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كلمة  الشكر

بسم اهللا الرحمن الرحيم

تغفره و مــهللا، حندمــاحل تعينه ونســ اده ونســ وذ بــ ه ونعــ هللا مــن نتــوب إليــ
ا مـن يهـد اهللا فـال مضـل لـه و شرور أنفسنا ومن سيآت أ مـن يضـلل عمالنـ

لـــه إال اهللا وحـــده الشـــريك لـــه و أشـــهد أن  فـــال هـــادي لـــه. أشـــهد أن ال ا
.حممدا عبده ورسوله، أما بعد

الـوجيزة الـىت الرسـالةهـذهكتابـةمـنوتوفيقـهبـإذن اهللاةالباحثـتانتهـوقـد
امعة الرانريىجبوالعلوم اإلنسانيةباداآلكليةاقدمت

للحصـول علـى بالطـالعلـىاملقـررةالدراسـيةاملوادمناحلكومية كمادةاإلسالمية
. اللغة العربيةعلوميف"S.Hum"دةشها

نجيـب لالكرنـكيف روايـةالتعـود"موضوعا هلذه الرسـالة ةالباحثتاختار وقد
ة خاصـــة وللقـــارئنيأن تكـــون نافعـــة للباحثـــعســـىالرســـالةموضـــوعا هلـــذه ،"حمفـــوظ
عامة. 

علــــى احملبــــوبنياالشــــكر لوالــــديهةالباحثــــقــــدمت،الســــعيدةالفرصــــةهــــذهويف
الـدنيايفجيزيهما أحسان الثـوابرسالة لعل اهللاتدعيمهما ودعائهما يف إمتام هذه ال

واملاجسـتريحممـود صـاحلالدكتور املشرفني مهالفضيلةشكريأننسىتوال،واآلخرة
يفنفــقإيفجهودمهــابــذالقــدذانلــال،ريســتأبــزري جفــر املاج
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يباركهمـاأناهللالعـل.كـامالجيـداالرسـالة إشـرافهـذهعـدادإعلىةالباحثإشراف
حسنا. جزاءوجيزيهما
والعلــوم اإلنســانيةاآلدابكليــةوعميــداجلامعــةملــديرالشــكرةالباحثــقــدمتو 

بكليــة اآلداب املكتبــةفوملوظــاألســاتذةعوجلميــقســمسيورئـ
هـا تبكتابإعـارةاهاسـاعدقدناالذوالعلوم اإلنسانية مها ذوالفكري ووندي شهفوطرا 

الرسالة. هذهإمتاميفالباحثة
.الرسـالةهـذهإلكمـالنافعـاوإصـالحانقدا بنائياالقارئنيمنةالباحثرجوتو 

وختـــتم الباحثـــة عامـــة.وللقـــارئنيخاصـــةةللباحثـــنافعـــةجيعلهـــاأنعســـى اهللاوأخـــريا
عــمونحســبنااهللاجيــزي كــل املســاعدين يف كتابــة هــذه الرســالة.بالــدعاء عســى اهللا أن

احلمد هللا رب و .العظيميباهللا العلإالوالقوةوالحوالالنصرينعمو املوىلنعمالوكيل
العاملني.

هـ1438جةذو احل19
م2017سأغسط12

مريا أولفا
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تجريد

ا أولفا: مريةلباإسم الط
521303132: رقم القيد

الكلية / القسم
"  لنجيب حمفوظ الكرنكيف رواية "تعود ال: موضوع الرسالة 
2017أغسطس 12:تاريخ املناقشة 
صفحة39: حاجم الرسالة 
املاجستريحممود صاحلندوسدكتور ال: املشرف األول

رياملاجستأبزري جفر : الثايناملشرف

ركز ت" لنجيب حمفوظ. و الكرنكيف رواية "تعود الورسالة هكان موضوع هذه ال
أما منهج البحث الذى و ىف هذه الرواية. ةتضمنمتة عن التعود الذي وجدالسهذه الر 

Pierreالتعودنظرية عند الوصف التحليلي فهو منهج الرسالةهذهة يفالباحثهستخدمت

Bourdieu يبحث عن األشكال من عادة الشخصية الذى كان إستعابا قدميا حيث أنه
"التعود" أو عادة يةكيفعنالباحثةبحثتتلكيستطيع يف التغيري. و واستمرار و 
الباحثة هي الىت وجدتتحصلالشخصية األخرى. ومنالتعودبهاؤثر تالشخصية 
منظم يعىن أشكال التعود يف الرواية املتنوعةتتعلق باألشكال التعود الىتاإلقتباسات

ل من اّول السرية احلياة كل التعود منظم هو عادة الىت تشكغري منظم. شأشكال التعود و 
وشكل التعود غري منظم هو الفرد.سلوكيف اإلتباعودون إكراهشخصية بغري وعي

ومن االحد الشخصية يف هذه الرواية .بغري وعياآلخرين على شخصأثرينتيجة من ت
هلا شكالن عن التعود وهي قرنفلة.
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Penelitian ini berjudul At-Ta’awwud Fi Riwayah “Al-Karnak” Li Najib

Mahfudz. Kajian ini memfokuskan pada Habitus yang terdapat dalam novel.

Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode analisis deskriptif

dari teori Habitus dengan pendekatan Sosiologi yang dikemukakan oleh Pierre

Bourdieu. Teori habitus membahas tentang segala bentuk kebiasaan seseorang

yang terinternalisasi lama secara terus menerus dan dapat berubah-ubah. Selain

itu, peneliti juga mengkaji bagaimana habitus seseorang tersebut dapat

mempengaruhi habitus orang lainnya. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini

adalah berupa kutipan teks yang berkenaan dengan bentuk-bentuk habitus baik

yang tersruktur dan yang distruktur. Bentuk Habitus yang terstruktur yaitu

kebiasaan yang terbentuk mulai dari sejarah awal kehidupan seseorang yang tanpa

disadari dan tanpa adanya paksaan maupun tuntutan dari orang lain. Sedangkan

bentuk Habitus yang distruktur adalah hasil dari pengaruh orang lain yang secara

tidak sadar terikut dalam perilaku individu seseorang. Salah satu tokoh dalam

novel Karnak yang memiliki kedua bentuk Habitus tersebut adalah Qurunfula.
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الباب األول

مقدمة

ة البحثيخلف.أ
كس عتناألدب هو يف حقيقته والبيئة.واحمليطاألدب تتكلم عن

هو فاألدب1.به من أحداث عامة وظروف خاصةعليها حياة أهله وما تأثروا
أو كيان لغوي، جسد لغوي، أو جمموعة من اجلمل فن لغوي أو لغة اخليال

فهناك أعمال أدبية تفصح 2.ايل خالصوهناك من يرى أن األدب شكل مج
عن نفسها مثل الرواية، املسرحية، اخل أصبح هلا حدود متفق عليها بشكل 

حتكي عن أحرف يف احلياة -احد من أعمال أدبية-عن رواية تتكلم3.عام
وجد عالقة أو التعوداليومية والطبيعة

تكريرا.الىت يكرم الزوائر مقهى وديا-قرنفلة-احب املقهىصهو طبيعة بالتعود
أن "كما قال الدكتور هاشم حبرى (أستاذ علم النفس جبامعة األزهر) 

هناك شخصيات تعاىن معاناة شديدة من إدمان شخص بعينه والتعود على 

__________
(مكتبة الدراسات األدبية، دار املعارف: القاهرة) األدب العرىب املعاصر يف مصر، الدكتور شوقى ضيف، 1
11ص.م،1958

10ص. م،1983، التوزيع، املؤسسة جلامعية للدراسات والنشر و يف نظرية األدبشكري عزيز املاضي، 2
9ص. ، س املرجعنف3
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على جعل أعمال أدبية قادرة . وعلى ذلك"وجوده يف حياته لدرجة اإلدمان
.ةمباشر بغريهتغريا من تشغيل أولالتعودةاملرء طبيع

نفسها تقدمت مث يقول بعد هذا بــــ: "التعود") (Habitusمنمفهوموأما 
Pierreبيار بورديولــ Bourdieu)يقول بورديو "بورديو").يقول بعد هذا بــــ:مث

اؤه إنشرادة احلرة (حيدده اهليكل)، ولكن أن تشغيل ليس نتيجة لإل"يف كتابه 
هيكلو ملاضيايفكانت تتشكل باألحداثالىتبني الوقتعلقيت

أيوب اووفق4."فضال عن الشرط من التصورات للمجتمعواهلياكل.والنماذج
Ayubسيكتييانتو  Sektiyanto، ليس عملية فعلإىل من أتقنصلاحهوالتعود)

وميكن يست ثابتة (دائمة)،لالتعودية. ر طفكون تقدرة الىتيعيندائماً)تتحقق 
5.ةطويلالتاريخ فرتة من أو خالل أن تتغري ظروف غري متوقعة 

أي منشورة -الكرنك-له الناطقة بالعربيةالكرنكالنص األصلي للرواية و 
منها يف اللغة لغات خمتلفة. فصاعدا أن ترتجم إىل الم1974يف التاريخ 

يفو،م2007يف عام AllenRogerروجر النيل" Karnak Café"جنيليزيةاإل
Happyسوسانتول"Kafe Karnakهو "يةاهذه الرو ةاللغة اإلندونيسي Susanto ،

هذه القصة يفتعودال6.متكرر مقهى الكرنككل التعودعنالباحثةبحثست

__________
4 Bourdieu. 1984. La Distinction: A Social Critique Of The Judgement Of Taste. Hlm. 170

16.ص،ملرجع السابقا، شكري عزيز املاضي5
6 Najib Mahfudz, pen; Happy Susanto, Karnak Cafe (Pustaka Alvabet :Jakarta,) 2008.

Hlm. 7
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مصر بعد املعركة بني ت من اظهر اليت 
هذه وطبعت(ستة) أيام.6احلربستمرت هذه . ام1967يفوإسرائيل 

الرواية بسبب احلرب بني املصر وإسرائيل. وحمتوى الرواية عن مجيع احلوار الزائرين
مقهى الكرنك.يف 

هما يفعالقة بينتعود ألن وجدالونظريةرواية "الكرنك"ةالباحثتإختار 
يف الفضاء مموقفهواري غيتأنحىتممرأمساهلتبادل تقدرة لهميةكيف

هذه هي الدوافع الىت تدفع الباحثة .رسالةمشكلة يف هذه ال، هياالجتماعي
." لنجيب حمفوظ"الكرنكللبحث هذه الرواية

ة البحثمشكلب. 
:امهو بناء على الشرح السابق فأرادت الباحثة أن تبحث املشكلتني

يف رواية "الكرنك" لنجيب حمفوظ؟التعودلاشكأكيف.1
نجيب حمفوظ؟ل"الكرنك"ةيارو يفالتعودتأثريكيف.2

أغراض البحث.ج
:امهالروايةهذهيفاملشكلةةحثابالتريددفاهلو 

يف رواية "الكرنك".التعودليشكتةكيفملعرفة.1
."الكرنك"روايةيف التعودعرفة تأثريمل.2
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معاني مصطلحات.د
دت الباحثة أن ار ث، أو بحاملوضوع املالنكت منن تركز الباحثة ىفقبل أ

:، كما يلىاملصطلحات اليت تتضمن ىف هذا البحثبعضمعاينوتعرفتشرح 
التعود.1

يعين شكل التعودكلمة)KBBI(يف قاموس اللغة اإلندونيسية الكبرية 
هو أيضا حتليل من السوسيولوجية والفلسفية على التعوداجلسم: مكانة.

كل منظم يف سلسلة طويلة هو هيدالتعو السلوك البشري. وبعبارة أخرى،
آداه أو داكبا. يف أمريكا الالتينية، هولغة اصلها كتب معيف التعودومستمرة.

التعود
الرجوع إىل جلب التسميات املرتبطة حبالة اجلسم منوذجية. بينما يف اململكة 

لغات مكتوبة بالكلمة هذه العادة.املتحدة
روايةال.2
7.عىن القصة الطويلةيواية ر -يروى-روىكلمة من  مشتقالروايةكلمة 

وروى مكتوبة يف شكل قصة. هي اخليال النثر اليت كتب قصصيا وعادةالرواية
احلديث والشعر يرويه رواية وترواه، وقال فرزدق : أما كان يف حصدان والفيل 

ثرت روايته واهلاء شاغل لعنسبة الراوى على القصائد، ورواية كذالك إذا ك
أما الرواية يف املصطلح األدىب، فهي : قصة خيالية 8.للمبلغة يف صفته بالرواية

__________
384ص. م) 2004(د.م. : مكتبة الشروق الدولية، ، م الوسيطاملعججمموع اللغة العربية، 7
312، ص. 1)، ط. 2003، (بريوت : دار املرشق، ق، دار املشار 8
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بتعدد االحداث والشخصيات أكثر من 
الروائي. معروف بالرواية تهمؤلفو نوع االخر من القصة.

الكرنك (مقهى الكرنك).3
"اللغة العربية" رواية كتبها شاعر العريب من قهى املاسم الكرنك هو
" االستيالء على اإلطالق أي جنيب جائزة نوبل يف األدبالشهري بسبب "

الذي ترجم فيما م1974ول مرة يف القاهرة يف عام حمفوظ. الرواية نشرت أل
الذي كان ضد التشاؤمهذه الرواية بعد إىل العديد من اللغات املختلفة. ويصور

والصدمة هلزمية مصر م1952والدميقراطية اليت ازدهرت بعد ثورة مسألة احلرية
.م1967من إسرائيل يف حرب حزيران/يونيو 

الدراسة السابقة.ه
هذا أن حبث

، ومها :شخصتني
حبثت كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةطالبة)5:2013ة (لرمحاءفاش.أ

حمفوظ"نجيبل"مصر يف الرواية الكرنك موضوععن هذه الرسالة حتت 
، صر، وثقافة مصرالدولة الطبيعية ملركزت شفاء الرمحة حبثها عن مسئلةو 

9.ة يف مصر، إخلي

__________
(مكتبة كلية اآلداب والعلوم بااملوضوع : مصر يف الرواية الكرنك لنجيب حمفوظ. الرمحة. ءشفالالرسالة9

م2013بندا أجتية). اإلنسانية : 
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حبثت عن كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةطالبة)5:2014ذو العزة (.ب
نجيب حمفوظ" لقاوامة يف رواية الكرنك "املهذه الرسالة حتت موضوع

عن األلفاظ الدالة على العناصر اإلستعمارية وهي حبثهاذو العزةوركزت
املستعِمر واملستعَمر وخطاب ستبدادية و يت هيمنتها ممارسة اإلاهليمنة ال

األلفاظ الدالة على كل االعرتاف من التفوق العريب، و اإلمربيالية يف ش
10.املقاومة السلبية الىت تتضمن يف هذه الرواية

منهج البحث.و
بالنظريةيت تستخدم إلجراء حبوث الروايةأما بالنسبة ألساليب البحث ال

) habitusالتعود (نهجعن مل")جتماعيةاال"ــ:(مث يقول بعد هذا بــسوسيوجلية
Pierreبيار بورديوعند Bourdieu)1930بالدراسة حتليلية )م2002-م

دب.األباستخدام استعراض رسالةيع املعلومات واألدلة يف هذه ال. ومجوصفية
إذ يقصد به بورديو "بعض مصطلح غامض ومعقد،التعودأن مصطلحويبدأ

11.يف داخل عقول البشر وأجسادهم"اخلصال املرتسخة 

__________
(مكتبة كلية اآلداب والعلوم بااملوضوع: املقاوامة يف رواية الكرنك لنجيب حمفوظ. ذو العزة. لرسالةال10

م2014اإلنسانية: بندا أجتية). 

(الشبكة العربية لألحباث ،علم االجتماع: املفاهيم األساسية، ترمجة حممد عثمانجون سكوت، 11
42ص. م، 2013الطبعة الثانية) والنشر، بريوت: لبنان،
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قررها قسم اللغة وأيضا يعتمد الباحثة خالل كتابته على طريقة الىت 

“Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab Fakultas Adab
dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh, Tahun 2014"
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الباب الثانى

محفوظترجمة نجـــيب

سرية حياة جنيب حمفوظ و صورة خمتصرة عنةقدم الباحثتيف هذا الباب س
حياته األدبّية ومؤلفته.نشأته و 

حياته ونشأته.
١١يف يوم اإلثنني العزيز بن إبراهيم أمحد الباشاجنيب حمفوظ بن عبدولد

12.لقصة القصرية يف مصر احلديثةأبرز كاتب الرواية واهو،م١٩١١ديسمرب عام 

ويف ذلك قصة حدثت يف ميالده حيث )حمفوظ-جنيب(وامسه مركب من كلمتني
ا امسه باشفاستدعت األسرة طبيبا،يف والدتهفاطمة مصطفى،تعسرت والدتهوقد 

جنيب أطلقت األم على وليدها اسم،وملا جنحت الوالدة.جنيب حمفوظ لتوليدها
13.م الطبيب املولدحمفوظ تيّمنا باس

_____________

م)، 1999للرتمجة والنشر، (القاهرة: مركز األهرام ،1.، طأدباء فازوا جبائزة نوبل.أنيس فهمي،إقالديوس12
١٦٧ص. 

167ص. .نفس املرجع13
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أسرته إىل حى العباسية، وتلّقى مبادئ يف السادسة من عمره انتقل مع و 
تعلمية يف الكتاب وهو صغري جّدا ليتخلص أهل البيت من شقاوته، لكّنه عندما 

تهدا أصبح تلميذا باالبتدائية مل يكن والده حباجة إىل حثه على املذكرة، ألنه كان جم
أثناء دراسته يف املدرسة االبتدئية شهد أحداث ثورة ويف.مابالفعل ومن األوائل دائ

فتح عيناه يأنإىل حزب الوفد وبدأم1025م. وقد انضّم عام 1919نة س
وأذناه على أصوات الشيخ حممد عبده، ومصطفى عبد الرواق، وسالمة موسى، 

صطفى طه حسني، واملازاىن، وشكرى، وتوفيق احلكيم، وحممود تيمور، وموالدكتور
، وغريهم. ويف كّل ذلك حفرت كراهية االجنليز يف قلبه، صادق الرفعى، واملنفلوطى

14.وأحّس بضرورة االلتفات إىل قضايا وطنه ومهومه

واليت  15،حوايل التاسعة من عمره انتقل هو وأسرته إىل حي العباسيةويف
حليها يف االقاهرة املرتفعة املستوى غري أن السنوات اليت قضاوقتئذ إحدىكانت

ويرتبط جنيب حمفوظ ببيئته 16.ال تربحه أبداالقدمي ظلت مسيطرة على خيالة
عاطفا ووجدانيا انعكس أثره على قلمه هيالده ارتباطا وثيقا، ويلتحم معوموطن م

رأدبه من احلديث عنها وتصوياكبريا، قّلما خيلو لمع إحساسهم جتاو ي جتاولالذ
.ما فيها

_____________
9، (القاهرة : كتبة النهضة املصرية، د.ت)، ص: واية جنيب حمفوظاالّجتاه التعبريى يف ر حسن درويش، 14
، (القاهرة: مطابع 1.ط، جنيب حمفوظ صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على أدبه وحياتهرجاء النقاش، 15

23)، ص. 1998األهرام التجارية، 
128ص. ،نفس املرجع16
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م ٢٠٠٦سنةيفأغسطس30صباح يوم األربعاءجنيب حمفوظ يفوتويف 
حبّي عجوزة ه. يف مستشفى الشرطة١٤٢٧املوافق للسادس من شهر شعبان عام 

وسط القاهرة،
م بسبب سقوطة يف 2005كلوي، حيث أدخل جنيب حمفوظ املستشفى ذاته يف 

يف ضاحية بته خبرج كبري يف الرأس تطّلب عملية جراحية على الفور، الشارع وإصا
العجوزة بالقاهرة إثر جلطة يف القلب دامهته.

:يروي لنا ذلك فيقول
ديسمرب عام ١١وحتديدا يف يوم اإلثنني منذ مولدي يف حي احلسني،"

وهذا املكان يسكن يف وجداين عندما أسري فيه. أشعر بنشوة م١٩١١
دا أشبه بنشوة العشاق، كنت أشعر دائما باحلنني إليه لدرجة األمل غريبة ج

17."واحلقيقة أن أمل احلنني مل يهدأ إال بالكتابة عن هذا احلي

حياته األدبية.ب

، لكبار األدباء مع تقليد هم يف سنوات الدراسة اإلبتدائيةجنيب حمفوظ قرأ 
كتابة قصة على " وحاولي يف "النظرات" و"العرباتأسلوب املنفلوطتقليدحاول

غرار "األيام" طه حسني، وأمسيتها "األعوام".

_____________

13ص. ،نفس املرجع، النقاشرجاء 17
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بدأ جنيب حمفوظ الكتابة قبل خترجه يف قسم اب،كما عرفت عن قرأة الكت
م، وكان أّول مقال 1934الفلسفة جبامعة القاهرة بأربع سنوات. فقد خترج عام 

لقّصة القصرية حّىت م. ومنذ ذلك التاريخ ظّل يكتب املقال وا1930ينشرله عام 
يف هذه م. وهي رواية "عبث األقدار"، و 1993ظهرت له أّول رواية يكتبها عام 

أّول رواية، كان جنيب حمفوظ مشغوال بكتابة املقاالت اليت الفرتة، بني أّول مقال و 
18قلت كتابته هلا بعد أن انتقلت املقال والقّصة القصرية إيل الرواية.

ية خطا جنيب حمفوظ أوىل خطواته يف رحلته مسرية جنيب حمفوظ األدب
م فكانت أوىل كتابته تُنشر يف جملة الرسالة، وكانت عبارة 1939األدبية يف عام 

عن قصص قصرية، وكانت أول رواية له هي عبث األقدار، مث رواية كفاح طيبة، 
ة، مث ورواية رادوبيس، وبدأ يف مسريته األدبية الفعلية بكتابة رواية القاهرة اجلديد

وخاض حمفوظ جتربة يف الواقعّية النفسّية من خالل  .خان اخلليلي وزقاق الدق

والشحاذ، وأوالد حارتنا وتعترب األخرية عامل حتريك وحتريض لتعّرضه حملاولة 
االغتيال

ضوع.إقرأ املزيد على مو 

_____________

( ،النقد األديب–القّصة –املسرح -، حمــّمد زكى العشماوى18
340)، ص. 2000اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية، 
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تلقى جنيب حمفوظ أول مبادئ تعليمه يف الكتاب قبل أن يلتحق باالبتدائية
ا من ءيف ذلك الكتاب حفظت جز حيدثنا عن تلك الفرتة من عمره فيقول: "

الكتَّاب يف تلك األيام كان مهّما . علَّم مبادئ القراءة والكتابة"وبدأت أتالقرآن،
تم عن طريق امتحان وال يقبل التلميذ إال ألن االلتحاق باملدرسة االبتدائية ياجد

جنيب حمفوظ، كثري من األدبيةحياتهتكلم عن 19.إذا كان لديه قدر من املعرفة
أيضا. مثله:الكاتب يكتبوا

م حصل على شهادة (البكالوريا). والتحق بكلية اآلداب ١٩٣٠ويف عام "
فلسفة وانتهى وانتظم بقسم ال−جامعة القاهرة حاليا −جبامعة فؤاد األول 

م حبصوله على درجة (الليسانس) يف ١٩٣٤من دراسته اجلامعية عام
الفلسفة بتفوق دفعه لاللتحاق مبرحلة املاجستري واختيار موضوع عن (فلسفة 

. واجته لألدب ليفرغ حياته مل يشأ إمتام دراسته الفلسفية مبرحلة املاجستري
20."وفكره وأدبه له

.أخرى، بل يف بالد جنيب حمفوظ مشهور ال يف بلده فقطدليل أنهذا 
لقد إختار جنيب حمفوظ الرواية، على رغم أنه رجل مقتدر على معظم 
األشكال األدبية. إختار هذا الفّن وثبت لديه، ووجد نفسه فيه، ورأى أّن هذا 

_____________
31ص. ،املــرجع السابقرجاء النقاش، 19

5)، ص. 1963لقاهرة: دارالشباب، ، (احمفوظجنيبةواير يفالتعبريياالجتاهدرويش، حسن20



13

وقد أفصح نفسه عن هذا يف رّده على ســـؤال، وجحه إليه أنيس 
لقد بدأت حيايت ه واضحا صريـــحا بقوله "منصور "ملاذا التكتب املقال؟" فكان ردّ 

مقاالت يف الفلسفة .1928عامقاالت بصفة متواصلة يفبكتابة املقال كتبت م
ةمث إهتديت إىل وسيل.1932يف عام ة واجلهاد

عــد نفسي من أصحاب الرأي، أة والرواية. أنا ال والتعبريية املفضلة وهي القص
ك أن ربال الفكر قضى باألراء. ولذالك جمايل هو الفنولكين من زمرة املنفعلني

21."اء اهللاضناص من الراضا بقاملالقلوب ال العقول وال نت أصحابأكون أ

قصر الشوق−١٩٥٦املشهورة (بني القصرين ةكتب جنيب حمفوظ ثالث
) واليت ناقشت اجلدل الفلسفي والعقدي الذي ثار يف ١٩٥٧السكرية -1957

عكس نضمري رجال الفصل األول منالقرن العشرين, كما صّورت شخصيات ت

22.يةضغوط احلضارة الغرب

.مجة أعماله إىل اللغات األجنبيةأصبح االهتمام واسعا برت ،وبعد جائزة نوبل
وأصبح قراء األدب يف خمتلف أحناء العامل يف هلفة شديدة ملعرفة هذا األديب العريب 

إنتاجه. وكانت اجلامعة األمريكية بالقاهرة قد قامت برتمجة عدد من أعمال وقراءة

_____________
343ص. ،نفس املرجع21
171ص. ،املرجع السابق، أنيس فهمي إقالديوس22
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كما أن هذا الطريق كان يقتضى مىن 23.سنوات األخريةاالجنليزية يف الجنيب إىل
قراءت واسعة ىف األدب العرىب والعاملى على حد سواء.

تهامؤلف.ج
جنيب حمفوظ أديب مشهور، وكتب روايات كثرية وتصانيف أخرى، هي:

:24كتب الروايةمن.أ

ريخاالتالروايةرقمريخاالتالروايةرقم
1968أوالد حارتنا193219مصر القدمية1
1972املرايا193820مهس اجلنون2
1973احلب حتت املطر194321رادوبيس3
1974الكرنك194422كفاح طيبة4
1975حكايات حارتنا194523اجلديدةالقاهرة 5
1975قلب الليل194624خان اخلليلي6
1975حضرة احملرتم194725زقاق املدق7
1977ملحمة احلرافيش194826السراب8

_____________
23 http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/3155.pdf, Selasa, 13 Juni 2017, 14: 25, hal. 52

24 https://www.alkottob.com/author/ حمفوظ-جنيب--  .html
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1980عصر احلب9194927
1981أفراح القبة195628بني القصرين10
1982ليايل ألف ليلة195729قصر الشوق11
1982الباقي من الزمن ساعة195730السكرية12
1983أمام العرش196131اللص والكالب13
1983رحلة ابن فطومة196232السمان واخلريف14
1985يف احلقيقةالعائش196433الطريق15
1985يوم مقتل الزعيم196534الشحاذ16
1987ساءحديث الصباح وامل196635ثرثرة فوق النيل17
1988شتمرق196736مريامار18

:25من القصص القصرية.ب

ريخاالتالروايةرقمريخاالتالروايةرقم
1979الشيطان يعظ193810س اجلنونمه1
1982رأيت فيما يرى النائم196211دنيا اهللا2
1984التنظيم السري196512بيت سيء 3

_____________

25 https://www.alkottob.com/author/ حمفوظ-جنيب--  .html
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السمعة

4
مخارة القط 

األسود
1987صباح الورد196913

1988الفجر الكاذب196914حتت املظلة5

6
حكاية بال بداية 

1995أصداء السرية الذاتية197115

1996القرار األخري197116شهر العسل7
1999صدى النسيان197317اجلرمية8

9
احلب فوق 
2001فتوة العطوف197918هضبة اهلرم

2004أحالم فرتة النقاهة19

إىل اللغات األجنبية، تد ترمجقهامن مؤلفات جنيب حمفوظ ومنوهذه هي 
اإلندونسية واإلجنليزية والفرنسية وغريها. وهذه كلها تدل على أن جنيب باللغة مثل

حمفوظ أديب مشهور.
اية ويف باب التلي تريد الباحثة أن تبحث عن النظرية عما تتعلق بالرو 

يف لتحلالباحثة تالذيحبثا عميقاPierre Bourdieuـلـالتعودالكرنك وهي بالنظرية
.الرابعالباب
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الباب الثالث

اإلطار النظري

شكلعما يتعلق باإلطار النظري عن التعود بةىف هذا الباب ستبحث الباحث
وهو يتكون من مفهوم التعود وغريه.عن التعودتأثريو ،عام

اإلجتماعيةريةمفهوم نظ.أ
أن علم و جتماعا. ا-جيتمع-لغة هي اجتمعأما تعريف اإلجتماعي

أو النظم االجتماعية، أو اإلنسان يف عالقته جتماعيعلم يدرس اإلاإلجتماع هو
ال ختلو عنااإلجتماعيةكلم عن ت26.والثقافة أو غري ذلكة

Theبه بعنوان ايف كت.Swingewoodأول Sociology of Literature

Swingewood)1972( ويتجرد عن معروف اإلجتماعي كادراسات العلمية
تعريف علم و اإلجتماعي.اإلنسان يف جمتمع، هو دراسات عن املؤسسة والعملية 

املؤسسات والعمليات اإلجتماعية. مث علم اإلجتماع يسعى للدراسة أو البحث 

________
19. ص. )2009دار النهضة العربية: بريوت. (أسس علم اإلجتماع. ، حممد عودة26
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عية واإلقتصادية والسياسية والثقافية والدنية على البشر يف مجيع جوانبه. اإلجتما
27.

ةالنهج.بني األفراد بأخريعىن هوةجتماعيإ
أن هيصتهخال.مهمة جداغريب، الالعاملوخاصة يف-طوال تارخيها-ةاالجتماعي

كائنات إجتماعية وهكذا يشكل حقال اإلجتماعية علم االجتماع يهتم بسلوكنا ك
جامعا لعدة اهتمامات من حتليل عملية االتصاالت

الشارع إىل دراسة العمليات االجتماعية العاملية. بشكل أعم، علم االجتماع هو 
ء الدراسة العلمية للمجموعات االجتماعية والكيانات خالل حترك بشر يف كافة أحنا

ك توجد حلي يف علم االجتماع جلعله ذي توجه تطبيقي أكثر للناس ا
قة عالهيةجه االجتماعيمنأسس مثالذين يريدون العمل يف مكان تطبيقي.

.يةاألدباألعمالبني
دبية، عمال األاألبمرتبطة يجتماععلم االعندما28

هيية. األدب االجتماعيةجتماعب االاألدديدة، وهي نظريةاجلنظرية يصري الف
عموما، هناك جمموعة متنوعة مناألدب االجتماعيةنظرية29.اجلديدةريةالنظ

عامل االجتماع الفرنسي الرائدة، اليت طرحهاالتعودنهج هو نظرية أحد من ال.النهج
).Pierre-Felix Bourdieu)1930-2002وهو

________
27 Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra, (Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 1994), Hlm.1

28 Ratna, Nyoman Kutha. Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra dari Strutualisme
Hingga Postrukturalisme Perspektif Wacana Naratif. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2004, Hlm. 59-60

29Ibid., hlm. 331
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Pierre Bourdieuترجمة.ب

وهذا ألن املقرر.د يف الكتب جتصعبة جدًا Bourdieuة ترمجحتدث عن
Bourdieuمرتددا يف كتابة السرية ذاتية. ويفضلBourdieuعرض املالحظات ل

نصول عحتالباحثةولذلك، 30ته.الفكريته و املهنتنميةية فيما يتعلق بجتماعاإل
ت املختلفةمتنوعة األفالمو هافييتعلق من جمموعة املراجع مبا Bourdieuترمجة

.Bourdieuترمجة وغريها من الكتب اليت تتحدث عن
أغسطس 01رتيخاليف جنوب فرنسا يف، Denguinيف قرية Bourdieuولد

يف كان والده عامل الربيدية2002.31يناير 23ويف يف الرتيخ ، و م1930
-Lycée Louis-le، قبل أن ينتقل إىل مدرسة Pauيف تعليمه يف املدرسة الثانويةقرية.

Grand يفParisدرس . ، وأخريا يف مدرسة املعلمني العلياBourdieu الفلسفة مع
Louis Althusser يفParisيف مدرسة املعلمني العليا.

من عام Moulinsثانوية الاملدرسةيفدرسملكاعمل  يتخرج، هو يماعدب
أصبحو .اجلزائررسل إىل ي، عندما التحق باجليش و 1958حىت عام 1955

Bourdieu وأجرأ.1958يف عام اجلزائرحماضرا يف جامعةBourdieu إجراء البحوث
، من 1962-1958عام اجلزائرطول احلرب اإلثنوغرافيا

________
30 Mutahir, Arizal. Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu-Sebuah Gerakan Untuk Melawan

Dominasi .Kreasi Wacana: Bantul, Yogyakarta. 2011, Hlm. 17

31 Richard Harker, Cheleen Mahar, dan Chris Wilkes. 2005, (Habitus x Modal) + Ranah =
Praktik, Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu. terjemahan Pipiet
Maizier. Jalasutra: Yogyakarta, hlm. vii
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Kabyleأصبح األساس لسمعتها يف جمال الرببر.من قبيلة
كانت و ،Sociologie de L'Algerie(The Algerians)هومن أروع فكرته و .األنثروبولوجيا
.م1962عام تشرت يف أمريكاناو فرنسىيف ةمشهور أفكاره هذه

م.1964حىتم 1960يف سنة عليم لتلParisإىل جامعة Bourdieuعاد و 
منصب مدير الدراسات يف املدرسة التطبيقية للدراسات العليا Bourdieuعقدت و 
Vieقسم ل)اليت أصبحت فيما بعد مدرسة للدراسات العليا يف العلوم االجتماعية(

. م فصاعدا1964من عم 
1981يف عام منذمنصب رئيس قسم علم االجتماع Bourdieuشغل و 

Collège de France،قسم لVie) اليت عقدت سابقا من قبلRaymond Aron ،
Maurice Halbwachs ،Marcel Mauss.( ، توىل وBourdieu على مركز لعلم االجتماع

Europeenne أسسه، وهو مركز البحوث 1968يف عامAron يستمر ، الذي
.إىل وفاتهBourdieuبقيادة 

جملة Bourdieu، أطلقت Luc Boltanski، جنبا إىل جنب مع 1975يف عام 
يل متعددة التخصصات آكت للبحوث يف العلوم االجتماعية، واليت يسعى لتحو 

.شرائع اإلنتاج االجتماعي بينما املسانده قبلت الدقة العلمية يف علم االجتماع

Médaille d'or du Centre"(CNRS)"National de laعلى جائزة يف Bourdieuحصلو 

Recherche Scientifique هو تسلم اجلوائز وأيضام. 1993يف عامGoffman من
حصل مث ، م2002ويف عام .م1996يف عام مث Berkeleyجامعة كاليفورنيا، 

-MarieبـــBourdieuتزوج .Royal Anthropological Instituteمن Huxleyعلى وسام 
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ClaireBrizard وويف.ثالثة أبناءمبنو ، 1962عامBourdieu يفمبرض السرطان
.عاما71تقريبا هعمر 

Bourdieuالفالسفة المؤثرة .ج

Ludwig Wittgenstein ،Maurice Marleau-Pontyعلى نظريات Bourdieuعمل 

 ،Edmund Husserl ،Georges Canguilhem ،Karl Marx ،Gaston Bachelard ،
Max Weber ،Emile Durkheimو ،Norbert Elias.روقد تأثBourdieuعلىتأثر قويا

.Pascalian Meditationsكتابه، حىت يسمىBlaise Pascalأفكار

، الذي االتقليدييامن خالل األنثروبولوجيا واالجتماعBourdieuويتأثر عمل 
نظم ، اكتسب الوعي بأمهية السيطرة والMax Weberمن .إىل نظريته اخلاصةولفته

).العلم(Bourdieuأن تتحول من 
""فهم عناآلخرينو Karl MarxنمBourdieuيستفيد

والتفاعل العالقات اليت توجد يف العامل االجتماعي :"جمموع العالقات االجتماعية 
بني الوكالء، أو العالقات الذاتية املشرتكة بني األفراد، ولكن العالقات وهو هدف 

. هذه العالقات القائمة على أشكال "موجودة بشكل مستقل عن وعي وإرادة الفرد
وظروف اإلنتاج االقتصادي، واحلاجة لتطوير النظرية االجتماعية اجلدلية من 

.املمارسات االجتماعية
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امعينانوعEmile Durkheimعلى Bourdieuوأخريا، ورثت
نه يرث النمط البنيوي ، وقال أClaude Levi-StraussوMarcel Maussومن خالل 

وكانت فكرته .يل إىل إعادة إنتاج نفسهاذى ميالذي يؤكد اهلياكل االجتماعية ال
لى دور وكالء االجتماعي يف أوامر ، وهو ما يؤكد عDurkhemianأخطر من فكرة

أيضا أنّ Bourdieuأكد .اللعب الرمزي من خالل حتقيق اهلياكل االجتماعية
.ستنساخ اهلياكل االجتماعية ال تعمل وفقا ملنطق وظيفياإل

ومن .Maurice Marleau-Pontyهو Bourdieuيف نفسأخرىفكرة تؤثر و 
يلعب دورا أساسيا يف يةالظواهر ألن Edmund Husserlخالل هذا الفيلسوف يعىن

العمل، والتصرف العملي، فقد استحوذ و سم، على اجلBourdieuصياغة الرتكيز 
.تعودلايف نظريةBourdieuعلى مظهر الرئيسي

قاعدة (على متابعة القاعدة Wittgensteinأيضا أن تتأثر Bourdieuيدعي 
رمبا تكون مفيدة للغاية بالنسبة يل يف Wittgensteinفأن الفيلسو "، مشريا إىل )يلي

بنيت عمل ". وهو نوع من املنقذ يف أوقات الضغط الشديد الفكري.حلظات صعبة
Bourdieu على سلسلة من احملاوالت لتجاوز املعارضة اليت متيز العلوم االجتماعية

على وجه ). احلتمية-واحلرية،الصغريةو -املوضوعانية، ماكر-الذاتية:مثل(
يتم إعداد مفاهيم .ص، وهي تفعل ذلك من خالل االبتكارات املفاهيميةاخلصو 
.، وعامل بقصد القضاء على هذه املعارضةعاصمة، تعود
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التعودالنظريةنشأة .د
يف Bourdieuمؤثرا اليتالشخصية عن جتربته خيلو ال النظرية التعود نشأةوأما 

احباثا يف،اربه خالل يف اجلزائرأعماله، وهي جت
Lycèe، وهيParis-Prancisمساعد تدريس، وبعد خترج من مدرسة فلسفة رائدة يف 

Louis le Griand التقى انيةثلبينما يف كلية ا. م1951ومدرسة املعلمني العليا عام ،
Bourdieu وتعرفت معMichel Foucault ،Jacques Derrida،وEmmanuel Le Roy

Ladurie.
32

Pierreسم بإولد.وأما العوامل يف حياته النفسية يؤثر إىل ظهور هذه النظرية

Fèlix Bourdieu)1930-2002( يف قرية صغرية تدعى ،Denguin يف منطقة ،
Bearn ،Pyrénées ،Prancis ونشأ .م1930أغسطس 01بتاريخBourdieu من

توسطة، ومن مث متكنت من اخرتاق عائلة كبرية والعادي أقل حي من الطبقة امل
وهذه الفتة للنظر التعودالتغيريات . جامعات النخبة مع البيئة على غرار الربجوازي

، ةجتماع الثقافيذي قاده فيما بعد لتصبح علماء اإلالساحة تؤثر أيضا على عمله ال
33.أجناس، علماء األنثروبولوجيا والفالسفة أن حتصي

________
32 Rakhmat, Hidayat. Pengantar Sosiologi Kurikulum. Jakarta: Rajawali Pers. 2011. Hlm: 132
33 Ritzer & Goodman. Teori Sosiologi Klasik – Post Modern Edisi Terbaru (Trans: Nurhadi).

Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2012. Hlm. 583
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Bourdieuتعود لـــنظرية العنلاشكأ.ه

يرد هذا الفهم يف عدد قليل من و Bourdieuلــالتعود ل عنأشكاأخرب هنا
:فوظ األتىنجيب حملرواية الكرنك قصة يفتنويه

منظمتعود بالشكل -1
وشكل التعود منظم هو عادة الىت تشكيل من اّول السرية احلياة شخصية 

.بغري وعي يف اإلتباع سلوك الفرد
علق على أحد النفس يف شكل تمنظمبالشكل التعود

اخلالد، تدريبا، وامليل منظم للتفكري، ويشعر، والعمل مع العوامل اليت حتدد ومث 
وذلك ألن خلقة العام متحدين يف العمل خلقة حتت مستوى وعيه.توجيهها.

تناول الطعام وكيفية القيم اليت تبنتها وكالة، مثل كيفية املشي، ويبصقون، وكيفية 
وهكذا، النظام والقواعد والقوانني واهلياكل والفئات مبعىن واحد يف احلياة التحدث.

يقدم خلقة وكيال مل اليومية، وأيضا تصور وكالء، ويعمل بشكل فعال كما خلقة.
The forgetting of history“.يفكر الثقافة والسياق االجتماعي اليت تشكلت فيها

which history itself produce34..”

________
34 Bourdieu, 1990, The Logic of Practice, translated Richard Nice, Stanford University Press:

USA. Hlm. 53
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أن يكون لديهم ونجيبفّكرخمتلفة. للمدرجةمنظم من تعودوكالء كان 
)ذكرةاملعرفة وامليعىن الثقايف (يكسب رأمسال منلمن قراءة الكتب، حسنةعادات 

أنفّكرالثقايف، ميكن للممنالكتاب ورأمستعود من قراءة الوجود ب. مها مفيدان
.ةاألكادمييسةيف يصمدو يتنافس 

سئلة واإلجابة على أسئلة من املعّلمعند ي-النشط بلالطاباالتعودتلفخي
ال ب السليبمن الطالالعلياالطبقة االجتماعيةاليت.لذكرةملاأو

الطبقة االجتماعية تعتمد على أنهذا يوضحئلة واإلجابتها من املعّلم.تسأل األس
رغبةألن 35يف ة مسابقةكحامسرغبةالتعرفة.اإلنتاجملكيةالتعود ليس

الطالب خيتلف برغبة ،التعودهقراءة الكتب العلمية اليت تصبح الب النشط هيالط
ملاذا الطبقة االجتماعية من الطالب وبالتايل، .قراءة الكتب املصورةهي السليب 

ة) ال (املعرفكرأمسيعني الثقافتهألن الرغبته ؟ب السليبمن الطالالنشط أفضل
سة هم جدليا بعضهمالرغبة ورأمسال والتعودوالتعوده.

.البعض
وضع باليت نواجهها يوميا هي املشي منظمبالشكلمن التعودمثلة األ

ظر دائما إىل أسفل، وأقل معاملة، وغري ذلك هو التعود، عيون تنا، يألفمستقيم

________
35 Rakhmat, Hidayat. Pengantar Sosiologi Kurikulum. Jakarta: Rajawali Pers. 2011. Hlm: 585
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يف نفس واحد وتصرفات اجلسم تدخيلهئية أو موقف اجلسم خمصوصايواثيقاليت
36بغري وعي.حياتهمادام

منظمتعود بالشكل غري -2
وشكل التعود غري منظم هو نتيجة من تأثري اآلخرين على شخص بغري 

وعي.
Distinction: A Social Critique Of Theيف كتبه Bourdieuكما حبث 

Judgement Of  Taste (1979)اجتماعيا ويصبح االجتماعي تعود يشكلكيف
تناسب مع متعدد من األذواقBourdieuيتحللهناا. املميز 

أذواق هنا ليست شيئا غري طبيعي. وكان الذوق هو أيضا ليس حرية .تعودهم
تماعي الذوق هو نتيجة البناء االجBourdieuاالختيار، وليس من حق الفرد. عند 

اليت يتم تشكيلها من خالل التعليم والرتبية.
ة والتالميذ تصبح فئة اهليمنبمدرسيلزمعندما االجتماعيةاإلجنابيةتحدث

احلصيلة ف،إذا أعطى تعود من املدرس املهيمن إىل طبقة يهيمن عليهايهيمن عليها.
نتيجةسائدة.باأليديولوجية الطبقة االجتماعية أن الطالب ال ميكن حتويل له هي

ر ر على م37.يف أثناء الوقتةيف االجتماعيراتبةاحداحتالل من يعىنالتعود
كل أن التعودطالبه املعلم خيرب،مثال.للطالباإلنتشار املعلم التعودالسنني 

________
36 Martono, Nanang. 2012. Kekerasan Simbolik di Sekolah. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 38

37 Ibid, Rakhmat, Hidayat…. Hlm. 581
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الذي جيعل هم علم، ألنإنه رأي خاطئ بالنسبة املء.فاعضالهماإلندونيسيني
جتهد.قبل إالضعفاء عند التكاسل

،يهيمنهاإجنابية االجتماعيةكتناقض  أن تربيتنا بشكل مBourdieuكما يقول 
معروف بقوة وتستقر يف السلوك اجلسدمتأصلاليت التعود.ناليعين ضعيفة وكس

طالبالعامة اليت يطلب من الاآللية ةرسومن األمثلة على ذلك يف املد.Hexisـبـــــــ
اليت ينبمتعددواألدواتيّ الرمسأحذية واللباسئونرتدي

السفلى لباس بإستقامة ارة أخرى، يضطر الطالب من الطبقةوبعب.يهيمنجمموعة
ختصار، فإن التعليم اال38.الراقيهم تضطر لقبول التعود طبقةيعين، الراقيالطبقة 

يف والروحبف بأعمل من النشأة الناس منذ الوالدة حىت بلوغ النضج اجلسم يعر 
عملية لتشكيل هيعملية التعليم من ريوتفس.ةالالتفاعل مع الطبيعة و 

39.)ةإنسانية / أنسننسؤ ي(عملية إنسان كامال

جتماعيةختتلف عن معظم النظريات اإلالتعود تجعل نظرية لهذا ناحية
م، وميكن إىل التخلص من النظام الذي هو دائتعودوخالصة القول، يشري .أكثر

.أن ختتلف أيضا من خالل ما طعم، والقيمة، وحنن نفعل يف العامل االجتماعي

________
38 Ibid, Martono…. Hlm. 5

39 Freire, Paulo. 2002. Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan,
(diterjemahkan dari The Politics Of Education: Culture, Power, and Liberation oleh Fuad).
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 49
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صيغة توليدي Bourdieuقال .هو موقع من املمارسة االجتماعيةةالعامل االجتماعي
:فيما يتعلق باملمارسات االجتماعية من خالل املعادلة التالية

40الممارسة=جالسةم+)رأسمالxالتعود(

رأمسالو التعودأن هناك عالقة وثيقة بني السابقةانطالقا من الصيغة 
إذا كانت هناك احنرافات يف املمارسة .عند تشكيل املمارسة االجتماعيةو 

.العكس بالعكسنفسهاالتعوداالجتماعية، فإن أول شيء جيب علينا بعناية هو 
املمارسة االجتماعية منBourdieuولذلك، فإن اخلطوة األوىل هي لبناء أصول 

الىت البحوث، وتصل إىل مجع هائل من األعمال Bourdieuمث يلخص .نفسها
أن العمل االجتماعي هو بنية الفعل يف حد ذاته Bourdieuمن حبثه، خيلص .ولدت

تذكر أن يف القاعدةولد مصطلح التعود هو من رغبة لوكالمها قابلة للتبديل. 
41توجد بإحتمالية أخرى من املمارسة.الىت من التفكري املنطق، أو مشتقه واضحةال

التعودث عن آثار بحهذا التعلق وي، التعودعن تشكيل الباحثةتثحبلك فلذ
Pierreالتعود لــاجنهملجتماعيةااليةرواية الكرنك بالنظر يف Bourdieu.

________
40 Bourdieu. 1984. Distinction, A Social Critique of  the Judgment of Taste, translated Richard

Nice, Routledge & Kegan Paul Ltd, UK., hlm. 101

41 Bourdieu. 1987. Choses Dites: Uraian dan Pemikiran. Terjemahan Ninik Rochani Sjams.
Kreasi Wacana: Yogyakarta. Hlm. 99-100
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الباب الرابع

تحليل عن التعود في رواية "الكرنك" لنجيب محفوظ

يف هذا الباب تقوم الباحثة بتحليل رواية "الكرنك". وينقسم هذا الباب إىل 
عن أشكال التعود يف أن حبثتريد الباحثةقسمني الرئيسني، يف القسم األول تال

يف الرواية.الرواية، ويف القسم الثاين تقوم بتحليل تأثري عن التعود 

"الكرنكلمحة عامة عن رواية ".أ
جنيب حمفوظ رمن االضطراب السياسي. وصو حتكى غضبهذه الرواية هي 

رواية الكرنك ليس حتكى الفكرية والسياسية.ئهاأحوال مصريني متباينة يف انتما
عن السياسية بل عن اإلجتماعية أيضا. 

ه كثري من الناس الذين ال وجعله مقهى ألنه املكان األنسب الذي جيتمع في
يشرتط أن جيمعهم رابطة معينة، وكذلك مكان مناسب لعقد املفارقات واملصادفات 

دراسة وأصحاب التقاعد والضيوف البكة الرواية وفيه جيتمع أصدقاء اليت تتطلبها ح
42وغريهم.

____________

163ص. ، السابيقاملرجع،رجاء النقاش42
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يعاجل جنيب حمفوظ يف هذه الرواية قضية اجتماعية خطرية تتمثل يف البحث 
ة الكبرية اليت األمثل للمعاناة العامة للشعب املصري ومناقشة أسباب اهلزميعن احلل 

ة للثورة ويعاين الفساد االجتماعي احلاصل والقمع بيبني اجلوانب السلتحّلت به و 
43واالضطهاد الذي مارسته أجهزة املخابرات ضد احلريات الفكرية.

ن يؤكد أن الثورة  وحاول جنيب حمفوظ عرب الشخصيات املتعددة يف الرواية أ
كانت األمل الذي آمن به كثري من املصريني. وصنعت جيال كامال من األبناء 
الذين كفروا متاما مبا كان قبلها وعقدوا عليها األمل لتحقيق النصر داخليا وخارجيا. 
يعمد حمفوظ إىل تعرية الصورة املثالية للثورة املرسومة يف وجدان الشعب، فكانت 

ضّد إســـرائيل سنة الثوريني بعد أن هزمت مصرللشعب املصريأشبه بالصاعقة 
م.1973. وحلت النكسة باألمة وما تالها من تضعضع حىت عامم1967

املبادئ ميارسه القائمون على الثورة، من خالل وصّور فيها الفساد الذي 
فساد جهاز العامة هلا واملمارسات القمعية واالستبدادية، ويسلط الضوء على 

ارسه أفراده بشكل بشع متثل يف صور من مي، والظلم والتعسف الذي ملخابراتا
سانية والكرامة، وجرائمالتنكيل واالضطهاد والتعذيب واالعتداء على اإلن

.، وأخريا قتل األبرياء من املعارضنياالغتصاب

____________

43
Najib Mahfudz, pen; Happy Susanto, Karnak Cafe (Pustaka Alvabet: Jakarta) 2008. Hlm. 157
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فكرة جمموعة من الطالب الذين يزورونلن تكن ظاهرة إىل سطح جمــرد 
، واعتقل ألول مرة من قبل استخبارات الشرطة قبل أن تتخذ الكرنك غالبا 

.إجراءات ضد احلكومة

الكرنكأشكال التعود في الرواية.ب
وكما هو موضح يف الباب الثالث، أن التعود شكالن، منظم وغري منظم. 
اعتمادا على ذلك، تعترب القصص يف الرواية "الكرنك" متثيل التعود على وسيلة 

واية مثل االقتباس أدناه :الشخصيات يف الر 

مثال عن التعود منظم-1
"..... مل تقوم بيننا عالقة من أى نوع كان، لعاطفة أو مصلحة أو حىت 
جماملة، كان جنمة وكنت أحد املعاصرين. مل ترتك نظراتى املعجبة على 

44جسدها العبقرى أثر أى أثر، وال كان ىل حق التحية العابرة."

الصراعحتت استمرار. ضعيفةتزالالاملرأةأنتفرتضالناسمنكثري
وصارت اللطيفة . ولطيف اهليئةقويةذات شخصيةبمزورةأن قرنفلة صرمبواحلرب

الثورةحىت حدوث واعتادت.ملهىيفكراقصةتعملمنذعادة
ونظمت العادة يف نفس قرنفلة هي ينقسم من التعود ". الكرنك"مقهىتفتحو 

.منظم

____________
7، ص. 4(دار الشروق: مصر) ط. الكرنك، جنيب حمفوظ، 44
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قوي حىت هلا التزام،عادة قرنفلة حمددة يف صفة اللطيفة فحسبتليسو 
:أدناهةاملقتطفالنصيفكمامرأة هائلة وخارج العادة.هاتجعل

"... فقلت هلا:
كنت فنانة بارعة وحمرتمة معا، أمل يكن يعد ذلك معجزة؟!-

فأجابت بزهو :
ه تصويريا ....الشرقى هزا للبطن والصرد والعجز فجعلتكان الرقص -
وكيف تسري لك ذلك؟-
مل تكن تفوتىن حفالت الرقص اإلفرجنى يف الربجوال.-

مث هزت رأسها يف دالل وقالت:
أما االحرتام فقد قام سلوكى العام على أال أقبل عالقة إال عن حب وال ’

45".أمارسها إال عن زواج

الرغمعلىو . والجالرب اإلفرجني يفقصاتوضيح: وكانت قرنفلة مشهورة كالر 
ةلفاخمأنهرذيلة. كانت قرنفلة اعتمدت على نفسها بيعتقد أن الراقصةمنهناك 

الراقصاتعن
وهذه العادة تتخذ وأما قرنفلة ترقص إال كنشاط الفن وحدها.

.وهذه مكونة على سبيل النظامبنفسهاالتزامقرنفلة مرأة ذات 

____________
10-9، ص. جعس املر نف45
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الكرنكاملقهىكان عارف سليمان واحد من خادم يف ،على قرنفلةخالفا
إذا يقع املالية،وزارةيفعلوامكاناسليمانعارف ل. خيتلف يف عادة اختالفا كبريا

سليمانعارف تؤدي بعادة ةاحلالهذهو . يف اإلختالس ويدفع إىل دخول احلبس
. فيها قرنفلة يوم املاضتعمل مكانيف امللهى يعىن املالار مما ميسر يف خثالذي
:سليمانعارف بينت التعود لةالتاليةفتطواملق

ومل تكن مواردة تسمح له بالرتدد الدائم على امللهى فامتدت يده إىل ..... "
اختالس أموال الدولة. وظهر بني الرواد كالوارثني ولكنها مل تنل منه مليما 
واحدا ومل تنشأ بينهما إال العالقة الرمسية الىت تنشأ حبكم تقاليد املالهى 

كمة ودخل تلبسا فقدم للمحا الليلية، ومل يتقدم خطوة حىت ضبط م
46السجن.

جيعلمااحلال هذا. مأساةحقاً صار بالسجنحكمسليمانعارف شعر 
إىلمتوقعةغريترقيةحيصلالذيالسابقزمالئهألحدمينتقسليمانعارف 
كان زمالئه،1952حيدم عند ثورةولكن. املاليةوزارةيف" الوزارةوكيل"صفوف
47.ثورةً عظيمعجبتمأصبحفسرورسليمانعارف فسرر.مردودةالسابق

____________
11، ص.فس املرجعن46
11، ص. فس املرجعن47
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:مثال أخر

"... ولكنه جاد وكرمي، وهو أول من حتمس ملشروعى.
أى مشروع من فضلك؟-
كتابة مذكراتى، إىن متحمسة لدرجة اهلوس، ومل يعفىن إال عجزى عن -

الكتابة! وحبماس أيضا:
أيهتم حقا بالفن وتارخيه؟-

48هذا جانب من اجلوانب ....."

تعاون غريه يفمنظمعادةلحلمي محادةأنا،حيضما سبق و إلقتباسا
فأصبح سرور يف عماله هذه العادة منشأ يف عناكتابتكتبلقرنفلة مثال 

حلمى محادة ألنه حيب علم الفن يف تكاتب وعلم الرتيخ.

مثال عن التعود غري منظم-2
حلميقرنفلة إىل الشباب يسمى ياةاحلمنمفرالأيضايةالرومانصراعنو 

تعود حقيقى وكذلك ميلق ،اججعند حتدائماً وحيمس ،اوتقليماوسيممحادة
:مايلىالنصيفقتباسكإولطيف،

"وتابعت مرة رأيا سياسيا يدىل به مث هتفت له وهي جالسة على مقرية منه: 
49ليحىي كل من تريد له احلياة وليمت من تريد له املوت!"

____________
16، ص.فس املرجعن48
15، ص. فس املرجعن49
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حججعند بتظممنغريتعودكانةمحادحلمي أنيثبتسبق مااالقتباس
. عادةأصبحتفمصريةحكومةدنقيفعادتهمنهذا احلال يبدأ . محاسة

يعىن يتغري تعود خمتلف من تعوده األوىل. مثاال: تعود األول من املقهى هو مأب 
عدام املقهى. مث كان املقهى الكرنك مركز لثوري يف الشرب الذى حيضر بيتزوق

ختريج األرائهم وأفكارهم إلستعالل مصرى. كما يقصص يف إقتبامسا يأتى هذا 
احلال تقع لسبب عادة قرنفلة تستطيع أن تقدر عادة الضيف املقهى يتبعون 

في رواية الكرنكالتعودتأثير.ج
يتأثر بنفسه االجتماعيةممارسةعن يتعلقكل حاللتعود هوم عن اتكل

وأخر كمثل يف إقتباس ما يأتى:
50".... وتذكرت يوماكم كانت حمرتمة بقدر ما كانت فاتنة بارعة..."

دونالصراعحيثدالبلبإعتصام نفسه يف حاالتسهلال ت: توضيح
تعمل.اليوميةابيةلتلليليملهىيفكراقصةقرنفلة هي عمل  لوكذلك. حراسه
أيعلىليليملهىإىلباإلضافةذلكيفيرغبونالذينالرجاللتسلةراقصة
رييعتبالااخلاصةطريقتهاهلاقرنفلة لكنهلا الرذيلة. وظيفةعلىبالتأكيدحال،

____________
9، ص. فس املرجعن50
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قبلبأية عالقةالسماحعدمالتزامهاعلىةظافاحملخالل الردلةمناملتواضع،املرأة
.الزواج

الرجال،مجيعمنصنماالعصر صارت قرنفلة هذايفاهلإجيايبهاتعودتأثري
:التاليةاملقتطفاتك.العامقبلمناحرتامأيضاهاولكن

"...فضحكت هاتفة:
أال يكفى أن يكون الطابع العام هو االحرتام؟-

مبامل أتبينه، مث قالت:فأحنيت رأس باإلجياب، وغمغمت هي 
دق يضفى على العالقة شرعية غري منكورة.احلب الصا-
لذلك مل تتعرض لك جملة بسوء.-
حىت املطرقة!-

فقلت بامسا :
51ولكن كثريين احنرفوا بسببك!..."-

توضيح: 
يفالتعود والتأثريهأشكالبنيلتلخيصحماولةالباحثةفإنوأخريا،

:التاليةالصيغةباستخدام
االجتماعياملمارسة= جمالسة ) + رأمسال× التعود(

____________

10، ص. نفس املرجع51
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عنواالستغناءالطبخجماالتيفمهاراتقرنفلة لديهاهوتعودهاو -
.املشروبات

هذهلبيعكمكانعاصمةالكرنكمقهىلكقرنفلة متهوارأمساهل-
.لعمالءاإشتهرتاملشروبات

.احمليطةاحملليةاالجتماعياالقتصاديهوجمالسةويف-
ه ناجحالأعمالملرأةبامعروفةقرنفلة جيعلاالجتماعيةاملمارسةنتاجحىت ا

عطيتا. املهديشارع طولعلىاألخرىالتجاريةاحملالتأصحابمنرتموحت
العمالء،والءمنإالعليهااحلصوليتمملاليتالكرنكحمصول علىكبريتأثري
.دكان آخرونأصحابمنبل

أشكالباملتعلقةالىتحمفوظ نجيبلالكرنكروايةمن طفاتقتوتلك هي امل
.لتحليلهاالتعود وتأثريه
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الباب الخامس

خاتمة

سجل النتائج والتوصيات تأن ةريد الباحثتهذه الرسالة العلمية، ةختاميف
يف مرور كتابة هذه الرسالة العلمية.ةعليها الباحثتاليت حصل

النتائج.أ
هي :ةالباحثا ومن أهم نتائج الرسالة الىت وجد

نظم وغري امللتعوداإىل قسمني، تقسيم"الكرنك"روايةيف ل التعودأشكاماأ.1
لفرتة فيه الشخصياستقرمبكانيرتبط ارتباطا وثيقا انكاحيث  ،نظمامل

يستمر و على فاقد وعينادث حتاليتاتهي العادنظمأما التعود املطويلة.
عن ثرة ؤ املعادات كمثل نظم  املغريالتعود أما و طويل.استمرارا يف وقت 

.اهخلقة أعلى من أنفسذوالشخص الذي 
أو شخصيتهنفسرؤثلييكون دورا كبري"الكرنك"روايةيف تأثري التعود نإ.2

الشخصي  ةر ثملؤ . سواء كان ةاالجتماعيحياتهالجميف ارتباطايرتبطإذغريه
أو يهينه يف مكان حقري عن رتمة من اآلخرين، احملعلوكون يف مكانتكي

إذ هلا تأثري كبريقرنفلة" أنالكرنك"يف رواية وجدكماوهذه  .زمرة اآلخر
التعبري واجلسم عند التفكري فنو فكار من حنو التصور واألتعودهاكون ت

أيضا هناك بالراحة. و دافئةهدوء و "الكرنك"قهى املزوارعل جيوالسلوك 
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كما هو موضح يف .يف التداخل واإلحتكاكوالبيئةالتعودبني ةمهمعالقة
يل متثوهاملمارسة=+ جمالسة)لرأمسا˟التعود (االجتماعيتجريبالمنط

تعودها يف أو سيئة ةئيطخكانت هناك ذا  إللحياة اليومية من الشخصيات. 
.ممنظغري تهاالجتماعياملمارسةكونفي، جمالستهاأو ارأمساهلو 

التوصيات.ب
ومن أهم التوصيات هي :

ممارسة اللغة العربيةأنلبةلطةرجو الباحثت.1
.الفصحى نطقا وكتابة

شعر ونثر ةبلطلةرجو الباحثت.2
تضمن يف عدد روايات العرب.ي، النهالتعودنظرية ب

إعتبارا كثريا من واأن يعترب هذه الرسالةاءر يف كل القةرجو الباحثت.3
رواية تضمن ىف الذى يل التعود، وتأثري التعودوأشكاالتعود، ظهور 

.احلياة اليوميةيفهونوحيقق"الكرنك"
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