
 
 

 مشيانيو غر تو أن عند عالء األسوانىل عمارة يعقوبيان روايةهيمنة في الال طبقة

 
 جامعي حبث

 
 إعداد:

 محمد حقق وّد رحمن
 ََُُِّّٕ رقم القيد:

 
 :ةاؼبشرف

 الماجستير طريانيف يليل الدكتورة
 ََََََُِِِِْٖٕٕٔٗٗ رقم التوظيف:

 
 
 
 
 
 
 

 اللغة العربية وأدبها قسم
 كلية العلوم اإلنسانية

 نجماالالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية جامعة موالنا م
١٠٢9 
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 مشيانيو غر تو أن عند عالء األسوانىل عمارة يعقوبيان روايةهيمنة في الال طبقة

 
 جامعي حبث

 S1) مقدـ الستيفاء شركط اإلختبار النهائي للحصوؿ على درجة سرجانا )

 نية ايف قسم اللغة العربية كأدهبا كلية العلـو اإلنس
 نججامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماال

 
 إعداد:

 محمد حقق وّد رحمن
 ََُُِّّٕ رقم القيد:

 
 :ةاؼبشرف

 فطرياني الماجستير يالدكتورة ليل
 ََََََُِِِِْٖٕٕٔٗٗ رقم التوظيف:

 
 
 
 
 
 

 اللغة العربية وأدبها قسم
 كلية العلوم اإلنسانية

 نجماالالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية جامعة موالنا م
١٠٢9 



 ب 
 

 الباحث تقرير

 :أنا اؼبوقع أدناه

 ؿبمد حقيق كٌد رضبن :  االسم

 ََُُِّّٕ : القيد رقم

نيو تو أن عند لعالء االسواين عمارة يعقوبيافطبقة اؽبيمنة يف الركاية :   العنواف
  مشياغر 

. كإذا ادعى أحد يف من إبداع غَتم أك تأليف اآلخر ككتبتو بنفسي كما زادتو وحضرتأ
فعال من حبثي فأنا أربمل اؼبسؤكلية على ذلك كلن  اؼبستقبل أنو من تأليفو كتبيُت أنو

تكوف اؼبسؤكلية على اؼبشرفة أك مسؤكِف قسم اللغة العربية كأدهبا كلية العلـو اإلنسانية 
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج.

 ـََِِفرباير  ٕ دباالنج، ربريرا

 الباحث

 

 ؿبمد حقيق كٌد رضبن
   ََُُِّّٕ: القيد رقم

  



 ج 
 

 تصريح

طبقة  ربت العنواف بأف البحث اعبامعي للطالب بإسم ؿبمد حقيق كٌد رضبن حىذا تصري
فصحو اؽبيمنة يف الركاية عمارة يعقوبياف لعالء االسواين عند أنتونيو غرامشي قد مٌت 

فاء شركط ياؼبناقشة الست لتقدـ إُف ؾبلسلكىي صاغبة  ةمن قبل اؼبشرف  كمراجعتو
النهائي للحصوؿ على درجة البكالوريوس يف قسم اللغة العربية كأدهبا كلية االختبار 

 .العلـو اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج

 ـََِِ فرباير ٕاالنج، ربريرا دب

   اؼبوافق

 رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا      اؼبشرفة 

 

 الدكتور حليمى    اؼباجستَت فطرياين يالدكتورة ليل
 ََََََُُُُِِِْٖٔٗٗرقم التوظيف:  ََََََُِِِِْٖٕٕٔٗٗ: التوظيفة رقم

 
 فةاؼبعرٌ 

 اإلنسانية العلـو لكلية كلية عميدة
 

 شافية اؼباجستَت الدكتورة
 َََََُُُِِِّٗٗٗٔٔٗ: التوظيف رقم

  



 د 
 

 لجنة المناقشة بنجاح البحث الجامعيتقرير 

 :قدمو الذم اعبامعي البحث ىذا لقد سبت مناقشة

 ؿبمد حقيق كٌد رضبن :  االسم

 ََُُِّّٕ : القيد رقم

نيو تو أن عند لعالء االسواين عمارة يعقوبيافطبقة اؽبيمنة يف الركاية :   العنواف
  مشياغر 

 كأدهبا العربية اللغة قسم يف (–sُ) سرجانا درجة كاستحقاقو بنجاحو اللجنة كقررت
 .ماالنج اغبكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة اإلنسانيىة العلـو لكلية

 ََِِ مارس ُٕ دباالنج ربريرا

 (    )  اؼباجستَت اغباج سوتامن الدكتور .ُ
  َََََُُُُِِِِّٖٕٗ :التوظيف رقم

 (    )  اؼباجستَتمصباح السركر  .ِ
 َََََُُُُُُِِِِّٕٖٖٗ :التوظيف رقم

 (    )  اؼباجستَت ة ليلي فطرياينالدكتور  .ّ
 ََََََُِِِِْٖٕٕٔٗٗ :التوظيف رقم

 فةاؼبعرٌ 

 ةانياإلنس العلـو لكلية كلية عميدة

 
  شافية اؼباجستَت الدكتورة

 َََََُُُِِِّٗٗٗٔٔٗ: التوظيف رقم



 ق 
 

 استهالل

 

 :سورة البقرةعلى  قاؿ ا تعاُف يف كتابو الكرًن

يػٍره لَّكيٍم  كىعىسىى    صلىعىلىٍيكيمي اٍلًقتىاؿي كىىيوى كيٍرهه لَّكيٍم  كيًتبى  ٍيئنا كىىيوى خى  صلىأىف تىٍكرىىيواٍ شى
ٍيئنا كىىيوى شىرُّ لَّكيٍم  كىعىسىى    بُّواٍ شى   ﴾ُِٔ﴿كىاي يػىٍعلىمي كىأىنٍػتيٍم الى تػىٍعلىميوفى  جأىف ربًي

 

 

 :أيضا على سورة النصر كقاؿ

ا اللَّوً  ًدينً  يف  يىٍدخيليوفى  النَّاسى  كىرىأىٍيتى  ﴾ُ﴿ كىاٍلفىٍتحي  اللَّوً  نىٍصري  ءى جىا   ًإذىا  فىسىبِّحٍ  ﴾ِ﴿ أىفػٍوىاجن
 ﴾ّ﴿ تػىوَّابنا كىافى  ًإنَّوي  ۚ   كىاٍستػىٍغًفٍرهي  رىبِّكى  حًبىٍمدً 

  



 ك 
 

 إهداء
 

 أىدم ىذا البحث اعبامعي إُف:

 أيب العزيز ابوب نستعُت

 نعمة النعاـ سٌيدة الرقيةأمي العزيزة ابوبة 

 أخي العزيز عبد النصَت البدر

 حسنة العزيزة رىنأخيت 

  



 ز 
 

 توطئة

منقذا  دينا اإلسالـ جعل الذم تعاُف رب العاؼبُت، ضبدا كشكرا   اغبمد
 على كالسالـ صالة كاػبسراف، اؽبلكة من القيامة يـو يف األدياف إختيارا بُت دينا كجعلو

 كأصحابو الو كعلى األبرار، كسيد كسالـ، عليو ا ىصل دؿبمٌ  نانبيٌ  سيد األنبياء
 .األخيار الطاىرين

 كاليو اؼبستعاف ىو الذل العظيم، القدير ا بعوف اعبامعي البحث متقد 
 على هدإعدا من تمكني حىت بو، القياـ القوية اؽبمة الباحث على من كاذل التكالف،

 .القراء أيد ىف ىي اليت الصورة

 كحيايت ركحي كلدين ػبضرة التقدير كأزكى الشكر أعلى تقدًن الباحث يفت كَف 
 بياض يف ِف كيدعواف شأـ، كال شك بال األماـ إُف السَت على حناهنما يف يربياف الذين
 قلوهبم خبلوص نبيت يوقدكف الذين األحياء إلخواف الشأف ككذلك الليل، سوادأك  النهار

 . كحُت آف كل

من  كصبع كصبع أصحايب أساتيذم عبمع كالتقدير الشكر ذلك بعد الباحث كقد
 :إُف خاصة  إخواينك  الذم ألتقي

مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم  ،سالربكفيسور الدكتور اغباج حار فضيلة  .ُ
 اإلسالمية اغبكومية ماالنج. 

 تَت، عميدة كلية العلـو اإلنسانية.اؼباجس الدكتورة شافيةفضيلة األستاذة  .ِ
 اللغة العربية كأدهبا. قسم، رئيس حليمىالدكتور فضيلة األستاذ  .ّ



 ح 
 

اليت أشرفتٍت يف ىذا فطرياين اؼباجستَت،  يالدكتورة ليلفضيلة األستاذة  .ْ
 .ا خَتا أحسن اعبزاء االبحث اعبامعي، جزاى

اللغة العربية كأدهبا الذين بذلوا صبيع علومهم  قسمصبيع األساتيذ يف  .ٓ
 كأكقاهتم.

الطالب اإلسالمية األندكنيسية خاصة األخ األكرب العزيز  يف حركةأصدقائي  .ٔ
 البحث من غَته. راجي الذم ذكرين على عجل

امي أثناء العمل أي رافقوفن الذي -Kidjang Coffee99–أصدقائي يف اؼبقهى  .ٕ
  على البحث مع القهوة كالقصص.

 .كشكرا لنفسي الذم عامل البحث اعبامعي .ٖ

 بتوفيقو يشملنا أف ا كأسأؿ ،اعبزاء أحسنب ا جزاىم ،آخَت الكلمة مٍت
 القارئُت من الباحث كأرجوا النعيم، الدار يف صبيعهم كيدخلنا فيو كبارؾ عمرنا كيطوؿ

 .كالنقائص األخطاء من اعبامعي البحث ىذا يف صالحإل

 

 ـََِِ يناير ِٓ ماالنج،

 الباحث

 

 ؿبمد حقيق كٌد رضبن
   ََُُِّّٕ: القيد رقم
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 ص البحثلخستم

طبقة اؽبيمنة يف الركاية عمارة يعقوبياف لعالء . ـََِِ. ََُُِّّٕؿبمد حقيق كٌد رضبن. 
ي. البحث اعبامعي، يف قسم اللغة العربية كأدهبا كلية العلـو اإلنسانية مشانيو غر تو أن عند االسواين

فطرياين  يالدكتورة ليل :ية اغبكومية ماالنج. ربت اإلشراؼجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالم
 اؼباجستَت.

 ي.مشانيو غر تو أن عمارة يعقوبياف لعالء االسواين،الكلمة األساسية: اؽبيمنة، الركاية 

كمن اؼبعركؼ أف  .ف األدب ىو الفن الكالمي الذم يعرب عن العقل كيصور الشعوريتعر 
األدب عند فكرةو خيالية دراسة األدب كانت كاسعة جدا، احدم الدراسات اؼبهمة فيو الركاية. ظهر 

 لديو عصر كلاؼبؤلف من أٌكؿ العدة، كبعدىا مذىب األدب الواقعي مشهور بتطور نقد األدب.  
 ظهرت اليت األدبية األعماؿ يف كالتوجهات اؼبشكالت ىذه ستنعكس. كاالذباىات ـبتلفة مشاكل

تنوع الصراعات االجتماعية اليت تصبح يف ىذه اغبالة ؿبتويات الركاية، تصبح حالة  الوقت. ذلك يف
اػباصة أك الشخصية اؼبميزة لركاية عمارة يعقوبياف. أف كسائل اؽبيمنة ىي عناصر العاـ يف 
اإلجتماعية مع سوء االستخداـ. ك ؼبن عرؼ كسائل اؽبيمنة كمالك عليو سيحمل بنية صاغبة. كؼبن 

در على اػبركخ من قيود اؽبيمنة بعد معرفة حالتو. ظواىر االجتماعية خصوصان يف اؽبمنية، يتحكم قا
 باإلضافة إُف اغبدكث يف العاَف اغبقيقي كما يتضح يف قصة الركاية.

 بالنظرية كدرست حللت الركاية عمارة يعقوبياف لعالء االسواين الذمعن  حبث الباحث
طبقة صورة . 1: منها خاصة البحث ىذا يف الوصوؿ يريد أف أىداؼ أما. غرامشي أنطونيو اؽبيمنة
عمارة يعقوبياف يف الركاية  اؽبيمنة أشكاؿ صورة. 2. عمارة يعقوبياف لعالء األسواىنيف الركاية  اؽبيمنة

 .لعالء األسواىن

عمارة يعقوبياف لعالء الركاية  جعل اؼبكتبة، بدراسة الكيفي الوصفي نهجاؼب استخدـ 
 .بو يتعلق ما اؼبراجع أك يةالثانو  البيانات رمصاد يطلبالبيانات الرئسية ك  مصادر األسواىن

تكامل، اؽبيمنة اؼبنحلُت، اؽبيمنة اغبد اؼبطبقة اؽبيمنة ىي اؽبيمنة صورة  كنتائج ىذا البحث 
 الثقافة، كجود يعٌت ىم ،عالء األسواىن كتبها اليتعمارة يعقوبياف الركاية  يف اؽبيمنة كأشكاؿ األدىن.

 .العامة، كاؼبثقفُت، كالدكلة ظبية ك أيديوعبية أك اؼبعتقدات اؽبيمنة )من ناحية رغبة األفرد(،
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ABSTRACT 

Mohammad Haqiqu Wudda Rohman, 13310027, 2020. State of Hegemony in 

novel Yacoubian Apartment by Alaa Al Aswany according to Antonio Gramsci. 

Thesis, Department of Arabic Language and Literature, Islamic University of 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Laily Fitriani, M. Pd. 

Keywords: Hegemony, Novel Alaa Al Aswany, Antonio Gramsci. 

Understanding Literature is the art of language that expresses thoughts and 

describes feelings. It can be seen that the study of literature is very broad, and one 

of the most important literary studies is the novel. At first literature emerged from 

the imagination of the author, then afterwards emerged realistic literature that was 

famous for the growth of literary criticism. Every time has a problem at the same 

time a different tendency. These problems and tendencies will be reflected in the 

literary works that emerged at that time. There are various social problems which 

this time become the contents of the novel, this character is possessed specifically 

by the Yacoubian Apartment novel. Media hegemony is a common element found 

in people with abuse. Anyone who knows and owns the device should be used 

with the right intentions. For people who are subject to hegemony if able to get 

out of shackles after knowing the conditions. Or at the very least, we are able to 

reach the stage of consciousness among the various social phenomena. Social 

phenomena, especially hegemony, besides happening in the real world, are also 

reflected in the story of the novel. 

This study examines and describes the novel Yacoubian Apartment by 

Alaa Al Aswany which is analyzed using Antonio Gramsci's hegemony theory. 

The objectives to be achieved in this study specifically are: 1. Reveal and describe 

the depiction of the level of hegemony that occurs in the novel Yacoubian 

Apartment by Alaa Al Aswany. 2. Reveal how the forms of hegemony that occur 

in the novel Yacoubian Apartment by Alaa Al Aswany. 

Researcher used hegemony approach literature with a qualitative 

descriptive methods by library research methods. 

Based on the results of this research, the levels that can be found are the 

level of integral, declining, and minimum. Furthermore, it is also mentioned about 

the forms of hegemony that are depicted in the depiction of the story that occurred 

in the novel Yacoubian Apartment by Alaa Al Aswany, both explicitly and 

implicitly. The forms of hegemony that can be analyzed in the poem are culture, 

practical individual hegemony, ideology or common sense, intellectuals, and the 

state.  
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ABSTRAK 

Mohammad Haqiqu Wudda Rohman, 13310027, 2020. Tingkatan Hegemoni 

dalam Novel Apartemen Yacoubian karya Alaa Al Aswany Pendekatan Menurut 

Antonio Gramsci. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Humaniora 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: 

Dr. Laily Fitriani, M. Pd. 

Kata kunci: Hegemoni, Novel Apartemen Yacoubian, Alaa Al Aswany, Antonio 

Gramsci 

 Pengertian Sastra adalah seni berbahasa yang mengekspresikan pikiran 

dan menggambarkan perasaan. Pada awalnya sastra muncul dari imajinasi 

pengarang, kemudian setelahnya muncul sastra realistik yang terkenal dengan 

tumbuh kembangnya kritik sastra. Setiap masa memiliki masalah sekaligus 

kecenderungan yang berbeda. Masalah dan kecenderungan ini akan tercermin 

dalam karya sastra yang muncul pada saat itu. Terdapat beragam permasalahan 

sosial yang kali ini menjadi isi  novel, karakter inilah yang dimiliki secara khusus 

oleh novel Apartemen Yacoubian. Media hegemoni merupakan unsur umum yang 

terdapat di masyarakat dengan penyalahgunaan.  Bagi siapapun yang mengetahui 

dan memiliki piranti tersebut hendaknya digunakan dengan niat yang tepat. Bagi 

orang yang dikenai hegemoni sekiranya mampu keluar dari belenggu setelah 

mengetahui kondisinya. Fenomena sosial, khususnya hegemoni, selain terjadi di 

dunia nyata, juga tergambar dalam kisah novel.  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini secara khusus 

adalah: 1. Gambaran tingkatan hegemoni yang terjadi dalam novel Apartemen 

Yacoubian karya Alaa Al Aswany. 2. Bentuk-bentuk hegemoni yang terjadi dalam 

novel Apartemen Yacoubian karya Alaa Al Aswany. 

 Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yakni melalui libary 

research (studi pustaka), novel Apartemen Yacoubian karya Alaa Al Aswany 

sebagai sumber data primer, dan mencari sumber data sekunder yang berkaitan 

dan menunjang dengan penelitian tersebut.  

 Hasil penelitian adalah tentang bagaimana penggambaran tingkatan 

hegemoni yang terjadi dalam novel Apartemen Yacoubian karya Alaa Al Aswany. 

Tingkatan yang dapat ditemukan yakni tingkat integral, merosot, dan minimum. 

Selanjutnya, bentuk-bentuk hegemoni yang dapat dianalisis dalam novel tersebut 

yakni adanya budaya, hegemoni praktis perorangan, ideologi atau common sense, 

kaum intelektual, dan negara.  
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 ؿبتويات البحث 
 

 صفحة العنواف
 أ  ............................................................................................. صفحة الغالؼ

 ب .............................................................................................. الباحث تقرير 
 ج ........................................................................................................ تصريح

 د ......................................................................................... تقرير عبنة اؼبناقشة
 ق ...................................................................................................... ستهالءا

 ك .......................................................................................................... إىداء
 ز .......................................................................................................... توطئة
 ط ......................................................................................... ص البحثلخمست

 ؿ ............................................................................................ ؿبتويات البحث
 األول الفصل

 اإلطار العام
 ُ ........................................................................................ اؼبقدمة .أ 
 ّ .............................................................................. أسئلة البحث  .ب 
 ْ ............................................................................. أىداؼ البحث .ج 
 ْ ................................................................................ فوائد البحث .د 
 ْ ......................................................................... الدراسات السابقة .ق 
 ٔ ....................................................................... ربديد اؼبصطلحات .ك 
 ٔ ............................................................................ منهجية البحث .ز 

 ٕ ............................................................................ نوع البحث .ُ
 ٖ ...................................................................... مصادر البيانات .ِ
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 ٗ .................................................................. طريقة صبع البيانات .ّ
 ٗ ................................................................ طريقة ربليل البيانات .ْ

 يالفصل الثان
 اإلطار النظري

 ُُ ................................................................................................. الركاية .أ 
 ُِ .................................................................................. طبقة اإلجتماعي .ب 
 ِّ .................................................................... عند أنتونيو غرامشياؽبيمنة  .ج 

 الفصل الثالث
 مناقشة نتائج البحث

  ّْ .................... صورة طبقة اؽبيمنة يف الركاية عمارة يعقوبياف لعالء األسواين . أ
 ْٖ ......................... لعالء األسواىن عمارة يعقوبيافأشكاؿ اؽبيمنة يف الركاية  . ب

 الفصل الرابع
 االختتام
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 األول فصلال

 اإلطار العام
 المقدمة  . أ

تعرؼ األدب ىو الفن الكالمي الذم يعرب عن العقل كيصور الشعور )الشايب، 
يف فضيلة من  نسافاألدب ىو كل رياضة ؿبمودة يتخرج هبا اإل(. ُٓ: ُْٔٗ

الفضائل، كىذه الرياضة كما تكوف بالفعل، كحسن النظر، كااكات، تكوف دبزاكلة 
 .(3: 1792)عناين، األقواؿ اغبكيمة اليت تضمنها لغة أم أمة

 كل. عصرا يف الؼب تصوير أك انعكاس ىي األدبية األعماؿ تعرؼ عن األساس
 يف كالتوجهات اؼبشكالت ىذه ستنعكس. كاالذباىات ـبتلفة مشاكل لديو عصر

 العمل أنشأ الذم اؼبؤلف ألف ذلك وبدث. الوقت ذلك يف ظهرت اليت األدبية األعماؿ
 كاليت حولو من الواقع من تنبع اليت كاؼبشاكل اغبياة كيعيش يالحظ. اجملتمع من جزء ىو
 يف األدبية األعماؿ تظهر أف اؼبستغرب من ليس. عملو يف ذلك بعد عليها اؼبنصوص ىي

، يف العصرىا الوقت ذلك يف حدثت اليت لالذباىات كفقنا معيننا ميالن  معينة فًتة أك كقت
(Yulianeta,2014: 2.) 

فكرة المن ظهر األدب  ٌت عن األدب. دراسة األدب كاسعة كما كاسع اؼبع
دبعٌت فكرة اػبياِف كليس اؼبؤلف الذم توجد اؼبسؤكلية من جهة االبتكار كالفنوف.  ةخيالي

كمن ىذا، األدب تعبَت عن  ىو الفكر أك الذكر. ةالفكرة اػبيالياػبياِف فقط، ألف أصل 
ذلك  ك كٌل ما ىو موجود يف ،متنٌوعةبُت األدب كحالة اجملتمع  عالقة .اجملتمعحالة 

  اجملتمع. 
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ائي. األدب الوصفي ش: الوصفي كاإلنقسم األدب إُف القسمُت الرئيسيُتين
يخ األدب كنقد األدب كنظرية األدب. أما األدب أجزاء ىي تار  يتكوف علي ثالثة

 .(Nurgiyantoro,2007 : 1) ائي ينقسم إُف ثالثة أقساـ منها الشعر كالنثر كاؼبسرحيةشاإلن

احدم الدراسات اؼبهمة فيو سعة جدا، دراسة األدب كانت كا كمن اؼبعركؼ أف
الركاية عمارة من صبلة الكلمة الركاية ىي نثرية طويلة. . نثرالركاية ىو قسم من الالركاية. 

جملتمع. اؼبصر ىي إحد دكؿ يف حالة ا األسواىنيعقوبياف زبرج من الرياضة اؼبؤلف عالء 
خصوصا عصر حديث على عصر هنضة األدب ال عصر اغبديث. كجد الباحث  العرب

 كاية. أك حالة اجملتمع كتبت يف الر  صورة ظلم اؼبصر بعد عصر اغبديث

من أٌكؿ العدة، كبعدىا مذىب األدب  اؼبؤلف يةخيال فكرةو ظهر األدب عند 
العنواف عمارة يعقوبياف سواء كاف بالعنواف عمارة الواقعي مشهور بتطور نقد األدب. 

إسم اؼبغنية ك قصة التاريخ يف الركاية كتبت كعدة يف اؼبصر يعٌت يعقوبياف.  األسواىنلعالء 
الباحث مهتم يف الركاية بكل حالة اجملتمع كاإلنسانية  كمن ذلك ، اصبح األدب الواقعي.

  كاإلقتصادية.كالسياسية 

ىي الركاية ما بعد الثورة اؼبصرية الىت كتبت من  عمارة يعقوبيافكانت الركاية 
 .يةمواليد مصر. كتب مؤلف الركاية جبرأة ككضوح ركاية تصور اغبالة اإلجتماعية اؼبصر 

ليس شخصية رئيسية قوية فقط، مثل انتظار استمرار القصة، كل  عمارة يعقوبياف الركاية
شخصية لديها مؤامرة مع كل ذركة. كل قصتها كممثل للظركؼ االجتماعية للمجتمع 

 اؼبصرم يف ذلك الوقت.

عات االجتماعية اليت تصبح يف ىذه اغبالة ؿبتويات الركاية، تصبح تنوع الصرا
. صور متنوعة للغاية من الصراع، عمارة يعقوبيافة اؼبميزة لركاية اصة أك الشخصيحالة اػب

 ال تتوقف مع كلمة الصراع االجتماعي، طبقات االجتماعية اؼبوجودة.ربدث يف كل 
ربليل كاضح سيوضح حل اؽبيمنة جهد يف ربليل ىذه الظواىر االجتماعية.  الباحث ىبًت
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)األدكات( اليت آمل أف يتم شرحها الحقان مع تنوع كسائل اإلعالـ طبقة اؽبيمنة مشكلة. 
 يف البحث.

 كلكن اغبرب، يف بوضوح يتجلى صراع على نتعرؼ أف علينا السهل من سيكوف
 يف ثقافة. تقيدنا اليت بالقوة مسجونُت نكوف عندما الباردة اغبرب نزاع مع بالعكس ليس

 غَت العليا اؼبثل. اؽبيمنة نظرية نظر كجهة يف الصراع يصبح السلطة، كبقاء الية، اؼبنطقة
 بواسطة جيدنا كربليلها رائحتها كانت لالضطهاد، حد كضع يف ماركس لكارؿ الناجحة
 .غرامشي

ر الصو نو من خالؿ مقاربة اؽبيمنة، سيكوف اختار الباحث نظرية اؽبيمنة أل
تحكم. كباػبصوص ىيمنة غرامشي اليت تؤدم إُف الطبقات الواضح من يسيطر كمن س

 على معرفة دراسة رئيسية كاحدة للهيمنة. ىي اؼبدرجة يفبينهما العالقة  كالوسائل اؽبيمنة.
 قوة مستول على كاؼبساعدة ،اؽبيمنة طبقات خالؿ من ككضعها اؽبيمنة صورة كصف
جتماعية مع سوء أف كسائل اؽبيمنة ىي عناصر العاـ يف اإل ل الباحثرأ .اؽبيمنة

بنية صاغبة. كؼبن يتحكم  سيحمل عليو ؼبن عرؼ كسائل اؽبيمنة كمالك كاالستخداـ. 
كبن قادركف على الوصوؿ قادر على اػبركخ من قيود اؽبيمنة بعد معرفة حالتو. على األقل 

اؽبمنية،  ان يفظواىر االجتماعية خصوص بالظواىر االجتماعية اؼبختلفة. ةإُف مرحلة الوعي
 العاَف اغبقيقي كما يتضح يف قصة الركاية. باإلضافة إُف اغبدكث يف

عمارة يف الركاية اؽبيمنة  طبقةحىت يف ىذه الدراسة، أخذ الباحث لقب "
. مشيانيو غر تو أن ىيمنة عنددراسة ربليلية " مشيانيو غر تو أن عند لعالء االسواين يعقوبياف

 أف يتم منح نييت الستكماؿ البحث يشكل صحيح.أخَتان، آمل 

 أسئلة البحث . ب
أسئلة البحث تظهر بعد خلفية البحث كجد الباحث أسئلة البحث شيئا مهما. 

 :لباحث كتب أسئلة البحث كما يلي. كمن االسابقة ألمر ربليل البيانات
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 ؟األسواىنلعالء  عمارة يعقوبيافيف الركاية  طبقة اؽبيمنةما صورة   .ُ
 ؟األسواىنلعالء  عمارة يعقوبيافيف الركاية  تستخدـاؽبيمنة اليت  أشكاؿما  .ِ

 أهداف البحث . ج

 : احث بعد أسئلة البحث السابقة كىياليت تريدىا الب األىدؼ البحث

 .األسواىنلعالء  عمارة يعقوبيافيف الركاية  طبقة اؽبيمنةؼبعرفة صورة  .ُ
 .األسواىنلعالء  عمارة يعقوبيافستخدمة يف الركاية اؼباؽبيمنة  أشكاؿ ؼبعرفة .ِ

 فوائد البحث . د

الباحث يرجو دبجيئة  فائدتاف كنبا فوائد النظرية كفوائد التطبيقية.يف ىذا البحث 
أما باستخداـ دراسة اؽبيمنة يرجو الباحث بنتيجة ك تعطي لتنمية علم األدب العربية. 

 مساعدة الفكر يف ربليل نقد األدب.

األدب  يف تطبيقي النقد ىذا البحث نظريان ىو جاء ىذا البحث كدليلو  أما فوائد
الذين يبحث اؽبيمنة يف النص  كوف نافعان كمرجعان للباحثُت اآلخرينلت اؽبيمنةبدراسة 

كفوائد ىذا البحث تطبيقيان ىو  هبذا البحث. الشبيهة ة القصَتةأك الشعر أك القص الركاية
 مادة .أك الغَتىا يف الركاية دراسة اؽبيمنةاألدب بربليل النص خر يف مساعدة للبحث اآل

 كيفية فهم يف. كاحدة دراسة يف اآلخرين للباحثُت تعليمية مواد ككذلك للباحث، تعليمية
   .النظرية فهم أك ،حبث جامعي منهجية

 السابقة اتالدراس . ه

يف الركاية عمارة  طبقة اؽبيمنةكتب الباحث ربت اؼبوضوع "  الذم البحث
دراسات اليت تتعلق باؼبنهج كما ال" من مشيانيو غر تو أن عند األسواىنيعقوبياف لعالء 

 حوؽبا، ذكرت الباحث البحث اعبامعي كما يلي: 
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اؽبيمنة يف الفيلم كادم ذئاب العراؽ ربت العنواف  ،۱َِٓسنة  ،فرمندا توفيق .ُ
بقسم اللغة العربية كأدهبا بكلية  ،)دراسة ربليلية نظرية اؽبيمنة أنطونيو غرامشي(

، النتيجة من اىيم االسالمية اغبكومية دباالنجاإلنسانية جبامعة موالنا مالك إبر 
ىذا البحث فهو اؽبيمنة األمريكية كالتدخل اؼبتحدة ىي أحد العوامل اؼبسانبة يف 

 الصراع يف الفيلم الذم فحص الباحث ىذه الدراسة.
اؽبيمنة يف الشعر القدس لنزار ربت العنواف ، َُِٔسنة  ،نانانج مع الصابرين .ِ

ية نظرية أنطنيو غرمشي( . البحث اعبامعي يف قسم اللغة القباين )دراسة ربليل
العربية كأدهبا بكلية اإلنسانية جبامعة موالنا مالك إبراىيم االسالمية اغبكومية 

 و أشكاؿ اؽبيمنة يف الصرع الشعر القدسدباالنج. النتيجة من ىذا البحث فه
 األخالقية كالفكرية.  لنزار قباين يعٌت كجود اإليديولوجية كتفوؽ كاؽبيمنة كالقيادة

الصراع اإلجتماعي يف الركاية ربت العنواف ، َُِٔسنة  ،يدم زينضبفيف ع .ّ
 بية إجتماعية(. البحث اعبامعيعمارة يعقوبياف لعالء العسواين )دراسة ربليلية أد

يف قسم اللغة العربية كأدهبا بكلية اإلنسانية جبامعة موالنا مالك إبراىيم االسالمية 
الصراع اإلجتماعي يعٍت  ّاغبكومية دباالنج. كالنتيجة من ىذا البحث ىناؾ 

 الصراع االقتصادم كاعبنس كاأليديولوجي.
عالء الرفاه يف الركاية عمارة يعقوبياف لربت العنواف ، َُِٔسنة  ،سجة اغبذؽ .ْ

" لكركؿ د. Psychologycal Well-Being)دراسة ربليلية الرفاه النفسي " األسواىن
. البحث اعبامعي يف قسم اللغة العربية كأدهبا بكلية اإلنسانية جبامعة موالنا ريف(

مالك إبراىيم االسالمية اغبكومية دباالنج. النتيجة من ىذا البحث ىي عناصر 
 تدؿ بستت مقايس نفية من األشخاص فيها.  الداخلية كصورة الرفاه النفسي

 من العديد يف اؽبيمنة نظرية استخداـ مت السابقة، الدراسة على ما أكضح بعد
 باستخداـ أم الركاية عمارة يعقوبياف أيضنا الركاية فحص مت كباؼبثل. األدبية األشياء
 يف اؽبيمنة لنظرية استخداـ أم اآلف حىت ىناؾ يكن َف ذلك، كمع. معينة نظرية مناىج
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الركاية  السابقة من ىذا البحث ىو اتالفرؽ بُت الدراسآخران،  .سأستخدمها اليت الركاية
  .مشيانيو غر تو أنعند اؽبيمنة اؼبنهج على نظرية لعالء االسواين ب عمارة يعقوبياف

 تحديد المصطلحات . و
شخصية ، بدكف العنف. أخرل موعةجمل كاحدة ؾبموعةسيطرة  ىو اؽبيمنة : .ُ

 نائب اجملموعة مثل سبثيل البائعُت للتجار. يةالرئس البيانات  درااؼبصمن 
متنوعان من كل طبقة اجتمعية.  بناحية األشكاؿاؽبيمنة  ىو اؽبيمنة :طبقة  .ِ

 .نظرية أنطنيو غرمشيربديدىا أم ما يعادؿ النوع اؽبيمنة عند 
كاإلنساف كاغبياة قصة طويلة يعاًف فيها الكاتب موقفو من الكوف  الركاية : .ّ

كذلك من خالؿ معاعبتو ؼبواقف شخصيات القصة من الزمن، كالقدر، 
كتفاعل الشخصيات مع البيئة، ضمن حبكة يبدك فيها تسلسل األحداث 
منطقيا مقنعا، كإف كاف الكاتب الركائي يًتؾ للقارئ حرية الوصوؿ إُف مغزل 

من الركاية  (. كربديد ىذا البحثُُٕ: ص. ََِِ)عبد الغٍت، الركاية
 على الصفحة كاملة. عمارة يعقوبيافبعنواف الركاية  األسواىنلعالء 

 البحث يةمنهج . ي

 اؼبنهج بأف :منظور ابن يقوؿ البحث أكالن كما يةينظر إُف مفهـو منهجالباحث 
)صباؿ الدين: كاضحا بينا هنجا كصار كاستباف كىضح:  الطريق كأهنج كاضح بُت: ىو

 إلستنتاج معلومات كتوجية اؼبسألة وبلٌ  اؼبنهجية العملية أك الٌنشاط ىو كالبحث .(ِّٖ
 العلمية اؼبناىج يستعمل أف يستطيع بل. فقط منعجية عملية ليس البحث. البحث

(scientific methods)(Jabrohim,2014: 1) . 

 شيئ فهم يف طريقة ىو بسيط بشكل البحث منهج نفهم أف نستطيع لذلك،
 على ينقسم البحث عاَف يف اؼبشهور البحث كاؼبنهج. (Adi,2011: 224) منظمة خبطوات
 .الكمي البحث كاؼبنهج كيفيال البحث اؼبنهج كنبا قسماين
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 النوعي الوصفي الكيفي أك البحث منهج البحث ىذا يف الباحث دـخكاست
 موليونج شرحو كما النوعي البحث دبنهج كاؼبراد. األديب البحث يف عادة يستخدـ الذم

(Moleong )مفهـو إُف ىدؼ يف يستخدـ الذم اؼبنهج ىو النوعي البحث منهج بأف 
 ببيانات ال الوصفي بيانات على اعتمادنا البحث موضوع يف موجودة اليت الظاىرة

 البيانات بإنتاج البحث اإلجراءات ىو النوعي البحث. (Lexy j,2010: 6) اإلخصائي
 فيها اؼبالحظة ك كالسلوؾ الناس من اؼبنطوقة أك اؼبكتوبة الكلمات بشكل الوصفية

(Zuriah,2006: 23) . 

 نوع البحث .٢
، فإف ىذه الطريقة كسيلة فنية أك ارز يف (Mardalis,2007: 24) مرداليس رأل

البحوث، يف حُت األحباث نفسها أف تفسر على أهنا ؿباكلة يف ؾباؿ العلـو للحصوؿ 
كبصورة منتظمة لتحقيق اغبقيقة. يف حُت فاركؽ، على اغبقائق كاؼببادئ بصرب، بعناية 

إف الطريقة تعترب الطرؽ كاالسًتاتيجيات لفهم الواقع، تدابَت منهجية، من أجل حل  رألك 
 .(Faruk,2012: 34) سلسلة من السببية اؼبقبل

الوصفي. أسلوب التحليل الوصفي تشديد  البحث منهج الباحثيستخدـ   
بناء على أساليب  .لمساءلةاء مع ربليل كاضح كخضوعا لبوصف اغبقائق اؼبوجودة، مث ج

 ، فإف الباحث مث هبعل خطوات البحثالسابق البحث ككصف التحليل الوصفي
(Ratna,2013: 53) ىذه التدابَت دراسة تكشف لزيادة تسهيل الباحثوف يف ربليل كجوه .

تفاصيل ىذا  الدراسات البحثية. باستخداـ األساليب اليت يريد الباحثوف الكشف عن
اؼبقطع كدراسة شاملة، كذلك يف كقت الحق اغبصوؿ على أقصى قدر من النتائج 
كصاغبة. لطرؽ البحث تأثَت يف ىذه العملية كاالنتهاء من التحقيق، عندما طرؽ حبثية 

نوع ىذا البحث العلمي ىو بكل ذلك،  جيدة، فإف األحباث على كبو سلس كمنظم.
ىي البحث الذم تكوف عمليتو بايانات ك اؼبعلومات (، Library Research)دراسة اؼبكتبية 
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 :Kartini,1996) من أم نص، إما من الكتب أك اجملالت  أك الصحف أك اعبرائد ك غَتىا

33).  

ىذا البحث يف صبع البيانات ك اؼبعلومات بشكل  بدراسة اؼبكتبية، يهدؼ
مكتوبة ؼبساعدة البحث، أم كاف البحث الذم يسلك بدراسة اؼبكتبية ىي ؿباكلة 

 الصلة ذات تعلقة دبوضوع البحث ك اؼبعلوماتاؼبالبحث بطريقة اؼبطالعة الكتب اليت 
 كالصحف اجملالت مثل اؼبطبوعة اإلعالـ كسائل من بالبحث إٌما تلك اؼبعلومات اؼبتعلقة

 الدكلية من شبكة موقع مثل اإللكًتكنية اإلعالـ كالبحوث أك من كسائل كاجملالت
(Mardalis,2007: 28). 

 مصادر البيانات .١

 البيانات  درااؼبص كىي قسماف، يف دراسة اؼبكتبية ينقسم على البيانات اؼبصادر  
كبياف من  .(Lexy j,2010: 157) (Sekunderية )الثانو  البيانات دراكاؼبص (Primerية )الرئس

 اؼبصادراف السابقاف نبا كاأليت:

ىي اؼبصادر األكِف اليت ذبمع منها الباحث ك  : ئسيةاؼبصادر البيانات الر 
األساسي الذم يعتمد البحث  ببيانات  اؼبرجعي كىي مصدر  استنبطاهتا كتوضيحاهتا

ىذا البحث  يفصدر األساسي اؼب. (Sugiyono,2016: 225) اليت موجودة يف تلك اؼبصادر
تية اؽبيمنة طبقصورة ذات اليت  القصةخاصة  األسواىنلعالء  عمارة يعقوبياف الركايةىو 
 باللغة ركايةال األكُف. أستخدمها اليت األساسية البيانات مصادر من نوعاف ىناؾ فيها.
 .اإلندكنيسية إُف تيرصبت ركايةال كالثانية العربية

 بدكرىا تقـو اليت بشكل مكتوبة  اؼبصادر ىي : ةنوياالثاؼبصادر البيانات 
كىي اؼبصادر اليت تقـو بدكرىا ؼبساعدة  الرئسية البيانات اؼبصادر كربليل البحث ؼبساعدة

يتناكؿ اؼبعلومات يف اؼبصادر أساسي بالشرح البحث ك ربليل اؼبصادر البيانات الرئسية ك 
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كمصدر  توضيح اؼبعلومات األساسي.كالتحليل ك التفريق كتعلب حيث تساعدىم يف 
إُف علم االجتماع إشارة دراسة األدب،  حبوثناىو كتب اليت ؽبا يف ىذا البحث الثانوم 

كخاصة نظرية أنطونيو غرامشي للهيمنة كاالجتماعية الصراعات، كاؼبراجع اليت تدعم 
 اكتماؿ البيانات من ىذه الدراسة.

 طريقة جمع البيانات .3

اؼبقصود من دراسة اؼبكتبية ىي طريقة البحث بًتكيزىا يف مطالعة كقد اشتهر أف 
 :Mardalis,2007) الكتب ك اؼبعلومات اؼبكتوبة ك ربليل البيانات ببيانات اؼبكتوبة أيضا

 إما نص، أم من كاؼبعلومات البيانات يف اليتهعم دكرت يتالبحث الأك طريقة اليت  (.28
  .(Kartini,1996: 33) كغَتىا أكاعبرائد أكالصحف أكاجملالت الكتب من

لذلك سلك طريقة صبع البينات يف ىذا البحث بقراءة اؼبصادر البيانات الرئسية 
، كبعد أف الركايةاؽبيمنة اليت توجد يف  منها ليستخرج - عمارة يعقوبياف الركايةكىي –

 بناء علىهبمع بيانات اليت ذات صٌلة دبوضوع البحث قسم الباحث تلك البيانات 
، مث كصفت تلك البيانات اليت موجودة يف اؼبصادر البيانات الركاية يف أشكاؿ اؽبيمنة

يرتبط دراسة األدب البيانات الثنوية مثل الكتب الرئسية ببيانات اليت كيجدت يف اؼبصادر 
، يف مسألة نظرية البيانات أنطونيو غرامشي للهيمنة كالبيانات اؼبتعلقة الصراع االجتماعي

 ك الصحف ك اجملالت.أ

 طريقة تحليل البيانات .4

فيحتاج إُف طريقة اػباصة اؼبستخدـ من أجل ربليل البيانات اليت قد تناكؿ 
منهج البجث  ستخدـباصبعها. قاـ ىذا البحث  مت اليت البيانات ربليل يف الباخث 

 ( يف ربليل البيانات اليت سبت جعها.Descriptive Qualitative) الوصفىكيفي ال
ىي طريقة ربليل البيانات بشكل كصفي  الوصفىكيفي ث الحنهج البكاؼبقصود دب
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ليلها تقريريان ككانت البيانات ك رب كتفسَتم كتأكيلي عن البيانات اليت قد سبت صبعها،
 .(ُّ: َُٖٗ)توفق ؿبمد،  كصفيان ال كميا إحصائيان 

 :التاِف النحو كما  ةي، الباحث يقاـ خبطوات ربليلكصف السابقبناء على 

 قراءة الركاية عمارة يعقوبياف بًتكيز. .ُ
باألمر البيانات اليت موجودنا يف الركاية عمارة يعقوبياف اليت تتعلق استخراج  .ِ

 .اؽبيمنة
 .عمارة يعقوبياف تعُت طبقتية من أمر اؽبيمنة يف الركاية .ّ
 .مشيانيو غر تو أن ىيمنة عندقاربة نظرية دبىيمنة طبقتية  كصف ذلك .ْ
 .طبقة اؽبيمنةغباؿ  ستخدمةاؼب شكاؿإهباد األ .ٓ
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 ثانيال الفصل

 النظرياإلطار 
 الرواية .أ 

 مفهوم الرواية .٢

 كجوده أك اؼباء، جرياف ىو العربية، اللغة يفالركاية لغة ىو من مادة )ركل( 
 من. أخرل حاؿ إُف حاؿ من نقلو أك األشكاؿ، من شكل أم ربت أكظهوره بغزارة،
 مث مائها، من يرتوكف كانوا الناس ألف الركاية، مزادة على يطلقوف ألفيناىم ذلك أجل
 على أطلقوا كما. اؼباء هبذا عالقة ذك فهو اؼباء، ينقل كاف ألنو أيضا الركايةىو  البعَت

 (.ِِ: ُٖٗٗ)مرتاض، الركاية تعرؼ ىو اؼباء، يستقي الذم الشخص

 موقفو الكاتب فيها يعاًف طويلة قصة ىي الركاية أف إُف اؼبصرم الغٍت عبد رأل
 من القصة شخصيات ؼبواقف معاعبتو خالؿ من كذلك كاغبياة كاإلنساف الكوف من

 تسلسل فيها يبدك حبكة ضمن البيئة، مع الشخصيات كتفاعل كالقدر، الزمن،
 مغزل إُف الوصوؿ حرية للقارئ يًتؾ الركائي الكاتب كاف كإف مقنعا، منطقيا األحداث

مصطفى ىدارة أف الركاية ىي أكرب أنواع  كقاؿ (.ُُٕ: ََِِ)عبد الغٍت،  الركاية
القصة أك  الركاية عن القصص من حيث طوؽبا، كلكن الطوؿ ليس كحدىا ىو يبيز

، فالركاية سبثل عنصرا كبيئة، أم أف ؽبا بعدا زمنيا من اؼبألوؼ أف يكوف زماهنا األقصوصة
ٍت، فاستغرؽ عمر البطل أك أعمار أجياؿ متتابعة طويال فبتدا، بل ردبا اتسع البعد الزم

 (.ّٗ-ّٖ: ُِٗٗ)ىدارة،
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تعريف الركاية عند اؼبعجم األكرب اللغة اإلندكنسي، ىو تأليف النثر الطويلة 
كربتول على سلسلة من القصص اغبياة الشخص حبولة األشخاص من خالؿ إبراز 

 . (Tim Penyusun,1995: 694)شخصية كطبيعة كل اعباىن 

  فىإقبليسي الىت تنشأ ىف بيئة بورجوكاسي  الركاية ىي جنسية األدب من األركبا
 كمن لعة اليوناف نوفيلي  األؼباين كمن لغة ، نوفيال كىى من لغة اإليطاليا ،ُّىف قرف 
مل تتضمن التعريف الىت ع . كمصطلحة النوفيالمث دخالُف العربية كيصَت الركاية نوفيلييس

. الركاية ىو عمل اػبياؿ الىت يعرب قصَتا جدا بل ال ،طويال جدا النطاؽ ي النثرل عند
بعمل النثر . كىذا يفرؽ الركاية َُ تعمقا كخدـ مع غرامة جوانب اإلنساين أكثر

كما كتب ببورىاف  عندل ركبَتت سيتانطاف، قصة التشغيل ،كقصة القصَتة ،األخرل
، َت اؼبسألة صبعا كوبلق العاَف الصَتةيفضل الركاية اػباص ىى إستطاعة ىف تعب، نوركيانطار

أعقد ىبدـ من اؼبسائل. كجوانب  ،يستطيع الركاية أف يعرب مل بعمدا ،بطريقة القصة
جوانب ـبتلفة من احياة الناس. كىذا ما هبعل  الذل نشأ ىف الركاية ربتول اإلنساين

 ؼبتفرقة. كلو قارئ عندل خلفية اغبياة اية تستطيع أف سبتعبها أم شخص هباالركا
(Nurgiyantoro,2007: 11.) 

 ربكتع. كاملة الناس ةعرب  عن فيها تتضمنت يةلاياػب عمل من كاحد ىي الركاية
 من اؼبصدر اغبياة قيقةح عن ورتص ىى اػبياؿ عمل أف أيضا يقاؿ، اإلنسانية اغبياة سَت
 ،يتعلمإف القصة ىي شيئ الذل  .الشعراء هبا نطق البالغة من صباؿ ؽبا الىت اللغة

 لذالك. عمدا الشعراء هبا لفكأ صدر ياةاغب مشكلة عن القارئهبا  كيتدبر، كيشعر
 إف يقوؿنوركيانطارا . اجملتمع ىف اؼبوجودة اؼبشاكل عن يشعر بأف كدافعا مرشدا يكوف
 إنتاج من ىو الركاية. دكنعمد من شيئ كيعرب ،صبيل ،التنظيم من الكامل مبٌت الركاية
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 العربة نأخذ أف يعٌت منو اؼبثاؿ ،اجملتمع كل اؼبشاكل إصالح ىف ىاـ دكرا يقـو األدب
. خيالو صرمن ما يضا، كأحواسو عن الشعراء يعرب الركاية ىف. اغبياة حقيقة عن لتدبر

 نوركيانطارا . اخر ىدؼ ىف اغبقيفة عن علـو لو ليس إذا مبوا تكن َف الشعراء خياؿك 
 ىناؾ مهما للمجتمع الناقد عناصر فيها، األف حىت سبيتو أكؿ من الركاية من أكثر يقوؿ
 اجملتمع حواُف إتساع خسب، متنوعو فيها تنقد اةاغبي كؾباؿ. قوهتا ىف فرؽ

(Nurgiyantoro,2007: 30.) 

 أنواع الرواية .١

 أنواع على تنقسم  يعقوب أميل شرحو كما أغرضها على بناء الركاية أنواع
 اغبياة سَتة أك كالتارىبية، كالفلسفية، كاإلجتماعية، النفسية، بأغرض الركاية كىي ـبتلفة،
 أك اػبيالية، الركاية على تنقسم القٌصتها مضموف على بناء الركاية كأقساـ. الفردية

)يعقوب،  اإليديولوجية أك األخالقية، التزاـ أمٌ  من ؾبردة أك العلمية، أك الواقعية،
ُٖٕٗ :ٕٖٔ.) 

 بسردو  تيعٌت كىي( novel of heroism and adventure) اؼبغامرات ك البطولة الركاية
 يف كيدخل. كالٌناذرة الغريبة كالرحالت اؼبخاطر، كاقتحاـ السجاعة، يف خارقةو  أخبارو 
 تشتمل ؼبا اللغات، ـبتلف يف الكبَت الركاج ذات البوليسٌية الركايات اللوف ىذا نطاؽ
، سردو  من عليو ، كتشويقو  فبتعو  كؼبا حياهتا، كتتهٌدد أبطاؽبا، تعًتض صبٌة كـباطر بالغو

 .عنو الكشف ينبغي سرقة، أك اغتياؿ، حبادث وبيط لغز من عليو تنطوم

 التاريخ من مستقاة أحداثو  حوؿ تدكر كىي( Historical Novel) التارىبية الركاية
 بناسها سالف، عريق ماض من مهٌمة حقيقة إحياء شأهنا كمن العاؼبي، أك القومي،
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 أؾباده، كبعث بالًتاث، االستمساؿ على اغبث ىو  غالبنا منها كالغرض كبيئاهتا، كأبطاؽبا
 .كاؼبستقبل اغباضر التاريخ ؾبرل يف هبا كالتمثل اكاهتا

 إُف األكُف بالدرجة القٌصاص فيها كيسعى( Psicological Novel) النفسٌية الركاية
 كالتقاليد كالعادات الطٌبائع تصوير كيتوٌخى. كاعبماعٌية الفرديٌة النزعات ك اؼبشاعر ربليل
 الركائي عمل هبٌيء كقد اجملتمات، البيئات بعض يف كتورد األشخاص بسلوؾ تتحكم اليت
 .كأبطالو القصصيٌ  باغبدث إثباهتا الكاتب وباكؿ. النفس علم يف لفرضية تطبيقنا ىنا

 كالتقاليد، العادات بتصوير غالينا تيعٌت كىي( Social Novel) اإلجتماعية الركاية
 على ذاتو الوقت يف تشتمل كىي. كتطٌوره اجملتمع حركة يف اؼبتناقضة االذباىات كرصد

 األضاع عن الكشف ىدؼ أفٌ  إاٌل  كاإلجتماعية، الفردمٌ  النفسي التحليل من كبَت قدر
 الةعيٌ  بلورة يف كبَتنا دكرنا اإلجتماعٌية الركاية لعبت كقد. بإطالؽ الغالب ىو اإلجتماعٌية

 كاألحزاب األنظمة كبُت السلطة، على الدرائر الٌصراع يف السياسي اإللتزاـ إُف كدفعو
 .اؼبتنافسة

 الكاتب كقصدي ( intellectual and philosophical novel) كالفلسفية الفكرية الركاية
 السرد طريق عن اإلقناع ىي البعيد كالغاية. فكرة مناىضة أك مبدأ، نشر كرائها من

 سًتو  من فيو ؼبا كالكتب، االستبداد يستشرم حُت يركج غرض كىو. اؼبمتع اإلخبارم
 .للوقائع كسبويوو  للحقائق،

 تناكؿ كىي( fiction and mythological novel) األسطورية ك اػبيالية الركاية
 كسول الكوين، الفضاء كركٌكاد كاؼبغامرين، األبطاؿ، مآثر من اؼبتخٌيلة اػبارقة األحداث

 السٌيما النفس، لرغبات يستجيب كفبا اػبرافية، الشعبية اؼبعتقدات يف يؤثر فبا ذلك



ُٓ 
 

 يتوٌسلوهنا كقد كاألخالقٌية، تعليمٌية ألغراض اؼبؤلفوف يتوخاىا كقد. الفتياف األطفاؿ
 البطولٌية كألجوائها أحداثها، لغرابة مستحبة حاؿ كل يف كىي. كترفيهٌية علمٌية ألغراض
 .الٌساحرة

 عناصر الرواية .3

 البناء، أك اغببكة السرد، اغبادثة، ىي الركاية عناصر أف رأل الشعار فواز
 (.ُْٖ: ُٗٗٗ) الشعار،  الفكرة كاؼبكاف، الزمن الشخصية،

 اغبادثة ( أ

 من ؾبموعة اغبادثة ىي اؼبوضوع الذم تدكر حوؿ القصة، يعٍت مفهـو
 حكاية أم عن القصصي العمل يبيز الًتابط كىذا .اؼبًتابطة اعبزئية الوقائع
: ٕ. يف الركاية ) ؿبمد، ط أحداث من لو كقع ما لصديقة شخص فيها يركم
ِٗٔ.) 

 السرد ( ب

 فعل كىو القصة، يينتج الذم الراكم بو يقـو فعلمفهـو السرد ىو 
 ؾبمل التوٌسع، سبيل على السرد، كيشمل. اػبطاب شبرتو خياِف أك حقيقي

: ُّٗٗ)كادم،  بو ربيط اليت كاػبيالية الواقعية كالزمنية، اؼبكانية الظركؼ
َْ.) 

 اغببكة أك البناء ( ج
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 برابط عادة مرتبطة فيها، ذبرم اليتمفهـو اغببكة ىي سلسلة اغبوادث 
 كذلك موقتا، مصطنعا فصال إال الشخصيات عن تفصل ال كىي السببية،
 اؼبفككة اغببكة األكؿ: قسمُت إِف ينقسم اغببكة كأما. الدراسة لتسهيل

(Loose )ترتبط ال تكاد اليت اؼبنفصلة اؼبواقف أك اغبوادث من سلسلة ىي 
 من العكس على أهنا ىي( Organic) اؼبتماسكة اغببكة كالثاين ما، برباط
 يف كتسَت بعض، برقاب بعضها يأخذ مًتابطة، حوادث على تقـو إذ ذلك،
 (.ّٔ: ُٔٔٗ)قبم،  مستقرىا تبلغ حىت مستقيم خط

 الشخصية ( د

 هبا كتتكوف الركاية، مالمح بتفاعلها تتشكل اليتالشخصية ىي  مفهـو
 هبعل حبيث حبكمو ركايتو شخوص ينتقي أف الركائيٌ  فعلى لذا األحداث،
 من الشخصيات أقسم أف كيبكن. اؼبناسب اؼبكاف يف اؼبناسبة الشخصية

 شخصية. الثانوية كشخصية الرئيسية شخصية: إُف بو تقـو الذم الدكر حيث
 كتربز باؼبئة، اػبمسُت تفوؽ بنسبة الركائي اؼبنت يف تتواجد اليت ىي الرئيسية

 .الركاية بطولة تقود مركزية شخصية الرئيسة الشخصيات ؾبموع من

 يأيت الكيميائي التفاعل يف اؼبساعد كالعامل فهي الثانوية الشخصية أما
 فإف مؤثرة، غَت أهنا يعٍت ال كىذا إكماؽبا، أك األحداث لربط الركائي هبا

 غَت لكنها مؤثرة تكوف بل إذان، هبا، اإلستعانة إُف اغباجة فما كذلك كانت
 (.َُّ: ََِٕ)غنيم،  شائقا حدثا تضيف أك الركاية مسار ربرؼ مصَتية،

 الزمن كاؼبكاف ( ق
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مفهـو الزمن كاؼبكاف يعٍت معرفة البيئة عن الزمنية كاؼبكانية لفهم الواقع 
 ىي كاؼبكاف الزماف (.ِٖٗ: ٕ)ؿبمد، ط.  كاألحداث كسلوؾ األشخاص

 فالصلة مث كمن كمكاف، زماف يف يتم أف عمل لكل بد كال: األعماؿ مقياسا
 مراعاة من القصة لكاتب بد فال مث كمن ضركرية، صلة العمل كبُت بينهما
 زماف لكل كفقا كاألخالؽ بالعادات التقيد كمن كاؼبكاف، الزماف أحواؿ

 اهبامية قوة كذات بالواقع، كثيقة صلة ذات حية، القصة تصبح حبيث كمكاف،
 يف رئيسية شخصية هبعلوهنا خاصا اىتماما للبيئة الكتاب بعض يهتم كقد.

 .كركعة بقوة سبثيلها كوباكلوف القصة،

 الفكرة ( ك

 كاؽبدؼ القصة، تأليفمفهـو الفكرة ىي اؼبغزل يرمي إليو الكاتب من 
 اغبياة، حقائق من حقيقة عن الكشف غالبا كىي تقريره، إُف يهدؼ الذم
 .بالقصة إعجابنا يثَت كذلك

 األسوانىلعالء  عمارة يعقوبيانتلخيص الرواية  .4

 الشخصيات من القصة وبكىى األسواين عالء كتبها اليت اليعقبياف العمارة ركاية
 إُف مقسمة شقة. َُٗٗ عاـ يف يعقوبياف عمارة يف يعيشوف الذين الرئيسية اػبمسة

 اليت اؼبستوطنات سطح كعلى األثرياء، يسكنها اليت الشقة الرئيسية كىي منطقتُت،
 ببعضها مرتبطة ىي الرئيسية الشخصيات يكن صبيع َف كإف. الفقراء الناس يسكنها
 اػبمس، الرئيسية الشخصيات اؼبوحد من العنصر ىو يعقوبياف عمارة كلكن البعض،

 .رشيد كحامت ؿبمد عزاـ، اغباج السيد، بسينة شاذلية، طو دسوقي، زكي كىي
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  عائلة من كلد .رؤساء ستة العمر من بلغ الذم مستهًت ىو دسوقي كيكاف ز 
 كالده تركها ،ُِٓٗ عاـ ، ثورة بعد اؼبملكة اإلطاحة بعد ذلك، كمع .اؼبملكة يف بيلة
 مثل مشهورة غَت زكي ف.يعقوبيا عمارة يف كمكتب دكلت، اظبو أختو مع فيو يقيم شقة

 عمارة يف يقع حيث البلد، كسط منطقة يف اعبنسية حيث من أسطورية شخصية
 جذب يبكن هبا يتمتع اليت الكاريزما كلكن الشباب، يعد َف انو من الرغم على. يعقوبياف

 عندما متزكجا يكن َف ألنو كآسف جدا كحيدا زكي كرأل عاما، ستُت سن يف. النساء
 الثمينة األشياء سرقة رباب اظبو النساء تاريخ يكوف عندما تنشأ اؼبشاكل ة.صغَت  كانت

 اؼباس خامت لو علم عندما غضبا دكلت كاف .ألخيو تابعة اؼباس خامت ذلك يف دبا لو،
 أف  من الرغم على .كالدىم مكتب كرثت الشقق لتوِف كطالب اؼبفقودين، عداد يف كاف

 مع انتهى كلكن كاؼبكاتب، الشقق استعادة زكي إذا اؼبعركؼ من ليس القصة هناية يف
 .السيد ا بسينة كاظبو سكرتَتتو، كانت امرأة من متزكج كىو. زكي سعيدة حياة

 كىو. شرطة ضابط تصبح بأف ربلم كطفلة الذم بالشاب ىو الشاذِف طوكاف 
 كصديق يعقوبياف، عمارة سقف بلدة يف مكث. يعقوبياف عمارة يف )البواب( البواب ابن

 عمارة بلدة سطح على أيضا عاش الذم السيد ا بسينة السابق كاغببيب الطفولة
 كابن كضعو بسبب الشرطة أكاديبية امتحاف القبوؿ اتباع يف فشلت أف بعد. يعقوبياف

 بالتمييز يشعركف ألهنم إُف رئيس شكول خطاب ارساؿ قرر انو كقاؿ البواب، من
 طو توُف .معقوؿغَت  شكول قدـ أنو الرئاسة من خطاب على حصل لكنو .ضدىم

 منذ بدأت .القاىرة جامعة يف يدرس أف كقرر شرطة، ضابط يكوف أف حلمو قبالة أخَتا
 من اإلسالمية األنشطة كمتابعة اؼبسجد نشطاء لتصبح متدين مسلم اُف ليتحوؿ الكلية

 إُف جنبا اػبليج حرب ضد مظاىرة يف مشاركتو بعد .قاد شاكر الشيخ اظبو قبل الشيخ
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 ضباط قبل من طو على القبض ألقي القاىرة، جامعة يف الطالب من مع غَتىم جنب
 احتجازىم أثناء .اإلسالمية اؼبنظمات اتبع بتهمة ؼبدة أسبوعُت كاحتجز الشرطة

 اغببس، من للخركج كاحدة مرة .الشرطة قبل ضباط من اؼبعاملة كسوء طو كتعذيبهم
 مع حديث بعد .بتعذيبو قاموا الشرطة الذين ضباط ضد االنتقاـ على حريصة طو ككاف

 ؼبهمة لالستعداد معسكر للجيش كىو القرية إُف بو أتت شاكر الشيخ شاكر، الشيخ
 أبو السيد اظبها رضول أرملة من متزكج طو للجيش، معسكر يف .اعبهاد كىي اؼبنظمة،

 اليت أعطيت، اؼبهمة تفعل عندما كلكن لطو، اعبهاد نداء كجاء طويل بعد ليس .عالء
تعرض  قد كاف الذم الشرطة ضباط أحد النار اطالؽ طريق عن اإلجراءات طو انتهكت
 ضباط لالنتباه دعوة ىو العمل .السجن يف كانت عندما ؽبا اؼبعاملة كسوء للتعذيب

 من كاف أنو من الرغم على .طو على الرصاص من كابال أطلقوا آخرين حىت شرطة
 . تويف أنو طو كالصدر الكتفُت خالؿ من الرصاص من اثنُت كلكن اؽبرب،

 منذ اغبياة لقسوة اػبضوع إُف اضطركا الذين شابة امرأة ىي السيد بثينةكاف 
. أسرت إلعالة اؼباؿ كسب يف أمها لتساعد بثينة البكر، االبن كما  . تويف قد كالده كاف

 العمل أرباب مع دائما انتهى كلكن الكتابة، مت انو الوظائف كقاؿ من متنوعة ؾبموعة 
 لو كاتضح اؼبالبس، لبيع متجر يف نادال كاف يعمل حىت .جسدىا فقط يريدكف الذين

. جسدىا رغبة كىي القدًن، العمل مع صاحب اؽبدؼ نفس لديهم جدد عمل أصحاب
 على جارة لكوهنا اؼبالبس، متجر لبيع يف موظف كلكن يرفض، أف يريد كاف البداية يف

 إذا .مصر يف جدا من اؼبعقوؿ كاف اف لو فيفي كقالت يعقوبياف عمارة عُت بلدة سطح
 يف بثينة اؼبثاِف ربولت التفكَت اغبُت، ذلك كمنذ .طرده سيتم ذلك كبعد العماؿ، رفض
 من كسب اؼبزيد أجل من العمل لصاحب استقالتو سلم .كاقعية يف عمل على العثور
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زكي  أمُت كظيفة على عرضت مالك دسوقي زكي اظبو اغبرس مكتب شقيقة بعد. اؼباؿ
 من الرغم كعلى .اؼبالبس لبيع متجر يف كنادؿ كظيفتو ترؾ انو كقاؿ عظيم، أجر مع

 شعر ألنو يوافق َف بثينة اؼبطاؼ هناية يف كلكن زكي، توقيع لسرقة اتفاقا معمالك جعلو
  . اؼبطاؼ هناية يف كتزكجا حبها يف بثينة كجعل زكي، اللطف اؼبملوكة .بالذنب

 عن كأعرب .مليونَت كىو العمر منتصف يف رجل ىو عزاـ ؿبمد اغباجكاف 
 أحد مع التشاكر بعد .عاما ستُت من شيخوختو يف اؼبتفجرة شهوة للعثور على دىشتو
 جابر سعاد اظبها صبيلة أرملة من كاحدة مع السرم الزكاج قرر أف منو، اؼبقربُت اؼبشايخ

 الزكاج، تنفيذ قبل. األكُف زكجتو من أخفوه األطفاؿ، كلكن من مباركة على للحصوؿ
 شقة اشًتت اهنا كقالت .سعاد من من زكاجها أطفاؿ يريد ال أنو صفقة عزاـ حاج جعل

 من كإلخفائو سعاد كتبها العيش اليت يستطاع يعقوبياف عمارة من السابع الطابق يف
 وبُت عندما سعاد كالعودة سيزكر انو كقاؿ العمل، عزاـ اغباج االنتهاء بعد .األكُف زكجتو
 يف تصبح أعضاء أف عزاـ حاج تطوع. األكُف الزكجة شكوؾ من للحد لاللعشاء الوقت
 يف عاَف نفوذا األكثر من كاحدة إُف رشوة اؼبطاؼ هناية يف كتوفَت الربكة لطلب الربؼباف

 حامل أهنا لو سعاد كقاؿ للمجلس، رئيسا انتخابو بعد .فوِف كماؿ اظبو السياسة
 أخَتا. رفضت سعاد كلكن لإلجهاض، سعاد داعية ىذا، ظبع الذم عزاـ حاج. شهرين

 غاضب حاجي سعاد كانت. للوعي فاقدا سعاد عندما بالقوة إجهاض سعا عزاـ حاج
 الظهور اُف عادت سعاد، مع الطالؽ بعد .سعاد تطليق عزاـ قرر عزاـ حاج أف كأقسم
 تاجر عزاـ حاج األعماؿ من اؼبستمدة الربع تطلب أرباح اليت فوِف كماؿ مع مشكلة
 .تعاش أف يابانية شركة مع سيارات
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 .مصر يف الفرنسية باللغة صحيفة يف الرائدة ربرير رئيس ىو رشيد حامتكاف 
 اعبنس نفس من اغبب يعرؼ َف .اعبنس مثلي ىو الذم الفرنسي من أصل اؼبؤنث رجل
 عاد كالديو، كفاة بعد .إدريس اظبو خادمتها وبب كاف الوقت يف ذلك .التاسعة سن منذ

 فباثلة مكانة عبده يدعى رجل مع حب يف يقع انو كقاؿ عندما يكرب، .قريتو إُف إدريس
 عمارة اؼبستوطنات سطح على كقبو كشك حامت قدـ .كطفل زكجة لديو الذم إلدريس،
 كرأل ابنها، كفاة بعد. كأكالده زكجتو جنب مع إُف جنبا اتلة عبده على يعقوبياف
 دكف قدما اؼبضي قرر كقاؿ انو .ابنو كفاة ىو لذلك حامت كتبها اليت أفعالو أف إدريس

 قررت عمليات اإلزالة عن اؼبزيد ؼبعرفة بالدىشة حامت كاف. يعقوبياف عمارة حامت علم
 شيكات بقيمة تقدًن حامت ىناؾ .اؼبقاىي أحد يف عليو كعثر عبده على للحصوؿ عبده
 ألنو عبده أطاع كقد .الليلة تلك يف معها كالنـو البقاء يريدكف عبده عبده لطاؼبا لَتة ألف

 اغبظر كلكن منزلو اُف العودة يريد عبده ىرع حامت، مع اعبنسي اعبماع .أراد الشيك
 العودة يف عبده أصر إذا سرؽ قد عبده أف الشرطة إُف تقريرا يقدـ حامت أف ىدد .حامت
 العالج مع بالغضب تشعر حامت .حامت عبده كبُت النقاش بينهم ضربت مث .ديارىم إُف

 حامت ىوصبت ىذا، ظباع .تعطي أف اهنا تريد كقالت االختيار إلغاء أف كأضاؼ عبده
 حبيث . اعبدار ضد جبد حامت ضجيجا كرئيس كاػبنق، كالصفع، كضرب، أيضا، عبده
  . تويف حامت

 طبقة اإلجتماعي  .ب 

 طالء) االجتماعي للتقسيم نظاـ كجودكىي  الشائعة األعراضإف لكل ؾبتمع لو 
 التقسيم أعراض مواجهة هبب ، اجملتمع بساطة مدل عن النظر ضبع(. اجملتمع يف
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 معدـ، جدا، غٍت ؾبتمع كىي ، طبقات ثالث دائما ىناؾ بلد يف أرسطو رأل.الطبقي
 .(Sunaryo,2015: 194) الوسط كيف

 بُت العالقات ىي اإلنتاج كبيئة العملية يف بنيت اليت االجتماعية العالقات
 ىي االجتماعية الطبقة .االجتماعية الطبقات تدعواف أساسيتُت اجتماعيتُت ؾبموعتُت

 ىذا على .اإلنتاج كسائل يف التحكم أك ملكية على يقـو للعمل كتقسيم اجتماعي ذبمع
 االجتماعية الطبقة كنبا اإلنتاج، كعملية البيئة يف اجتماعيتُت فئتُت سبييز يبكن الفهم،

 اليت األدكات، تتقن ال اليت االجتماعية كالطبقة اإلنتاج كسائل معظم يف تتحكم اليت
 .(Faruq,2014: 26) فقط صغَت جزء على ربتوم

( اجملتمع إُف ثالثة أقساـ كىي الشخص الذم Smith, 2000قسم ظبيط )
من يستشجر األرض، كالشخص الذم يعيش من أجر العمل، كالشخص الذم يعيش 

( اجملتمع إُف قسمُت كنبا الشخص الذم Veblen, 1934األرباح التجارية. كفسم فيبلُت )
هبتهد يف حياتو غبصوؿ على ترؼ اغبياة كاآلخركف الشخص الذم يبلك الوقت الفراغ 

 .(Sunaryo,2015: 194)ألنو يبلك اؼباؿ أكثر من غَته 

 ,Sorokinصاراكُت ) كؽبذا، يبكن أف يفهم تعريف التقسيم اجملتمع كما شرحو
( إُف أف تقسيم اجملتمع ىو التفريق اجملتمع إُف الطبقات اؼبتدرج أم اؽبرمية. 1947

 ,Sunaryoكنستطيع أف ننظر تقسيم اجملتمع من كجود اجملتمع اآلليا كاجملتمع السيفل )
2015:195.) 

 يتخذ ما كغالبناكيظهر القيمة أك اغبالة االجتماعية باستخداـ اؼبالبس كاألزياء، 
 ىذا يرتديو ما على بناءن  اآلخرين اغبالة أك االجتماعية القيمة بشأف أحكامنا األشخاص
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 األسرة، أك الوظيفة، من ـبتلفة، مصادر من تتطور أك نتيجة اغبالة تكوف قد. الشخص
: تغيَتىا يبكن أك االجتماعية القيم إصالح يبكن. مثال العرؽ، أك العمر اعبنس، أك

 االجتماعية القيم كتسمى( ascribed)"اؼبوركثة" باغبالة الدائمة االجتماعية القيم تيعرؼ
 تكوف أف يبكن ما شخص يشغلها اليت اغبالة فإف كبالتاِف(. achived)"النتائج" اؼبتغَتة
  .(Barnard, 2011: 86) ؿباضرين أك الية اغبكومة مسؤكِف أك جامعنا

 اآلراء من مزيج ىي للمجتمع  (Simmel)سيميل نظرية إف جونسوف يقوؿ
 بينما ،(Weber) فقط حقيقيُت أفرادنا ترل االظبية النظرة كانت إذا. كالواقعية االظبية
 االجتماعي الواقع تفًتض الواقعية النظرة فإف ذبريدية، أعماؿ ؾبرد اػبارجوف يكوف

 اجملتمع تعترب (Simmel) سيميل فإف ،(Durkheim) بتكوينو قاـ الذم الفرد عن اؼبستقل
 اؼبستول على اجملتمع فهم يستند أف هبب. األفراد بُت حقيقية تفاعالت من مكوننا

 اؼبستول على مالحظتها يتم اليت االجتماعية التفاعالت إُف (makro) الكلي اؽبيكلي
 بُت كالتفاعالت اليومية، التفاعالت أك الصداقة يف التفاعالت كمثل ،(mikro) اعبزئي

 .(Faruq,2014: 35) ذلك إُف كما أك األسرة العشاؽ

 أنتونيو غرامشي عند الهيمنة .ج 
 مفهوم الهيمنة .٢

 األديب، نقد ربليل يف النظرية استخداـ يبكن اليت ىي اؽبيمنة نظريةمفهـو ال
 فبا (eugemonia) اليونانية اللغة يف اؽبيمنة يسمى. االجتماعي األدب يتعلق فيما كخاصة

 نيوماف كقاؿ. فردم بشكل( بوليس) اؼبدف دكؿ بو تطالب الذم اؼبوقف ىيمنة على يدؿ
 يؤدم أف يعٍت ما كىو ،(اليوناف) (hegesthai)  كلمة من مشتق اؽبيمنة أف راتنا كوتا
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 "القيادة" تعٍت اؼبعجمية اؽبيمنة حىت. اآلخرين قوة تفوؽ اليت كالقوة كالقيادة
(Ratna,2010: 175). 

خالؿ السمة  ازبذت كثنائيو تقليديو مناؼبفهـو اؽبيمنة العامة عند غرامشى ىي 
ألجزاء األخرل من  اعبدلية للفكر السياسي يف إيطاليا من مكيافيلي إُف بارييتو كبعضا

لينُت. من مكيافيللي إُف بارييتو، ككاف اؼبفهـو يدؿ علىالسلطة كاؼبوافقة. النسبة للغرابُت، 
قتُت التاليتُت، ام عن طريق )التفوؽ( علي الطري ستكتسب الطبقة االجتماعية االسبقيو

اؽبيمنة أك اإلكراه، كالثانية ىيمن خالؿ القيادة الفكرية كاالخالقيو. كالطريقة االخَته ىي 
 بليخانوؼ من مرة ألكؿ" اؽبيمنة" مصطلح استخدـ باؽبيمنة. ما يسمي الحقا

(Plekhanov) الركس اؼباركسيُت من كغَته (Marxis Rusia) إُف لإلشارة ،َُٖٖ عاـ يف 
 القيصرية حركة تقويض هبدؼ الفالحُت مع ربالف بناء إُف العاملة، الطبقة حاجة

(Tsarisme) .اؼباركسية اؼبفاىيم ضد أساس على نقالة انو اؽبيمنة مفهـو تطوير مت قد 
 ُِٔٗ عاـ يف مرة ألكؿ اؼبصطلح ىيمنة استخدمت موىف، لشانتاؿ كفقا. األرثوذكسية

  .(Simon,1999:20) سؤاؿ جنوب حوؿ مالحظات بعنواف مقالتو يف

 كفلسفة اؼباركسية أفكار من تأثرت اليت اإليطاِف اؼبفكرين أحد ىو غرامشي
 يف أيضا غرامشي شارؾ. الفكرة كانتقد الحق كقت يف اؼبعدؿ أف من الرغم على ىيغل،
 غرامشي. اإلصالحية االشًتاكية اؼبتطرؼ اؼبعارضة كخصوصا اإليطالية، االشًتاكية اغبركة

على العصر اآلف، ما يدؿ على  .سياسي كمعلق من اؼبسرحي الناقد باسم أيضا اؼبعركؼ
اؽبيمنة كالقيادة يف بلد معُت ليس ؾبرد دكلو مدينو ضد البلداف األخرل بشكل فضفاض 

يف "زعيم" البلد. اؽبيمنة ىي كاحده من كجة النظر ىي اؽبيمنة جدا  أك مندمج بشده
أصبح عمل غرامسي باعتباره اؼباركسية االيطاليو، مهما يف تطوير علي غرامسي. كلذلك، 

. اؽبيمنة  النظرية االجتماعية من قبل اؼباركسيُت ككذلك الذين يدعوف بعد اؼباركسية اليـو
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 :Arief, 2003ىي الفكرة الرئيسية، االصليو يف النظرية االجتماعية كالفلسفة من غرامسي )

115-116.) 

 بالعنف، التهديد بدكف أخرل، جملموعة ؾبموعة كاحدة طرةسي ىو اؽبيمنة تعريف
 أف طبيعيا أمرا قبلت يهيمن ؾبموعة ضد اؼبهيمنة اجملموعة سبليها اليت األفكار أف حبيث

 أشكاؿ يوجد ىناؾ للهيمنة، غرامشي نظرية أساس أما .كالثقافية كالفكرية أخالقي ىو
 الثقافة، ىي رئيسية مفاىيم ستة األقل على ىناؾ غرامشي، نظرية إطار يف. اؽبيمنة

 ادت اليت ؽبيمنةانظرية ب غرامشي .كالدكلة كاؼبثقفُت الشائع، اعتقاد أيديولوجية، كاؽبيمنة،
 يف الواقع مفهـو على توزيعها يتم كاليت اؼبهيمنة، ىي التفكَت كطريقة العاَف اُف النظرة اُف

 كالعادات كلو الذكؽ أملت أيديولوجية كالفردم، اؼبؤسسي الصعيد على سواء اجملتمع
 سيما ال االجتماعية، برمتها العالقة عن فضال الدينية، كالسياسة كاؼببادئ األخالقية

 .كاألخالقي الفكرم باؼبعٌت

 اليت مهمة عالقات ببناء كقامت غرامشي النظرية اؼبصطلحات ىناؾ ذلك، بعد
 لو غرامشي نظرية يف أيديولوجية. األيديولوجيا عن غرامشي مفهـو حوؿ نظرية اؼباركسية

 غرامشي األيديولوجيا مفهـو. إتقاف األىداؼ ـبتلف لتحقيق خصوصا جدا، مهم دكر
 االجتماعية عالقة نتاج فكر من وبد الذم األمر اؼباركسية، االفًتاضات تصحيح ىو

 حالة يف حدث االجتماعية العالقات حالة كيف كالشرعية، عاش، عليها، اغبفاظ الطبقية
 ,Eagleton)   االقتصادية اغباجة بسبب قسرم الوضع يف ذبرم االجتماعية العالقات

2006: 14.) 

الىت  هبعل ظهور  أك لوالدة الفصل تطور السياسية تعريفاثالث  غرامشييقدـ 
 اؽبيمنة كما يلى: 

 يشعر التاجر عندما .اؼبهنة يف كاؼبساكاة اؼبهنة، دبصاٌف الوعي ىي األكُف اؼبرحلة .ُ
 اعماؿ مع كرجل اآلخرين، التجار مع اؼبساكاة قدـ علي الوقوؼ إُف باغباجة
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أرباب  تضامن ببداية بعد كا ر يشع َف التجار كلكن آخرين، اعماؿ منظمي
 مع قواىم توحيد إُف اغباجة بعد يدركوا َف العمل أرباب اف حُت يف العمل،

 اجملموعات األخرل يف نفس اؼبشكلة. 
 .اجملموعات أك اؼبهنة أك الطبقة دبصاٌف مشًتؾ كعي ظهور ىي الثانية اؼبرحلة .ِ

 يزاؿ ال كلكنو الطبقات، عبميع اؼبشًتكة باؼبصاٌف اؼبتزايد الوعي فيها ظل مرحلو
و قانونيو كسياسيو مع تشاب أكجو علي اغبصوؿ يف اغبق مثل معُت، ؾباؿ يف

 ربديد الفعل كلكن داخل اؽبيكل القائم.اجملموعة اغباكمة، كاغبق يف اؼبشاركة يف 
 اليت األفكار أك القيم إُف يؤدم اعبماعي الوعي. اؽبيمنة مرحلة ىي الثالثة اؼبرحلة .ّ

 الطبقية، مصاغبو أف اؼبرء يدرؾ حيث. أخرل جملموعات اجتماعية تكوف أف تريد
 أك الطبقة نفس من أخرل فئات مصاٌف تتجاكز كاليت معُت، حقل حدكد تتجاكز

فيها  تتنافس اليت اؼبرحلة ىي الثالثة اؼبرحلة ىذه. حبتة سياسية مرحلة كىذه. أقل
األيديولوجيات اجملزأة يف السابق حىت كاحد أك مزيج من ىذه األيديولوجيات، 

 يركز القضايا، صبيع مع التعامل على كالقدرة اؼبشًتكة، األىداؼ كتوحيد الفوزك 
 - األخالقي الفكرم اإلصالح على - األيديولوجي النضاؿ دكر على غرامشي

" اظبنت" ؾ تعمل األيديولوجيا فإف كىكذا. الفئات صبيع نظر كجهات تغيَت يف
 أك قوة متماسكة تربط ـبتلف الفئات / اجملموعات كالطبقات 

(Simon,1999:35.) 

 أكضح كقد أعاله اؼبذكورة الثالث اؼبراحل من. فرد من يولدكف ال كاآلراء األفكار
 كالنشر كاإلشعاع، للمعلومات، مركز كجود خالؿ من الفكرة كلدت. اعبملة ىذه قليال

 اإلقباز كاف .(Faruq,2014: 132) ىي اؽبيمنة عليها (Gramsci) أطلق ما الذركة. كاإلقناع
 من اؼباركسية السياسية النظرية كربرير اؽبيمنة، هىذ مفهـو شرح يف لغرامشي العظيم

  .(Simon,1999:11) االقتصاد
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أل  السريع الرد يتعلق فيما الدراسة ىي اؽبيمنة نظرية األدبية الدراسات يف
 القوات شيدت اختصر يف. العامة كالعالقات مؤلف اجملتماعات، مع األدب بُت العالقة
 قصة السليب، كمرآة كظيفة تعد َف األدبية األعماؿ. األديب النص يف االجتماعية كيف

 اليت الطاقة ىو األدب أخرل، كبعبارة. التواِف على كآلية الذايت اغبكم مع اعباسوس
 كلمة يف العاَف" باسم األدب ذكر السياؽ ىذا كيف. إظهار يف كلو الثقايف اعبانب
 اليت العالقة إلهباد دائما كلكن الكلمات، استغالؿ خالؿ من يتم مبوذج ربليل". كاحدة

 األدب ذلك، من بدال. اليومية كاألحداث خالؿ من تتحرؾ الذم الثقايف الكوف سبثل
 (.ُٖٔ: ََُِفركؽ،)  ثقافيا حدثا ذاتو حد يف ىو

 طبقات الهيمنة .١

 اغبصوؿ مت قوة أك انتصار ىي اؽبيمنة السابقة، اؽبيمنة فهم تفسَت أك شرح مثل
 على اجتماعية لطبقة( أك اغبرب بالعنف التهديد) االضطهاد خالؿ من ليس عليها

 األقل، على اؽبيمنة، على اغبفاظ يف (.Gramsci,1971 : 57) باإلصباع كلكن أخرل،
 decadentة، ىي اؽبيمنة متكامل، اؽبيمنة اؼبنحلُت )طبقات اؽبيمن ثالثة إُف اؽبيمنة تنقسم

hegemony( اؽبيمنة اغبد األدىن ،)minimal hegemony.) التاِف النحو على شرح : 

 اؽبيمنة متكامل األكؿ :

تقرب بأكملها. كتشَت اعبماعة  اؼبتكاملة من ىيمنة كتلوكتتميز التابعة 
كىذا كاضح يف العالقة بُت اغبكومة إُف مستوم الوحدة الفكرية كاالخالقيو. 

لعالقة غَت مغطاه بالتناقضات كالعداءات، كا كاعبهات التنظيمية اليت حكمت.
 اؽبيمنة ةصور  على العثور الصعب من سواء من الناحية االجتماعية أك االخالقيو.

 .عليها تؤثر اليت العظمى القول يف يشككوف أشخاص ىناؾ يكن َف إذا الكاملة
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 يقًتب الذم اعبماعي االنتماءاألكؿ  ىي اؼبستول ىذا يف الواردةمقياس 
 اجملتمع يظهرالثاين  .كالكالـ كالسلوؾ اغبركة يف قيود اؽبيمنة تتبع. الكلية من

 .للبالد باػبدمة مليء الشعبالثالث  .الوحدة من متُت مستول

 الثاين : اؽبيمنة اؼبنحلُت 

كاجهت اؽبيمنة االقتصادية الربجوازية  ظباِف اغبديث،كيف اجملتمع الرأ
كنظرا لطبيعة ىذه اإلمكانيات، فاف  التحديات اليت أظهرىا الثقل اتمل.

تفككها قد بدا يف الصراع اػبفي ربت سطح الواقع االجتماعي. كىذا يعٍت انو 
حىت لو كاف النظاـ القائم قد بلغ ىدفو أك احتياجاتو، كلكن "عقليو" اعبماىَت 

السهل التنسجم بالفعل مع التفكَت السائد يف موضوع اؽبيمنة. بذلك األمر، من 
التكامل الثقايف أك السياسي. ىكذا فاف اغبالة تسمي اؽبيمنة اؼبنحلُت اهنيار 

(decadent hegemony.) 

 ال. التفكك إمكانية يظهراألكؿ  ىي اؼبستول ىذا يف الواردةمقياس 
 الناس يزاؿ ال الثاين .االلبفاض يف تبدأ كلكنها تتبع كالكالـ كالسلوؾ اغبركة تزاؿ

 على الثالث .ببطء اؼبلكية يتناقص باؼبلكية، ارتباطهم لكن بااللتزامات، يقوموف
 مع حقنا تتوافق ال اجملتمع عقلية فإف ىدفو، إُف كصل قد النظاـ أف من الرغم

 .للموضوع السائد التفكَت

 الثالث : اؽبيمنة اغبد األدىن

كىذا طبقة الثالث ىو ادين اشكاؿ اؽبيمنة من الشكلُت اؼبذكورين أعاله. 
القائمة علي الوحدة االيديولوجيو بُت السياسيُت كاالقتصاديُت كالنخب اؽبيمنة 

كاؼبثقفُت اليت جرت بالتزامن مع تردد ام تدخل صباىَتم يف حياه البلد. التاِف، 
ف تكيف مصاٌف كتطلعات تطلعاهتا مع الطبقات ت اؽبيمنة ال تريد أفاف صباعا
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ن االنظمو من خالؿ ربويل األخرل يف اجملتمع. كبدال من ذلك، فاهنا تدافع ع
قاده االرباد من الثقافة كالسياسية كاالجتماعية كاالقتصادية، فضال عن اهنا 

 :Harjito, 2009تتعارض مع "البلد اعبديد" الذم تتطلع اليو اعبماعة اؼبهيمنة )

04.) 

 الكائنات ؾبموعات تعد َف األكؿ ىي اؼبستول ىذا يف الواردةمقياس 
 ؿباكلة الثاين .كئاـ يف تعد َف كالكالـ كالسلوؾ، اغبركة، يف اؼبصاٌف تضبط اؼبهيمنة
 .قيود اؽبيمنة أك اؼبقبولة الشركط من للخركج

 أشكال الهيمنة .3

 فة،االثق ىي مفاىيم ستة عن يقاؿ ماال ىناكف غرامشي نظرية إطار يف
: ََُِفركؽ،) كالدكلة، كاؼبثقفُت، كاحدة مرة الشائع كاإلعتقاد ،اؽبيمنة ،أيديوعبية

ُّٕ .) 

 فةاالثق (أ 

 ىو  رجل  عن  كمنظمة  الداخلي  االنضباط ثقافة ىي مشيار غ عند ثقافةال كأما
 يف ؽبا كظيفة  التارىبية  القيمة  بنجاح  يفهم  شخص  دبساعدتو  الذم  العاِف  الوعي  ربقيق
 ميكن ال  فباثلة  مفاىيم  ذلك  كمع (. ُّٖ: ََُِفركؽ،) كالواجبات اغبقوؽ من اغبياة

  فصلها  سيتم  األفعاؿ  كردكد  األفعاؿ  من  سلسلة  خالؿ من  أنفسهم، تلقاء  من تظهر  أف 
 .  طبيعية  أكضاع  يف  كالنباتات  للحيوانات  ربدث  اليت   مثل  شخص  عن

 يف  كاحدة  مرحلة  من  معينة  درجة  مستول  على  فقط  أف  يبُت  غرامشي  عند  الواقع
  راجنيساسي أك  رمي  يف  اغبق  نفسو  كفاز  بالقيمة  الوعي  اكتساب  سوؼ  البشرية  كقت 

: ََُِفركؽ،) التاريخ  يف  سابق  كقت  يف  بريودم  يف  بأقلية  عليو  اؼبفركضة  النقش  مبط
ُّٗ.) 
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 )من ناحية رغبة األفرد( اؽبيمنة (ب 

 رأس بالفرؽ شعبية صبهور بُت اتصاؿ من الكاملة الصفة تعرؼ ىيمنة ىنا
  ضغة أك  بأفكار  تتعلق  اؼبشكلة  حوؿ  بل  ضيق  تعريف  يف  السياسي  بالعالقة  ليس, اجملتمع
 Marxis) اؼبعقد  اؼباركسي  عندما. اؽبيمنة  النظرية  من  األصلية  العالمة  ربدؼ  كىذه , الوعي

Ortodoks )الفلسفة  كأف  للمجتمع،  االقتصادم  األساس  أنبية  على  الوعي  ضغة  يعطي 
. معا  اعبوانب  بنفس  توحيد  بفكرة  تتشبث  غرامشي  دكر  على( Filsafat Liberal) التحريرية

(. ُْْ: ََُِفركؽ،) ااغبديث أك  الشعبية  اؼبعتقدات  خالؿ من  معا  كأدل  القائد
 يكوف  أف  ينبغي  فبا  أكثر  اغبكاـ  طاعة  يهيمن  الذم  الفكرة  ىو  اؽبيمنة  غرامشي،  كذىب

 سوكينو،) تبعيتها على اؼبوافقة يعطي أف عليهم هبيب اغبكيم كاؼبعابَت  القيم  الذخلية 
ََِٔ :ُّ.) 

 (ideology and common sense) العامة ظبية ك اؼبعتقدات ك األيديولوجيا (ج 

 بُت كيبيز ،رة األفكا  من  نظاـ  ؾبرد  من  أكثر ىي  األيديولوجية  أف  غرامشي  رأل
  كىي  التارىبية  األصلية  كإيديولوجية  كالفالسفة  اؼبفكرين  عرضها  قد  اؼبتغَت  النظاـ 

  غرامشي  رألك  (. ّٖ: ََِْسيموف،) اؼبعينة  االجتماعية  حاؿ   يف  تعامل  أف  إيديولوجية
 يؤثر  فإهنا  اغبالة  ىذه يف  .اؼبادتية  القوة ىي  اؼبماثلة  كالفكرة  الشائعة  كاألفكار   اؼبعتقدات  أف

 للعاَف  الشخص  مفهـو  أك  فلسفة أما (. ُْْ: َُِْفركؽ،) العاَف  يف  الشخص على 
 رأيا  تنتشر  اليت   معينة  اجتماعية  فرقة  يف  الشخص بعضوية  متعلق أك  نتاج  فهي 
  عند ( common sense) السليم  اغبس  مفهـو  أما(. ُْْ: َُِْفركؽ،)كإجراءا 

  اؼبدرب  ككاف . منتظم  بشكل  ليس  كلكن  انتشارا  العاَف دكؿ  أكثر  من  فهو  غرامشي
 عن  فضال  العاَف،  يف  موحدا  تصورا  تقدـ  ال  كلكن  شعبية  ذبربة يف لو  أساس  ال  اؼبشًتؾ

. السليم  اغبس ك  الدين  قبل  من  للتحقيق  قابلة  غَت  الفكرية مذكرة  ىي  الفلسفة . الفلسفة 
 (.ُْٔ: َُِْفركؽ،) معقد  ك  الدين  مثل  السليم  اغبس  ذلك  على  كعالكة 
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 (kaum intelektual) اؼبثقفُت (د 

 نشر  أف  غرامشي  كقاؿ  أيديولوجية،  ينشر  أف  لفكرة  البد  اؽبيمنة، ربقيق  أجل  من
 اؼبثاؿ سبيل  على  اؼبعُت،  اإلجتماعي  اؼبؤسسات خالؿ  من  كلكن  نفسو   ربدث ال  اؽبيمنة 
 الوطنية  اللغة  يف  اؼبثاؿ  نسيب  فهو  كمثقف  نضج كاما ،كالتعليم  اؼبدارس،  أشكاؿ  يف 

 نوعُت. اؼبتقف  لقـو  كقناة  موظف  لديو  اؼبركز  ذلك  .اؼبتغَتة  السيطرة  االجتماعي  كاجملتمع
 (. ُْٖ: َُِْفركؽ،) كالعضوية  التقليدين  الثقفُت  من 

  من األكُف  اؼبثقف،  جهة  من  أكد  أف  إُف  وبتاج  أف  غرامشي  آراء  من  نوعاف  ىناؾ
  يف  الرأظبالية  ظل  يف  مباشرة  لطاؼبا  الذم  الفكرم  كالعمل  اليدكم  العمل  بُت  التمييز  إلغاء

(. ُُْ: ََِْسيموف،) أيضا الدكلة  جهاز  يف ك اؼبدين   اجملتمع  داخل  اإلنتاج  عملية
 احتكار  إُف  أقرب شيء نت كلدت  القوة طابع – كالسلطة اؼبعرفة بُت  العلبقة  كال 
 كاؼبعرفة الناس بُت العالقة يف جوىرم تغيَت إُف اغباجة ك اغباكمة الطبقة قبل من اؼبعرفة 

 (.ُُْ: ََِْسيموف،. )االشًتاكية إُف اإلنتقاؿ يف

 الدكلة (ق 

 األكُف، .السياسي  كاجملتمع  اؼبدين  اجملتمع  عاَف: البالد  يف  كاليتُت يبيز  غرامشي
 ىو الثاين كالية أف حُت يف ،"اغبر اإلرادة" إتفاقية منطقة ألهنا اؽبيمنة مفهـو يف اؼبهمة
 الدكلة مفهـو يف يدخالف العاؼبُت كال ذلك كمع. كالتدخل العنف اإلكره من   عاَف

 اؼبدين  دبجتمع  بل  اغبكومُت باؼبسؤلُت  تعلق ال  غرامشي  عند  الدكلة. اػباص باؼبعٌت
 كهبا  كالتطبقية  النظرية  األنشطة  يف  كامال  النشاط  ىي  الدكلة(. ُِٓ: َُِْفركؽ،)
 يف  اؼبوجودة  لتلك  النشطة  على  لغلب  هتدؼ  كلكن  ىيمنتها،  على  كوبافظ  يربر ال  اغبكومة 
 (.ُّٓ: َُِْفركؽ،) أمره 
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 ىو ىذا. غرامشي  نظرية يف  الثقافة  أبنية  إلعطاء  نتيجة  الدكلة  اؼبفهـو  يف  التوسع
  أخالقية بلد  كل  يعترب ". الثقافية  الدكلة" أك " قيةاألخال"  البالد  عن  ربدثت  أنو  يف  السبب 

  اؼبستول على  السكاف  من الكبَتة  حركة  لتوليد  ىي  كظائف  أىم  من  كاحد  بعيد  حد إُف
 منتجة    قوة  مصاٌف أل السلطة  إُف  اغباجة مع  يرتبط  مستول  كىو  كالثقايف،  األخالقي

 (.ُْٓ: َُِْفركؽ،) السلطاف  الطبقة  كمصاٌف 
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 اؼبالخص الصورة األتى:

 

 

 

 

 

  

 "ؼباذا حدثت الثورة، لكن ميثل كارؿ ماركس َف تتحقق مقدمة يف األفكار "

 انتقاد اغبتمية االقتصادية اؼباركسية 
  اؼباركسية( -التأسيسية  -البونابرتية  -ربليل الظواىر األربع اليت تسبب فشل الثورة. )القيصرية 
 حالة تسمى اؽبيمنة 

 اظهار التحليل    عند غرامشي

 اؽبيمنة اظهارثالث مراحل من 
 اؼبرحلة االقتصادية للشركات 
 اؼبرحلة اؼبشًتكة 
 رحلة اؽبيمنةاؼب 

 اؽبيمنة عند غرامشي

 اؽبيمنة طبقات
  اؽبيمنة متكامل 
 اؽبيمنة اؼبنحلُت 
 اغبد األدىن اؽبيمنة 

 اؽبيمنة أشكاؿ
 الثقافة 
 )اؽبيمنة )من ناحية رغبة األفرد 
 األيديولوجيا كاؼبعتقدات كظبية العامة 
 اؼبثقفُت 
 الدكلة 
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 الثالث الفصل

 مناقشة نتائج البحث

 لعالء األسوانى عمارة يعقوبيانفي الرواية  طبقة الهيمنة صورة . أ

 كل. عصرا يف الؼب تصوير أك انعكاس ىي األدبية األعماؿ تعرؼ عن األساس
 يف كالتوجهات اؼبشكالت ىذه ستنعكس. كاالذباىات ـبتلفة مشاكل لديو عصر

 العمل أنشأ الذم اؼبؤلف ألف ذلك وبدث. الوقت ذلك يف ظهرت اليت األدبية األعماؿ
 كاليت حولو من الواقع من تنبع اليت كاؼبشاكل اغبياة كيعيش يالحظ. اجملتمع من جزء ىو
 األدبية األعماؿ تظهر أف اؼبستغرب من ليس. عملو يف ذلك بعد عليها اؼبنصوص ىي
، يف الوقت ذلك يف حدثت اليت لالذباىات كفقنا معيننا ميالن  معينة فًتة أك كقت يف

 العصرىا.

. مؤلف الركاية يعيش طبيب الركاية عمارة يعقوبياف يف أيضنا االذباه ىذا يظهر
 العديد يف الكتابة يف نشط أنو كما أسناف ك مكاف اؼبمارسة يف العمارة إظبها يعقوبياف.

 الركاية ىذه. اؼبختلفة االجتماعية كالقضايا كالسياسة األدب حوؿ اؼبصرية الصحف من
 صدمة ككانت مصر يف مبيعنا الكتب أكثر من اآلف حىت كانت اليت الثانية ركايتو ىي

 البالد يف كاعبنس كالسياسي االجتماعي الفساد كشف يف انفتاحو بسبب
(Aswany,2008: 359.)  

 القيم على الظهور لدرجة كفقنا اؽبيمنة. الركاية ىذه يف الواردةالكثَت  اؽبيمنة صور
 أك أشكاؿ ككسائل. اؽبيمنة استدامة على اغبفاظ يف اؽبيمنة لطبقة كفقنا اؽبيمنة. كالوعي

 أرضنا أك مصدرنا بالفعل تصبح األسواين عالء ركايةال يف اؼبصرية الصورة. اؽبيمنة سلوؾ يف
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 يف الشخصيات ىم الذين يعقوبياف سكاف العمارة. للهيمنة أمثلة عن للبحث خصبة
 ىنا القصص كل كمن اؼبعركؼ أف. ىيمنتهم قصة ربكي شخصية كل أف يبدك ،الركاية

 .يعقوبياف عمارة سكاف كىي كاحدة مركزية نقطة عن فصلها يبكن ال

 سبثل اليت الشخصية تقـو عندما ىي الركاية ىذه يف للهيمنة العاـ الوصف
 اغبالة ىذه كيف األخرل، للمجموعات جيدة أهنا يعتقدكف اليت القيم بنشر ؾبموعتو،

 تنوع .اؽبيمنة نظرية تعريف يناسب للسلوؾ الوصف ىذا. األخرل الشخصيات
. التحليل ؿبور يصبح اجملموعات تنوع ككذلك ،عمارة يعقوبياف الركاية يف الشخصيات

 اغباؿ كما. الركاية يف اؼبوجودة االجتماعية الطبقات تنوع أيضا يصبح اجملموعات تنوع
 األخرل الشخصيات مع السطور لقطات ذات األحرؼ تستمر الركايات، معظم يف

 .اػباصة نظرىم كجهة الصفحة أقساـ من قسم كل كذبعل األخرل، كالقصص

ثالث تعريفا تطور السياسية أك  غرامشييقدـ -كما نعرؼ يف الفصل السابق 
أكضح طبقة اؽبيمنة ليس على جانب كاحد  –ة الفصل الىت  هبعل ظهور اؽبيمنةلوالد
 كانت سواء) للجهود صورة على أخرل، أشياء بُت من اؽبيمنة، صورة ربتوم فقط.

 كصورة العظمى، القوة لسلوؾ ككصفنا غرسها، هبب اليت للقيمة كصورة ،(ال أـ ناجحة
 ك ستة .للهيمنة صورة عشركف ك ستة عمارة يعقوبياف الركاية يف كجدت .اؽبيمنة لنجاح

خصية ك صفحة . بوجو إسم الشيةالرائس تامصادر البيان أصبحتصورة اؽبيمنة  عشركف
 اليت األفكار أك القيم إُف يؤدم اعبماعي الوعييف الركاية. عرفت بأهنا اؽبيمنة أسباب 

، أصبحت ةلك األسباب اؼبذكور ت. من أخرل جملموعات اجتماعية تكوف أف تريد
الشخصية يتبع إُف اجتماعية األكُف من األفكر، أغرض كغَت ذلك  ؾبموعات أخرل دبثل

 بدكف التهديد بالعنف.
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 األكُف اؼبرحلة .اؽبيمنة لظهور مراحل ثالث الباحث سيصف اؽبيمنة، طبقة قبل
 خطوط لحدإ يف اؽبيمنة صورة تظهر. اؼبهنة يف كاؼبساكاة اؼبهنة، دبصاٌف الوعي ىي

 اعبديد بصديقو التقى إنو قيل ،إُف اعبامعة طو دخل عندما. طو يبلكها اليت القصة
 اليت اؽبيمنة بداية ىذه كانت الدعوة، على طو كافق عندما. خاصة ؾبموعة إُف كديعي
 بعد ذلك، كمع. يعقوبياف عمارة سكاف أحد طو كاف ىنا، إُف الوصوؿ قبل .لطو قبلها
 .التغيَتات بعض طو سيواجو ،ةاعبامع يفصديقو  من الدعوة قبوؿ

 أين تصلي اعبمعة يا طو ؟!..  -
 يف مسجد صغَت قريب من البيت -

 .. كتبادؿ خالد نظرة مع اآلخوة مث قاؿ دبرح:

 اظبع ياطو لقد قررت أف أكسب ثوابا فيك .. -
غدا انتظرين الساعة العاشرة يف ميداف التحرير أماـ قهوة على بابا .. سوؼ 

ُف فضيلة الشيخ شاكر بإذف ا نصلى معا يف مسجد أنس بن مالك كأعرفك إ
 (َُّ : صفحة) ..

سوؼ نصلى معا يف مسجد أنس بن مالك كأعرفك إُف فضيلة أخر الكلمة "
 للصالة دعوة. (ال أـ ناجحة كانت سواء) للجهود صورة من "الشيخ شاكر بإذف ا ..

 مكاف يبثل. اؼبكاف اؼبذكور يعٌت مسجد أنس بن مالك عادية دعوة ؾبرد ليست معا
 ىذا ألف االقتباس، ىذا الباحث اخًتطو.  يف خالد توظيف يعادؿ ىذا. جملموعة ذبمع

 من خالد، مقنعة صبل مع قصَتة ؿبادثة .اؽبيمنة تلقت اليت طو من سلسلة يف األكؿ من
  .مراعاهتا هبب اليت البوابة نقاط. تفويتها ينبغي ال اليت األكلية اعبهود من كاحدة أصبحت
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.. . اقرأ مرٌة يف الوصف حالة خالد ربت الكلمة "طو تلقاىا خاصة دعوة ىذه 
شرح   ىذا الوصف كتبت يف كسط ادثة.". كتبادؿ خالد نظرة مع اآلخوة مث قاؿ دبرح:

ا، قصَتة اادثةكيف اغبالية اػباصة من خالد إذا دعوة لطو.   دعوة نقاط كجود مع جدن
 مثل لقصة صورة. االثنُت بُت اؼبتبادلة العالقة أيضنا اادثة ىذه توضح خالد، قدمها
 .الواقع يف حدثت ردبا ىذه

تعريفا تطور السياسية أك لوالدة الفصل  أم للهيمنة الثالث اؼبراحل إُف بالنظر
 .جيدة اجملموعة تعتربىا اليت القيم تعرض إُف مباشر طو يستمع ،الىت  هبعل ظهور اؽبيمنة
 يف نظرا. اعبمعة صالة زخم يف طو يسمعها .اإلخواف اؼبسلمُت ذكر إسم اجملموعة يعٌت

 :كما ياُف شاكر  الشيخ خطبة من مقتطف

 أيها األبناء ..  

إف مهمة الشباب اإلسالمي اليـو أف يستعيد مفهـو اعبهاد كيعيده إُف   
أذىاف اؼبسلمُت كقلوهبم، كىذا بالتحديد ما يرعب أمريكا كإسرائيل كمعهما 

اػبونة، اهنم يرتعدكف خوفا من الصحوة اإلسالمية الكربل اليت تتصاعد  حكامنا 
كل يـو يف بالدنا كتشتد شوكتها، إف ؾباىدين قالئل من حزب ا كحركة ضباس 

استطاعوا أف يهزموا أمريكا اعببارة كإسرائيل اليت ال تقهر بينما اندحرت جيوش 
-ُّٓصفحة : ) لدين ..عبد الناصر اعبرارة ألهنا حاربت بالدنيا كنسيت ا

ُّٔ) 
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. أتباعو إُف ؾبموعتو قيم تنقل اليت اجملموعة االقتباس ىذا من رشاك الشيخ يبثل
إف مهمة الشباب اإلسالمي اليـو أف يستعيد مفهـو اعبهاد كيعيده  " اعبملة ىذه انظر

 .اؼبصريُت صبيع إُف بالضركرة ينقل ال القيم ىذه تسليم إف"  إُف أذىاف اؼبسلمُت كقلوهبم

 صالة تدنيس مع. النطاؽ كاسعة رسائل لتوصيل كسيلة اعبمعة ةخطب أصبحت 
. اػبطبة رسالة إُف بعناية اؼبسلمُت اإلخواف صباعة أتباع من اعبمعة مصلو يستمع اعبمعة،

 .اإلماـ خطبة إُف كاستمعوا اؼبسجد يف اعبمعة صالة إُف دعوا الذين طو من يستثٌت ال
 بقيمة إيباهنم من يعزز اػبطبة تسليم فإف طويلة، لفًتة اؼبتابعُت من اؼبستمع كاف إذا

 .اؼبسلمُت اإلخواف صباعة لقيمة مقدمة فهذه ،طو إُف بالنسبة بينما اجملموعة،

 لأحد اػبطبة ؿبتول أصبح أدؽ، بتعبَت. للهيمنة كصفا االقتباس ىذا يتضمن
 يستخدـ. اؼبواطنُت ىي أخرل جملموعات اؼبسلمُت اإلخواف ؾبموعة أعطتها اليت القيم

 بدال" أيها األبناء .. " مثل اػباصة اؼبهن ،شاكر الشيخ يبثلهم الذين اؼبسلموف اإلخواف
 اؼبرحلة، اصبحت يف مسجد أنس بن مالك .عامة دعوة دبثابة" اعبمعة اغبضور" من

 . اجملموعات أك اؼبهنة أك الطبقة دبصاٌف مشًتؾ كعي ظهور ىي الثانية

 القيم إُف يؤدم اعبماعي الوعي. اؽبيمنة مرحلة ىي الثالثة اؼبرحلةرأم الباحث 
. لطو الذم يسمع فضيلة عن أخرل جملموعات اجتماعية تكوف أف تريد اليت األفكار أك

خطبة، ىذا ىو منما تريد صديقو أم خالد. ظهور اؽبيمنة ىي ظهور القيمة جملموعات 
 الدبثل طو.  أخرل جملموعات اجتماعية تكوف أف تريد اليتيف مسجد أنس بن مالك 

 جديدة شخصيات بالطبع ىناؾ فستكوف جديد، رقم على مثاالن  طو أصبح إذا شك،
 كطو.  للقيم تتعرض
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 أعضاء، يصبحوا أف على اؼبواطنُت ىيمنة يف اؼبسلمُت اإلخواف ؾبموعات ترغب
بالتحديد ما يرعب كىذا "  اعبملة يف يتضح .أمريكا ضد اؽبدؼ يف أتباعهم كصبع

 اإلخواف صباعة فإف ينشأ، الذم الوعي من ".أمريكا كإسرائيل كمعهما حكامنا اػبونة
 الكبَتة، األىداؼ ىذه ربقيق يف. خوضو هبب عدك كجود قيمة من تزيد اؼبسلمُت
 الصورة، على مثاالن  طو يعد للمجموعة، اؽبيمنة سلوؾ يف. أتباعهم على اؽبيمنة يفعلوف

 ربدث اليت التغيَتات ككذلك ،األكؿ االعًتاؼ تلقي عند النفوذ، على اغبصوؿ قبل من
 . صورة طو الشاذِف اعبديد كما ياُف: طو على لو كاف الذم التأثَت نرل اآلف، .ذلك بعد

الذين عرفوا طو الشاذِف يف اؼباضي قد يتعرفوف عليو اآلف بصعوبة، تغَت 
 آخر جديدا، .........سباما، ككأنو استبدؿ بشخصو القدًن شخصا 

.... أكال إليبانو الراسخ بأف ا سَتزقو كثانيا ألف الشيخ شاكر أشركو يف ذبارة 
الكتب الدينية، مشاكير بسيطة يوديها يف أكقات فراغو كتدر عليو مبلغا معقوال، 

كىو اآلف يدرب نفسو على أف وبب الناس كيكرىهم يف ا، تعلم من الشيخ أف 
ىوف من أف كببهم كنكرىهم من أجل صفاهتم الدنيوية بل هبب البشر أحقر كأ

 (ُُٔصفحة : )أف تتحدد مشاعرنا ناحيتهم كفقا اللتزامهم بشرع ا، 

 حدث الذم التغيَت تأكيد مت االقتباس ىذا على حىت. أعاله االقتباس الحظ
 من تقديبها مت اليت القيمة. شاكر بالشيخ ظبوه التقى أف بعد ما شيء حدث .طول

 تتغَت عمارةال سكاف سلوؾ إُف النظر طريقة. طو قبل من حسنا قبوال لقيت شاكر الشيخ
 .الركاية على مكتوب ىو ما بوضوح يتضح. أيضنا
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 هبعل فبا. طو يف ينشأ اؼبتزايد الوعي. اؽبيمنة صورة كراء السبب ىو طو تأثَت
 حصل اليت القيمة عن أخرل مرة اغبقيقة عن البحث دكف القيمة طو يقبل عندما اؽبيمنة،

 أخرل ؾبموعات لتمثيل ثها على التأثَت يف اؼبسلمُت اإلخواف ؾبموعات قبحت. عليها
 .الطبقات من

 :التاِف االقتباس يف وط علىأيضنا  شاكر الشيخ كالـ تأثَت ضحاك 

 (.ُٖٔ" أطرؽ طو كبدا عليو التأثر مث قاؿ باسى كخجل" )صفحة :  

 اإلسالـ طريق على ينةثب دعوة طو يريد ينة،ثب يف التفكَت عند باغبزف يشعر طو 
 تريد اليت األفكار أك القيم إُف يؤدم ىي الثالثة اؼبرحلةكدعوة طو دبثل  .اآلف يشعر كما
 مع طو اغبالية العالقة يوضح مقتطف، ىو االقتباس ىذا بثينة. ل اجتماعية تكوف أف

شاكر.   الشيخ من طويلة نصيحة على كحصل اغبزينة، مشاعره طو كركل. شاكر الشيخ
 الذم التأثَت قباح. نوع من نوع الناذبة اؽبيمنة أيضنا للهيمنة صورة ىذه الباحث كتب
 قيمةحىت  اجملموعة، قيمة إُف تؤدم اؼبقدمة، النصيحة مع. طو على شاكر الشيخ قدمو

 .اعبهاد

 كانت إذا. االجتماعية الطبقات من مستول كل يف اؽبيمنة كصف ىبتلف
يف نتائج البحث  اؽبيمنة طبقة الباحث شرح ، اؽبيمنة لظهور صورة ىي أعاله الصورة
 ثالثة إُف )كما يف السابق( اؽبيمنة تنقسم .اؽبيمنة على اغبفاظ يف اؽبيمنة طبقة .األتى

 decadent) ، اؽبيمنة اؼبنحلُت(integral hegemony) متكاملطبقات اؽبيمنة، ىي اؽبيمنة 

hegemony)األدىن ، اؽبيمنة اغبد (minimal hegemony) .مصر، الثورة بعد ما ظركؼ 
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 احتفظت مستول، كل يف ألنو تنجح َف اعبيد كالتغيَت اؼبصرية، االجتماعية كالظركؼ
 .األخرل الطبقات ىيمنة خالؿ من بسلطتهم السلطة أصحاب من األغلبية ؾبموعة

 الطبقة. للغاية ناجح ىذا مثل اؽبيمنة سلوؾيعمل ب سفلىال الوسطى الطبقةكجد 
 على اغبفاظ أك األخرل اجملموعات على التأثَت. نوعو مع اؽبيمنة يعمل العليا االجتماعية

 كما نعرؽة على الطبقات لنرل العالقة الىت ربدث بينهم.  طبق ربديد يف اؼبهم .قوهتم
 اغبالية. من عددا طبقة اؽبيمنة يصنفاغبالية،  من عددا يصنف الذم طبقة اإلجتماعي

 (integral hegemonyاؽبيمنة متكامل ) األكؿ :

كتتميز التابعة اؼبتكاملة من ىيمنة كتلو تقرب بأكملها. كتشَت اعبماعة إُف 
. معٌت ذم صراع غياب يف مثالية الكاملة اؽبيمنة مستوم الوحدة الفكرية كاالخالقيو.

 مزيج. األخرل اجملموعات من العديد انضماـ قوية يذىب اجملموعة قوة الطبقة ىي ىذه
 اؽبيمنة قوة الباحثنظر  .أقول اؽبيمنة هبعل أقول، القوة هبعل اؼبوجودة اجملموعات من

 .الفور على حلها يتم صغَتة مشكلة ؾبرد اؼبشكلة كتصبح مشكلة، تنشأ عندما الكاملة

كاضح يف العالقة بُت اغبكومة كاعبهات التنظيمية اليت حكمت.  ىذه اؽبيمنة 
 مغطاه بالتناقضات كالعداءات، سواء من الناحية االجتماعية أك االخالقيو.لعالقة غَت كا

 األجهزة تصبح. األجهزة أك الربامج بُت اؽبيمنة استخداـ على قادرة اؽبيمنة، يف اعبهاز
 ىي ىنا األساسية الكلمة .الثقافية الدعوات خالؿ من الدقيقة الربامج قبل كاضحة صورة

 اؼبسؤكلُت شخصية يف اغبكومة شخصية تنعكس. اغبكومة من ربدث اليت العالقة
 ككذلك اغبكومة دكر توضح قصة. متكاملة قوة يوضح أف الباحث كجد. اغبكوميُت

  .الثورة بعد مصر تصور

 النظاـ، يف ااصرين .التحرر بعدـ شعور ينشأ اؽبيمنة، ىدؼ نصبح عندما
 الركاية يف الباحث كجد لقد .التشغيل قيد للنظاـ عبيدا أصبحوا النظاـ، يف اؼبسجوف
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 سبرير مت البداية، يف .الشرطة أكاديبية اختبارات إجراءعند يف نظاـ  حوصر طو أف قصة
 النهائية، االختيار عملية حىت. كطبيعي طبيعي بشكل طو طريق عن االختيار عملية كل

اللواء  بُت اؼبقابلة ىي النهائية العملية. الشرطة أكاديبية من زبرجو عدـ طو أعلن فجأة
 :االقتباس التاِف. انظر كطو الرئيس

 .. انت كالدؾ مهنتو ايو ياطو ؟! -
موظف يافندـ ..)ىكذا كتب يف استمارة االلتحاؽ كدفع مانة جنيو رشوة  -

 لشيخ اغبارة ليوقع عليها( 

 تفحصر اللواء األكراؽ من جديد كسألو:

 موظف .. أـ حارس عقار ؟! -
-  ... 

 قاؿ بصوت خافت :سكت طو غبظة مث 

 كالدم حارس عقار يافندـ -

ابتسم اللواء الرئيس كباف عليو اغبرج مث اكبٌت على األكراؽ كسجل شيئا 
 بعناية كرفع رأسو بنفس االبتسامة كقاؿ : 

 (ّٖ-ِٖشكرا يابٌت .. انصراؼ )صفحة : -

 أك الفقراء و؟ط كضع ىو من يعٍت طرحو اللواء الرئيس يريد الذم الرئيسي السؤاؿ
 إخفاء على قادر جعل طو غَت" موظف .. أـ حارس عقار ؟!على الكلمة " .األغنياء

سكت طو غبظة " اعبملة مع الشرط يصف الركاية مؤلف .لبواب فقَت ابن ؾبرد كاف أنو
 تأثَت فإف ذلك، كمعجائز.  ىنا، إُف اادثة كجواب، كسؤاؿ. "مث قاؿ بصوت خافت
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 ليس التأثَت فإف ،فقط الفقراء من كاحد طو أف الواضح من يكوف عندما اادثة، ىذه
  .طبيعيان 

 اغباِف، النظاـ مع. الكاملة اؽبيمنة طبقة من طبقة ىو طول اللواء الرئيس يفعلو ما
 العالقة .طو على باؽبيمنة اللواء الرئيس يقـو القائمة، كالعالقات اإلعالـ كسائل كقوة

 اغباؿ بطبيعة يصبح اللواء الرئيس يفعلو ما ألف باغبكومة اللواء الرئيس تربط اليت القوية
 الشكل فإف كاملة، ىيمنة ىي الكاملة اؽبيمنة كانت إذا .الية اغبكومة مع اتفاقان 

 كاؼبقابلة اادثة كتنتهي يتلقاه الذم القرار مقاكمة على طو قدرة عدـ ىو ىنا الكامل
 .فورنا

 على تسيطر اجملموعة. للرشوة مكتوب غَت نظاـ بسبب اؽبيمنة يوضح كما
 غالبية. للغاية مرىق أمر كىذا دفعها من بد ال رشاكل شكل يف أخرل ؾبموعات
ابتسم اللواء  يف الكلمة " .الشائع من كأصبح الرشوة السلوؾ ىذا يدركوف تقريبا اؼبصريُت

بنفس  الرئيس كباف عليو اغبرج مث اكبٌت على األكراؽ كسجل شيئا بعناية كرفع رأسو
اللواء الرئيس   اؽبيمنة. ستخدـاصبحت اللواء الرئيس م" االبتسامة كقاؿ :  انصراؼ

 .سفلىال الطبقة من كمجموعات طو على تؤثر اليت العليا الطبقة جملموعات كممثلُت

 (decadent hegemonyالثاين : اؽبيمنة اؼبنحلُت )

كيف اجملتمع الراظباِف اغبديث، كاجهت اؽبيمنة االقتصادية الربجوازية التحديات 
اليت أظهرىا الثقل اتمل. كنظرا لطبيعة ىذه اإلمكانيات، فاف تفككها قد بدا يف 

 االختالؼ يف تبدأ ؾبموعات ظهورالصراع اػبفي ربت سطح الواقع االجتماعي. 
 قوة بُت جديد )اغبالية( مبط كهبعل ظهور أكؿ ىو ظهور ىذا. التشغيل نظاـ مع عقائدينا
 قيمة ىي اؼبوجود اؼبنحلُت اؽبيمنة الفهم يصف اؼبعركؼ، ذلك من .التشغيل قيد النظاـ

 ك .اغباِف النظاـ ؿباربة يف تبدأ جديدة ؾبموعات ظهور جانب إُف نظاـ، أك قوة أك
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 الداخلية اجملموعة على مقصورة دبعٌت االجتماعي الواقع كراء اؼبوجودة، النظاـ ؿباربة
 فهذا حزبنا، كاف إذا. الدكلة مع سيختلفوف الناس أف يعٍت فهذا دكلة، كانت إذا .نفسها

 .اغبزب مع ىبتلفوف أشخاص ظهور يعٍت

كىذا يعٍت انو حىت لو كاف النظاـ القائم قد بلغ ىدفو أك احتياجاتو، كلكن 
"عقليو" اعبماىَت التنسجم بالفعل مع التفكَت السائد يف موضوع اؽبيمنة. بذلك األمر، 

 ألف اؽبيمنة، طبقة يف االنقسامات ظهورمن السهل اهنيار التكامل الثقايف أك السياسي. 
 أيديولوجية، اختالفات أحياننا ىناؾ. بنجاح دائمنا استخدامها يتم ال أشكاؿ اؽبيمنة كل
 كال نفسو ىو يزاؿ ال اؽبدؼ أف من الرغم على. االنقساـ تسبب أخرل اختالفات أك

 .االنقساـ ىذا تفويت يبكن ال تعمل، القوة تزاؿ

 ىو اعبواب فإف ،قائمةال اؽبيمنة على كاغبفاظ ىنا، االنقسامات على لإلجابة
 اغبزب أعضاء أحد ظهر عندما اغبزب يف القصة، الركاية يف الباحث كجد .باؽبيمنة القياـ
 :انظر االقتباس التاِف .نيتو عن التعبَت كأراد

كمثاؿ أقرب: ما حدث يف العاـ اؼباضي مع كزير األكقاؼ، الذم كاف يتمتع 
بشعبية ما جعلتو يتوىم أنو قول كمؤثر فقاـ يف اجتماع اؼبكتب السياسي للحزب 
كىاجم الفساد السياسي بشدة كطالب بتطهَت اغبزب من اؼبنحرفُت كاؼبًتحبُت من 

و لكنو استمر غَت عابئ بو، مناصبهم، كقد اكما الفوِف للوزير لكي ينهي كلمت
 عندند قاطعو الفوِف مستهزنا كىو يلتفت حولو إِف اغباضرين بطريقة مسرحية: 

ا .. خرب ايو يا معاِف الوزير؟!.. ؼبا سيادتك حريص على ؿباربة الفساد  -
ؽبذه الدرجة .. ابدأ بنفسك يا أخي .. أنت اقًتضت عشرة مليوف جنيو من 

سنوات رافض التسديد .. على فكرة، اؼبسلولُت  بنك التنمية كبقى لك طبس
 يف البنك ناكيُت يرفعوا قضية كيعملوا لك فضيحة ..
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عندند امتقع الوزير كجلس يف صمت كسط تعليقات اغباضرين كضحكاهتم .. 
 (ُُٕ-ُُٔ)صفحة 

 حوؿ يدكر األكؿ اعبزء .مهمة أجزاء ثالثة عن اإلقتباس ىذا يف ننظر أف نستطيع
 .اغبزب يف كاحد عضو بقصد االنقساـ. اغبزب داخل انقساـ ىناؾ كاف. اغبزب حالة

 الوصفعبزء األكؿ.  بداية ىي اعبملة ىذه .."كمثاؿ أقرب: ما حدث يف العاـ اؼباضي"
 لتخفيف الفوِف كماؿ جهود حوؿ يدكر الثاين اعبزء. الركاية مؤلف كتبو الذم

عبزء  بداية ىي اعبملة ىذه "الوزير؟!..ا .. خرب ايو يا معاِف  " .اغبالية االنقسامات
عندند امتقع الوزير  " .الفوِف كماؿ إُف االستماع بعد اغبزب رد ىو الثالث كاعبزءالثاين. 

كل اعبملة  ىي اعبملة ىذه" كجلس يف صمت كسط تعليقات اغباضرين كضحكاهتم ..
 .أخرل نوايا لديهم الذين األعضاء أحد على اغبزب أعضاء يضحك عندما عبزء الثالث

اؽبيمنة  ىذه يف اؼبوضحاف الشخصاف نبا الفوِف ككماؿ الوزير الباحث كجد
 يف اغبزب ؾبموعات مع ىبتلف عقليا كبدأ اػباصة أفكاره لديو أف الوزير شعراؼبنحلُت. 

 ما ىو الوزير "عقلية" ظهوريف اغبزب.  األغلبية ؾبموعة يبثل الفوِف كماؿ .الوقت ذلك
 برزت عقلية كلكن الصمت، وزيرال من الثالث اعبزء يف كاف كإف .للهيمنة صورة هبعل
  اؼبنحلُت.ؽبيمنة طبقة ا كصورة ىنا

 ،اإلقتباس اىذ كاف إذا. اػبالؼ غبل ؿباكلة ؾبرد الفوِف كماؿ خطاب يكن َف
. الفوِف كماؿ شخصية من الكالـ قوة من اإلقتباسىو  اغباِف، القصة خط خالؿ من

 .اغبزب لكويب الذم أيضنا النظاـ قوة عن اإلقتباس ىذا يوضح كلو، ىذا كراء كلكن
 الفوِف كماؿ قباح صورة. اؽبيمنة على القدرة كسبلك سبثل شخصية يصبح الفوِف كماؿ

 كماؿ شرح إُف االستماع بعد الصامتة السلوكية الصورة يف تظهر الوزير، على التأثَت يف
 . الفوِف
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 (minimal hegemonyالثالث : اؽبيمنة اغبد األدىن  )

 ىذه شكاؿ اؽبيمنة من الشكلُت اؼبذكورين أعاله.ىذه طبقة الثالث ىو أدىن أ
 اؼبستول كاف إذا. أعاله اؼبذكورين النموذجُت ىيمنة أشكاؿ أدىن ىي الثالثة الطبقة
 اؽبيمنة مستول على القوة، نصف لديو كالثاين الكاملة، بالقوة يتمتع اؽبيمنة من األكؿ

 بلد مقابلة أك اغبرية لتحقيق اغبالية للمقاكمة صورة .انتهى قد اؽبيمنة قوة أف يبدك الثالثة،
 .للنظاـ جديدة قيمة على اغبصوؿ أك جديد

اؽبيمنة القائمة علي الوحدة االيديولوجيو بُت السياسيُت كاالقتصاديُت كالنخب 
 ظهرت إذاكاؼبثقفُت اليت جرت بالتزامن مع تردد ام تدخل صباىَتم يف حياه البلد. 

 يف األدكات، من كغَتىا اإليديولوجية تقوية طريق عن الدكلة مستول على اعبماعات
 كتعارض شك. شعبها يف قوة لديو يعد َف ثلاؼبذا هب بلد. ربتلها اليت للدكلة دبقاكمة القياـ

التاِف، فاف صباعات اؽبيمنة ال تريد اف تكيف . اجملموعتُت بُت للغاية قويان  كاف التفاىم
 ىذه تريد ،مصاٌف كتطلعات تطلعاهتا مع الطبقات األخرل يف اجملتمع. كبدال من ذلك

 قبل من اؼبطلوبة القيمة أك" اعبديدة اغبالة" مع تتعارض جديدة قيمة تكوين اجملموعة
  .اؼبهيمنة اجملموعة

اؽبيمنة اغبد  ىذه طبقة صورة كيف وبكي، الركاية يف القصةالباحث  كجد
 شكل يظهر عندما. الركاية هناية يف القصة فهذه القصة، موضع إُف نظرت إذا. األدىن

 يدعو الذم الوعي يأيت القصة هناية يف كتبُت، القصة، بداية يف اؽبيمنة أشكاؿ من
 سكاف من كىي عزاـ، اغباج زكجة سعاد، قصة ىي القصة ىذه. االستقالؿ لتحقيق
 :انظر االقتباس التاِف .أيضنا يعقوبياف العمارة

 ساد الصمت غبظة مث ابتسم الشيخ السماف كقاؿ بصوت ىادئ:
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رجل كبَت يا بنيت أنت انفقت معو من األكؿ على عدـ اإلقباب كاغباج عزاـ  -
 كظركفو التسمع بذلك ..

 خالص .. يطلقٍت دبا يرضي ا -
 ما ىو لو طلقك كأنت حامل يبقى ملـز شرعا باؼبولود .. -
 يعٍت أنت موافق أسقط نفسي ..؟! -

أعوذ با .. اإلجهاض حراـ طبعا لكن بعض األراء الفقهية اؼبوثوؽ فيها 
 إجهاضا ألف الركح تؤكد أف التخليص من اغبمل خالؿ أكؿ شهرين ال يعترب

 (ِْٓتتبعث يف اعبنُت يف بداية الشهر الثالث )صفحة 

 ىذه قبل أنو أم،باغباج عزاـ.  السماف الشيخ يبثل ،االقتباس ىذانلخص 
 أعاله اادثة. زكجتو مع التواصل يف لتمثيلو افالسم الشيخ إُف عزاـ اجاغب جاء اادثة،

يا بنيت أنت " .عزاـ اغبج من ؿبادثة أدىن دكف ،سعاد ؾبرد معاف السم الشيخ ؿبادثة ىي
 اعبملة ىذه" خالص ..من الشيخ السماف. " اادثة ىي اعبملة ىذه" ..انفقت معو

من الشيخ السماف.  اادثة ىي اعبملة ىذه" ..ما ىو لو طلقكمن سعاد. " اادثة ىي
أعوذ با .. من سعاد. " اادثة ىي اعبملة ىذه" يعٍت أنت موافق أسقط نفسي ..؟!"

 من الشيخ السماف. اادثة ىي اعبملة ىذه.." اإلجهاض حراـ طبعا لكن

 يريد الشيخ السمافك  املاغب سعاد حالة ىي ىنا، مناقشتها سبت اليت القضايا
 دعول رفع مافالس الشيخ يريد. اإلجهاض ؽبا يكوف أف تريد سعاد استدعاء على التأثَت

 اثنُت كصف .حريتها الستعادة رضبو على اغبفاظ يف ترغب سعاد فإف كإال اإلجهاض،
 القتاؿ سعاد تريد اليت كالقيمة ظبعاف الشيخ هبا وبتفظ اليت القيمة. اؼبتعارضة القيم من
 للمحادثة، تتوهبا سعاد، على للتأثَت مافالس الشيخ بذؽبا اليت اعبهود من .أجلها من

بعض األراء الفقهية اؼبوثوؽ .." االقتباس هناية يف يتضح لسعاد، اؼبقدمة القيمة كعرض
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 تستمر أف كنسب ال حبيث مافالس الشيخ مع تفقت ال سعاد فإف ذلك، كمع ."..فيها
 .اجملموعة ىذه ؼىد

 مناؽبيمنة اغبد األدىن   طبقةل صورة ىي القصة ألف ،االقتباس ىذا الباحث أخذ
 .اغباكمة البيئة من اػبركج يف الرغبة ىي ةالثالث طبقة ىذه من األساسية الكلمة .اؽبيمنة
انفقت .." .افالسم الشيخ حكم يف تكمن سعاد على تؤثر اليت للقوة السابقة الصورة

 كتأثرت ىيمنتها، مت سعاد .فعل السابقلك اعبملة تأيت الصورة على " ت..معو من األكؿ
 ضبلت عندما الفور على اؽبيمنة قوة إضعاؼ مت ذلك، كمع. عزاـ اغباج نظاـ يف كدخلت

 كرامة على كاغبصوؿ عزاـ اغباج تأثَت من اػبركج ريدت سعاد. عزاـ رحلة من الطفل سعاد
 .عاـ بشكل زكجتو مع متساكية

 ما عزاـ اغباج. البعض بعضها مع أيديولوجيات تظهر اؼبقنعة، اادثة ىذه يف
 .السَتم الزكاج ىذا يف كتستمر إجهاض شكل يف الطلب تطيع أف سعاد من يريد زاؿ

 راغب، غَت عزاـ اجاغب كاف إذا حىت أك الرحم على اغبفاظ بوضوح سعاد تريد باؼبثل،
 أصبح". خالص .. يطلقٍت دبا يرضي اقاؿ سعاد يف السابق " .الطالؽ يطلب فالزكج
 الطبقة من كمجموعة سعاد اتقاف قصة يبدأكف الذين األثرياء من ؾبموعة عزاـ اغباج

 .التاِف الفصل يف شرحها سيتم اليتأم أشكاؿ اؽبيمنة  اإلعالـ كسائل مع سفليال

 لعالء األسوانى عمارة يعقوبيانفي الرواية  أشكال الهيمنة . ب

 الوقت نفس كيف ركاية شكل يف ؽبيمنةا صورة تأدرج سوؼ التحليل ىذا
 ستةتنوع طبسة أقساـ يف أشكاؿ اؽبيمنة من  .اؼبستخدمة اؽبيمنة لوسائط كفقنا صٌنفها
كتب الباحث  . اعبملة اػبمسة كتبت يف الفصل السابق.غرامشي نظرية رئيسية مفاىيم
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من عرؼ كسائل أم أشكاؿ اؽبيمنة كمالك عليو سيحمل بنية يف اؼبقدمة السابق بأف 
 طبيعةال فهم إفصاغبة. كؼبن يتحكم قادر على اػبركخ من قيود اؽبيمنة بعد معرفة حالتو. 

 هبا كنتصرؼ هبا نفكر اليت الطريقة أف يعٍت كىذا خالقية،األك  فكريةال ىي اؽبيمنة
 أخَتنا، .اؽبيمنة نطاؽ يف سيء ىو كما جيد ىو ما تكوين ترتيب سيتم كما. ستوجو
كأما أشكاؿ اؽبيمنة تتكوف  .اغباكمة الطبقة تشكلتو ؼبا كفقنا التفكَت كطريقة اغبياة طريقة

 على طبسة أشكاؿ كما ياِف:

 فةاالثق .ُ

  ربقيق ىو  رجل  عن  كمنظمة  الداخلي  االنضباط ثقافة فهو مشيار غ عند ثقافة
 من اغبياة يف ؽبا كظيفة  التارىبية  القيمة  بنجاح  يفهم  شخص  دبساعدتو  الذم  العاِف  الوعي

 األخرل اجملموعات تقنع السياسية، اجملموعة أك االجتماعية، الطبقة .كالواجبات اغبقوؽ
 القيم يف مستوعبنا نظامنا كالواجبات اغبقوؽ فهم يصبح. للجماعة الثقافية القيم بقبوؿ

 تلك أقببت ما على أيضا كليس الية الثقافة على الوعي قيمة ظهور كيستند .الثقافية
  .الثقافة

 متأصل نظاـ ىي اؽبيمنة يف الثقافة .للهيمنة كفرصة الثقافية الوسائل ربديد هبب
 سلوؾ)القاعدة  من بدءا. اجملتمع يف تنمو اليت الثقافة أشكاؿ من الكثَت. اجملتمع يف

 عندما الديٍت، السلوؾ على مثاؿ. اآلخر كـبتلف الدين حىت أك كالتعليم، ،(اجملتمع حياة
 تنفيذ يف تفسَته، أك اجملتمع تفسَت على يركز ىذا فإف ثقافة، أنو على الدين إُف يينظر

 .الدين حقيقة أك نقاء ليس. الدينية التعاليم
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 الباحث كجد مصر، حياة الحقا تصف سوؼ اليت عمارة يعقوبياف الركاية
 إحدل .اليومية اغبياة يف اؼبصريُت غبياة صورة. الثقافية اؽبيمنة حوؿ القصص من العديد

 .رباب على اغبصوؿ يف زكى بك مثل اؽبيمنة سلوؾ يف الثقافة تستخدـ اليت القصص من
 .ركايةال مؤلف قدمها ركايةال بداية يف قصة

لكن العثور على الكنز ال يعٌت بالضركرة امتالكو، كمن أجل ابوبة رباب اضطر 
زكى بك اُف احتماؿ مضايقات كثَتة : كاف يقضى لياُف كاملة يف مكاف قذر ضيق سيئ 
اإلضاءة ك التهوية مثل بار "كايرك" .. يكاد ىبتنق من الزحاـ كذخاف السجائر الكثيف 

ى الصمم من الصوت العاِف عبهاز التسجيل الذل ال يتوقف غبظة عن بث كيوشك عل
األغتاين اؼبنحطة البذينة، ناىيك عن اؼبشاحنات اؼبقذعة كالتشاجر باأليدم بُت ركاد 
ال كىم خليط من اغبرفيُت كاؼبشبوىُت كشذاذ األفاؽ، ككنوس الرب اندم الردمء 

لة، كاؼبغالطات الفاحشة يف فواتَت اغبساب اغبارؽ للمعدة الذل يضطر اُف ذبرعو كل لي
الىت يغض النظر عنها بل كيًتؾ أيضا بقشيشا كبَتا للمحل كبقشيشا آخر أكرب يدسو ىف 
فتحة صدر فستاف رباب كعندما يلمس بأصابعو هنديها اؼبمتلنُت الرجراجُت يشعر فورا 

 قوهتا كإغباحها ..  بالدـ الساخن يتدفق يف عركقو كالرغبة العارمة تكاد تؤؼبو من فرط

كل ىذا ربملة زكى بك من أجل رباب كظل يدعوىا اؼبرة تلو اؼبرة اُف لقانو 
خارج ال كىى تتمنع بدالؿ فيكرر دعوتو كال يفقد األمل حىت كافقت باألمس فقط 
على زيارتو يف اؼبكتب كمن فرط سعادتو دس ىف صدرىا كرقة خبمسُت جنيها )كَف يندـ( 

حىت لفحت أنفاسها كجهو كعضت باسناهنا شفتها السفلي كنبست كاقًتبت ىي منو 
غدا .. أكافنك ياحبييب على كل ما عملتو  -بصوت مثَت قوض ما تبقى من أعصابو: 

 (ُٗ-ُٖصفحة :  ) من أجلى ..



ُٓ 
 

 كاحدة فقرة يف ؾبتمعة الركاية يف األصلية الكتابة من جزأين إُف الباحث قسم
 اؼبكاف مقدمة كصف حوؿ (.."لكن العثور على الكنز" من يبدأ) األكُف الفقرة. طويلة

 أك زكى بك نية حوؿ (.."كل ىذا ربملة زكى بك " من يبدأ) التالية الفقرة. فيو كما
يقضى فة يف البار غبصوؿ رباب يبدأ يف الكلمة "ااستخدامت زكي بك ثق .رباب غرض

 اغبصوؿ الرجاؿ يريد عندما الليلية اغبياة ثقافةزكي بك  استخداـ ".لياُف كاملة يف مكاف
 القصة فإف مقسمة، كانت إذا. الذكور الفاتح باسم زكى بك اؼبعركؼ كمن .النساء على
 أم أخرل، ؾبموعة على السيطرة يريدكف الذين الرجاؿ من ؾبموعة حوؿ تدكر اؼبرة ىذه

 .النساء

 بكزكى  بذلت اليت التضحية بداية من يتضح ألنو ،االقتباس ىذا الباحث رااخت
 تصبح التالية الفقرة. اؽبيمنة عبهد ؿباكلة ىي األكُف الفقرة. رباب على للتأثَت ؿباكلة يف

كل ىذا ربملة زكى بك من أجل رباب كظل يدعوىا اؼبرة تلو اؼبرة نية يف اعبملة "ل تفسَت
 اليت كالنجاحات ".اُف لقانو خارج ال كىى تتمنع بدالؿ فيكرر دعوتو كال يفقد األمل

 ىذا كجد ."حىت كافقت باألمس فقط على زيارتو يف اؼبكتبمن الصورة " عليها حصلت
  .زكى بك عرض يتلقى عندما رباب منأيضنا  إجابة االقتباس

 الطبقة يبثل الذم زكى بك سلوؾ خالؿ من الطبقية االختالفات توضيح يتم
 ينفقوف الذين الزكار شريط ىي العليا الطبقة. سفلىال الطبقة باعتباره كرباب العليا

 يكوف أف يبكن االثنُت، بُت العالقة .البار يف نادؿ كىو رباب ىو اآلخر كاعبزء ، أمواؽبم
 .ذلك من أكثر ىو وبدث ما كلكن ،فقط كاؼبشًتم البائع
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 على اغبصوؿ ك إتقاف يريد حىت رباب أجل من آخر غرض زكى بك لدل
 اليت الليلية اغبياة .الليلية اغبياة بثقافة يتأثر بل مباشرةن، بك بالزكي رباب يتأثر ال .رباب
 من جزء ىم الذين ألكلئك. رباب تسجن اليت الليلية كاغبياة رباب، إُف زكى بك ذبلب
 فيجب البارماف، مثل دكرنا الثقافة لعبت إذا. الثقافة تدفق يتبعوف فإهنم الليلية، اغبياة
  .ناحية من بيعو حىت أك جانب من الذات احًتاـ كضع

 كاف إذا اؼبثاؿ، سبيل على .الية الثقافية العادات كتتبع شخص تتأثر سوؼ
 قصة أف اؼبؤكد فمن الزكاج، خالؿ من أخرل، بطريقة معو اؼبرأة تناـ أف يريد بكى زك
 النساء كرؤية الليل، ثقافة بوجود العلم مع. ىكذا ليست رباب على ربصل بكى زك

 ؿباربة يريد رباب لو حىت. الثقافية اؽبيمنة أمباط زكى بك يستخدـ رباب، مثل اجبماؽب
 يف البار ثقافة ىو رباب معارضي يكوف أف هبب ما فإف البار، زكار من كغَتىم زكى بك

 .رباب يعمل حيث مصر

. سعاد تزكج الذم اغبج عزاـ قصة مث الثقافية، اإلعالـ كسائل مع اؽبيمنة كصف
 هبب كسعاد عزاـ اغبج قبل من شكلت نظاـ مع ىيمنة الزكاج ىذا أصبح ذلك، كمع
 الزكاج متطلبات شكل يف الدينية االفًتاضات اغبج عزاـ يستخدـ. اغباِف النظاـ اتباع

انظر  .اغبج عزاـ من اؼبرجوة األىداؼ من حبتة ىي الشركط ىذه ؿبتويات كلكن
 : االقتباس التاِف

من ىنا، توكل اغباج عزاـ على ا كزار أسرة سعاد يف سيدم بشر كجلس 
مع الريس ضبيدك أخيها األكرب )الذم يعمل قهوجيا يف اؼبنشية( كاتفقا على كل 
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شيئ ككاف اغباج عزاـ كعادتو يف عقد الصفقات كاضحا صروبا ككلمتو كاحدة 
 كقد تزكج من سعاد جابر على الشركط اآلتية: 

اد لتعيش معو يف القاىرة كتًتؾ ابنها الصغَت تامر عند أمها يف أف تأيت سع -ُ
 اإلسكندرية على أف تذىب لزيارتو "كلما تيسر ذلك".

أف يشًتل شبكة بعشرة آالؼ جنيو كيدفع مهرا مبلغ عشرين ألف جنيو  -ِ
 على أال يزيد مؤخر الصداؽ على طبسة آالؼ جنيو.

و يف حالة معرفة اغباجة صاغبة أف يظل الزكاج سرا كأف يكوف معلوما سباما أن -ّ
 زكجتو األكُف بأمر زكاجو اعبديد سيكوف مضطرا إُف تطليق سعاد فورا.

 أنو يتزكج على سنة ا كرسولو لكنو ال يرغب يف اإلقباب إطالقا.. -ْ

.. كىذا الشرط األخَت أصر اغباج عزاـ عليو كأفهم ضبيدك دبنتهى الوضوح أنو 
يكوف أبا لطفل اآلف كأنو إذا ضبلت سعاد سوؼ السنو كالظركفو تسمح لو بأف 

 (ٖٕ-ٕٕيعترب ىذا األمر فسخا فوريا لالتفاؽ بينهما ..) صفحة 

 اعبملة يف الصورة مثل .سعاد عائلة عزاـ اغباج زار مىت االقتباسا ىذ كيوب
. سعاد إُف نيتو عزاـ اغباج نقل الزيارة، خالؿ "...كزار أسرة سعاد يف سيدم بشر.."

 الشركط استدعاء يبكننا. اؼبقدمة الشركط ؿبتويات كىي الوسط يف نقاط أربع ىناؾ
 كافقت الذم للوقت كصف ىي النهاية أف حُت يف. الحقنا النظاـ أك كاألىداؼ كالقيم

كأفهم ضبيدك دبنتهى .." اعبملة يف الصورة مثل .عزاـ اغبج اقًتحها ما علىسعاد 
 "...لالتفاؽ بينهما ..الوضوح
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 يتم سعاد حرية ألف اؽبيمنة أشكاؿ من شكالن  يصبح ىذا أف الباحث يرل
 مثاؿ ىو عزاـ اغبج. عليو اؼبتفق االتفاؽ مع بالتزامن اغبرية أخذ يتم. الفور على أخذىا

 اعبهاز. سعاد ىي السفلى الطبقات يف تتحكم اليت العليا الطبقة ؾبموعات على
 اغباج عرؼن اغبالة ىذه كيف اؼباؿ، أم عالية، اؼبهر ىو كاحد شكل يف إلتقاف اؼبستخدـ

 يف نرل، أف يبكن. اؼبقًتحة الشركط على كعائلتو سعاد كافقت. سعاد وبتاج ما عزاـ
 .اؼبتخذة سعاد حرية نقطة ىي كثالث كاحد رقم النقطة ،االقتباس

 كيفية أك يةالتفكَت  طريقة يف ستتحكم اؽبيمنة" اؽبيمنة، طبيعة إُف عندما رجعنا
 النظاـ يف سعاد اآلف مت لقد اؼبقًتحة، الزكاج شرط مع. سعادل حدث ما ىذا". التصرؼ

اغبج  استخدمها اليت الدينية الفتول يف الثقايف العنصر يكمن. اغبج عزاـ أنشأتو الذم
 مرة ذلك، كمع الدين، يف شرعية الزكاج شركط(. الدين فبارسة سلوؾ أك طريق) عزاـ

 يف كما. كحده عزاـ جاغب من تنتمي اليت األىداؼ ىي الشركط ؿبتويات فإف أخرل،
 يعارضها ما فإف ،احريته استعادة سعاد أرادت إذا السابقة، الثقافية اإلعالمية اللقطات

 على سيطرة كلو سلطة كلديو حاضر عزاـ اغباج. البداية يف للزكاج األساسي الشرط ىو
 .سعاد

 اؽبيمنة .ِ

 رأس بالفرؽ شعبية صبهور بُت اتصاؿ من الكاملة الصفة تعرؼ ىيمنة ىنا
  ضغة أك  بأفكار  تتعلق  اؼبشكلة  حوؿ  بل  ضيق  تعريف  يف  ةالسياسي  بالعالقة  ليس, اجملتمع
 تصف سوؼ الفصل ىذا يف .اؽبيمنة  النظرية  من  األصلية  العالمة  ربدؼ  كىذه , الوعي
 مدة مع السياسي االقتصاد يف عمليات تظهر دبعٌت،. اؽبيمنة من أبسط صورة يف اؽبيمنة
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 االقتصادية األخالؽ كضوح أكثر على .السطح على أكرب قيمة كأىداؼ أقصر زمنية
 .االجتماعية كالسياسية

 على اغبصوؿ يف الشخص رغبة ربكي اليت الركاية يف القصص من العديد ىناؾ
. الشركة مكتب مستول على منصب عن أك عمل مكاف شكل يف. اقتصادية إقبازات

 عن تساءؿ عمل، اجتماع كيف ييطرد، أف كشك على كاف دبراسل يتعلق أحدىم كاف
 العماؿ من جملموعات الجتماع صورة .جنسيان  اؼبثليُت أحد كاف الذم رئيسو تشوىات

 :انظر االقتباس التاِف .التعبَت حرية يف رؤسائهم قتاؿ وباكلوف الذين

صحفي عن ظاىرة الشذكذ أريد أف أعرض على سيادتك فكرة ربقيق  -
 اعبنسي يف مصر

 ال أظن ىذا اؼبوضوع يهم القراء .. -
بل يهمهم جدا ألف ىناؾ تزايدا كبَتا يف عدد الشواذ كبعضهم وبتل اآلف  -

مناصب قيادية يف البلد كالدراسات العلمية تؤكد أف الشاذ اليصلح نفسيا 
سبيها الشذكذ لقيادة العمل يف أية مؤسسة نتيجة للتشوىات النفسية اليت ي

 اغبنسي ..

 كاف اؽبجـو قاسيا ككاسحا، كقرر حامت أف يرد بعنف فقاؿ بثبات:

 تفكَتؾ التقليدم أحد أسباب فشلك الصحفي .. -
 كىل صار الشذكذ سلوكا تقدميا ..؟! -
كال ىو أيضا اؼبشكلة القومية يف بالدنا .. يا أستاذ يا متعلم مصر َف تتخلف  -

بسبب الشذكذ اعبنسي بل بسبب الفساد كالديكتاتورية كالظلم االجتماع ..  
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كما أف التلصص على حياة الناس اػباصة سلوؾ مبتذؿ ال يليق جبريدة 
 عريقة مثل لو كَت 

 ة :كحاكؿ الصحفي أف يعًتض فقاطعو حامت حبد

اؼبناقشة انتهت .. أرجوؾ تسكت حىت نتمكن من مناقشة اؼبوضوعات  -
 (ِّٓ-ِِٓاألخرل ..) صفحة 

 اجتماع يف. الصحف إحدل يف نشر ربريرم اجتماع من مقتطف االقتباس ىذا
 موضوع األعضاء أحد عرض. الصحف عناكين ستكوف اليت اؼبوضوعات ؼبناقشة عمل

أريد أف أعرض على سيادتك فكرة ربقيق  " الصحفي يقوؿ. اؼبثلية اعبنسية الظواىر
 حامت قبل من االقًتاح أك العرض عرض مت". صحفي عن ظاىرة الشذكذ اعبنسي يف مصر

 يف العينة مالحظة يبكن". ال أظن ىذا اؼبوضوع يهم القراء" حامت أجاب. كمدير
 من القيم عرض ىو الثاين كاعبزء القيمة إليصاؿ الصحفي جهد ىو األكؿ اعبزء. جزأين
  .حامت

 الشذكذ ظاىرة. اؼبوضوع ىذا عمدا الصحفي اختار. اعبنسي الشذكذ موضوع
 ىو الذم حامت ىو اعبنسي الشذكذ أحد فإف الواقع، يف. مصر يف بالفعل كبَتةاعبنسي  

 الصحفي ك ،اعبنسي الشذكذ يف مرتكب أيضا ىي حامت معرفة. التحرير رئيس أيضا
 يأمل. االجتماعات يف اعبنس مثلي اؼبوضوع ىذا موضوع إلثارة اؼبغامرة كبالفعل عمدا

 .اآلخرين ُتالصحفي من أك اعبمهور من الدعم على اغبصوؿ يف الصحفي

ال أظن ىذا اؼبوضوع يهم  " لإلجابة هبدكء حامت استجاب بذلك، العلم مع
 شعور سبب حوؿ إضافية معلومات إضافة يف الصحفي استمر ذلك كمع". القراء
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 كىذا حزما أكثر ىو موقفك. إثارة إُف كربتاج جيدة حبالة اعبنسي الشذكذ موضوع
 تعود اليت للحجة السياسية األخالؽ ككذلك باغبجج حامت يرد. التاِف القسم يف موضح

 .اغبجة هبا

 الذم التحرير كرئيس العاملة الطبقة بُت اؽبيمنة أشكاؿ من شكل ىذا يصبح
 اؽبيمنة صورة تتضح. حرية الصحفيُت يبنح ال التحرير رئيس حامت. بالسلطة يتمتع

كاحد  جانب من حامت يوقف عندما االقتصادية األىداؼ يف السياسية األخالقية
 .العمل اجتماعات

 (common sense) كاؼبعتقدات كظبية العامة األيديولوجية .ّ

 قد  اؼبتغَت  النظاـ  بُت كيبيز, رة األفكا  من  نظاـ  ؾبرد  من  أكثر ىي  األيديولوجية
   يف  تعامل  أف  إيديولوجية  كىي  التارىبية  األصلية  كإيديولوجية  كالفالسفة  اؼبفكرين  عرضها 

 اؼبماثلة  كالفكرة  الشائعة  كاألفكار   اؼبعتقدات  أف  غرامشي  قاؿ. اؼبعينة  االجتماعية  حاؿ
  مفهـو  أك  فلسفة أما . العاَف  يف  الشخص على  يؤثر  فإهنا  اغبالة  ىذه  يف  .اؼبادتية  القوة ىي 

 تنتشر  اليت   معينة  اجتماعية  فرقة  يف  الشخص بعضوية  متعلق أك  نتاج  فهي  للعاَف  الشخص
( common sense) ظبية العامة مفهـو العامة أك أك السليم  اغبس  مفهـو  أما. كإجراءا  رأيا 
 ال  اؼبشًتؾ  اؼبدرب  ككاف . منتظم  بشكل  ليس  كلكن  انتشارا  العاَف دكؿ  أكثر  من  فهو 
. الفلسفة  عن  فضال  العاَف،  يف  موحدا  تصورا  تقدـ ال  كلكن  شعبية  ذبربة  يف لو  أساس 
  كعالكة . السليم  اغبس ك  الدين  قبل  من  للتحقيق  قابلة  غَت  الفكرية مذكرة  ىي  الفلسفة 

 .معقد  ك  الدين  مثل  السليم  اغبس  ذلك  على
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 .اؼبرة ىذه صورة األشكاؿ شبار توضح اليت اادثة كرسائل كالتفاىم القيم ةناقش
 نقلها يتم أف قبل ؾبموعة قبل من يعتقد كعيىي  يديولوجيا كاؼبعتقدات كظبية العامةاأل
. قيمةال يف كتعبئتو لغة شكل يف الوعي تسليم .اؽبيمنة سلوؾ يف أخرل ؾبموعات إُف

 أك اغبديثة اإلعالـ كسائل خالؿ من. اجتماعي اجتماع أك متنوعة ؿبادثة عند كتسليمو
 .القديبة اإلعالـ كسائل

 ىناؾ. طو مع العمارة فاكس عن قصة عمارة يعقوبياف الركاية يف كجد الباحث
 القصة بداية ىي القصة ىذه. طو يف تغرس أف تريد بأنك مفعم شعور أك إيديولوجية

 العمل كتصبح تقدـ اليت القصة. اعبامعة يف طالبنا بعد أكن كَف اؼبدرسة يف كنت عندما
 :ظر االقتباس التاِفان .العمارة كسكاف طو لشخصية االفتتاحي

ىؤالء السكاف، أنفسهم، أخذكا يتحرشوف بطو بعد ظهور النتيجة كيوخبونو 
على أىوف سبب كاف يغسل السيارة كينسى إرجاع الدكاسات إُف مكاهنا أك 

يتاخر بضع دقائق يف مشوار بعيد أك يشًتل عشرة طلبات من السوؽ كينسى 
طلبا كاحدا، كانو يتعمدكف إىانتو بوضوح كامل حىت يدفعوه إُف الرد عليهم بأنو 
ال يقبل ىذه اإلىانات ألنو متعلم، عندند ربُت فرصتهم الذىبية لكي يعلنوا لو 

كإذا كانت شغلتو التعجبو فليًتكها  ،انو ىنا ؾبرد بواب ال أكثر كال أقلاغبقيقة : 
 (َّؼبن وبتاجها ..) صفحة 

 من. طو إُف العمارة سكاف معظم هبا ينظر اليت الطريقة االقتباس ىذا وضحي
 ىذا. اعبملة بداية يف مكتوب ىو كما كثَتة أشياء يفعل أف طو أخربكا نظرىم، كجهة
 اؼبصورة القاسية اؼبعاملة تبدأ. حياتو من عديدة أياـ يف طو قبل من ازبذ العالج من النوع
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من السوؽ .." اعبملة إُف" ..أخذكا يتحرشوف بطو بعد ظهور النتيجة " اعبملة من
 ذلك كل جوىر أف الباحث رأم السلوكيات، ىذه من العديد يف". كينسى طلبا كاحدا

 كل يف ىذا ينقلوا أف يريدكف العمارة سكاف". انو ىنا ؾبرد بواب ال أكثر كال أقل" ىو
 .كاؼبواقف اعبمل من

 مت االقتباس ىذا. االجتماعية الطبقات من العديد إُف العمارة سكاف تقسيم
 العمارة سكاف من العليا الطبقة تتألف. سفلىال كالفئة العليا الطبقة نبا فئتُت، رسم

 الطبقة من العمل يقبل الذم طو ىي سفلىال كالدرجة اؼباؿ من الكثَت لديهم الذين
 اآلخرين أك السيارات غسيل كظيفة يقبل اؼباؿ، من يكفي ما لديو ليس الذم طو. العليا
األفكار  كلد ،الطبقي االختالؼ ىذا. الحق كقت يف عليها وبصل اليت األجور مقابل

 .طو إُف النظر يف العليا الطبقة استخدمتها اليت

 يؤمنوف اليت األيديولوجية خالؿ من طو تفكَت طريقة تنظيم العمارة سكاف يريد
 إهنم". ؾبرد بواب ال أكثر كال أقل (العمارة سكاف)ىنا )طو(انو " ىي األيديولوجية. هبا

 ىذا ربقيق مت. الفقر من اػبركج اكلة لطو اغبرية منحهم عدـ دبعٌت طو سجن يريدكف
 الوقت من طو لدل يكن َف حبيث طو إُف النشاط من الكثَت إعطاء خالؿ من اعبهد

، ذلك بواب، طو يبقى أف يريدكف إهنم. األكاديبية للدراسةالكثَت    .األبد كإُف غدان  اليـو

 كصديقتها ينةثب قصة ىي اإليديولوجي اؼبستول على اؽبيمنة عن أخرل قصة
 ما كثَتا فإنو ينة،ثب يعمل عندما. ؽبا جيدة كظيفة ذبد َف ألهنا حَتة حالة يف ينةثب. فيفي

 من ؿبادثة على ينةثب حصلت اػبلط، يف. العمل صاحب من اؼبعاملة لسوء يتعرض
 :التاِفانظر االقتباس . مصر يف العمل حوؿ فيفي صديقتها
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% من َٗفيفي أف أكثر من : "أنت عبيطة يا بت؟!" .. أكدت ؽبا ..
كأف البنت اليت ترفض  اصحاب العمل يفعلوف ذلك مع البنات العامالت لديهم

تطرد كتأتى بدال منها مائة بنت تقبل كؼبا نبت بثينة باالعًتاض سالتها فيفي 
ساخرة : "حضرتك خرهبة جامعة أمريكية إدارة اعماؿ؟!.. الشحاذكف يف 

 الشارع معهم دبلـو ذبارة مثلك !." 

.. أكدت ؽبا فيفي أف مسايرة صاحب العمل "يف حدكد" تعترب  شطارة  
 األفالـ اؼبصرية شيئ آخر كاكدت أهنا تعرؼ بنات  كأف الدنيا شيئ كما تراه يف

كثَتات عملن سنوات يف ؿبل شنن ككن يستجنب ؼبا يطلبو األستاذ طالؿ 
صاحب ال "يف حدكد" كقد صرف اآلف زكجات سعيدات عندىن أكالد كبيوت 

 (ّٔكأزكاج ؿبًتموف وببوىن جدا .. )صفحة 

إظبها  ينةثب ةصديق من األساسية الرسالة أف االقتباس من ذلك الباحث رأل
"أنت عبيطة يا   .ينةثب ظركؼ حوؿ الرسالة جوىر. البداية من تسليمها مت قد فيفي

.. " اعبملة إُف انظر. فيفي اينقله ؼبا للصوت مكرب على ربتوم التالية اعبملة. بت؟!"
مسايرة .. أكدت ؽبا فيفي أف " اعبملة يف ذلك بعدك  "..أف أكثر منأكدت ؽبا فيفي 

 أيديولوجيات مع طرفُت بُت ؿبادثة ىذه ،األعزا األصدقاء أيها". ..صاحب العمل
 كالـ كانت فكلها ، اؼبقتبسة ينةثب يف كاحدة إجابة إعطاء عدـ من الرغم على. ـبتلفة
 عن ـبتلفة ؾبموعة يف كانت ينةثب أف على مثاالن  أصبحت ينةثب حالة لكن فيفي،

 .فيفي ىي صديقتها
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. كعاشها عرفها اليت اإليديولوجية القيم فيفي نقل. ينةثب على التأثَت ريدت فيفي
 بُت من. ؾبموعتها إُف االنضماـ خالؿ من فورنا كظيفة على ينةثب ربصل أف تريد فيفي
 أشكاؿ على اؽبيمنة ىدؼ ىي ينةثب فإف ،ينةثبل فيفي قدمها اليت التفسَتات كل

% من اصحاب العمل يفعلوف َٗأف أكثر من  .." اعبملة إُف ؾبددنا انتبو. ةاإليديولوجي
. فيفي بواسطة اؼبنطقية القيمة ىذه استخداـ يتم". ..ذلك مع البنات العامالت لديهم

 .مصر يف جيدة كظيفة الختيار ينةثبل اغبرية من أكثر يعطي ال اغباِف، التفسَت

 اؼبثقفُت .ْ

 نشر  أف  غرامشي  كقاؿ  أيديولوجية،  ينشر  أف  لفكرة  البد  اؽبيمنة،  ربقيق  أجل  من
 اؼبثاؿ سبيل  على  اؼبعُت،  اإلجتماعي  اؼبؤسسات  خالؿ  من  كلكن  نفسو   ربدث ال  اؽبيمنة 
 الوطنية  اللغة  يف  اؼبثاؿ  نسيب  فهو  كمثقف  نضج كاما ،كالتعليم  اؼبدارس،  أشكاؿ  يف 

 نوعُت. اؼبتقف  لقـو  كقناة  موظف  لديو  اؼبركز  ذلك  .اؼبتغَتة  السيطرة  االجتماعي  كاجملتمع
 . كالعضوية  التقليدين  الثقفُت  من 

 يف ذلك، من أكثر ىو ما. الركاية يف اؼبثقفُت شكل على ؽبيمنةا صورة ىناؾ
 العديد قابل اؼبسلمُت، اإلخواف صباعة طو دخل عندما. طو شخصية سبلكها اليت القصة

 مع طو اجتماع أثر لقد. بالؿ كالشيخ رشاك الشيخىي اؼبثقفُت اسم  أذكر. اؼبثقفُت من
 اجملموعة أعضاء وبتاج( اؼبسلمُت اإلخواف صباعة) كمجموعة. طو عقلية على الشخصية

 تأثَت سيكوف. أخرل ؾبموعات إُف اجملموعة قيمة لنقل شخصياهتم من اؼبثقفُت إُف
 من القيم، إيصاؿ سالمة كيقبلوف يتأثركف أتباع. اؼبثقفوف بو قاـ إذا أكرب القيم تسليم
 سيتم اعبماىَت، من للعديد ااضرة طريقة مع. التقليديُت اؼبثقفُت كالدة النقطة ىذه

 :التاِفانظر االقتباس . كتطويرىا للمجموعة النبيلة القيمة على اغبفاظ
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 أيها األبناء .. 

كيعيده إُف أذىاف  إف مهمة الشباب اإلسالمي اليـو أف يستعيد مفهـو اعبهاد 
اؼبسلمُت كقلوهبم، كىذا بالتحديد ما يرعب أمريكا كإسرائيل كمعهما حكامنا 

اػبونة، اهنم يرتعدكف خوفا من الصحوة اإلسالمية الكربل اليت تتصاعد كل يـو 
يف بالدنا كتشتد شوكتها، إف ؾباىدين قالئل من حزب ا كحركة ضباس 

ة كإسرائيل اليت ال تقهر بينما اندحرت جيوش استطاعوا أف يهزموا أمريكا اعببار 
-ُّٓيف صفحة  )لناصر اعبرارة ألهنا حاربت بالدنيا كنسيت الدين ..عبد ا
ُّٔ) 

 اعبملة من ينظر. اجملموعة ألعضاء اؼبمنوحة اجملموعة قيمة على االقتباس وبتوم
اعبهاد كيعيده إف مهمة الشباب اإلسالمي اليـو أف يستعيد مفهـو " اؼبستخدمة اعبملة

 لقيمة كشرح تفصيلي كصف على ربتوم ذلك، بعد". إُف أذىاف اؼبسلمُت كقلوهبم
كىذا بالتحديد ما  . "اجملموعة شخصية أك ىوية اؼبنقولة القيم ؿبتويات تصف. اجملموعة

يرعب أمريكا كإسرائيل كمعهما حكامنا اػبونة، اهنم يرتعدكف خوفا من الصحوة 
 صباعة أف يبدك".  تتصاعد كل يـو يف بالدنا كتشتد شوكتها اإلسالمية الكربل اليت

 كباؼبثل. أعداء كحلفائها أمريكا أف فهم لديها ؾبموعة نفسها من ذبعل اؼبسلمُت اإلخواف
 .ؿباربتو هبب عدك بأهنا كصفها كما اؼبصرية، اغبكومة

 .الشيخ للقاء طوإُف  خالد دعا ذلك، كمع ،السابق يف خالد يعرؼ طو كاف
غدا انتظرين الساعة العاشرة يف ميداف التحرير أماـ قهوة على بابا .. سوؼ نصلى معا "

صفحة   )يف مسجد أنس بن مالك كأعرفك إُف فضيلة الشيخ شاكر بإذف ا ..
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. الحقنا طو إُف سييعطى الذم النفوذ لتوسيع كسيلة تصبح اعبهود ىذه مثل ".(َُّ
 دعوهتم على القدرة لديهم الذين الطالب بُت من فقط، البحث على خالد يقتصر

  خالد أحضر. مباراة كجد أنو شعر طو، خالد كجد عندما. اجملموعة إُف لالنضماـ
 ىوالذم   ىدؼ ىو خالد ىدؼ. خالد ىدؼ ربقيق يبكن حىتطو  شاكر إُف الشيخ
  .عامان  اؼبسلمُت اإلخواف صباعة ك أيضنا الشيخ ىدؼ

التجربة األليمة كراء ظهرؾ .. أعرؼ أف ما أنصحك يا كلدم أف تلقي هبذه  -
أطلبو صعب لكنو التصرؼ الوحيد الصحيح يف حالتك .. إف ما جرل لك 
يف اؼبعتقل ليس أمرا خاصا بك .. لكنو مصَت كل من هباىر باغبق يف بلدنا 

اؼبنكوب كاؼبسنولوف ليسوا بضعة ضباط لكنو النظاـ الكافر اجملـر الذم 
غضبك إُف النظاـ بأسره كليس إِف أشخاص  وبكمنا .. هبب أف توجو

بعينهم .. قاؿ تعاُف يف كتابو الكرًن "كقد كاف لكم يف رسوؿ ا أسوة 
حسنة" صدؽ ا العظيم .. لقد حورب اؼبصطفى صلى ا عليو كسلم يف 
مكة كأىُت كاشتد بو األذل حىت شكا لربو قلة حيلتو كىو انو على الناس ، 

 جهاده ثارا شخصيا من الكفار بل انصرؼ نبو إُف لكنو مع ذلك َف يعترب
نشر الدعوة كيف النهاية عندما انتصر دين ا عفا الرسوؿ عن الكفار صبيعا 

 (ِّٕ)صفحة  كأعتقهم .. ىذا الدرس هبب أف تتعلمو كتعمل بو

 الشيخ من االذباه على وبصل طو. القادـ بالشيخ طو لقاء ىو أعاله االقتباس
.. ىذا الدرس هبب  " .طو تفكَت يوجو الذم اؼبادم اتول ىو االقتباس كجوىر. شاكر

. يبداء أخذت اليت البداية من اادثة كل ىو السؤاؿ يف الدرس". أف تتعلمو كتعمل بو
 .. إٍف". أنصحك يا كلدم أف تلقي هبذه التجربة األليمة كراء ظهرؾ من اعبملة "
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 موجود شاكر الشيخ لذلك،. طو صديق خالد من اؼبادة نقل مت إذا ـبتلفنا التأثَت سيكوف
 .ؼبثقفوفاك

 كلد لقد. اؼبثقفُت من زبرج اليت كاؼبناقشة اللقاء ىو الفكرية اؽبيمنة لشكل اؼبفتاح
 االعتقاد ىذا بذكر. اعبديدة اؼبعتقدات بذكر ككذلك قوية عالقة عقد الذم االجتماع

 نوِف أف هبب. اؼبثقفُت عن الصادرة كاادثات التفسَتات، من بسرعة تنمو سوؼ
 الذم االجتماع إف الركاية يف قيل ذلك، على عالكة. االجتماعات ؽبذه كثيقا اىتماما

 اإلخواف صباعة تدفق يف االجتماع ىذا. بالؿ الشيخ مع طو لقاء كاف طو يف عقد
 :التاِف االقتباس انظر. طو فهم تعزيز زيادة أجل من اؼبسلمُت

 انقبض كجو الشيخ من الغضب كصاح:كألكؿ مرة  

ال يليق بك يا طو أف ربدثٍت هبذه الطريقة كأرجو أف تتمالك نفسك يف  -
اؼبستقبل ألنٍت سأغضب منك .. أنت تريد أف تنتقم من ظاؼبيك كأقوؿ لك 
: لست الوحيد الذم عذبوه يف أمن الدكلة، لقد عذبوا آالؼ االخوة .. أنا 

ي كما ترل لكنٍت ال أفقد صوايب كأصرخ  نفسي أضبل أثر التعذيب يف كجه
كل يـو يف كجو شيوخي .. تظنٍت أمنعك من اػبركج إُف اعبهاد كيعلم ا يا 
كلدم أف األمر ليس بيدم .. أنا الأملك ازباذ قرار العمليات بل كال أعرؼ 

هبا إال يف اللحظات األخَتة .. أنا أمَت معسكر ياطو كلست األمَت العاـ 
يف ؾبلس شورل اعبماعة .. أرجو أف تفهم ذلك فتسًتيح  كلست حىت عضوا

كتروبٍت .. لست صاحب القرار، كل ما استطيعو ترشيح اظبك لالخوة يف 
شورل اعبماعة كقد اغبحت عليهم يف ذلك ككتبت تقارير عديدة عن 
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شجاعتك كتقدمك يف التدريب لكنهم َف يقرركا إرسالك بعد فالذنب ليس 
 ت أعتقد خبربيت أهنم سيكلفونك قريبا بإذف اذنيب كما ترل .. كاف كن

 صمت طو كأطرؽ قليال مث قاؿ بصوت خافت:

أعتذر ياموالنا عن طريقيت اؼبنفعلة ..يعلم ا كم أحبك كاحًتمك يا شيخ  -
 بالؿ ..

 (ِّٗ-ِِٗ)صفحة  ال عليك يا كلدم -

 يصبح السابق، التفسَت يف كما. بالؿ الشيخ مع طو ادثة لقطة ىي القصاصة
 رشاك الشيخ يبثل. طو يف التفكَت أمباط( ثارأ) وبكموف الذين اؼبثقفُت حزب بالؿ شيخ

 صباعة عن ـبتلفوف أهنم يعٍت فبا اؼبسلمُت، اإلخواف صباعة يف اؼبثقفُت بالؿ كالشيخ
 لإلخواف العظيمة األىداؼ على التأثَت يف أكرب قوة كؽبم بأكملها اؼبسلمُت اإلخواف
 .عليها كاغبفاظ اؼبسلمُت

 الدكلة .ٓ

 األكُف، .السياسي  كاجملتمع  اؼبدين  اجملتمع  عاَف: البالد  يف  كاليتُت يبيز  غرامشي
 ىو ةالثاني كالية أف حُت يف ،"اغبر اإلرادة" إتفاقية منطقة ألهنا اؽبيمنة مفهـو يف اؼبهمة
 الدكلة مفهـو يف يدخالف العاؼبُت كال ذلك كمع. كالتدخل العنف اإلكره من   عاَف

 الدكلة. اؼبدين  دبجتمع  بل  اغبكومُت باؼبسؤلُت  تعلق ال  غرامشي  عند  الدكلة. اػباص باؼبعٌت
 على  كوبافظ  يربر ال  اغبكومة  كهبا  كالتطبقية  النظرية  األنشطة  يف  كامال  النشاط  ىي 
 .أمره  يف  اؼبوجودة  لتلك  النشطة  على  لغلب  هتدؼ  كلكن  ىيمنتها، 
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 ىو ىذا. غرامشي  نظرية يف  الثقافة  أبنية  إلعطاء  نتيجة  الدكلة  اؼبفهـو  يف  التوسع
  أخالقية بلد  كل  يعترب ". الثقافية  الدكلة" أك " األخلبقية"  البالد  عن  ربدثت  أنو  يف  السبب 

  اؼبستول على  السكاف  من الكبَتة  حركة  لتوليد  ىي  كظائف  أىم  من  كاحد  بعيد  حد إُف
 منتجة    قوة  مصاٌف - السلطة  إُف  اغباجة مع  يرتبط  مستول  كىو  كالثقايف،  األخالقي

 كثَتة أجزاء على يشرؼ كجو أعلى الدكلةاؽبيمنة  ىذه تصبح .السلطاف  الطبقة  كمصاٌف 
 أك موقف. الدكلة جهاز عالقات خالؿ من ذلك مراقبة على قادرين سنكوف. ربتها
 .اؽبيمنة أشكاؿ من كاحدة هبعل الدكلة، أجهزة من متنوعة ؾبموعة مع الدكلة طبيعة

 َف الذم طو قصة ىناؾ الركاية يفكجد الباحث القصة أشكاؿ اؽبيمنة الدكلة. 
 من. البواب كىو طو، كضع ىو اػبرهبُت عدـ سبب. الشرطة أكاديبية من يتخرج

 اغبكومة من اعبواب فإف ذلك، كمع. الدكلة إُف رسالة طو أرسل ربدث، اليت اؼبخالفات
 : التاِف النحو على ىو

 اؼبواطن طو ؿبمد الشاذِف

 القاىرة –شارع طلعت حرب  ّْ –عمارة يعقوبياف 

 ربية طيبة ..

ة اعبمهورية بشاف استبعادكم من اختبار باإلشارة إُف شكواكم اؼبقدمة إُف رناس 
بعد مراجعة اؼبوضوع مع السيد اللواء مدير  القبوؿ بكلية الشرطة .. كبيطكم علما بأنو 

 كلية الشرطة، تبُت لنا عدـ صحة موضوع الشكول .. سبنياتنا بالتوفيق

 كتفضلوا بقبوؿ فانق االحًتاـ 

 اللواء حسن بازرعو

 (ُُِ)صفحة  مدير إدارة شكاكل اؼبواطنُت برناسة اعبمهورية
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 اؼبرسل ىو من الحظ. طول حدث ؼبا الدكلة من استجابة ىو أعاله االقتباس
 ؿبتويات عاـ، بشكل الرسالة مثل". مدير إدارة شكاكل اؼبواطنُت برناسة اعبمهورية"

باإلشارة إُف شكواكم اؼبقدمة إُف رناسة اعبمهورية بشاف استبعادكم من " ىي الرسالة
اختبار القبوؿ بكلية الشرطة .. كبيطكم علما بأنو بعد مراجعة اؼبوضوع مع السيد اللواء 

 كاإلجابة". مدير كلية الشرطة، تبُت لنا عدـ صحة موضوع الشكول .. سبنياتنا بالتوفيق
 ".تبُت لنا عدـ صحة موضوع الشكول .. سبنياتنا بالتوفيق " كانت طو تلقاىا اليت

 يف العالقة ثبتت. كالدكلة السيد اللواء مدير كلية الشرطة بُت أقيمت عالقة ىناؾ
 ال. ديبقراطي غَت نظاـ الوقت ذلك يف اؼبصرية الدكلة لدل كاف. أعاله الرسالة إجابة
 اؽبيمنة الدكلة أظهرت كقد. طرؽ بعدة حقوقو على طو مثل الصغار األشخاص وبصل
 اجملموعات على تسيطر اغباكمة اجملموعة ألف ىيمنة يصبح ىذا .طو أم مواطنيها على

السيد اللواء مدير كلية  من عادلة غَت معاملة تلقى البواب، موقع ذك طو. العادية
 الدكؿ توافق الدكلة قبل من عليو اؼبوافقة سبت العادؿ غَت السلوؾ أف يبدك. الشرطة
 من كل .اؼباؿ من كبَت دببلغ الفائدة دفع هبب عندما سياسي نقدم سلوؾ على اؼبصرية
 من كاحدة البالد جعل على قادر الدكلة، أجهزة شبكة كيعرؼ الدكلة، نظاـ يعرؼ
 ىو الدكلة تديره الذم النظاـ فإف عقب، على رأسنا شرحو مت إذا. يمنةاؽب اإلعالـ كسائل
 .الناشئة اؽبيمنة أساس
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 رابعال الفصل

 ختتاماال
 الخالصة .أ 

 ،األسواىنلعالء  عمارة يعقوبيافيف الركاية  اؽبيمنة عن ربليالن  البحث ىذا قاـ
 الرابع الفصل يأيت اآلف .لتحليلها منهجنا غرمشي أنطنيو نظرية على الباحث كاستخدـ

 نتائج على إعتمادنا الباحث كىبلص. النتائج الستخالص للباحث الوقت حاف كقد
 :كاأليت ىي البحث كخالصة ،السابق الثالث الفصل يف ذكرىا اليت البحث

ىي  األسواىنلعالء  عمارة يعقوبيافيف الركاية  طبقة اؽبيمنة صورة كاف -ُ
اؽبيمنة متكامل قصة طو يف أكاديبية الشرطة، ، كىي : أقساـ ثالثة

لقصة سعاد  اؽبيمنة اؼبنحلُت لقصة الوزير يف اغبزب  ،اؽبيمنة اغبد األدىن
 عند حامل.

 طبسة ىي عمارة يعقوبيافيف الركاية  اؼبوجودة اؽبيمنة أشكاؿكاف  -ِ
 اؽبيمنة ،زكى بك كاغباج عزاـ أقصوصة يف الثقافية اؽبيمنة: كىي ،أقساـ

 اإليديولوجيةاؽبيمنة  يف قصة الصحفى مع حامت، من ناحية رغبة األفرد
اؼبثقفُت يف قصة  اؽبيمنة ،يف قصة طو مع سكاف العمارة كقصة من بثينة

 .الدكلية يف قصة طو اؽبيمنة طو كألتقى الشيخ شاكر كالشيخ بالؿ،
 االقتراحات .ب 

 أنطونيو اؽبيمنة نظرية باستخداـ كذلك األدب، نقد علم ىو البحث ىذا
 استخدامها يتم اليت اؽبيمنة دبفهـو اؼبتصلة يف كدراسة لتحليل يعٍت البحث ىذا غرامشي،

 من الرئيسي كاؽبدؼ البحث، ىذا يف. الدراسة قيد الكائن ربليل عمق( نظرية) كأداة
 ىذا أف الباحث رأل. األسواىنعالء  كتبها اليت عمارة يعقوبياف الركاية ىو البحث

 أم الباحث دأري لذلك ،الكمالية درجة عن بعيد اؼبثالية، عن تكوف ما أبعد ىوالبحث 
 الصراعات لتفهم كربليل اؽبيمنة دراسة على البحوث تطوير الذين اآلخرين الباحثُت
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 مثَتة مناقشة أيضا األدب يف الصلة ذات اؽبيمنة إُف كبالنظر اؼبكثفة، االجتماعية
 بعد .شاملة بصورة كاؼبشكلة اؼبعرفة الكتساب العمق يف دراستها كينبغي للغاية لالىتماـ

 من فهمو نشر على قادر كىو الوقت حرية لديو يكوف أف ينبغي اغبالية، النظرية معرفة
 العربية األدبية اؼبصادر من اجتماعية دراسات .الباحثُت مكاف حوؿ مناقشة خالؿ

 حوؿ لدراسة للباحثُت كمرجع استخدامها يبكن كبالتاِف، .الفعلي الواقع ؼبمارسة
 .الدراسة اؼبتعلقة البحوث
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