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كلمة الشكر

هلل رب العاملني وبه نستعني على أمور الدنيا والدين. والصالة احلمد

 املرسلني وعلى اله وصحبه امجعني. أما بعد.و والسالم على أشرف األنبياء 

هدايته. وجل و  كتابة هذه الرسالة، إبذن هللا عزفقد انتهت الباحثة من   

وقدمتها لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية 

يف  ”S.Hum“مادة من املواد الدراسية املقررة على الطلبة للحصول على شهادة 

جتماعية يف الرواية "أان وقد اختارت الباحثة األبعاد اإلأدهبا. و قسم اللغة العربية 

جتماعية أدبية(  إجنود ابنة العاشرة ومطلقة" لنجود علي ودلفني مينوي )دراسة 

 فعا للباحثة خاصة وللقار  عامة.كموضوع هلذه الرسالة عسى أن يكون ان

و يف هذه الفرصة السعيدة، قدمت الباحثة الشكر على مشرفني  

ستاذة خريالنساء ع ر املاجستري وألالكرمني، مها، ألستاذ الدكتورادس نوردين 

املاجستري اللذان قد انفقا و أفكارمها و أو قاهتما إلشراف  اأحسن عمال صاحل

 الباحثة يف أتليف هذه الرسالة و تكميلها من البداية من النهاية.
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الذين قد علموا الباحثة وزودوها  اتذالباحثة شكرا جلميع األس وتقدم 

 خمتلفة العلوم املعارف النافعة وارشادوها ارشادا حسنا.

والتنسى أن تقدم الباحثة الشكر واحلب إىل والديها احملبوبني على  

دعائهم يف إمتام هذه الرسالة لعل هللا أن جيزيهم أحسن الثواب يف الدنيا 

ء املكرمني الذين ساعدوها يف إمتما أصدقا أخيت الصغرية و ألخرة. وتقدم إىلاو 

 .ابتهاج على وهاوتساعد هذه الرسالة
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 Penelitian ini berjudul Al-‘Ab’ādu Al-Ijtimā’iyyah Fī Riwāyah “Anā 

Nujōd Ibnah Al-‘Āsyirah Wa Al-Muṭhallaqah” Li Nujōd ‘Ali Wa Delphine 

Minoui (Dirasah Ijtimā’iyyah Adabiyyah). Penelitian ini bertujuan 

mendeskripsikan bentuk Dimensi Sosial dalam Novel Anā Nujōd Ibnah Al-

‘Āsyirah Wa Al-Muṭhallaqah karya Nujood Ali dan Delphine Minoui melalui 

kajian sosiologi sastra. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif 

kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pembacaan, pencatatan, 

serta analisis mendalam terhadap novel tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini 

menunjukkan adanya dimensi sosial kehidupan dalam novel ini berupa : kasih 

sayang, tolong menolong, kekeluargaan, kepatuhan, dan kepedulian. 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث  .أ 

هو تعبري املؤلف عن أفكار اإلنسان على األمر الذي يسكب  األدب 

الشعور  مثريهو الكالم اجليد من الشعر أو النثر الذي  األدب يف شكل األدب.

العمل األدب هو املقال الذي حيتوي على قيمة اجليدة   .من القارئ أو السامع

و اجملتمع هو املفعول يف علم أكان الناس  1.ابستخدام لغة مجيلةاليت يتم كتابتها 

وجمموعة من  تحقيق ثقافةجتماعية. اجملتمع هو الناس الذين يعيشون معا لاإل

جتماع يصف والفرق، إذا علم اإلالناس تعيش وفق أسس وقوانني متفق عليه. 

ماع جتعلم اإللعلمي. الدراسات واحدة يف حياة اإلنسان واجملتمع من التحليل ا

 جنب مع ليل األعمال األدبية جنبا إىحتهو علم اإلجتماع األدب الذي 

جتماع األدب على إاملوجودة يف اجملتمع. حمور علم  جتماعيةاملشاكل اإل

                                                             

 
)الرسالة ماالنج :  ،اختيار اللفظ يف أبيات مولد شرف األانم )دراسة أسلوبية( ،رمضاين تيار رمحة 1

 1(. ص 2017 ،جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
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 العمل األديب نفسه مضمون العمل األديب واألهداف وضمنا أشياء أخرى يف

األعمال األدبية اليت تعترب جتماعية ذات الصلة. ما هو مضمر يف والقضااي اإل

 2تعكس أو وصف واقع أن هناك مرة أخرى يف اجملتمع.

جتماعي لألدب واخلدمات جليلة ومفاتيح لتحليل قدم التحليل اإل 

شخصيات األدابء وأبطال الرواايت فهناك عالقه وطيدة بني األدب وعلم 

، األمر ديبأقرب العلوم إى اإلبداع األ جتماع منجتماع ذلك أن علم اإلاإل

جتماعي  صعبا على اعتبار أن التحليل اإلالذي يصبح الفصل بني اجملالني

لألدب يكشف تعلق األديب مبجتمعه من خالل أتثره بواقعة املعاش املبثوث يف 

 3، بداية من حلظة اإلبداع.األديب وكالمها يستفيد من اآلخر اإلبداع

، ميكن أن تكون ةمن خلفية املؤلف اخلاص ليس بعيدة العمل األديب 

ف اخللفية املعنية يف شكل الثقافة والتعليم والدين. األعراض اليت يقصدها املؤل

جتماعية اليت يرويها الكاتب بعد ذلك يف يف العمل األديب هي األوصاف اإل

                                                             

 "،جتماعية أدبية(إ جتماعية يف رواية الكرنك لنجيب حمفوظ )دراسةاألحوال اإل زكية رشيدة،2 
 1ص  . )2018 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج،الرسالة )ماالنج : جامعة موالان 

. )جامعة حممدل بوضياف(.جتماعي يف رواية طوق اليامسنيالبعد اإل ،رواحبي نور وحمروق ابتسام 3 
 2020-2019املسيلة : 
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، لذلك عادة ما حتدث هذه األعراض وخيتربها اجملتمع أو رمبا حدثت أديبعمل 

 4يف حياة املؤلف نفسه.

أن األدب ينشأ من التخيالت الفارغة،  سبق، فإن األدب ال يعينكما  

ولكن ميكن أيضا أن تولد األعمال األدبية من التعبري عن الرسوب اخلربة اليت  

  ل عملية اخليال.انت موجودة يف روح املؤلف من خالك

. الرواية من األعمال األدبية اليت يكثر الطلب عليها من قبل اجلمهور 

أحد أشكال األدب العديدة اليت تصف التفسري الواضح لنظام الرواية هي 

 5القيم.

رواية أان جنود ابنة العاشرة ومطلقة لنجود علي ودلفني مينوي هي رواية   

، علي عمرها عشر سنوات. جنود حتكي احلياة احلقيقة لفتاة صغرية امسها جنود

 من األشقاء ليست ال ملكة وال أمرية، هي فتاة عادية، هلا أهل وعدد كبري

والشقيقات الصغار. وهي، مثل كل أوالد عمرها، تعشق لعب الغميضة ومولعة 

                                                             
 4

 Teguh Alif Nurhuda, dkk,  Kajian Sosiologi Sastra dan Pendidikan Karakter dalam 

Novel ‘Simple Miracles’ Karya Ayu Utami Serta Relevansinya Pada Pembelajaran Sastra di 

SMA” , Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Agustus 2017 VOL. 18, NO. 1. Hal 103-117 

 
5 Wa Mirna, Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Novel Novel ‘Kaki Saya Bulat’ 

Karya Suharyo Widagdo. Jurnal Lingua : Bahasa, Budaya dan Sastra Vol 1, No.2, Desember 

2019. Hal 114 
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، وحتلم أبن تشبه سلحفاة املاء ألهنا مل تر وال. حتب القيام ابلرسوم امللونةابلشوك

 البحر أبدا. وعندما تبتسم تتشكل غمازة صغرية على خدها األيسر.

ت فجأة وراء دموع كثرية يف غري أن هذه النظرة اجلميلة والساخرة ا  حمح

 اها أهنأبو الباردة واملكفهرحة عندما أعلن  ۲۰۰۸إحدى أمسيات شباط فرباير 

سيزوحجها إى رجل يبكرها بثالث مرات. بدا كما لو األرض أبكملها اهنارت 

على كتفيها. ُزوحجت على عجل بعد ذلك أبايم، فقررت الفتاة الصغرية 

 6استجماع ما تبقى هلا من قوة، يف حماولة منها لقلب قدرها املشؤوم.

ل أو ال غري األعمال األدبية ليتمتع، ولكن لفهم لذالك مطلوب التحلي 

ة سأفحص شكل األبعاد. األبعاد البحث عن األعمال األدبية. يف هذه الرواي

جتماعية يف الرواية أان جنود ابنة إجتماعية اليت توجد يف احلياة ضمن فئة اإل

تأخذ الباحثة املوضوع العاشرة ومطلقة لنجود علي ودلفني مينوي. لذالك، س

ة العاشرة ومطلقة لنجود علي ودلفني جتماعية يف الرواية أان جنود ابناألبعاد اإل

 مينوي.

                                                             

")شركة املطبوعات للتوزيع و النشر العاشرة ومطلقةابنة  "أان جنود  جنود علي ودلفني مينوي،  6 
 10ص . (2009 لبنان، -:بريوت



 

5 
 

جتماعية يف الرواية الهنا تناسب وظيفة االدب امهية دراسة األبعاد اإل 

والصياغة عن األبعاد لتحفيز القارئ على التعرف عليها والتقدير والتحليل 

جتماعية. مبهارة يتم احلفاظ على هذه األبعاد وتطويرها يف القارئ ويصبح إ

 7صرف.تشجيعا للت

أردت الباحثة أن جتماعية يف الرواية ألن تبحث الباحثة عن األبعاد اإل 

املساعدة والقرابة والطاعة جتماعية اليت مقيحدة ابملرمحة و تعرف األبعاد اإل

جتماعية اليت أحصل عليها واية، هناك العديد من األبعاد اإلالرعاية. يف هذه الر و 

 .من اإلعداد والشخصيات من هذه الرواية

هد لتستأهل شرفها كمرأة جنود علي هي امرأة مسلمة شجاعة اليت جتا 

تقدم لتأخذ العدلة يف  الناس. اصابت العنف هبا بعد الزواج، جعلت جنودوابنة و 

، تفلح ندونيسيا. احلمدهللإا يف بلدان أخرى، مبا فيه حياهتا. حدث هذا أيض

احملامية جيدة. حىت يتم مشكلتها. كثري من األشياء جنود علي تتلقى ابلقاضي و 

اجليدة واعترب برواية أان جنود ابنة العاشرة ومطلقة. هلذا السبب أردت الباحثة 

                                                             
 7 Wahyu Saputra, dkk. Nilai Nilai Sosial dalam Novel Bukan Pasar Malam Karya 

Pramoedya Ananta Noer. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Vol 1 No 1 September 

2012: Seri E 339-425. Hal 410 
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جتماعية الواردة اإلأدبية الستكشاف املشاكل  يةجتماعللبحث هذه الرواية ابإل

جتماع إعلم إذا مت فهم املشكلة من خالل يف الرواية ميكن تطبيق هذه النظرية 

 األدب.

 مشكلة البحث . ب

رسالة فهي : ما باحثة توضيحها يف الالأما مشكلة البحث اليت حتاول  

جتماعية يف رواية " أانجنود ابنة العاشرة ومطلقة" لنجود علي أشكال األبعاد اإل

 جتماعية أدبية ؟إدراسة من حيث ودلفني مينوي 

 أغراض البحث . ج

لكشف  البحث إى حتقيق الرسالة فهوأما غرض البحث اليت تسعى هذا  

 .جتماعيةأشكال األبعاد اإل

 معاين املصطلحات . د

 ،وجدير للباحثة أن تشرح معاين املصطلحات اليت تتضمنها املوضوع 

 واملصطلحات املقصودة هي: 
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 الرواية .1

. الرواية هي شكل من أشكال 8الرواية هي القصة الطويلة أو املنظر احلسن

يطالق عليه يوما اخليال يعين رواية خيالية يف الكتابة أو العمل األديب الذي 

الكلمات وهلا العناصر اجلواهرية وخارجية. رواية تقول عادة حول احلياة اإلنسان 

. الرواية هي قصة طويلة يعلج فيها 9يف التفاعل مع البيئة وبعضها البعض

ملواقف ذلك من خالل معاجلته الكاتب موقف من الكون واإلنسان واحلياة و 

شخصيات القصة من الزمن، والقد، وتفاعل الشخصيات مع البيئة، ضمن 

حبكة يبدو فيها تسلسل األحداث منطقيا مقنعا، وإن كان الكاتب الروائي 

  10.يرتك للقائ حرية الوصل إى مغزي الرواية

 

 

 
                                                             

 عريب -معجم معاين عريب 8 

 
9 A Jamiy,  .Sastra Arab, Fakultas Ilmu Budaya-UMG . نو عناصر الداخلية يف الرواية ليلة جم

Jurnal Bahasa dan Sastra Arab Vol 06, No 2, September 2017. Hal 168 

 ، )جامعة شريف هداية هللاحكاية زهرة حلنا  الشيخ )دراسة حتليلية( رواية ،عةساري مطي 10 
 .35, ص 2008اإلسالمية احلكومية جاكرت( . 
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 جتماعيةاألبعاد اإل .2

. هو 12جتماعإجتماعي: اسم منسوب إى . فاإل11البعد هو اتحساع املدى

-:جتماعيح بطبعه : له فطرة متيل إى معاشرة النحاس يف اجملتمع واالختالط هبم إ

.إاإلنسان كائن  ك البعد اإلجتماع هو دراسة من يدرس أمناط السلو  13جتماعيح

 .التواصل اإلجتماعيجمتمع يف بيئتهم مثل التفاعل و 

 جتماعية أدبية إدراسة  .3

موضوعية وعلمية للناس يف اجملتمع جتماع هو دراسة علم اإل (Semi)قال سيمي 

جتماع هو الدراسة العلمية للعالقات علم اإل 14وحول العماليات اإلجتماعية.

جتماع هو لى هذه العالقات من آاثر. علم اإلاليت تقوم بني الناس، وملا يرتتب ع

 جتماعي بطريقة شارحة ويفسر بذالك أسبابه يفعلم يهدف إى فهم الفعل اإل

سواء كان فعال خارجيا أو داخليا، اته. "الفعل" هنا سلوك إنساين )تتابعه وأتثري 

ذاتيا،  (، كلما و ابلقدر الذي يربط به القائم ابلفعل أو القائمون بهختليا أو قبوال
                                                             

 معجم الوسيط   11 
 

 عريب-معجم املعاين اجلامع معجم عريب 12

 الغيناملعجم  13 
معارف )جملة علمية حمكمة(. السنة  ،سوسيولوجي األدب : )النشأة والتطّور( ،تومي سعيدة 14 

 238. ص 2014ديسمبري  ،16العدد  ،الثامنة
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" ذلك الفعل الذي يتبع يف معناه املقصود من جتماعياإلجيب أن يكون الفعل "

 15أفراد آخرين و يتوجه يف تتابعه حسب ذلك.قبل فاعليه أو فاعليه سلوك 

 الدراسة السابقة . ه

بنة يف الرواية "أان جنود ا ةجتماعيالدراسات السابقة عن األبعاد اإل أما 

دلفني مينوي مل يبحث أحد، ولكن بعضهم العاشرة ومطلقة" لنجود علي و 

ية يف أتثري األبو و يبحثوا عن  يبحثوا عن البعد االجتماعي يف الرواية األخرى

ومنهم كما  جتماعية يف اليمن يف الرواية "أان جنود ابنة العاشرة ومطلقة"،احلالة اإل

 :   يلي

 (2015ديفي سليمان راجنكويت ) .1

جتماعية يف اليمن يف الرواية "أان حث : أتثري األبوية يف احلالة اإلموضوع هذا الب

جنود ابنة العاشرة ومطلقة" )دراسة نقدية نسوية(. الذي يصف األبوية يف 

اليمن. و جنود فتاة صغرية ملعارضة نظام األبوى الذي سيطر على بالدها وكيف 

أثحرت األبوية على حياة املرأة يف اليمن. ووصل هذا البحث إى نتيجة أنح صورة 

                                                             

. )جامعة موالان مالك كتاب البخالء للجاحظ )دراسة أدبية اجتماعية( حممد فيصل املاجستري،15 
  2015إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج(  .
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ي فتاة مطيعة وضيحية من العنف املنزيل وكانت تعيش ابخلوف جنود علي فه

واألمل والعار وفتاة شجاعة. وأنح رأي شخصية الرجل على املرأة فهو الحق 

اإلختيار على املرأة وأن العلم واملدرسة خاصا للرجل الللمرأة. وأنح الزوجة الجتوز 

  16لطلب الطالق اي كان سببه.

 (2009سوتري ) .2

ألندراي  "Laskar Pelangi" جتماعي يف الروايةث : البعد اإلموضوع هذا البح

الذي يبين الرواية جتماع األدب( الذي يصف تركيب إهرياات : )مراجع علم 

ز أكثر جتماع األدب. يف حبثهإجتماعي مراجع يف علم ويصف البعد اإل ، ركح

لة جتماعي متعلقة عدم املساوة اإلقتصاد اليت تركز مشكعلى الفقر. بعد اإل

 17الفقر. 

 

 (2018)ديوي مرمي  .3

                                                             

أتثري األبوية يف احلالة االجتماعية يف اليمن يف الرواية "أان جنود ابنة  ،ديفي سليمان راجنكويت 16 
 .2015)جامعة شريف هداية هللا اإلسالمية احلكومية جاكرات(.  (.العاشرة ومطلقة" )دراسة نقدية نسوية

 
17

 Sutri. Dimensi Sosial dalam Novel “Laskar Pelangi” Karya Andrea Hirata : 

Tinjauan Sosiologi Sastra . Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2009. 
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يف الرواية  قيمة التعليم الشخصيةجتماعي و موضوع هذا البحث : البعد اإل

"Ayah"  ألندراي هرياات مع موتصلها يف تعليم األدب يف املدرسة العالية )دراسة

جتماعية يتضمن مشويلح مقام اعية أدبية( الذي يصف األبعاد اإلإجتم

جتماعية الوظيفة اإلوحوء صورة اجملتمع و انعكس الضجتماعي املؤلف و اإل

 18األدبية.

 

 

 

 

  

                                                             

 18 Dewi Mariyam dkk, Dimensi Sosial dan Nilai Nilai Pendidikan Karakter dalam 

Novel ‘Ayah’ Karya Andrea Hirata Serta Relevansi Dalam Pembelajaran Sastra di SMA 

(Kajian Sosiologi Sastra). (Matapena : Jurnal Keilmuan Bahasa, dan Pengajarannya. Vol 1. No 1. 

Juni 2018) 
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 الباب الثاين

 اإلطار النظري

مفهوم يف هذا الباب تبحث الباحثة عما يتعلق ابإلطار النظري عن  

ة يعين عن جتماعيأقسام األبعاد اإلة و جتماعيمفهوم األبعاد اإلو  جتماعية أدبيةإ

جتماعية مما املرمحة وعن أشكال األبعاد اإل الرواية يف املستخدمة النظرية

 املساعدة والقرابة والطاعة والرعاية.و 

 جتماعية أدبيةإمفهوم  .أ 

 األعمال يف اإلنسان مشاكل ناقشت اليت نظرية هي يةاألدب يةجتماعإ 

األدب. كلمة سوسيولوجيا و جتماعية أدبية من  إسوسيولوجيا األدب أو . األدبية

سوسيو مبعىن جمتمع و لوجي مبعىن علم. فسوسيولوجيا سوسيولوجي من كلمة 

اجملتمعات جتماعية أدبية علم يدرس إ. 19عن نشأة و تطور اجملتمع مبعىن

جتماعية ويشرتك مشرتكة فعالة وجليلة يف تتبع املشكالت اإلنسانية وظواهرها اإل

                                                             

جتماعية إ)دراسة حتليلية  الصدمة ليامسينة خضرا الصراع اإلجتماع يف الرواية ،سيت نور حسنة 19 
 17. ص 2019. جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. رالف داهرندورف(أدبية عند 
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الفردية واجملتمعية، وقد يناقش احللول يف نفس الوقت، وهو منهج يربط بني 

، ودراسة العالقة بني اجملاالت شىتخمتلف املستوايت و اجتمع يف  األدب و

 20األدب، ابعتبار انعكاسا للحياة.اجملتمع و 

جتماعية أدبية مبعىن العام أثر أتثريا كبريا يف احلركة واألدبية وقدم هلا فوائد إ 

ضواء ساطعة على الظاهرة مجة من خالل الدراسات املتعددة اليت ألقت أب

وظيفة. فهناك عالقة وثيقة بني األدب و اإلجتماعي،  إبداعا وطبيعة و بية،األد

 اجملتمع الذي يعيش فيه الكاتب. وو هذا ألن كاتب العمل األدب من اعضاء 

اعية الوادة بني كاعضاء اجملتمع يشاهد الكاتب التغريات و النزعات اإلجتم

جتماعي ابلسياق اإل علقيت، و األفكار النابعة من الكاتب األمراء و الشعب

دب املتساوية يف جتماعي و األاإلويف حقيقية أن  الذي يعيش فيه الكاتب.

منها أن اإلنسان خملوق اجتماعي و اإلجتماعي هو الدراسة  حمتوى املوضوع و

 21جتماعية.، وعن املؤسسة اإلة العلمية عن اإلنسان يف اجملتمعاملوضوعي

                                                             

جامعة واسط جملة كلية )،  ، سوسيولوجيا األدب يف أشعار الدكتور صاحل الطائیمجال غافلی 20 
 ۱،ص  ۱جره  ۳۹، العدد  (2020 الرتبية

 21 Damono Supardi Djoko, Sosiologi Sastra Sebuah Pengantar Ringkas, (Jakarta : 

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978). 

Hal 8 
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ال انشقح عن الناس و اجملتمع مركز على العمل األدب كموضوع  جتماعية أدبيةإ

 22للمناقشة.

 (  Austin Warren)و أوسنت وارين  ( Renne Wellek) قسم رينيه ويلك  

وسيولوجيا األدب إى س Theory of Literatureيف كتاب  ( Wiyatmi) يف واييت 

 ، وهي :ثالثة أجزاء

ط إبيديولوجية الذي يرتب ( Sosiologi Pengarang) األديب  جتماعيإ .1

، واألشياء األخرى جتماعي األديبجتماعية األديب، ووضع اإلاإل

 املتعلقة ابألديب كمنتج أديب . 

الذي يركز على  ( Sosiologi karya Sastra) العمل األدب  جتماعيإ .2

حمتوى األعمال األدبية واألهداف واألشياء األخرى املتضمنة يف العمل 

 .نفسه األديب

الذي يركز االنتباه على  ( Sosiologi pembaca) ، القاری جتماعيإ .3

 23 .قة بني األعمال األدبية والقراءالعال

                                                             
 

22
 Ayu Purnama Sari, dkk.  Analisis Sosiologi Sastra Dalam Novel Berkisar Merah 

Karya Ahmad Tohari, Jurnal Ilmu Budaya, Vol 1. No 2. Edisi April 2017. Hal 143 

 23 Wiyatmi, Sosiologi Sastra, (Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013) hlm 25-26 
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 جتماعيةإ، فستستخدم الباحثة هنجا بني التصنيفات الثالثة املذكورة من 

 يف هذا البحث. واإلجتماع األديب العمل األدب

 واألدب للمجتمع، كمرآة األدب يفحص العمل األدب جتماعيإ 

 وقت يف للمجتمع والثقايف جتماعياإل الواقع تسجل وثقافية جتماعيةإ کوثيقة

 احملتوى:  هي األدب عمل جتماعيةإ جمال أصبحت اليت املشاكل بعض. معني

 املتعلقة األدبية األعمال يف املتضمنة األشياء من وغريها واألهداف، األديب،

)  متواي يف (Walek dan Warren) وارن و ويلك قال. االجتماعية ابملشاكل

Wiyatmi ) ينظر ما غالبا األدبية لالعم يف املوجودة جتماعيةاإل املشكالت إن 

 .جتماعياإل للواقع صورة أو جتماعية،إ وثيقة أهنا على إليها

 ةمفهوم األبعاد اإلجتماعي .ب 

 من الشخصية تصف اليت املقومات جمموعة هو جتماعياإل لبعداو  

 24.جتماعيةاإل احلالة لتتبعها وتتطور تتغري وهي جتماعيةإ حالة يف خالهلا

هي دراسة من يدرس أمناط السلوك جمتمع يف بيئتهم مثل  ةاألبعاد اإلجتماعي

                                                             

  ،جتماعية لقصص الصور السلوكية أليب لعيد دودوداللة األبعد اإل ،بركات عنرت ،ابدة يوسف  24 
 28( ص 2020 -2019)جامعة حممد بوضياف املسيلة : 
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 شيء يجتماعية هإجتماعي كقيمة البعد اإل التواصل اإلجتماعي.التفاعل و 

 والتصرف األفكار تكوين كيفية سيوجهنا لمجتمعلقيمة  و معتمد ذا مستحبح 

 تضامن كموقف االناس وأيض تشجع فإهنا جتماعية،إ رقابة وسيلة وابعتبارها

وحيدث ذلك بسبب تفاعل  .اخلري لفعل عليهم وتضغط وتوجههم اجملتمع بني

 يشكل جتماعياإل البعد 25.حىت يكون مفيًدا للمجتمع ،اإلنسان يف البيئة

 وهذه طالب، أو استاذ أو مواطن شخصية تكون اجملتمع، يف تشغله الذي املركز

 فلكل وتصرفاهتا سلوكها وتربير الشخصية بناء يف أمهيتها هلا جتماعيةاإل املراكز

 للحياة الفن مجاعة يرى كما اخلاصة جتماعيةواإل قتصاديةاإل مشاكله جمتمع

 فساد وإظهار اإلنسانية واملشاكل جتماعيةاإل األوضاع لتحليل يسخر أن جيب

 .جتماعيإ خلقي تشريع لوحات النقاد بعض لدى فالقصة اجملتمع

 ةجتماعيأقسام األبعاد اإل .ج 

جتماعية يف الرواية أان جنود ابنة العاشرة ومطلقة لنجود علي بعاد اإلاأل 

 .ودلفني مينوي اليت مقيحدة ابملرمحة واملساعدة والقرابة والطاعة والرعاية
                                                             
 25 Sopyan Sauri, Nilai Nilai Sosial dalam Novel Hujan Karya Tere Liye Sebagai 

Bahan Pembelajaran Kajian Prosa pada Mahasiswa Program Studi Diksatrasiada 

Universitas Mathla’ul Anwar Banten, Jurnal Literasi Vol 4, No. 1, April 2020 Hal 40 
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  (Kasih Sayang)املرمحة .1

 لناس، مثل اعلى كل إنسان أن حيب خليقة هللا موقف طبيعي جيب يه

لكلمة احلب. فعله  مرادفة املرادفات األخرى .واحليواانت واألشياء األخرى

 26احلب الذي يسبب القوة ليصدد الغضب على شيء. "َرِحَم" مبعىن

 (Tolong Menolong)املساعدة  .2

ي ه املساعدة .جتماعي حيتاج إى مساعدة اآلخرينإكل إنسان هو كائن 

املساعدة يف  موقف من االستعداد لتقدمي يد العون ألفراد اجملتمع بكل الطرق.

 أخالق.أقسام من املساعدة يف قسم مادة وطاقة و اجملتمع مهمة جدا. 

  (Kekeluargaan) القرابة .3

ي ه. القرابة ، يكمل كل منهما اآلخر ويتشاركلقرابة تعكس وجود التآزرا

 الذي اإلنساين املوقف. القرابة هي شخص وآخر عالقة بنياملوقف من الرتابط و 

                                                             
 

26
 M. Dawan Rahardjo, Ensiklopedi Al-Quran (Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep 

Konsep Kunci), (Jakarta : PARAMADINA, 1996). Hal 212  
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 ببعضها وتتعلق البعض ببعضها وترتبط لديك لقرابةا 27.البعض ببعضه يهتم

 28.البعض

 (Kepatuhan)الطاعة  .4

 اليت املبادئ أو النظام اتباع موقف الطاعة هي .حتب إطاعة األوامرالطاعة هي 

 من سلسلة عملية خالل من. الطاعة هي احلالة خلقت وشكلت وضعها مت

 29وأتديبية والوفاء. ثاليةامل قيمة على تويسلوك حي

 (Kepedulian)  الرعاية .5

 من شكلو  30احملتاجي. مساعدة دائًما تريد اليت واألفعال املواقف الرعاية هي

 والشعور ملشكلة االستجابة يف اجملتمع يتخذه الذي امللموس العمل أشكال

                                                             
 

27
 Fitri Yani, Imam Muhtaron, dan Sahlan Mujtaba, Nilai Sosial dalam Novel 

Yogyakarta Karya Damien Dematra dan Relevansinya sebagai materi ajar di SMA : Kajian 

Sosiologi Sastra. LITERASI, Jurnal Ilmiah Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia. Vol 11. No.12, 

Juli 2021. Hal 112 

 
28

 Sopyan Sauri, Nilai Sosial dalam Novel Hujan Karya Tere Liye Sebagai 

Pembelajaran Kajian Prosa Pada Mahasiswa Program Studi Diksatrasiada Univesitas 

Mathala’ul Anwar Banten. Konfiks: Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajaran. VOL 6 NO 2 2019. 

Hal 3 

 
29

 Herlina Fitri Yani Manurung,dkk, Nilai-Nilai Sosial Dalam Novel Edensor Karya 

Andrea HirataTinjauan Sosiologi Sastra dan Implikasinya Sebagai Bahan Ajar Sastra di 

SMA. Universitas Negeri Medan. 2021. Hal 5 

 
30

 Ade Asih Susiari Tantri, Nilai Nilai Pendidikan Karakter dalam Novel Tantri 

(Perempuan Yang Bercerita) Karya Cok Sawitri Sebagai Alternatif Pembelajaran Sastra di 

Sekolah Dasar. Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali : May 2017. Hal 65 
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 الشخص تشجيع يتم حيث اآلخرون، يواجهها اليت الصعوابت عن ابملسؤولية

  .مساعدته أجل من جيد شيء فعل على
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 الباب الثالث

 منهج البحث

يتكوحن منهج البحث من كلمتني، املنهج أييت من اليواننية،  

الكلمة يعين طريقة لتحقيق هدف أو غرض يف حل مشكلة.   Methodosوهو

بطريقة  ،شيء بطريقة معينةالتالية هي البحث الذي يعين بذل جهد لتحقيق 

 .حذرة و منهجية و مفيدة للمشاكل املطروحة

فإن منهج البحث هو طريقة أو إجراء للحصول على حل للمشكلة ، إذا 

املطروحة. تقود الباحثة منهج البحث مطابق تتابع العمل البحث من بداية 

ب جيعلم للوصول إى التفاهم.  ومنهج البحث ه 31الدراسة إى هناية الدراسة.

ناء أو وجيب أن متر البياانت املطلوبة لب، ةعلمي ةحتديد املسار بطريقة مسؤول

 32.، مما يعين أنه جيب الوثوق ابحلقيقةاكتساب الفهم بشروط الدقة

 

                                                             
 31 Dr. Sudaryono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kulitatif, dan Mix Method Edisi 

Kedua. (Depok : PT Raja Grafindo Persada 2019) hal 75 

 
32

 Drs. Cholid Narbuko, Drs. H. Abu Achmadi. Metodologi Penelitian. (Jakarta : Bumi 

Aksara.2004) Hal 3 
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يشرتط  لتحقيق أهداف البحث ةتاجها الباحثحتللحصول على املعلومات اليت 

وتقدم الباحثة يف هذا البحث منهج  ،على الباحثة اتباعت األسالب التالية

 البحث الكتبية :

 نوع البحث .أ 

( أنه من الناحية اللغوية ، فإن كلمة "حبث" تعادل 1992ل سليمان )اق 

 و. ، والتحقيق والفحص" اليت تعين البحث عن شيء ماالبحث العلمكلمة "

على أنه عملية مجع وحتليل البياانت اليت يتم  "البحث"ملصطلح يتم تعريف 

 33.إجراؤها بشكل منهجي ومنطقي لتحقيق أهداف معينة

، ومها البياانت بياانت البحث يف قسمني ،(2000:14قال سوجيونو ) 

ة أو صورة. أما مجل شكل يف البياانتهي  البياانت النوعية. النوعية والكمية

 34معدود. بياانت أو أرقام شكل يف بياانت الكمية البياانت

 
                                                             
 33 Dr.Moch.Ainin, M.Pd, Metodologi Penelitian Bahasa Arab. (Malang: Hilal Pustaka, 

2007) hal 8 

 
34

 Sri Mulyani, Nilai Moral dan Religius pada Novel Maysuri Karya Nadjib 

Kartapati Z. Diskursur : Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia. Vol. 1. No.3. Desember 2018. Hal 

280. 
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ينشأ النوعية. الوصفية الباحثة هنج الطريقة  تاستخدم ،يف هذه الرسالة 

. النوعي بسبب نقلة نوعية يف رؤية حقيقة أو ظاهرة أو عرضالوصفي  البحث 

البحث يتم يف ظروف طبيعية البحث النوعي يسمى البحث الطبيعية ألن 

البحث النوعي هو البحث الذي  35.هباوأشياء ال ميكن للباحثني التالعب 

األنشطة اإلجتماعية وتصور يشرح وحيلل األحداث والظواهر و  ميكن أن

 بعادألايهدف هذا البحث النوعي إى حتليل  36الشخص أو جمموعة شيء ما.

 ."أان جنود ابنة العاشرة ومطلقة" لنجود علي ودلفني مينوياإلجتماعية يف الرواية 

هو يصف احلقائق ويناقشها دون فلسفة أو  الوصفياملنهج البحث  

37حماكمة هلا أو الفهم املنطقي يف التفسري وأتويل الظواهر اللغوية وأتويلها.
وفًقا  

لة اجملموعة االطريقة الوصفية هي طريقة تستخدم البحث عن ح (1988لنذير )

                                                             
 35

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat : 

eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif. (Bandung : Alfabeta 2020). Hal 8 

 
36

 Asep Saepul Hamdi dan E. Bahruddin, Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi 

dalam Pendidikan, (Yogyakarta:Deepublish, 2014) Hal 9 

 
 95( ص 2001 ،)القاهرة : داود غريب ،العرابية و علم اللغة احلديث ،حممد حممد داود 37
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، أو فئة من أو كائن، أو جمموعة من الشروط، أو نظام فكري من الناس

 38.األحداث يف الوقت احلاضر

تعتمد الباحثة على طريقة البحث املكتيب يعين مجع  ،يف هذه الرسالة 

املعلومات مبطالعة الكتب العلمية املختلفة املتعلقة ابملسألة املبحوثة من الكتب 

ابستخدام  ه الدراسةيتم حتليل هذ األدبية واملقاالت وغريها مما تتعلق ابملوضوع.

"أان جنود ابنة جتماعية يف الرواية األبعاد اإل جتماع األدب للكشفإنظرية علم 

 .العاشرة ومطلقة" لنجود علي ودلفني مينوي

 تمصادر البياانو  البياانت .ب 

 اقتباسات شكل على مكتوب نص هي الدراسة هذه يف الواردة البياانت 

جنود ابنة أان " رواية عناصر يف الواردة جتماعيةاإل ألبعاداب تتعلق وفقرات مجل

 هذه يف البياانت مصادر أما .لنجود علي ودلفني مينوي" العاشرة ومطلقة

 عام طبع الصحوة نشرهتا اليت" أان جنود ابنة العاشرة ومطلقة" رواية فهي الدراسة

 .الصفحة 227 من وتتكون ۲۰۱۰
                                                             
 

38
 Moh Nazir. 1988. Metode Penelitian, (Ghalia Indonesia: Jakarta). Hal 54 
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 تالبياان مجع طريقة .ج 

 ألن البحث، يف اسرتاتيجية األكثر اخلطوة هي البياانت مجع تقنيات تعد 

مجع البياانت  تقنيات39 .البياانت على احلصول هو البحث من الرئيسي الغرض

هي األساليب اليت يستخدمها الباحثون جلمع البياانت البحثية من مصادر 

مجع البياانت يف البحث مفيدا للحصول على معلومات ومواد  يعدت. البياان

 40موثوقة.

أان جنود ابنة العاشرة " رواية قراءة خالل من البياانت مجع تقنيات 

 قراءة عند وموجهة وشاملة متأنية بطريقة لنجود علي ودلفني مينوي" ومطلقة

لنجود  رواية يف ةجتماعياإل األبعاد عن تظهر نقاطا الباحثة الحظت الرواية،

 هذه يف البياانت جلمع الباحثة تستخدمها اليت الطرقة. علي ودلفني مينوي

" أان جنود ابنة العاشرة ومطلقة" رواية حمتوايت وفهم قراءة أوال،:  هي الرسالة

                                                             
 39 Hardani, dkk, Metodologi Penelitian Kualitataif & Kuantitatif. (Yogyakarta : CV. 

Pustaka Ilmu) 2020. Hal 120 

 
40

 Eri Barlian, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. (Padang : Sukabina 

Pres). 2016. 
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 الألبعاد حول املعلومات أو البياانت تسجيل اثنيا،. لنجود علي ودلفني مينوي

 .لنجود علي ودلفني مينوي" أان جنود ابنة العاشرة ومطلقة" رواية يف جتماعيةاإل

 تالبياان حتليل طريقة .د 

 النشاط فإن البياانت، مجع تقنيات ابستخدام البياانت مجع يتم أن بعد 

 منهجي بشكل البحث عملية هو البياانت حتليل. البياانت حتليل هو التايل

فإن حتليل  .41البياانت مجع نتائج من عليها احلصول مت اليت البياانت وجتميع

البياانت هو عملية وصف البياانت احملصوبة بتحليل الباحثني عن طريق حتليل 

 42البياانت املستمدة من بياانت املكتبة كأشياء حبثية.

 العمل نشاط البياانت حتليل يشمل (Biklen) وبيكلن (Bogdan) بوجدان 

 األمناط، عن والبحث إدارهتا، ميكن وحدات إى وتقسيمها البياانت، على

 تكون .عنه اإلبالغ جيب ما وحتديد دراسته سيتم الذي وما مهم هو ما ومعرفة

. عمل خطط أو دراسات أو أوراق أو كتب شكل يف للبحث النهائية النتائج

                                                             
 41 Hardani dkk, Metodologi Penelitian Kualitataif & Kuantitatif. (Yogyakarta : CV. 

Pustaka Ilmu) 2020. Hal 162 

 
42

 Siswantoro, Metode Penelitian Sastra. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar) 2016. Hal 10. 
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 ميكن حبيث ومنتظم صحيح بشكل البياانت تنظيم يتم البياانت، حتليل مع

 43.البحث لرتكيز وفًقا النتائج معىن معرفة

ستكون عادة مراحل من حتليل بياانت بناء على  ،الدراسة يف هذه 

قراءة رواية أان جنود ابنة العاشرة ومطلقة.  ،بياانت البحث اليت مت مجعها. أوال

يف الرواية أان جنود ابنة العاشرة ومطلقة.  ةجتماعيحتديد أشكال األبعاد اإل ،اثنيا

 ،اج حتليل البياانت. رابعاتدوين املالحظات على نتاج التحليل لتفسري نت ،اثلثا

 وصف البياانت من التحليل وتفسريها.

  

                                                             
 

43
 Drs.Salim dan Drs.Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi 

dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan. (Bandung : Citapusaka Media, 2012) . Hal 146 
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 الباب الرابع

 التحليل

 حملة عن شخصية دلفني مينويأما يف هذا الباب تبحث الباحثة عن  

 أانجتماعية يف رواية اإل األبعادو  ومطلقة" جنود ابنة العاشرة أان حملة عن الرواية "و 

 مما املرمحة واملساعدة والقرابة والطاعة والرعاية. جنود ابنة العاشرة ومطلقة

  (Delphine Minoui)   حملة عن شخصية دلفني مينوي .أ 

حصولت احرتام  .1974دلفني مينوي صحفية فرنسية و مولدها سنة  

لتقاريره عن إيران والشرق  ”Albert Loudress“دلفني مينوي ألربت لودرس 

 بعد أن أنتهى عملها من إيران. وت. تعيش يف بري 1997ألوسط منذ عام ا

ومن أهنا الصحفية و هي أيضا متتاج و تتشارك لعدة األفالم الواثئقة.  

ة اومن كتاهبا اليت ألفتها مع جنود وهي قد ألفت أيضا الرواية احلقيقية عن احلي

شرق األوسط اليت حتكي احلياة النسائية اإليرانية احملدودة احلرية. يف سنة 

على مؤلف حياة العراق و إيران.  ”Albert Loudress“ قدير، حصلت الت2006
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سكنت يف  2007و بعد أن أخذت احلكومة اإليرانية تصارحيها العملية سنة 

مطلقة". ود ابنة العشرة و جنلفني مينوي أن أتلف الكتاب "أان "البريوت". عند د

احلالة.  دلفني كصحفية شرق األوسط قد أخربت كثريا من الوقائع يف مجيع 

ليت كانت أزواجهن كانت دلفني يف إيران، لقد حورت كثري األرمالت اإليرانية ا

يف أفغانستان، العراق، حمصور دلفني بعض شهر. و  يف يسقط للجندي. و

دلفني تروي قصتها مع الطالبة اليت وقفت دراستها يف اجلامعة بعد اهلجم من 

على قصة جنود هي من ستماع بسبب متهم ابالرهايب. املقابلة واإلشخص 

مشروعة كبرية. دلفني تلتقي جنود. إذا أهنا جتلس يف جانب جنود حلصول القصة 

ذلك. و كانت دلفني تعد نفسها يف حمادستها مع جنود. ذات يوم تتحداثن 

مدة عشرين دقيقة مث تسرتحان ابللعب يف احلديقة مع أخواهتا أو التصوير. 

 44حياهتا.م من وقت و عادت لدلفني إلحرتا وهذه أحوال مهمة جدا

 

                                                             

  44
أتثري األبوية يف احلالة اإلجتماعية يف اليمن يف رواية أان جنود ابنة العشرة ديف سليمان رجنكويت، "  

اآلدب و العلوم االنسانية جامعة شريف هداية اللة اإلسالمية ، )جاكرات : كلية الرسالة اجملستري، و مطلقة"
 38(، ص 2015احلكومية جاكرات، 
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 ومطلقة" حملة عن الرواية "اان جنود ابنة العاشرة .ب 

من أتليف جنود  2009مطلقة املنشورة عام ابنة العاشرة و  رواية أان جنود 

القصة احلقيقية لطفل يبلغ من العمر  عن الرواية هذه علي ودلفني مينوي، حتكي

يف زواج  ، ولكناعرفهترجل ال  علىالزواج  مع اوالدهل اعشر سنوات، أجربه

الرواية  هذه صفو ت. بسبب زواجها كان عنفيا جنود هبا ليست فيها الساعدة

 عدم من الذي و أكثرالنساء  ي عنلتخالذي تاليمين يف  يالسكان الريف أيضا

 45.غري جسداي وأ ايجسد كماالنساء   تظلم

صف الرواية قصة جنود اليت كانت ضحية الزواج املبكر والفقر وسوء تو     

يف أكثر  تلغة ونشر  16إى أكثر من  وترمجة الروايةاملعاملة واجملتمع الرعوي. 

خدجية السالم وفاز جبائزة   من اخراج الذي إى فيلم الرواية تتكوندولة.  35من 

 وسكار الدوليةألترشيحه  مثيف منتدى ديب السينمائي،  (Clinic Award) كلينيك

(International Oscar). 

 

 ان جنود ابنة العاشرة ومطلقةأجتماعية يف رواية اإل األبعاد .ج 

                                                             

 
 2008، 13064، العدد اجلزيرة، سنوات( أول ميينة تطلب الطالق" 10"جنود )عقارات،  45



 

30 
 

 كالقيمة بعاداأل .الرواية هذه يف كثرية جتماعيةإ أبعاًدا هناك أن كما 

 يكن مل واألخالقية. إذا يدة والفاضلةاجلإى احلالة  اجملتمع ستوجه جتماعيةاإل

 يعمى سوف اجملتمع فإن العدالة، حول النظر ووجهات ابلرعاية شعور هناك

أان جنود ابنة العاشرة ومطلقة "  الناس. وبعد أن اطلعت الباحثة يف الرواية "

 منها : ةووجدت الباحثة أشكال من األبعاد اإلجتماعي

 رمحةامل .1

 من شكل .و املرمحة هيالعالقة من والصفاء ابألمان شعور هي املرمحة 

 نفس هلما واملرمحة ابآلخرين. احلب الفرد اهتمام يُظهر الذي التعبري أشكال

 واالهتمام املودة من مزيج هو احلب أيًضا. اختالفات هناك لكن تقريًبا، املعىن

 من أشكال عدة هناك . احلب إى خطواتواملرمحة هي  امتالك يف والرغبة

 وجتاه وهللا الناس من إخواهنم بني واإلانث الذكور من لألبناء الوالدين املرمحة

 واآلخرين.  البيئة
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 املرمحة .متناغمة أسرة املرمحة ستنمو السعادة. مفتاح هي املرمحة األسرة، يف 

 تتحقق أن ميكن 46املرمحة تقودان للوصول إى السعادة احلقيقية. .شيء أهم هي

وتصحية حبيث ابملسؤولية  الشعور ، مث سيظهرمنهما كل من وعي بغري أو بوعي

47الكاملة. يصبح الوحدة
 أو. معرود األفعال أو ابلكلمات املرمحة إظهار ميكن  

سوف ترى يف  ألختها األخت املرمحة هو الرواية هذه تتناوله ما إن ري معرود.غ

 :اإلقتباس و الشرح التايل

 يف للهبوط تستعد اليت الطائرات على هدير الليل يف نستفيق ما "وغالبا 

 هيفا على عيين أبقي أن أستطيع أنين األقل على أعرف أنين غري. اجلوار

. فورا ذلك فسأعارض للزواج، لطلبها اجمليء على جيرؤ أحد أن لو. حلمايتها

 "! الشرطة سأطلب أحد، إى يستمع مل وإذا! «  ممنوع هذا ال،: »  سأقول

ى اختها غري معرود. إ تعرحضت جنود علي املرمحة يف االقتباس السابق، 

 حيدث أن ريدت ال . أهناما يتزوجهاترحم جدا إى هيفا حىت ال تريد شخص 

 إى هيفا وال تريدها متأمل.  القبيل هذا من شيء
                                                             
 46 Sumartono, Komunikasi Kasih Sayang.  (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2004) 

Hal 5 

 
47

Sugiyono, Perspektif Psikologi Keluarga. Jurnal Darussalam : Jurnal Pendidikan, 

Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam. Vol VIII, No 2. April 2017. Hal 406 
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 أصابين ستتزوج، جنود أن أيب لنا أعلن وعندما ذلك، على سنوات "بعد 

 غري جدا، صغرية جنود إن له أقول وأان للتفكري، إليه التوسل عن أتوقف مل.املرض

 يصغي" أن يرد مل أنه

ترحم جدا إى  . مىنختهاأى إ املرمحة تعرحضت ،أيضا يف االقتباس السابق 

يعين  مبكرة سن يفجنود. أهنا تريد أفضل إى جنود. أهنا غري موافق سوف تتزوج 

 تشعر الذي األمل بنفس أختها تشعر أن مىن تريد العشرة سنوات و خمصور. 

 استخدم. اقتصادية صعوابت من عايني بسبب الزواج على أبوها اأجربه 48هبا. 

 يف عائشة سييت من تزوج عندما تفسريها أساء حممد النيب اتريخ من قطعة اهبيوأ

 .األطفال زواج تقليد إدامة أجل من ،التاسعة سن

 اليمن ألن هذا حدث. رأيها عن تعرب أن للمرأة ميكن ال ،يف اليمن 

 األبوية. هناك الفردي اجملتمع يف األبوية الثقافة دمج مت لقد .أبوايً  نظاًما طبقت

 السياسة يف األساسيني السلطة كأصحاب الرجال يضع جتماعيإ نظامهي 

                                                             
 48

 Mirza Fathima Jauhar, Kamalia Relasi Kuasa Di Balik Perkawinan Anak Di Bawah 

Umur Dalam Novel I Am Nujood,Age 10, And Divorce Karya Nujood Ali dan Delphine 

Minoui. Jurnal Buana Gender,Vol 2. No 1. 2017. Hal 74 
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 مأثور قول وهناك القاصرات زواج تقليد تناقل مت وقد 49.وغريها جتماعيةاإلو 

 من تبلغ فتاة فتزوج سعيد زواج على احلصول يف ترغب كنت إذا أنه مفاده

 هذا حدث ا حىتهتأسر  من مأخوذ القول هذا. تقريبا وعمرها ،سنوات 9 العمر

 الزواج هذا ،إندونيسيا يف حدثت اليت نوراباي سييت قصة مثل. القسري الزواج

 من تتزوج أن املرأة على جيب. حيدث أن جيب احلب على يقوم ال الذي

 .دين عليه أابها ألن فقط حتبه ال شخص

أمي بقوة إى صدرها، قبل أن تساعدين على لفت نفسي ضمتين " 

مبعطف وبوشاح سوداوين. وأان كنت أكتفي، يف السنوات األخرية، بوشاح 

صغري ملون لدى خروجي إى الشارع، وحيصل أن أنساه أحياان، من دون أن 

أحد لألمر انتباها. مث رأيت أمي متد يدها إى البقجة وتسحب منها نقااب أسود 

 " إايه. مل يسبق أبدا، حىت اآلن، أن أجربت على التنقب كلياانولتين

 تضمتنيعين  علي جنود إى األم من املرمحة موقف يف االقتباس السابق، 

تساعدهنا على . مث اجلديد زوجها مع سيذهب طفلها ألن بقوة إى صدرها أم
                                                             
 49 Annisa Malinda Natasya Hagk dan Umi Najhah Kholilah, Perkembangan Kesetaraan 

Gender Di Negara-Negara Arab. Kajian Tentang Bahasa,Sastra dan Budaya Arab. 2018. Hal 

389 
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أو غري  تعانقكالعناك أو  املرمحة فعل. لفت جنود مبعطف وبوشاح سوداوين

 ذلك.

 لقد. بقوة أحتضنها وأان ذراعيها بني ارمتيت!  للمفاجأة اي!  "شدا 

 أشعر كم تعرف أهنا لو. الكبري اليوم هذا يف واملشاركة اجمليء على أصرت

  ؟" مألوف بوجه اللتقائي ابلطمأنينة

 كثرياً، املساعدة بعدلشدا  من جنود موقف املرمحة يف االقتباس السابق، 

 .املقبل اجتماعهم يف هذا رؤية ميكن. شدال موقف املرمحة جنود تزال ال

عاملين  -اخلميس واجلمعة يف اليمن  -طيلة عطلة هناية األسبوع " 

القاضي عبد الواحد وزوجته بلطف مل أتوقعه. أمكنين احلصول على ألعاب، 

 وأطباق شهية، ومحامات ماء ساخنة، ومالطفة قبل النوم، مثل األوالد احلقيقيني

!" 

ساعدها  من آخر لشخص ما شخص املرمحة شرح يف االقتباس السابق، 

 هاأمكنن .فقط البعض بعضهم يعرفون أهنم مع كأختها وكاألسرة. عتربت أهنا حىت
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احلصول على ألعاب، وأطباق شهية، ومحامات ماء ساخنة، ومالطفة قبل النوم، 

 !مثل األوالد احلقيقيني

 املساعدة .2

 مساعدة دون يعيش أن ألحد ميكن ال األهن حًقا مطلوبة املساعدة 

 هللا . أيمر50جتماعيةاإل ابملخلوقات الناس يسمى ما هو هذا ألن اآلخرين

 كائنات بصفتهم ،الناس تشجيع يتمهللا.  اخلري وتقوى يف يساعدوا أن الناس

 مساعدة على اآلخرين، مساعدة دون مبفردهم العيش يستطيعون ال جتماعيةإ

 هم الذين األشخاص مساعدة خالل من. اآلخرين الناس جتاه البعض بعضهم

 كما. كمسلمني ابلتزاماتنا أوفينا قد نكون املساعدة، إى وحيتاجون ورطة يف

ُ ب َْعٍض : 71[: 9] التوبة سورة يف هللا أمر وَاْلمُْؤِمنُوَن وَاْلمُْؤِمنَاُت ب َْعضُهُْم أَوِْليَاء

وَي َنْ َهوَْن عَِن اْلمُْنَكِر وَيُِقيمُوَن الصَّاَلَة وَي ُؤْتُوَن الزََّكاَة وَيُِطيعُوَن أيَْمُرُوَن اِبْلمَعْرُوِف 

َ عَزِيٌز َحِكيمٌ  ُ ِإنَّ اَّللَّ ُ اَّللَّ ُ أُولَِئَك سَي َرمَْحُهُم َ وَرَسُولَه  أن كمسلمني علينا جيب. اَّللَّ
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 من يعساعد الذين األشخاص مساعدة خالل من لآلخرين دائًما مفيدين نكون

 .مشاكل

 هذا يف. حياتنا يف ومألوف اجد شائع شيء املساعدة يف إندونيسيا هي 

أو  نستغرامإلاب جتماعياإل التواصل وسائل خالل منشكل املساعدة  الوقت

 املقدمة املساعدة املطلوبة املساعدات توزيع. حمدد ارتباط عرب أو الفيسبوك

 اجملموعات. األخرى والضرورايت املالبس أيًضا ولكن طعام جمرد ليست

ف احلمل عند الضرورة.   إندونيسيا يف املوجودة جتماعيةاإل  كانيساعدن أن خيفح

 واجملتمع الطالب بني من تشكلت اليت جتماعيةاإل اجملموعات من العديد هناك

 .اإلجيابية األنشطة من ابلعديد ويعملن

املسلمني  متاعب على هو القضاء الرواية هذه يف املساعدة أشكال 

ترى يف اإلقتباس و  .51خيطئون الذين أولئك من ساعدهم استسهل أمورهم وو 

 :الشرح التايل
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"إنه حتت وقع الصدمة. راودين االنطباع، فجأة، أنه من ختونه قواه. مل  

تغب عين دهشته، ورأيت بوضوح أنه حياول إخفاء أتثره. التقط نفسا عميقا 

 قبل أن يتابع : سأساعدك !"

 حبثها. تقص مساع بعد القاضي تفاجأ البداية يف يف االقتباس السابق، 

 .حل عن والبحث للمساعدة آخر شخص عن الفور على القاضي

 "سنجد حال، سنجد حال ... متتم حممد الغازي وهو يسوي عمامته" 

 من اخلروج على ملساعدهتا حل عن القضاة يبحث يف االقتباس السابق، 

 .الوقت هذا كل املعاانة

"األمر بقاض اثلث، هو عبد الواحد، بعرض نفسه. فعائلته يف املنزل  

ولديهم متسع من املكان الستضافيت. لقد مت انتهی هو إنقاذي ! اآلن على 

 األقل ."
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 على جنود ساعدي هو عبد الواحد القاضي الثالث يف االقتباس السابق، 

أن يغضبها  فسيتم ،منزهلا إى جنود تعود إذا. أماان لتكون مؤقًتا منزله يف البقاء

 .السوء هبذا منزلية حياة يعيش يزال وال

"إن شاء هللا، اي جنود. سأعمل كل ما يف وسعي من إيالمك من جديد.   

 كل شيء سيكون على ما يرام. على ما يرام. لكن ..."

. احلالة هذه يف اأيض تساعد اليت ةمياشدا هي احمل يف االقتباس السابق، 

 املوقف. كل شيء سيكون على ما يرامواستيقنت شدا لنجود علي على أن  

 من خفيف شكل اأيض هذا .للهدوء نجودل شدا يعطيها الذي املساعدة

 أو ثقيالً  أو صغريًا أو كبريًا ليس املقدمة املساعدة شكل. املساعدة أشكال

 حىت املقدمة ابملساعدة االهتمام جيب . ألناملساعدة يفلكن أخالصنا  ،اً خفيف

 52.جمروحة و ذاللواإل ابإلهانة مساعدته يتم الذي الشخص يشعر ال

 

 
                                                             
 

52
 Delvia Sugesti, Mengulas Tolong Menolong Dalam Perspektif Islam. Jurnal PPKn 

dan Hukum. Vol 14. No.2. Oktober 2019. Hal 113 



 

39 
 

 ةبالقرا .3

 واألمان ابالطمئنان الشعورو  األخرى الضماانت كل تىأعطهي  ةبالقرا 

 :الشرح التايلرى يف اإلقتباس و نشكل القرابة  53بدون قلق يف احلياة.

، وهي كناية عن شرشف السفرةتناول الطعام تقليدية حول "يتم يف املساء  

خينة  -# فرش على األرض. ما إن تضع أمي القدر الساخن املليء ابلسلطة 

حىت نسارع إى غمس أيدينا فيه إلعداد كرايت (  ۲عجل أو خروف ابحللبة ) 

األرز واللحم اليت ختتفي سريعة يف أفواهنا. وقد تعلمنا، عن طريق حماكاة أهلنا، 

باشرة، من دون صحن، وال شوكة أو سكني. هكذا أن أتكل من األطباق م

 نتناول الطعام يف قرى اليمن."

البعد كالقيم القرابة يف هذا  القرابة قوية جدا. يف االقتباس السابق، 

 بناء يف واألهم األول املكان هي ئلةاالع ألنأمها.  ايفعله ما بتقليد االقتباس

 54.الشخصية
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الشمس. حياة بسيطة ولكن هادئة، من "عشنا أايم سعيدة على إيقاع  

دون كهرابء، ومن دون مياه جارية. وكانت املراحيض، احملشورة وراء دغل ما،  

كناية عن حفرة بسيطة حماطة جبدران صغرية من األجر. وحبلول الليل، يتحول 

الصالون الرئيسي، املزين ببعض الوسادات املرمية على األرض، إى غرفة نوم.  

نتقال من غرفة إى أخرى، أن منر ابحلوش املركزي الذي يصبح، كان علينا، لال

صيفا، مرکز حياتنا اجلماعية األساسي متكيفا مع حاجاتنا. أقامت فيه أمي 

مطبخ يف اهلواء الطلق حيث تطبخ السلطة على انر احلطب اخلفيفة، وترضع يف 

يف اهلواء الوقت نفسه األصغر سنا من ثدييها. وهناك يراجع أشقائي ألفباءهم 

 املنعش. أما الفتيات، فيأخذن قيلولة على سرير من القش"

 القيم وتظهر سعادهتم تضمن أن ميكن البسيطة احلياة يف االقتباس السابق، 

كانت املراحيض، احملشورة  ولو دون كهرابء، ومن دون مياه جارية القرابة هناك.

 يظهرون صغرية من األجروراء دغل ما، كناية عن حفرة بسيطة حماطة جبدران 

 ابلقرابة. إحساًسا
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"إذن احلياة العائلية...لقد تبنوين سريعة أان اليت كنت أخشى أن أكون  

شخصا يثري فضوهلم. شعرت ابلراحة! وأعطوين انطباعة أبن يف إمكاين أن 

أخربهم كل شيء، من دون أن حيكموا علي، من دون أن يقاصصوين. يف تلك 

يف الصالون مرتدية بذة نسائية، شعرت للمرة األوى ابمتالكي الليلة، وأان جالسة 

 القوة ألخرب قصيت ..."

تفهم جنود معىن العائلة أن القرابة ليس فقط األخت  ،يف االقتباس السابق 

يف العائلة آخر. يف هذه الرواية وجدت جنود  اجياده ميكنالشقيق ولكن القرابة 

 الشعورا حىت توجد ساعده الذي الثالث القاضيالقرابة يف العائلة عبد الواحد 

 .ية يف إخبارهاهناك دون أن حيكموا إليها وحر  ابألمان

 الطاعة .4

. وجدت أشكال الطاعة من قواعدهي جتب اتباع األوامر ونظام ابل الطاعة 

جنود علي كشخصية رئيسية يف هذه الرواية. أشكال الطاعة كطفل لوالديها 

 :س و الشرح التايلترى يف اإلقتباومحاهتا. 
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"أان قروية بسيطة تعيش يف املدينة. وقد انصعت دائمة ألوامر رجال  

 ". لكل شيء« نعم » العائلة. تعلمت دائما أن أقول 

خارجي  قرية يف ولدت اليت واحللوة الصغرية الفتاة يف االقتباس السابق، 

 امللونة ابأللوان والرسم اللعب يف اطفولته أمضى. األطفال معظم مثليف اليمن 

 بجت مبكرة سن يفأابها.  أخذ كطفل اتهحريح  واحد يوم لكنمع أصدقائها. 

إال  شيء أي قول ستطيعت الأابها.  خيتاره الذي الرجل مع الزواج على إجبارها

 يسمى ما القرارات اختاذيستطيع  من هم فقط الرجال"نعم". ألن يف اليمن 

 املرأة حتاول العربية الدول يف املرأة قرن من أكثر مر لقد. لكن األبوية الثقافة

 إى متيل اليت جتماعياإل النوع أيديولوجية بالدهم يف السلطات املعارضة

 يف الناشطات من العديد قاتلت مث العشرين القرن مطلع منذ. املرأة اضطهاد

 55.العامة األماكن
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 من جمموعة بدأت اجلنسني بني ابملساواة املرأة وعي الوقت، مرور مع 

 شهدت قد املرأة تكون حىت ،يستحقنها اليت احلقوق أجل من النضال يف النساء

 56.أخرى جماالت يف املشاركة للمرأة ميكن التعليم وتتلقى حتسًنا

"وساعدت أمي وشقيقايت دائما يف حتضري األطباق خالل العيد يف هناية  

 شهر رمضان"

 يساعد جنود. جدا مطيعة فتاة جنود أن على يدل يف االقتباس السابق، 

 .بطاعة اوإخواهن اأمه

"وافقت حبزن وأان أودعها، وحقدت عليها لتخليها عين. لكنين مل أجد  

 الكلمات ألعرب هلا عن أملي"

 حزيًنا كونت عندما حىتإظهار جنود موقف مطيعة  يف االقتباس السابق، 

 طاعة. افإهن قسرا، امتزوجألن 

"ابت علي، خالل النهار يف املنزل، أن أطبع أوامر محايت : تقطيع  

اخلضار، إطعام الدجاج، حتضري الشاي للزوار العابرين، تنظيف األرض، جلي 

الصحون. ويستحيل، مهما انقطع نفسي يف فرك الطناجر اليت سودهتا الدهون، 
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دي ورائحتها  أن أعيد إليها لوهنا األصلي. فخر اجللي ضاربة إى اللون الرما

كريهة. الذابب يدور من حويل. وعندما أتوقف للحظة، تعمد محايت إى شدي 

بشعري بيديها املليئتني ابلدهن. أصبح يف النهاية دبقة کاملطبخ، وأظافري سوداء  

 كلها"

جنود علي مطيعة مع أهنا تكرها محاهتا. التزال  يف االقتباس السابق، 

  مطيعة أن تفعل األعمال املنزلية.

 الرعاية .5

 بظروف واالهتمام ابلتجاهل االهتمام من الشخص موقفهي  الرعاية 

أو  ابملشاكل االهتمام أهنا على أيًضا رعايةال تعريف يتم احمليطة البيئة أو اآلخرين

 الرعاية تنشأ 57.اآلخرين لظروف أوحساسة صعوبة اآلخرين اليت مصواب مصيبة

وجدت الباحثة أشكال الرعاية يف الرواية. أشكال  .ابلتعاطف اشعور  هناك ألن

الرعاية إى أختها والرعاية من أمها إليها والرعاية من الشخص إى الشخص 

 للناس لكن للحيوان والبيئة وغري ذلك. فقط تليسآخر. شكل الرعاية 
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 . جيعل (covid-19) 19-شكل الرعاية حدثت يف إندونيسيا كما كوفيد 

قرح  يف احلكومة سياسة تتطلب. مث تتدهور للناس االقتصادية الظروف كوفيد

مثل  املنزل ارجيف اخل العمل عدم الناس من 19-كوفيد انتشار تقليلرأيها على 

 احلالة هبذه اجملتمع ونيهتم حىت 58قيد يف املكان السياحة والسوق واآلخر.

 شراء يف االقتصاد ألن عسر الذين ون هلميهتمأيضا. اجملتمع  احلالة هبذهالرعاية و 

 تشمل اليت الصحية احلكم نطبق حنن. 19-كوفيد الوقت بداية يفالكمامة 

ترى يف اإلقتباس و الرعاية يف هذه الرواية  اشكال الرعاية اإى اآلخرين. أيًضا

 :الشرح التايل

"وسواء كانت يف حالتها اجليدة أو السيئة، فهي دومة لطيفة بشكل  

حامية يل. وحيصل أحياان أن أتخذين معها للتفرج على خاص حيايل، بل وحىت 

 الواجهات يف جادة هايل املشهورة مبحالت املالبس"

. أبختها الرعاية واهتمام هي مىن تظهرها اليت املوقف يف االقتباس السابق، 

 .األمومة كفراسة  وقائي حىت رعايتها
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فجأة أحسست  "السجن ! إنه عقاب جسيم جدة. هل سيساحمين أيب؟ 

ابخلجل والذنب يتآکالنين. اي له من إحراج عندما طلبوا مين مرافقة اجلندي 

 الذي سيوقفهما ليتمكن من تعيني مكان العنوان !"

 اهأبي اأجربهالرعاية من جنود علي إى أبيها ولو  يف االقتباس السابق، 

ا. هأبي عن إلبالغه والذنب ابخلجل جنود شعرت كما. مبكرة سن يف الزواج على

 .السجن إى يدخل أنأابها  ريدت ال

"أعتقد أنين وجدت اجلواب من جهة شدا، احملامية اجلميلة صاحبة  

النظارة الشمسية. أمكنين أن أرى، عندما جانبتين هذا الصباح، مدى التأثر 

مث نظرت إى «. الذي نظرت به إيل، قبل أن هتتف متعجبة : اي إهلي ! 

وقلبت رأسا على عقب برانمج عملها الذي بدا ساعتها، وفتحت مفكرهتا، 

مليئة جدة. مث انصرفت إى االتصال أبقارهبا، وأصدقائها، وزمالئها الواحد تلو 

 ، مسعتها تقول تكرارة"«اآلخر... على االهتمام بقضية مهمة، مهمة جدا 
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الرعاية من شدا. تبايل شدا يف احلالة جنود. قالت  يف االقتباس السابق، 

 شديديف هذه الكلمة شدا  ... على االهتمام بقضية مهمة، مهمة جدا""شدا 

 والرعاية إى جنود حىت حترسها ابجليدة. االهتمام

"يدها يف يدي ملا رأتين أجهش ابلبكاء. إهنا طريقتها يف القول أهنا  

تساندين. فجأة خطرت ببايل من جديد فكرة رهيبة : وماذا لو إهنم يفكرون يف 

؟ هيفا، شقيقيت الصغرية، شقيقيت اجلميلة الصغرية... شرط  يضاتزوجيها هي أ

 أن ال جيعلها حظها تعيش أبدا دست هذا الكابوس"

 احلزينة جنود ترعىاستهدف هليفا كأخت صغريها  يف االقتباس السابق، 

استهدف لنجود إى هيفا ألن  ،أيضا االقتباس السابقهذا  يفزواجها.  يوميف 

 إليها. احلادث هذاال تريد 

" ليلة الزفاف، مل استطع منع نفسي من البكاء وأان أشاهد جنود ضائعة  

يف هذا الثوب الكبري جدا عليها. اهنا صغرية جدا ! ذرف الكثري من الدمع ! 

بل إنين، وأمال مين يف محايتها، ذهبت إى زوجها وجعلته يقسم أمام هللا ابال 

 تلعب مع أبناء األوالد" ميسها قبل أن تبلغ سن البلوغ، وأبن يرتكها
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 جنود لرؤية كبح تستطيع ال الرعاية من مىن اليت يف االقتباس السابق، 

إى زوجها وجعلته يقسم أمام  مىن ذهبتحىت  مبكرة سن يف تزوجوات أن جيب

ألن مىن تريد يرتكها تلعب مع أبناء . هللا ابال ميسها قبل أن تبلغ سن البلوغ

 .األوالد

يرام ابلنسبة إليك هناك؟ ابدر والدي بسؤاله بصوت أكل شيء على ما " 

متهدج، وهو على وشك البكاء. أراد أيب أن يعرف كل شيء عن فارس. عند 

من يعمل ؟ أهو مسرور هناك ؟ أيكسب عيشه كما جيب ؟ وجاء رد شقيقي 

وأنتم،   -الوحيد بتكراره مرات عدة السؤال نفسه الذي بدا أنه يستحوذ عليه : 

، قبل أن «أنتم » اي وشدد، وهو يتلفظ جبملته، على عبارة  كيف حالكم ؟

انشغل ابيل كثرية على عائليت، فقد مسعت أشياء ... أرجوكم قولوا يل  -يتابع : 

 أن كل شيء على ما يرام"

 بلد إى هرب أنه رغمالرعاية من فارس إى أسرته.  يف االقتباس السابق، 

أيضا أبوه  االقتباس السابقأمه. ويف هذا  وخاصة أبسرته ويهتم يتذكر أجنيب
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أراد أبوه أن يعرف كل شيء عن فارس يف احلال إى فارس  ورعاية فكري

 وعاطفته وحاصالته هناك يصور وأبوه يف الرواية وكأنه يبكي.
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 الباب اخلامس

 اخلامتة

بعد انتهائي من حتليل الرواية "أان جنود ابنة العاشرة ومطلقة" لنجود علي  

أن تلخص اخلالصة واإلقرتحات اليت حصلت   يد الباحثةتر  ،ودلفني مينوي

ووصفته األبعاد  الباحثة تحدد الباحثة يف مرور كتابة اخلطة الرسالة.

 جتماعية يف هذه الرواية كاملرمحة واملساعدة والقرابة والطاعة والرعاية.اإل

 الصةاخل . أ

األبعاد يف شرح األدبية  جتماعيةاإلاستخدمت الباحثة النظرية 

 "أان جنود ابنة العاشرة ومطلقة" لنجود علي ودلفني مينوييف الرواية  ةجتماعياإل

املرمحة مما يلي : ووجدت الباحثة مخسة أشكال من األبعاد االجتماعي 

 واملساعدة والقرابة والطاعة والرعاية. 

 حياة يف جتماعياإل البعد من شكل هناك أن أينتائج هذه الدراسة 

كاملرمحة واملساعدة والقرابة والطاعة والرعاية. شكل   الرواية هذه يف علي جنود
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وشكل البعد املساعدة تعرضت إى  خواتواأل خوةاألالبعد املرمحة تعرضت إى 

وشكل القرابة يف الرواية معرحض ولو األسرة مث شكل الطاعة  حوهلا الناساملوقف 

 الشخصية على الناس الرعاية منابلزواج وشكل  أجربتتعرضت جنود علي ولو 

 يعين جنود علي. الرئيسية

 اإلفرتاحات . ب

"أان جنود يف الرواية  ةجتماعياألبعاد اإلقد مت حبث تكميلي حتت العنوان "        

(". جتماعية أدبيةإدراسة ) ابنة العاشرة ومطلقة" لنجود علي ودلفني مينوي

بعض من التوصيات وهي مما واعرتفت الباحثة أنه ال ختلو عن النقصان وعندي 

 :  يلي

أشكال ألن كثري  هذه الروايةيتعمقوا يقرأوا و من مجيع القرأة أن  الرجاء .1

 جتماعية.األبعاد اإلمن 

ادة إلحداث حتليل متعمق للبعد تستخدم نتائج هذه الدراسة كم .2

 ابجليدة. والتصرف التفكري إى الناس يوجهجتماعي لكي اإل
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