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 استهالل
 

 إلى صديقي

 الذي ولد ومات كلمني

 لكنه ... علمني ...!

 

 " الجاهل البسيط هو من يعلم أنه جاهل، أما الجاهل المركب فهو من يجهل أنه جاهل"
 )حمار الحكيم(

 
“Sibodoh yang sederhana adalah yang tahu bahwa dirinya bodoh, adapun sibodoh 

yang berpangkat adalah yang tidak tahu bahwa dirinya bodoh” 

 

(Keledai Pintar) 

 

كتبه توفيق احلكيم وأمهيته املتعلقة بشرح أن التفاعل مع اآلخرين ،تهحبث الروايةمقتبس من كتاب 
 .يتطلب مهارات أو يعتمد على اخلصوم يف التفاعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ج
 

 

 

 إهداء
 

 هذا البحث اجلامعي إىل أهدى
 احملبوبة )احلاجة مهني زكية( أمي إىل

 احملبوب )احلاج حممد أخيار( أيبإىل  
 كبرية )حريين سفتارينتنا و فجرينا اثنني(الوإىل أخيت 
 هلم ااهلداء هذا أعد أن أستطيع ولن

 إيل بذهلم ذكر على أطيق ولن
 وأيب أمي يا لكما شكرا

 رية احملبوبةكبالأخيت  وإىل
 كةوالب   والسعادة العمر بطول اهلل وفضلكم والطاعة الصحة بتمام اهلل جزاكم
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 توطئه
 

 بسم اهلل ماشاء اهلل ال يسوق اخلري االاهلل 
 بسم اهلل ماشاء اهلل ال يصرف السوء االاهلل 

 ماكان من نعمة فمن اهلل  بسم اهلل ماشاء اهلل
أحلمد اهلل رب العلمني، وبه نستعني حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم، بسم اهلل ماشاء اهلل ال

وأشهد أن حممدا عبده  ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، على أمور الدنيا والدين، أشهد أن
ورسوله ال نيب بعده، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني 

 حسان إىل يوم الدين.  ومن تبعهم بإ
 يف شخصية الرمزي التفاعل احلمد اهلل قد متت هذا البحث اجلامعي حتت العنوان: "    

أن  عرتف". لكن الباحث قد إ بالنظرية هربرت بلومر احلكيم لتوفيق "احلكيم محار" رواية يف بك
 رغم أنه قد بذل جهدها إلكماله. هناك كثري من النقائص واألخطاء

ختبار النهائي واحلصول على درجة سرجانا اإلفاء شروط يكتابة هذا البحث الستتقصد     
لكلية العلوم اإلنسانية يف قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
مباالنج. فالباحث يتقدم كلمة الشكر لكل شخص يعطي دعمة ومساعدة للباحث يف إعداد هذا 

 امعي خصوصا إىل:البحث اجل
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.فضيلة الدكتور عبد احلارس، مدير  -1
 املاجستري، عميدة كلية العلوم اإلنسانية. الدكتورة شافيةفضيلة  -2
 املاجستري، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا. الدكتور حليمي فضيلة -3
 يف تأليف هذا البحث اجلامعي.، مشرف حممد هاشم املاجستري فضيلة -4
 ، الذي يرشدين منذ السنة األوىل كاملشرف.نعبد الرمح فضيلة -5
 األول يف صناعة خطة البحث. ذي يرفقين منذحممد زواوي، ال فضيلة -6
 لعظيم، حممد هنرا درسه املاجسرت.ن املرزقني احلسين، محاد از  نيأصحايب احملبوب -7
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وري، سارا افرل، نرتا دوي جحياين و لطف ا بيدة عائشة امين، بائق ننداحملبوب صاحبايت -8
 .اجلامعي هاء هذا البحثتإنين حيت و يسعد نالذيهم  النساء.

كل من الذين القدرة ، و  2016"الفراهدي" قسم اللغة العربية وأدهبا  ونمجيع اسريت احملبوب -9
 يل أن أذكر واحدا فواحدا هنا. 

 
 

 ولكل من تفاعل به. نيللباحث اوباركت وأخريا، عسى أن يكون هذا البحث نافعا
  

 م 2020 مايو حتريرا مباالنج، 
 الباحث
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. البشر مع التفاعل يف اإلعالم ئلوسا تطورت ، O.4 العوملة عصر نسميه ما أو احلديث العصر هذا يف
 الذين األشخاص من العديد هناك يزال ال احلايل الوقت يف ، الرموز خالل من إنكاره ميكن ال ذلك، ومع

 وهذا اليوم هذا يف. اآلخرين مع التفاعل حيث من يضيع لن الرمز ألن التفاعل، يف الرموز يستخدمون
 يف لتمثيلنا برموز بالفعل جتهيزها مت واليت ، الذكية اهلواتف على جندها اليت التفاعل يف الرموز جند العصر،
 ينقله الذي التفاعل عن التعبري يف الرموز من العديد األديب العمل يف جند. اآلخرين مع املباشر التفاعل
 عمل نربط احلالة هذه يف وخيال، باهتمام القارئ شعور لتعزيز ذكرها اليت األشكال خالل من الكاتب

 لتسهيل أعماهلم صب يف مكاهنا اإلعالم وسائل تصبح الورق، أعاله الكتابة فقط ليس الوقت هذا يف أديب
 الشخصية مع يتفاعل القارئ جعل الكاتب حياول األعمال هذه خالل ومن املتذوق، أو األديب القارئ قراءة
 .األديب العمل يف الرموز خالل من

   
 لنظرية وفًقا بك ةشخصي يف الرمزي التفاعل كلش حتديد يه الدراسة هذه من الغرض كان

 تسببها اليت التأثريات مجيع مراجعة إىل باإلضافة ذكي، محار مع شخصية حياة ختب رواية يف هربرت بلومر
 يستند حيث القاهرة مدينة أحناء مجيع يف الناس ومع األخرى الشخصيات مع بك شخصيات تفاعل
 مع نوعي حبث هو البحث هذا. بلومر هلربرت الرمزي التفاعل ريةنظ إىل الرواية هذه يف القصة إعداد
 الشخصية جتريه رمزي تفاعل شكل يف التحليل نتائج أو البيانات وصف إىل يهدف وصفي هنج منوذج

 الشخصيات مع الرمزي بك تفاعل تأثري أيًضا الدراسة هذه تصف ذلك، إىل باإلضافة. بك ، الرئيسية
 .معها لونيتفاع والذين الرواية يف

 
 يف بلومر لروبرت وفًقا الرمزي التفاعل أشكال من شكل وجود إىل الدراسة هذه نتائج تشري  

 تأثري أيًضا الباحث وجيد ، التفسري( 3 املعىن( 2 العمل( 1: وهي ، رئيسية أفكار 3 إىل مقسمة الرواية
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 الرمزي، للتفاعل بلومر هربرت نظرية من رئيسية أفكار 3 يتضمن والذي البيك لشخصيات الرمزي التفاعل
 .بأكملها الرواية يف التعبريات من٪ 50 متثل واليت



 
 

 ر
 

ABSTRACT 

 
M Imam, Multazami. 2016. Symbolic Interactionism of Beik Figure in the Novel "Himar Al-

Hakim" by Taufik Al-Hakim Based on Herbert Blumer's Perspective (Study of 

Sociological Literature. Thesis, Arab letters and language, Faculty of 

Humanities, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Advisor : Muhammad Hasyim, MA. 

Keywords : Form, Herbert Blumer, Symbolic Interactionism, Novel Himar Al-Hakim, 

Influence 

   

In this modern era or what we call the globalization era 4.O, the media in interacting with 

humans has evolved. However, it cannot be denied through symbols, at this time there are still 

many people who use symbols in interacting, because a symbol will not be lost in terms of 

interacting with others. In this day and age, the symbols in interacting in we find on smartphones, 

in which are already equipped with symbols to represent us in interacting directly with others. In a 

literary work we find many symbols in expressing the interaction that the writer conveys through 

the figures he listed to foster a sense of interest and imagination of a reader, in this case we associate 

with the work of a literary at this time not just writing above paper, information media becomes 

their place in pouring their works to make it easier for a literary reader or connoisseur to read it and 

through these works a writer tries to get the reader to interact with the character through the symbols 

in the literary work. 

The purpose of this study was to determine the form of symbolic interactionism in Beik 

characters according to Herbert Blumer's theory in a novel that tells the life of a character with an 

ingenious donkey, as well as to review all influences caused by Beik characters interacting with 

other characters and with people around the city of Cairo as the setting for the story in this novel is 

based on Herbert Blumer's symbolic interactionism theory. This research is a qualitative research 

with a descriptive approach model that aims to describe the data or analysis results in the form of 

symbolic interactionism conducted by the main character, beik. In addition, this study also 

describes the influence of Beik's symbolic interaction with the characters in the novel and who 

interact with it. 

The results of this study indicate that there is a form of symbolic interactionism according 

to Herbert Blumer in the novel which is divided into 3 main ideas, namely: 1) Action 2) Meaning 

3) Interpretation, and the researcher also finds the influence of symbolic interactionism of Beik 

characters which includes 3 main ideas from Herbert Blumer's symbolic interactionism theory, 

which is 50% of the expressions in the whole novel. 
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ABSTRAK 
 

M Imam, Multazami. 2016. “Interaksionisme Simbolik Tokoh Beik dalam Novel “Himar Al-

Hakim” Karya Taufik Al-Hakim Berdasarkan Perspektif Herbert Blumer 

(Kajian Sosiologi Sastra)”  .Skripsi., Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, 

Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang.  

Pembimbing : Muhammad Hasyim, MA. 

Kata Kunci : Bentuk, Herbert Blumer, Interaksionisme Simbolik, Novel Himar Al-Hakim, 

Pengaruh 

 

Pada zaman modern ini atau yang kita sebut dengan era globalisasi 4.O, media dalam 

berinteraksi sesama manusia sudah berkembang. Namun, tidak dipungkiri melalui simbol-simbol, 

pada zaman ini masih banyak masyarakat yang menggunakan simbol-simbol dalam berinteraksi, 

karena sebuah simbol tidak akan bisa hilang dalam hal berinteraksi dengan sesama. Pada zaman 

sekarang ini, simbol-simbol dalam berinteraksi dalam kita temukan pada smartphone, didalamnya 

sudah dilengkapi dengan simbol-simbol untuk mewakili kita dalam berinteraksi secara langsung 

dengan orang lain. Dalam sebuah karya sastra kita banyak menemukan simbol-simbol dalam 

mengungkapkan interaksi yang disampaikan penulis melalui tokoh-tokoh yang ia cantumkan untuk 

menumbuhkan rasa peminat dan daya imajinasi dari seorang pembaca, dalam hal ini kita kaitkan 

dengan karya seorang sastrawan saat ini bukan hanya menulis di atas kertas, media informasi 

menjadi wadah mereka dalam menuangkan karya-karya mereka untuk memudahkan seorang 

pembaca atau penikmat sastra membacanya dan melalui karya-karyanya tersebut seorang sastrawan 

mencoba pembaca bisa berinteraksi dengan si tokoh melalui simbol-simbol yang ada didalam karya 

sastra tersebut.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk interaksionisme simbolik pada tokoh 

Beik menurut teori Herbert Blumer dalam sebuah novel yang menceritakan kehidupan tokoh dengan 

seekor keledai yang cerdik, begitu juga untuk mengulas segala pengaruh yang disebabkan tokoh 

Beik yang berinteraksi dengan tokoh yang lain dan dengan orang-orang sekitar kota Kairo sebagai 

latar tempat cerita dalam novel ini berdasarkan teori interaksionisme simbolik Herbert Blumer. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan model pendekatan deskriptif yang bertujuan 

mendeskripsikan data atau hasil analisis berupa bentuk interaksionisme simbolik yang dilakukan 

oleh tokoh utama yaitu beik. Selain itu, penelitian ini juga mendeskripsikan pengaruh dari interaksi 

simbolik tokoh Beik dengan tokoh-tokoh yang ada di novel maupun yang berinteraksi dengannya. 

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat adanya  bentuk interaksionisme 

simbolik menurut Herbert Blumer di dalam novel yang terbagi menjadi 3 bentuk ide pokok yaitu: 

1) Tindakan 2) Makna 3) Penafsiran, dan peneliti juga menemukan pengaruh dari interaksionisme 

simbolik tokoh Beik yang meliputi 3 ide pokok dari teori interaksionisme simbolik Herbert Blumer 

yaitu sebanyak 50% ungkapan dari keseluruhan di dalam novel. 
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث -أ
 يف. معني تقريب إىل حنتاج االجتماعي، التفاعل حول نظرية يةميتعل عملية إن

 خالل من أوالً  النهج هذا ظهر. رمزي تفاعل أنه على نعرفه هنج املختلفة، األساليب هذه
 هو النهج هذا من اهلدف أن رؤية مت التفاعلية، الكلمة من. ميد هربرت جورج تفكري

 وفًقا. التفاعل يف الرموز استخدام هي الرمزية الكلمة أن حني يف ، االجتماعي التفاعل
 الذين ألولئك ومعناه قيمته تُعطى شيًئا الرمز يعد ،(Leslei Whiteلسالي ويت )لـ

 جوهري بشكل حمتواة مسات من ينبعان ال والقيمة املعىن أن أيًضا وأضاف يستخدمونه،
 رمزيال الوسائل خالل من الإ له وفًقا الرمز معىن حتديد ميكن وال اجلسدي شكلها يف

 (.36-35, ه.2004)سونرتو, 

. الرمزي التفاعل حول ميد أفكار ويصف يشرح  ميد أتباع أحد هو بلومر،عند 
 أن هو األول نقاط؛ ثالث هي الرمزي التفاعل يف للفكر األساسية النقاط من كثريعند  

. هلم بالنسبة ما شيء به يوجد الذي املعىن على بناءً  ما شيء على بناءً  يتصرفون البشر
 وزمالئه ما شخص بني اجتماعية تفاعالت من يأيت ما شيء ميتلكه الذي املعىن أن ثانياً،

 تفسري،ال عملية خالل من تغيريه أو املعىن هذا مع التعامل يتم ثالثًا،. ذلك من ينشأ أو
سونرتو, ) يواجهونه ما مع التعامل يف الستخدامها لألشخاص أكثر مناسبة تكون واليت

 (.36, ه.2004

 األفكار على حيتوي الذي بلومر قبل من أخرى مرة الرمزي التفاعل تطوير يتم
 من النشاط يتم. يتفاعلون الذين األشخاص من يتكون اجملتمع( 1) ؛ وهي األساسية،

 األنشطة خمتلف من التفاعالت تتألف( 2) اجتماعية؛ منظمة باسم معروف عمل خالل
 معىن هلا ليس الكائنات( 3) رمزية؛ وغري رمزية أكانت سواء باآلخرين، املتعلقة البشرية

 أنفسهم يعتبوا و جيعلوا أن للبشر ميكن( 4) الرمزي؛ للتفاعل نتاج هي بل جوهري،



 

2 
 

 هي نتخذها اليت اإلجراءات( 5) خارجي؛ منظور من كائن  جمرد ليست ألهنا كائنات،
 معظم( 6) التفسريية؛ اإلجراءات باسم روفةمع آراء او رسائل على حتتوي اليت اإلجراءات

 و" الثقافة" االجتماع علماء يسميه ما وتلد ومستقرة متكررة املشرتكة اإلجراءات هذه
 .(124, ه.2012)حرينتو,  "العريف القانون او االجتماعية القواعد"

 داهلن يف اهلندوس أن ثقايف، مثال يف بلومر وضع أعاله، املطروح الفكر مثال يف إن
 ذلك، ومع. نقاء على حيتوي ألنه يعبد حيوان هي البقرة أن هلندوس، وفًقا بقرة، يؤمنون
. التضحية احليوانات عن كبديل  إندونيسيا وحىت باكستان يف اإلسالم أتباع عن ختتلف

 جمموعة هلا األبقار من اجملموعة هذه حىت فرد كل  أن نستنتج أن ميكننا ،على سبيل املثال
 (.36, ه.2004)سونرتو,  عاينامل من متنوعة

 الذي احلكيم توفيقل احلكيم محار رواية وهي دراسته، املراد الكائن اىل اشارة يفاما 
 املوجودة تلك مع بك تفاعالت مجيع يتوّسع يف الباحث فلذلك ،بكشخصية  عن حيكي

 شخصية تفاعل تأثري واملراجعة التفاعل يف حتدث اليت الرموز أشكال مجيع يبني القّصة يف
 صغري محار مع بكل اليومية احلياة الرواية هذه حتكي. الرواية يف ثلمم او شخصية مع بك

 .صديق أفضل مثل محار يشبه بك قبل من املطبق والسلوك تاجر، من شراؤه مت
 تفاعل هو بلومر طرحه الذي للمفهوم وفًقا الرواية هذه يف الوارد التفاعل 

 مع مباشرة تتفاعل اليت الفاعلة اجلهات او تالشخصيا ومجيع محار مع بك شخصيات
. بك من خيتفي مث حيوان، أنه ما يوًما احلكيم راحلما يعرف حبيث الرئيسية، الشخصية

 . اآلخر راحلما مثل محار جمرد أنه األصدقاء يدرك
 هناك ألن بلومر ربرتهل   الرواية بدراسة الباحث يهتم التفسري، هذا على بناءً 

 مث. هبا احمليطة واملناطق راحلما مع التفاعل يف بك لشخصية والرموز التالتفاع من دالعد
 احلكيم محار" رواية يف بك يف شخصية الرمزي التفاعل" عنوان رفع أيًضا الباحث قرر

 .بلومر هربرت بالنظرية احلكيم توفيقل"
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 أسئلة البحث -ب

يف  مزيالر  التفاعلعلى  دراسته يف الباحث يركز ،البحث خلفيةإضافة إىل 
 , مع أسئلةبلومر هربرت بالنظرية احلكيم توفيقل" احلكيم محار" رواية يف بك شخصية
 :التايل النحو على البحث
 ؟بلومر هربرت بالنظرية بكل الرمزي التفاعل شكل ما  .1
 يف الشخصيات على بك شخصية به تقوم الذي الرمزي التفاعل تأثري كيف .2

 ؟بلومر هربرت بالنظرية الرواية

 
 

 ف البحثأهدا -ت
 بناًء على أسئلة البحث املذكورة، فإن أهداف هذه الدراسة وهي:  

 .بلومر هربرت بنظر بك لشخصية الرمزي التفاعل أشكال ملعرفة  .1
 بنظر الرواية يف شخصيات إىل بك شخصية قبل من الرمزي التفاعل لشرح .2

 .بلومر هربرت
 فوائد البحث -ث

 يف بلومر هربرت يةنظر  على بك لشخصية الرمزي التفاعل عن البحث 
 .فوائد له احلكيم توفيقل" احلكيم محار" رواية

 الفوائد النظرية -1
 يف خاصةو األدب، اللغةتوفري رؤية إضافية للباحثني فيما يتعلق مبعرفة  (1

 .الرمزي التفاعل لنظرية األديب التحليل دراسة

 الدراسة األدبية للتفاعل الرمزي.راجع يف تعّمق امل (2
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 الفوائد التطبقية -2
 على تساعد اليت  كوسيلة،  كون مرجعا للباحثني يف املستقبلميكن أن ي (1

 موالنا جبامعة األدبية الدراسات جمال يف واملراجع العلمية املراجع حتسني
 .احلكومية ماالنج إبراهيم مالك

 .املستقبل الباحثني قبل من تطويرها أو االعتبار يف تؤخذ أن ميكن (2
 تحديد المصطلحات -ج

 عند هربرت بلومر التفاعل الرمزي -1
 بلومر هربرت أن االجتماع علم يفسر ،سوسيولوجي التمهيدي الكتاب يف

 نقاط ثالث هناك له، وفًقا. الرمزي التفاعل بشأن ميد تفكري أتباع أحد هو
 : الرمزي التفاعلي الفكر يف أساسية

 ميتلكه الذي املعىن أساس على ما شيء جتاه  يتصرف البشر أن هو( 1
 .ما شيء
 وزمالئه الشخص بني االجتماعية التفاعالت من ينشأ املعىن أن (2 

 .الرجل
 خالل من يتغريو  يعامل املعىن أن بلومر من الثالث الفكر يقول مث( 3 

 هذا. يواجهونه شيء مع التعامل يف الناس يستخدمها ترمجة،و  تفسري عملية
 خالل من كنول منه، مفروًغا أمراً  التفاعالت مجيع اعتبار يتم ال أنه يعين

 (.36، ص.204)سونرتو،  نقله يتم ملا وفًقا التفاعل يتم حبيث أواًل، التفسري
 حيدده كمنتج  الفرد ترى اليت ةيالنظر  من اآلخر اجلانب هي الرمزية  نظرية

 الرمزي التفاعل مصطلح يشري لبلومر، وفقا(. 31,ص.2008)ناصر, اجملتمع
 البعض بعضهم إىل يرتمجون البشر أن. البشري للتفاعل الفريدة الطبيعة إىل

 بني العالقة على الرمزي التفاعل نظرية تؤكد. البعض بعضهم أعمال وحتديد
 من يقول ،الشخصي هو النهج هلذا األساسي والرأي والتفاعالت، الرموز
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 االجتماع علم مفهوم يف شيء أهم هو الشخصي أن النظر هذا وراء اخلباء
 (.54، ه.2007)سوفرفتو، 

 احلكيم توفيقل" احلكيم محار" رواية -2
 بكعن مصادقة بني الكاتب  احلكيم لتوفيق" احلكيم محار" كي روايةحت

 بالتجارب ومليئة للغاية فلسفية الرواية هذهمحار، أحيانا يشبه عادته كاحلمار. و 
 بلومر للنظر وفًقا الرواية هذه يف التفاعل. املوصوفة ةالرئيسي الشخصية من النفسي

 للتفاعل، اهمو دع الذين املصري واجملتمع والتجار محار مع بك خصيةش تفاعل هو
 جمرد أنه الصديق يدرك حىت بك من خيتفي مث حيوان، أنه احلكيم راحلما يعلم حىت
 .آخر محار أي مثل محار

 أنواع بطالع يهتم الباحث .خمتلفة جمموعات مع بك فعل الذى التفاعل
 التفاعل يف حتدث اليت الرواية يف خصياتالش تأثري ينشأ حيت الرموز من خمتلفة

 جمتمع كل  مع ولكن لديه، محار مع فقط ليس التفاعل. بك شخصية مع املختلف
 .إخل املتاجر، أصحاب التجار، الفنادق، خادمات: أخرى أشياء بني من تقابله،

 التفاعل يف املوجودة الرموز فواحدا واحًدا يبني أن الباحث يريد التفاعل، هذا يف
 حول بلومر هربرت يةر نظ إىل يستند والذي املستخدم، التحليل افة على أداةإض

 .الرمزي التفاعل
 

 الدراسات السابقة -ح
يقوم به الباحث ليس دراسة جديدة.  ذىالمبوضوع البحث الذي يعاجل 

مت إجراء عدد من الدراسات السابقة يف شكل جمالت وأطروحات. هذا بسبب 
يف إندونيسيا   يلها على املوقع الرمسي أو موقع اجلامعةوجود عد املصادر اليت مت حتم

 الرمزي بالتفاعل املتعلقة الدراسات من ادالباحث عد وجد. على وجه اخلصوص
 :بينها من. احلكيم توفيقل" احلكيم محار" رواية موضوع حول
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( تصورات الطالب حول سلوك القيادة يف كيا يف 2011سوجينج ) . هاريانتو،1
اخلية اإلسالمية: دراسة التفاعل التفاعلي يف مدرسة سيدوجريي املدارس الد

، جامعة موالنا مالك إبراهيم سالمية الداخلية. أطروحة دكتوراهباسوروان اإل
وتتبع أمهية دور كياي يف املدرسة الداخلية اإلسالمية التفاعل  احلكومية اإلسالمية.

، يوجد فرق ر منوذج التفاعلرتي(. وبينما يظهبني كياي كمقدم رعاية وجمتمعه )سن
بني كيا وأخرى كيا وفًقا لتصنيف مدرسته الداخلية. مت حتقيق ثالثة أهداف يف هذه 

الطالب حول سلوك  ( احلصول على وصف ووصف كاملني لتصورات1الدراسة: 
( احلصول على وصف وصورة كاملة تتعلق بتصورات الطالب 2، القيادة يف كيا

( احلصول على وصف ووصف كاملة 3، و كيا و سنرتي   مناذج التفاعل بنيملتغري
 من تشابه الباحث وجد الدراسة، هذه يف حول معىن تفاعل كياي مع سانرتي.

 يف سانرتي كائن  باستخدام الرمزي، التفاعل نظرية وهي املستخدمة، النظرية حيث
 .الدراسة

 مع الظل بني الرمزي التفاعل(. 2016رادتيا، اردي و شريف الدين, امحد ). 2
 الدراسة هذه نتائج تشري". اإلبداعية سورابايا مدرسة" يف بالتوحد املصابني األطفال

 جزء هو الشاملة املدارس يف بالتوحد املصابني األطفال مع الظالل بني التفاعل إىل
 املصابني واألطفال الظل بني الرمزية التفاعالت عملية تتوسط .الرمزي التفاعل من

 شكل يف املستخدمة الرموز. الكائن ما شيء لتمثيل ملستخدمةا الرموز بالتوحد
يف هذه الدراسة تستخدم نظرية التفاعل الرمزي  .الصورة و عالمة اجلسم، املنطوقة،

 الذي يشبه يف هذا البحث.
 قرية يف البكة تربية جمتمعات تصور يف العايل التعليم (.2016وردة، )  ،عني .3

(. بلومر هربرت نظرية حتليل دراسة) رجينسي سيكجري مانيار، مقاطعة جومينو،
 الباحثون وجد الدراسة، هذه يف. موالنا مالك إبراهيم ماالنج اجلامعي، التعليم درجة

 العايل التعليم يف البكة املزارعني تصورات معىن بني العالقة ناقش الدراسة يف أنه
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 نوعًيا، وصفًيا ياًل حتل الباحثون استخدم للتحليل،. بلومر هربرت نظرية ومفهوم
 تشري. الفعلية للظاهرة وفًقا الواقع لوصف املوجودة البيانات ويفسر يصف والذي
 معىن نقل يف املزارعون يعمل بلومر، هربرت لنظرية وفًقا أنه، إىل الدراسة نتائج

 التعليم أن هي النظرية هذه مع العالقة مث األنواع، خمتلف من لألطفال العايل التعليم
 .واخلارجية الداخلية البيئة من رؤيته ميكن العايل

( التفاعل الرمزي يف رواية "أوالد حارتنا" لنجيب 2019. السعادة، رفيقة، )4
حمفوظ بالنظر جورج هربرت ميد. اهلدف من هذا البحث وصف عن ثالثة مفاهيم 
رئيسة من التفاعل الرمز بالنظر جورج هربرت ميد فهي العقل، والذات، و اجملتمع 
املوجودة يف رواية مسلسلة خامسة "عرفة" لنجيب حمفوظ. تدل نتيجة البحث أن 

( صورة العقل يف تلك الرواية "عرفة" يصورها بالتعبري الىت تنشاء من شعور وعقل 1)
( صورة الذات يف رواية "عرفة" شيئني، فهما 2األفراد من املمثالت، والرفة واليأس )

( بظهور I)(. يصور الذات كأنا Me) ( ومقابل الذات االجتماعيةIأنا )
االستجابة او العمل الذي اليناسب مع القيم الذي حيدث أثناء التفاعل بني 

( يصفها بظهور Meاملمثالت، واما الذات كمقابل الذات االجتماعية )
( أما صورة اجملتمع 3االستجابة أو العمل املناسب مع القيم، مثل التشهري والشتم )

يصفها بإكانية استجابة املنفذ الذي يتسلمها الفرض كمقابل  يف رواية "عرفة"
 الذات االجتماعية، مثل متثيل املواقف والحوال يف تغيري األوقات.

 التفاعل نظرية ناقشت الدراسات من أي سابقة دراسات 4 الباحث وجد  
 توفيق بقلم" احلكيم محار" رواية موضوع ايضا الذي يبحث عن وهناك الرمزي،
 دراسته تتم الذي الكائن من بيانات عن البحث يف الباحث موقف يتمثل. احلكيم

 حيدث الذي والتأثري الشكل حيث من للبالط وفًقا الرمزي التفاعل نظرية باستخدام
 .الرواية يف املذكورة والشخصيات الرئيسية الشخصية بني
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 منهجية البحث -خ
 نوع البحث -1

املنهج  هي الباحث قبل من املستخدمة الطريقة الدراسة، هذه يف
 تفاعلو  يصف البحث هذا يف ألنه املنهج الكيفي هذا يسمى. الكيفي
 أساس على احلكيم توفيق تأليف من" احلكيم محار" رواية يف بك الرمزي
 فلسفة إىل تستند حبثية طرق هي النوعي البحث أساليب. بلومر هربرت

Postpositivism، حيث ت،للكائنا الطبيعية الظروف لفحص وتستخدم 
 بشكل العينات أخذ بيانات مصادر إجراء ويتم رئيسية، أداة الباحث يكون

 او االستقرائي البيانات وحتليل ،(جمتمعة) التثليث مع التقنيات ومجع هادف،
 جوانب على الرتكيز من أكثر املعىن جوانب على حبثه نتائج وركزت النوعي
 (.68، ص.2015)سوكيونو،  التعميم

 حبث هو النوعي البحث فإن ،(1987) ولينكولن لدانزين وفًقا
 إجراؤها يتم واليت حتدث اليت الظواهر تفسري بقصد طبيعية، بيئة يستخدم

-4. ص ، 2008 ،ماليونج) املوجودة األساليب خمتلف إشراك خالل من
 الستكشاف حبث أو هنج بأنه يعرّفه فإنه راكو، يف كريسويل  ذكره ملا وفًقا(. 5

 (.7 ص ، 2010 ، راكو) يةمركز  ظاهرة وفهم
 قدمها اليت املنهج الكيفي حول املوجودة املختلفة املفاهيم خالل من

 الباحثون يستخدمها اليت األساليب أحد هو املنهج الكيفي أن ميكن اخلباء،
 اليت املشكالت حول مفصلة بيانات على احلصول هبدف أحباثهم، إجراء يف

 .الباحثون أثارها
 مصادر البيانات -2

 املنهج الكيفي يف الرئيسية البيانات مصادر فإن ،لوف النل فقاو 
 وغريها املستندات مثل إضافية بيانات هو الباقي. عملّيةوال الكلمات هي
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 دعد الباحث أخذ البحث، هذا إجراء يف(. 157 ص ، 2008 ، ماليونج)
 : التايل النحو على جتميعها ميكن اليت البيانات مصادر من

 سيةالبيانات األسا -أ
 وبشكل أنفسه الباحث جيمعها اليت البيانات هياألساسية  البيانات

 مت(. 56 ص ، 2012 ، آرس سسونتو) مصادرهم من مباشر
 محار" رواية من الدراسة هلذه األساسية البيانات على احلصول
 .احلكيم توفيقل" احلكيم

 البيانات الثانوية -ب
 تصدرها اليت أو املنشورة البيانات هي الثانوية البيانات مصادر

 ص.،2012 ، آرس سسونتو) معاجلات ليست اليت املنظمات
 من الدراسة هذه يف الثانوية البيانات مصادر على احلصول مت(. 56

 واجملالت الكتب قراءة خالل من للبيانات كمصادر  الداعمة املراجع
 .بلومر هربرت يةر نظ على الرمزي التفاعل بنظر املتعلقة

 مجع البيانات (3
 اهلدف ألن البحث يف خطوة أهم البيانات مجع قنياتت تعد

 ص ،2008. سوجيونو. )دقيقة بيانات على احلصول هو الرئيسي
 النشاط هذا من متوقع هو ملا ووفًقا صاحلة بيانات على للحصول(. 308

 ،الباحث قبل من املستخدمة مجع البيانات من دالعد هناك البحثي،
 .والتسجيل القراءة: وهي
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 :التايل النحو على باخلطوات القيام نميك 
 ومراقبة بلومر هربرت نظر على الرمزي التفاعل حول النظرية قراءة .أ

 .للبحث الالزمة النظرية
 بالكلمة إما احلكيم، توفيقل" احلكيم محار" رواية تركيب فهم  .ب

 .هكل  أو
 توفيقل" احلكيم محار" رواية يف الواردة اجلمل أو الكلمات تعّرف  .ت

 .احلكيم
 حول ومعلومات الالزمة باملعلومات املتعلقة األشياء إىل يكتب  .ث

 احلكيم توفيقل" احلكيم محار" رواية يف والرموز التفاعل أشكال
 .بلومرل الرمزي التفاعل بنظر املتعلقة اإلشرتاك مع

 
 حتقيق صحة البيانات (4

 على قادرًا يكون أن جيب ظرف كل  أن هي البيانات ةصح إن
 باختاذ يسمح وأن لتطبيقه، أساًسا يوفر وأن يحة،الصح القيمة إظهار
 موليونج) والقرارات املوضوع وحياد اإلجراء اتساق بشأن خارجية قرارات

 (.320 ص ، 2011 ،
 البيانات صحة اختبار الباحث يستخدم سوف الدراسة، هذه يف
 خمتلفة مصادر من البيانات من التحقق أي التثليث، تقنيات باستخدام

 فهم(. 372 ص ، 2008 ، سوكيونو) خمتلفة أوقات ويف ةخمتلف بطرق
 للباحث اإلرشاديني املساعدين من جمموعة عن عبارة التقنية هذه أن آخر
 عدة من التثليث يتكون(. 241.ص ،2010 ،رتنا) جديد شيء لفهم

 هذه يف. والوقت واخلباء والبيانات املصادر تثليث ذلك يف مبا أنواع،
 .والبيانات املصدر تثليث احثالب استخدم الدراسة،
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 :يلي كما  هي التثليث مصدر لتقنية اخلطوات فإن
 .الرمزي بالتفاعل املتعلقة البيانات مجع. 1
 .البعض بعضها مع البيانات ومطابقة ربط. 2
 .عليها احلصول مت اليت البيانات نتائج مراجعة. 3

 
 حتليل البيانات (5

 التحليل باستخدام راسةالد هذه يف مجعها مت اليت البيانات حتليل
 ذكر كما.  وهوبرمان ملايلز وفًقا البيانات حتليل مناذج مع الوصفي

 النوعية البيانات حتليل يف األنشطة" أن وهوبرمان مايلز ذكر سوجيونو،
 االنتهاء يتم حىت مستمر بشكل وتستمر تفاعلي، بشكل تنفيذها يتم

 تقليل أي البيانات، حتليل يف األنشطة. البيانات تشبع يتم حبيث منها،
 سوجيونو،) النتائج من التحقق او واستنتاج البيانات، وعرض البيانات،

 (.337 ص ، 2008
 تقليل البيانات .أ

 األشياء واختيار تلخيص يعين البيانات تقليل" إن سوجيونو قال
 ،2008 ، سوجيونو) هلا لزوم وإزالة واألمناط السمات عن والبحث املهمة

 يف اختاذها جيب اليت اخلطوات فإن الدراسة، ذههل بالنسبة(. 338 ص
 :يلي كما  هي البيانات تقليل
 احلصول مت اليت البيانات الباحث يلخص البيانات، مجع بعد. أ

 .عليها
 بلومر حسب الرمزية بالتفاعلية املتعلقة البيانات اختيار. ب

 .احلكيم توفيقل" احلكيم محار" رواية يف وتداعياهتا
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 على حتتوي اليت واجلمل الكلمات أساس على اناتالبي اختيار. ج
 .احلكيم توفيقل" احلكيم محار" رواية على وآثارها الرمزي التفاعل

 رواية على وتداعياته الرمزي بالتفاعل تعلقي ال اليت البيانات رمي. د
 .احلكيم توفيقل" احلكيم محار"

 البيانات عرض  .ب
 بني عالقاتو  وخمططات موجزة أوصاف شكل يف البيانات عرض

 البيانات أن وهوبرمان مايلز ذكر. شابه وما انسيابية وخمططات الفئات
 ، سوجيونو) سردي نص هي منهج الكيفي يف لتقدميه استخداًما أكثر

 (341 ص ، 2008
 ومجل كلمات  شكل يف عليها احلصول مت اليت البيانات تبسيط. أ

 محار" رواية ىعل وتداعياهتا بلومر لـ وفًقا رمزي تفاعل على حتتوي
 .احلكيم توفيقل" احلكيم

 .مبسطة البيانات. ب
  .السرد شكل يف البيانات تقدمي يتم. ج

 حتقيق البيانات  .ت
 ذلك ،بعد تصنيفها مث ، عليها احلصول مت اليت البيانات من
 األولية اخلالصة تزال ال. اخلالصة واألمناط الفرعية املواضيع استخالص

 املرحلة تدعم قوية أدلة على العثور يتم مل إذا تتغري وسوف ، مؤقتة املقدمة
 مرحلة يف أثريت اليت اخلالصة كانت  إذا لكن. البيانات مجع من التالية
 امليدان إىل الباحث يذهب عندما وثابتة صحيحة بأدلة مدعومة مبكرة
 ، سوكيونو) موثوقة اخلالصة هي املطروحة اخلالصة فإن ، البيانات جلمع

 (.345 ص ، 2008
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 مرور بعد البيانات من حتقق هي البحث هذا يف التالية اخلطوة
 :التايل النحو على البيانات، وعرض البيانات تقليل عملية على البيانات
 .صحيحة أدلة خالل من البيانات حلن تيثبت. أ

 .البيانات اختتمت مث. ب
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 الباب الثاني
 طار النظرياإل

 

 الرمزي التفاعل تاريخ .أ
 املبكر التاريخ ، واجملالت الكتب من املختلفة مصادرهم خالل من  لباحثونا اكتشف

 تشكيل يف سامهت اليت الشخصيات. النظرية عن اإلعالن ومكان الرمزي التفاعل نظرية لظهور
 النظرية نظر وجهات أحد هو الرمزي التفاعل.  .الباحث اكتشاف من تفلت مل النظرية وتطبيق
 كنظرية.  وابر ماكس بواسطة وتطويرها تصورها مت واليت ، العمل نظرية بعد تنشأ اليت اجلديدة
 العمل نظرية يف املستخدم ويب هنج أيًضا املستخدم النهج يتبع ، العمل نظرية بعد تنشأ جديدة

 (.110ص. ،2013 ،وراوان)
 جامعة يف تقع اليت ، املتحدة الواليات يف مرة ألول الرمزي التفاعل نظرية تطورت 

 ومع واحدة اجلامعة تلك من فقط تأيت ال الرئيسية الشخصية. 20 القرن أوائل يف غوشيكا
 مها الرائعتان والشخصيتان. الرمزي التفاعل نظرية شخصيات هناك شيكاغو خارج  ذلك

 على وأثرتا ميشيغان جامعة من انتقال اللذان كويل  هورتون وتشارلز ديوي جون الفالسفة
 (.59 ص ، 2012 ، هاريانتو) ميد هربرت وجورج وماست. دبليو مثل أخرى شخصيات

 أن هو الكالسيكي االجتماع علم كتب  يف الرمزي التفاعل نظريةال يخلرت  آخر تفسري 
 الواقع يف والذي ، الباغمايت الفهم تأثري حتت خاصة ، أمريكا يف ينشأ الرمزي التفاعل تدفق
 املوقف خصائص له الرمزي التفاعل أن اأيضً  قال ، العملي األصلي التوضيح يف إدراجه ميكن

 ص. ، 2010 ، باختيار( )personality) الشخصية حنو أيًضا الرمزية التفاعالت تتجه. واملعىن
239.) 

 خالل من يتم وأبسطها االتصال أشكال أبسط أن الرمزية النظرية تاريخ يقول 
 ميكن كما  أفعاهلم ويرون ألنفسهم أشياء يصبحوا أن على قادرون البشر ألن هذا. اإلشارات
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 اإلشارات على البشري الرمزي االتصال يقتصر ال ، حتديًدا أكثر وبشكل. رؤيتها لآلخرين
 ومفهومة معىن على حتتوي سليمة رموز هي اليت الكلمات يستخدم ، ذلك من بدالً . املادية

 الذايت التفكري ليةعم يف أيًضا الرمز هذا استخدام على العثور مت. قياسية طبيعة ذات وهي مًعا
 على العملية إىل النظر ميكن حبيث للغاية قريبة الذايت والوعي التواصل بني العالقة. التأملي أو

 (.111ص. ،2013 ،وراوان) التواصل من مرئي غري جانب أهنا
 على فعل كرد  ولدت صغرية نظرية هي االجتماع علم تقاليد يف الرمزي التفاعل نظرية 

 ،حريانتو) اجملتمع يف موقعهم يف األفراد واستقاللية سلطة تنفي اليت للوظيفية ةاهليكلي النظريات
 (.74ص. ،2012

 الرمزي التفاعل .ب
 الرمزي التفاعل تعريف  .1

 االتصال دراسات يف املنظورات من واحدة هي التفاعلي، للمنظور وفًقا الرمزي التفاعل
 عظمة حًقا املنظور هذا يُظهر (.40.ص ،2007 ،ارديانتو" )إنسانية" أكثرها بني من تعد اليت

 لديه نفسه يف فرد كل  أن ويفرتض اآلن حىت احلالية القيم تأثري على وروائعها الفردية القيم روائع
 .مجاعياً  عليها املتفق األفكار معىن وينتج االجتماعي اجملتمع وسط يف ويتفاعل الثقافة جوهر
 هو هذه النظر وجهة وجوهر ، والتفاعالت لرموزا بني العالقة على الرمزي التفاعل نظرية تؤكد
 االجتماع علم مفهوم يف شيء أهم هو الفرد أن املنظور هذا وراء اخلباء من العديد يقول ، الفرد

 (.67 ص. ، 2007 ، سوفرفتو)
 على تنطبق اليت بطبيعتها متاًما عاملية ليست والتواصل التفاعل يف املستخدمة الرموز

 اإلنساين الفعل جتسيد إىل نسبةب أما .االتفاق على يعتمد الرمز معىن. لدائرةا أو املناطق مجيع
 هذه يف. اآلخرين أدوار أو تصرفات مع التعاطف على قادرًا ما شخص كان  إذا فهمه فيمكن

 األفراد بني االجتماعي التفاعل أن على ينص مفهوم هو أفندي لـ وفًقا الرمزي التفاعل ، اجمللة
 شارك حيث الفكر، توصيل .اجملتمع يف واجلماعات اجلماعات بني مث اجلماعات،و  األفراد وبني

 اجمللد ، 2004 ،واآلخر امي) بيمباتانان أو االستيعاب إىل ضمنا منهم واحد كل  يف سابًقا
1) . 
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 أن كويل  يذكر املفهوم، هذا خالل من. الزجاجية الذات هي ويلك من الشهرية النظرية
 لكويل، بالنسبة. املستمر االجتماعي التفاعل خالل من يتشكل لوعيا وأن وعي لديهم البشر

 إدراك .التواصل خالل من جدلية تظهر لكنها اجتماعًيا، مث األول الفرد ليست الذات فإن
 ونشره الحق وقت يف للذات ويلك  مفهوم تطوير مت. اآلخرين بأفكار يرتبط أنه لنفسه الفرد

هربرت لـ مدرسني كانوا  الذين ميد هربرت جيورت و جيمس وليام قبل من وعامة كاملة  كنظرية
 (.77.ص ، 2012 ، بلومر)حريانتو
 اليت النبوة وهو االجتماع، علم يف آخر مبفهوم الزجاجية للنفس كويل  مفهوم يرتبط

 .توقعاهتم لتحقيق بطريقة يتصرفون الناس ألن حقيقة يصبح للحدث املفهوم هذا. الذات حتقق
 االندفاع يف النقد يسحب مث ينهار البنك أن البنك عمالء معظم يدرك عندما املثال، سبيل على

 صحيًحا ليس السياق هذا يف مهم شيء يوجد ال .بالفعل سينهار البنك فإن ،(االندفاع)
 الناس يستجيب ال. حقيقي لشيء تعريفاهتم إىل تستند األشخاص تصرفات ولكن دائًما،

 (.78.ص ،2012 ،حريانتو) ما يءلش تفسريهم ولكن املباشرة، لألحداث
(. 1: وهي التفاعل، يف الشخص على تؤثر أن ميكن اليت العوامل ويولز كارب  ذكر

 شكل( 3 خارجي؛ مظهر(. 2 ؛ والعرق والعمر اجلنس مثل الوالدة، منذ املنقولة السمات
 (.116.ص ،2013 ،وروان) باألرقام قيل وما(. 4. باملالبس يتأثر اجلسم

 اليت العوامل حول األخري بيانه ملواصلة جوفمان إرفني من الرمزي لتفاعلا تفسري يأيت
 وهو الدراما، مفهوم تقدمي يف جوفمان إىل الفضل يرجع. أعاله املذكورة التفاعالت على تؤثر
 جوفمان مييز. االجتماعي للتفاعل الذاتية احلقائق لتوضيح واخليال املسرح لغة يستخدم هنج

 تقدمي إىل هتدف اليت البيانات وهو تقدميه، مت الذي األول البيان ارات،العب من نوعني أيًضا
 على حيتوي إصداره أو الثاين البيان إصدار ويتم عام، بشكل صاحل هو ملا وفًقا معلومات
 (.117 ص ، 2013 ، وروان) البيان صانع خصائص لآلخرين وفًقا تظهر معلومات

 األساسية السمة أوضح الذي ، (Mead) يدم من جاء الرمزي للتفاعل التايل التفسري
 تتطور مث واألفراد، اجملتمع بني والعالقة اجملتمع يف البشر بني طبيعية عالقة وجود هي النظرية هلذه
 باحلركات ترتبط واليت بوعي األفراد بني تتم اليت التفاعالت حتدث .ختلقها اليت الرموز خالل من
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 اجلسدي التعبري وأشكال اجلسدية، واحلركات املتحركة، واحلروف احلركات ذلك يف مبا اجلسدية
 تتم التواصل أشكال أبسط و أبسط أن أيضا ميد وأضاف". الرموز" وتسمى غرض هلا وكلها

 تصرفاهتم ويرون ألنفسهم أشياء يصبحوا أن على قادرون البشر ألن وذلك .العظة خالل من
 تستخدم الرمزية والتفاعالت التواصل أن ميد يكرر سابًقا، موضح هو كما  اآلخرون، يراها كما
 ، وروان) القياسية الطبيعة مًعا وفهمها معىن على حتتوي اليت األصوات أي ، الكلمات أيًضا

 (.109 ص ،2012
 عوامل تصبح اجملتمع منظمات إن قائالً  بلومر أفكار حتديد أعاد الذي ريتزر جلورج وفًقا

 للعمل حمدًدا عامالً  وليس موقف، الختاذ ماعياالجت للعمل منصة أو إطار هو اجتماعية،
 وليس العمل وحدات ألنشطة نتيجة هي اجملتمع يف حتدث اليت والتغريات التنظيم .االجتماعي

 يقومون الذين األشخاص من جمموعة. العمل وحدات حساب خارج تقع اليت القوى بسبب
 يتصرفون لكنهم تفضيالهتم، أو يةاالجتماع بنيتهم أو لثقافتهم وفًقا يعملون ال عمل بوحدات

  (.33.ص ،2009 ،ناصر) معني ملوقف وفًقا
 فليف الفرنسي االجتماع عامل من الرمزي بالتفاعل متعلًقا وصًفا أيًضا حرينتو قدم مث

 يوضح. لالهتمام مثرية كانت  اليت الرمزي التفاعل نظرية لتأثري ختطيطي بتدفق قام الذي جبني
 بني من. رئيسية شخصيات خبمس األقل على تتأثر الرمزي علالتفا نظرية أن املخطط

 ،2012 ،حرينتو) النظرية على أثر كشخص  ميد هربرت جورج وضع مت اخلمسة، الشخصيات
 (.72.ص

 سليب، فاعل الفرد أن فكرة يرفض الرمزي التفاعل هنج فإن ،1997 سملسارلـ وفًقا
 ميكن ال الفرد سلوك أن يف النهج هذا دلجيا. واالجتماعية النفسية القوى على بناءً  ويتصرف

 باملعاين واخلارجية الداخلية البيئات من كل  على بنشاط الفرد تأثري كيفية  مراعاة دون فهمه
 يفهموا أن جيب االجتماع علم يف الباحثني أن هو املنهجي التأثري. املعىن إىل املستندة واألفعال
 ،2012 ،حرينتو) البشري للسلوك تفسري كل  يف املعىن هذا من جوانب ويدرجوا ويقدروا

 (.75.ص
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 التفاعل مفهوم يف تستخدم نسب ستة هناك عام، بشكل( 114. ص) وروانلـ وفًقا
 للتفاعل كمصدر  اإلنسانية معىن عن البحث جيب( 2) البشري؛ السلوك( 1) وهي الرمزي،

( 4. )خطي غريو  منفصل وغري كلي  بشكل تتطور عملية هو اجملتمع( 3) البشري؛ االجتماعي
 والغرض، واملعىن الغرض على حيدث والذي ،الظواه تفسري أساس على صاحل البشري السلوك إن

 جدلية؛ لإلنسان العقلي املفهوم يتطور( 5. )والتلقائية امليكانيكية العمليات أساس على وليس
 (.114.ص ،2013 ،وروان) وبناء معقول فعل رد البشري السلوك( 6) و

 االتصال يف. االتصال عملية حيث من أكثر النظرية هذه جونسون بول يرى بينما
 هذه استخدام عملية يف التفكري الضروري فمن والرموز، اإلشارات ومها مهمان، شيئان هناك
 ومع. واإلشارات الرموز أهم من كواحد  اللغة باستخدام الرمزي التفاعل يتم. وترمجتها الرموز
. املعىن نقل عملية أهنا أي. مستمرة عملية هي بل ث،حتد عوامل ليست الرموز فإن ذلك،
 (.117.ص ،2013 ،وراون) الرمزي التفاعل نظرية يف املوضوع هو والرموز املعىن تقدمي

 التجربة وحدة على الرتكيز مع االجتماعية، املواقف خلق هو التفاعلي نظورم يف املعىن
 خالل من إال يتحقق ال اجتماعي اعإبد أنه على نفسه التفاعلي املنظور يرى. االجتماعية

 (.354 ص ،1986 فيشر،. )اآلخرين مع التواصل
 هو البشرية والثقافة واحلقيقة بالواقع إليه يشار ما الرمزي، التفاعل نظرية منظور من 

 عندما احلالة أيًضا وحيدد نفسه، فرد كل  يعرف حيث معقد نسيج يف األفراد بني تفاعل نتاج
 بناءً  آخر شخص جتاه الفرد يتصرف الرمزي، التفاعل منظور على بناءً  .تالوق ذلك يف يتفاعل

 التفاعل عملية خالل للتعديل وخيضع املعىن ينشأ. اآلخر الشخص ذلك من املستلم املعىن على
 ميتلك وبالتايل،. الرموز استخدام خالل من اآلخرين مع املرء فيها يتواصل اليت االجتماعي

 حدوث عند حوهلم املختلفة األشياء معىن تفسري على وثقايف يعيطب بشكل القدرة األفراد
 (.74ص. ،2012 ،حريانتو) االجتماعي التفاعل

. اجملتمع متيز اليت واملعاين األفكار خمتلف بني الرمزي التفاعل حيدث املبدأ، حيث من
 وحدة هي اتواجملتمع األفراد. فاعلون كالمها  واجملتمع الفردية الذات الرمزية، التفاعالت يف

 التحفيز نتيجة هي املرء أفعال فإن ، أخرى وبعبارة. اآلخر حيدد وكالمها فصلها، ميكن ال واحدة
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 األساسي االفرتاض هو هذا. واجملتمع للذات االجتماعي الشكل من أو واخلارجي الداخلي
 (.119.ص ،2013 ،وروان) الرمزي التفاعل لنظرية

. اجملتمع يف األفراد بني حتدث اليت بالعالقات هذه الرمزي التفاعل نظرية خصائص تتميز
 اجملتمع. خيلقوهنا اليت الرموز هم األفراد. التواصل خالل من اآلخرين مع فرد يتفاعل وبالتايل،

 من ضمين بشكل الرمزية التفاعالت حتديد أيًضا ميكن. مستمر بشكل لألفراد خالصة هو
 أهنا على رؤيتها أو الرمزية التفاعالت منيتض سيتم اجلسم، حركات يف. اجلسم حركات خالل

 البشر يرمز أن ميكن. معىن على حتتوي كلها.  ذلك إىل وما جسدية، وحركات غناء، أو أصوات
 يأخذ أن ميكن الذي االجتماعي الواقع يعين اهلدف. كأشياء  أفكار عدة بني عالقة أو فكرة إىل

 من السلوك وتنظيم اإلجراءات طيطخت للمشاركني ميكن. االجتماعي التفاعل مؤسسات شكل
 (.120.ص ،2013 ،وروان) لديهم اليت الرموز معاين خالل

 معىن يكون حيث(  هلم بالنسبة) الكائن معىن على قائم شيء على البشر يتصرف
 يتم البشري التفاعل أن ضمنًيا يعين إنه. اجملتمع ذلك يف االجتماعي للتفاعل نتيجة هو الرموز
 ال أفعاهلم فإن وبالتايل،. اآلخرين أفعال معىن يف واليقني والتفسريات الرموز باستخدام جتاوزه

 قبل من أيًضا يعتقد ولكن ، التحفيزية االستجابة ألمناط وفًقا البعض بعضها مع فقط تتفاعل
 (.118 .ص ، 2013 ، وروان) السلوكيني

 تؤثر اليت الفلسفة/  االجتماعي التفكري  .2
 فكرية جذور هلا اليت االجتماع علم يف النظريات نظر هاتوج من واحدة هي التفاعل 

 الرمزية النظرية والدة. النظرية هذه املشهورين والفالسفة املفكرين من العديد أهلم. متنوعة
 ألكثر االجتماع علم على سيطرت اليت الوظيفية اهليكلية النظريات هليمنة استجابة للتفاعل

 حل على قادرة غري الوظيفية اهليكلية النظرية فإن لرمزي،ا التفاعل لنظرية بالنسبة .قرن من
 أن جيب. اآلخرين أفكار فهم كيفية  أي إشكالية، تظل لكنها الكالسيكية، املشكالت

 ،2012 ،حاريانتو) النظرية هلذه وفًقا االجتماع علم موضوع املشكلة هذه تكون
 (.70ص.
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 تطوير على تأثري أيًضا هل كان Geoge Simmel أن كتابه  يف( 1994) ووترز أوضح
 إزرا روبرت طالبه، أحد خالل من الرمزي التفاعل نظرية أي األمريكي، االجتماع علم
 Simmel نظر وجهة يتبع الذي شيكاغو مدرسة مبؤسس األخري الرقم هذا يُعرف. بارك

 تبادل من أساًسا يتكون اجملتمع أن وأضاف. وخطرية جمهولة اجتماعية بيئة هي املدينة أن
 (.71.ص ،2012 ،حرينتو) عقليتان عمليتان ومها واللغة اإلشارات

 من العديد فإن النظرية، من والتحقق االختبار أمهية حيدد الذي االنضباط يف كعضو
 وأسلوب نظرية صياغة يعتبون آيوا لتيار الرمزي التفاعل أعضاء فيهم مبن االجتماع علماء

 من الرمزي التفاعل مستقبل يزال ال. البحث يف به القيام مستحيل بلومرلـ الرمزي التفاعل
 غري اجتماعي منظور من الرمزي التفاعل مستقبل يزال ال .واضح غري اجتماعي منظور
 اإلثنولوجي املنظور إىل تتبعهم الذين السابقني التفاعليني املنظرين عدد كم.  واضح

 هذه ربط حتاول تزال ال لكنها الرمزي، التفاعل أسس من العديد هلا لنظرية الفسيولوجي
 وهياكلها االجتماعية النظريات حتليل حماوالت تتطلب وأخريًا، .التجرييب بالبحث النظرية

 للمؤسسات املختلفة العمليات ستشرح اليت العامة للمنظورات متأنية دراسة الفصل هذا يف
 علم اماهتم مركز أصبحت اليت االجتماعي النظام مشكلة حول أثريت عندما. والتنمية

 فإن ،17 عبد يف بارزة شخصية وهو هوبز، توماس به أدىل الذي البيان بسبب االجتماع
 املشكالت ملعاجلة إجابات دائًما تقدم أن ميكن االجتماعية النظريات أن يعين ال هذا

 (.35.ص ، 2009 ، نذير) اجملتمع يف تنشأ اليت املشاكل
 مدينة الرمزي التفاعل نظرية أن" ماعيةاالجت النظرية طيف" كتابه  يف هاريانتو وأضاف

 ويب يعّرف. اآلخرين تصرفات فهم أمهية حول بفكرته يتعلق فيما خاصة ويب ملاكس بعمق
 مت إذا اجتماعي املتخذ اإلجراء فإن له، وفقا. االجتماعي العمل دراسة بأنه االجتماع علم

 للعمل تفسري إىل ةحاج هناك أن ويب يعتقد .اجملتمع يف اآلخرين قبل من حسابه
 جيب ،رلومبوسحل وفقا. البشري السلوك وراء تكمن اليت والدوافع املعاين لفهم االجتماعي

 شرح يف املثال، سبيل على .املعين الشخص أفعال معاين تفسري االجتماع علماء على
 الدافع إجياد على قادرًا االجتماع عامل يكون أن جيب ،لشجر ما شخص قطع سبب
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 الدوافع من سلسلة أو الغضب، بسبب رمبا الطهي، ألغراض املال، إىل حيتاج ارمب للعمل،
 نفسك تتخيل واليت فهم، أهنا على ويب تسمى عملية خالل من الدوافع فهم يتم. األخرى

 (.71ص. ،2012 ،حاريانتو) سلوكه شرح سيتم الذي الشخص موقف يف
 وقد التفاعل، على يؤثر أن كنمي شيًئا الباحثون يصف النماذج، مناقشة إىل باإلضافة

 ،بلومرلـ الرمزي للتفاعل النظرية املفاهيم يصفان وكالمها ،يوليس و كارف  الفكرة هذه طرح
 خارجي؛ مظهر(. 2 ؛ والعرق والعمر اجلنس مثل الوالدة، منذ املنقولة السمات(. 1: وهي

 ،2013 ،وروان) (الفاعلون) الفاعلون قاله ما(. 4 و باملالبس؛ اجلسم شكل يتأثر(. 3
 (.116.ص

 الرمزي التفاعل عوامل .3
 ملختلف األوصاف من العديد سونارتو قدم ،"االجتماع لعلم مقدمة" كتابه  يف

 :التايل النحو على الرمزي، التفاعل عوامل تشرح اليت االجتماعية الشخصيات
 البشرة لون .أ

 والعرق والعمر ساجلن مثل الوالدة منذ حتملها اليت السمات فإن ، ويويل لكارب وفقا
 سبيل على ، املتحدة الواليات مثل العنصري بالتمييز املتعلقة اجملتمعات يف. التفاعل حتدد
 (.40ص. ،2004 ،سونارتو) املتفاعل الشخص جلد لون على التفاعل يعتمد ، املثال

 العمر  .ب
 التفاعالت ، اجملتمعات من العديد يف. التفاعل أمناط حيدد عامل أيًضا هو العمر

 غالًبا واخلاالت واألعمام واألب واألم األجداد - سناً  أكب يعتبون الذين األشخاص مع
 الصغار األشقاء مثل سًنا األصغر األشخاص ومع األقران مع التفاعالت عن ختتلف ما

 (.40 ص ، 2004 ، سونارتو) واألحفاد األخوة وأبناء واألطفال

 اجلنس. ج

 سبيل على ، الرجال بني احملادثات يف. التفاعل على كبري  بشكل اجلنس يؤثر
 وأقوال( األخرى الرياضات أو القدم كرة  مباريات مثل) معينة مواضيع نسمع ما غالًبا املثال،
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 على للتأكيد. احملادثة النساء حتضر عندما رفعها يتم لن( البذيئة الكلمات مثل) معينة
 معرفة على قادرين نكون أن أيًضا علينا جيب السلس، التفاعل يف للجنس املهم الدور

 ويويل كارب  مثل جنسًيا، متحولون خصومنا يكون عندما سننقله وما التفاعل يف الكلمات
 (.41 ح ، 2004 ، سونارتو) متحولة شخص مع التفاعل يف بصعوباهتم خيبون الذين

 اجلسدي املظهر. د
 فإن ، الوالدة منذ إجراؤها يتم اليت اخلصائص إىل باإلضافة أنه ويولز كارب  يقرتح

 من ، تظهر اليت البحث نتائج من عدًدا يقدمون. التفاعالت على أيًضا يؤثر املظهر عامل
 احلصول السهل من جيدون البدنية باجلاذبية يتمتعون الذين األشخاص أن أخرى، نتائج بني

 بسبب يشكون جذابني غري بأنفسهم يشعرون الذين األشخاص وأن شريك، على
 عن يبحثون الذين األشخاص إعالن درست أن لك سبق هل. عالقاتال يف الصعوبات

 من العديد أن بالتأكيد فستالحظ كذلك،  األمر كان  إذا الصحف؟ خالل من شريك
 حىت. جذابني أو حلوين أنفسهم يسمون رفقاء عن يبحثون الذين األرامل أو الفتيات
 غالًبا. جذاب أو لطيف شريك عن يبحثون زوجني عن يبحثون الذين األرامل أو العزاب

 أن املتوقع من أنه إىل حمتملني مضيفات عن تبحث اليت الطريان شركات إعالنات تشري ما
 (.41ص. ،2004 ، سونارتو) جذابني املتقدمني تبدو

 اجلسم شكل. ه
 ويلز أحباث نتائج ويذكرون. اجلسم شكل هو ويويلز كارب  قدمه آخر عامل

 يعتب. البشرية والطبيعة اجلسم شكل بني صلة وجود اضافرت  إىل الناس مييل اليت وسيغال
 اهلدوء ذلك يف مبا الشخصية، السمات من عدد لديهم والسمنة املستديرون األشخاص
 وحنيف وطويل ؛ والنشط والواثق املهيمن والعضلي الرياضي اجلسم ؛ والتسامح واالسرتخاء

 (.41ص. ،2004 ، سونارتو) وخجول ومتوتر
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 املالبس. و
 مالبسه يرتدي الذي الشخص أن الواضح من. التفاعل يف عامل هي ملالبسا

 يف صغري كمثال.  زبال وكأنه يبدو شخص عن خمتلفة معاملة يتلقى شاب تنفيذي كمدير
 الذين اللصوص عن روابط لديهم الذين اللصوص قانون سيختلف إندونيسيا، احلبيب بلدنا

 (.42ص. ،2004 ، سونارتو) القفازات يرتدون
 مع للتفاعل البشر يستخدمها اليت املعلومات مصادر من متنوعة جمموعة من

 .عالية قدرة تتطلب مهارة التفاعل أن ويولز كارب  استنتج اآلخرين،
 

  بلومر هربرت التفاعل الرمزي من ومبادئ األفكار  .4

 علم كلية  يف عمل. ميزوري ، لويس. سانت يف 1900 مارس 7 يف بلومر هربرت ولد 
. شيكاغو يف أيًضا تدرس ميد طالبة بلومر. 1952-1927 يف شيكاغو جبامعة اعاالجتم

 أن يف عجب ال. مدرسه مناصب من العديد بلومر غري ،1931 عام يف ميد وفاة بعد
 ميد فكرة بلومر طور .معلمه ابتكرها اليت العلمية التقاليد من العديد إىل تشري بلومر أفكار

 لعلم األمريكية اجمللة يف حمررًا بلومر كان  عندما للمهنة ًقاوف جائزة أعلى. عاًما 25 ملدة
 األمريكية االجتماع علم جلمعية رئيًسا بصفته أيًضا،. 1952-1941 من االجتماع

(ASA )(.81 ص ، 2012 ، حاريانتو) 1956 عام يف  

 يقول. الناس بني حتدث اليت للتفاعالت اخلاص الطابع إىل الرمزية التفاعالت تشري
 أفعال وحيدد يفسر لكنه اآلخرين، أفعال مع فقط يتفاعل ال املمثل أن ، بلومر رتهرب

 .املعىن هلذا تقييم على دائًما املباشرة، وغري املباشرة ، الفردية الردود تعتمد. البعض بعضهم
 يف معىن إجياد خالل من أو التفسريية الرموز باستخدام البشري التفاعل سد يتم وبالتايل،

 ألفعاله هدفا نفسه جيعل حيث ذايت لإلنسان أن ليقول بلومر ذهب. خريناآل أفعال
 تشجع اليت اللغة خالل من الذات جتسيد مت .اآلخرين تصرفات جتاه يتصرف أو اخلاصة،

 يتكون ، النتائج استخالص ميكن العبارتني هاتني من. بيئتهم من شيء جتريد على الناس
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 يعتب شيًئا وليس بناء هو الفردي العمل: اخلاصة نيتهمأنا لديهم الذين األفراد من اجملتمع
 وراوان) األفراد من عدد ألفعال ترتيبات عدة من يتكون اجلماعي والعمل ، به مسلًما أمرًا

 (.127-126ص ، 2013 ،

 النظرية، هلذه صورة يعطي بلومر أن ، إليها أشار اليت املفاهيمية اخلرائط رسم نظرية يف
 وبعبارة ، حوهلا املوجودة األشياء ومع البعض بعضها بني التفاعل تفسري خالل من أي

 البشري التفاعل خالل من عليها احلصول يتم اليت النتيجة هو خيرج الذي املعىن أن أخرى
 من وتلخيصه شرحه مت الذي الكالسيكي االجتماع علم كتاب  يف .الرموز استخدام من

 :التايل النحو على الرمزي التفاعل وهي طرحها اليت النظرية حول بلومر أفكار

 وتشكيل املشرتكة اإلجراءات خالل من يتفاعلون أشخاص من اجملتمع يتألف -أ
 (.االجتماعية الرتاكب) املنظمات

. األخرى البشرية باألنشطة املتعلقة البشرية اإلجراءات خمتلف من التفاعل يتكون -ب
 ال الرمزية غري التفاعالت أن حني يف ،"اإلجراءات تفسري" الرمزية التفاعالت تتضمن
 .البسيطة احملفزات سوى تشمل

 الكائنات عامل إنشاء يتم. رمزي تفاعل نتاج أهنا مبعىن ، جوهري معىن لألشياء ليس -ت
 .الرمزية التفاعالت خالل من واستبعادها وحتويلها عليها واملوافقة

 ترى أن لرؤيةل ميكن حيث ،(أنفسهم خارج) اخلارجية األشياء على البشر يتعرف ال -ث
 .كأغراض  نفسها

 مرتابطة اإلجراءات. أنفسهم البشر هبا قام اليت تفسريية أفعال هي البشرية األفعال -ج
 (.251-250ص. ،2010 ،خبتيار) اجملموعة أعضاء قبل من وتعديلها

 نظرية أفكار حول الرئيسية األفكار الباحث جيد أعاله، املذكورة األفكار إىل باإلضافة
 األفكار من العديد هناك .البحث ملوضوع للبحث كأساس  تستخدم ما الًباغ اليت بلومر

 رواية شكل على حبث موضوع يف بلومر اقرتحه الذي الرمزي التفاعل لنهج الرئيسية
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 عليها حتتوي اليت املعاين على بناءً  األشياء على البشر يعمل(. 1 :وهي الباحثون، سيدرسها
 (.113 ص ، 2012 ، وراوان) األشياء

 تعدل أن جيب براغماتية عوامل البشر يعتب( 2004 ، بلومر) للمتفاعلني بالنسبة
 قادرون ألهنم سلوكهم تعديل على قادرون البشر. اآلخرين ألفعال وفًقا سلوكهم باستمرار

 عملية هتدف. كأشياء  أنفسهم وتشكيل والتصرف، رمزي، بشكل اإلشارة مثل تفسريه على
 العملية هذه هتدف. خيايل بشكل بديلة إجراءات اختيار على قدرهتا حتسني إىل التعديل

 ينظر لذا. كشيء  نفسه وحىت معها والتفاعل أفعاله يف التفكري على القدرة حتسني إىل أيًضا
 هم الذين الفاعلون هم هؤالء نشطون، فاعلون أهنم على البشر إىل الرمزيون املتفاعلون

 (.76.ص ،2012 ،حرينتو) االجتماعية التنشئة موضوع فقط

 جمموعة أو شخص يفعله عما املعىن يف ستختلف اجملموعة أو الفرد أفعال أن مبعىن 
 ستكون للبقرة بالنسبة اهلند يف اهلندوس أفعال أن هو األوىل النقطة هذه على ومثال أخرى،
 معان البقرة أتباع من لكل - منها كل  ألن ، باكستان يف اإلسالم يف اليت تلك عن خمتلفة

 (.36ص. ،2004 ،سنارتو) تلفةخم

 ويشمل األخرى، البشرية باألنشطة املتعلقة البشرية األنشطة خمتلف من التفاعل يتكون 
 يتظاهر عندما ، املثال سبيل على .اإلجراءات هلذه" اإلجراءات تفسري" الرمزي التفاعل
 ذا رمزًا السعال ويصبح ، بالسعال يتظاهر فسوف آخر، شخص قدمها حبجة ما شخص

 ، 2010 ، خبتيار) العامي الرمز هي اللغة احلالة، هذه يف .احلجة لرفض ويستخدم مغزى
 (.3 (.249 ص

 ،حريانتو) االجتماعي التفاعل أثناء تتقن املعاين هذه أن الثالثة، النظر وجهة يف 
 تفسريها مت اليت املعاين حتسني سيتم التفاعل، حدوث عند أنه يعين هذا (.82ص. ،2012

 .املقدمة احلجج إضافة أو دحض شكل يف الرفض هو. أخرى مرة العمل لخال من
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 اإلجراءات أن بولوما مارجريت توضح كتابه،  يف بلومر هلريبرت وفًقا ذلك، إضافة على
 الرمزية التفاعالت بسبب فقط ممكنة املؤسسات أو اهلياكل تشكيل على القادرة املشرتكة

 بالفعل هلا اليت الرموز املعىن، ذات الرموز خالل من. غةوالل اإلشارة باستخدام املعىن نقل يف
 أطراف إىل املعاين هذه تفاعل عملية خالل من واملفسرة املقيدة األشياء نقل يتم معىن،
 (.32. ص ،2009 ،ناصر) أخرى

 عناصري الرواية .1
وذكر فواز الشعار أن عناصر الرواية هي احلدثة، والسرد، واحلكبة، أو البناء، 

(. ذكر حجازي 184، ص.1999ة، والزمان، واملكان، والفكرة )الشعار، والشخصي
( أن عناصر الرواية هي  الشخوص، والزمان، واملكان، واألحداث، والصراع، 2010)

 والنظم، والفكرة، والنهاية، واللغة، والكاتب.
 
 
 الشخوص -أ

 أن روائيال فعلى لذا األحداُث، ا وتتكون الرواية، مالمح بتفاعلها تتشكل اليت هي
 .املناسب املكان يف املناسبة الشخصية جيعل حبيث حبكمة روايته شخوص ينتقي

 يف تتجسد كاذبة  أو البشر ميثلها صادقة تكون أن إما: قسمني إىل الشخوص تنقسم
 يف اجلمادات أو واحليوانات البشـر بـني الروائـي جيمع وقد اجلمادات، أو احليوانات

)حجازي,  .وممحاة قلم بني أحداثها دارت قصرية قصة أتقر  أن وسبق الروائي، خياله
 (.5-4, ص.2010

 الزمن -ب
 بتقدم يوحي احملسوسات فتغري احلسية، باملوجودات يدرك الذي املعنوي املوجود وهو

 عدة نتناول أن علينا الزمن عن احلديث وعند .الزمن أدركنا ملا التغري ولوال ، الزمن
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 قراءة وزمن األحداث، كتابة  وزمن األحداث، وقوع زمن :ثالثة أبعاد فللزمن أبعاد،
 .األحداث

 تقسيمه وميكن ومدته، احلـدث وقـوع وقت أي الوقوع، زمن عادة للتحليل خيضع والذي
 ،..(الثامنة السـاعة ، مسـاء ، صـباحا: )فلكيا يكون قد: احلدث توقيت زمن - :إىل
 عام النكسة، يوم النكبة، عـام ، االحـتالل زمن) حدثيا أو ،(صيفا شتاء،) مداريا أو

 (.8-7, ص.2010)حجازي,  الفيل
 .وقوعه يف احلدث استغرقها اليت املدة أي: احلدث مدة زمن -
 املكان-ج
 فصل ال إذ بالزمان جدا ويرتبط فيه، تدور أو األحداث عليه جتري الذي احمليط هو

 سطع، مصر   أي لىوع طلع، أيـن تـذكر أن بد فال ذكرت الصباح فإذا بينهما، معقول
 يقرس ال واملاء، معلَّق البد جتعله أن لك فليس الشتاء أوردت وإذا ملع؟ أفق أي ويف

 اجلليد، البد وموضع   مبسقط التحديد عليك يتوجب إذ صحراء، يصيب وال حضرا
 املناسـب منها ليوضع والتقييم، للتقليم ختضع إمنا تقيم الفروع وليست ، يتفـرع واملكان

طالع   واضحة للمطالع   هي وها تناسب، اليت لألحداث
َ
 يكون أن إما فاملكان : امل

 والسوق كالشارع  للعيان، واملكشوف ، البنيـان بغـري احملـدود املكـان وهو مفتوحا،
 العرفان، عن واملستور ببنيان احملدود وهو مغلقا أو .واحلدائق السـيارات وموقـف الواسع

)حجازي,  والقطار والسيارة والسجن والفندق والغرفة كاحلجرة  ، اجلـدران حتضنه مبا
 (.14-13, ص.2010

 األحداث -د
 الشخصيات به تقوم ما فكل السابقة، الثالثة العناصر من يتشكل احلدث

 من واحدة وترية على األحداث تستمر وال .حدثا يسمى واملكان الزمان حدود يف
 اليت التأقلم حالة من بالقارئ نتقاللال والصعود اهلبوط بني الرتاوح من بد ال إذ احلدة

 أو ،(له مسببة) للصراع سابقة تكون أن إما واألحداث .االستمرارية تلك تفرضها
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, 2010)حجازي,  نفسه الصراع فهي للصراع املزامنة أما ،(عنه ناجتة) له الحقة
 (.16ص.

 الصراع -ه

 كالصراع  مادية تكـون قد القوة وتلك غريه، يف مؤثر حدث وهو قوتني، بني تصادم هو
 القدر أو وشهوته اإلنسان بـني كالصـراع  معنويـة أو جيشني، أو شخصني بني

 (.17, ص.2010)حجازي, 
 النظم )احلكبة( -و

 هذه الكاتب، غاية ختدم متفرقة وأحداث متعددة صراعات الروائي لدى الفكرة تنتج
 بعرض روائيال يقوم أن ميكن وال ، نظـم وحسن وترتيب هندسة إىل حتتاج الصراعات

 بصورة املالئمة األحداث مع الصراعات تنسـيق من البد إذ مبعثرة صراعات مجلة
 يف بسالسة ويربطها يستوعبها أن للقارئ ميكن حىت الغايـة حنو بانسياب متسلسلة

 املنساب االحندار النظم وأفضل .النظم أو احلبكة يسمى األحداث وتنسـيق ، ذهنـه
 االنكساري االحندار من بكثري أفضل وهو والرتكيز، النسـجاما حيقـق أن شـأنه من الذي
 للقارئ اإلزعاج يسبب فجائي بشكل آخر إىل موقف من بالقارئ يهبط الذي

 (.20-19, ص.2010)حجازي, 
 الفكرة -ز

 زرعا سينبت الذي الوضـع هي والفكرة وضع، دون زرع فال الروائي، العمل أساس هي
 إعمال يف الروائي لرغبة واحملرك الدافع هي فالفكرة ،الروائي به وينتفع القارئ حيصده

 الصراع تولد فهي الفكرة، لتحقيق مسخرة الرواية عناصـر وكل لعنفواهنا، استجابة القلم
 والنظم احملكم، للنظم ختضع واألحداث األحداث، ينتج والصراع الروائـي ذهـن يف

 (.20, ص.2010)حجازي,  األبعاد كاملة  رواية يعطينا احملكم
 النهاية-ح

 وهي وذوق، إحكام بكل الروائي وحيبكها شوق بكل القارئ ينتظرها اليت اللحظة هي
 اإلطالة، إىل اهلدف بلوغ بعـد حاجة فال الكاتب، غاية عندها تكتمل اليت اللحظة
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 عناصر وهناية الرواية، هناية: هنايتان والنهاية .عندها القارئ انفعال ينتهي ما وغالبا
 حدث وسط يف الرواية تنتهي فقد احلدث، هناية بالضرورة تعين ال الروايـة هايةفن الرواية،

 من ملزيد حاجة ال يغدو حبيث الفكرة، واكتمال اهلدف إىل الوصول تعين إمنا ما،
 منتصفه يف الفكـرة انتـهت الذي احلدث إلكمال حاجة ال حىت أو األحداث،

 (.21, ص.2010)حجازي, 
 اللغة -ط

 واحلوار، السرد : شـكلني وتأخذ احلدث، عن للتعبري الروائي يتبعها اليت الوسيلة وهي
 ما الكاتب فيه ويستخدم لسانه، علـى للقارئ الروائي يوصله الذي الكالم هو فالسرد

 التجاري، اإلعالن أو التقرير أو الرسالة بأسلوب يسـتعني فقـد ، للمقـام مناسبا جيده
 السرد وينشق الوصف، على السردي األسلوب تمدويع املقالة، أو اإلذاعي، اخلب أو

 طابع ذا وسـردا املرهفة، املشاعر تزينه عاطفي طابع ذا فسردا خمتلفة، طبائع إىل العام
 والشخصيات احلدث طبيعـة التحديد ومرجع املقهورة، الثورية املشاعر جيه انتفاضي
 (.23-22, ص.2010)حجازي,  والكاتب

 الكاتب -ي

 املعنصر،والروائي ومـل العنصر نذكر أن العيب ومن الفن، نتجوم العناصر واضع هو
 أن وعليه املندوب، حدود يف يشاء ملا يشاء ما خيتار املكتوب، طبيعة يف املتحكم هو

 (.24, ص.2010)حجازي,  واملطلوب الطالب يراعي
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 الباب الثالث

 مناقشة نتائج البحث

 الحكيم حمار رواية .2
 من كثريًا  مطلوب مشهور كاتب  قصة حيكي. املصرية املدينة يف أحداثها تدور قصة

 .فيلم إىل القصة نقل يف يرغبون الذين املخرجني أو املنتجني ذلك يف مبا. القصة خباء قبل
 العامل عن بعيًدا القاهرة، يف آخر إىل فندق من دائًما ينتقل كاتب  وهو بك، يدعى الرجل

 .احلكيم توفيق كتبها  اليت الفلسفات من العديد على حيتوي أديب عمل. لإلهلام ويعطش
 قبل ُولد صغريًا محاراً  يبيع مزارع حشد حاصر. واحلشد السوق قبل من بك مرور مبجرد

 لشراء اضطراره سبب من الغرض معرفة دون املذيع بإقناع احلمار بيك اشرتى. يومني
 ملزارعا ألن بك، يقدمه الذي الثمن عن النظر بغض ذلك عن املزارع يتخلى .احلمار

  .بك باستثناء بثمانه أيًضا مهتم غري حوله من احلشد أن كيف  أيًضا يالحظ
 سأل. اإلطالق على خبة أي بك لدى ليس احليوانات، تربية يف عاديًا شخًصا بصفته

 املراعي جيد أن ميكنه أين" بيك، يتساءل. املرج إىل ليأخذه نصيحة املذيع وأعطاه املذيع،
 على ملسه يتم ال ولكن الكوب، يف فقط احلليب وضع يتم .حقا مستحيل" مصر؟ يف

. للغاية مرتبًكا بك كان.  البيك يرتكه أن بعد حىت محار، بواسطة إليه النظر ويتم اإلطالق
 ير مل العمل، من عودته بعد ، ذلك ومع. إقامته ترك عليه جيب بك، عمل شؤون بسبب
 توقف. امرأة غرفة عند وتوقف رىأخ إىل غرفة من يتنقل كان  احلمار أن يبدو .احلمار
 الكثري تعطي احلمري أن بك يرى. املرآة يف انعكاسها إىل ونظر الغرفة يف املرآة أمام احلمار

 .الفالسفة ، امسًا عليه يطلق أن بيك يسر لذا ، الفلسفة من
. الداخل إىل ودعته بك الغرفة يف املرأة رأت. احلمار وأخرج الغرفة دخول يف بيك تردد

 يعطيها أن عليه كان  أنه بك وأخبت املرأة ضحكت. الفيلسوف مع اختبه ما بك أخب
 قادرين وغري صغارًا يزالون ال كانوا  الذين الفالسفة عمر ألن لنب، زجاجة باستخدام احلليب

  .غبائه على حقاً  بك يضحك. مستقل بشكل احلليب شرب على
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. بالفيلسوف تعتين أن املرأة من طلب املزدحم جدوله بسبب. جدا مشغول بك يف شدة
 هو بك الفرنسي املنتج يعتب. مصر يف ريفية بيئة مع فيلم سيناريو لكتابة عرًضا بك تلقى

 قذرة مكانه يف القرية أن إال القرية، جو حيب ال بك أن من الرغم على .املناسب الشخص
 مل ذلك، على عالوة. املغادرة عليه يزال ال كان  العمل مطالب بسبب ذلك، ومع. وقذرة

 منع الفندق مالك ألن ، الفندق يف بالبقاء الفيلسوف حلمار السماح من أيًضا يتمكن
  .الفندق إىل احليوانات إدخال من الضيوف

. الفنادق وأصحاب واملوظفني الضيوف بني اخللط مت. الفندق خارج محاره بيك أحضر
 احليوانات دخول على بالفعل حظر وجود من الرغم على الفندق، إىل احلمار دخل مىت منذ
 إلكمال مصر يف قرية إىل الفور على وتوجه الفندق من خطواته بك واصل. الفندق إىل

 .عمله
 القرية. الوقت هذا طوال بك فيه يفكر كان  ما مثل يكن مل القرية يف اجلو أن اتضح

 حظال أن بعد. زوجته مع يعيش مصور منزل يف بك يعيش. ودودون والناس للغاية نظيفة
 من شاق عمل نتيجة كانت  القرية يف اإلجنازات مجيع أن علم القرية، يف األنشطة بك

 بني والتوفيق املشاكل حل يف ساعد. وسكاهنا بالقرية املصور زوجة اهتمت .املصور زوجة
 أخرى قرى كانت  إذا أنه حقاً  بك يعتقد. القرية يف بك منظور تغري أخرى وأشياء القرويني

 .املصور زوجة مثل عادية غري شخصية تأخذ فإهنا تغيري،ال تريد مصر يف
 ميكنه فيلسوف محار مريب على العثور بك منهم وطلب بالقرويني الفيلسوف إىل ُعهد

 واإلشراف بالفالسفة االحتفاظ يستطيع ال أنه بك لدرجة عمل ألن. الفالسفة إرضاع
 املواليد على احلصول ذرتع أيام، بضعة بعد ولكن .بك طلب على القرويون وافق. عليهم

 األمه من احلليب يشرب أن يريد ال الفيلسوف يزال فال ، يستطيع عندما. بك طلبها اليت
األنشطة  هبذه طويال يعيش لن الفيلسوف أن القرويون قال". الصيامه" أنشطته يف ويستمر

 .(147-1، ص.1940)احلكيم، 
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 القصص يف الفلسفات من عديدال احلكيم توفيق يدمج. والدراسة للقراءة ممتعة قصة
 اجلانب. احلياة يف الدروس من الكثري وأعطاه لـبك، جيًدا صديًقا احلمار كان.  يكتبها اليت

 خالل من يكون أن ميكن. النظريات بعض مع لالستكشاف مثري القصة من الفلسفي
. الفلسفية تعابريهم من تعبري كل  يف الوارد املعىن أو لغتهم، يف الكلمات استخدام يف البحث

 .للدراسة رائعاً  موضوعاً  احلكيم توفيق رواية جعل
 

 نظرية هربرت بلومرب لبكشكل التفاعل الرمزي  .3
 المعنى على قائم شيء على البشر يتصرف .أ

. هبا يقوم اليت األشياء معىن على سيعتمد البشر يفعله أو به يقوم شيء كل
 رموز شكل يف يواجهه شيء جتاه بك أعمال نتائج الباحث سيناقش ، احلالة هذه يف
 كما يلى:.تفاعله يف

 ثالثني قرش ..! هو فرخة رومي ..!
 عيب يا جدع انت ترد على البك الكالم ..!

 (13) واهلل ما افرت فيه بأقبل من أبع برايز ..!
 الثمن على يوافق ال املزارع لكن ، احلمار يبيع مزارع مع املذيع تفاعل هو أعاله التعبري

 عالية بنبة املزارع على بقوةاملذيع  يستقر مث قرًشا، خلمسني املعروض للسعر املنخفض
 هو اشرتى من أن حبجة قرشا ثالثني ثمنب احلمار من بيع ثمنال على واالتفاق لبيع

 ثالثني ثمنب والشراء البيع اتفاقية على وافق أنه املزارع بتواضع ولكن. بيك السيد
 .قدمه الذي ثمنال من بكثري أقلثمن ال كان  قرًشا،

 فقالت وقد ختيلت مسكين يف الفندوك:  
 احلمام؟! –وإن كنا نطلقه يف احلمام.. - 
 فلم أرد على اعرتاده واستغرابه وقلت له آمرا: 
 (16)اسبقىن به على لو كانداة.- 
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 وُصدم احلمار، طفل وسلم كبالب التقى الذي الصحف بائع بني أعاله احلديث مت
. الفندق محام يف احلمار طفل بوضع بيك به أمر ما ويطيع بلُيعج هنا الصحيفة بائع
     .كلب  من أكثر خسيًسا ليس احلمار طفل أن وشعر به أمر ما يف فكر قد كب كان

لقد كان احلالق يتحدث فيما حتدث عن غذائه أنه لن يطعم غري اللنب فهو 
يباع يف شوارع رضيع فيما يرى، ابن يوم أو يومني وقد انتزع من ثدى أمه انتزاعا ل

 (17القاهرة. )
 البشر به يتصرف الذي الرمزي التفاعل إن قالت اليت فكرته يف بلومر ذكره ملا وفًقا
 سكان تصرفات هو أعاله التعبري يف حيدث ما. املعىن على قائم شيء على بناءً 

 عكس على بيعه، ميكن ما كل  سيبيعون الذين اجلياع املزارعني وخاصة القاهرة،
 غريهم أو الساغو وسيستخدمون اخلضروات سيزرعون الذين اإلندونيسيني املزارعني

 .األرز مثل األساسية الغذائية املواد من بدالً 
 ونظرت إىل بائع الصحف فرأيته يفرك كفيه يف انتظار األجر ..

 فدفعت إليه هو اآلخر قطعة فضية لثمها سرورا .. 
 (19وانصرف وهو يرفع يديه إىل السماء ويقول. ) 

  أولئك سابقا عنه عب الذي للمعىن وفقا التصفيق ،بلومر طرحها اليت للنظرية وفقا
. بك به أمر ما على العمل بعد األجور مجع اجلرائد بائع ينوي هنا. يتفاعلون الذين

 الناس من العديد به يقوم نشاط هو عام بشكل التصفيق االجتماعي، اجملتمع يف
 .آخر أو عرض يف التقدير إلعطاء

 فنجان..؟-فحملق الرجل يف وجهى وقال: 
 أيوه .. طلبت له واحد لنب ..-فقلت: 

 طلبت له واحد لنب ..!- فقاطعين الرجل صائحا:
 هو من غري مؤاخذة سواح من السواحني ..! 
 دايا سيدنا البك جحش ابن يومني بالكتري بريضع من بزامه .. 
 (23نة ..! )دا الزم له من غري مؤاخذة )بزارة( من األجزاخا 
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 األطفال حليب سيطلب بك ألن للغاية فوجئ الذي الوسيط عمل هو أعاله التعبري
 لتقدمي وعاء هو املستغل حسب الكوب معىن. كوب  مع تقدميه يتم الذي للحمار

 لتعبري باملستغل حدثت اليت الدهشة فإن لذلك. للحيوانات وليس للبشر املشروبات
 .الكوب تخدامباس للحمري احلليب يعطي الذي بك

ليس بيين وبني أن أقبض مائتني من اجلنيهات إال أن أضع إمضائى ها هنا ..!؟ 
(36) 
 شركة ممثل ضد به قام الذي التفاعل بعد اختاذه مت الذي اإلجراء هو أعاله بك تعبري

 مع تعاقدية اتفاقية توقيع خالل من التصرف عليه جيب املال، على للحصول. األفالم
 .األفالم شركة

فلم أدر ماذا أفعل، وجعلت أتظاهر بعدم االهتمام وقلة االحتفال ملا يصنع، 
 (40ولكن عينا من عيين كانت تغافلىن وتلمح النقود على الرغم مىن. )

 األموال وجتاهل رؤية عن االمتناع على القدرة عدم بعد بيك عمل هو أعاله التعبري
 عدم إىل وتكرارًا مرارًا دعا كبي أن من الرغم على عال، بصوت احلج حيسبها اليت

 شيء على أخرية نظرة يلقي البيك وجعل بقي احلج ولكن أخرى، مرة بذلك القيام
 .مال

 صحيح مستحيل ..!
 (42ألجل تعرف أىن أقدر أحيانا  أصنع  املستحيل ..! ) 

 شيء يفعل األحيان بعض يف أنه وهو لنفسه، ما شيء لشرح بك إجراء يلي فيما
 شيء من حتدث اليت األفعال من التفاعل يف الوارد املعىن ينشأ بشري،ال العقل خارج

 .بك به قام
أرجو املعذرة .. إنك الشك قد يئست مىن .. كما كدت أيأس من نفسي ..! 

(44) 
 وشعر يفعل ماذا يعرف ال أنه شعر ألنه فعله فعاًل  ضده كب ارتكبه الذي اليأس كان

 .عليه وافق ملا شيء أي فعل عدم من أسبوع ملدة باخلجل
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 فما متالكت نفسي ... وقلت من فورى:
 (46هذا حمال .. لدى عملى ىف القاهرة وال أستطيع التخلف يوما. )-
 املستحيل إىل حجب كلمة  من. لبيك الرجل قدمه عرض رفض فعل هو أعاله التعبري
 .والرجل بك بني للتفاعل رمز وهي رفض كلمة

 (53فعاجلته بابتسامة واحنناءة. ) 
 بالسعادة الفور على يشعرون الذين الفندق لزوار بك اختذه إجراء هو التايل التعبري

 االبتسامة من جيعل شيء هو احلمار طفل. معه جاء محار طفل بوصول والفخر
 .الوقت ذلك يف الفندق لزوار بك واحرتام
 فصحت ىف احلال :  

 (74)، اهلل خيرج عينيه من رأسه.هات ىل املخرج بالعجل-
 على املنشأة أعطاه الذي للمدير كب قدمها اليت اإلجراءات من عدد هو أعاله تعبريال

 قُتل سابق منزل مالك كانت  الغرفة أن قصة إىل االستماع بعد ولكن غرفة شكل
 باخلوف شعر ألنه فعله فعل هي صرخة كلمة.  هناك وكرة قرية من غطرسته بسبب

 غضب إىل يشري فعل هي املتطفلني نيأع وكلمة األصلي، احلادث معرفة بعد والصدمة
 .عليه كذب  الذي املخرج جتاه وغضبه بيك

 فقلت من فوري، وقد تذكرت عزمى على السهر ...! 
 (78بل كثريا من القهوة. )– 
 أن ميكن القهوة شرب أن يعتقدون الذين اجملتمع يف غالًبا نواجهها اليت التالية العبارة
 القصة بسبب الليل طوال مستيقظًا البقاء بيك ختارا. الليل يف النوم الصعب من جيعل
 البقاء وكان فيها، يقيم اليت للغرفة األصلية احلادثة أخب الذي الشخص من مسعها اليت
 كان  الذي الفيلم يف النص مشكلة حلل بيك به قام فعاًل  أيًضا متأخر وقت حىت

 .املخرج مع فيه سيعمل
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 (.79ه القرية )ذلى جسر ترعة هماقولك يف نزهة صغرية ع-وباردرته :  
 املروعة احلالة من باخلوف بنفسه يشعر عندما بك يفعله شيء من جزء هو القفز فعل
 الغرفة أو املكان مغادرة يريدان ومشاعره بك قلب جيعل فهو ، املخرج قصة مساع بعد

 .القرية حول الطريق -مسار اختيار خالل من واخلوف التعب لتخفيف
 ه وقلت له :بته من يدذمث ج 
 هلم بنا مرة أخرى إىل السطح ...- 
 كما تريد ...- 
 يتمكن حىت العلية إىل الصعود يف رغباته إحدى من شيء هو بك به قام الذي العمل

 من اجلمال دعوة معىن هلا يد رسم هو املعروض الرمز ومريح، مريح بشكل النوم من
 .الراحة على احلصول أجل من آخر إىل مكان

 نفسي:فقلت يف  
 آه .. أهرب من العفاريت حتت، ألقى السناريو فوق...!- 
 ما مع بالتعب يشعر عندما الرئيسية الشخصية تفعله شيء على عمل هو يشكو
 .به القيام مت شيء وصف ميكننا رمز من ألنه يعانيه،
 يقول:ورياحني وهو  
 إنشاء اهلل أطلعه حياكي البدر يف مساه ..!- 
هلذه املعجزة إذ صحت .. فأسكتين وأوقفين بني فأردت أن أظهر عجيب  

 (109رائعة واخلضرة الزاهرة ... )املناظر ال
 على املنشأة أعطاه الذي للمدير كب قدمها اليت اإلجراءات من عدد هو أعاله التعبري
 قُتل سابق منزل مالك كانت  الغرفة أن قصة إىل االستماع بعد ولكن غرفة شكل
 باخلوف شعر ألنه فعله فعل هي صرخة كلمة.  هناك ةوكر  قرية من غطرسته بسبب

 غضب إىل يشري فعل هي املتطفلني أعني وكلمة األصلي، احلادث معرفة بعد والصدمة
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 يفسر اهلل، خبلق فخر رمز هي الدهشة مع .عليه كذب  الذي املخرج جتاه وغضبه بيك
 .بيك هبا يشعر اليت بالسعادة يتعلق فيما الرعب رمز الباحث
قضيت حيايت متنقال، تائها ليس يل مكان معروف وال عنوان دائم ..  اذوهك 

 ذات يوم وتبمت هبذفما تركت فندقا مل أنزله وال نزال مل أهبته حيت ضجرت 
ا كما تعيش الفكرة اهلائمة والروح ذاحلال، واستنكفت أن أعيش دائما هك

 (.114احلئرة )
 أن ميكن القهوة شرب أن يعتقدون الذين عاجملتم يف غالًبا نواجهه اليت التالية العبارة
 القصة بسبب الليل طوال مستيقظًا البقاء بيك اختار. الليل يف النوم الصعب من جيعل
 البقاء وكان فيها، يقيم اليت للغرفة األصلية احلادثة أخب الذي الشخص من مسعها اليت
 كان  الذي لمالفي يف النص مشكلة حلل بيك به قام فعاًل  أيًضا متأخر وقت حىت

 مل ألنه حياته طوال بالذنب هو املرة هذه إليه املشار الرمز .املخرج مع فيه سيعمل
 .الذكي احلمار لكذا مع وحيًدا لكونه وندمه ، متزوًجا يعد

 
 اآلخرين تفاعل من ما شيء معنى ينشأ .ب

 املعاين مجيع أن هي بلومرلـ وفًقا الرمزي التفاعل لنظرية الرئيسية الفكرة من الثانية النقطة
 الرواية، هذه يف. بالتفاعل يقوم عندما التفاعل خصم مع ما شخص اتفاق هي تظهر اليت

 سيناقش كما.  البعض بعضها مع بيك تفاعالت من نشأت معاين عدة الباحثون وجد
 كما يلى:  .احلكيم محار رواية يف الباحثون وجدها اليت املعطيات من الباحثون

 
فوجدت أن هذا اجلحش اجلميل ليس أهون قدرا وال نعم لقد فكرت ىف األمر 

 (16أقل ظرفا من ذالك الكلب الذى رأيته اليوم ىف صحبة الفتاة الشقراء. )
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 طفل أن وشرح وأوضح الصحف، بائع مع بك أجراه الذي التفاعل هو التايل التعبري
 االمج أكثر بشكل معه التعامل يتم احلمار طفل وأن كلب،  جمرد من أكثر هو احلمار

 .نظيف غري كلب  من ورفق
قلتها وقد بدا على وجهى من غري ريب إىل جانب الدهش شيء عجبا..! -

 (33كثري منالرضا. )
 األفالم شركة ممثلي مع بك يواجهها اليت املختلفة املشاكل معىن هو أعاله التعبري
 ندماع ولكن ذلك بك قال حني يف معه، عقد توقيع على موافقته دائًما يطلبون الذين
 خيتلف أو يتساءل جيعله بشيء ما شخص شعر إذا. لذلك فراغ وقت بك لدى يكون

 .ما شيء عن غريًبا يعتب فإنه اآلخرين، عن
واحلج حمدث ظريف بارع، ال ميله السامع وإن كانت شهرته الغالبة أنه حاد الذكاء 

 (38شديد الدهاء. )
 من ما شيء تفسري يف البيك به يقوم الذي الرمزي التفاعل معىن هو التايل التعبري

 .جًدا اخلاص احلج وتفوق شخصية من البيك ويذكر احلج، مع املشرتك التفاعل
 طيب بس يا أستاذ .. اترق ىل أجرة العربية احلنطور .. -
 (41أجرة العربية احلنطور ثالثة صاغ ..! )-
. بلومر اقرتحها يتال الثانية النقطة حول الرمزي التفاعل لنظرية مثال هو أعاله التعبري

 يف بينما فقط، قروش ثالثة يصدرون لدملان، يدفعون الذين للمصريني بالنسبة
 يسافرها اليت املسافة على ويعتمدون آالف مخسة إىل ألف من فقط يدفعون إندونيسيا
 نتائج يف األسعار هذه خالل من الرمزية التفاعالت استخدام ميكن لذلك الركاب،
 .البحث
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وقضى األمر .. وجعل ذلك الرجل األشقر األنيق خيتلف إيلّ  أمضيت العقد
 (43كثريا. )

 املعىن. أشقر ورجل بك بني تعاقدية عالقة بتوقيع متبادل اتفاق هي التالية العبارة
 األشقرون الرجال ارتكبها اليت االنتهاكات من العديد على االتفاق هو هنا يظهر الذي

 .املتبادل تفاعلال من العقد بيك وقع أن بعد لبيك،
 (64خطر ىل فكرة: هي أن نستغل ))الفلسوف(( للدعاية واإلعالن. )-
 يوافق واملخرج، بك بني املتبادل التفاعل عملية من ينشأ الذي املعىن هو التايل التعبري
 احليوان أن نعلم ألننا فيلم، إنتاج من إعالنية كمواد  يستخدم احلمار كان  إذا ما على

 لكنه. فيلم إنتاج عن اإلعالن حالة يف خاصة كإعالن،  استخدامه مت إذا جًدا غريب
 .األقران تفاعل يف الوارد املعىن على يعتمد

 (69فكل كلب عندهم امسه ))فوكس(( .. فلتكن هذه الكلبة إذن ))فوكسة((. )
 مت شيء هو املعىن. القاهرة مدينة يف قرية يف كلب  معىن هو التايل التعبري مناقشة
 اسم هو االسم. املتبادل تفاعلهم خالل من هناك القرويني قبل من يهعل االتفاق
 جيًدا ليس أنه من الرغم على لسيده، خاضعة طبيعة له الكلب ألن هناك للكلب
 والء جعل  مطيعا كونه  عن النظر بصرف. األخرى األليفة بالكالب مقارنة جسديًا
  .فوكاس باسم هناك القروي امسه الكلب

إن فيما أحيانا من اإلنسانية أكثر من اإلنسان نفسه ..! إن  هذا صحيح .. بل
 ( 71فكرة ))الشر((غري موجودة عند احليوان. )

 طبيعة له فيه احليوان أن يشرح الذي البيك تعبري من معىن حتلل املرة هذه املناقشة
 بالنسبة احليوان معىن بيك أضاف أليف، حيوان ميتلكه الذي الوالء إثبات مع إنسانية

 قبل من وإيذاء مبضايقات احليوان يشعر مل ما أبًدا شريرة أفكار لديه يكن مل أيًضا له
 .أنفسهم البشر
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 التفسير عملية خالل من المعنى تغيير يتم. ج

 الباحث وجد الرمزي، التفاعل نظرية يف بلومرلـ وفًقا الثالثة الرئيسية الفكرة يف
 ،بك مع يتفاعلون الذين لألشخاص التفسري بعملية مرت اليت املعاين من العديد

 كما يلى:  .التفسري بعملية مرت واليت املضمنة املعاين أيًضا الباحث سيناقش وهنا
 
 جحش ..؟؟ آه .. أنا آسف .. المؤاخذة !-
 (25دى بزارة تنفع جلحش كبري .. ال مؤاخذة ..! )–
 أن عن مفسر تعبري هو بكلماته غافل لكونه بك إىل الصيديل أرسله الذي االعتذار
 ويقبل له ليغفر كرمي  بك أن حني يف الصيديل، أخطاء من ونقي صريح الطلب

 .االعتذار
 (38سبحان اهلل ..؟ )-

 ووجد. يواجهونه شيء مع التعامل يف الناس يستخدمه الذي التفاعل هو أعاله التعبري
 يف الناس وصول يقبل ال وكأنه الصاخب البيك صوت فاجأه الذي هو احلاج أن
 .احلاضر وقتال

 (41ودفعتها إليه وهو يقول )) ال حول وال قوّة إال باهلل((. )
 والشعور االمتنان عن تعبريات أهنا على املصريون يفسرها تعبريات هي التالية العبارات
 خاص بشكل للمصريني خاص معىن هلا التعبريات وهذه اخلالق، أمام بالضعف
 .ككل  واملسلمني
 (51صخبته وقتا لطيفا .. ))جود باي((. ) على النقيض لقد قضيت يف-

 أعاله التعبري. الناس بني كبرية  بشعبية حيظى أعاله التعبري فإن الوداع، أو الوداع عند
 مع بالفراق املرأة وحتييها احلمار، طفل مع الفندق يف الفاصلة املرأة لتفاعل رمز هو

 .أعاله اجلملة
 (52. )مرحبا به من رفيق ..! الشك أنه مصدر وحيك-
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 بني التعبري هذا ومثل احلمار، بطفل يرحب الذي الرجل لتفاعل رمز هي أعاله التحية
 أو مكان زيارة يف الراحة ولتوفري الضيوف وصول عند حتية باسم أيًضا معروف اجملتمع
 .منطقة

مل أطلق عليه بعد امسا من األمساء .. لكىن أحب لو دعوته ))الفلسوف(( -
 فصاح الرجل :

ما من اسم يصلح له حقا غري هذا .. هلم أيها ))الفلسوف((. أصبت - 
(52) 

 تسمى ما عادة واليت التفسري، عملية خالل من تغيريه مت معىن هو أعاله التعبري
 بك بني تفاعل هناك كان  ذلك، ومع. الفلسفة جمال يف ذكي لشخص فيلسوف

 .جيًدا له واستجاب سماال على الرجل ووافق فيلسوفًا، دعا محارًا أن قال الذي والرجل
 إليه من قلب السيارة وقلنا: فالتفتنا 

 (54متشكرين. )-
 العديد الباحث وجد الرمزي، التفاعل نظرية يف بلومرلـ وفًقا الثالثة الرئيسية الفكرة يف

 سيناقش وهنا ،بك مع يتفاعلون الذين لألشخاص التفسري بعملية مرت اليت املعاين من
 .التفسري بعملية مرت واليت املضمنة املعاين أيًضا الباحث

 (60))اجلمال الفىن(( ..! )-
 الرمزي التفاعل لنظرية الرئيسية لألفكار وفًقا التايل للتعبري الشكر عن التعبري تفسري مت

 جيدة االمتنان عن للتعبري الشرطة قدمتها اليت االستجابة كانت.  بلومر طرحها اليت
 .متناناال مع شديد باحرتام الشرطة وشعرت

 
ظرية بن على الشخصيات في الرواية بكتأثير التفاعل الرمزي الذي تقوم به شخصية  .4

 .هربرت بلومر
 التفاعل تأثري حول احلكيم مارمح رواية يف الباحث وجده اليت النتائج بعض  

 هذه يف التفاعل معارضي أو الشخصيات مع بيك تدعى شخصية به قامت الذي الرمزي
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 البيك الشخصيات أذهان يف القلق أشكال من شكل للباحث أعطاه الذي والتأثري الرواية،
 أو الشخصيات مع الرمزية بك تفاعالت من حيدث الذي التأثري نتائج الباحثون سيناقش

 كما يلى:  .الرواية هذه يف زمالئهم تفاعالت
 

 (13يا بك الثالثني )قروش(. ) هات-
 الصغري، للحمار املساومة حشد يف شارك الذي املستغل مع التايل التفاعل الشفقة، مع

 عنق يكسر كاد  الذي كورانغ  وبائع مالك عليه اعرتض الذي للحمار املستغل فوائد
 .فقري محار

فدفعت إليه هو اآلخر قطعة فضية لثمها سرورا .. وانصرف وهو يرفع يديه 
 إىل السماء ويقول : 

 (20لك عليه كبد ..! )ربنا يهنيك به ..! ربنا يبقيه لك ..! ربنا ما حيرق -
. عادي غري الصحف بائعي على بك به يتمتع الذي والتأثري جًدا، مجيل أعاله التعبري

 قيد على البقاء ميكنهما ومحاره بيك أجل من اجلرائد بائع صلى فضية، قطًعا وبإعطائه
 الذي التأثري مثل معىن ذات تكون أن ميكن الصالة هذه من. دائًما وسعداء احلياة
 .الصحف بائع مع بك تفاعل هأعطا

فحملق الرجل ىف وجهى بعينيه .. فأخرجت من جيىب قطعة فضية دسستها 
 (19ىف كفه، أفاقته من عجبه، وهيأته لصنع املستحيل. )

 طلبها اليت الفندق خادمة مفاجأة من الرمزي التفاعل تأثري هي هنا العني واسعة كلمة
 ويوافق اخلادم يفهم مث يعنيه، ما خلادما يفهم حبيث قطعة بك يصدر ذلك، بعد. بيك
 .بك يعنيه ما على

فابتسمت عن ثغرها البديع ابتسامة رضا .. وقالت وقد اختذ وجهها اجلد 
 فجأة : 

 (27حقا لست أدرى ماشدة اهتمامه هبذا األمر .. )-
 كلمات  إعطاء بعد فندقه يف امرأة مع بك تفاعل عن ناتج تأثري هو أعاله التعبري

 .بيك كلمات  يف املرأة عكستها للسعادة رمزًا االبتسامة كانت.  محار طفلل حكيمة
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 (38صلى على النىب ياأستاذ .. واطلب لنا فنجان قهوة سادة ..! )
 صرخ مث أمامه، فجأة جاء الذي احلاج مع البيك تفاعل سببه تأثري هو التايل التعبري
 بضوضاء كتفه  على ثقيلة عباءة محل أثناء تقليدية مالبس وارتدى الكبري احلج يف البيك
 .قهوة وجعله الصالة من البيك احلاج حذر لذلك عالية،

 وما أن رأتىن حىت صاحت ىب بامسة: 
أخريا ظهرت ..!لقد كدت أيأس من ذلك الرجل العجيب الذى ترك -

 (50جحشه واختفى ..! )
 السابق يف تركه يالذ الفندق يف شاغرة امرأة مع بك بني التفاعل تأثري هو أعاله التعبري
 فعلت عما املرأة ختلت ذلك، ومع. الراحة توفر أن ميكن املرأة أن حبجة الفقري احلمري

 .احلمار طفل مع
فنهض الرجل ىف احلال والتفت فوجد اجلحش .. فدهش مث ابتسم، مث ضحك 

 (52مسرورا معجبا .. وأقبل عليه ميسه  رأسه الصغري بكفيه. )
 جيعل احلمار يسببها اليت التأثريات جلميع رمز هو الذي شعورال فإن أعاله، التعبري يف

 اليت الكلمة. بيك أحضره محار لطفل لطيفة بكلمات متواصل بشكل ميدح الرجل
 ملرافقته كب أحضره الذي للحمار الرجل قدمه الذي للتفاعل رمز هي العبارة يف تظهر

 .الريف يف

ضرين ترمقنا يف عجب شديد. واخرتقنا املكان إىل الباب الدائر وأعني احلا
(52) 

 يف الرمزية التفاعالت من ميارس الذي التأثري أعاله التعبري يف املدهشة الكلمة تظهر
 الناس جيعل ما هذا. الفندق ردهة واجتياز الفندق يف ووضعه بالسيارة محار محل شكل
 .فندق إىل محار جلب طريق عن خمتلفة بأشياء يشعرون الفندق زوار حول

 (67صورة جديرة باإلتقاط ..! )-املصور وقال: فضحك 
 هو الضحك ضحك، شكل يف رمزية تفاعالت بسبب حيدث تأثري هو التايل التعبري
 النكتة أن يبدو. اخلصم تفاعل مع لديه تفاعل أو بقصة يتمتع حيث شخص عن تعبري
 .ضحك إىل يتحول التفاعل جعل تأثري هلا التفاعل خالل من بك ألقاها اليت
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))العبوا يا أوالد ..! الليل الليل -ح يف أسرته صحيحة تبشرهم بالفرج وصا 
وأنا كان ماىل ..! ارقص يا ميمون يا صغري لسيدنا البك، اهلل ما جيعله يلقى 

 (68يوم سوء ..! )
 الصغار، األطفال على معدنية عمالت ألقت اليت بك شخصية تأثري هو أعاله التعبري
 عن كتعبري  الرقص أثناء بكل امتناهنم عن للتعبري أوامر األطفال اآلباء أعطى مباشرة
 السعادة رمز يكون احلالة هذه يف البيك قبل من املعدنية العمالت إعطاء على اإلثارة

 .التفاعل يف القبول من نية حسن أو تأثريًا املؤثر والرقص
 والتفت إىل صاحيب قائال :  

 (96) ه الفتاة؟هنا يبدأ احلوار ... مادا ينبغى أن تقول هد-
 بيك صديق يشعر صديقه، إىل العاطفة يدعو الذي صديقه مع بيك لتفاعل نتيجة 

 الغضب مشاعر عن ناتج البيك حيدثه الذي والتأثري قيلت، اليت الكلمات من بالغضب
 رمز املعىن هذا تفسري ميكننا الغاضب الكالم رمز من صاخبة، بكلمات البيك ويوبخ

 .األمل خيبة أو الغضب هو عالية بنبة التحدث
 

 صيحة :فقلت لصاحيب يف شبه 
أنا أستطيع أن أخلع رداء أحد؟ ... آه ياصاحبىي ... إنك ال تعرفين: هو -

 (103أين أشفق عليها من طبيعيت املطبعة. )
 النبة. األخرى للشخصيات كبري  تأثري إعطاء مت الرواية، هذه من األخرية القصة يف 

 حمتوياته حتتوي الذي وآخر شخص بني التفاعل بعد لشخصا لغضب رمز هي العالية
  .األمل خيبة أو باإلهانة يشعر التفاعل جتعل كلمات  أو سخرية على
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 الباب الرابع
 واالقتراحة خالصةال

 خالصةال .أ

 بعض الباحث سيقدم البيانات، ومناقشة البيانات بعض جبمع الباحث قام حيث
 :أخرى أمور بني من أعاله، حثالب بنتائج املتعلقة االستنتاجات

 لشخص فعل كل  أن األوىل الرئيسية فكرته يف بلومر ربرتهل الرمزي التفاعل نظرية تقول (1
 تعبريًا 13 الباحث وجد األوىل، النقطة هذه يف. يواجهه شيء معىن على يعتمد ما

 ثةالثال النتائج من العمل، يف ما شيء من طعام إىل استناًدا بك شخصية عمل إىل يشري
 املتبادلة والرعاية الرمحة مثل اإلجراءات من أنواع عدة على الباحثون حيصل أعاله عشر

جيد الباحث عدد عوامل اليت هلا تأثري كبري على حدوث  وغريها والسعادة والغضب
 الثانية الرئيسية الفكرة تقول .عربية، وتقسيمها إىل ثالثة أجزاءالتدخل النحوي للغة ال

 تفاعل هو احلكيم حكيم رواية قصة يف يظهر الذي املعىن أن بلومر هربرت نظرية يف
 التفاعل، يف متبادل اتفاق هذا. الرواية يف آخرين وأشخاص البيك شخصية بني مشرتك

 يف الشخصيات مع التفاعل اتفاق من ينشأ معىن على حتتوي تعبريات الباحثون جيد
 إن بلومر قال ، النهائية الرئيسية رةالفك يف .خصومهم يتفاعل الذين اآلخرين مع الرواية

 نعرف حىت التفسري بعملية متر أن جيب اآلخرين تفاعل عن نشأت اليت واملعاين األفعال
 أو نية حبسن ذلك كان  سواء التفسري، عملية خالل من عنه التعبري مت الذي املعىن

 يومية ابريتع تكون ما وغالبا العملية خالل مرت ومجل تعابري الباحثون جيد. العكس
 حسنة نوايا وهناك تفسريها مت وقد التعبريات هذه بيك شخصيات وتعطي للمجتمع،

 .لتفاعالهتم ملعارضني وفقا وسيئة،
 املتحدثني بني الرمزي التفاعل بسبب الرواية هذه يف بك شخصيات تأثريات حتدث  (2

. جتماعياال اجملتمع يف تأثري سيحدث التفاعل هذا خالل من اآلخرين، املتحدثني مع
 مع بك شخصيات بواسطة الرمزية التفاعالت تأثريات من دعد الباحث وجد

 .مباشرة بك مع تفاعلوا الذين وأولئك الرواية يف أخرى شخصيات
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 االقتراحة .ب
 بعد أن يبني هذا البحث، سيقدم الباحث بعض اإلقرتاحات كما يلي:

 الرموز واستخدام ،البشر بني التفاعل حول االجتماعية النظريات على البحث هذا يركز .1
 يستخدمها اليت النظرية تتضمن. نظرية الدراسة هذه نتائج تكون ثحب التفاعل يف

 تقرتح. الغرب من جاءت النظرية هذه ألن البحث يف دافئة تزال ال نظريات الباحث
 االجتماعية النظرية هذه سيستخدمون الذين الباحثني وخاصة للقراء، الدراسة هذه

 التفاعل ألن. الدراسة موضوع على بعناية النظرية هذه وتأثري شكل دراسة من ليتمكنوا
أيضا يقرتح للقراء  .التفاعل وقت يف املوجودة الرموز وتأثري شكل يعطي بلومرلـ الرمزي

يتم األخطاء او النقضان يف هذا البحث. ميكن للباحث اآلخر ليستخدم أن يهتم و 
 رواية اآلخر. 

 رؤى وتضيف قادرة قادرة على املسامهة الدراسة هذه ائجنتيرج الباحث أن يكون  .2
 هربرت لنظرية للشخصيات الرمزي التفاعل تشمل اليت األدبية األعمال لدراسة جديدة

 بنظرية يتعلق فيما آخرين باحثنيلل أحد مراجع البحث هذا يكون أنعسي . بلومر
لبحث أن يكون مصدرا رجو من هذا اا .األدبية األعمال عن البحث يف الرمزي التفاعل

 خر.واية اآلر ملن رغب يف البحث عن هذه الرواية أو ال
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