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 االستهالل

 أما اعباىل اؼبركب فهو من هبهل أنو جاىل! ،اعباىل البسيط ىو من يعلم أنو جاىل
“Orang bodoh yang sederhana adalah orang yang mengetahui bahwa dirinya 

bodoh, sedangkan orang bodoh yang kompleks adalah orang yang pura-pura tidak 

tahu bahwa dirinya bodoh.”  

- Tawfiq Al-Hakim - 
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 اإلهداء

 أحسن يل أف أىدم ىذا البحث إىل : 

  ظاىرا كطاننا  ٍبالذم يرضبِب كيربيِب كيقضي حاج، أيب احملبوب عبد الواحد -3

 الٍب تربيِب صربا حٌب اآلف ، أمي احملبوبة ماراي ألفة -1

اف على ىم كيدعواف يل ُب كل كقتهم كيشععْب ُب حناهنم كصرب كاللذين يربي 
 التقدـ لنيل اآلمل كالتفاؤؿ كجزاىم هللا أحسن اعبزاء ُب الدنيا كاآلخرة  

 الٍب توافقِب على كل الطور   اعيِب كعزة اؼبسلمة كألواين عماليأخواٌب الصغّبة : قرة ال -1

لعلـو اإلنسانية بقسم اللغة العربية كأدهبا ُب كلية األدب كا صبيع أصدقائي احملبوبْب  -4
 "لسكار الدؤيل" قبحنا هللا   1138اؼبرحلة 

 كأخّبا آمل أف ينفعنا ىذا البحث على تطوير الدراسة اإلسبلمية ُب العامل  
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 توطئة

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 اؼببدئ اغبمد هلل الذم خلق اإلنساف ُب أحسن تقوًن  كأشهد أف ال إلو إال هللا
كأشهد أف دمحما عبده كرسولو صلى هللا على دمحم كعلى آلو كأصحابو أصبعْب  رب  ،اؼبعيد

 اشرح يل صدرم كيسر يل  أمرم كاحلل عقدة من لسانِب يفقهو قويل  أمْب  أما بعد 

ُب  االجتماعيةقذ سبت كتابة ىذا البحث اعبامعي ربت اؼبوضوع : "الدراسة 
فيق اغبكيم )دراسة أدبية إجتماعية طاؼبنظور رنيو كليك كآكسًب ركاية "ضبار اغبكيم" لتو 

لكلية العلـو  النهائي كاغبصوؿ على درجة سرجنا كارف(" الستيفاء شركط االختبار
اإلنسانية ُب قسم اللغة العربية كأدهبا جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية 

ص يعطي دعمة كمساعدة للباحث ُب دباالنج  فالباحثة تقدـ كلمة الشكر لكل شخ
 إعداد ىذا البحث اعبامعي خصوصا إىل : 

مالك إبراىيم  انمدير جامعة موال، اؼباجستّب،   فضيلة األستاذ الدكتور دمحم زين الدين3
 اإلسبلمية اغبكومية ماالنج  

 عميد كلية العلـو اإلنسانية  ،   فضيلة الدكتور فيصل، اؼباجستّب1

 رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا   ر عبد الباسط، اؼباجستّب،  فضيلة الدكتو 1

 سكرتّب قسم اللغة العربية كأدهبا  ، اؼباجستّب، زكاكم  فضيلة األستاذ 4

 مشريف ُب أتليف ىذا البحث  ، اؼباجستّب، فضيلة األستاذ دمحم أنوار فردكسي  5

   صبيع أصدقائي ُب قسم اللغة العربية كأدهبا  6

 بلئي اغبماسة كاؼبساعدة ُب إسباـ ىذا البحث اعبامعي    صبيع زم7
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 1111 أبريل 38 ،ربريرا دباالنج

 الباحثة           

 
 عليا عفيفة ماليانة    

 38131361رقم القيد : 
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 مستخلص البحث

دراسة ُب ركاية "ضبار اغبكيم" لتوفيق اغبكيم ) االجتماعية  الدراسة 1111 ة.فعليا عفي ماليانة،
عربية قسم اللغة ال عي،مو كليك كآكسًب كارف(  البحث اعباأدبية إجتماعية طاؼبنظور رني
 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج  كأدهبا، كلية العلـو اإلنسانية،

 اؼباجستّب : دمحم أنوار فردكسي،        ؼ    اؼبشر 

 علم اجتماع األدب   اية،حية : حياة اجملتمع، رك تالكلمات اؼبفا

 أكالواقعة  شخصية أكعن السردية الركاية ىي شكل من أشكاؿ العمل األديب  كتابة 
اة من كاقع اغبيالناس الذم يلوف األعماؿ األديب  يعكس السياؽ االجتماعي غبياة التاريخ 

األدب ىو ب، على أساس أف علم اجتماع األدب بوجو الوثيقة لؤلدللمعتمع  يهتم  االجتماعية
بلثة مناىج ُب علم اجتماع   عرض رنيو كليك كآكسًب كارف ثاالجتماعيةاؼبشكبلت كظاىرة  صورة

 أكالن، علم اجتماع اؼبؤلف، اثنينا، علم اجتماع األعماؿ األدبية، اثلثنا، علم اجتماع القارئ   األدب 

ة علم اجتماع ُب ىذا البحث، استخدمت الباحثة اؼبنهج الوصفي النوعي، طاستخداـ نظري
األدب من منظور رينيو كيلك كآكسًب كارف  كأخذت مصادر البياانت من الركاية "ضبار اغبكيم" 
لتوفيق اغبكيم  اؽبدؼ من ىذه الدراسة ؼبعرفة أحواؿ االجتماعي للمعتمع الريفي اؼبصرم كؼبعرفة 

 فيق اغبكيم للمعتمع الريفي اؼبصرم ُب ركاية "ضبار اغبكيم" لتو  االجتماعيةأثر أحواؿ 

ُب  تمع الريفي اؼبصرمللمع االجتماعيأحواؿ  من ىذا البحث يعِب : )أ( نتائج البحث
ادم ُب الريفي اؼبصرم سنة التضخم االقتص -3 :تشمل إىل ركاية ضبار اغبكيم لتوفيق اغبكيم

اؼبصرم الثورة السياسي ُب  -1  3941اؼبسألة االجتماعي ُب الريفي اؼبصرم سنة  -1  3941
ُب ركاية ضبار اغبكيم لتوفبق  تمع الريفي اؼبصرمللمع االجتماعيةأثر أحواؿ  )ب(  3941ة سن

األثر من  -1  3941القتصادم الريفي اؼبصرم سنة األثر من تضخم ا -3تشمل إىل :  اغبكيم
  3941مسألة االجتماعي ُب الريفي اؼبصرم سنة 
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Abstrak 

Maliyanah, Alya Afifah. 2022. Kajian Sosial dalam Novel “Himar Al-Hakim” 

Karya Tawfiq Al-Hakim (Analisis Sosiologi Sastra Perspektif Rene Wellek 

dan Austin Warren). Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas 

Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Pembimbing : Muhammad Anwar Firdausi, M. Ag. 

Kata Kunci   : Kehidupan Masyarakat, Novel, Sosiologi sastra.  

Novel merupakan salah satu bentuk karya sastra. Tulisan naratif yang 

menggambarkan tokoh, atau peristiwa atau menggambarkan sejarah. Konteks 

sosial kehidupan masyarakat yang mewarnai karya sastra mencerminkan situasi 

realitas kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan sosiologi sastra berkaitan 

dengan aspek dokumen sastra, atas dasar bahwa sastra merupakan gambaran 

masalah dan fenomena sosial. Rene Wellek dan Austin Warren menawarkan tiga 

pendekatan sosiologi sastra. Pertama, sosiologi pengarang, kedua, sosiologi karya 

sastra, ketiga, sosiologi pembaca. 

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, 

dengan menggunakan teori sosiologi sastra perspektif Rene Wellek dan Austin 

Warren. Dan sumber data diambil dari novel “Himar Al-Hakim” karya Tawfiq Al-

Hakim. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi sosial 

masyarakat pedesaan Mesir dan pengaruh kondisi sosial terhadap masyarakat 

pedesaan Mesir dalam novel “Himar Al-Hakim” karya Tawfiq Al-Hakim.  

Hasil penelitian dari penelitian ini adalah: (A) Kondisi sosial masyarakat 

pedesaan Mesir di dalam novel “Himar Al-Hakim” karya Tawfiq Al-Hakim yang 

meliputi: 1- Inflasi perekonomian di pedesaan Mesir pada tahun 1940. 2- Masalah 

sosial di pedesaan Mesir pada tahun 1940. 3- Revolusi politik di Mesir pada tahun 

1940 . (B) Pengaruh kondisi sosial terhadap masyarakat pedesaan Mesir di dalam 

novel “Himar Al-Hakim” karya Tawfiq Al-Hakim yang meliputi: 1- Pengaruh 

dari inflasi perekonomian di pedesaan Mesir pada tahun 1940. 2- Pengaruh dari 

permasalahan sosial di pedesaan Mesir pada tahun 1940. 
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Abstract 

Maliyanah, Alya Afifah. 2022. Social Studies in the Novel "Himar Al-Hakim" by 

Tawfiq Al-Hakim (Analysis of Sociology of Literature from the Perspective 

of Rene Wellek and Austin Warren). Thesis, Department of Arabic 

Language and Literature, Faculty of Humanities, Islamic State University 

of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. 

Supervisor  : Muhammad Anwar Firdausi, M. Ag. 

Keywords    : Community Life, Novel, Sociology of Literature. 

Novel is a form of literary work. Narrative writing that describes 

characters, or events or describes history. The social context of people's lives that 

color literary works reflects the reality of the social life of the community. The 

sociology of literature approach is related to aspects of literary documents, on the 

basis that literature is a description of social problems and phenomena. Rene 

Wellek and Austin Warren offer three approaches to the sociology of literature. 

First, the sociology of the author, second, the sociology of literature, and third, the 

sociology of the reader.  

The research method used is descriptive-qualitative, using the theory of 

sociology of literature from the perspective of Rene Wellek and Austin Warren. 

And the data is taken from the novel "Himar Al-Hakim" by Tawfiq Al-Hakim. 

The purpose of this study was to determine the social conditions of rural Egyptian 

society and the influence of social conditions on rural Egyptian communities in 

the novel "Himar Al-Hakim" by Tawfiq Al-Hakim. 

The results of this study are: (A) The social conditions of rural Egypt in 

the novel "Himar Al-Hakim" by Tawfiq Al-Hakim which include: 1- Economic 

inflation in rural Egypt in 1940. 2- Social problems in rural Egypt in 1940. 3- The 

political revolution in Egypt in 1940 . (B) The effect of social conditions on rural 

Egypt in the novel "Himar Al-Hakim" by Tawfiq Al-Hakim which includes: 1- 

The effect of economic inflation in rural Egypt in 1940. 2- The effect of social 

problems in rural Egypt on 1940.  
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 األول الفصل

 ادلقدمة

 أ. خلفية البحث

 الظاىرة اإلجتماعية الٌب ربدث ُب اجملتمع ىي الواقعة ُب حياة األفراد
  تمعلظاىرة اإلجتماعية ُب حياة اجملا كن مبلحظة سبأك اعبماعة  حيث 

فنا يعكس السياؽ االجتماعي غبياة الناس الذم يلوف األعماؿ األدبية موق
جتماعية للمعتمع   يبكن منفصلو من كاقع اغبياة االالمعيننا من اغبياة  

(  القيم االجتماعية ُب العمل األديب مهمة 336 ص ، 1137)ليستارم، 
للغاية الستخدامها ُب حياة الناس  ألف قيمة األعماؿ األدبية ال زبتلف كثّبنا 

   (5 ص ، 1113ث ُب حياة الناس  )يولياان، عن األحداث الٍب ربد

لقصّبة ماؿ األدبية أبشكاؿ ـبتلفة منها النثر كالقصص ابتدع األعي
الركاايت ىي جزء من األعماؿ األدبية الٍب كلدت من  كالشعر كالركاايت 

عملية إبداعية كخيالية للمؤلف، كعادة ما تكوف الركاايت متضمنة ُب اعبوانب 
انية كالتعليمية كاالقتصادية كالثقافية، كربتوم على القيم اإلنس االجتماعية

كالثقافية   االجتماعيةاؼبوجودة ُب اجملتمع، من القيم األخبلقية كالدينية ك 
اؼبسؤكلية، التدريس، التداكؿ، التعاكف اؼبتبادؿ، التعانف، اؼبساعدة اؼبتبادلة 

 (181 ص ، 1111، القيم الثقافية   )فانمة كآخركف ككذلك

ق اغبكيم  احدل من أشكاؿ الركاية العربية ىو "ضبار اغبكيم" لتوفي
توفيق اغبكيم كاتب  كأحد اؼبؤلف اؼبصريْب البارزين ُب العصر اغبديث، 
كغالبنا ما يُنظر إليو على أنو ذركة سبثيل الواقعية ُب األدب اؼبصرم   كلد توفيق 

  كمل يتوقف أبدنا 3987كتوُب عاـ  3898اغبكيم ُب اإلسكندرية دبصر عاـ 
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اقتصادية كاجتماعية كثقافية كحٌب عن توجيو انتقادات اجتماعية سياسية ك 
الىوتية ميتافيزيقية ُب كاقع العامل اؼبصرم أك أجزاء منو  العامل ُب ذلك 
الوقت بشكل عاـ، كخاصة اؼبشاكل اإلنسانية اؼبتعلقة طاغبضارة اغبديثة 

سرحيات العربية   إضافتو من ركاد الركاايت كاؼب ،اؼبعاصرة  جبانب ذلك
 (376 ص ، 1131)لطيفي ، 

قل إىل مدينة شرحت ىذه الركاية شاطا من القرية اظبو بيك الذم انت
ىو الذم يشَبم اعبحش )ضبار صغّب( على جانب الطريق    القاىرة للعمل 

علم اعبحش ببيك كثّبا عن أشياء ال يعرفو، خاصة عن تزىد   أنلق على 
فيلسوؼ، أحدىا أف ينظر وكو اغبمار الذم اشَباه إبسم فيلسوؼ بسبب سل

إىل نفسو ُب اؼبرأة ككأنو يسأؿ نفسو "من أان ؟"  كصوُب يبحث عن اؽبوية   
، التقى أبحد اؼبخرج عقد ُب يْب كربدث عن سيناريو فيلم الذم سُب اليـو

اـ بعمل ُب أحد األرايؼ ريف مصر   كقبل ىذا الشاب عرض اؼبخرج طالقي
أخذ الشاب  ،لاؼبصر  ىعندما كانوا على كشك اؼبغادرة إىل الريف اؼبصرية 

لك   عند كصوؽبم إىل ضباره الصغّب إىل القرية اؼبصرية كظبح اؼبخرج كزمبلؤه بذ
لكن ىذا الشاب تذكر ماضيو  عنهم ، استقبلهم أىل القرية لاؼبصر  ىالريف

بعد مركر الوقت، ترافقهم إىل  طالفعل حالة اعبو الريفي اؼبصرم الذم فهم 
رية فيهم  كمع ذلك، فإف أحواؿ اؼبنزؿ كخدمتهم خبّب من قبل الناس الق

ُب الريف مقلقة للغاية  أحدىا: عدـ احملافظة على النظافة،  االجتماعية
الفقر الذم وبدث ُب  راض، كاؼبضرّة طالصحة  جو اغبار كاإلصابة طاألم

، أم كجود الطبقتْب االجتماعيةاجملتمع   كحالة الناس ىناؾ من عدـ اؼبساكاة 
لفعوة ىي الٍب تؤدم إىل تدمّب االنسعاـ ُب اجملتمع   العليا كالصغار   كىذه ا

جبانب ذلك، ىناؾ نساء تعمل أبشياء ال ينبغي القياـ هبا مثل اللعب مع 
الرجاؿ كغّبىا   بعد عرؼ الشاب حبالة اجملتمع الريفي اؼبصرم، نول العودة 
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ُب اليـو عاد  ،إىل القاىرة ؼبواصلة عملو ىناؾ كترؾ ضباره  بعد كقت نويل
الشاب مرة كأخرب اؼبخرج أف ضباره قد مات بسبب عدـ حصولو على الطعاـ 

أدرؾ على كجود صديقو الذم علمو  ،عندما ظبعو اػبرب كاغبليب اؼبناسبْب لو 
 إايه  

علم االجتماع ىو علم يدرس اجملتمع على الطبيعة العامة كيكشف عن 
و علم وبلل بنية عامة للحياة ُب اجملتمع، ُب حْب أف علم االجتماع ى

من جوانب ـبتلفة،  االجتماعيةالعبلقات السببية بْب ـبتلف ظواىر اغبياة 
كاألخبلقية كاألسرة  كمع ذلك، ُيشار إىل علم  االجتماعيةمثل االقتصادية ك 

، االجتماعيةاالجتماع أيضنا على أنو علم يناقش األعراض كأتثّب الظواىر 
رل  )حبييب كآخركف، خاأل االجتماعيةكيفحص أيضنا خصائص الظواىر 

علم اإلجتماع ىو اإلنضباط من حياة اجملتمع كموضوع (  ك 31 ص ، 1139
كالسلوؾ اإلجتماعي  االجتماعيةدراستو تشمل الفعل اإلجتماعى كالتعريف 

 ص ، 1137 ،فبا تدؿ على عبلقة التفاعل اإلجتماعى ُب اجملتمع  )موليدا
38) 

العمل األديب من خبلؿ نظارة ينظر علم اجتماع األعماؿ األدبية إىل 
االرتباط بْب مشاكل اجملتمع كالعمل األديب اؼبعِب  ىذا النهج االجتماعي 

( فبلنو الذم يشرح أف العمل األديب ىو تقليد (Platoلؤلدب مشتق من 
  (1 ص ، 1139، ؾبموعات اجملتمع   )حبييب كآخركفككصف لديناميكيات 

ماع األدب إىل ثبلثة أجزاء  كسًب كارف علم اجتآصنف رينيو كيلك ك 
أكال: علم اجتماع اؼبؤلف  اؼبشاكل ذات الصلة ىي األساس االقتصادم 

، ككضع اؼبؤلف، كأيديولوجية اؼبؤلف، االجتماعيةلئلنتاج األديب، كاػبلفية 
كالٍب يبكن رؤيتهو من خبلؿ األنشطة اؼبختلفة للمؤلف خارج األعماؿ 
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ألدبية  اؼبشاكل ذات الصلة ىي األشياء الٍب األدبية  اثنيان: ؿبتول اؼبصنفات ا
   اثلثا: االجتماعيةينطوم عليها ؿبتول األعماؿ األدبية فيما يتعلق طاؼبشاكل 

مشاكل القارئ كالتأثّب االجتماعي للمصنفات األدبية  تدخل التطورات 
ُب ثبلثة أنواع من اؼبشاكل، كىي علم اجتماع اؼبؤلف،  االجتماعيةكالتغّبات 

 أتثّب األدب على اجملتمع  )سافرم،تول االجتماعي لؤلعماؿ األدبية، ككاحمل
(  فأما كيلك ككارف قيدا على أف دراسة األدبية 384 ص ، 1138

تركز على ؿبتوايت اإلنتاج األدىب كاألىداؼ كغّبىا من األمور  االجتماعية
 يبوكك،  )ك االجتماعيةة طاؼبشكبلت الضمنية ُب اإلنتاج األدىب نفسو كاؼبتعلق

 (38 ص ، 1111

، ركاية ببلنتك 1138سفارم، ديدم ـبتار،  من  دراسة سابقة قاـ هبا
ألضبد نوىارم: منهج علم اجتماع األدب، الطريقة اؼبستخدمة ُب ىذه 
الدراسة ىي نريقة كصفية نوعية  بناءن على نتائج البحث، يبكن االستنتاج أف 

( صورة اجملتمع 1تيك، )( السياؽ االجتماعي للمؤلف ُب ركاية ببلن3)
 ُب ركاية ببلنتيك  االجتماعية( الوظيفة 1ينعكس ُب ركاية ببلنتيك، )

، اؼبعتقدات اعباكية التقليدية ُب ركاية 1138كالثاين بقلم يوليانٍب، إيفا، 
"سوٌب" لسفردم جوكو : دراسة ُب علم االجتماع األديب  نريقة البحث 

اؼبكتبة  تقنية صبع البياانت اؼبستخدمة اؼبستخدمة ُب ىذه الدراسة ىي نريقة 
ىي تقنية االستماع كتقنية تدكين اؼببلحظات  ُب أسلوب ربليل البياانت 
اؼبطبق بطريقة التحليل الوصفي  تتمثل تقنية عرض نتائج ربليل البياانت 
طاستخداـ نريقة الوصف ُب كصف نتائج معاعبة البياانت الٍب ًب إجراؤىا  

أف ىناؾ معتقدات التقليدية تنقسم إىل أربعة جوانب: نتائج ىذه الدراسة 
( اإليباف خبلق 1( اإليباف طاػبارؽ  )1( اؼبعتقدات حوؿ البيئة البشرية  )3)
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( نوع آخر من اؼبعتقدات أم إذا كاف الشخص مفقودنا، فُيعتقد 4الكوف  )
 أنو ًب اختطافو من قبل كسيط 

ركاية للناس العاديْب ، 1111كالثالث كتبتها فانمة، سفٍب كآخرين، 
ألندراي ىّباات )دراسة علم اجتماع األدب(، كالطريقة اؼبستخدمة ُب ىذه 
الدراسة ىي نريقة كصفية نوعية  تقنية صبع البياانت اؼبستخدمة ُب ىذا 

( حملة 3البحث ىي الدراسة األدبية  ككانت نتائج اؼبناقشة ُب ىذه الدراسة )
ردة ُب الركاية كىي مشاكل الفقر، مشاكل الوا االجتماعيةعامة عن اؼبشاكل 

 الوضع االجتماعي، مشاكل التعليم 

صورة الفقر ُب ركاية  ،1111، كحيو نوسنتارا أجي،الرابع من أتليف 
"دااتراف تورتيبل" عبوىن ستينبيك مع عبلقتو دبشكبلت الفقر للمعتمع 

  يستخدـ ىذا "ساساؾ" كعبلقتها دبشاكل الفقر ُب ؾبتمع "ساساؾ"،
البحث نوعنا كصفينا نوعينا من البحث  مصدر بياانت ىذا البحث ىو ركاية 
دااتراف تورتيبل عبوف شتاينبك  البياانت اؼبستخدمة ُب ىذه الدراسة ىي 
اعبمل كالفقرات الواردة ُب ركاية "دااتراف تورتيبل" عبوف شتاينبك  كتظهر 

( 3ىذه الدراسة إىل )اؼبعطيات مشكلة الفقر الواردة ُب الركاية  تشّب نتائج 
كجود ثبلث صور للفقر ُب ركاية دااتراف تورتيبل عبوف شتاينبك، كىي )أ( فقر 

( صورة الفقر 1  )االجتماعيةمصور طالصور اؼبادية، )ب( فقر مصور طالصور 
ُب ركاية دااتراف تورتيبل عبوف شتاينبك ؽبا صلة دبشكلة الفقر ُب ؾبتمع 

 ساساؾ، أم أنبية صورة الدخل 

، 1113ككىيو ك كيدينٍب،  ابقة الٍب كتبتها رينعاين، الدراسة السٍب
ضد اجملتمع اعباكم ُب جّبكاؾ "كالونج إيباس"  االجتماعيةالقوالب النمطية 

لؤلدب، كالطريقة اؼبستخدمة ُب ىذا البحث  االجتماعيةلِب نيغركىو: دراسة 
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على الصور كصفية نوعية من خبلؿ نظرية علم االجتماع األدب الذم تركز 
، كاغبياة اعباكية  البياانت الواردة ُب ىذه الدراسة ُب االجتماعيةالنمطية 

 االجتماعيةشكل كلمات كعبارات كصبل كصبل تتعلق طالصور النمطية 
للشعب اعباكم ُب فبارسة اغبياة الزكجية  حصلت نتائج ىذه الدراسة على 

اكم، كنبا اؼبوقف أك ضد اجملتمع اعب االجتماعيةنوعْب من الصور النمطية 
 كنبيعة كسلوؾ اعباكم  االجتماعيةاؼبوقف كأشخاص متواضع ُب اغبياة 

، دراسة 1113التايل دراسة سابقة لنور فاضلة، فيفي ألفياه، 
سوسيولوجية لؤلدب ُب مرآة ركاية الركح لس براسيتيو أكتومو، أنواع كأساليب 

البياانت الواردة ُب  ىذا البحث ىو البحث النوعي كنرؽ التحليل الوصفي 
ىذه الدراسة عبارة عن كلمات كصبل تتعلق بعلم اجتماع األدب ُب ركاية 
"مرأة الركح" لس براسيتيو أكتومو  تقنيات صبع البياانت طاستخداـ اؼبقاببلت 

 االجتماعية( اػبلفية 3كربليل الواثئق  كانت نتائج ىذه الدراسة كما يلي: )
الركح" لس براسيتيو أكتومو ىو كاتب ال يزاؿ  كالثقافية ؼبؤلف ركاية "مرأة

اؼبوصوفة ُب ىذه الركاية  االجتماعية( اؼبشكلة 1متمسكنا طالعادات كالثقافة، )
ىي مشكلة اعبريبة الٍب يرتكبها اؼبصنع من خبلؿ توظيف أشخاص مؤيدين 
الرتكاب أعماؿ عنف ضد اجملتمع فبن يعارضوف إنشاء اؼبصانع، كالفساد، 

( 1األسرم، كاؼبشاكل البيئية الٍب ربدث بسبب إنشاء اؼبصنع، )كاالضطراب 
التأثّب االجتماعي لركاية "مرأة الركح" على القارئ لو رسالة إهبابية، كالرسالة 

 الٍب ينقلها اؼبؤلف يلقى استحساف القراء 

، الصراع االجتماعي 1138كفيصل كجواندا،  ٍب بعد ذلك، نوربيٍب،
رؼ الرضبن )علم اجتماع األدب كيلك ككارف(، ُب ركاية جاديس بيما لعا

نريقة البحث ىذه كصفية نوعية  اؽبدؼ من ىذا البحث ىو الصراع 
االجتماعي للشخصية كالذم يشمل شكل الصراع االجتماعي كأسباب 
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الصراع االجتماعي كحل الصراع االجتماعي  ًب اغبصوؿ على البياانت ُب 
ديس بيما" للكاتب عارؼ الرضبن  ىذه الدراسة من خبلؿ ربليل ركاية "جا

طاستخداـ تقنيات القراءة كتدكين اؼببلحظات  األداة اؼبستخدمة ُب ىذا 
البحث ىي الباحث نفسو أبدكات مثل اؼبراجع كبطاقات البياانت  ًب التحقق 
من صحة البياانت ُب ىذه الدراسة طاستخداـ البياانت كاؼبوثوقية  تشّب نتائج 

تضارب اجتماعي ُب الشخصيات ُب ركاية جادس  ىذه الدراسة إىل كجود
بيما للكاتب عارؼ الرضبن  شكل الصراع االجتماعي ُب ركاية جاديس بيما 

 ىو اعبدؿ كاؼبشاحنات 

، اعبوانب 1139كجواندا كأندم،  ،بعد ذلك، من البحث ىارداينٍب
ع لركاية "السبلـ عليكم بيعينج" ألظباء انداي )مراجعة علم اجتما  االجتماعية

األدب(، مصدر البياانت ُب ىذه الدراسة ىو "السبلـ عليكم بيعينج" 
ألظباء انداي  صبع البياانت ُب ىذه الدراسة ىو أسلوب قراءة كأسلوب 
تسعيل  ًب إجراء ىذا البحث من خبلؿ ربديد كتصنيف ككصف كربليل 
السياؽ االجتماعي للمؤلف، كاالنعكاس االجتماعي للمعتمع، كالوظيفة 

للعمل بناءن على نظرية كيلك ككارف ُب علم االجتماع األديب   اعيةاالجتم
بياانت تضمنت السياؽ االجتماعي  11كخلصت نتائج الدراسة إىل كجود 

 81للمؤلف  من اعبانب االجتماعي للعمل أك انعكاس حياة الناس ، ىناؾ 
 بياانت كبياانت سائدة دبا ُب ذلك اإلصبلحات 

، القيم الدينية لنعيب ؿبفوظ ُب ركاية 1111دراسة سابقة لعفيفة، 
أكالد حراتينا قصة رفاعة )دراسة سوسيولوجية لؤلدب عند كيلك ككارف(، 
استخداـ نوع اؼبنهج ىو منهج كصفي نوعي  البحث األديب من خبلؿ 
القراءة كاالنتباه كالنظر ُب الدراسات السابقة  مصادر البياانت اؼبستخدمة 

ياانت الثانوية  كنتائج ىذه الدراسة عبارة عن معاين ىي البياانت األكلية كالب
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ضمنية ربتوم على قيم دينية ُب شكل أبعاد عقيدة، كأبعاد شرعية، كأبعاد 
 أخبلقية 

رسالة معنوية ُب ركاية "ضبار  ،1113 ،ىو لسحر الدين ،كاألخّب
اغبكيم" لتوفيق اغبكيم، ىذا البحث حبث ُب اؼبكتبات طاستخداـ مناىج 

وصفية  استخدمت البياانت الٍب ًب صبعها ُب ىذه الدراسة نريقة البحث ال
االستماع الٍب ًب كصفها طاستخداـ تقنيات القراءة كتدكين اؼببلحظات  تشّب 
نتائج الدراسة إىل أف شكل الرسائل األخبلقية الواردة ُب ركاية نبر اغبكيم 

اف كبيئتو ىي: )أ( العبلقة بْب اإلنساف كنفسو، )ب( العبلقة بْب اإلنس
، )ج( العبلقة بْب اإلنساف ك ربو  كُب ىذه الدراسة أيضنا كجد االجتماعية

 شكل إيصاؿ الرسائل األخبلقية )أ( صروبنا )ب( ضمنينا 

بناءن على الكشف عن األحباث السابقة الٍب ًب العثور عليها، كجد 
ا، أال كىو البحث طاستخداـ نظرية علم االجتما  ع اؼبؤلفوف تشاهبنا كاحدن

من الدراسة األكىل إىل التاسعة  (Warrenك  Wallek)لؤلدب من منظور 
أف ىناؾ ُب موضوع اؼبناقشة،  ةالباحث تالسابقة  طالنسبة لبلختبلؼ، كجد

ؿبتوايت األعماؿ األدبية اؼبختلفة كأعماؿ اؼبؤلف اؼبختلف، كلكن ُب ؿبتول 
  طالنسبة ةاالجتماعياألعماؿ األدبية ال تزاؿ ُب نفس النهج، أم حوؿ 

للدراسة السابقة األخّبة، ىناؾ أكجو تشابو كربديدان نفس اؼبوضوع كىو ركاية 
"ضبار اغبكيم"  طالنسبة لبلختبلؼ من حيث النظرية، استخدمت الدراسة 
السابقة نظرية الرسائل األخبلقية، كُب ىذه الدراسة استخدمت نظرية علم 

لك حٌب يتمكنوا من اؼبقارنة ٍب اجتماع األدب  ُب ىذه اغبالة، أف الباحثة بذ
االستنتاج بشأف البحث السابق، كبعد ذلك، قامت الباحثة بفحص البياانت 
لتكوف دبثابة مرجع ُب ىذه الدراسة  كموقف الباحثة ُب ىذه الدراسة ىو 
التعرؼ على حالة اجملتمع الريفي اؼبصرم ُب ركاية "ضبار اغبكيم" لتوفيق 
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اجتماع األدب من منظور رينيو كيلك كآكسًب اغبكيم طاستخداـ نظرية علم 
 كارف 

بناءن على الكشف عن األحباث السابقة الٍب ًب العثور عليها، كجدت 
ا متشاهبا يعُب البحث عن دراسة األدبية    ك االجتماعيةالباحثة شيئنا كاحدن

لبلختبلؼ، كجدت الباحثة أف ىناؾ ُب موضوع اؼبناقشة أك ؿبتوايت 
أعماؿ اؼبؤلفْب منهم متفرقة، كلكن ُب ؿبتول األعماؿ األعماؿ األدبية ك 

   ُب ىذه اغبالة، تقـو االجتماعيةاألدبية مل تزاؿ ُب نفس اؼبنهج كىو عن 
الباحثة بذلك حٌب تتمكن من اؼبقارنة كاالستنتاج حوؿ البحث السابقة، 
كبعد ذلك تقـو الباحثة تفحص البياانت الستخدامها كمرجع ُب ىذه 

موقف الباحثة ُب ىذه الدراسة ىو ؼبعرفة على أحواؿ اجملتمع الدراسة   ك 
الريفي اؼبصرم ُب ركاية "ضبار اغبكيم" لتوفيق اغبكيم طاستخداـ دراسة أدبية 

 إجتماعية طاؼبنظور رنيو كليك كآكستْب كارف 

مع الشرح، هتتم الباحثة على ؿبتول األعماؿ األدبية ُب ركاية "ضبار 
وجية لؤلدب تعتمد على منظور رينيو كيلك كآكسًب اغبكيم" دبقاربة سوسيول

للمعتمع الريفي  االجتماعيةكارين  سَبكز الباحثة دراستها على األحواؿ 
اؼبصرم ُب ركاية "ضبار اغبكيم" لتوفيق اغبكيم بنظرية سوسيولوجية لؤلدب 

هبذا  ةكاف سبب قياـ الباحث  منظور رينيو فيلك كأكسًب كارين  تستند إىل
ربليل النص األديب كمعرفة ىيكلو، ٍب ًب استخدامو لفهم أعراض البحث ىو 

اؼبوجودة ُب األدب  كىكذا تكتشف الباحثة كيف أف  االجتماعيةالظركؼ 
للمعتمعات الريفية اؼبصرية تعترب بشكل غّب مباشر  االجتماعيةالظركؼ 

درسنا كأيضنا رسالة أخبلقية يبكن استخبلصها من ىذه الركاية  كمع ذلك، 
كن للباحثْب أيضنا أف يدركوا أف كل شيء على ىذه األرض، دبا ُب ذلك يب

الطبقات العليا كالصغار، ىو متساكاي  بل البد أف تشكر اىل هللا عز كجل  
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سَبكز الباحثة مع هنج كيلك ككارف ُب علم اجتماع األدب حوؿ  ،كهبذا
احثة ؿبتول األعماؿ األدبية ُب ركاية "ضبار اغبكيم"، سوؼ تستكشف الب

 ، دبا ُب ذلك ما يلي:االجتماعيةعن أحواؿ 

 ب. أسئلة البحث

 كما فصلت ُب اػبلفية، فإف أسئلة البحث   كما يلي:

  كيف أحواؿ اإلجتماعي للمعتمع الريفي اؼبصرم ُب ركاية "ضبار 3 
 اغبكيم"؟

على اجملتمع الريفي اؼبصرم ُب ركاية "ضبار  االجتماعية  ما أثر أحواؿ 1 
 اغبكيم"؟

 د. فوائد البحث

وائد تنقسم الفوائد ُب ىذا البحث إىل قسمْب نبا: الفوائد النظرية كالف
 العملية، كمن الشرح ما يلي:

 التطبيقية  الفوائد 3

على إجراء  ةذا البحث ُب زايدة قدرة الباحثؽب تطبيقيةلتتمثل الفوائد ا
كوف ت كن أفسب(، دراسة االجتماعيةة )خاصة فيما يتعلق بالبحوث األدبي

أحواؿ االجتماعية رتبطْب طالبحث العلمي على دليبلن ػبرباء األدب اؼب
ظرية األعماؿ األديب لرينو كيلك كآكسًب القائم على ن للمعتمع الريفي اؼبصرم

أحواؿ  عاـ ؼبعرفة   كما يفيد ىذا البحث اجملتمع األديب كالقراء بشكل كارف
طاإلضافة إىل  م" لتوفيق اغبكيم اغبكي مع الريفي اؼبصرم ُب ركاية "ضباراجملت
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 ذلك، فإف القصص كأساليب السرد ُب األدب العريب ؽبا نابعها الفريد مقارنة
  داب األخرل ألطا

 ه. حدود البحث

ؿبتوايت  الدراسة على موضع البحث يعُب من تركز الباحثة ُب ىذه
دهتا ُب الٌب أخذهتا الباحثة عن أحواؿ اجملتمع الريفي اؼبصرم ما كج اية،الرك 

ك أثر اإلجتماعية للمعتمع الريفي اؼبصرم  ركاية "ضبار اغبكيم" لتوفيق اغبكيم
 ايت أعماؿربذر الباحثة عن ؿبتو   ُب ركاية "ضبار اغبكيم" لتوفيق اغبكيم

دراسة أدبية إجتماعية طاؼبنظور رنيو  ية ُب ىذه الركاية طاستخداـ منهجاألدب
  كليك كآكستْب كارف 
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 الثاين صلالف

 طار النظرياإل

 دبجتماع األاتعريف النظري علم  أ.

جتماع األدب من كلمات علم االجتماع كاألدب  علم االجتماع اعلم 
سوسيو يعِب  " )يوانىن(، (sosio)من جذر الكلمات اإلجتماعي "سوسيو

القوؿ   يعِب الكلمات، األمثاؿ (logi) " معنا، متحدكف، أصدقاء( ك"لوجي 
تعِب اجملتمع ك  (socius)ر التايل لتغيّب اؼبعُب، كىو اجتماعيخضع التطو 

لك، فإف علم االجتماع يعِب العلم الذم يعِب العلم  لذ (logos) لوجوس
يتعامل عن نشأة كمبو )تطور( اجملتمع، العلم الذم يدرس الشبكة الكاملة 

أيٌب  للعبلقات اإلنسانية ُب اجملتمع كالٍب تكوف عامة كذبريبية، كعقبلنية 
)السنسكريتية(" تعِب التوجيو كالتدريس كإعطاء  "(sas) األدب من جذر كلمة

لك، لذتعِب األداة أك الوسائل   (tra) التعليمات كالتعليمات  كتعِب البلحقة
ك كتب التعليم فإف األدب يعِب ؾبموعة من أدكات التدريس أك الكتيبات أ

 (3 ص ، 1111جيدة )راتنا، 

و جزء من األدب   يكمن جوىر علم اجتماع علم اجتماع األدب ى
األدب ُب النظر إىل األعماؿ األدبية على أهنا نتاج اجتماعي ثقاُب، كليس 
نتيعة من صباليات ؾبردة   النغمة التارىبية مهمة ُب دراسة علم اجتماع 
األدب اللتقاط فائدة األدب من فَبة ما   يهتم علم االجتماع أيضنا بعملية 

رهبي ُب اجملتمع، كما ىو اغباؿ ُب ثورة من نوع  للمعتمع إىل التغيّب التد
آخر، من اإلقطاع إىل الرأظبالية على سبيل اؼبثاؿ، أتثّب متغّب على اؽبياكل 

علم اجتماع األدب ىو يركز (  6-3 ص ، 1131)إندراسوارا،  االجتماعية
البحث على اؼبشكبلت البشرية ألف األدب غالبنا ما يكشف عن صراع 
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بشرية ُب ربديد مستقبلها، بناءن على اػبياؿ كالذكؽ كاغبدس   ُب علم ال
علم االجتماع أبنو دراسة علمية  (Swingewood)اجتماع األدب، يعّرؼ 

البشر ُب اجملتمع   كموضوعية للديناميات البشرية كالطريقة الٍب تتعامل هبا
 (3 ص ، 1131)فاركؽ، 

م االجتماع ىو دراسة موضوعية فإف عل ،كفقنا لػرنيو كليك كآكسًب كارف
   ُب االجتماعيةكالعمليات  االجتماعيةكعلمية للناس ُب اجملتمع كاؼبؤسسات 

ولد تطورىا، سوؼ يولد العلم نظرية معينة، ككذلك علم االجتماع الذم ي
 (357 ص ، 1138، نظرية اجتماعية  )راديتيانتو

لى أساس أف يهتم هنج علم اجتماع األدب جبانب الواثئقي لؤلدب، ع
   يبكن القوؿ أف علم اجتماع األدب االجتماعيةاألدب ىو صورة لؤلحواؿ 

، كىي: أكالن، منظور النصوص ن دراستو من خبلؿ ثبلث كجهات نظريبك
األدبية، فبا يعِب أف الباحث وبللونو طاعتباره انعكاسنا غبياة الناس كالعكس 

الباحث طالتحليل من كجهة  اؼبنظور البيولوجي، حيث يقـو ،على ذلك   اثنيان 
كالثقافية    االجتماعيةيتو نظر اؼبؤلف   سيتعلق ىذا اؼبنظور حبياة اؼبؤلف كخلف

 اؼبنظور االستقبايل، أم يقـو الباحث بتحليل القبوؿ العاـ للنصوص اثلث،
 ( 39-36 ص ، 1136األدبية   )انسوتيوف، 

ندكنيسيا يهتم من الواضح أف علم اجتماع األدب الذم ًب تطويره ُب إ
طاألدب للمعتمع، كاألدب اؽبادؼ، كاألدب اعبذاب، كاألدب السياقي، 
كاؼبقَبحات اؼبختلفة الٍب رباكؿ أساسنا إعادة األعماؿ إىل كفاءة اؽبياكل 

   ينظر علم اجتماع األدب إىل األعماؿ األدبية كنتيعة لتفاعل االجتماعية
أحباث علم اجتماع األدب،  اؼبؤلف مع اجملتمع، كوعي صباعي   يتم إجراء

سواء ُب شكل حبث علمي أك تطبيقات عملية، من خبلؿ كصف كفهم 
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الٍب  االجتماعيةكشرح عناصر األعماؿ األدبية فيما يتعلق طالتغّبات ُب البنية 
 ربدث حوؽبا 

الغرض من علم اجتماع األدب ىو زايدة فهم األدب فيما يتعلق 
ارض مع الواقع   من الواضح أف األعماؿ طاجملتمع، موضحنا أف اػبياؿ ال يتع

ا اػبيايل خارج إنارىا األدبية مبنية بشكل خيايل، كلكن ال يبكن فهم إنارى
ية، بل ىي أيضنا ظواىر األعماؿ األدبية ليست ؾبرد ظواىر فرد التعرييب 

طاإلضافة إىل ذلك، فإف الغرض من حبث علم اجتماع األدب ىو  اجتماعية 
املة كشاملة للعبلقات اؼبتبادلة بْب الكتاب كاجملتمع اغبصوؿ على صورة ك

يبدأ النهج االجتماعي لؤلعماؿ األدبية من كجهة   ،كاألعماؿ األدبية   لذلك
ىذا بسبب اؼبشاكل األدبية ىي انعكاس غبياة الناس   نظر أف األعماؿ

 ص ، 1138)أككتافياان، ضنا على كالدة األعماؿ األدبية كيؤثر أي االجتماعية
381)  

سيظل مفهـو علم اجتماع األدب أيخذ ُب االعتبار اعبوانب اعبمالية   
لؤلدب ىو ُب الواقع أتكيد إلزامي، لكن ىذا  االجتماعيةإف جانب الوظيفة 

 Harry)صرح ىارم ليفْب  عليو التخلي عن العنصر اعبمايل  ال يعِب أنو هبب

Levin) كنها تنكسر، كردبا تتغّب ف رؤية األعماؿ األدبية ال تعكس الواقع، كلأ
عن   (Gebstein)حٌب تظهر أشكاؿ ـبتلفة  أما طاختصار، فيعرّب جيبشتاين

كىو: ال يبكن فهم العمل األديب بشكل كامل  ،مفهـو علم اجتماع األدب
دكف االرتباط طالثقافة كاغبضارة الٍب أنتعتو   األفكار الواردة ُب العمل األديب 

ة الكتابة   يبكن أف تستمر األعماؿ األدبي ال تقل أنبية عن شكل أسلوب
يبكن للمعتمع أف يتعامل مع األدب من  لفَبة نويلة ُب جوىرىا إقبازا 
 ص  ،1136ص   )ب( كتقليد  )سيبايونغ، اذباىْب: )أ( كعامل مادم خا

15-16) 
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  رنيه وليك و آوسنت وارننظرية علم اجتماع األدب وفًقا لـ ب.

ض أف األدب ىو تعبّب عن األدب من افَباتنطلق نظرية علم اجتماع 
 ،ىذا يعِب أف األدب يعرب عن اغبياة كيعكسها )كليك ك كارف اجملتمع 
( ًب تصفية اغبياة اؼبعركضة ُب ىذا العمل األديب كالنظر 91 ص ، 3989

(  ىذا ألف األدب ىو 67-66 ص ، 3971 ،إليها من خبلؿ معينة )لفْب
ا من خبلؿ عملية ؤلف الٍب ًب إنشاؤىعبارة عن ربعيم لفظي ألفكار اؼب

بطبيعة اغباؿ، ُب ىذا السياؽ، فإف اػبياؿ ليس ؾبرد تساىل  استخداـ اػبياؿ 
ُب أحبلـ اليقظة، بل ىو خياؿ ىبرج عن شدة كعانفة اؼبؤلف ُب تفسّب 

 (337 ص ، 1135دا، اغبياة   )سنان

دب   عرض رنيو كليك كآكسًب كارف ثبلثة مناىج ُب علم اجتماع األ
 أكالن، علم اجتماع اؼبؤلف، اثنينا، علم اجتماع األعماؿ األدبية، اثلثنا، علم

 (33 ص ، 1131اجتماع القارئ  )كورنيواف، 

 ةعلم اجتماع األعماؿ األدبي  3

ىو ربليل ينفصل عن األعماؿ األدبية    ةعلم اجتماع األعماؿ األدبي
تم إجراؤىا من أجل فهم لؤلعماؿ األدبية ت االجتماعيةأم ربليل اعبوانب 

لؤلشخاص خارجها  اؼبقصود بعلم  االجتماعيةكتفسّب عبلقتها طالظركؼ 
اجتماع األعماؿ األدبية ىو ؿبتول األعماؿ األدبية كاألىداؼ كاعبوانب 

  االجتماعيةاؼبختلفة اؼبوجودة ُب اؼبشكبلت 

ذكر رنيو كليك كآكسًب كارف أف علم اجتماع األدب يركز على األجزاء 
من العمل األديب   )كايسبي، الضمنية للعمل األديب، سواء احملتول أك الغرض 

 (45 ص ، 1131
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إف جانب التوثيق األديب ىو أتكيد هنج كليك كارف الذم ينص على أف 
علم اجتماع األعماؿ األدبية يعود إىل االفَباض األساسي الذم يصف 

لعمل األديب   يرل ىذا كالظركؼ الٍب كلد فيها ا االجتماعيةاألدب اؼبواقف 
الٍب ُتصنع فيها  االجتماعيةالرأم أف األعماؿ األدبية تعكس دائمنا الظواىر 

كعبلقات القرابة كالصراعات  االجتماعيةاألعماؿ األدبية، مثل اؽبياكل 
الطبقية   ىذا هبعل علماء االجتماع األدبيْب مطالبْب بدمج شخصيات 

نشأ ُب كقت معْب   )دامونو، تمع الذم خيالية تعمل مع اتريخ أك كاقع اجمل
 (8 ص ، 3978

ينظر علم اجتماع األعماؿ األدبية إىل العمل األديب من خبلؿ نظارة 
االرتباط بْب مشاكل اجملتمع كالعمل األديب اؼبعِب   ىذا النهج مشتق من 
نظرية أفبلنوف ُب االنعكاس، كالٍب تشرح أف العمل األديب ىو توضيح أك 

ميكيات ؾبموعة اجتماعية   يذكر كليك ككارف أف علم اجتماع تقليد لدينا
األعماؿ األدبية يسلط الضوء على األجزاء الضمنية للعمل األديب، سواء 
احملتول أك الغرض من العمل األديب   يرل ىذا الرأم أف األعماؿ األدبية 

 الٍب ُتصنع فيها األعماؿ األدبية، مثل االجتماعيةتعكس دائمنا الظواىر 
كعبلقات القرابة كالصراعات الطبقية   إذف، فإف اؼبقصود  االجتماعيةاؽبياكل 

بعلم اجتماع األدب ىو ؿبتول األعماؿ األدبية كاألىداؼ كاعبوانب اؼبختلفة 
 )حبييب كآخركف االجتماعيةالٍب تتعلق طاألعماؿ األدبية كؽبا ركابط طاؼبشاكل 

 (5-1 ص ، 1139

ألعماؿ األدبية على أهنا كلية لكل عمل أديب ُب ىذه اغبالة، يُنظر إىل ا
ىو كل حياء، كيبكن فهمو من خبلؿ عناصره  كمنتاج للعامل االجتماعي 
يبكن أف يتغّب دائمنا  العمل األديب ىو كحدة ديناميكية ذات مغزل، طاعتباره 

ا للقيم اؼبهمة ُب عصره، كفقنا لػسوينعوكد  : 3989(Swingewood) ذبسيدن
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ؿ األدبية ىي أيضنا حياة اجتماعية بشرية، كتكيفها مع تلك   أف األعما31
 اغبياة كجهودىا إلحداث التغيّب 

فيما يتعلق هبذه النظرة إىل العامل، يقوؿ رنيو كليك كآكسًب كارف 
( أف األدب يبكن أف يُظهر نظرة العامل للمعتمع   ُب ىذه 91: 3989)

كاغبياة على مستول الواسع ىو اغبالة، يُقاؿ إف األعماؿ األدبية سبثل اغبياة 
الواقع االجتماعي   يُنظر إىل ىذه النظرة إىل العامل، طاعتبارىا كعينا صباعينا، 

الٍب سبثلها كاؼبواقف  االجتماعيةعلى أهنا نتاج العبلقة بْب اجملموعات 
ية الٍب سبتلكها   كاالقتصادية اػباصة الٍب تواجهها مبحث اعبماع االجتماعية

 (338 ص ، 1135 )سناندا،

تركز أفكار كليك ككارف حوؿ علم اجتماع األعماؿ األدبية على 
 األساليب اؼبستخدمة ُب البحث ُب األعماؿ األدبية ، كىي:

ىي أقرب هنج لربط األدب أكالن، دراسة األدب كتوثيق للحياة الواقعية 
ؿ يعتقد كليك ككارف أنو بناءن على دراسة أجراىا توماس كارتوف حو  خبلفيتو 

األعماؿ األدبية، فإنو من اؼبهم أف يكوف لديك عبلقة طاألعماؿ األدبية كؽبا 
عبلقة كوسيلة يبكنها تسعيل الظركؼ الٍب ُكلد فيها العمل األديب   هبادؿ 
كرتوف كأتباعو أبف األدب ىو إشارة إىل حضارة كثقافة كعادات ؾبموعة من 

 الناس 

بأ لوصف ملخص للتاريخ ُمع، يقوؿ كليك ككارف أيضنا إف األدب اثنينا
إىل كظيفة األدب كتوثيق يعترب ىذا كثيق الصلة طالنظر  االجتماعي 
لذلك، ما هبب تذكره ىو أف ىناؾ عبلقة حقيقية بْب كالدة  اجتماعي 

 األعماؿ األدبية كالواقع االجتماعي 



18 
  

 

 

هبادؿ كليك ككارف أبف الشخص   االجتماعيةاثلثا: دراسة األنواع 
الذم يبكن أف أيٌب من خارج  االجتماعيةة اثقبة ُب الظواىر الذم لديو نظر 

 األدب يبكنو إلستخداـ رؤيتو ُب إنتاج األعماؿ األدبية 

 يف عصر الدورةال اجملتمع الريفي ادلصري ج. أحو 

منذ دخوؿ  نويبلن  سياسيالجتماعي ك اال عن مصر اغبديثة صراعا توقع
حٌب دخلت ديدة ُب النظاـ تغيّبات عب لمصر  توقع، اغبكم اإلسبلميإىل 

، كوسيلة مت حكومة دمية على شكل ىيكل ملكيكأقااستعار اإلقبليزية 
اتريخ مصر  للببلد من أجل اؼبصاحل الرأظبايل الستغبلؿ اؼبوارد الطبيعية 

بتطور البنية السياسية كالثقافة  ىذا تاريخ تركيا فيما يتعلق ك العامة ةاغبديث
 بسبب زبتلعلى الرغم من أف ىذا التطور  ،التطور من اإلصبلح اغبكومي

ف كثّب من األحيا  مصر اغبديثة توقع  3951-3881 احتبلؿ اإلقبليزم سنة
 ثمصر ثبل توقع ،1131صراعات سياسية مطولة كتدرهبية  حٌب عاـ 

 على أساس عدـ استقرار اغبكومة اؼبصرية كالسياسة  دكرات

دكرة اثنينا،  ورة عرايب ، طاسم ث3939ت ُب عاـ حدث ،األكىل لدكرةاأف 
اؼبصرم كأدت ملكية هناية للنظاـ  عبلمةب 3951يوليو  11مصرم التاريخ 

س حدثت ُب سياؽ اإلناحة طالرئيكرة األخّبة، دال اغبديثة ورية مليئة إىل صبه
ىذا الوضع  الشباب اؼبصرم  ، قادىا1113يناير  16حسِب مبارؾ ُب 

اؼبصرية من  3951يوليو  11عت ثورة عندما اندل  طالتأكيد ال ىبتلف كثّبا
 أجل تغيّب كجو السياسة اؼبصرية بشكل جذرم 

دبثابة اإلناحة بسلطة اؼبلك  3951يوليو  11كانت الثورة اؼبصرية ُب 
ط األحرار بقيادة دمحم قبيب كصباؿ ابركة تعرؼ طاسم الضاغبفاركؽ من قبل 

ًب تعيْب دمحم قبيب  ،ورةُب األايـ األكىل للث  عبد الناصر كأنور السادات
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، على الرغم من أف القائد اغبقيقي كالصياغة كاف صباؿ عبد الناصر رئيسنا
 نفسو 

يوليو  11دكر كمشاركة اجملموعة العسكرية كبّبنا طالفعل ُب ربقيق ثورة ال
طاإلضافة إىل  رفقاء صباؿ عبد الناصر كاجملموعة العسكرية ىم من   3951

ضنا من شاركة كالدعم لتحقيق الثورة اؼبصرية أي، جاءت اؼباعبماعات العسكرية
واف ًب دمج اعبماعة الدينية ُب صباعة اإلخ اعبماعات الدينية ُب مصر 
كاف عبماعة اإلخواف اؼبسلمْب نفوذ كبّب ُب  اؼبسلمْب بقيادة حسن البنا 

اعة اإلخواف اؼبسلمْب كحركة ككانت صب جملالْب الديِب كالسياسي ُب مصرا
ك بتا دكرنا ُب اإلناحة بسلطة اؼبلرار القوتْب الرئيسيتْب اللتْب لعط األحباالض

 فاركؽ 

، أتثّب كبّب على اغبياة اؼبصريةاؼبصرية  3951يوليو  11كانت ثورة 
 11   غّبت ثورة يأك اغبكوم ندمأك اعب مأك االقتصاد يمن حيث السياس

كأما كم  اؼبصرية كجو السياسة كاذباىها، خاصة ُب ؾباؿ اغب 3951يوليو 
إىل  ، ربولتكي الربؼباينُب األصل دكلة تستخدـ نظاـ اغبكم اؼبلصر م

يوليو  11راسة ثورة ، يهتم اؼبؤلف بدصبهورية ديبقرانية  بناءن على ىذه اػبلفية
 ، مع الَبكيز على دراسة هناية نظاـ اغبكم اؼبلكي اؼبصرم اؼبصرية 3951

 (1-1 ص ، 1131ترسناكاٌب، )

جتماعي كاالقتصادم ُب مصر بسبب العدد الكبّب اال تفاقمت حالة
العمالة ؿبدكدة كاؼبهاجركف  عْب اؼبصريْب العانلْب عن العمل من العماؿ اؼبنت

مل يكن حدكث  لوف إىل القاىرة ال هبدكف عمبلن من اؼبنانق الريفية الذين ينتق
الة ىذه اغبر  مص إحدل من سقوطُب مصر ىو عدـ اؼبساكاة االجتماعية 

قبل  اؼبصرم لتحسْب أنفسهم على الفور  تمععي طالتأكيد انتباه اجملتستد
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، كانت مصر 3951يوليو  11عرؼ طالثورة اؼبصرية ُب تالصراع على السلطة 
  اكبّب ا  تقريبنا ُب صبيع ؾباالت اغبياة، شهدت مصر تدىور  دكلة شبو إقطاعية 

سرقة الب ك نهالمن أعماؿ الشغب ُب اجملتمع اؼبصرم على شكل أحواه أدت 
صر قـو هبا ميم هبب أف ذكثرة مطالب التغيّب ال  بلفات بْب اعبماعات اػبك 

حاكؿ انصر من خبلؿ اصر كأتباعو يفكركف لفَبة نويلة صباؿ عبد الن جعل
عناية قدراتو التنسيق كالعثور على إجاطات للصعوطات الٍب كاجهها اؼبصريوف ب

 (8 ص ، 1131 ،)ترسناكاٌب  دكف اإلضرار طالطرؼ اآلخر

، تعطي دراسة علم اجتماع األدب ُب ىذه الدراسية مع البياف ذلك
الطريقة اؼبستخدمة ُب  ة األعماؿ األدبية كمواد دراسية،األكلوية لتحليل بني

، كالٍب تستخدـ ل األعماؿ األدبية لتحديد ىيكلهاعلم اجتماع األدب ُب ربلي
عية خارج األدب بشكل االجتمابعد ذلك لفهم الظواىر االجتماعية للظواىر 

، تولد األعماؿ األدبية ُب م اجتماع األدب، من خبلؿ ىذه الدراسة لعلأعمق
  ىذه الدراسة لعلم اجتماع شاؤىا ُب سياؽ الظواىر اجملتمعيةالواقع كيتم إن

األدب ذبعل العمل األديب ربصل على معناه الصحيح ال يبكن فصلو عن 
، من كياانت الواقع االجتماعي، لذلكتولدىا   أسباب األعماؿ األدبية الٍب

، يبكن توعية الباحثْب طاؼبعُب الوارد ُب علم اجتماع األدبخبلؿ دراسة 
، لظركؼ االجتماعية للمعتمع اؼبعِبالعمل األديب الذم ال يبكن فصلو عن ا

   نب االجتماعية كالثقافية كغّبىامن اعبوا
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 الثالث فصلال

 منهج البحث

ا مهمنا ُب البحث  ألف صبيع األنشطة الٍب اعتقل مناىج البحث دكرن 
لطريقة تتم ُب ؿباكلة إلثبات شيء ما ُب البحث تعتمد بشكل كامل على ا

كتعِب ربقيق أىداؼ كغاايت البحث، اؼبنهج ىو اؼبفتاح  اؼبستخدمة 
 ص ، 3991 ،)أريكنتو Arikuntoككذلك سطوة ُب عملية البحث  يقوؿ 

ألف قباح أك فشل البحث كرخيص ( "إف منهج البحث مهمة جدنا 11
اعبودة يتم ربديد ؿبصلة الدراسة إىل حد كبّب من خبلؿ ربديد الباحثة ُب 

 اختيار منهج البحث "

منهج البحث ىو آنية ؼبعرفة احملصلة من مشكلة ُب ىذا البحث  
لذلك، هبب أف ربتوم منهج البحث على عدة عناصر، كىي نوعية منهج 

كنريقة صبع البياانت، كنريقة ربليل البياانت    البحث، كمصادر البياانت،
 يكوف تعرض كل عنصر كما يلي:

 أ. نوع البحث

من كجهة طاؼبنظور أخرل، وبتوم ىذا البحث على ثبلثة أنواع من 
الباحثة، كىي البحث النوعي، كالبحث الوصفي، كالبحث اؼبكتيب  عرضهم 

 فيما اييل :

 كيفي  البحث ال3

للحصوؿ  كيفياألنركحة دبنهج حبث الُب ىذه يستخدـ البحث 
على معلومات ؿبددة كمتعمقة تتعلق طاألغراض الباحثة  كفقنا )أريكنتو : 

(، فإف البحث النوعي ىو عملية البحث ينتج كصفينا ُب شكل  1116
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كلمات مكتوبة أك منطوقة حوؿ خصائص فرد أك حالة أك أعراض جملموعة 
)سَبككس ك جوربْب  (Strauss and Corbin) معينة يبكن مبلحظتها  ككفقنا لػ

( فإف ىذا البحث النوعي يهدؼ إىل فحص اغبياة التارىبية أك 1117: 
، 1134قات القرابة   )نوغراىاين، أك عبل االجتماعيةاجملتمع أك اغبركات 

 (4 ص 

، صنف الباحثة ىذا البحث إىل حبث بناءن على الوصف أعبله
 النوعي لؤلسباب التالية:

ذا البحث على إهباد ككصف حالة اجملتمع الريفي اؼبصرم ُب أ  يركز ى 
ركاية "ضبار اغبكيم" لتوفيق اغبكيم طاستخداـ دراسة أدبية إجتماعية 

 طاؼبنظور رنيو كليك كآكستْب كارف  

ب  البياانت الٍب ًب اغبصوؿ عليها ىي بياانت من دراسة أدبية 
 إجتماعية طاؼبنظور رنيو كليك كآكستْب كارف 

 لبحث الوصفي  ا1

البحث الوصفي ىو البحث الذم يهدؼ إىل الوصف اؼبنهعي 
كالواقعي كالدقيق، كالبياانت الوصفية ُب ىذه الدراسة ىي استخداـ البياانت 

قرة كليس أرقاـ  )سوراايان، ُب شكل كلمات أك عبارات أك صبل أك ف
 ( 34 ص ، 1131

حواؿ يسمى ىذا البحث طالبحث الوصفي ألنو يصف ظاىرة عن أ
اجملتمع الريفي اؼبصرم ُب ركاية "ضبار اغبكيم" لتوفيق اغبكيم طاستخداـ 

 دراسة أدبية إجتماعية طاؼبنظور رنيو كليك كآكستْب كارف  

   البحث اؼبكتيب1
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ىو سلسلة من األنشطة اؼبتعلقة أبساليب صبع بياانت اؼبكتبة، كقراءة 
أحباث اؼبكتبة ُب نفس  كتدكين اؼببلحظات كمعاعبة اؼبواد الباحثة  تستخدـ

 ص ، 1134 ؿ على بياانت البحث  )زيد،الوقت موارد اؼبكتبة للحصو 
3-1) 

البحث اؼبكتىب الذم تفعل الباحثة هبدؼ إهباد األساس للحصوؿ 
على النظرايت كإنار الفكر كصنع الفرضيات   يسمى ىذا البحث طالبحث 

ن أحواؿ ريف مصر اؼبكتىب ألف ىذا البحث أيخذ البياانت كيوجد إنارا ع
ُب ركاية "ضبار اغبكيم" لتوفيق اغبكيم طاستخداـ دراسة أدبية إجتماعية 

على  االجتماعيةطاؼبنظور رنيو كليك كآكستْب كارف  كأتثّب األحواؿ 
اجملتمعات الريفي اؼبصرم ُب ركاية "ضبار اغبكيم" لتوفيق اغبكيم طاستخداـ 

 كآكستْب كارف دراسة أدبية إجتماعية طاؼبنظور رنيو كليك 

 ب. مصادر البياانت

مصادر البياانت ىو مكاف يبكن فيو انتج البياانت كاغبصوؿ عليها من 
حبث العملية الباحثة  ربتوم ىذه الدراسة على مصدرين للبياانت، كنبا 

 مصادر البياانت األكلية كمصادر البياانت الثانوية   الشرح ىو:

 ساسيةبياانت األ  مصادر ال3

ىي مصادر البياانت اؼبباشرة )اؼبوضوع  ساسيةياانت األمصادر الب
(  مصدر 133 ص ، 1137 ،األكؿ( الٍب توفر بياانت البحث )براتوم

بياانت ىذا البحث عن أحواؿ اجملتمع الريفي اؼبصرم ُب ركاية "ضبار اغبكيم" 
لتوفيق اغبكيم طاستخداـ دراسة أدبية إجتماعية طاؼبنظور رنيو كليك كآكستْب 

للمعتمع ريف مصر ُب ركاية "ضبار اغبكيم"  االجتماعيةكأتثّب أحواؿ  كارف
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لتوفيق اغبكيم طاستخداـ دراسة أدبية إجتماعية طاؼبنظور رنيو كليك كآكستْب 
 كارف 

   مصادر البياانت الثانوية1

مصادر البياانت الثانوية ىي مصادر البياانت الٍب ًب اغبصوؿ عليها أك  
من ـبتلف اؼبصادر اؼبوجودة )الباحثوف بصفة اثنوية(    صبعها من قبل الباحثْب

كيبكن اغبصوؿ عليها من مصادر ـبتلفة مثل الكتب كالتقارير كاجملبلت 
كغّبىا   كفقنا ؽبذه الدراسة، تستخدـ الباحثة اؼبصادر الٍب تدعم مناقشة 

 االجتماعية(  علم دراسة 133 ص ، 1137 ،موضوع البحث )براتوم
و كتطبيقو مصادر اثنوية تستخدـ لشرح أحواؿ اجملتمع كأتثّب األدبية كنظريت

على اجملتمعات الريفية اؼبصرية ُب ركاية "ضبار اغبكيم" لتوفيق  االجتماعية
 اغبكيم طاستخداـ دراسة أدبية إجتماعية طاؼبنظور رنيو كليك كآكستْب كارف  

 ج. طريقة مجع البياانت 

 على بياانت مفصلة، كتصبح نريقة صبع البياانت إىل حصوؿ الباحثْب
نتائج، كتلخيص البحث   كانت نريقة صبع البياانت اؼبستخدمة ُب ىذه 

 الدراسة ىي نريقة القراءة كنريقة الكتابة   كشرح ذلك على النحو التايل:

   نريقة القراءة3

إف نريقة القراءة ىي نريقة ؽبا نابع جسدم ؼبا يسمى بطريقة نفسية 
(   فيما 14 ص ، 1111 ،صنع البياانت )حسيب ُب شكل نشاط فكرم ُب

 يلي خطوات أسلوب القراءة:

أ  قرأت الباحثة ركاية "ضبار اغبكيم" بعناية ألكؿ مرة، حيث يكوف 
 الباحثة متذكقان لؤلعماؿ األدبية   
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ب  قرأت الباحثة ركاية "ضبار اغبكيم" لتوفيق اغبكيم بعناية للبحث عن 
للمعتمع من خبلؿ  االجتماعيةواؿ األحواؿ اجملتمع كأتثّب األح

 االىتماـ بكل كلمة كصبلة كسياؽ  

ج  تةعيد الباحثة قراءة كل كلمة ُب الركاية بدمغ السلع للكلمات 
 كاعبمل كالسياقات الٍب كجدىا الباحثة 

   نريقة اؼببلحظة1

نريقة اؼببلحظة ىي نريقة تتم تنفيذىا عن نريقة مبلحظة البياانت  
مثل البياانت الٍب تتم اغبصوؿ عليها من اؼبكاتب  ،اؼبناسبة من خبلؿ الوثيقة

اإلحصائية كاإلنَبنيت كالصحف كؾببلت ملفات الشركة الٍب تتم مبلحظتها 
(   كانت خطوات الباحثة ُب األسلوب   14 ص ، 1111 ،كغّبىا )حسيب

 كما يلي: 

الٍب  االجتماعيةأ  تسعل الباحثة البياانت بصيغة كلمات عن أحواؿ 
 جدىا الباحثة ُب ركاية "ضبار اغبكيم" الٍب عبلمتها الباحثة  ك 

ب  تكمل الباحثة مبلحظات البياانت، على شكل كلمات دراسة 
األدبية الٍب كجدىا الباحثة مع اعبملة الكاملة حبيث  االجتماعية

 يكوف لدل الباحثة حملة عامة عن السياؽ 

 د. طريقة حتليل البياانت

ُب ىذا البحث ىو التحليل النوعي، حيث وباكؿ  نريقة ربليل البياانت
األسلوب ُب ربليل البياانت النوعية كىي ذبربة لتفسر الواقع كفهم معناه  
لذلك فإف البحث النوعي يهتم كثّبنا طالعمليات كاألحداث كاإلبتكار 

 (  58: 1115 ،)سومانَبل
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قليل يصف ميبلز كىوبرماف عملية ربليل بياانت البحث النوعي، يعُب ت
(   11 ص ، 3991اإلستنتاج )ميبلز كىوبرماف، البياانت كعرض البياانت ك 

 ىا ىو العرض التقديبي:

    تقليل البياانت 3

إف تقليل البياانت ىو عملية اختيار، كالَبكيز على التبسيط، 
كالتلخيص، كربويل البياانت األكلية الٍب تظهر من اؼببلحظات الواردات من 

العملية نواؿ فَبة الدراسة   حٌب قبل صبع صبيع  ؿبفوظات   سبت ىذه
البياانت كما ىو اغباؿ ُب اإلنار اؼبفاىيمي للبحث، اختارت الباحثة 

(   فيما 93 ص ، 1138منهج صبع البياانت )رهبايل، مشاكل الدراسة ك 
 يلي  إجراء التقدًن على النحو كما اييل:

اجملتمع كأتثّب أحواؿ أ  صنفت الباحثة البياانت دبا ُب ذلك عن أحواؿ 
على اجملتمعات الريفية اؼبصرية ُب ركاية "ضبار اغبكيم"  االجتماعية

لتوفيق اغبكيم طاستخداـ دراسة أدبية إجتماعية طاؼبنظور رنيو كليك 
 كآكستْب كارف  

ب  اختارت الباحثة البياانت دبا ُب ذلك عن أحواؿ اجملتمع كأتثّب 
الريفية اؼبصرية ُب ركاية "ضبار على اجملتمعات  االجتماعيةأحواؿ 

اغبكيم" لتوفيق اغبكيم طاستخداـ دراسة أدبية إجتماعية طاؼبنظور 
 رنيو كليك كآكستْب كارف  

ج  كببت الباحثة البياانت دبا ُب ذلك عن أحواؿ اجملتمع كأتثّب أحواؿ 
على اجملتمعات الريفية اؼبصرية ُب ركاية "ضبار اغبكيم"  االجتماعية
كيم طاستخداـ دراسة أدبية إجتماعية طاؼبنظور رنيو كليك لتوفيق اغب

 كآكستْب كارف  
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   عرض البياانت1

عرض البياانت ىو نشاننا يتم فيو ذبميع صبيع اؼبعلومات الٍب تتم  
كازباذ اإلجراءات )رهبايل،  صبعها، كطالتايل توفّب إمكانية استخبلص النتائج

 (  إجراء التقدًن كما ايىل:94 ص ، 1138

أ  تكشف الباحثة ُب شكل كلمات كصبلة كإنارىا عن أحواؿ اجملتمع 
األدبية طاستخداـ دراسة أدبية إجتماعية  االجتماعيةكأتثّبات 

 طاؼبنظور رنيو كليك كآكستْب كارف  

ب  تصف الباحثة البياانت ُب شكل كلمات كصبلة كإنارىا عن أحواؿ 
ـ دراسة أدبية األدبية طاستخدا االجتماعيةاجملتمع كأتثّبات 

 إجتماعية طاؼبنظور رنيو كليك كآكستْب كارف 

ج  تعيد الباحثة صياغة البياانت ُب شكل كلمات كصبل كإنارىا عن 
األدبية طاستخداـ دراسة أدبية  االجتماعيةأحواؿ اجملتمع كأتثّبات 

 إجتماعية طاؼبنظور رنيو كليك كآكستْب كارف  

   اإلستنتاج1

تاج بشكل اإلستمرار حْب أثناء األعماؿ  ينتج يتم تنفيذ جهود اإلستن
(  94 ص ، 1138التفصيل كاألساسي )رهبايل،  من الغموض ٍب الزايدة إىل

 إجراء التقدًن كما ايىل:

أ  تستنتج الباحثة نتائج فهم البياانت عن أحواؿ اجملتمع كأتثّبات 
األدبية ُب كصف موجز يعتمد على استخداـ دراسة  االجتماعية

 إجتماعية طاؼبنظور رنيو كليك كآكستْب كارف أدبية 
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ب  تقـو الباحثة إبجراء استقراء على كصف موجز النتائج لفهم نتائج 
األدبية طاستخداـ دراسة  االجتماعيةعن أحواؿ اجملتمع كأتثّبات 

أدبية إجتماعية طاؼبنظور رنيو كليك كآكستْب كارف هبدؼ اغبصوؿ 
 على نتائج موضوعية 

ثة إبجراء استقراء على كصف موجز النتائج لفهم نتائج ج  تقـو الباح
األدبية طاستخداـ دراسة  االجتماعيةعن أحواؿ اجملتمع كأتثّبات 

أدبية إجتماعية طاؼبنظور رنيو كليك كآكستْب كارف هبدؼ اغبصوؿ 
 على نتائج تكوينية 
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 الرابع الفصل

 عرض البياانت وحتليلها

السابق، سَبكز الباحثة على البحث كفقا عبوىر اؼبشكلة،  للفصكما بْب ُب ا
 االجتماعيةللمعتمع الريفي اؼبصرم كالتأثّبات  االجتماعيةكربديدا حوؿ أحواؿ 

للمعتمع الريفية اؼبصرية ُب ركاية "ضبار اغبكيم" لتوفيق اغبكيم  األدب ىو انعكاس أك 
تو كخيالو  اؼبؤلف يبتكر عمبلن أدبينا صورة للحياة الواقعية الٍب أنشأه اؼبؤلف بكل أمنيا

يتأثر بتعارب حياتو  كالعمل األديب هبب أف يكوف لو مشاكل إنسانية كإنسانية ـبتلفة، 
العيش كاغبياة  ككفقنا ؼبا ذكره كيلك ككارف، فإف األدب يبثل اغبياة  كتتكوف اغبياة ُب 

األدبية الٍب تقتدم  على الرغم من كجود بعض األعماؿ االجتماعيةالغالب من حقائق 
 .طالطبيعة كالعامل الذاٌب لئلنساف

ُب  للمعتمع الريفي اؼبصرم االجتماعيةتركز الباحثة ُب ىذا الباب على أحواؿ 
للمعتمع الريفي اؼبصرم   : )أ( أحواؿ االجتماعيتشمل إىل ركاية اغبكيم لتوفيق اغبكيم

ضخم االقتصادم ُب الريفي الت -3ُب ركاية ضبار اغبكيم لتوفيق اغبكيم تشمل إىل: 
الثورة  -1  3941اؼبسألة االجتماعي ُب الريفي اؼبصرم سنة  -1  3941اؼبصرم سنة 

  )ب( أثر أحواؿ االجتماعية للمعتمع الريفي اؼبصرم 3941السياسي ُب اؼبصرم سنة 
األثر من تضخم االقتصادم الريفي  -3ُب ركاية ضبار اغبكيم لتوفبق اغبكيم تشمل إىل : 

  3941األثر من مسألة االجتماعي ُب الريفي اؼبصرم سنة  -1  3941صرم سنة اؼب

يف رواية احلكيم لتوفيق احلكيم . أحوال اإلجتماعي للمجتمع الريفي ادلصريأ  

1242ي الريفي ادلصري سنة االقتصادالتضخم . 1  

، كانت مصر ُب كثّب من األحياف على شفا ائة كطبسْب عامنا اؼباضيةُب عصر م
ا ُب ثورة هنيار االقتصادم  كرغم أف الرغبة ُب اإلصبلح االقتصادم لعبت دكرنا رئيسين اال
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  اكاضح مقتصاداالمل تكن قادرة على إقامة اؼبصرية، إال أف اغبكومة  3951يوليو  11
، اؼبالية كالبنية التحتية للمرافق، كمشل االتصاالت رانمج التحكم ُب منتصف الستينياتب

 .ظم صناعات التصنيع كالبناء كالتعارة اػبارجية كأنظمة النقلطاإلضافة إىل مع
 (41ص   ،1131 ،)ترسناكاٌب

الريفي ت الباحثة عن أحواؿ اجملتمع حْب التضخم االقتصادم اكتشفلذلك 
  ُب ركاية اغبكيم لتوفيق اغبكيم كما يلي : 3941اؼبصرم سنة 

1242سنة  فقراء يف الريفي ادلصريالحياة .أ  

للغوية، الفقر من كلمة فقّب  الفقر ىو عدـ قدرة األفراد على تلبية من انحية ا
اغبد األدىن من االحتياجات األساسية غبياة كريبة  الفقر ىو حالة أقل من خط القيمة 
القياسي للحد األدىن من االحتياجات، سواء طالنسبة للطعاـ أك غّب الطعاـ، كىو ما 

(  بعد 1 ص ، 1138فقر  )فّبيزاجيا، ا بعتبة اليسمى خط الفقر أك يسمى أيضن 
معرفة اؼبقصود طالفقر تقـو الباحثة إباثرة موضوع الفقر ُب اجملتمعات الريفية اؼبصرية، 

 كذلك على النحو التايل:
"كمضينا نتحدث ىكذا، حٌب أشرفنا على القرية الٌب إليها نقصد  كىي تقع على يسار 

دانىا عن بعد،  يكاد ىبفيها النخيل  ىذه الطريق الزراعية الٌب نسلكها  كقد شاى
كعرجت السيارة ٍب ىبطت فبرا ضيقا من األرض يوصل إىل القرية  كسارت على مهل بْب 
أكواـ السماد كالقذارة  كنلعت علينا الكبلب انحبة كما نلعت أسراب الصبية من صغار 

ة ُب مكاف مل الفبلحْب ُب ُب أنمارىم كذطاهبم الذل أيكل أىداب عيوهنم  ككقفت السيار 
تستطع بعده تقدما  فقد ضاقت اؼبسالك  كمل تتسع إال للقدـ العابرة  فهي حارت 

 (57-56)ص  أك كار الوحوش  كنزؿ اعبميع " بل دىاليز بْب مساكن كأهنا  ،ملتوية

من تلك الكلمة، ىم يتحدثوف عند ُب نريقهم حٌب كصلوا إىل القرية الٌب 
لقرية جانب اليسار من الطريق كمركا هبا كنظركا من سيستعملهم بصناع الفلم  ككانت ا

بعيد أف القرية ـبفية كمقفولة طاألشعار  كانت السيارة الٍب يقودكهنا تتعثر ؼبواصلة 
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رحلتهم، كنزلوا أخّبنا من السيارة ٍب مركا عرب الطريق الَبايب الضيق إىل القرية  كساركا ببطء 
اىهم أبصواهتم الصارخة  كطالفرح، رحبوا هبم بْب أكواـ الركث  ذبوؿ األنفاؿ الصغار ذب

 طالسعادة ُب تلك القرية  

من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة غباؿ اجملتمعات الريفية اؼبصرية من حيث 
فقرىم  فالقرية الٍب تقع خلف األشعار الكثيفة كاؼبظللة، كقبل دخوؽبم اىل القرية، عليهم 

األكساخ كينتج عنها من الغبار، حٌب ال  أف سبشي عرب نريق ضيق كقذر، كالكثّب من
تتمكن السيارة من الدخوؿ  الطريق اؼبؤدم إىل القرية، لذلك كاف عليهم النزكؿ كالسّب 
للوصوؿ إىل القرية الٍب كانوا يهدفوف إليها  كمع ذلك، استقبلهم أنفاؿ صغار يركضوف 

 كيقَببوف منهم بسعادة  
كقد صادفتها يوما ُب أحد الشوارع، حطت  "األجدر منها منظر تلك األسرة الععيبة

رحلها طالقرب من صندكؽ للقمامة كقد ظهر عليها اعبوع كاإلعياء كبدا عليها الشقاء  
كنبذىا الناس كلفظها اجملتمع  كمل يعرؼ ؽبا أحد حقان من حقوؽ اغبياة فلعأت إىل قارعة 

 (67ص   انه " )الطريق  ك مل يبق فيها سيد كال مسود، كال أمر كال

األسرة ىي أشبن من كل شيء  كُب يـو من األايـ، قابل الرجل عائلة غريبة ُب 
رحلة  اتضح أف األسرة توقفت طالقرب من سلة اؼبهمبلت، كبدت كجوىهم ككأف اؼبرء 
متعبوف كجائعوف كمضطربوف كتراءل لو طائسْب  كالناس من حولو ينفركف عائبلهتم، 

 أحد أف يعرؼ عن ضخم حياهتم  كعند مشيت كاجملتمع احمليط يتحدث عن كضعهم  ال
 ُب منتصف الشارع، كمل يتبق أحد يهتم طالعائلة  

من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أف األسرة ىي أشبن شيء ُب ىذا العامل  كُب 
ذلك الوقت، كجدكا عائلة فقّبة، أم أكلئك الذين مل يكن لديهم مكاف للعيش فيو 

ثنا عن بقااي من الطعاـ أك الشراب ال يزاؿ إبمكاهنم تناكؽبا  كذبولوا طالقرب من القمامة حب
إهنم دائمنا جائعوف كبكل قوهتم للبقاء على قيد اغبياة من أجل اغبياة  أظهرت كجوىهم 
أهنم كانوا متعبْب للغاية كجائعْب كعطش كطائسْب  كاف هبب إعطاء األشخاص احمليطْب 
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م شيئنا يبكن أف يفيدىم، لكن لؤلسف، أكثر هبم الذين ال مباالة كال ينتبهوف لتحركاهت
 من مواننيهم يتحدثوف كراء ظهورىم 

"شغل كل بنفسو  فعلس صاحبها القرفصاء يبحث ُب القمامة عن قشور البطيخ كفتات 
اػببز كفضبلت الطعاـ  كتفرؽ أفراد األسرة، كل فرد ُب ركن ىبرج بيده أك بفمو أك بنابو، 

ا يبؤل جوفو اػباكل  كاندست بينهم القطط الضالة على حسب نوعو ُب اغبيواف، م
كالكبلب اؽبائمة، تطلب ىي األخرل حقها ُب ىذه الوليمة اؼبباحة  كنعم اعبميع، كقد 

 (67ص  ساد بينهم سكوف كسبلـ كإخاء " )

نعرؼ أف كل الناس مشغوؿ بنفسو  كشخص من العائلة جالس متعمعنا يبحث 
 الطعاـ ُب منطقة سلة اؼبهمبلت  ينفصل أفراد عن جلود البطيخ كقطع اػببز كبقااي

األسرة عن بعضهم بعضا إلنتاج كجبة ليأكلهم  كل فرد من أفراد أسرتو وبوؿ جوعو عن 
نريق إصدار صوت أك القياـ أبشياء أخرل بيديو، فمو، مثل شكل حيواف لتغطية معدة 

ـ  كعندما يكوف اعبوع كالفارغة  كالقطط كالكبلب ربارب من أجل حقوقها كىو الطعا
 ىناؾ من يعطيهم حٌب القليل من الطعاـ، فهذا يفرحهم كيسعدكف دبا حدث  

من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أنو جنس من أفراد األسرة الفقّبة مضطرب 
للغاية، فهم دائمنا صامتوف كهبلسوف ُب منتصف الطريق حبثنا عن شيء ليمكن أف يقلل 

ع حبفر علب القمامة ُب كل مكاف هبدكف فيو  إهنم من جوعهم  كما أهنم يصرفوف اعبو 
مثل اغبيواانت مثل القط ُب مشيو على حبث الفريسة اللتهاـ  ـك الذل يعطيهم لؤلكل 
أك غّبه فهم يفرحوف هبم إما كاف قليبلن فقط  طالنسبة ؽبم، اؽبدية ىي جزء من السعادة  

 ل إهنم يرضوف بكل ما يصيبهم كعليهم طالصرب ُب كل اؼبشاك

 1242سنة  يف الريفي ادلصري النظافةعدم على حمافظة . ب

النظافة ىي مطلق من األكساخ، من بْب أمور أخرل، الغبار كالقمامة كالركائح  
النظافة البيئية ىي نظافة ؿبل اإلقامة كمكاف العمل كاؼبرافق العامة اؼبختلفة  القضااي 

فاظ على البيئة احمليطة  كوبتاج البشر إىل اؼبتعلقة دبسألة الصحة البيئية معنية أيضنا طاغب
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(  كفيما يلي شرح ُب ركاية "ضبار 83: 1138اغبفاظ على البيئة نظيفة  )اسكندر، 
 اغبكيم" كىو:

 ،"كسران ُب تلك األزقة كالدىاليز، بْب تلك الدكر  يتبعنا الصبية اؼبرضى، الكبلب اعبرىب
وف الشام األسود على اؼبصانب  كتطل كيقف ؼبركران الرجاؿ اؼبنهوكوف اعبالسوف، هبرع

من خلف األبواب رؤكس النساء اؼبعفرة بدخاف األفراف كىن ىبفْب أسفل كجوىهن 
بطرحهن السوداء  كأشرقت علينا فتيات الريف كحسانو من فوؽ األسطح كقد تلطخت 

 (58)ص   غلن بنا قليبل عن صف "اعبلو"! "أكفهن بركث البهائم كانش

لك أزقة بْب نوابق اؼبنزؿ  كرأينا أف األنفاؿ اؼبرضى الصغار  مشينا ُب زقاؽ ككذ
كانوا يتبعوننا  ٍب كقف الرجاؿ الذين كانوا هبلسوف كىم وبتسوف الشام عند مركران  كاف 
رأس امرأة يلفو الدخاف من خلف الباب، ككانوا ىبفوف كجوىهم طالنقاب األسود  رآان 

بركث اغبيواانت  كتدارؾ انتباىهم إلينا من  الشباب كالشاطات من العلية كيتضرج أيديهم
 القذارة  

من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أف حالة النظافة اؼبوجودة ُب الركاية ىي عدـ 
احملافظة على النظافة ُب القرية  مثل، العديد من األنفاؿ الصغار اؼبرضى، الشباب الذين 

اغبفاظ عليها، يبكن أف تسبب  تغطي أيديهم األكساخ  لذلك، من النظافة الٍب ال يتم
 اؼبرضى 

 (58ص  ريف القذر الذل أعرفو دائما " )"إنو ال

 كما عرفت، أف تلك القرية قذرة نوؿ الزماف  

من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أف يقوؿ الشاب "إف القرية كانت قرية قذرة 
 للغاية بشكل مستمر  مل يتغّب شيء  دبعُب القرية بقاء طالوسائخ " 

أبصر اؼبخرج فتاة قذرة زبرج من بْب الطْب كحطب األذرة فوؽ سطح إحدل الدكر كقد "ك 
خرجت معها قطة ضالة انفرة  ككبلنبا قد أصاب كجهو الطْب كالقذر  ككبلنبا قد بدت 

 (59ص  عليو مظاىر اؼبخلوقات الدنيا " )
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م   رأل اؼبخرج امرأة صغّبة زبرجت من كومة اغبطب كاألكساخ الَباب فوؽ منزؽب
 كاف ُب يديو قط فبلة كقذرة أيضنا  بْب االثنْب مغطى طالَباب كاألكساخ  

من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أنو ليس للناس فقط الذل البد ؽبم طاغبفاظ 
على نظافتهم، كلكن البيئة احمليطة أيضنا  حٌب اغبيواانت من حوؽبم كسخ كقذرة  ال 

 يوجد رعاية على اإلنبلؽ لنفسو كبيئتو 
"ٍب ذكر ىل كيف أف ىذا اؼبنزؿ كاف فبتلئا طالقذر كالزكاحف كالَباب اؼبَباكم  فهذا اؼبنزؿ  

 (71ص  كاف مهعورا منذ زمن نويل " )

أخربين الفبلح عن قريتو ككم مؤلت األكساخ كالزكاحف كالَباب ُب ىذا اؼبنزؿ 
 قبل أف تدخل ك تسكن أنت فيو 

الكثّب من األكساخ كالزكاحف كالغبار من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أف ىناؾ 
 الذم يبؤل بيئتهم قبل أف يشغلوا كسكنوا ُب اؼبنزؿ  

 كىو يعتدؿ على "ال  تنس أف القمل قد سكن أجساـ ىؤالء اؼبساؾ!  فقاؿ صاحىب
 (81ص  ظهر اغبمار " )

 أف البقة الٌب سقطت ك لبثت على أجساد الفقراء  

ناؾ بق الفراش مرتبط طالفقراء كىو أمر من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أف ى
مقلق للغاية، كإذا حافظ على نفسو كبيئتو نظيفة، سيظهر صباؿ القرية  كمع ذلك، فمن 
ا كال ربافظ على نظافتها بشكل صحيح كسليم   ا أف القرية متسخة جدن اؼبؤسف جدن

 لذلك تسببت القرية ُب اؼبرضى لسكاهنا 

دعوان نستخدـ عقولنا قدر اإلمكاف، مثل لذلك، كبن من الناس لدينا العقل، 
اغبفاظ على النظافة  النظافة مهمة جدا للحياة  للناس كاغبيواانت ككل شيء ُب البيئة  
هبب أف كبافظ على نظافة الطبيعة، ألنو ال يبكن فصلنا عن الطبيعة  لذلك، علينا أف 
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م نظيفة دائمنا من كبفظ أنفسنا ك ندعو الناس من حولنا للحفاظ على أنفسهم أك بيئته
 أجل النعمة 

 1242سنة  لبساطةاب الريفي ادلصري زعم حياة اجملتمع. ج

البسانة ىي نريقة للنظر إىل اغبياة  أف البسانة ليست مبالغة  كالبسانة ُب 
، أف اغبياة البسيطة ليست مفرنة كليست خبيلة  لذلك 67القرآف سورة الفرقاف اآلية 

ؼبوجودة ُب ركاية "ضبار اغبكيم" عن البسانة ُب اجملتمع ستشرح الباحثة عن البسانة ا
 الريفي اؼبصرم، كىي:

"فقد كاف اغبر داخل البيت شديدا  كالبعوض قد ظهر كتكاثر  فعلسنا اىل مائدة عليها 
مستعينة  ،صبعتها كنسقتها زكجة اؼبصور ،بعض تلك الزىور الربية الٌب تنبت ُب الغيطاف

ن  كانكشفت ألبصاران ظباء الصيف الصافية  ككاف القمر ببنات ريفيات نظفتهن كىيأهت
نالعا ُب سبامو  كالنسيم يهب بْب حْب كحْب رقيقا كرفيقا  كجلست ُب رأس مائدتنا زكجة 
اؼبصور صاحبة الفضل ُب تنظيم ىذا البيت اؼبهعور  كجلست إىل يبينها اآلنسة اؼبساعدة 

نسة اؼبساعدة كقد خلعت عويناهتا كقد خلعت البيت اؼبهعور  كجلست إىل يبينها اآل
فظهرت عيناىا اػبضراكاف صبيلتْب براقتْب ُب ذلك الليل كأهنما عينا القطط كقد خلعت 
ثياب الرحبلت كارتدت ثوطا نسائيا لطيفا  فأكلنا أكبل بسيطا  لكنو لذيذ ىنئ  كقضينا 

 (61ص  فيها اغبديث حوؿ "الفيلسوؼ"  ) دا ،غبظات فبتعة

اؼبنزؿ أشد اغبرارة كجاء البعوض  حينئذ، جلسنا أماـ منضدة مبت  كاف اؽبواء ُب
عليها زىرة كقد صبعتها زكجة اؼبصور كنساء القرية  استمتعنا هبواء الليل البارد ُب تلك 
ا   ا جدن الليلة من خبلؿ النظر إىل السماء كالقمر اعبميل  كبن أنكل نعامنا خفيفنا كلذيذن

 ن الفبلسفة  استمتعنا ُب اؼبساء طاغبديث ع

من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أف البسانة اؼبوجودة ُب اجملتمع الريفي اؼبصرم 
ا، كالبعوض صاخب، لكنهم  ىو كيفية استخدامهم بكل ما اؼبوجود فيهم  اؽبواء حار جدن
مازالوا يستمتعوف حبياهتم اليومية طالصرب  يبكنهم اػبركج من اؼبنزؿ لتعنب كل االنزعاج 

ىواء الليل كرؤية صباؿ السماء ُب الليل طالنعـو كضوء القمر السانع  جبانب إلستنشاؽ 
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ذلك، يستمتعوف دائمنا طالوجبات اػبفيفة اؼبتوفرة، كيتمتعوف هبا بشكل لذيذ  من ىذا، 
يبكن مبلحظة أهنم يشكركف ؼبا لديهم على الرغم من عيوهبم  كل حياة بشرية ؽبا مزاايىا 

دل امتناف الشخص ؼبا حصل لنا من نعمة هللا بصرب كعيوهبا  يعتمد ذلك على م
كإخبلص  حبياة بسيطة، أف الناس أفضل من حياة مفرنة  علينا أف نطبقها ُب حياتنا 
، ُب ازمن اغبديثة الٍب مل تزاؿ تفتقر إىل عيش اغبياة بطريقة بسيطة  ألنو مع اغبياة  اليـو

 البسيطة، سنعرؼ اعبماؿ بثمرة البسانة 

 1242سنة   الريفي ادلصرييف . الثروةد

الثركة تعِب الكثّب من اؼبمتلكات الٍب زبص شخصنا لديو اؼبزيد من اؼبمتلكات  
كمع ذلك، ليس كل شخص ُب العامل لديو ثركة كبّب  ىناؾ أنواع ـبتلفة، مثل األثرايء، 
كبعضهم معتدؿ، كالبعض اآلخر فقّب أك حٌب عاجز  كستصف الباحثة ىنا الثركة اؼبشار 

 يها ُب ركاية "ضبار اغبكيم" على النحو التايل:إل
كما يقـو العمدة اؼبوسر بعض اليسر بْب رجالو   ،"فإذا ىو قائم كسط بيوت الفبلحْب

دكف أف يتميز عنهم كل التميز من حيث الذكؽ كالطبيعة كاإلدراؾ  فهذا اؼبنزؿ  ،العراة
 لوف الفستق  كىو مبُب طالطوب األضبر كمطلى بطبلء ُب ،رحب ضخم من نابقْب

كجدرانو ظبيكة كسقوفو عالية كحيطاف حعراتو منقوشة  ،كنوافذه كاسعة مشبكة طاغبديد
طالزيت نقشا ينم عن السعة كالَبؼ كلكنو مع كل ىذا غاية ُب سقم الذكؽ كسوء 
التفصيل كالرسم كالتخطيط  فبل حديقة صغّبة ربيط بو  كال مدخل رحب يستقبل 

من طابو العريض  كال ضباـ ؾبهز طاألدكات الضركرية  إمبا يبر الداخل ُب شبو  الداخلْب
دىليز مظلم ضيق عن يبينو كيساره تلك اغبعرات الواسعة العالية السقوؼ الٌب أنفق ُب 

-63ص  نقوشها األمواؿ  إنو منزؿ يشعر زائره أبف صاحبو غُب اعبيب فقّب الركح " )
61) 

اكن يشبو رئيس القرية الذم يعطي توجيهاتو ؼبرؤكسيو يقع اؼبنزؿ ُب كسط منزؿ س
ا، ـبتلف عن اآلخرين  مكونة  دكف معرفة الفركؽ ُب الصفات بينهم  ىذا اؼبنزؿ كبّب جدن
من نابقتْب مبنياف من اآلجر األضبر كمطلي طاللوف األخضر  النوافذ كبّبة كمغطاة 
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ة منحوتة لوصف االتساع بتعريشات  اعبدراف خشنة، كاألسقف عالية، كجدراف الغرف
كالركعة كالرفاىية  لكنو مل تزاؿ بعيدة من ؼبسة فنية  ال توجد حديقة صغّبة حولو، كال 
بوابة تستقبل الضيوؼ عند الباب، كال ضباـ بو معدات أساسية، كلكن األشخاص الذين 
يدخلوف كما لو كاف فقط من خبلؿ فبر مظلم كضيق  على اليمْب كاليسار توجد غرؼ  

ة ذات أسقف عالية  األمواؿ الٍب تنفق لبناء كبت عايل  ُب كصف صاحب البيت كبّب 
 أبنو غِب ُب جيبو لكنو فقّب الركح  اإلسراؼ ُب اإلنفاؽ كعدـ اإلىتماـ على اؼبقتضى 

من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أف بعضهم يبتلك من أصوؿ كافية، دبعُب القدرة 
متعدد الطوابق، مع أعمدة كبّبة، ككذلك بشكل  على بناء منزؿ أكثر الئقة مثل منزؿ

ا من الفنوف،  عادؿ  غرفة كبّبة  ككاف اؼبنزؿ رائعة من اػبارج  كلكن مل يزاؿ اؼبنزؿ بعيدن
أم حيث ًب بناء اؼبنزؿ أبعمدة كبّبة عبعلو يبدك فخمنا فقط، بل ال توجد ركح الفن مثل 

باؿ الضيوؼ أمامو من اؼبنزؿ  ال عدـ كجود حديقة حوؿ اؼبنزؿ، كال توجد بوابة الستق
يوجد ضباـ تتوفر فيو األدكات األساسية، كاألشخاص من الذم يدخلوف اؼبنزؿ كاؼبشي 
من مظلم كضيق  على اليمْب كاليسار توجد غرؼ كبّبة ذات أسقف عالية  األمواؿ 
 تنفق لبناء العالية  ُب كصف صاحب البيت أبنو غِب ُب جيبو بل فقّب الركح  اإلسراؼ

 ُب اإلنفاؽ كعدـ االلتفات إىل ما أفضل اإلحتياج  

لذلك، إذا أردان استخداـ األصوؿ مالدينا، فمن اؼبفضل أف يكوف ذلك مع 
األشياء اؼبفيدة  قبل أف نتحرؾ لبناء أك شراء شيء ما على األقل علينا التفكّب أكالن، 

ف معظم األشخاص سواء كاف ذلك كلو مفيدنا ألنفسنا أك لآلخرين  ألف ما نعرفو، أ
الذين يستطيعوف ربمل نفقاهتم حٌب األغنياء، ال يهتموف دبقدار الثركة الٍب ينفقوهنا كما 
يستخدمونو، فالشيء األكثر أنبية ىو أف يفعلوا ما يريدكف  لذلك هبب على اإلنساف 
أف تتمهل ُب استخداـ ثركتو ُب اغبياة  يبكن أف تنظر مقدما ما وبتاجوف إليو ٍب 

ا  ألف جوىر الثركة ىو عندما اآلخرك  ف  فبل بد على األقل نقدـ للمحتاجْب شيئنا مفيدن
يبكننا استخداـ تلك الثركة ألشياء جيدة كنفع اآلخرين أيضنا  الثركة ليست غنية 
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طاعبيوب فحسب، بل هبب أف تكوف غنية أيضنا طاألركاح الركحية، أم التعانف مع من 
أبشياء غّب مفيدة  كاألفضل منو يعِب أف يعطي من حوؽبم طاإلحتياج  ال هتدر الثركة 

 بعض ماؽبم إىل الفقّب أك غّبه  كهبذا يرضى هللا ؼبن وبب العطاء 

 1242سنة  أعمال اجملتمع الريفي ادلصري. ه

من  31411ما يقرب من نصف األرض الزراعية ُب مصر يبلكها فقط حوايل 
على حوايل  1،181،111غ عددىم أصحاب العقارات  يسيطر اؼبزارعوف الباقوف البال

ثلثهم  أصبح معظمهم عماؿ مزارع يعيشوف مثل العبيد  أف عددنا قليبلن من اؼبصريْب 
، كاف متوسط 3916األصليْب منخرنوف ُب الصناعة كالتعارة كأصبحوا مثقفْب  ُب عاـ 

 ص  ،1131 ،ترسناكاٌب) : 91دكالرا ُب السنة  تصل نسبة األمية إىل  51دخل الفرد 
 توصل طاحثة إىل بعض الوظائف الريفية اؼبصرية، كىي كالتايل:(  41-44

"لقد مرران "جبرف" قامت فيو أكواـ من القمح ككقف فيو فبلحاف كل منهما وبمل "مدرة" 
ء يدسها ُب كـو القمح كيرفعها ُب اؽبواء ليفصل اغبب عن "التنب" فيتناثر التنب ُب الفضا

 (61ص  ربت كىج الشمس فيحدث صورة " )

مرران بفبلحاف  يقـو اؼبزارع بطحن القمح لفصل اغببوب عن القشة  نارت 
 القشة من داخل اؼبطحنة  

"فنظرت كما نظر  فإذا أان أرل حقيقة أف "اؼبدرة" ُب يد الفبلح تتثّب ُب الفضاء شيئا  
 (63ص  كأنو الداننّب اؼبتساقطة " )

شة الفبلح ُب اؽبواء مثل صحيح أف القشة خرجت من اؼبطحنة كتناثرت من كما
 سقط الدينار  

من نتائج البحث عن اعبملتْب السابقتْب، كجد الباحثة أف أعماؽبم الريفيْب 
اؼبصريْب كانوا ىم من الفبلحوف  اؼبزارع أك الفبلح ىو من يعمل ُب اؼبزرعة  عملهم مثل 
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يد  نحن القمح لفصل اغببوب عن القش  نار التنب من داخل اؼبطحنة كتناثر من
 الفبلح ُب اؽبواء مثل دينار يسقط منو 

"كأذف الفعر ُب زاكية القرية، كأبصران الفبلحْب يهبوف انىضْب فوؽ األسطح، كىبرجوف 
من الدكر يسوقوف اؼباشية إىل الغيطاف  كظبعنا صوت اؼبصور يصيح بنا من أسفل اؼبنزؿ 

ة قد قامت أتمر كتنهى ككجدان زكجتو يدعوان إىل مشاىدة تصوير الشمس الطالعة النشيط
 (339ص  اػبدـ، كتباشر على اغبليب كإعداد الفطور " )

عندما يلعلع أذاف الفعر من إحدل مأذف القرية، رأينا أف الفبلحوف ىبرجوف من 
منازؽبم إىل أعلى السندرات كىبرجوف ماشية كوبملونو إىل اغبقوؿ  ظبعنا صرخة من ربت 

الذم نلب منهم التقاط صور لشركؽ الشمس  اؼبنزؿ، نعم من اتصل هبم ىو اؼبصور 
كرأينا زكجة اؼبصور كانت حريصة على إدارة اؼبساعدين كإعطائهم التوجيهات 

 كاإلرشادات كتدفئة اللنب كإعداد الفطور كغّبىا  

من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أف الفبلحوف ُب القرية يراقبوف أيضنا مواشيهم 
منازؽبم  أيخذكف ماشيتهم عند الفعر، ٍب أيخذكهنا إىل الٍب يعتنوف هبا ُب علية أسطح 

اغبقوؿ حٌب يتنفسوا اؽبواء النقي حٌب يتمكنوا من تناكؿ الطعاـ  ٍب تكوف زكجة اؼبصور  
كصاحب عمل ُب اؼبنزؿ، أم أهنا أتمر اػبادمة أبف تقـو جبميع أعماؿ اؼبنزؿ ُب اؼبنزؿ أك 

زكجة دبشاىدهتن بعملهن، بل عند كجود ضيوؼ كغّبىم  كمع ذلك، مل تكتف ال
ساعدهتن أيضنا أثناء تعليمهن أف يصبحن خادمات جيدات  ىن مساعدين تقوموف 
عادة أبنشطة منزلية مثل تنظيف اؼبنزؿ كاؼبسح كالكنس كإعداد الطعاـ كالشراب 

 كالتنظيف بعد االنتهاء كما إىل ذلك 
نينة قذرة  فما كاف يسمح لو أما السيد الَبكى العثماىن فكاف يعترب الفبلح اؼبصرل من 

بشرؼ اعبندية كال الفركسية كال بشرؼ اؼبصاحبة ُب حفل أك اجتماع  ىذا عمل اؼبوىل  
أما عمل اؼبرأة زكجة ىذا اؼبوىل  كىى ُب أكثر األحياف من اعبوارل البيض  فبل شيئ إال 

كال متعة سيدىا  كىي على كل حاؿ قد كضعت ُب اغبرًن  ال شخصية  ؽبا كال مهمة 
عمل إال مايبكن أف تقـو بو اؼبملوكات  يضاؼ إىل ذلك شعورىا ىي أيضا بذلك 
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االزدراء لكل ما يسمى "فبلح"   ذلك الشعور الذل الذل وبوؿ دكف كل حدب على 
حقّبا ُب  ،فهو جنس احملكومْب ،كضيعا ُب عينها ،الذل تعتربه غريبا عنها ،ىذا اعبنس

 (87ص  ع من شأنو أك يغّب من أمره شيئ  )عرفها اليرجى منو كالينبغي أف يرف

اعترب السيد العثماين الفبلحْب اؼبصريْب من أرض قذرة  لن يعطوه فرصة 
االلتحاؽ طاعبيش أك حضور اغبفبلت كالتعمعات  ىذا ىو عمل الرجاؿ  بينما تعمل 
النساء زكجاهتن ُب الغالب من ؿبظيات بيضاء كصبيلة  ال يوجد عمل آخر إال إرضاء 

ة السيد  بعبارة أخرل، ًب كضع احملظيات ُب كضع غّب شرعي، ببل فائدة، كال شهو 
شخصية، كال عمل آخر سول العمل الذم كانت تقـو بو عادة ىؤالء النسوة  بذلك، 

 فقد احتقرىم مبلحظاهتم حوؿ الفبلحْب  كال يبكنهم رفع أنفسهم أك غّبىم  

العثماين ُب القرية اؼبصرية ىم من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أف الفبلحوف عند 
مثل األرض القذرة، كمل سُبنح ؽبم فرصة الدخوؿ ُب الوظائف كاعبنود أك االستمتاع 
طاغبفبلت كغّب ذلك  ىذا ىو عمل الرجاؿ  بينما تعمل النساء زكجاهتن ُب الغالب من 
 ؿبظيات بيضاء كصبيلة  ال توجد عمل آخر إال إرضاء شهوة السيد  بعبارة أخرل، ًب
كضع احملظيات ُب كضع غّب شرعية، ال فائدة، ال شخصية، كبدكف أم عمل آخر 
طاستثناء العمل الذم تقـو بو ىؤالء النساء عادة، كىو إشباع شهوة سيدىن  كال يبكنهن 
رفع أنفسهن أك غّبىن  ال سبكن احتقارىن إال بشأف حياهتن، كال سبكنهن حٌب ؿباربتها  

 كال تستطيع اؽبركب من ذلك السعن ال يبكن إال أف تتبع سيدىن 

من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة دركسنا من أعماؽبم اؼبختلفة  أكلئك الذين 
ا، إال أف العمل الذم يتم إجراؤه  فبلحوف ىم أفضل حاال  على الرغم من أنو بسيط جدن

ا كيكوف أيضنا قانونينا سوؼ ينتج عنو نتيعة جيدة كمرضية  أما إذا كاف العمل  الذم جيدن
يقـو بو اإلنساف ؿبرما، فالعمل غّب جيد، كهبب على الناس أف يتعنبوا العمل الذم 
تفوح منو رائحة اغبراـ ألنو بقدر ما هبتهد اإلنساف ُب عملو، أما إذا كاف العمل حرامنا 
يكوف العمل  عبثان كال فائدة منو  إحدل منو ال يوجد سول إنفاؽ اؼباؿ على شيء 
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قياـ بو  فاصرب على ما تقـو بو ما داـ العمل حسننا كصحيحنا، كال فبنوع كال يستحق ال
سيما ُب سبيل هللا، فكل شيء يسّب على ما يراـ كيكوف على ما يراـ  ـبلص كشاكر 

 على ما أصاهبم  إف هللا مع الصابرين كالشاكرين 

  1242يف الريفي ادلصري سنة  االجتماعي سللة. ادل2

العانلْب عن  مع ارتفاع داكاالقتصادم ُب مصر تزدا إف حالة التدىور االجتماعي
العمالة ؿبدكدة كاؼبهاجركف من اؼبنانق الريفية  القول العاملة اؼبنتعة اؼبصرية  العمل من
مل يكن حدكث عدـ اؼبساكاة االجتماعية ُب  لوف إىل القاىرة ال هبدكف عمبلن الذين ينتق

أكثر فوضوية طالنظر إىل أف  عىو العامل الوحيد ُب تدىور مصر، لكن الوضمصر 
لذلك اكتشفت (  44ص   ،1131 ،)ترسناكاٌب بريطانيا كانت ال تزاؿ تستعمر مصر 

ُب ركاية  3941الريفي اؼبصرم سنة  ُب مسألة االجتماعيالباحثة عن أحواؿ اجملتمع 
  اغبكيم لتوفيق اغبكيم كما يلي :

 1242الريفي ادلصري سنة  بيئة. أ

نهار أك اؼبساء أك الليل يبكن أف يكوف الوضع ـبتلفنا من مكاف الصباح أك ال بيئة
إىل آخر ككل ساعة  يتكوف اعبو من ؾبموعة من عناصر اعبو، كىي درجة حرارة اؽبواء 

(  كُب ىذه الدراسة 43 ص ، 1131 ،كالرنوبة كضغط اؽبواء كالرايح كاألمطار )رسبنواتى
 النحو التايل: ستصف الباحثة كيف وبدث الطقس ُب ريف مصر على

"دخلت حعرتى فوجدهتا تضارع جهنم  فاغبر يكتم األنفاس  كاؽبواـ سبؤل جو اؼبكاف  
 (71ص  كصوت البعوض يدكل ُب اآلذاف " )

دخلت غرفٍب الٍب تشبو جهنم اعبحيم  اشتعلت اغبرارة أنفاسي كمؤلت غرفٍب  
رفة مثل صوت صفّب البعوض ُب األذنْب  ىذا جزء من مذاؽ ما شعرت بو ُب غ

 اعبحيم 
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من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أف اعبو لريفى مصرل ُب ذلك الوقت كاف 
صيفنا  عندما يصل الصيف، تكوف الغرفة شديدة اغبرارة، غرفتهم مثل اعبحيم ألف اؽبواء 
ا  التقط اؽبواء الساخن أنفاسو  صوت صفّب البعوض ُب األذنْب  كىذا إحدل  حار جدن

 ذلك الغرفة الشبيهة طاعبحيم  من نعم ما شعر بو ُب
ال يبدك منها غّب  عيوف صبيلة  ،ىذه األنياؼ الصاعدة إىل السطح متدثرة ُب السواد

 (95ص  النخل الثملة من لعب النسيم  ) إهنا تتمايل بقدكدىا النحيلة كأهنا ،انظر ،براقة

لدخاف  اؽبواء الذم يرتفع إىل العلية يكسوه األسود، أم اؽبواء الذم يتحد مع ا
ال أحد يستطيع أف يراه إال تلك العيوف اعبميلة اؼبتوىعة  الرايح القوية الٍب أعطت ىواءن 

 طاردنا كاألشعار الٌب ترقص مثل جذكع التمر ُب حالة السكر 

من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أف اؽبواء الذم يرتفع إىل أعلى علية منزؽبم  
ل ما أمكنو رؤيتو كانت عيوف صافية  ُب يكتنفو السواد الذم يتحد مع الدخاف  ك

الليل، تكوف الرايح القوية ىي الٍب سبنحهم ىواءن طاردنا للمعتمع الريفي اؼبصرم  كانت 
 األشعار كالربؾ تتمايل كتَباقص لليمْب كاليسار مثل جذكع لبيل اؼبخمور ريح شديدة 

ػببلص من جحيم "فلم أقلق ك مل أىتم  فما كاف شيء يستطيع أف وبوؿ بيِب كبْب ا
 (343ص  الصيف ُب القاىرة " )

إما كاف كنت بنفسي، لست قلقا كال خائفا، ال شيء يبكن أف ىبففِب من حرارة 
 الصيف ُب القاىرة  

من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أهنم ال يهتم هبواء الريفى اؼبصرل، ألنو ال شيء 
لذم خلق األرض يبكن أف وبررىم من الصيف ُب مصر  كل ىذا بفضل هللا ا

ا عن اعبو ُب ىذه األرض  ألف كل ذلك ىو  كالسماكات كؿبتوايهتا  لن يفهم الناس أبدن
 هللا الذم رتبو كيفية عمل األرض كالسماء حٌب كل ما ىو موجود ُب الفضاء اػبارجي 

 1242بني طبقة األعلى وطبقة األدىن يف الريفي ادلصري سنة  . ادلقامب
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قبد ؾبموعات من الناس لديهم مستوايت بْب بعضهم ُب اجملتمع، يبكننا أف 
بعضا  لذلك، ُب علم االجتماع يناقش نبقات اجملتمع أك ما يشار إليو عادة طالتقسيم 
الطبقي االجتماعي  أيٌب مصطلح التقسيم الطبقي من الكلمات الطبقات كالطبقة كالٍب 

نظاـ سبايز بْب األفراد تعِب الطبقات  كىي عدد من األفراد الذين ؽبم منصب )درجة(  
ص  ، 1135أك اعبماعات ُب اجملتمع يضعهم ُب نبقات اجتماعية ـبتلفة  )معونة، 

11 ) 

طبقة ، ككانت ال ككعيهم السياسي متدنينا للغاية، كانت حياة الفبلحْبقركفبعد 
للطبقة اؼبتوسطة  ، كما كاف الوضع السياسي كاالقتصادمالعاملة اغبضرية شبو معدكمة

، بينما كاف القطاع االقتصادم اغبديث الصغّب ُب حالة من االهنيار  ة مؤسفناالصغّب 
، ككاف اؼببلؾ كاؼبلك فاركؽ أكربىم صغّبة من رجاؿ األعماؿ األثرايء أبيدم ؾبموعة 
تلكوف مالك يب 33111ما ؾبموعو  على االقتصاد كيسيطر على النظاـ حيث سيطر 

زارعْب اؼبيعانوف، إما  لسكاف ُب مستول معيارميعيش معظم ا ثلث صبيع األرضي اؼبدارة 
-44ص   ،1131 ،  )ترسناكاٌب، ألف دخلهم يستخدـ لدفع اإلهبارم أرض ضيقةلديه
 كفيما يلي شرح ؼبكانة اجملتمع الريفي اؼبصرم ُب ركاية "ضبار اغبكيم" كىي: ( 45

ية أجنبية من "أما ُب مصر، فلم وبدث ذلك، فإف اإلقطاع ُب مصر، كاف ُب يد أرستقران
اؼبغوؿ أك اإلتراؾ العثمانيْب، ماكانوا يعتربكف الفبلح رجلهم طاؼبعُب األكرىب للكلمة، 
كلكنهم كانوا يعدكنو عبدىم طاؼبعُب الشرقي للكلمة  بل أقل من عبدىم، فقد كاف للكلب 
 كالفرس عندىم من اغبرمة كالكرامة كاغبقوؽ ماليس للفبلح، ىذا الفبلح الذل يتكلم  لغة

 (87-86ص  كنبت ُب أرض مل تكن أرضهم " ) ،غّب لغتهم

أما ُب مصر، فهم ال يعتربكف الفبلح مثل اػبادـ بل مثل العبد كما يظن أىل 
الشرؽ  كحبسبهم، فإف الكبلب كاػبيوؿ أك غّبىا من اغبيواانت ؽبا شرؼ ُب أعينهم 

ُب أرض ليست أكثر من الفبلحوف، أم الفبلحوف الذم ال يتحدثوف بلغتهم كيولدكف 
 ؽبم  لذلك، فإف مقاـ اغبيواف أفضل من مقاـ الفبلح  
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من نتائج البحث، يبكن مبلحظة أف كجهة نظرىم عن الفبلحْب ُب مصر ليست 
مثل كجهة نظر اػبادـ بل مثل العبد كما يعتقد الشرقيوف  ككفقنا ؽبم، تعترب اغبيواانت 

ف لغتهم بل لغة األجناىب كيولدكف ُب أفضل من اؼبزارعْب، إذا كاف اؼبزارعوف ال يستخدمو 
 أرض ليست ملكهم  كطالتايل، فإف مكانة اغبيواانت تعترب أفضل من البشر 

"على ىذا النحو، انشطرت مصر إىل شطرين  بعيدين كانقسمت إىل نبقتْب ال سبد 
إحدانبا  إىل األخرىيدا  كبدا السلم االجتماعى على ذلك الشكل الععيب : نائفة ُب 

كنائفة ُب أسفلو، ٍب الشيئ بْب ذلك غّب فراغ  فقد ربطم كزاؿ ُب ىهذا السلم ما أعبله 
بْب األعلى كاألسفل من درجات  كانقضى عهد النظاـ اإلقطاعى ُب مصر  كجاءت 
العصور اغبديثة  فلم يتغّب طالطبع ىذا الوضع، فاؼبالك الغُب أك الفبلح اؼبوسر الذل حل 

قد كرثو كذلك ُب نباعو كقلده ُب ميولو كعاداتو  فتزكج  ُب األرض ؿبل السيد العثماين،
ىذا الفبلح اؼبالك طاعبوارل البيض، كجعلهن ُب اغبرًن  كازدرل أحياان ىو أيضا أبناء 

ص  جلدتو من الفبلحْب  ٍب ذىبت "بدعة" تقليد األتراؾ طالزكاج من اعبوارل البيض " )
87-88) 

ر إىل معسكرين  إهنم ال يساعدكف للمعتمع ُب مص االجتماعيةتنقسم اغبياة 
بعضهم بعضا، حبيث يبدك السلم االجتماعي للمعتمع بشكل غريب  ؾبموعة كاحدة 
أعبله كؾبموعة كاحدة أدانه  كال بينهما إال خواء  كانت الطبقات بْب االثنْب قد 
ربطمت بو  بعد الدمار جاء العصر اغبديث، كمل يتغّب الوضع، لذا فقد كرث ملك ثرم 

فبلح ثرم ليحل ؿبل السيد العثماين شخصيتو  تزكج ملك الفبلحوف ؿبظيات صبيلة أك 
كبيضاء كجعلهم فبنوعْب  أحياانن أيخذ أيضنا من أبناء ذريتهم  كبعد ذلك بدأت بدعة 

 األتراؾ الذم تزكجوا احملظية طاختفائها  

ؼبصرم للمعتمع الريفي ا االجتماعيةمن نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أف اغبياة 
تنقسم إىل معسكرين  كىو، الطبقة العليا كالطبقة األدىن  كال بينهما إال فراغ، أم قطيعة 
بْب اؼبعسكرين  ًب ربطيم نبقاتْب منهم  كبعد الدمار جاء عصر اغبديث، كمل يتغّب 
الوضع، فظل من ىم ُب الطبقة العليا ُب القمة كمل يهتموا طالطبقة األدىن مثل ملك ثرم 
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ثرم كرث ليحتل اؼبكاف  للسيد العثماين  تزكج ملك الفبلح ؿبظيات صبيلة أك مزارع 
 كبيضاء كجعلهم ُب اغبراـ  ُب بعض األحياف أخذ من نسلهم ليصبحوا ؿبظيات 

"إف ىذا الشيئ اغبقّب الذم ظبيناه جحشا ىو ُب نظر "اغبقيقة العليا"، ـبلوؽ يثّب 
ء كعظماء فركبوه، كمل يبصركا الغركر كىو االحَباـ  ُب حْب أف كثّبان فبن ظبيناىم زعما

 (346)ص   يػا"، ـبلوقػات تػثّب السخرية!"يركب رؤكسهػم ، ىػم ُب نظػر "اغبقيقػة العل

ُب الواقع، الشيء اغبقّب كما نسميو غالبنا جحش اغبمار، حسب رؤية اغبقيقة 
أكثر نببلن من  النبيلة، ىو مثل ـبلوؽ جدير طاالحَباـ  دبعُب، يبكن اعتبار اغبيواانت

البشر  ُب ىذا األثناء، كما نتحدث كثّبنا، أم القادة، فإهنم يتحملوف اؼبسؤكلية كما إىل 
ذلك، كإذا فعلوا شيئنا سيئنا ُب بعض األحياف يكونوف مهمبل كال يدركوف أف ما يفعلونو 
 ىو خطأ يركبونو  ىم حسب رأم اغبقيقة النبيلة كائنات تستحق السخرية  دبعُب، يبكن
اعتبار البشر أقل شأان من اغبيواانت على الرغم من أف لديهم سببنا، إذا مل يتم استخداـ 

 ىذا السبب بشكل صحيح  

من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أف ُب الواقع، كفقنا لوجهة نظر اغبقيقة النبيلة، 
من يشبو اؼبخلوؽ الذم يستحق االحَباـ  دبعُب، يبكن اعتبار اغبيواانت أكثر نببلن 

البشر  ُب ىذه األثناء، كما تتم مناقشتو غالبنا، أك الرؤساء، يتحملوف اؼبسؤكلية، كإذا 
فعلوا شيئنا سيئنا ُب بعض األحياف ال يدركوف أف ما يفعلونو ىو خطأ يركبونو  ىو حسب 
رأم اغبقيقة النبيلة كائنات تستحق السخرية  دبعُب، يبكن اعتبار البشر أقل شأان من 

لى الرغم من أف لديهم سببنا، إذا مل يتم استخداـ ىذا السبب بشكل اغبيواانت ع
صحيح  لذلك، فمن األفضل، إذا كاف أم شيء حقيقينا حقنا، فعليك التمسك بو 
طاغبقيقة، كليس اغبقيقة اؼبقفولة طاػبطأ أك العكس  كإذا كانت خانئة فيعب تصحيحها 

عن مسؤكلية  ككل ما عمل على بعناية حٌب ال يكوف سوءا للفهم  كل ذلك لن ينفصل 
ىذه األرض فكل شيء وبسب ُب اآلخرة  فلذلك من األفضل أف نكوف صادقا مع 

 بعضنا بعضا 
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 1242سنة  ادلصرية . الدورةج

الثورة ىي إحدل من تقدـ اغبضارة اإلنسانية على ىذه األرض  الثورة تعِب 
أك ُب مكاف ما   ما ُب ؾباؿ عملية التغيّب الٍب ربدث بسرعة أك التغيّب األساسي إىل حد

ت ُب نبيعة التعليم كالغرض ربوال ُب ؾباؿ التعليم، ىناؾ ( 3 ص ، 1113)نوفيانٍب، 
كؽبا مكانة مذىلة ُب عيوف العامل، بدأت منذ البداية حبضارهتا العريقة  مصراشتهر منو  

ـ(، تفقد ر كبّب ُب العامل )خاصة اإلسبل، ربظى بتقديتفقد نريقها  بدأت جامعة األزىر
 جاىلوف كمتأخركف مع أهنم من نبلب األزىر  مصر اؼبشباب  ىيبتها تدرهبيان 

مع التغيّبات ُب اؼبنطقة، يبكن رؤية التطورات ُب  ( 45ص  ، 1131، )ترسناكاٌب
منطقة عند نقطة الثورة  ستشرح الباحثة الثورة ُب اجملتمع الريفي اؼبصرم لركاية "ضبار 

 يل:اغبكيم" على النحو التا
ص  اؼبتحضرة " )"إىن أرل اؼبرأة اؼبصرية ُب اؼبدف قد خرجت سافرة كتعلمت كبدت ك

99) 

أرل أف اؼبرأة اؼبصرية كانت سبارس أنشطتها كاألسلوب اغبديث فمثبلن ربب 
السفر للدراسة  ُب العصر اغبديث، أصبح التعلم منتشرنا بشكل متزايد كيبكن القياـ بو 

 ُب أم مكاف كزماف  

ئج البحث، تعرؼ الباحثة أف مصر حدثت عن ثورة، فمثبلن قامت اؼبرأة من نتا
اؼبصرية أبنشطتها أبسلوب العصر اغبديث، مثل السفر للدراسة  ُب العصر اغبديث، 
أصبح التعلم منتشرنا بشكل متزايد كيبكن القياـ بو ُب أم مكاف كزماف  ىن على دراية 

ضافة التكنولوجيا اؼبتقدمة بشكل متزايد، متزايدة دبصطلحات التعليم، طاإلضافة إىل إ
لذلك يبكن أف يكوف التعلم من اإلنَبنت، كليس فقط كجهان لوجو  ىذا ىو اعبانب 
اعبيد من تطوير التعلم  كُب الوقت نفسو، إذا مل يتم استخداـ التعلم بشكل صحيح، 
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فيعب  فسيكوف عبثنا، إذا كاف التقدـ التكنولوجي يبكن أف هبعل كل التعلم أسهل،
 استخدامو للتعلم طاجتهاد، كليس الكسل 

"نعم  حدث ىذا االنقبلب  كقد جاىد مصلح اجتماعی ىو "قاسم أمْب" نوؿ حياتو 
من أجل ىدـ قضباف "اغبرًن" اؼبادل  كقد قبحت صيحتو  ككسرت اؼبرأة قيودىا اؼبادية 

هنا بلغت كظهرت ُب اجملتمع على صورة شبو متحضرة  ففرحت كسبلكها الزىو كظنت أ
النهاية  كلكن  لؤلسف! اتضح لعيُب أهنا ما زالت ترزح ُب قيد آخر مل تلتفت إليو  قد 
وبتاج إىل صيحة أخرل من قاسم أمْب آخر يتم اؼبرحلة! إف اؼبرأة اؼبصرية قد خرجت 
حقيقة من سعنها اؼبادم كلكنها ما زالت رىينة سعنها الركحي  إهنا ُب شبو ك حرًن، 

ربسو، ألف مداركها اؼبعنوية ما زالت قاصرة  إف اغبب الرفيع ؾبهوؿ ال معنول ال تكاد 
 (99ص  نساء اؼبدف اؼبتعلمات أيضان " )عند نساء الريف كحدىن، بل عند 

لقد حدثت الثورة، كقاسم أمْب وباكؿ نيلة حياتو كسر أغبلؿ غّب الشرعي   
ت الطراز اغبديث، كانت اعبهود انجحة ككسرت النساء أغبلؽبا  ٍب جاءت اؼبرأة ذا

ككانت سعيدة كشعرت أف أغبلؽبا مكسورة كانتهت هبا  كمع ذلك فمن اؼبؤسف جدا أف 
اؼبرأة ما زالت ُب أغبلؿ ذلك اغبراـ  ردبا ذبب أف تكوف ىناؾ قاسم أمْب قادما، أم 
خليفتو، ليتمكن من إكماؿ الرحلة  صحيح أف اؼبصرايت خرجن من سعنهن اؼبادم 

د من سعنهن الداخلي كىو سعن يشبو اغبراـ الركحي كال تشعر بو لكنهن مل ىبرجن بع
ألف قبضتها الداخلية ما زالت قصّبة جدا  أصعب التنبؤ ىو العقل، ألف العقل يبكن أف 
يتغّب ُب غبظة  كطالفعل، مل يزاؿ ىذا اغبب النبيل مصدر قلق، ليس فقط لنساء الريف، 

 كلكن أيضنا لنساء اؼبدف اؼبتعلمات  

ائج البحث، تعرؼ الباحثة أنو قبل الثورة كانت اؼبرأة اؼبصرية مل تزاؿ ُب من نت
، ككاف ذلك اجملهود  أغبلؿ اغبراـ، ككانت رباكؿ اػبركج من سعنها كىي أغبلؿ اغبـر
انجحان  كسرت النساء األغبلؿ  ٍب جاءت اؼبرأة ذات الطراز اغبديث، ككانت سعيدة 

مع ذلك فمن اؼبؤسف جدا أف اؼبرأة ما زالت كشعرت أف أغبلؽبا قد ربطمت كانتهت  ك 
ُب أغبلؿ ذلك اغبراـ  أف يكوف ىناؾ الشخص من ىبلفهن حٌب يتمكن أحدىم من 
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تغيّب أفعاؽبن، كيبكن أف يذكرىا إذا كاف ُب حالة عصياف هبب التخلي عنو من أجل  
كربايئهن  كمع ذلك، يبكن للشخص القادر أف يغّب موقفهن الشخصية، ألف تغيّب 

لشخص ما ليس هبذه السهولة، لذلك فقط لؤلشخاص القادرين على عيشهن بصرب قد ا
يكونوف قادرين على تغيّبىن ببطء  صحيح أف اؼبصرايت خرجن من سعن كالدهتن، 
لكنهن مل ىبرجن بعد من سعنهن الداخلي، كىو سعن يشبو الشرعية، كال تشعر بو ألف 

التنبؤ ىو العقل، ألف العقل يبكن أف  قبضتها الداخلية ما زالت شديدة  قصّب  أصعب
يتغّب ُب غبظة  يبكن القوؿ أف النساء يستخدمن اؼبعُب أكثر من اؼبنطق، لذلك مهما  
كاف األمر فسوؼ يستخدمن ما يشعرف بو أكثر، كمع ذلك، فإف بعض اؼبشاعر إذا مل 
، تستخدـ اؼبنطق ستؤدم إىل خطأ  على سبيل اؼبثاؿ، عندما تكوف الذكؽ غّب جيد

ذبب على اؼبرأة على األقل أف تدرؾ أف الذكؽ قد يؤذم قلب اؼبرأة  لذلك، ذبب أف 
تكوف اؼبرأة أيضنا قادرة على استخداـ منطقها لتكوف قادرة على التحرؾ بشكل أفضل  
ذبب أف تكوف القلب كاؼبنطق متوازنْب حٌب ال تؤذم نفسهن  طالرغم من صعوبة بعض 

ت اؼبرأة أف تقبلها من الداخل إبذف هللا فسيكوف كل ىذه العبلجات، لكن إذا استطاع
 شيء أسهل 

ُب اغبقيقة، مل يزاؿ ىذا اغبب النبيل مصدر قلق، ليس فقط لنساء الريف، كلكن 
، أهنن غرا عن  أيضنا لنساء اؼبدف اؼبتعلمات  لذلك، ُب ىذه اغبالة، معظم نساء اليـو

ال تستطيع النساء أيضنا ؿباربة سبنيات الرجاؿ، ليس ىذا فقط، بل ُب بعض األحياف 
مشاعرىن، ألهنن ال سبكن الكذب على اؼبشاعر  إذا علم البشر أف أفضل اغبب ىو 
أكلئك الذين وببوف ُب سبيل هللا  كل شئ اذا كاف اغبب ؿبصورا طالدمى ال اعبدية فكل 

اظ ذلك حراـ  ُب الواقع، اغبب نبيعي  اغبب ىو الطبيعة البشرية  كمع ذلك، فإف اغبف
على اغبب بطريقة شرعية ىو أفضل حب  إذا ذباكز عنو، فاغبب ىو مثل الشخص 
الذم يبشي مشوشنا ببل ىدؼ  لذلك، من األفضل أف كل من النساء كالرجاؿ ببعضهم 
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بعضا  إذا كانت ؿببة، فافعلها بطريقة حسنة كصحيحة  ألنو، خبلؼ ذلك يبكن أف 
 كؿ أف نكوف أفضل منو يسمى الزان  إنو صعب، لكننا على األقل كبا

"ُب اؼبصرية فضيلة كربل : ىي أهنا قديرة على التطور السريع الصامت  لذلك ظبحت 
لنفسي دائمان أف أصارحها إىل حد العنف كما ذكرت، حٌب ألفت نظرىا إىل ما فاهتا 
 رؤيتو أثناء خطوىا الواسع  ىبيل إىل أف السهولة الٍب تتطور هبا اؼبصرية سببها بسيط، إهنا

 (311ص  ت ثياب اعبارية العثمانية " )ربتفظ دائمان بطبيعة اؼبصرية القديبة رب

للمرأة اؼبصرية فضيلة عظيمة كىي أف تعيش ُب الصمت  لذلك، هبب أف تتطور 
بسرعة إىل العصر اغبديث، حٌب ال تتم تقييدىا ُب اؼباضي، أك ال ربافظ على شخصية 

يرىن بشكل مباشر كجهان بوجو حٌب تعرفن ما اؼبرأة اؼبصرية القديبة  لذلك، هبب ربذ
 تنقصهن كما ربتعن إىل ربسينهن 

من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة للمرأة اؼبصرية فضيلة عظيمة كىي أف تعيش ُب 
الصمت  لذلك، ذبب أف تتطور بسرعة إىل العصر اغبديث، حٌب ال تتم تقييدىا ُب 

ة القديبة  لذلك، ذبب ربذيرىم بشكل اؼباضي، أك ال ربافظ على شخصية اؼبرأة اؼبصري
مباشر كجهان بوجو حٌب تعرفن ما ينقصهن كما وبتعن إىل ربسينهن  قد تتبعن اذباه 

ا  كتعلم أف تكوف أحسن من قبل   العصر اغبديث فقط، لكن تتعاملن معهن جيدن

 1242يف الريفي ادلصري سنة  السياسي ثورة. ال3

، مل ىذا ال تزاؿ قائمة حٌب يومنادش اعبراح لواقع زبا تقَبب قيامتها من مصر أف 
 ةمن العوامل اإلهبابية كالسلبي ىناؾ ريفية ، كلكن أيضنا سكاف الةسكاف اؼبدينل يصيب
كالدة عدد من القادة السياسي،  و، كىرت ُب تطور الوضع السياسي ُب مصرالٍب أث

توجهات ال ـبتلفة معها  ، كتشكيل منظمات كأحزاب سياسيةكحركة صحفية قوية
 ( 37-36ص  ، 1134، )سليماف  كـبتلف األحداث كاعبهاد السياسي ،اؼبختلفة



51 
  

 

 

ية اغبكيم ُب ركا 3941الريفي اؼبصرم سنة  ثورة السياسيلذلك اكتشفت الباحثة عن 
 :يعِب لتوفيق اغبكيم 

"كاف جو العامل السياسي ُب ذلك اغبْب قد اكفهر اكفهراران ينذر طالويل   فقد نغت 
 (341ص  ستعباد ُب نفوس شعوب تسمى أنفسها "راقية"  )شهوة اال

السياسي ُب ذلك الوقت متوترة للغاية  انتشر الضرر الذم أصاب ركح األمة أف 
ُب ذلك الوقت كرأل أنو نبيل  كىذا يعِب أف الكثّب منهم يربركف أنفسهم  عندما يفعلوف 

 طاء  شيئنا خانئنا يظلوف أقوايء لتربير أنفسهم  ال هتتم طاألخ

من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أف ُب العامل السياسي، كاف البيئة ُب ذلك 
الوقت متوترنا للغاية  انتشر الضرر الذم أصاب ركح األمة ُب ذلك الوقت كرأل أنو نبيل  
كىذا يعِب أف الكثّب منهم يربركف أنفسهم  عندما يفعلوف شيئنا خانئنا يظلوف أقوايء 

تم طاألخطاء  لذلك، ليس فقط ُب اغبياة العادية، كلكن ُب عامل لتربير أنفسهم  ال هت
السياسة، ىناؾ جزء علول كسفلى، أم اعبزء العلول بعل منو، كاعبزء السفلى الذم ال 
يبكنو قبوؿ القرارات إال من الرؤساء  يبكن أيضنا أف يطلق عليها السلطة للرؤساء أك 

ا أف يرل  رؤساء األمة أنفسهم على أهنم على حق القيادة  كمع ذلك، فمن اؼبؤسف جدن
ُب صبيع القرارات، كدكف أف يدركوا أهنم يتخذكف أحياانن قرارات خانئة كيبدحوف أنفسهم 
أيضنا أبهنم على صواب ُب ازباذ القرارات  ألف كل قضية سياسية هتم األمة، هبب أف 

م أكلئك الذين يبكن يكوف الرؤساء قادرين على االختيار كازباذ القرارات  أفضل القادة ى
أف يكونوا مسؤكلْب عما يفعلونو  ككعزء من مرؤكسيو، يبكنهم على الدعاء من أجل 

 خّب األمة كقادهتا من أجل السبلـ 

 يف رواية احلكيم لتوفيق احلكيم للمجتمع الريفي ادلصري االجتماعية. أثر أحوال ب

ركاية "ضبار  للمعتمع الريفي اؼبصرم ُب االجتماعيةتصف الباحثة عن أثر 
 اغبكيم" على النحو التايل:
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 1242تضخم االقتصادي يف الريفي ادلصري سنة . األثر من 1

دخل  مصر من تدىور مع ارتفاع معدالت البطالة كالفقر كالبفاض مستوايتأف 
د من صباعات اؼبعارضة كأدل ىذا الوضع إىل ظهور العدي الفرد كتراجع صادرات القطن 

(  3ص   ،1131 ،)ترسناكاٌبضباط األحرار كاإلخواف اؼبسلمْب   ال، فبثلة ُبُب اجملتمع
ُب  3941الريفي اؼبصرم سنة  أثر من التضخم االقتصادم ُباكتشفت الباحثة عن 

 ركاية اغبكيم لتوفيق اغبكيم كما يلي :

 1242اجملتمع الريفي ادلصري سنة  عمالاألثر أل. أ

األعماؿ كالرجاؿ كونة من اؼببلؾ النخبة اؼب جتماعي حاد بْب ؾبموعةالتفاكت ا
ُب  3941  كذبد الباحثة عن األثر ألعماؿ اجملتمع الريفي اؼبصرم سنة كصغار اؼبزارعْب

 ركاية اغبكيم لتوفيق اغبكيم كما يلي : 
"كألفينا ُب استقبالنا مصور الكامّبا كزكجتو مع بعض اؼبوكلْب أبمر اؼبنزؿ من عماؿ الشركة 

ة اآلنسة اؼبساعدة عة اػبفيفة الٌب معنا  كأنزؿ اعبحش بعنايكاػبدـ  فحملوا األمت
 (57ص  كإشرافها " )

عندما كصلنا إىل القرية، خرجوا من منزؽبم كاستقبلوان ُب تلك القرية، ألف اؼبصور 
كزكجتو مع بعض من خادمة اػبلطة طانشغاؿ حفظ اؼبنزؿ لقد ربتفى لنا  كما أخذكا 

ذم جلبناه من اؼبدينة اؼبصرية إىل قريتهم دبساعدة كضبلوا بضاعتنا كينزؿ اعبحش ال
 اػبادمة  

من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أف أتثّب أعماؽبم من اػبادـ، كاف عليهم اتباع 
أمر زكجة اؼبصور، أم أكلئك الذين زبرجن ؼبغادرة اؼبنزؿ للَبحيب بقدـك الوافدين أك 

الٍب سيحتاجها الضيوؼ  ليس الضيوؼ، كاف عليهم إعداد صبيع أنواع االحتياجات 
ذلك فقط، بل عليهن ربمل أمتعتهم كإظهار صبيع مرافقهن أثناء إقامتهن ُب القرية ؼبعرفة 

 صبيع األماكن أك الظركؼ الٍب سيعيشوف فيها 
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"فهم ليسوا دبتسولْب، إمباىم أيخذكف األجر على عمل أنفقوا فيو جهدان حٌب حذقوه  فلم 
 (68ص  ل : نيب العبوا بسرعة!" )ت للرجأشأ جرح شعورىم  كقل

إهنم ليسوا متسولْب، كال أيخذكف إال أجرنا مقابل العمل الذم يقوموف بو طالفعل  
 لذلك قررت أال يؤذم شبرة عملو  

من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أف كل كظيفة ُب ريف مصر ىي أغلبية من 
يل ليس كمثل من األشخاص اؼبزارعْب، كأتثّب اؼبزارع يعُب ال وبصل إال على أجر قل

الذين يعملوف ُب شركة كغّبىا، كليس ىذا فقط، لكنهم ليسوا متطلبوف  يبكنهم 
للحصوؿ على مكافأة على ما فعلوه  كال يبكنهم القياـ بذلك إال جبد حٌب يتنالوا ركاتبهم 

 كفقنا لعملهم 
عار األىاىل "فإف األايـ القليلة الٌب قضتها ُب إعداد ىذا اؼبنزؿ كانت كافية إلش

بشخصيتها الكريبة كقلبها اغبنوف النبيل  فأحبها اعبميع كأناعوىا  كأصغوا إىل نصحها 
 (71ص  كإشادىا " )

ُب اغبقيقة، أهنا قامت جبميع االستعدادات منذ انتقلت إىل ىذا اؼبنزؿ، فقد 
ظهر اخَبعت بيئة عشائرية، فبا تعِب كجود شعور النعيمة كاألخوة الوثيقة  كُب ذلك، ت

 عانفتها بظهر من شخصيتها كقلبها احملب  

من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أف أتثّب عمل زكجة اؼبصور عليو ىو العمل 
الذل يؤدل اىل اإلجتهاد  ىو الذم أعد كل شيء لفرج اؼبنزؿ  أحده: أف يكوف ُب 

نيبا،  البيت إحساس طالقرابة يدؿ على صلة األخوة الوثيقة  كمن عملها، جعلها انساان
 ؿببا كعانفا عميقا للقرية 

"ىنا نسيت كل النسياف مصر كشئوف مصر  ك مل أذكر سيناريو  كال سينما  كال ـبرجا كال 
حواران، كنسيت حٌب أف أكتب إليو ألخربه برحيلى كمكاىن، بل نسيت حٌب ضباری ك 

 (343ص  راتو كتعاليمو كما هبرل لو " )الفيلسوؼ، كأحوالو كأنواره كم
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النتهاء من كل األعماؿ ُب القرية، ٍب نسي الرجل أمر مصر ككل األعماؿ بعد ا
ُب ذلك الوقت مثل السيناريوىات كاألفبلـ كاؼبخرج كاغبوارات كغّبىا من األنشطة، كما 
أنو غاب عن طالو اغبمار الذم يكوف صاحبو كلقبو طالفيلسوؼ، فكاف كل شيء عنو  

 كما كاف كمهما حدث لو 

تعرؼ الباحثة أف اعبميع سينتهي هبم اؼبطاؼ ُب كظيفتو   من نتائج البحث، 
كأتثّب ذلك الشاب الذم كاف يعمل ُب الريفى اؼبصرم ليصنع السينما كنسيو عن كل 
شيء، من أعمالو مثل الفيلم كاإلخراج كاغبوار كالسيناريو كما إىل ذلك فيما يتعلق 

طلق عليو لقب بفيلسوؼ طالفيلم، كنسيو اغبمار  اعبحش الذم كاف يعترب صديقو كي
 بسبب تواضعو  كنسيو الريف اؼبصرم إلجراء إىل اغبياة التالية 

"فنبذت تعاليم أكلئك الذين عرفوا أنفسهم فكشفوا لئلنسانية عما ُب نفسها من صباؿ 
كصفاء، كسلمت أمورىا ألكلئك الذين جهلوا أهنم جهبلء فأيقظوا فيها غرائز اعبشع 

 (341ص  كالظلػم كالدماء " )

يَبكوف تعاليم أكلئك الذين يعرفوف عنهم ك أفضل منهم، على الرغم من أهنم قد 
هبلبوف األشياء اعبيدة كينتعوف اعبماؿ  لكنهم سلموا القيادة ألغبياء ال يعرفوف أنفسهم 

 حٌب يكوف ىناؾ نغياف كشهوة كسفك الدماء بْب بعضهم بعضا  

 أك سلطة األشخاص ُب القمة، من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أف أتثّب األمّب
سيكوف لديهم اؼبزيد من القوة لتنظيم كيفية زبطيطهم غبكم بلد  كإذا يفعلو من خبلؿ 
درب من قبلهم الذم أشد اؼبعرفة، فسيكوف لديهم دائمنا ألحسن لبلدىم، كمع ذلك، 

نازلوف لؤلسف، ُب الوقت، نسيهم التعاليم السابقة، كأخّبنا لديهم ُب نريقهم  كأخّبنا يت
عن القيادة ألشخاص ال يعرفوف ُب ؾباؽبم، كيبكن اعتبار ذلك منحنا ألشخاص أغبياء ال 
يعرفوف عملهم كال يعرفوف حٌب أنفسهم  فبا أدل إىل ظهور أشياء غّب نبيعية مثل 
االستبداد كالشهوة الٍب زبدع موقفهم كحٌب سفك الدماء بْب بعضهم بعضا  لذلك، 
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جدنا طالنسبة لبعضنا بعضا إذا مل يكن ىناؾ من يقـو بتصويبو يكوف ىذا التأثّب قواين 
 بشكل صحيح 

  1242للمجتمع الريفي ادلصري سنة  صحة اجلسماألثر على . ب

ُب مصر، ال يوجد نفبل كاحدا مل يسبق لو أف أصيب طالديداف الطفيلية 
اؼبعدية  يبكن )األنكلستوما( كعدكل الديداف الطفيلية )البلهارسيا(  كبلنبا من األمراض 

أف يؤثر اؼبرض أيضنا على عمل الدماغ النشط، حبيث يبكن أف يتسبب ُب البفاض 
القدرة على التقاط مصدر الذكاء كإيقافو  دبعُب، يبكن للمرض أف يقلل من تفكّب 

  ضبار اغبكيم لتوفيق اغبكيم كما يلي : ركايةال شاىدة كما كجدت الباحثة ُبالشخص   
صر مل تنهش جسمو األنكلستوما كالبلهارسيا  كىذه العلل طالذات "ما من صيب ُب ريف م

 (57ص  ؽبا فعل يصيب العقل أيضا  فيهبط مستول اإلدراؾ  كتنطفئ شعلو الذكاء " )

من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أف ُب ريف مصر، بسبب عدـ االىتماـ 
احد مل يسبق لو أف بنظافتها، مل تكن صحتهم جيدة  ُب الريفى اؼبصرل، ال يوجد نفل ك 

أصيب طالديداف الطفيلية )األنكلستوما( كعدكل الديداف الطفيلية )البلهارسيا(  كبلنبا 
من األمراض اؼبعدية  يبكن أف يؤثر اؼبرضى أيضنا على العمل النشط للدماغ، كطالتايل فإف 
  أتثّب اؼبرضى يبكن أف يتسبب ُب البفاض القدرة على التقاط مصدر الذكاء كإيقافو

دبعُب، يبكن للمرضى أف يقلل من تفكّب الشخص  ُب الواقع، إذا اعتنوا بصحتهم 
كحافظوا على النظافة ألنفسهم كؼبن حوؽبم، فقد ال يعانوف من اؼبرضى، لكن لؤلسف، 

 ال يهتموف دبراقبة أنفسهم لصحتهم كالتسبب اىل اؼبرضى 
كاستأذت ُب النزكؿ  "كمضينا ُب ىذا اغبديث حٌب التاسعة  فنهضت زكجة اؼبصور  

فقد كانت ُب انتظارىا نساء من أىل القرية، اعتادت منذ ىبطت الريف، أف تضع ك 
 (73ص  ُب أعينهن، كأف تعُب بشأهنن " )القطرة، 
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بعد ؿبداثة الطويلة، أف الوقت سريع جدا، كقامت زكجة اؼبصور كنلبت اإلذف 
ة اؼبصور ُب القرية، كانت تضع طالنزكؿ، ألف نساء القرية كن تنتظرىا  لذلك، منذ زكج

 قطرات الدموع ُب عيوهنن دائمنا كتويل اىتمامنا كثيقنا ألنشطتهن كظركفهن  

من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أف عاشت زكجة اؼبصور ُب القرية، كانت هتتم 
دائمنا بصحتهم كنظافتهم  كتعطي عيوهنم اؼبسيل للدموع من أجل صحة أعينهم، ألف 

من الغبار ُب بيئتهم ُب تلك القرية  لذلك، كي تظل عيوهنم جيدة، فإف ىناؾ الكثّب 
زكجة اؼبصور تفعل ذلك دائمنا من أجلهم  فإهنا هتتم دائمنا أبنشطتهم كظركفهم للتأكيد 

 ُب بيئة القرية 
"فوضع دكاء َب إانء يتصاعد منو خبار نوؿ الليل يطرد البعوض كاؽبواـ  ذكر ىل أف 

قد أكفدتو بو  فهي ال تنسلى شيئا فبا ينبغى عملو لتوفّب أسباب  السيدة زكجة اؼبصور
الراحة اؼبمكنة ُب ىذا الريف  فحمدت ؽبا ذلك  كغبظت نظافة ىذا الفبلح  فسألتو عن 
أمره  فذكر يل اف "الست اػبوجاية" ىي الٌب علمتو كأفهمتو أف يكوف نظيفا  كأهنا تراقب 

طالعبلج ما يبكنها عبلجو من صحتو  كتبلحظ  بنفسها كل ًن غسل ثيابو  كأهنا تتعهد
أمر غذائو كنومو كعملو كتضبط أكقات ذلك كلو طالساعة  كىي تقـو هبذا كلو لو كعبميع 

كمن يفد عليها منهم  ،من وبوموف معو كمن يتصلوف طاؼبنزؿ من الفبلحْب كالفبلحات
 (71-71ص  شيئا " )سائبل 

صور، ٍب كضع الدكاء ُب اإلانء، ٍب خرج جاءا خادمة قركية كالفبلح إىل زكجة اؼب
دخاف من اإلانء نواؿ الليل لصد البعوض كاغبشرات األخرل  قالوا إف زكجة اؼبصور ىي 
الٍب أمرهتم حبسن معاملتهم  كل ما فعلو كاف من أجل نعيم القرية كصباؽبا  لذالك هبب 

ا، ٍب أف أشكره على أفعالو  على الفور، الحظت أف الفبلح كاف ـبتلفنا،   كاف نظيفنا جدن
شعرت طالفضوؿ كسألتو، ٍب أجابو أف زكجة اؼبصور ىي الٍب علمتو أف وبافظ على 
نظافتو دائمنا، كأف الفبلح يغسل مبلبسو بنفسو  كل يـو  قاؿ الفبلح أخّبنا: "سأساعد 
ُب تلبية صبيع احتياجاتك ما دمت أستطيع، نعامك، مبلبسك، صحتك، نومك، 

دد  لذالك، فإف اؼبرأة ىي الٍب تقـو بكل ىذا العمل لنفسها عملك، كُب الوقت احمل
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كلآلخرين من حوؽبا، كإذا جاء الشخص إىل منزؽبا ليطلب شيئنا ما، فإف اؼبرأة ستخدمها 
 بكل سركر  

من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أف اػبادمة كاؼبزارع اللذاف خدمهم بشكل جيد 
ا بسبب زكجة ا التوجيهات  ُب اؼبنزؿ  لقد عملوا جيدن اؼبصور الٍب كانت تعطيهم دائمن

كتعاملهم بشكل جيد، لذلك قاموا أيضنا خبدمة الضيوؼ حبسن  ٍب كاف ىناؾ مزارع 
ـبتلف، كىو الطاىر  كتععب الرجاؿ بشأنو، ٍب قاؿ اؼبزارع: إف زكجة اؼبصور ىي الٍب 

ة اؼبصور ُب القرية  علمتو أف يظل نظيفنا دائمنا، كمن ىنا اكتشفت الباحثة أف أتثّب زكج
ا  أم القدرة على تعليم اؼبزارع أف وبافظ على نظافتو دائمنا، ككاف اؼبزارع  ا جدن كاف جيدن
يغسل مبلبسو كل يـو  كبسبب لطف زكجة اؼبصور، قاؿ اؼبزارع للشاب: "سأساعد ُب 
تلبية كل احتياجاتك ما استطعت من نعامك كمبلبسك كصحتك كنومك كعملك كُب 

د  لذلك، ساعدت زكجة اؼبصور بنوع آخر من اللطف  يبكن أف يطلق عليو الوقت احملد
عودة اؼبزارع إىل زكجة اؼبصور  كاػبادمة الٌب ذبب أف تقـو بكل ىذا العمل لنفسها 

 كلآلخرين من حوؽبا  كعندما جاء الضيوؼ، ذبب أف زبدمها بسركر 
 (81ص      سأغّب مبلبسي قبل النـو " )"ال أبس

ؿ الفبلح مبلبسو الحقنا قبل الذىاب إىل الفراش كقبل نومو، دبعُب ال أبس، سيبد
 أنو سيتغّب ليبقى نظيفنا لتعنب األكساخ  

من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أف اػبادمة ستغّب مبلبسها قبل أف تناـ بعد أف 
تعمل جبد ُب كظيفتها  أتثّب اػبادمة ىي تنظيف صبيع احتياجات اؼبنزؿ  كإذا ًب كل 

ل، فسيقـو بتنظيف نفسها على الفور كاغبفاظ عليها نظيفنا لتعنب األكساخ كالغبار العم
 كما إىل ذلك من أجل البقاء نظيفنا كصحينا كحٌب ذبنب األمراض 

 1242األثر على جمتمع الفقراء يف الريفي ادلصري سنة . ج
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دؽ "أثر ُب نفسي، فتقدمت إىل القراد كألقيت ُب كفو قطعة فضية صغّبة، فما ص
 اؼبسكْب عينيو  ككثب ُب اغباؿ على قدميو، كصاح ُب أسرتو صيحة تبشرىػم طالفػرج

 (68ص  كتدفعهم إىل األمػل كالعمل " )

لقد جعلِب فقرىم أشعر طاألسف ذباىهم، لذلك رميت عملة فضية صغّبة 
عليهم  مل تتوقع عيوف الرجل الفقّب عن ذلك  لذلك قفز على الفور ألخذ العملة الفضية 

 الصغّبة كصرخ ُب عائلتو بفرح أنو كاف ىناؾ ـبرج ؽبم، كشععهم على األمل ُب العيش 

من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أف أثر من مسكينهم يعُب جعل الرجاؿ يشعر 
طاألسف عندما ينظرىم، لذلك مل يستطع الرجاؿ وبمل رؤيتو فألقى فضية صغّبة إليهم  

  لذلك، قفز على الفور ليناؿ الفضية الصغّبة  مل تتوقع عيوف الرجل الفقّب عن ذلك
كبعد حصولو على النقود، يصرخ ُب عائلتو بفرح  كعرفو أف ىناؾ نريقا ؽبم  لذلك، 
فإهنم يفرحوف طالنعم الذم حصل ؽبم  أكلئك الذين يتسموف طالصرب دائمنا كاندرنا ما 

ال يزاؿ إبمكاهنم  يشتكوف من كضعهم، أف نصر هللا، سوؼ أيتى اىل عبده كؽبذا السبب
مواصلة رحلة حياهتم على الرغم من أهنم يتمتعوف حبياة غنية كأحياانن ال يبلكوف أم شيء  
يبكن لؤلشخاص من حوؽبم أف يكونوا قوة دافعة طالنسبة ؽبم لؤلمل ُب البقاء على قيد 

غبياة اغبياة  ألهنم ناؼبا أهنم ينالوف طاىتماـ أك عانفة من حوؽبم، فإهنم يعتقدكف أف ا
ليست صعبة دائمنا  كاغبياة ؽبا السعادة كالصعوبة، كلكن ىؤالء اػبالصوف كالصابركف 

 ليتنالوف دبدل صباؿ اغبياة طالشكر هلل 

 1242يف الريفي ادلصري سنة  النظافةاألثر على حفظ . د
"كنظر الفبلح ُب أرجاء حعرتى كقاؿ بلهعتو الريفية : "الست اػبوجاية كقفت بنفسها 

كل غلق تراب كأخوه! أصل القاعة دل كال مؤاخذة   ،ؼبا نلعنا من القاعة دلعلينا 
 (71ص  فضلت مقفولة  من هنار ما انقتل فيها الراجل " )

نظر الفبلح إىل صبيع أركاف غرفة الرجل، كقاؿ بلهعتو: "آسف، إذا شعرت بعدـ 
ؽبذا السبب  االرتياح ألف ىذه الغرفة كانت مغلقة لفَبة نويلة منذ مقتل رجل فيها 
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أصبح اؽبواء ىذه الغرفة غريبنا جدنا كغّب مأىوؿ طالسكاف، كانت البيئة موحشة كـبيفة 
 كقذارة كمغربة  

من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أف أتثّب النظافة أم كجود عبلقة سابقة أدت 
 اؼباضى إىل نظافة اؼبنزؿ يكوف فارغنا كمغربنا كقذرنا  كاف ىناؾ اؼبزارع يعرؼ عن اؼبنزؿ ُب

ماكقع فيو، ٍب قالو بلهعتو: "آسف، إذا شعرت بعدـ االرتياح ألف ىذه الغرفة مغلقة لفَبة 
نويلة منذ مقتل رجل فيها"  لذلك، بسبب اؼباضي مقتل رجل ُب اؼبنزؿ، ال أحد أف 
يدخلو حٌب كصوؿ الضيوؼ ؼبشركع فيلمهم  أصبح اؼبنزؿ غّب مأىوؿ طالسكاف منذ 

ؼبنزؿ ـبيفنا كمهعورنا كغّب مأىوؿ كقذرنا كمغربنا  كبسبب كصوؿ ؾبموعة الوقائع، فبا هبعل ا
من مشاريع عملهم الٍب ستصنع فيلمنا ُب القرية، يبدأ اؼبنزؿ كالسحيق إما كاف مل يزاؿ من 

 استمرار الطيف اؼباضي منو  

 1242من مسللة االجتماعي للمجتمع يف الريفي ادلصري سنة . األثر 2

بني طبقة األعلى و طبقة األدىن يف الريفي ادلصري سنة  قامادل األثر على. أ
1242 

ظهرت اعبنسية اؼبصرية كمعها ظهرت نوائف جديدة، كىي اؼبرأة اؼبصرية الٍب 
تستطيع الدراسة ُب اؼبدارس أك اعبامعات، ككيفية التحدث أماـ اعبماعة لزايدة الثقة 

  إهنن نساء تردف اؼبطالبة طالنفس  تزدف من معُب االستقبلؿ كتشاهبن مع الرجاؿ
حبقوقهن  كىن متأثرف أبختهن ُب أكركطا  لقد تردف أف تقليد عاداهتن، لكنهن مل تدركن 
أهنن ما زالن ُب سبلسل احملظيات  لذلك، فهن تردف أف تتبعن رغبات أفكارىن الٍب مل 
 تصل بعد إىل ركحهن، كال تزاؿ ركحهن مل تتغّب بشكل كامل  ما تريدكهنا ىي مثل
النساء األكركبيات اللواٌب سبكنهن القياـ جبميع اؼبهاـ ُب اجملتمع، كالقياـ أبشياء جيدة 
مثل حب الفقراء من حوؽبن  ازباذ اإلجراءات الٍب تعود طالفائدة على اجملتمع، مثل 
إصبلح اؼبنازؿ اؼبتضررة، كتوفّب العبلج اؼبناسب للمرض  ككل ما وبدث ُب تلك البيئة 
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بلح  القادرات على أف تصبحن زكجات صاغبات ألزكاجهن كأف ربتاج إىل اإلص
تصبحن نساء ذكات أخبلؽ  ىؤالء النساء ىن اللواٌب سبكن أف تصبحن عناصر قوة ُب 
اجملتمع  كُب الوقت اغبايل، بدأف ُب اتباع عادات الشخصيات األنثوية مثلهن، مثل البدء 

مثيل ُب السينما كاغبفبلت كالتحدث ُب الظهور مثلهن  لقد طارعْب ُب عدة أمور عند الت
 ُب األماكن العامة بعدة لغات كغّبىا  

"كنشأت القومية اؼبصرية، كظهرت مبادئ جديدة كاذباىات حديثة، كتعلمت اؼبرأة اؼبصرية 
ُب اؼبدارس كاعبامعات، كعرفت كيف تتكلم ُب اجملتمعات، كتكثر من ألفاظ اغبرية 

حقها ُب ذاؾ  كرغبتها ُب ؿباكاة أختها األكركبية  كاؼبساكاة طالرجل، كحقها ُب ىذا ك 
كلكنها بقيت حٌب الساعة الٌب أحدثك فيها كريثة اعبوارل البيض  قد دخل النور قليبل 
رأسها بفعل التعليم، كلكن ركحها مايزاؿ ُب أكثر األحياف ركح اعبوارل البيض، إهنا 

مة  فالسيدة طاعتبارىا كظيفة ُب مازالت بعيدة عن أف تكوف "سيدة" طاؼبعُب األكرىب للكل
اجملتمع، يقـو على كاىلها أعباء مواساة الفقّب كمداكاة اؼبريض من أىل حيها أك ريفها، 
كذبميل القبيح من بيتها، كتعمّب اػبرب من أحواؿ بيئتها  السيدة طاعتبارىا شخصية 

ا  ىذه السيدة قائمة إىل جانب زكجها السيد، مسؤكلة عن أشياء ال يستطيع ىو القياـ هب
الٌب تعد قوة بناء ُب اجملتمع مل توجد بعد  كلكن الذل كجد حٌب اآلف، نساء يرتدين 
أحدث ثياب السهرة مقلدات "السيدات"  كقد أتقن بعض الشيئ الظهور ُب اغبفبلت 

 (89-88ص  كدكر السينما كالوالئم كالرنن ببعض اللغات " )

العصر اغبديث، كظهور نوائف من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أف أتثّب 
جديدة ُب ذلك الوقت، تشبو اؼبرأة اؼبصرية الٍب سبكنها الدراسة ُب اعبامعة، كالتحدث 
أماـ اعبماعة  أك ُب األماكن العامة  تطالبوف حبقوقهم  نعم، بدأت النساء ُب التأثّب 

أغبلؿ غّب بدكؿ أخرل، كىن يرغنب ُب اتباع عاداهتن، لكنهن ال يدركن أهنن ما زلن ُب 
شرعية  كأهنن ما زاؿ تردف اتباع عاداهتم مثل النساء البلئي بدأف ُب النشاط كيبكنهن 
تفعل كل شيء، كل ذلك تؤثر على عقوؽبن ليكونن مثلهن كتقليد عاداهتن  تتأثر 
كضعهن طالعصر اغبديث، فهن تدركن حبقوؽ اؼبرأة  كليس ىذا فقط، فمعظمهن يبدأف 

 ف جبد كيسعوف للحصوؿ على كظائفهم مثل الرجاؿ الذين يعملو 
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ىذا  ،عمل "السيدات" كأقمن ُب القاىرة لذىنب كل ليلة إىل السينما ،"تركن عملهن ىنا
ما عملتو نساؤان اليـو بعد أف خرجن من قفص "اعبوارل البيض"!   آه اي صاحىب  إف 

ية سيدات "السيدة" اعبديرة هبذا األسم ىي زكجة  زميلك اؼبصور  تلك الٌب كرثت شخص
ففهمت كيف تكوف انفعة مفيدة لئلنسانية أينما حلت  اهنا تريد أف سبكث  األشراؼ 

ىنا لَبفع شأف ىذا  الفبلح اؼبسكْب كىي ال تربطها بو صلة غّب صلة البشرية  سألتِب 
العلة ُب قذارة ىذا الفبلح  فقلت لك كأقوؿ كسأقوؿ دائما العلة ىي اؼبرأة  يـو تتخلص 

ية من ركح "اعبوارل البيض" كتتقمص ركح "السيدات" تعاؿ انظر عندئذ إىل اؼبرأة اؼبصر 
 (93-91ص  لريف اؼبصرل كالفبلح اؼبصرل " )ا

ُب اليـو بعد خركجهن من السعن، تركت النساء كظائفهن كانتقلت إىل مدينة 
القاىرة حٌب تتمكن من الذىاب إىل دكر السينما كل ليلة  كىذه اؼبرأة صديقة زكجة 

ور  كالواقع أف زكجات اؼبصوركف كرثوا شخصيات ىؤالء النببلء  لذلك، يفهم الرجل  اؼبص
ا حمليطو كأينما كاف  كأراد الرجل أف ينتقل ىنا إىل القرية اؼبصرية من  كيف يصبح مفيدن
أجل رفع مكانة الفبلحوف الفقراء، كمل يلتـز بو إال طالعبلقات اإلنسانية  لذلك، على 

ناس يسألوف عن قذارة الفبلحوف، فإف السبب ىو النساء  ُب ذلك الرغم من أكثر من ال
اليـو استطاعت النساء اؼبصرايت ربرير أنفسهن من أركاح احملظيات البيض كأقمن مع 
، سوؼ نعرؼ كيف كاف موقف القرية كالفبلح  أركاح العشيقات  لذلك ُب ذلك اليـو

 اؼبصرل  

، ىن نساء الريفى اؼبصرل، تركن من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أف أتثّب الي ـو
كظائفتهن كمحظيات، كانتقلن إىل مدينة القاىرة ليتمكنن من الذىاب إىل دكر السينما  
كل ليلة ؼبتابعة أعماؽبن  العوانف  كإحدل ىؤالء النساء ىناؾ صديقة لزكجة اؼبصور  

ة شخصية زكجة اؼبصور الٍب اختارت االنتقاؿ إىل الريفى اؼبصرل هتدؼ إىل رفع مكان
ا ؼبن حوؽبا كأينما   اؼبرأة  كأتثّب نقلها أهنا تستطيع رفع شخصيتها كسبكن أف نكوف مفيدن
ا لآلخرين  كُب يـو اؼبرأة اؼبصرية، سبكنوا من ربرير أنفسهن من أركاح  كاف تكوف مفيدن
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احملظيات البيضاء كقمن مع أركاح السيدات  بعد ذلك أتثّب يـو اؼبرأة اؼبصرية، سوؼ 
 النساء من أركاح احملظيات  كسبكن أف تغّبف رأيهن للقياـ مع أركاح النببلء تتحرر 

"كأنو يفكر  ك أنو كاف يفكر مثلنا برأسو  ذلك اعبهاز احملدكد التفكّب  آه، لقد استطاع 
تلك القمة الٍب نمع ك جوتو، ُب أف  ،ىذا الفيلسوؼ الصغّب أف يبلغ قمة ك الصفاء

ا الصديق الراحل أف يرل اغبياة كاؼبوت من ثقب كاحدة  كأف يبلغها يوما  لقد استطاع ىذ
يرل الكائنات اؼبتحركة كاعبامدة من عْب كاحدة كأف ىبَبؽ الكوف كلو جبسمو الصغّب 

 (346ص  النحيل ُب يومْب كيبضى دكف أف يتوىم أنو زعيم خطّب أك مفكر بصّب " )

فبل بد أنو كصل إىل إذا كاف جحش اغبمار يفكر مثلنا كبشر طاستخداـ دماغو، 
ذركة القداسة  ىذا اعبحش قادر على رؤية اغبياة كاؼبوت من ثقب كاحد أك بعْب 
كاحدة، كىو قادر على اخَباؽ صبيع العوامل جبسمو الصغّب النحيف  دكف علم أم 
شخص، كبشكل غّب متوقع، أنو زعيم خطّب أك يبكن أف يطلق عليو مفكر عظيم  ألف 

 د مثل الفيلسوؼ أك الصوُب أفكاره حكيمة ككذلك زى

من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أف أتثّب اغبمار الذم تكوف أفكاره حكيمة 
ككذلك الزىد مثل الفيلسوؼ كالصوُب قادر على رؤية اغبياة كاؼبوت بعْب كاحدة كقادر 
على اخَباؽ كل الطبيعة بو  جسم صغّب  كإذا كاف اعبحش يفكر بعقلو كاإلنساف، فإنو 

 قمة القداسة كالفضيلة  لذلك، إذا كاف إبمكاف البشر التفكّب حبكمة، سيصل إىل
فيمكن للبشر أيضنا أف وبرركا أنفسهم من األشياء السيئة كيتبادر اىل اػبّب  كىذا من 

 التعبّب 
"نعم كنت أشعر دائما شعوران غامضان أف حىب ؽبذا اعبحش ىو حب مقَبف بشيء آخر 

دير كالتبعيل  أضبد هللا أنو مات قبل أف يكرب فّبكب " غّب العطف كاإلشفاؽ  إنو التق
 (346ص  )

شعر الرجل أف حب لو ىو عانفة مصحوبة طاحَباـ لوجوده  اغبمد هلل إف  ،نعم
 مات قبل أف يركب  فشكر لو   
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من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أف حب الشاب لشبل اغبمار الذم كاف يعترب 
ور إحَباما بو ألف الشاب عرؼ أف أعز أصدقائو صديقو ىو الشعور، كلكن ىذه الشع

ا غبياتو   أذكى منو  كىو أيضنا مفيد جدن

 1242الريفي ادلصري سنة  األثر على بيئة. ب
"تلك غيد من حساف الريف قد ازبذف من الليل ستارا كصعدف إىل حيث يلقْب عشاقهن 

 (95ص  اؼبنتظرين ربت اعبدراف!" )

ية الٍب جعلت من الليل كقتان مثاليان للقاء األشواؽ األشعار الظليلة ىي صباؿ القر 
 الذين كانوا ينتظركف ربت اعبدراف! 

من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أف أتثّب كجود األشعار اؼبظللة كالكثيفة  
كبسببها تبدك القرية صبيلة، خاصة ُب الليل، اؽبواء البارد الذم يرافق الليايل الشوؽ الٌب 

 ككانت تلك الليلة ىي الوقت اؼبثايل لتلبية تلك الشوؽ تنتظر ربت السور  
"فهؤالء النسوة التسعات إمبا تركن ىن أيضا  "القيعاف" إىل السطح ىرطا من اغبر كالقمل 

 (95ص  كالبعوض  كال شيئ غّب ذلك " )

كما تركت النساء غرفتهن كتوجهن إىل علية سطح اؼبنزؿ ألهنن يهربن من اغبر 
 ض  ال يوجد سبب آخر غّب ذلك  كبق الفراش كالبعو 

من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أف أتثّب حرارة الريفى اؼبصرل على النساء، كما 
أهنن غادرف غرفتهن كانت حارة كرائحة كريهة، ككذلك بعوضة كثّبة، كتوجهن إىل عالية 

 فة منازؽبم الستنشاؽ اؽبواء النقي  على األقل، سبكن أف تكوف خاليْب من إزعاج الغر 

  1242ادلصرية سنة  الدورة األثر من. ج
"ىذا ىو معُب اغبرية الركحية عند اؼبرأة  تلك اغبرية الٍب أنلبها لبنات جلدٌب ُب مصر 
كالشرؽ  كأربمل أحياانن األذل منهن ألىن أصارحهن ُب عنف دبا ىن ُب حاجة إليو 

لب انقبلطان عظيمان ععيبان لو ليبلغن ىذه الغاية  فأان مؤمن كل اإليباف أبف ببلدان كلها تنق
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سبت ىذه اؼبرحلة الثانية من مراحل هنضة اؼبرأة اؼبصرية كالشرقية  خركجها من اغبرًن 
"الركحي" كنبذنبا ما علق هبا من آاثر اعبوارم  كبلوغها مرتبة "السيدة" الٍب زبلق شيئان 

 (313ص  كربمى شيئان " )

رية اؼبنشودة للفتيات ُب مصر ىذا من معُب اغبرية الركحية للمرأة، أم اغب
كالشرؽ  أحياانن أعانت النساء حقنا ألهنا ذبتهد ُب إجبارىن على ربقيق ىذا اؽبدؼ  
كطالفعل شعرت أهنا ستكوف ىناؾ ثورة عظيمة إذا ربقق ىذا السلم إبيقاظ نساء مصر 

اـ كالشرؽ، أم بتحريرىن من أغبلؿ قباساهتن الداخلية، تركن كراءىن كل أنواع من حط
ا كربفظها    احملظيات  كإىل مستول سبكن أف زبَبع شيئنا مفيدن

من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أف أتثّب اؼبرأة اؼبصرية الراغبة ُب االستقبلؿ 
ستصبح ثورة كبّبة، أم إبخراجها من أغبلؿ قباستها الداخلية، كترؾ كل أنواع 

 كعمبل مفيدا   احملظيات  إىل درجتهن لئلستنباط شيء جديد كحفظ نفسها
"فما علينا إال أف ننبهها إىل خلع ىذه الثياب شيئان فشيئان لتبدك حقيقتها األكىل اجمليدة : 
تلك الٍب كانت ربسن إدارة البيت كاؼبملكة كتعُب أبمر الفنوف  كتضع أسس اغبضارة  
سأتكلم دائمان ىذا الكبلـ كلن أكف عنو، كإف تعرضت للسخط العاـ، حٌب أرل اؼبرأة 
اؼبصرية نفضت عنها رداء العبيد كاعبوارم البيض، لتظهر من ربتو سليلة نفرتيٍب 

 (311ص  كحتشبسوت!" )

كاجبتنا تعُب تذكرىا بَبؾ مبلبس احملظيات الٍب ال تستحق أف تُلبس قليبل 
فقليبل، حٌب تظهر جوىر عظمتها كؾبدىا، أم القدرة على إدارة اؼبنازؿ كاؼبمالك 

إرساء أسس اغبضارة  ستستمر النساء ُب اغبديث ىكذا كلن أتوقف كاالىتماـ  للفنوف ك 
عن تذكّبىا مرارنا كتكرارنا  كمع ذلك، فقد أعاقتها ذلك الكراىية العامة، أم أف ىناؾ 
شخصا مل تععبهن ما تفعلها حٌب كقت الحق رأت النساء امرأة مصرية تتخلى عن 

ٍب )اإلمربانورة العظيمة من فرعوف( مبلبسها احملظية البيضاء، كظهر خلفها أحفاد نفرتي
 كحتشبسوت )أنبل امرأة ُب العامل(  
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من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أهنن ال بد من تذكّب اؼبرأة اؼبصرية، كالتحذير 
منها كاجب، ألهنا إذا مل تتم تذكّبىا، فقد تفقد ؾبدىا، دبعُب أف من مل تزاؿ ُب األغبلؿ 

على التخلص من ندكهبم كتركها  كستؤثر ذلك على  من احملظيات ذبب أف تكوف قادرين
ظهور ذرية جديدة إذا ًب ربريرىن من أغبلؽبن، كىن أحفاد نفرتيٍب )إمربانورة الفراعنة 

 العظيمة( كحتشبسوت )النببلء األبرز( 
"إىل كنت أخعل من ذلك كال ريب  ألين كنت أظبع ُب كل خطوة من خطواتو اؼبتزنة 

نفسو الٍب ُب عمق  احمليط : أيها الزماف !     أيها الزماف !  نبسات تتصاعد من أعماؽ
فأان جاىل بسيط، أما صاحبی فعاىل مرکب !!"  .    مٌب تنصف أيها الزماف فأركب

 (347ص  )

طالطبع شعر الرجل طاػبعل، ألنو يسمع ُب كل خطوة، نبسات أيٌب من أعماؽ 
لزماف فأركب  فأان جاىل بسيط، أما مٌب تنصف أيها ا قلبو: أيها الزماف! أيها الزماف!

صاحبی فعاىل مرکب !!   كىو زمن متغّب تستمر ُب النمو كتصبح أكثر تنوعنا، لذلك، 
مٌب تكرب، حٌب أسبكن من االستفادة منك  اغبمق بسيط كال يعرؼ شيئنا، بينهما أفضل 

 أصدقائو، لو معرفة كاسعة  

كقتا، كلكل عصر من نتائج البحث، تعرؼ الباحثة أف كل شخص لديو 
شخص، دبعُب أف كل عصر هبب أف يكوف ىناؾ شيء يتطور كيتناقص أيضنا ُب النغمة  
ألف كل عصر هبب أف يكوف ىناؾ أشياء تتغّب أك من االختبلفات  كمع ذلك، ال يوجد 
شيئا بقاءا ُب ىذه العامل  لذلك، إذا يبكن أف ربسينو كمل يزاؿ من اؼبمكن أف يكوف 

 قت، فافعل ذلك!  ألف ال يبكن بتكرار الوقت  أفضل ُب ذلك الو 
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 اخلامس الفصل

 اإلختتام

 أ  اػببلصة

ويلك ككارف، فإف األدب يبثل اغبياة  كتتكوف اغبياة ُب الغالب من حقائق كفقنا ل
على الرغم من كجود بعض األعماؿ األدبية الٍب تقتدم طالطبيعة كالعامل الذاٌب  االجتماعية

 س االجتماعية ُب العمل األديب مهمة للغاية الستخدامها ُب حياة الناالقيم  .لئلنساف
 أخذت الباحثة اػببلصات منها :  ،كما شرح سابقة

  ( أحواؿ االجتماعي للمعتمع الريفي اؼبصرم ُب ركاية ضبار اغبكيم لتوفيق اغبكيم)أ
 : كجدت الباحثة أف أحواؿ االجتماعية للمعتمع الريفي اؼبصرم كما يلي

 3941تصادم ُب الريفي اؼبصرم سنة التضخم االق  3

ُب  3941من التضخم االقتصادم ُب الريفي اؼبصرم سنة كجدت الباحثة 
  3941حياة الفقراء ُب الريفي اؼبصرم سنة  -شمل إىل : أركاية اغبكيم لتوفيق اغبكيم ت

اؼبصرم  زعم حياة اجملتمع الريفي -ج عدـ على ؿبافظة النظافة ُب الريفي اؼبصرم  -ب
أعماؿ اجملتمع  -ق  3941الثركة ُب الريفي اؼبصرم سنة  -د  3941طالبسانة سنة 

   3941الريفي اؼبصرم سنة 

 3941ماعي ُب الريفي اؼبصرم سنة اؼبسألة االجت -1

ُب ركاية  3941ُب الريفي اؼبصرم سنة  مسألة االجتماعيكجدت الباحثة من 
اؼبقاـ  -  ب3941ُب الريفي اؼبصرم سنة  لبيئةا -: أاغبكيم لتوفيق اغبكيم تشمل إىل 

الدكرة اؼبصرية سنة  -  ج3941بْب نبقة األعلى كنبقة األدىن ُب الريفي اؼبصرم سنة 
 3941ورة السياسي ُب اؼبصرم سنة الث -1  3941



68 
  

 

 

ة ضبار اغبكيم لتوفبق )ب( أثر أحواؿ االجتماعية للمعتمع الريفي اؼبصرم ُب ركاي
 :ية للمعتمع الريفي اؼبصرم كما يلحثة أف أحواؿ االجتماعيكجدت البا  اغبكيم

 3941القتصادم الريفي اؼبصرم سنة األثر من تضخم ا -3 

من التضخم االقتصادم ُب الريفي اؼبصرم سنة األثر كجدت الباحثة 
األثر  ألعماؿ اجملتمع الريفي  -أ ُب ركاية اغبكيم لتوفيق اغبكيم تشمل إىل : 3941

اؼبصرم سنة األثر  على صحة اعبسم للمعتمع الريفي  -  ب3941اؼبصرم سنة 
األثر على  -  د3941األثر على ؾبتمع الفقراء ُب الريفي اؼبصرم سنة  -  ج3941

   3941حفظ النظافة ُب الريفي اؼبصرم سنة 

 3941تماعي ُب الريفي اؼبصرم سنة األثر من مسألة االج -1 

 3941ُب الريفي اؼبصرم سنة  ماعيجتاال مسألةمن  األثر كجدت الباحثة
األثر على اؼبقاـ بْب نبقة األعلى كنبقة  -أ ُب ركاية اغبكيم لتوفيق اغبكيم تشمل إىل :

  3941الريفي اؼبصرم سنة  األثر على بيئة -  ب3941اؼبصرم سنة األدىن ُب الريفي 
   3941األثر الدكرة اؼبصرية سنة  -ج

 ب. توصيات البحث 

من البحث عن الرمز ُب قصة "ضبار اغبكيم" لتوفيق اغبكيم مع  بعد ما انتهيت 
آمل أف يكوف ىذا البحث انفعا ؽبا  كنستفيق الباحثة أف ىذا البحث مازاؿ بعيدا  ،ربليلو

ب من كلمة كاملة  كأرجو منهم النصائح كاإلرشادات ُب ىذا البحث  كاغبمد هلل ر 
 العاؼبْب  كهللا أعلم طالصواب 
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 سرية ذاتية
 

 ـ3999مايو  19كلدت ُب اتريخ ، عليا عفيفة ماليانة
مدرسة من  زبرجت  كأصلي من جزيرة بويياف بكريسيك

عهد دب ت  ٍب التحقـ 1133 ُب سنة إلبتدائية اغبكومية كرهبيكا
كزبرجت ُب  ـ 1131ُب سنة  دار السبلـ كونتور للبنات الثالث

 يواقبيطانوف اؼبدرسة طاػبدمة ُب أك ،كبعد ذلك  ـ 1137 سنة 
 اإلسبلمية اغبكومية ماالنج امعة موالان مالك إبراىيمجب تٍب التحق قدر سنة كاحدة 

صباعة "كاتبعت ُب قسم اللغة العربية كأدهبا كلية العلـو اإلنسانية   ـ1138سنة 
كقد شاركت ُب  اغبكومية ماالنج  اإلسبلمية جامعة موالان مالك إبراىيم" ُب اػبدمة

كشاركت ُب ؾبلس ىيئة الطلبة لقسم اللغة العربية كأدهبا كأعضاء نشأة األعضاء  
 فرقة الرقص "سريكاندم" بقسم "كيراسا"  التنفيذم للطبلب ل

 
 
 
 
 
 
 
 


