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 الباُب األّولُ 

 مة  مقدّ 

 البحث خلفية: الفصُل األّولُ 

اللغة يف األدب مليئة . ويعرب باللغة نساناإلألف الذي ي  اخليايل  عملالاألدب هو 

تقنع وتغري و  لغة االدب تؤثر وهلا وظيفة تعبريية وتظهر موقف املؤلف، حيت ،باجلمعيات

وأخذت كليمة األدب منذ أواسط القرن (. ۲٤: ۱۰۲٤ويليك، ) موقف القارئ يف هناية

الفرنسية اليت يطلقها   Litteratureل معىن كلمة معىن عام يقاب: املاضى تدل على معنيني

القرنسيون على كل ما يكتب يف اللغة مهما يكن موضوعه ومهما يكن أسلوبه، سواء أ كان 

 .(01: شوقي) ينتجه العقل والشعور يسمى أدبا علما أم فلسفة أم أدبا خالصا، فكل ما

تعبري عن معىن من املعاىن، ومعىن خاص هو األدب اخلالس الذي ال يراد به إىل جمرد ال

بل يراد به أيضا أن يكون مجيال حييث يؤثر يف عواطف القارئ والسامع على حنو ما هو 

معروف يف صناعىت الشعر وفنون النثر األدبية مثل اخلطابة واألمثال والقصص واملسرحيات 

 .(01: شوقي) واملقامات
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هي أشياء موجودة وتطبق يف اليت هي انعكاس للواقع االجتماعي و األعمال األدبية 

الطبقة . العامل احلقيقي، خاصة يف النظام االجتماعي مثل وجود الطبقة االجتماعية

االجتماعية هي طبقة يف اجملتمع موجودة بسبب نظام الرأمسالية، الطبقة االجتماعية تنقسم 

الطبقة االجتماعية  إن وجود هذه. أو العمال الربوليتاريةإىل الطبقة الرأمسالية أو احلاكم وفئة 

أو ي عرف عادة باسم كارل ماركس على أنه   الطبقة سيؤدي إىل ظهور اختالفات بني املصاحل 

 هي وسائل اإلعالم للمؤلف لتحقيقاألعمال األدبية بناء على ذلك،  .اجتماعي كفاح

يف نظام ( قواعد)لسياسات أو لوائح أهداف معينة مثل النقد وتطلعات أو الطموح ل

مصاحل الطبقة الدنيا أو ع م ،ي غري عادل ألنه يفيد فقط مصاحل الطبقات العليااجتماع

بل تشمل  فحسب، على املؤلفاألعمال األدبية ال تقتصر . الطبقات املضطهدة يف اجملتمع

 قسم ماركس الطبقة االجتماعية على قسمني الطبقة .(۱۰۲۲شفاعة، )اجملتمع أيًضا 

 .أو العمال الربوليتارية الرأمسالية وفئة الربجوازية أو

يف اجملتمع ستحدث دائًما، األشخاص  الطبقة ات صراعال ميكن إنكار أن العاما 

. الذين مواقفهم أعاله سوف يظلمون أدناه واألشخاص أدناه سيقدمون معارضة أو مقاومة

نهاية غالبًا ما يكون الناس املظلومون طوياًل غري قادرين على مقاومة الطبقات احلاكمة ويف ال

روحهم . لكن بالنسبة للربوليتاريا كلما ازدادت فقرا، الوعي الطبقي يزداد قوة. سيموتون
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الداخلية أقوى و غري قابلة للكسر، لن يدعوا أنفسهم ميوتون سوف يثور ويقاتل، سوف 

 .يديرون ثورة اجتماعية

نجيب كيالين حتكي حياة الناس الذين يعملون كمزارعي ل محامة سالم هي قصة

إهنم يعتمدون فقط على مالك . لقطن الذين يعيشون يف فقر وليس لديهم أراض زراعيةا

أرض يدعى حاج عبد الودود رضوان الذي يستأجر أرضه وهي الشخصية الرئيسية يف هذه 

مل يكن املزارعون . ميتلك عبد الودود شخصية أنانية ومستوعبة لالستغالل يف حماصيله. قصة

املتمردة وحماولة للدفاع  العملمع  كفاحهم من خالل ال شكلةصامتني فقط يف مواجهة امل

 .عن حقوقه وطلب املساعدة من الزعماء الدينيني لتقدمي املشورة بشأن إجياد احلل األفضل

الذي يصف أنوية عبد الودود يف حتديد  ٤يوجد مثال واحد يف مقتطفات الصفحة 

ليس  ،ولكن ما ميكنهم فعله ،ل املتطلباتال ميكنهم حتم. االتفاقات التعاقدية مع املزارعني

 .لديهم خيار

وفقراء الفالحني مضطرون دائما للرضوخ الشرتاطاته القاسية، حلاجتهم امللحة "

ألرض يزرعوهنا، ومن يتخلف منهم عن التواقيع فإن عشرات غريه على استداد لقبول 

 ("٤: جنيب.. )اشرتاطات احلاج اجلائرة
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محامه  قصةذ هذا البحث بعض االقتباسات الواردة يف على أساس تلك اخللفية يأخ

الربجوازية  الطبقة الرتكيز الرئيسي هلذا البحث هو وصف النزاعات . سالم كمواد حبثية

 :يأخذ املؤلف عنوان الدراسة ،يف هذا الصدد. قصةوالربوليتارية الواردة يف 

الم لنجيب حمامة س قصةفي  البرجوازية و البروليتاريةبين طبقة ال صراع"

 "(لماركسية األدب االجتماعي علم) الكيالني

 تحديُد البحث  : الفصُل الثاني

من أجل حتقيق األهداف الرئيسية للمناقشة يف البحث ، جيب أن تكون الورقة 

املشاكل اليت . العلمية مشكلة حبدود حىت ال خنرج من موضوع القضايا اليت ستبحث

 :ستبحث هي

 محامة سالم؟ قصةيف  الطبقة  صراع سببتالعوامل اليت  هي ما. ۲

 محامة سالم؟ قصةدفاع احلقوق يف طبقة العامل يف ح ا فكيف ك. ۱

 أهداُف البحث وفوائُده: الفصُل الثالث

 أهداُف البحث .أ

 :عاّمة، هيغة البحث، ففى هذا البحث أهداف وفقا لصي



 

5 
 

 .محامة سالم قصةيف  الطبقة  صراعصف العوامل اليت تسببت و . ۲

 .محامة سالم قصةيف يف دفاع احلقوق  طبقة العامل كفاحوصف  . ۱

 البحثفوائُد  .ب

 الفوائد الّنظريّة.١

يأمل املؤلف أن يضيف هذا البحث نظرة علمية يف الكنوز األدبية، خاصة حول نظرية 

 .ويطوره األدب االجتماعي الطبقي، وأن يضيف املزيد إىل علم صراعال

 الفوائد الَعملية .٢

 .قصةن املتوقع أن يساعد هذا البحث القراء يف فهم حمتويات م  -

حىت أن طالب األدب وخاصة األدب العريب يعرفون وال ينسون وجود فجوة يف   -

 اجملتمع املصري

لكي يدرك القراء ويذكروا أنه يف كل ظلم حلقوق اإلنسان، سيكون هناك دائما    -

 .للدفاع عن حق اإلنسانية كفاح
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 الّدراسات الّسابقة: ابعالفصُل الرّ 

 أما بـحوث. األدبية العملخاصة يف  ،اهاحلالة االجتماعية قبل عنث حو ـبكثر لقد  

 :هبذا البحث هي على النحو التايلاملوضوع 

النقد االمجاعى يف قصة نائب عزرائيل ليوسف "البحث ليعمل أريسمان مبوضوع 

بقسم الّلغة العربّية وأدهبا كلّية  ۱۰۲٤ رسالة يف عام" السباعى دراسة علم االجتماع األديب

جيد يف ذلك . العلوم اإلنسانّية باجلامعة اإلسالمية احلكومية سونان جونونج جايت باندونج

. العوامل املسببة للمشاكل اإلجتماعية يف قصة نائب عزرائيلصيغة النقد االمجاعى و البحث 

، مشاكل الشباب يف اجملتمع سرياأل التنظيم وعدمالفقر، أما صيغة النقد االمجاعى هي 

أما العوامل املسببة للمشاكل . احلديث، احلرب، انتهاك القواعد، املشاكل البيئية، وبريقراطية

 .العوامل الفقر، العوامل النفسية، و العوامل الثقافيةاإلجتماعية هي 

ليلة  النقد االجتماعى يف قصة لياىل الف"البحث ليعمل حممد نور هداية اهلل مبوضوع 

بقسم الّلغة العربّية وأدهبا كلّية  ۱۰۲٤رسالة يف عام " لنجيب حمفوظ دراسة أدبية اجتماعية

شرح يف هذا  .العلوم اإلنسانّية باجلامعة اإلسالمية احلكومية سونان جونونج جايت باندونج

 أما صيغة النقد. والعوامل املسببة للمشاكل اإلجتماعيةصيغة النقد االمجاعى  عنالبحث 

، انتهاك القواعد، األسري التنظيم وعدماالمجاعى هي الفقر، اجلرمية يف شكل القتل والظلم، 
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 والعوامل االقتصادية العوامل أما العوامل املسببة للمشاكل اإلجتماعية هي. والكحول

 .الثقافية والعوامل النفسية والعوامل البيولوجية

نات الرياض لرجاء عبد اهلل الشدة يف قصة ب"البحث ليعمل تكا كرتكا مبوضوع 

بقسم الّلغة العربّية وأدهبا كلّية  ۱۰۲۲رسالة يف عام " الصانع دراسة سوسيولوجيا األداب

 هذا يشرح .العلوم اإلنسانّية باجلامعة اإلسالمية احلكومية سونان جونونج جايت باندونج

 والعنف دي،االقتصا والعنف النفسي، والعنف اجلسدي، العنف أي العنف أشكال البحث

 ألهنم هلم كبري حد إىل مستقيلة (املظلومون) الضحايا أفعال إن. الثقايف والعنف العاطفي،

 .املقاومة من صغريًا جزًءا ولكن ،قوة ميلكون ال

التحويل االجتماعى يف قصة ليايل تركستان "البحث ليعمل حممد غزايل مبوضوع 

بقسم الّلغة العربّية  ۱۰۲۲رسالة يف عام " لنجيب الكيالين دراسة النقد األديب االجتماعي

. وأدهبا كلّية العلوم اإلنسانّية باجلامعة اإلسالمية احلكومية سونان جونونج جايت باندونج

. االجتماعي والتحول تغيري االجتماعة وعملية االجتماعي صراعال خلفية البحث هذا تصف

 من والعنف والثقافة العرقيو  الدين يف االختالفات يعىن االجتماعي صراعال ظهور سبب

. تركستان دولة وثقافة والسلوك املواقف يغري يعىن تغيري االجتماعة أما شكل. أخرى جهة

 .الرتكستان االجتماعي هو إضطهاد الدولة والتحول
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الثقافة األبوية يف قصة امرأة عند نقطة الصفر " مبوضوع مةاطاجنكني ف البحث ليعمل

بقسم الّلغة العربّية وأدهبا كلّية العلوم اإلنسانّية  ۱۰۰۰م رسالة يف عا لنوال السعداوي

 على الدراسة هذه حتتوي .باجلامعة اإلسالمية احلكومية سونان جونونج جايت باندونج

 اهليكلية الناحية من املرأة وإتقان واملضايقة القمع شكل يف هي األبوية الثقافة شكل

 واالقتصاد والتعليم، والدين، اجلنس، يف فاتاالختال هي املسببة أما العوامل .والثقافية

 .واحلكومة والسياسة ،(الثروة)

 أساس التفكير: الفصل الخامس

 األعمال األدبية

ميكن للمؤلف  ،األدبية العملمن خالل . هي انعكاس حلياة الناساألعمال األدبية 

ميكن أن  دبيةاألعمال األ .أن يكشف احلياة اإلشكالية للمجتمع اليت شارك فيها املؤلف

كثريًا ما حيدد األشخاص قيمة املصنفات اليت تعيش   .حتصل على التأثري والتأثري على اجملتمع

، يف حني أن الكّتاب أنفسهم ال يستطيعون اهلروب من تأثري البيئة اليت يف عصر ما

كما قال ويليك، تأثر الكتاب وأثروا يف . (۲۱: ۱۰۲۱سيمي، )تضّخمها وت شّكلها 

 .بل يصيغه أيًضا ،الفن ال يقلد منط احلياة فحسب: اجملتمع
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الواقع االجتماعي الذي يقدم من . العمل األديب واجملتمعي هو وحدة هلا عالقة متبادلة

خالل النص للقارئ هو وصف ملختلف الظواهر االجتماعية اليت حدثت يف اجملتمع وعادوا 

نوعة من املشاعر الشخصية واهلوية هي جمموعة متاألعمال األدبية . بأشكال وطريقة خمتلفة

تعيش يف اجملتمع وتتسرب إىل حياة اجلمهور األعمال األدبية . للمجتمع املتجسد يف اجملتمع

ولكن  ،ليست جمرد أعراض فرديةاألعمال األدبية . يف اجملتمع وجتعله يتمتع بوظيفة اجتماعية

 .(۲۲: ۱۰۲۲ ،رتنا)أيضا ظواهر اجتماعية 

ن الفن واألدب جزء من البنية الفوقية للمجتمع، ألهنا جزء من تنص إيغلتون على أ

يف . املاركسية هي نظرية االقتصاد والتاريخ واجملتمع والثورة االجتماعية. أيديولوجية اجملتمع

تطويره، وكثريا ما تستخدم املاركسية كأساس للتحليل األديب، لذلك يظهر مصطلح علم 

 .(۲۲: ۱۰۲۲ متي،وييا) املاركسيةة االجتماع لألدبي

  لماركسية األدب االجتماعيعلم 

هو أحد مناهج علم االجتماع األديب  رأي إيغلتون ان علم االجتماع األدبية املاركسية

ويسمى علم االجتماع األديب املاركسي باسم النقد املاركسي . القائم على النظرية املاركسية

لروايات فقط وما إذا كانوا يسمون هدف النقد املاركسي ال تفحص كيفية نشر ا. غالباً 
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لكن اهلدف هو شرح العمل األديب بالكامل من خالل االنتباه إىل شكله . الطبقة العاملة

 (.۲۲: ۱۰۲۲، وييامتي)وأسلوبه ومعناه كمنتج تارخيي معني 

إن مفهوم . اهليكل املوجود يف اجملتمع هناك اثنني ، ومها البنية التحتية والبنية الفوقية

رأي إيغلتون ان تشكل القوى .ة التحتية والبنية الفوقية يف النظرية املاركسية مرتابطانالبني

اإلنتاجية أو القواعد املادية أساس العمليات االجتماعية والسياسية والفكرية اليت تعترب 

يف حني أن األشكال احلقيقية للوعي االجتماعي ، مثل السياسة . مرجعية للبنية التحتية

يف رأي . هي إشارة إىل البنية الفوقية( الفن واألدب)خالق وعلم اجلمال والدين واأل

املاركسية، ي نظر إىل البنية الفوقية على أهنا إيديولوجية ال ميكن فصل وجودها عن البنية 

ال ميكن فصل العالقة بني البنية التحتية  (.۲۰۱: ۱۰۲۲وييامتي، ) التحتية اليت أجنبتها

ميكن اعتبار البنية التحتية مبثابة الغالف اخلارجي، يف حني أن  .تمعوالبنية الفوقية يف اجمل

 .(۲۰۱: ۱۰۲۲وييامتي، ) البنية الفوقية هي احملتوى

  نظرية الطبقة

يظهر مفهوم ماركس للطبقة كنتيجة لعالقة القهر وهيمنة اجملموعة على جمموعات 

بالتفصيل ما يعنيه  ال يناقش ماركس. (۲٦۰: ۱۰۰۰السرت، )أخرى يف نظام اإلنتاج 

بالضبط الطبقة ولو كذالك، ال يستبعد إمكانية إعادة تعريف كتاباته من خالل النظر إىل 
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اجملموعات اليت غالبًا ما يشري إليها كطبقات وأي اجملموعات ال يصنفها صراحًة يف فصوله 

 (.۲٦۲: ۱۰۰۰السرت، )ونظرياته يف سياق نظريته على نطاق واسع 

على ماركس تارخييا فيما يتعلق بالنشاط البشري يف زراعة الطبيعة،  ظهر مفهوم الفكر

سبيل املثال من خالل إقامة مصانع صناعية كبرية تنشئ طبقات اجتماعية وتؤدي يف النهاية 

اعتقد ماركس أن تطوير التقنية ، وحرية االستغالل البشري للطبيعة ، . إىل مشاكل اجتماعية

هنا رأمسالية ، من شأنه أن يثري تناقًضا يف شكل العبودية اليت يطلق عليها ماركس على أ

 .واإلفقار األحادي اجلانب للعنصر األكرب يف صناعة الطبقة الربوليتارية

يتزايد وعي ماركس متاشيًا مع العرف املتبع يف نظام اجملتمع لعدم املساواة يف الطبقات 

واة بني الطبقات االجتماعية هو إن عدم املسا. االجتماعية الناشئة عن نظام الرأمسالية

اعترب ماركس أن عالقة العمل بني الطبقة . استخدام العمال الربوليتاريني أو الربوليتاريني

الرأمسالية والطبقة العاملة يف نظام اإلنتاج الرأمسايل غري مستقرة، ألن أحد الطرفني يف السلطة 

يذكر كينز  .(۲۲۲: ۱۰۰۲ و،سوسين-نيمرغ)، بينما يتم السيطرة على الطرف اآلخر 

أن كل رأمسايل يرغب بأقل أجر ممكن مقابل عمله ألنه سيكون  (۲۱: ۱۰۰۰)السرت  يف

له تأثري جيد على األرباح املكتسبة ويريد أن حيصل العامل الذي يعمل لدى الرأمساليني 

ن ، بعبارة أخرى يريد كل رأمسايل أن يصل إىل موقف ال ميكاآلخرين على أعلى أجر ممكن
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يف النهاية، حكمت الطبقة الرأمسالية ماركس بأهنم حفروا حفرة من تدمريه، . ألحد أن حيوله

ألنه متاشيا مع استمرار استغالهلم، سيزداد عدد العمال الفقراء وسيصبحون غري قادرين على 

 .شراء املنتجات اليت ينتجوهنا عن طريق العمل، رغم أهنا يف حاجة ماسة إليها

 الطبقة صراع

 وليتاريةالرب  .)الرأمسالية)والبورجوازية  الربوليتاريةطبقتان الرئيسيتان يف قلق ماركس مها ال

 الربوليتاريةتعتمد . هي العامل الذي يبيع أعماله للطبقة الرأمسالية اليت متلك وسائل اإلنتاج

 ربوليتاريةالهذا ألن طبقة . بالكامل على األجور اليت متنحها الطبقة الرأمسالية من أجل البقاء

ال متلك الوسائل إلنتاج احتياجاهتا لذا جيب عليهم إعادة شراء املنتجات اليت حصلوا عليها 

 .للطبقة الرأمسالية

والطبقة  الربوليتاريةغرض حياة  صراعاالجتماعي ألنه يف جمتمع ما ، ي كفاححيدث ال

طريقة حياة الرأمسالية مع بعضها البعض وتنشأ املعارضة من االختالفات يف ظروف و 

بني العمال والرأمساليني موضوعي ألنه يستند إىل األمهية اليت حتددها  كفاحإن ال. الطبقتني

يتناقض الظاملون  (.۲۲۲: ۱۰۰۲سوسينو، -مرغني)مواقف كل منها يف عملية اإلنتاج 

والطبقات املضطهدة مع بعضهم البعض ويناضجون صراحة أو علًنا حىت حيدث تغيري ثوري 
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اجملتمع بأسرها مع الطبقات االجتماعية، حىت ظهرت فئات اجتماعية جديدة مع يف بنية 

 .الطبقي كفاحطبقة جديدة من االضطهاد وال

 ةوعي الطبق

أن كل فئة جيب أن تكون هلا مصلحة حىت ال يتم  (۲٦۰: ۱۰۰۰)إلسرت واعتقد 

. مل اجلماعيقمعها أو السيطرة عليها ، وال ميكن حتقيق هذا االهتمام إال من خالل الع

العمل اجلماعي هو املوقف الذي يتخذه كل فصل يف قرار مشرتك ملواجهة الطبقات 

إن العمل اجلماعي للرأمسايل . هبذه الطريقة ، ختتلف اإلجراءات اجلماعية لكل فئة. املعارضة

يف شكل تعاون موجود ألن أعضاء الطبقة يعملون يف تفاعل مستمر يتم من أجل منع 

لطبقة أخرى أي الطبقة الربوليتارية بينما يكون العمل اجلماعي للربوليتاريا يف  العمل اجلماعي

شكل تعاون يعكس حتوالت فردية تشمل مشاعر التضامن واإليثار واألمانة وغري ذلك 

يفرتض ماركس أنه بدون الوعي الطبقي ، لن يكون العمال  (.۲۰۲: ۱۰۰۰السرت، )

 .اعيقادرين على إحداث مثل هذا العمل اجلم

ستدافع الطبقة الرأمسالية عن موقفها مبعارضة مجيع التغيريات يف هيكل السلطة لذا 

فإن الفعل الذي جيب القيام به هو منع ظهور الوعي الطبقي للربوليتاريا، ألنه مبجرد أن 

. واعية، فإهنا تعرف ما جيب فعله هو مقاومة وإسقاط الطبقة الرأمسالية الربوليتاريةتكون طبقة 
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يف  الربوليتاريةنسبة للطبقة الربوليتارية، جيب أن يؤدي أي تغيري إىل التحرر ، فيجب على بال

 .أحسن األحوال أن تفقد حزامها

كلما . املصلحة النهائية للطبقة الربوليتارية هي الثورة، وتفكيك سلطة الطبقة الرأمسالية

الطبقات العليا أصبحت الطبقات الدنيا أقوى، فإن مصاحلها سوف تطغى على مصاحل 

سيغري اعتماده من الرأمساليني وهذا يعين تفكيك سلطة الطبقة الرأمسالية، يف حني أن الطبقة 

الرأمسالية لديها فقط مصلحة يف احلفاظ على قوهتا عندئذ لن يسمح للطبقة الرأمسالية 

 :۱۰۰۲سوسينو، -نيمرغ) بالسماح بتغيري نظام السلطة، ألنه سينهي دوره كطبقة حاكمة

۲۲۲). 

. ملنع حدوث ذلك، فإن احملاولة املعتادة للطبقة الرأمسالية هي تنظيم آلية عملية اإلنتاج

سوف يعزل الرأمساليون العمال عن بعضهم البعض حبيث ال توجد وسائل اتصال بينهم أو 

يتم ذلك ملنع عملية تأكيد . من خالل تعزيز عملية دوران أو حتلل عضوية الطبقة الربوليتارية

ولو يف النهاية، سيستمر هذا الوعي  الربوليتاريةذات ويعيق يف النهاية الوعي الطبقي لطبقة ال

الطبقي مع بعضهم البعض أمر ال مفر منه  كفاحاليف الظهور بينما يستمر القمع الرأمسايل و 

 .اليت يقول ماركس إهنا جيب أن تكون ثورية تغيري االجتماعةيف عملية 
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 ةالطبق كفاح

صارخ  كفاحالطبقي ختتلف من التالعب املخفي إىل   كفاحأن أشكال ال ذكر إلسرت

يف شكل مواجهة مباشرة بني الطبقتني املتورطتني يف عالقة االضطهاد وبأهداف ترتاوح بني 

يضيف ألسرت حتليل ماركس يف املقام األول . جتديد األجور وإقامة عالقات إنتاج جديدة

الطبقي من خالل مواجهة فصلني منظمني  كفاحال للرتكيز على أشكال صرحية وواضحة من

 .مع بعضهما البعض

فإن الطبقتني  ،الطبقي على نظام اإلنتاج الرأمسايل كفاحإىل حد ما حيث يرتكز ال

املوصوفتني أعاله هلا مصاحل متضاربة على الرغم من أن املواجهة بني الطبقة الرأمسالية 

أي عن طريق املطالبة بزيادة األجور  رية األجلوالطبقة العاملة هي إىل حد كبري نتيجة قص

إنه يدل على أن الطبقة العاملة قد اعتربت نظام اإلنتاج الرأمسايل . وحتسني ظروف العمل

الطبقي دورًا مهيمًنا جًدا  كفاحوال الطبقة أمرا مفروغا منه يف حني جيب أن تلعب املصاحل 

 .تغيري االجتماعةيف 

هو تناقض  ، صراع الطبقةة صراع الطبقأواًل وجود . قيالطب كفاحثالث مراحل من ال

إن مصاحل الطبقة الرأمسالية عادة ما يتم . الربوليتاريةاملصاحل بني الطبقة الرأمسالية وطبقة 

، يف وعي الطبقةثانيًا ينشأ . الوفاء هبا دائما ، بينما يصعب الوفاء مبصاحل الطبقة الربوليتارية
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يف االشتباه يف طبقة  الربوليتاريةب الوفاء مبصاحلها أو تبدأ طبقة هذه املرحلة، تبدأ فئة يصع

ل اعمرحلة األخرية هي وجود أعضاء فئة أمث امل. تليب مصاحلها دائما أو الطبقة الرأمسالية

 اأهن ةل اجلماعياعميدعى ماركس هذه ا. ة أخرى يف املقابلموجهة إىل أعضاء طبق ةاجلماعي

 .طبقةال كفاح
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 العمل األدب

 قصة

حالة اإلجتماعية 
 في قصة

ةالطبق صراع  كفاح الحقوق 

البرجوازية و البروليتاريا في قصة  صراع الطبقة بين
مامة سالم لنجيب الكيالنيح  

خفيال كفاح علنال كفاح   

 اختالف
ةالثقاف  

االختالف 
 بين األفراد

تغيير 
ةاالجتماعي  

 اختالف
 المصالح

في قصة حمامة سالم  البروليتاريةالبرجوازية و بين الطبقة  صراع صورة أساس التفكير

 لنجيب الكيالني
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 منهُج البحث وخطواته: الفصل السادس

 منهُج البحث.١

األدب علم مع مقاربة  املنهج املستخدم يف هذا البحث هو منهٌج وصفّي حتليليّ 

بوصف احلقائق مثّ  منهٌج م ستعمل إلجياد املشاكل نظاميا،ملنهج هذا ا .ملاركسية االجتماعي

تسبب العوامل اليت عن  ىف هذا البحث ستصف الباحثة  (. ۲۲: ۱۰۰٤رتنا، )حتليلها 

يف هذ البحث، مجع املؤلف  .للدفاع عن حقوق اإلنسان الطبقةات كفاحو  صراع الطبقة

محامة سالم  قصةازية والربوليتارية يف الربجو  الطبقة  صراعالبيانات بشكل منهجي لوصف ال

الطبقة العاملة دفاًعا عن حقوقها  كفاح الطبقة مع حماولة لشرح العوامل املسببة للخالفات 

 .قصةيف 

 خطوات البحث.٢

 تعيين مصدر البيانات .أ

محامة سالم لنجيب الكيالىن اليت نشرها  قصة مصدر البيانات ىف هذا البحث هو

 .يف مدينة بريوت ۲۲۰٤ عام املعيسه الرسالة يف
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 نوع البيانات تعيين .ب

 اليت عبارة عن مجل أو فقرات حتتوي على معلومات هونوع البيانات ىف هذا البحث 

البحث  الذيالطبقي  كفاحتعكس عوامل املعارضة الطبقة الربجوازية والربوليتارية وتعكس ال

 .صفحة ۲۲عشر فصالً و  يشتمل على اثين محامة سالم لنجيب الكيالىن قصةيف 

 جمع البيانات البحثية طريقة .ج

 (Book Survey)املكتبة  طريقةمجع البيانات املستخدمة يف هذه البحثية هي  طريقة

 .املكتبة هي استخدام املصادر املكتوبة للحصول على البيانات طريقة. يووثائق

الدقيقة والعناية على  يتم احلصول على البيانات املوجودة يف هذا البحث من القراءة

 :أما اخلطوات يف مجع البيانات هي. مصدر البيانات وتسجيلها

 كمحور البحث بالكاملو بعناية  قصةتقرأ حمتويات . ۲

من  كفاحالطبقي وال صراعبعض املقاطع اليت حتتوي على عناصر  اوقع عالمة يف. ۱

 أجل احلقوق

 أعد كتابة البيانات احملددة لتسهيل التحليل. ۲
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 تحليل البيانات .د

الطبقي املضطهد  كفاحوال الطبقة  صراعبعد مجع البيانات، سيتم وصف البحث عن 

ينشأ االختالف يف الطبقة االجتماعية عن الشعور . محامه سالم يف شكل وصفي قصةيف 

 .بالتفوق يف جوانب معينة، ال سيما جوانب امللكية لشيء ذي قيمة

و عن طريق الفصل تلو اآلخر والذي يعترب لشرح حتليل البيانات يف هذ البحث ه

أما خطوات البحث يف . واجلهد يف الدفاع عن حقوق العمال صراعالعوامل اليت تسبب ال

 :حتليل البيانات هي

 .وصف البيانات، اليت تصف مجيع البيانات اليت مت مجعها لتحديدها. ۲

 .وفًقا للمشكلةتصنيف البيانات ، أي جتميع البيانات اليت سبق وصفها . ۱

حتليل البيانات ، أي البحث عن البيانات اليت مت تصنيفها علميا مع نظرية . ۲

 .املاركسية

 اإلستنتاج .ه

اإلستنتاج هو  .اخلالصة من نتائج البحث/تنتاجاخلطوة األخرية يف هذا البحث هي اإلس

 .إجابات للمشاكل اّليت صيغْت يف حتديد البحث
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 الكتابةنظاميات : الفصل الّسابع

 :يستعمل هذا البحث نظاميات الكتابة كما يلي

يشمل هذا الباب على خلفية البحث، حتديد البحث، أهداف . الباب األّول مقّدمةٌ 

البحث، فوائد البحث، الّدراسات الّسابقة، اإلطار الفكري، منهج البحث وخطواته، 

 . ونظاميات الكتابة

عمل األدب، على الّدراسات الّنظرية عن  يشمل هذا الباب. الباب الثّاين إطار نظري

 كفاح، و وعي الطبقة ،االجتماع صراع، الطبقة ظرية ن ملاركسية، األدب االجتماعيعلم 

 .الطبقة

 الباب الثّالث نتائج البحث ومناقشات

 .يشمل هذا الباب على الّنتائج واإلقرتاحات الباب الرّابع اختتام،


