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سيدنا حمّمد سلم على نو  ىصلن، للقرائة والقرائة للعبادة والعبادة هللا تعاىلاحلمد هللا اّلذى جعل القلم للكتابة والكتابة  احلمد هللا رب العاملني،  بسم اهللا الرمحن الرحيم مة الشكركل  أ  من كتابة هذه الرسالة حتت  هبإذن اهللا وتوفيق ةالباحث يتفقد انته  .األبوة وللّتابعني يف حماسن األخّوةباشراف الصفات وبكمال فتّوة وعلى آله اّلذى نعتز م املوصوف واملشروف  حسان عبد إل" ال ترتكوين هنا وحدى"القضايا االجتماعية يف رواية موضوع  ها لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية توقّدم). دراسة حتليلية وصفية( القدوس ، على مساعدما رياملاجست سوماردياملاجستري و  الدكتور شريف الدين لفضيلة املشرفني مها  تقدم خبالص شكرهتاملقام  يف هذا ةفإن الباحث  .يف قسم اللغة العربية وأداS.Humللحصول على شهادة  ةواد الدراسية املقررة على الطالبمادة من املكعة الرانريي اإلسالمية احلكومية  امجب متام كتابة هذه الرسالة إشرافا إإلشراف الباحث يف  إنفاق أوقاما وجهودمها يف علوم الاجلامعة وعميد كلية اآلداب و  ئيسر الشكر ل ةقدم الباحثتو   . هلما العفو والعافية، يف الدنيا واآلخرةفيسأل اهللاجيدا كامال،  تشية ولرئيس قسم اللغة رانريي اإلسالمية احلكومية ببند أاجلامعة ال اإلنسانية  يف يف كتابة هذه  تهمواحملاضرات على مسامه احملاضرينالعربية وأدا وجلميع  Banda Aceh, 4 Februari 2020
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إلحسان " ال ترتكوين هنا وحدى  "ية رواالجتماعية يف القضايا ا: لرسالةع اموضو بيها وأدلعربية اللغة اقسم / إلنسانيةم العلودب واآلاكلية : لقسما/ لكليةا ١٤٠٥٠٢٠١٠ : لقيداقم ر ديسي فضيلة:  لطالبةاسم إ   تجريد  ه  ال ترتكوين هنا  "ية رواالجتماعية يف القضايا الرسالة هو اهذه ع موضون كا ملاجستري ردي اسوما: لثاين ف املشرا ملاجستري ان لدياشريف ر كتوولدا :ولألف املشرا صفحة٤٧ : لرسالةاحجم  ٢٠١٩يناير  ١٨:  ملناقشةايخ رتا )حتليلية وصفيةسة درا( عبد القدوس ملستخدمة الطريقة اما وأ. )حتليلية وصفيةسة درا( إلحسان عبد القدوس" وحدى  املساواة االجتماعية وقضية الدينية وقضية  قضيةخل عليها د حتليلية وصفية دراسة منهج، فها عندما وظرو تمع يف مصرال احوأحتكي عن هذه الرواية فهي يف  . اإلسالمدخل امرأة يهودية قبل  هيو. يةوالرايف هذه لوسيان كانت و. السياسية من و . ابقة العليفعلت كل  شيء حلصول على االحرتام يف جمتمع طلوسيان  لقضايا ابعض عن  لرسالة يبحثالباحثة يف هذه اليت حصلت عليها النتائج ا  اتمع يف مصرأن ية روايف هذه   املساواة االجتماعية هي قضيةوالجتماعية ا



جمتمع اليهودى يف  نية كاروايف هذه  الدينية قضية. اختالفات طبفية بني اتمع   و  . الىت جتمع التربعات لرعاية أوالد اليهود) للنبقطرة ا( حصاد مال عقد جلمعية  تية عقدروايف هذه  سيةلسيااقضية . مصر هم يعولون اإلعتقدات دين أبائهم                                 .لكن ذلك النقود يستخدم ملقتضيات احلركات الصهيونية
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ABSTRAK 

  Nama   : Desi Fadhilah NIM   : 140502010 Fakultas/Jurusan : Adab dan Humaniora/Bahasa dan Sastra Arab  Judul Skripsi : Al-Qadhaya al-Iijtima’iyah fii Riwayah “Laa Tatrukuni Huna Wahdi” li Ihsan Abdul Quddus (Analisis Deskriptif)  Tanggal Sidang : 18 Januari  2019 Jumlah Halaman : 47 halaman Pembimbing II : Sumardi, MA  Penelitian ini berjudul Al-Qadhaya al-Iijtima’iyah fi  Riwayah “Laa Tatrukuni Huna Wahdi” li Ihsan Abdul Quddus (Analisis Deskriptif)”. Kajian ini menfokuskan pada permasalahan sosial yang terdapat dalam novel tersebut. Teknik analisa yang digunakan adalah metode pendekatan analisis deskriptif. Dimana di dalamnya mengkaji tentang masalah kesenjangan sosial, masalah agama, dan masalah politik. Dalam novel ini menceritakan tentang keadaan masyarakat yahudi  Mesir,  Zainab adalah tokoh utama dalam novel ini. Dan dia adalah seorang wanita Yahudi sebelum berpindah agama Islam. Zainab melakukan apa saja demi mendapatkan kekayaan serta kehormatan ditengah masyarakat Mesir kelas atas. Dan hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah gambaran yang berkenaan dengan masalah sosial yang terdapat dalam novel yang didalamnya menunjukkan masalah kesenjangan sosial digambarkan dalam novel bahwa keadaan masyarakat di Mesir yang membedakan kelas sosial antar masyarakat ditandai dengan adanya kelas elite dengan kelas bawah. Masalah agama digambarkan dalam novel bahwa masyarakat Yahudi Mesir masih bergantung pada kepercayaan nenek moyang mereka, Masalah politik digambarkan dalam novel tersebut adalah dengan adanya organisasi yang menghimpun dana dari masyarakat untuk kepentingan anak-anak yahudi akan tetapi dana tersebut dihimpun untuk kepentingan gerakan zionis.  Pembimbing I             : Syarifuddin, MA., Ph. D  
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ألن األدب هو اخللق، فاألدب ليس تقليد أو . األدب هو اخللق أو االبداع فية البحثخل  . أ    مقّدمة  الباب األول ١ األدب هو نشاط إبداعي  ١. يسمى خمرتعه فنان ألنه خيلق عاملا جديدا.  دمية وأصل األدب الدعاء، وأما املعىن اخللقى املتصل . ٣اجلمال من خالل أدوات اللغةواألفكار واملشاعر واهلمم واإلعتقادات يف شكل ملموس من الصور اليت تثري على وهو تعبري عن شخصية اإلنسان يف شكل اخلربات . ٢يعرب به عن األعمل الفنية نزيد هنا ذلك الفن الكالمى الذي يعرب عن العقل . املقصود الذي يقابل بالعلمأو األصول الدينية ال يراد هنا، بل قد يتعازض مع املعىن الفىن بالفضائل النفسية  فأما رواية أصلها . األدب مبا فيه من النثر والعشر والقصيدة والرواية وغريها  ٤.ويصور الشعور واما الرواية اصتالحا فهي كل حالة  ٥.لةرواية مبعىن القصة الطوي -يروى-من روى _______________ 
1 Emzir, Saifur Rohman. Teori dan Pengajaran Sastra.(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2015), hal. 6 2Rene Wellek dan Warren Austin, Teori kesusastraan, diterjemahkan dari Bahasa Inggris 
Theory Of Literature oleh Melani budianta, (Jakarta: Gramedia, 1990), hal, 3 3Jakob Sumardjo, Apresiasi Kesusastraan, (Jakarta: Gramedia, 1987), hal, 3 ٣٨٤،ص٤ط) م٢٠٠٤مكتبة الشروق الدولية، : مصر(، المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرون٥  ٦. ،ص)١٩٩٩جامعة األزهر، : القاهرة (، ، النقد األدبيالرحيم عبد الربد حطه عب٤  



درة للتعبري عما ال ميكن أن يعرب عنه لشعر املوزون لتفتح لإلنسان أبواب القاوأفكاره وخواطره وهواجسه بأرقى االساليب الكتابية اليت تتنوع من النثر املنظوم إىل األدب هو أحد أشكال التعبري اإلنساين عن جممل عواطف اإلنسان   ٦.املرتمجنيمن حاالت النص الذي أجريت فيه تعديالت إما بفعل النساخ أو الرواية أو   ٢ واحدة من األعمال األدبية اليت تويل اهتماما خاصا للقضايا االجتماعية   .خصوصا التفكري يف القضايا االجتماعية. بأسلوب آخر والرواية مبا فيها من قضية . إلحسان عبد القدوس" ال ترتكوين هنا وحدى"رواية  األدب نفسه . من الناحية االجتماعية يعد األدب أدة للنقد االجتماعى  . املساواة االجتماعية والدينية والسياسية شخص ما مع شخص  هو انعكاس لعالقة) الذي غالبا مايشاهدون املواد األدبية(شئ، األحدث اليت حتدث يف العقل باعتباره أصغر جانب من جوانب اتمع ينفصل األدب عن الوجود البشري ألن األدب حيكي حياة اتمع نفسه بعد كل اتمع لذا، ليس من الغريب أن نقول أن األدب هو نتاج للثقافة حىت ال جزء من  رعاية بعض املواقف االجتماعية أو حىت تشغيل بعض آخر أو مع اتمع و  فاتمع .عمارومن مجيع األ) ذكورا وإناثا(قواه اخلاصة، ويضم أعضاء من اجلنسني اتمع عبارة عن نسق اجتماعي مكتف بذاته، ومستمر يف البقاء بفعل   ٧.املناسبات االجتماعية مكتبة لبنان، : ، بريوتمعجم المصطلحات العربية في اللغة واألدبجمدي وهبه وكامل املهندس،  ٦ _______________   ١٨٣، ص)م١٩٨٤
7 Emzir, Saifur Rohman. Teori dan Pengajaran Sastra, hal, 99 



وقد وصفه أحد . اد األحياء، وليس جمموعة من األفكار اردةمجاعة من األفر   ٣ بناء على ما سبق القول فاختارت الباحثة أن تبحث ىف . االجتماعية وغريهاالعديدة منها احلب والعاطفة والسكولوجية واإليديولوجية واملركسية والقضايا ور وهذه الرواية حتكي عن األم. ألديب املصري املشهور وهو إحسان عبد القدوسل هو موضوع الرواية اخلامسة والثالثني "ال ترتكوين هنا وحدي"تعّد رواية   ٨.ما ال ايةله رصيدا من االجراءات والوسائل اخلاصة بالتعامل مع البيئنة، وإطالت وجوده إىل وهو مكتف بذاته مبعىن أن ". الفرداكرب مجاعة ينتمى إليها : "علماء االجتماع بأنه " سالة حتت املوضوع القاضايا االجتماعية يف روايةهذه الر  ةالباحث تفجعل  .عن القضايا االجتماعية املضمونة ىف هذه الروايةرسالتها  لدينية ركز هذه املسألة يف قضية اتدوس و إلحسان عبد الق" ال ترتكين هنا وحدي ال ترتكوين "مشكلة هذا البحث  يعين ما القضايا االجتماعية اليت تتضمن يف رواية فأرادت الباحثة أن حترر عرضها   إىل خلفية البحث اليت قد تقدم نظرا لة البحثمشك  . ب   .والسياسية )ساوة االجتماعيةامل(اإلقتصاديةو    .٣٢،ص)٢٠٠٧القاهرة،(، المدخل إلى علم االجتماعحممد اجلواهري،  ٨ _______________      ؟"هنا وحدى



هذه الرسالة يعين  كشف  هذا البحث الذي حددته الباحثة يففالغرض من  ض البحثالغر . ج  ٤ وضح املبحوث، أن تشرح وتاملوضوع  النكت من  يف ةكز الباحثقبل أن تر   عانى المصطلحاتم.  د  .ترتكين هنا وحدىال االجتماعية يف رواية القضايا  قول يصح ان اسم من قضى، عند املنتقيي�ن): مص(القضايا ج القضية  .١  :اين املصطلحات يف هذا البحث كما يايلعددا من مع ما يقبل به عادة  هي: يقال لقائله أنه صادق فيه او كاذب، املسلمة جتمع القوم ا. جتماعا -جيتمع -جتمعااالجتماعي مشتق من كلمة  .٢  ٩.ال تتطلب برهانا خاصااهل العلم من القضايا او املقدمات التي الذين يعيشون الناس عتموفقا لسيلو سومارجان، ا ١٠.والشيء املتفرق موضوعي من وفقا إميل دوركهامي اتماع هو واقع . معا وإنتاج الثقافة  11Nofiawaty,Jurnal Hubungan Antara Faktor Penduduk Setempat Terhadap  .٣٨٤،ص ٤:م،ط٢٠٠٤، )الشروق الدولية مكتبة: مصر ( المعجم الوسيطجممع الغة العربية،  ١٠  .٦٣٦، ص)دار املشرق: بريوت، لبنان(، المنجد في اللغة واألعلملويس معلوف،  ٩ _______________تشبه به الذي يأيت القوم بعلم أو خرب فريويه، وكأنه أتاهم مبا يرويهم من ، وهذا هو األصل، مث ملاءاوهو راو فب قوم رواة، وهم الذين يأتون برويت على أهلي أروي ريا، : قال ألصمعي. واألصل رويت املاء ريأالراء والواو والياء، األصل واحد ثو يشتق منها، : روى: الرواية يف الغة .٣  ١١.األفراد الذين هم أعضاء
Kecenderungan Preferensinya, ( Universitas Sriwijaya) bil, 2. 



: روى على البعري ريا: لقد جاء يف املعجم الوسيط قوهلم ١٢.ذالك  ٥ استسقى هلم املاء، روى تابعري، شد : استسقى، روى القوم عليهم وهلم روى احلديث أو الشعر  لئال يسقط من ظهر البعري عند غلبة النوم، عليه أي : ونقله، ويقال روى عليه الكذب، أي كذب عليه وروى احلبل ريارواة، وروى البعري املاء رواية محله ) ج(رواية أي محله ونقله، فهو روى  راوى احلديث أو لشعر حامله : أنعم فتله، وروى الزرع أي سقاة، الراوى كان موضوع هذه الرسالة هو القضايا ) ٢٠١٧(روضة احلمديةسيت  .١  :لقد كتب كثري من الطالب عن هذا املوضوع ومنهم  الدراسات السابقة. ه  .االجتماعيةاحلب والعاطفة والسكولوجية واإليديولوجية واملركسية والقضايا وهذه الرواية حتكي عن األمور العديدة منها . وهو إحسان عبد القدوسرواية من روايات الىت كتبها  األديب املصري املشهور الترتكنيهناوحد¥ .٤ ١٣.القصة الطويلة: ونقاله رنسية حتكي عن أحوال املصرية وظروفها عندما دخل عليها مستعمرين الفوأما الطريقة املستخدمة يف التحليل فهي منهج حتليلية وصفية، ويف هذه الرواية ). للية وصفيةدراسة حت(لعلي أمحد باكثري " مأساة زينب"االجتماعية يف رواية  م ، ٢٠١١، سعريةاللغة في رواية فوضى الحواس ألحلم مستغانمينسيمة بلعيدي، كرمية جلخن ، ١٣  .٣ ، صدور الرواية الشفهية في حفظ القرآن الكريم وعلومهزكريا إبراهيم الرميلي، ١٢ _______________   .١٧. ص



بل . هذه املعادة حتتوي على أن الفرنسيىي يستلمون احلكومة املصرية حريةوكانت . املعاهدة العريش بني مصر والفرنسا واإلجنليز والعثمانيني واملماليكيني، صورة قضية السياسي يف هذه رواية عقدت واملماليك واالجنليزية والعثمان  ٦ قوق بني القيم األخالقية يف شخصية الشخصيات النسائية، واملساواة يف احليف هذه الرواية هناك ثالث قضايا رئيسية من النسوية واليت تشمل . جوكجاكرتانقدية أدبية نسائية، جبمامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية دوس دراسة رواية ال ترتكوين هنا وحدي إلحسان عبد الق) ٢٠٠٨(ناصحني .٢ .املعاهدةالعثمانيون ينكرون تلك  وأهداف احلياة من الشخصيات . رجالالشخصيات النسائية والشخصيات ال وهذا التحليل سوف . املستخدم هو النقد األدبية النسائية وأما الطريقة.النسائية نتاج هو كيفية حل لذلك، فإن االست. تشريح ثالث قضايا يف هذه الرواية وحدى إلحسان عبد القدوس  املشاكل النسائية الثالث يف رواية ال ترتكين هنا يف " لوسيان"االّجتاه السكولوجيا يف شخصية يف ) ٢٠١٧( رسالة أشرا أودينا .٣ .مع الطريقة املستخدم هو النقد األدبية النسائية ال "يف رواية " لوسيان"كان موضوع الرسالة هو االّجتاه السكولوجيا يف شخصية يف  .إلحسان عبد القدوس" ال ترتكوين هنا وحدي"رواية  املرتكز يف مسألة واحدة هي العناصر . إلحسان عبد القدوس" ترتكوين هنا وحدي تحليلي على السكولوجيا على يد منهج الوصفي التحليلي حيث إّا تعتمد الوأما الطريقة املستخدمة يف التحليل فهي ". لوسيان"يف شخصية يف السكولوجيا  ، ومن النتائج اليت حصلت عليها الباحثة فهي العناصر سيجمند فرويد



وهو )id(اهلو ) ١(هذه الرسالة هي " لوسيان"شخصية السيكولوجيا التحليلي يف   ٧ إمتصاٌص  )super ego(واألنا األعلى ) ٣(اخلارجي،للشخص على التواصل بالعامل على اتصال بالعامل الواقع، وتطور األنا من اهلو يف زمن الطفولة وأصبح املنبع وهي ناحية عقلية الوحيدة أن يكون  )ego(واألنا ) ٢(جزء من الروح أو النفسي،  ية ويعطي حدود األفراد عن قيمة اتمعة، ألنه يف هذه النقطة هناك قيمة أخالق ال ترتكوين هنا "لوجية  يف رواية تفكيك األيديو  )٢٠١٧(رسالة جفري فرنات  .٤  .اخلري والشر بني " ال ترتكوين هنا وحدى"عنواع هذه الدراسة، تفكيك األيديولوجية يف الرواية  .إلحسان عبد القدوس" وحدي هذا البحث يركز على القضايا األساسية، وهي . رواية إحسان عبد القدوسويف هذه الرسالة يقوم البحث بدراسة األفكار الواردة يف . إلحسان عبد القدوس : اليت نقلت من الرواية فهي" ال ترتكوين هنا وحدى"بنظرية التفكيك يف الرواية والنتائج املستخلصة من هذه الدراسة أي العناصر املتصلة . الذي جاك دريدابالنسبة لألسلوب املتبع هو وصف أسلوب التحليل باستخدام نظرية تفكيك أما ". ترتكوين هنا وحدىال "بنظرية التفكيك يف الرواية العناصر اليت تتصل  عاد عن الطمع واحلث على القناعة، البحث عن معىن طاعة الزوجة لزوجها، االبت         .احلياة السعيدة



دراسة أما منهج البحث الذى استخدمته الباحثة ىف هذه الرسالة فهى   نهج البحثم. و     ٨ بالقضايا االجتماعيةالىت ظهرت ىف  تدرس عماتتعلقحيث إا حتليلية وصفية  وأما كيفية  كتابة هذه الرسالة .املكتىب باإلطالع على الكتب املتعلقة باملوضوعاعتمدت الباحثة على طريقة البحث فىف مجع املعلومات والبيانات وأما .اتع   .”Pedoman Penulis Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, Tahun 2014  .والعلوم اإلنسانية جامعة الرانري اإلسالمية احلكومية دار السالمداا بكلية اآلداب أمد الباحثة على الطريقة اليت قررها قسم اللغة العربية و تفتع



سرية إحسان عبد القدوس  يفصورة خمتصرة عن  تبحثيف هذا الباب   ترجمة إحسان عبد القدوس  الباب الثانى ٩ ، كان ١٩٩٠يناير  ١٢ - ١٩١٩يناير  ١إحسان عبد القدوس  حياته ونشأته  . أ  .من ناحية حياته األدبية وحياته االجتماعية ومؤلفاته  Ihsan Abdul Quddus, Aku Lupa BahwaAku Perempuan, di terjemahkan dari wanasitu anni imra’ah oleh syahid widi nugroho(jakarta: pustaka alvabet)2012, hal, 220 1 ____________وكان يغرض على مجيع العائلة االلتزام والتمسك بأوامر الدين وأداء فروضه ويعمل رئيس كتاب باحلاكم الشرعبة وهو حبكم ثقافته وتعليمه متدين جدا بيت جده لوالده املرحوم الشيخ أمحد رضوان وكان من خرجيى اجلامع األزهر أ يف إحسان حممد عبد القدوس أمحد رضوان وهذا هو امسه بالكامل، نش  .متعددةاخلروج من احمللية إىل حيز العاملية وترمجت معظم رواياته إىل لغات اجنبية وميثل أدب إحسان عبد القدوس نقلة نوعية ومتيزه يف الرواية العربية، إذ جنح يف . العذرية وحتولت أغلب قصصه إىل أفالم سينمائيةقصصهم احلب البعيد عن ويعتبري إحسان عبد القدوس من أوائل الروائيني العرب  الذين تناولوا يف   ١.أما والده حممد عبد القدوس فقد كان ممثال ومؤلفا. وجملة صباح اخلرياليوسف الرتكية األصل اللبنانية املولد واملرىب وهيُ مَؤِسَسة جملة روز اليوسف ابن السيدة فاطمة  صحفي وروائي مصري من أصل تركي من جهة أبويه، فهو



ساء يف عائلته اخلروج إىل واحملافظة على التقليد حبيث كان حيرم على مجيع الن  ١٠ وكان ينتقتل وهو طفل من . فيها كبار الشعراء وألدباء والسياسيني ورجال الفنروز اليوسف سيدة متحررة تفتح بيتها لعقد نداوت، ثقافية وسياسية يشرتك ويف الوقت نفسه كانت والدته الفناتة الكبرية والصحفية الالمعة السيدة   ٢.الشرفة بدون حجاب . م  وفشل أن يكون حمامياً ١٩٤٢وخترج إحسان من كلية احلقوق عام   حياته األدبية  . ب  ٣.اا ندوة روز اليوسف. النقيض متاما ملا كان عليهاارتضاها له جده وقبل أن يهضمها جيد نفسه يف أحضان ندوة أخرى على ده حيث يلتقى بزمالنه من علماء األزهر ويأخذ جرعته الدينية اليت ندوة ج ثالثة وجال "املصري الوحيد الذي كتب عن اجلنس فهنك املازين يف قصة لست الكاتب : "ويتحدث إحسان عن نفسه ككاتب عن اجلنس فيقولأكثر من ست مائة قصة وقدمت السينما عددًا كبريًا من قصصه،  لقد كتب وكالمها كتب عن اجلنس أو " الرباط املقدس"وتوفيق احلكيم يف قصة " وامرأة   ١١نفس املرجع، ص   ٣  ١١ص ، )١٩٨٣اهلبئة املبتوية العامة للكتب، (أمرية أبو الفتوح، إحسان عبد القدوس يتدكر،   ٢ ____________قصصه تدور يف جمتمع غري قارئ أي اتمع الشعيب القدمي أو احلديث الذي ال وجنيب حمفوظ أيضًا يعاجل اجلنس بصراحة عين ولكن معظم مواضيع !! ككاتبمثلما عندما هومجت فقد حتملت سخط الناس علّي إلمياين مبسؤولييت  ولكن ثورة الناس عليهما جعلتهما يرتاجعان، ولكنين مل أضعف  ضح مما كتبت



سواء عند الطبقة  فكتبت عن اجلنس حني أحسست أن عندي ما أكتبه عنهأما أنا فقد كنت واضحًا وصرحيًا وجريئاً .. يعيش فيه، لذلك ال ينتقد وال يثرناس من عامل آخر غري عامله وال حيس أن القصة متسه أو تعاجل الواقع الذي قرأ أو ال يكتب أو هي مواضيع تارخيية، لذلك فالقارئ حيس كأنه يتفرج على ي  ١١ دون أن أسعى املة طبقة على حساب طبقة  -املتوسطة أو الطبقات الشعبية بالرغم من موقفه جتاه اتفاقيه كامب ديفيد إال أنه يف . مراكز القوى قرارأ بإعدمهلالغتيال عدة مرات، كما سجن بعد الثورة مرتني يف السجن احلريب وأصدرت األسلحة القاسدة اليت تبهت الرأي العام إىل خطورة الوضع، وقد تعرض إحسان ها،ومن أهم القضايا اليت طرها قضية سياسية تعرض للسجن واملعتقالت بسببوقد سلمته رئاسة حتريرها بعد ما نضج يف حياته، وكانت إلحسان مقاالت تول إحسان رئاسة حترير جملة روز اليوسف، وهي الة اليت أسستها أمه   ".أخرى ال "و" كانت صعبة ومغرورة: "متعاطفًا مع اليهود كما يف قصص قصصه كان عية وعشر حتويلها إىل نصوص مسرحية وتسع روايات أصبحت مسلسالت إذارواية مت حتويلها إىل نصوص لألفالم ومخس روايات مت  ٤٩وقد كتب . السينماشارك إحسان باسهامات بارزة يف الس األعلى للصحافة ومؤسسة   ".ترتكوين هنا وحدي كتابا من رواياته   ٦٥روايات مت حتويلها إىل مسلسالت تليفزيونية إضافة إىل  صري السابق حممد حسيب وسام االستحقاق من الدرجة األوىل ومنحه الرئيس املأما التكرمي لديه منه متنحه الرئيس املصري األسبق مجال عبد الناصر  .ترمجت إىل اإلجنليزية والفرنسية واألوكرانية والصينية واألملانية



وجد .١٩٨٩مبارك وسام اجلمهورية زجائزة الدولة النقديرية يف اآلداب سنة   ١٢ يف عام " دمي ودموعي وابتسامايت: "بعض اجلوائزه، اجلائزة األوىل عن روايته الرصاصة ال تزال يف " اجلائزة الثاين جائزة أحسن قصة فيلم عن روايته . ١٩٧٣ بدا إحسان عبد  ١٩٤٤جبانب عملة كصحفي مبجلة روز اليوسف، يف عام كمحامي حتت التمرين مبكتب احد كبار احملامني وهو ادوارد قصريي وذالك ، وعمل  ١٩٤٢وتشجيعه على القراءة، وقد خترج من مدرسة احلقوق يف عام فولته هوايته املفضلة هي القراءة، اهتم والده حبسن تعليمه ويف ط دراساته. ج  ٤".جييب له كل الفرص والظروف للعمل يف وبعد ان العمل يف روز اليوسف، يات بعد اقل من بضعة سنوات صحفي متميز ومشهور، وراوئ، وكاتب سياسي، االدب والصحافة بالنسبة له كانا من ضروريات احلياة اليت ال غين عنها، واصبح وبعد ذالك ترك مهنة املاماة ووهب نفسة للصحافة واالدب فقد شعر ان   .ابة نصوص قصرية ورواياتالقدوس كت   ٢٢٠,+* ا)'&%$، ٥ Ihsan abdul quddus, aku lupa bahwa aku perempuan, hal, 221  4 ____________    ٥.سنوات  مث عمل جبريده االهرام وعني رئيسا لتحريرها ٨٥جريده االخبار ملد 



انتهيت من كتابة رواية يف أوائل شهر هي " ال ترتكوين هنا وحدي"رواية  ال ترتكوين هنا وحدي .١  :كثرية ومن أشهر مؤلفاته هيكان إحسان عبد القدوس كاتبا مصريا وأديبا مشهورا وولد من يده كتب    مؤلفاته. ح  ١٣   .٤٧، ص )١٩٧٩مكتبة مصرى، : القاهرة(، ال تتركوني هنا وحدىإحسان عبد القدوس،   ٦ ____________ثالثة معي يف روز اليوسف وقد هاجر ثالثتهم إسرائيل، وهو ما سردته يف قصة ذلك كربت وعملت ومجعىن العمل بكثري من األصدقاءاليهود كان من بينهم يهودى امسه ساسون كان يصحبىن كثريا لزيارة عائلته يف بيته حبارة اليهود، وبعد يف العمل موظف املرحوم حممد عبد اهلادى بشارع املوسكى وكان يزاملىن وكنت أيام األجازة أعمل بائعا يف حمل جتارة بدل وبالطى، ميلكه صديقى مث عشت مرحلة من صباى يف حارة اليهود عندما كنت طالبا يف املدرسة الثانوية م أغلبية من السكان اليهود، وكان ىل من بينهم أصدقاء وصديقات كثريون، يضمنذ كنت أعيش صباى وسبايب يف حى العباسية ملالصق حلى الظاهر الذى كان اتمع اليهودى املصرى، ومبا كانت ثالث أو رابع قصة، فقد عشت هذا اتمع ويقول إحسان عبد القدوس وليست هذه أول قصة أكتبها وأنشرها عن   ٦.ثل واقعا قائما ولكنها متثل مرحلة مرت باتمع املصرىألن القصة ال متمصر، ومل أفكر يف أن أعدل من القسة حبيث تعيش داخل األحداث اجلديدة، وإسرائيل وهو ما يكون أن له أثر كبري يف وضع اتمع اليهودى الذى يعيش يف أي قبل أن توقع معاهدة السالم وقيل أن تفتح احلدود بني مصر . ١٩٧٩يناير 



نشرت يف األهرام منذ أكثر من ثالث اليت ) أين ذهبت صديقيت اليهودية(  ١٤ هذه تريد أن حتصل على حريتها يف ظل تقالد قدمية موروثة وحماولتها حتطيم جمتمع ما قبل الثورة وما بعدها فالبطلة أمينة الفتاة ذات الشخصية القومية اليت وبرغم ما فيها من العالقات خاصة جدا اال أا تدور يف جمتمع سياسي،  أنا حرة  .٢  ٧.سنوات فكاتبنا .. وهو يكمل ا جمموعة وقاالته الشهرية عن حرب فلسطني  القضايا نئمة يف عربية كاديالك .٣  ٨.ومناقشام حبماسها الواعى فلقد أصبحوتريد أن حتقق له ثورته ختبئ اهلاربني من الثوار وتشاركهم اجتماعام فها فيه أا تريده كاتبا كبريا الثائرين وحتبه ب له حريتها فلقد احنصرت كل أهدالغرض أو هدف ولكنها حينما تلتقي بالكاتب الثوري عباس الذي جيمع حوله تستطيع يف النهاية أن حتصل على حريتها ولكنها حرية بال معىن فهي ال بها حىت " حى العباسية"القيود لتصل إىل ما ترنو إليه وصراعها مع أهل احلي    .٤٢، ص١٩٨٣املبتوية العامة للكتب، ، اهلبئة إحسان عبد القدوس يتذكرأمرية أبو الفتوح،  ٨  .٧نفس املرجع، ص   ٧ ____________أقنح نفسه بأن الغاية تربز الوسيلة ومن أجل ذلك أخذ يقدم تنازالت عديدة الفلسطينية يتعرف على سيدة أجنبية يأخد منها املال ليشرتى السالح هكذا ضاعت بني أيدي من يساومون ا، فبطلها مناضل كل فكره وتعلق بالقضية ففي هذه القصة يوضح كيف أن القضية  .من أكثر الكاتب تبنيا لقضيتهم



م وهي قصة بطولة لثورى  ١٩٥٦ةالىت صدرت عام "يف بيتنا رجل"وأما  يف بيتنا رجل .٤ ٩.اليت أهدا اياه فدخل فيها ونام واسرتاحتالشت القضية من ذاكرته أمام العربة الكاديالك الفاخرة وانساق وراء السيدة و   ١٥ قاتل أمني عثمان الذي أخفاه كاتبنا يف منزله حتت " حسني توفيق"مصرى هو  احبث  عن مبادئك جتد .. بني أبطاهلا، وهو يقول من خالهلا أن احلياة مبادئ فهي صوير للمؤثرات السياسية ولطبيعة اتمع من خالل قصص عاطفية  ال تطفئ الشمس .٥  ١٠.وطنية خالصة حراسة زوجته وهي قصة   .٤٣نفس املرجع، ص  ١٠  .٤٦نفس املرجع، ص  ٩ ____________ االمساعيلية الذين هاجوالضياع والتشرد الذى عاش فيه أهاىل حمفظات القناة بور سعيد، السوبس، تتناوهلا يف شكل جديد فقد صور فيها تصويرا غاية يف الدقة مدى احلرية م وهي أول قصة تتناول اهلزمية املرة كما اا  ١٩٦٨الىت صدرت سنة  هلزمية امسها فاطمة .٦  .نفسك



أما االجتماعية فهي كل شيء هلا عالقة مع . الظروف اليت تثري صعوباتالقضايا هي شيء من األشياء اليت حتتاج إىل تقضية، وهذه القضايا أو  تعريف القضايا االجتماعية  . أ  اإلطار النظري  الباب الثالث ١٦ لذلك كانت القضايا االجتماعية نتيجة للتفاعل بني األفراد يف . اتمع . اتمع احمللي، وهذه الظروف متكن أن حتلل من خالل األنشطة املشرتكةاليت يصوغها أو يعرب عنها كيان مؤثر يهدد قيم جمتمع يؤثر على أغلبية أعضاء ويقول بلومري وطومسون إن القضايا االجتماعية هي إحدى الشروط  ١.اتمع ضات يف وميكن للكيان أن يكون متحدثا عاما أو أن يكون موضوعا لالسرت  ولكن يف النهاية أدركت أن الشفاء ليس ممكنا . التشخيص أو املشاكل املتصورةالقضايا االجتماعية ميكن القيام به عن طريق الشفاء ويستند جزئيا على رأت الباسولوجية  االجتماعية من املعتقني يف البداية تفرتض أيضا إن   ٢.وسائط اإلعالم، مثل التلفزيون واجلريدة  ____________ ٣.ن اتمع واحد من الوحدة املرتابطة والقضايا بشكل عامةجزئيا أل
1 Fatimah binti Ali. 2007. Masalah Sosial Pelajar dan Hubungannya dengan 

Kemerosotan Pembelajaran. Jurnal Ushuluddin, Bil 25. Hal: 148. 
2 Farah Rizkiana Novianti, Modul Sosiologi, 2016, Jakarta: Universitas Mercu Buana. 

Hal: 1. 
3 Ibid. Hal.3. 



رجل السياسية، الذي ميتهن اال " سياسي"فباملذكر تعين كلمة  .٣ ٦.والعمل على استعمار مرافقة املختلفةبأنه استيالء دولة أو شعب آخر لنهب ثرواته وتسخري طاقات أفراده ويعريف الشهايب وجنكة االستعمار موافقني ملا جاء يف املعجام الواسيط   .٢ ٥.ثالث أنه حالة تعيشها األمة وأفرادهاإجراءات وسياسات، وبعضهم يرى أنه شعور وإحساس، ويرى فريق متباينة يف مفردا، وغري متفقة يف مضامينها، فبعضهم يعريف األمن بأنه أما املعاصرون فلهم حماوالت جادة يف تعريف ألمن إال أن تعريفا م  .١  :يف األمن، اإلستعمار، السياسةتعر   ٤.اليت ختالف عن وضعة االجتماعي" السلوك املنحرفة"تعريف باسم فشل النظام االجتماعي اجلاري بل إمنا أيضا من اإلجراءات االجتماعية اليت ليست القضايا االجتماعية بسبب اهليكل القائم داخل اتمع احمللي أو   ١٧ على : عالقات السلطة والطاعة اليت وضعت من أجل ماهية مشرتكةمستوى احلاضرة أو اموعة البشرية، وبعبارة أدق، جمموعة البنيات عن الصورة اليت يكوا اتمع عن نفسه، مبعىن جمموعة العالقات على وتغين أيضا . ارض مع املعىن املؤنثإال ان هذا املعىن ال يتع. السياسي الحج تدبير األمن الداخلي وقوعده العامة في الدولة في ضوء مقاصد حسام إبراهيم حسني أبو   ٥ .Ibid. Hlm. 4  4 ____________ ٧.تقدير احلفاظ على متاسك اموعة   .٢-٣ص . ٢٠١٥-٢٠١٤، دروس في علم السياسة السدسية األولىفقيهي، حممد   ٧  .٤ص . ه ١٤٢٧،االستعمار في العصر الحديث ودوافعه الدينيةمنقذ بن حممود السقار،  ٦  .١١ص .٢٠٠٦، الشاريعة



وهذا يقودنا أن نتعريف أكثر " politics"هي صفة ل "political"إن كلمة  السياسية .١ .النهائيةومكونااة، كان هذا يف رأيه يسهم يف النهاية يف تشكيل اجتاهات الفرد فاعله داخل اجلماعة ونظرته إىل نتاج القافة اليومية مع األشخاص اآلخرين وتاألصلية لألنا فهو اإلنتاج األخرية لعملية التنشئة االجتماعية ولعالقة اإلنسان األساسي ملا أنشئ اجتماعيا يف اإلنسان، فاالجتاه يف تعريفه هو املكونات كلمة االجته ليشري إىل العنصر   (M.SHERIF)الشريف  كما يتضح  عناصر القضايا اإلجتماعية  . ب  ١٨ " polis"الذي وجد قدميا، حيث أنه مشتق من كلمة  politicsعلى مفهم ال  أي دولة املدينة، وعليه فإن مفهم ال  City-Stateاإلغريقية األصل، واليت تعين  politics  ة هذا، وهلذا فإن أية حماولة لتعريف السياسالدولة، وبشكل خاص احلكومة، وقد مت التعامل مع هذا التعريف حىت وقتنا يف املصطلح اإلغريقي القدمي عىن كل األشياء اليت هلا عالقة بشؤون"politics " العريب ميقراطي املركز الد:  مقدمة في علم السياسة والعالقات الدوليةهدي الشيب، رضوان حيىي،  ٨ ____________        ٨.وسريان مفعول السياسة، وكذلك األمر بالنسبة للسلطةالدولة، حيث أن لب الدولة هي احلكومة ال بد من إبراز دور صناعة القرار جيب أن تشري إىل مفهوم   ١٠ ، ص٢٠١٧أملانيا، 



) من القيم املختلفة(أو دراسة السلطة اليت حتدد من حيصل على ماذا دراسة وأصحاب  النفوذ، : "  (harold laswell)تعريف هارولد السويل  -  :تعرف علم السياسية يف الفكر الغريب  ١٩ الدراسة العلمية لظاهرة السلطة : " (david eston) تعريف دافيد إيستون - ".ومىت وكيف هذه احلكومات يف عالقاا اليت تقوم عليها احلكومات واليت توجه علم حكم الدول أو دراسة املبدئ : تعريف اإلنسيكلوفيديا الكبرية - ".وكل ما يتعلق ا تكون شرعية أو مدينة فإذا كانت شرعية كانت أحكامها مستمدة من تنظيم أمور الدولة و تدبري شؤوا، وقد :" تعريف القموس الفلسفي - ."احلكاموتطلق على جمموعة الشؤون الت م الدولة أو الطريقة اليت يسلكها هي علم احلكومة وفن عالقات احلكم، :"تعريف املوسوعة السياسية - ".والعمليات السياسية على مستويات التحليل املختلفةواملتخصصني ملناهج وأسليب البحث السياسي أثناء دراسة الظواهر كل ما يتعلق بتطبيق الباحثني : " تعريف ناجي عبد النور -  :تعريف علم السياسة يف الفكر العريب اإلسالمي ".باملواطنني وبالدول االخرى



، والذي يعىن "اقتصاد املعلومات"مصطلحات أخرى قد تتداخل معه، من بينها من املهم قبل تعريف مفهوم إقتصاد املعرفة أن منيز بينه وبني عدة  اإلقتصادية .٢  ٩."علم السياسةالدين، وإذ كانت قسام من احلكمة العلمية وهي احلكمة السيايسة أو   ٢٠ مدى توافق االستثمار في وسائل التواصل االجتماعي مع معايير علي بن ضميان العنزي، . د١٠   ١٧-١٦ص   08ص ب   -فرعأيب مسراء-طرابلس/ لبنان: مدخل السياسة مركز جيل البحث العلميهادية حيياوي، . د  ٩ ____________      ١٠".معلومايت"خمتلف األنشطة االقتصادية واالجتماعية يف جمتمع ميكن القول بأنه جمتمع مرحلة متقدمة االقتصاد املعريف، أي أنه يعتمد على تطبيق االقتصاد املعريف يف جية، فهو يعترب مكانة املعرفة والتكنولوجيا والعمل على تطبيقها يف اإلنشطة اإلنتوهنك أيضا مصطلح االقتصاد املبين على املعرفة الذي ينبع من إدراك   .عكس النشاط االقتصادي الذي ال ميكن أن جيري إال بطريقة متعمدةنتيجة للبحث العلمي الذي هو نشاط متعمد يقود إىل زيادة املخزون املعريف، املعرفة هو نشاط تلقائي يتبع نشاطا آخر، وال يكون متعمدا إال عندما يأيت فتمكن يف إنتاجها ويف أنشطة التعليم والتدريب والتعليم امللحقة ا وإنتاج يف املعلومات متكن يف الكشف عنها ومحايتها، اما الناحية االقتصادية يف املعرفة املعلومات، ذلك ألن الناحية االقصادية  بطبيعة القرارات االقتصادية املبنية على   ٣-٢ سعود، ص، جامعة امللك اقتصاد المعرفة ورقة بحثية مقدمة



منيته، : زاد و منا، و ربيته:  جاء يف لسان العرب، ربا الشيء الرتبية لغة الرتبية .٣  ٢١ ، أي يزيدها، و ربوت يف بين "و يريب الصدقات"القرآن الكرمي، ويف  :  تنشأ وتغذي وتثقف، وربّاه:  ويف املعجم الوسيط، ترىب. نشأت فيهم:فالن غذية، التنشئة، و النمو، الت:  العربية لكلمة تربية، يتضمن العناصر التاليةوهكذا فإن املعىن القاموسي يف لغتنا .  منّى قواه اجلسمية والعقلية و اخللقية :  تربية، والثانية: أما يف اللغة الفرنسية فإننا جند كلمتني، األوىل. التثقيف و من بني التعاريف اليت ميكن . يف حتديد الغرض من الرتبية وأهدافها يف اتمعوا يف ذلك اختالفات كبرية الختالفهم الرتبية تعريفا جامعا مانعا، لكنهم اختلفلقد حاول كثري من املربني، قدميا و حديثا، أن يعرفوا   الرتبية اصطالحا  .األوىل من أصل التيين، والثانية من أصل يوناين. بيداغوجيا و مهمة الرتبية أن حترتم حرية الفرد الطبيعية و تساعده إىل الكمال املمكن،  ) ١٧٢٤ (إمانويل كانت -   ".الرتبية إعداد العقل للكسب، كما تعد األرض للنبات و الزرع"  :، و من آرائه )ق م  ٣٢٢ -٣٨٤( آرسطو  -   ".العلوم، إمنا بتوجيه التلميذ باملناقشة و األسئلة إعطاء اجلسم كل مجال و كمال ممكن، و دور املعلم ال يقوم على فرض "     : الغرض من الرتبية الوصول باإلنسان من آرائه"   : و من آرائه ،) ١٨٠٤ - و ،)ق م  ٣٤٨ – ٤٢٧( أفالطون  -   : ³‘²‘¹إقرتاحها يف هذا الصدد،   ".على حتقيق إنسانيته 



هو اجلزاء واملكافأة، والطاعة والعادة، : عرف العلماء اللغة، الدين بقوهلم الدينية .٤   ١١".مذهب روسو، أن الرتبية الناجحة تلك اليت حترتم مؤهالت الطفل، و هو يذهب "الرتبية هي تنمية كل قوى الطفل تنمية كاملة و متكاملة "   : من آرائه  ، و) ١٨٢٧ -١٧٤٦(بيستالوتزي  -   ".وجنعله قادرا على تثقيف نفسه بنفسه الغاية من الرتبية، أال حنشو رأس الطفل باملعلومات، إمنا ذب قواه العقلية، "   :  و من آرائه ،) ١٨١٢ -١٧٧٨( جون جاك روسو -   ٢٢ دان بكاذا ديانة وتدين به، فهو دين، : ويقالوالشأن، واستعري للشريعة،  ِديـًْنا : (أيضاً، فيطلق على العصول خاصة، فيكون مبعىن امللة، وعليه قاله تعاىل، كاالعتقاد والعلم والصالة، وقد يتجوز فيه )أي معنويًا او مادياً (لبيًا او قااهلي، سائق لذوي العقول السليمة، باختيارهم احملمود، اىل اخلري باالذات، قلبياً انه وضع : " فقد عرفه التهانوي بقوله: أما تعريف الدين يف االصطالح  .اعتباراً بالطاعة، واالنقيد للشريعة: اإلسالم، ويقال: ومتدين، والدين ًفا وقد يتجوز فيه أيضاً، فيطلق على الفروع  ١٦١:األنعام) ِقْيًما ملَة ِإبـَْرِهْيَم َحِنيـْ اتمع، يعيش  اإلنسان وربه، وينظم العبادات، والعامالت بني الناس، وجيعلالذي أقام اهللا، عز وجل، ألجله احلياة الدنيا، ألنه ينظم العالقة، ما بني وقد اعترب علماء وقاصد الشريعة، أن الدين، هو املقصد  األساسي،   .٥:البينة) َويـُْؤتُوا الزَكاَة َوَذِلَك ِدْيُن اْلَقيَمةِ : (اىلخاصح، وعليه قوله تع - ١٣ ، ص مدخل إلى علوم التربية، نـالرمحن ياسي.ع، ارنوريـة صبـ، يقرينـبن عمرو ، ـوريقد بـحمم١١ ____________ ١٤  



َر ْاِإلْسَالِم : ( جعل الدين اإلسالمي، هو الدين احلق، فقال تعاىلبعث اهللا، عز وجل، النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم، وختم األمبياء به، فقد حياة سعيدة، بعيدة عن كل أشكال االحنراف واجلرمية، ونبذ العنف، وبعدها   ٢٣ َوَمْن يـَْبَتِغ َغيـْ   ١٢٩٩ - ١٢٩٨ ، صمقصد حفظ الدين ودوره في القضاء على العنف الجامعيأمحد حسن الربابعة، ١٢ ____________القرن السابع عشر، والتكوين الفكري عموما والتقدم الفكري للشخص املنشأ حيث كانت تعين الطقوس الدينية يف القرون الوسطى، وفالحة األرض يف يف طبيعته وقواعده املعرفية والرصد الكرونولوجي لكمة الثقافة يبني أا فرنسية ماعية، وهو ضروري هلا إىل حد ما، للتفكري مفهوم الثقافة مالزما للعلوم االجتإن حتديد مفهوم الثقافة هو احملدد ملا هلا من وظيفة يف اتمع، ويعترب  الثقافة   .٦  . احلضري والريفيكعادات الزواج، جيسدها األفراد خمتلف طبقات اتمع ومستوياته وأمناطه ي ملزم، تتكن انطالقا من قيم دينية وعرفية جتعل األفراد تبعا  اجتماعي جرب اجتماعي متكرر يتم توارثه، وميكن أن تكون العدة فردية، أو هي سلوك العدات لغة هي ما يكرر اإلنسان العودة إليه مرار، واصطالح هي سلوك   .ومتيزت جبملة من اخلصائصظهرت العادات خلدمة أغراض معينة، فأصبحت ذات أمهية وتفرعت  العادات .٥  ١٩.١٢:العمران) ْقَبَل ِمْنهُ ِديْناً فـََلْن يُـ 



ين اكتسبت الكلمة األملا  kulture""إىل  "culture"وبانتقل مفهوم  ..متصلة بالتاريخ، فن متجذر يف جلماعةثقافة مجاعية، متثل مكونات للهوية اجلمعية، مرجعية للقيم  - . ثقافة فرضية لشخص، البناء املعريف الذي يكون الثقافة العامة -  :عشر، إىل أن تطورت وأخذت صبغتنييتطلبة ذلك من عمل وما ينتج عنه من تطبيقات يف القرن الثامن  خصوصا وما  ٢٤ يا للتمييز بني لتاريخ البشرية الذي يعترب درجات التقدم الفكري معيارا أساسيالفرد أو اموعات أو اإلنسانية بصفة عامة، وذلك اتساقا مع التصور األملاين فقد أصبحت تدل على التقدم الفكري الذي حيصل عليه  مضمونا مجاعيا، ،ص ) ٢٠١٤خيضر بسكرة،جامعة حممد (، بنية الهوية الجزائرية في ظل العولمةسليمة فياليل،   ١٣ ____________أي أا جزء من التاريخ، أو نتاج جانيب للتاريخ، وكما أن مثر الزروع واألشجار سنرى هو الزمن، والثمرات احلضارية اليت ذكرناها حتتاج إىل زمن لكي تطلع، التاريخ كما وهذا املفهوم للحضارة مرتبط أشد االرتباط بالتاريخ، ألن   .مقصود، وسواء أكانت الثمرة مادية أم معنويةحياته، سواء أكان اهود املبذول للوصول إىل تلك الثمرة مقصودا أم غري احلضارة يف مفهومنا العام هي مثر كل جهد يقوم به لتحسني ظروف  احلضارة .٧  ١٣.مرحله ١٠٩  



نقص املدارس، أو املستشفيات عن : إلشباع حاجات األفراد مثلترتبط بعدم كفاية اخلدمات املتوفرة يف اتمع : مشكالت أساسية  -١ :املشكالت االجتماعية إىل ثالث جمموعات كما يصنف العاديل  ١٥.عادات التفاقية وأعراف وحمرمات وسنن وتقاليد وشعائر وطقوس ومراسيمتتفرع العادات كثري التمثل ما تواضع عليه اتمع من . الثقايف  يف كل بيئةتكمن أمهيته العادات يف كوا الدعائم االساسية اليت ينبين عليها الرتاث   ١٤.بإضافة الزمن إىل جهد اإلنسان فإن مثار احلضارة ال تظهر إالال يطلع إال بفعل الزمن، إذ ال ميكن أن تزرع وحتصد مثرة ما يف نفس الوقت،   ٢٥ ّمث من اين يستّمد الفّنان أو . ليتمتع به نفسه، أو يقول شعرًا ليسمعه وحدهعموما وال أدب خصوصًا إال يف اجلماعة، واليصح إذا قلنا إنه يولد فالٌن فنّا إّن العالقة بني األدب واتمع عالقة جذرية متماسكة واليتولد فن  وعالقته بالمجتمعاألدب   . ج .يف اتمع، وعدم اهتمام املواطنني مبشكالم، وتركها للظروفوترتبط بسوء العالقات بني اجلماعات املختلفة : مشكالت جمتمعية -٣ .اخل..والتسول والتشرد واألحداث والبغاء مثل، السلوك اإلجرامي، كالسرقة والقتل، : مشكالت مرضية -٢  .بسبب عدم العدالة يف التوزيع للخدماتأخرى،فتصبح املشكلة ترتبط برتكيز اخلدمات على مناطق معينة دون : مشكالت تنظيمية  .احلاجة الفعلية للمجتمع   ٣٦ ص .)األعارف.التقاليد .العادات (فهوم الثقافة وبعض مكوناتها في ملـزهر مسـاعـدية، ١٥  ١٣،ص )١٩٧٨علمرا املعرفة (، الحضارةحسني مؤنس،   ١٤ ____________



جتاربه يف بيئته؟ وهل يقتبس صوره وقيمه إال الشاعر انفعاله املبدع؟ أليس من   ٢٦ ستحيال إذ إا مبنية النطارية يف حقل العلوم االنسانية أمر صعب وقد يكون مباتمع والقضايا االجتماعية بنوع ما مع أن التوصل إىل حتديد ائي للمفاهيم إضافة إىل عرض تارخيي موجز وحتديد نسيب لبعض املناهج األدبية اليت تتصل منذ نشأا إىل تطورها فتقوم بشرح أهم النظريات واملفاهيم فيه  األدب واتمعاألحباث األدبية االجتماعية اليت وردت يف جمال العالقات القائمة بني   ١٧.صعوبات الطريق ويضع اللبنة األول السليمة لبناء معاجلة نقدية سليمةوعليه اإلجابة عنها قبل الولوج إىل حقل النقد االجتماعي لألدب، كي يذّلل ن يتساءل عن بعض القضايا يف هذا الصعيد، واملصطلحات الشائعة تدفعة إىل أالدارس األديب القيام مبثل هذه الدراسات فهو يواجه بعض املفاهيم وعندما يأيت احلديث عن وجود عالقات وثيقة بني األدب واتمع، وينوي . األدبية يّعد من أوضح الرباهني علي هذا الرتابط الوثيق بني األدب واتحعاالجتماع لدراسة الظاهرة  إضافة إىل أن اختصاص أي فرع من فروع علم  ١٦.ويقّدر األنامل اليت صاغت وحنتتجيد من يقرأ الشعر أو يستمع إليه، ومن يتمتع بالفن فيشاركه يف األحاسيس والميكن له أن يشعر برضي وراحة إال عندما . من الثقافة اليت تلقاها، من الصغر فصلية (، النقد االجتماعي لألدب نشأته وتطوره، إضاءات نقدية مد خاقاين، منصوره زركوبحم١٦ ____________  ١٨. POLYSEMIE) (على مبدأ تعددية املعاين   .١٥٣ص .نفس املرجع ١٨  .نفس املكان ١٧  ١٥٢ص. م٢٠١٢ حزيران/ ش١٣٩١صيف  - الدد السادس -الثانيئالسنئ ) محكمة



). تقليًدا ملظاهر الطبيعة واحلياة، مث إبداعا ملا هو موجود يف عامل الواقع واحلتملبعين ( -احملاكاة–إىل التقاعل والرتابط املوجود بني اتمع واألدب فتعبري يلمح وطّورها ارسطو، ومها من أعظم الفالسفة األقدمني بالمنازع، وهي يف أساسها قد جند جذور علم اجتماع األدب يف نظرية احملاكاة اليت طرحها أفالطون   ١٩.على إثرهم واحدا تلو آخرالذين عّربوا عن هذه العالقئ يف خطابام الفلسفية واألدبية مث جاء الالحقون مي هم من أوائل يعّرب عن أفكاره بصوره ختيلة وقد يكون حكماء اليونان القدجدا، وميكننا القول إا ترجع إىل ذلك الزمان اهول الذي بدأ االنسان فيه واحلقيقة أن تاريخ العالقة بني األدب واتمع يعود إىل العصور القيمة   ٢٧ اليت هي الفضيلة،  -صانع الصورة–أفالطون هو . إن احملاكي من وجهة نظر ) حماكاة للمحاكاة(يري أفالطون أن كل الفنون قائمة على التقليد   .بعيًدا عن احلقيةعمل املرآة، فاحملاكاة يف رأيه هو تقليد ألعمال الناس ونسخا لصورة الفضيلة يئا عن الوجود احلقيقي، وعمله يشبه غري أن هذا الصانع أو احملاكي ال يعرف ش ، لذلك انطالقا من فلسفته املثالية اليت تري أن الوعي أسبق يف الوجود من املادة أما . املثل يتضّمن احلقائق املتلقئ واألفكار اخلالصة واملفاهيم الصافية النقيةوالعامل املثايل أو عامل . يري أن الكون ينقسم إىل عامل حمسوس طبيعي مادي بكل ما فيه أشياء وأشجار  –العامل الطبيعي أو عامل املوجودات فهو    .١٥٦ص .نفس املرجع ١٩ ____________فاألشجار املتعددة يف العامل الطبيعي جمرد حماكاة لفكرة الشجرة املوجودة يف . عامل املثل األول الذي خلقه اهللا جمرد صورة مشوهة وناقصة عن –إخل ...وأار



من مع أا تنمي عاطفة الشفقة واخلوف لكنها جتعل املشاهدين أكثر قوة الشفقة واخلوف، وجتعل الناس أكثر ضعًفا أما أرسطو فإنه يؤمن بأن الرتاجيديا الشخصيات املليئة باحلقد والشر تدفع الناس إىل التمّثل ا وأا تنمي عاطفيت الفضيلة واالقرتاب من الرذيلة بعرضهم مناذج من اجلمهور على جمانبة فأفالطون يري أن الرتاجيديا مفسدة لألخالق إذ إن الشعراء يعودّون : خمتلفنيفقد اهتّم كل من أفالطون وأرسطو بالوظيفة االجتماعية لألدب يف اجتاهني أن نظرية احملاكاة ليست مبعزل عن العالقة الوثيقة بني األدب واتمع   ٢٠.يبتعد عن احلقيقة بونا شاسعامثّ فهو فهو حياكي العامل الطبيعي احملسوس فيصري عمله حماكاة ملا هو حماكاة أصالومن والفنان أو الشاعر الذي يرسم أو يصف شجرة على سبيل املثال . عامل املثل  ٢٨ البكاء (تتيح املشاهدين تصريف العواطف املكبوتة الزائة  -فإا -التطهري-خال أي جتعلهم أكثر توازنا من الناحية ) يف الرتاجيديا والضحك يف الكوميديا   .١٥٨ص .نفس املرجع ٢١  .١٥٧ص.نفس املرجع ٢٠ ____________عندما فكر مبا حتدث هذه االنفعاالت يف النفس اإلنسانية من تأثريات جليئ رأي تلميذه أرسطو للشعر وجهًا مضيئاً  الشعر سوي جانب مظلم منه بينماأفالطون مل يكن مصيبا يف حكمه هذا، وكانت رؤيته ضيقة جدا إذ مل ير يف الرّواد األوائل لعلم اجتماع األدب، مع هذا، كله نشري إشارة عابرة إىل أن التعديالت واألحباث أو سقامها إذ نوينا الرتكيز على اجلانب االجتماعي يف آراء ّرضت لكثري من مل تكن مهمتنا هنا حتديد صحة هذه األفكار اليت تع  ٢١.وبالتايل فإن املشاهد يشعر بالرحة وبالقوة. االنفعالية والعاطفية



فيها أشخاص كثرية منها شخص املرأة كاملسلمة . األهرام وعرضت فيلمانشرت هذه الرواية يف أول أمرها كقصة مسلسة يف اجلريدة الشهرية مبصر اي . م١٩٧٩الكبري املصري امسه إحسان عبد القدوس، وانتهي يف كتاا سنةموضوع الرواية اخلامسة والثالثني لألديب هو " ال ترتكوين هنا وحدي" لمحة عامة عن الرواية  . د  ٢٣.من املبدع، واإلبداع، واملتلقيالعمل أو النص األديب، وأّما نظرية االنعكاس فقد تناولت هذه اجلوانب كلها احملاكاة على املتلقي، واهتمت نظرية التعبري بزاوية املبدع، ونظرية اخللق بزاوية اهرة األدبية إذ ترّكزت نظرية بكوا مل ترّكز على جانب واحد من جوانب الظواملفاهيم املختصة ا، باإلضافة إىل أن هذه النظرية متيزت عن سائر النظريات يتسم باحلركة وزاد عدد أنصارها يوما بعد يوم حماولني تطوير بعض القضايا األدب ولعلها أكثر النظريات حيوية وقدرة على االستمرار بفضل منهجها الذي  وقد استطاعت نظرية االنعكاس أن تقّدم مفاهيم جديدة متاما عن ٢٢.متاما ملا تصّوره أفالطونتطّهر النفس من شرورها بإشباع هذه الرغبات ةالتخلص منها، وهذا مناقص   ٢٩ هي جمدة يف  . شخصية دينية إسالمية وشخصية يهودية حضارية ليست ديناهلا شخصيتان يف حياا وأهلها وجمتمعها، . زينب بعد أن أصبحت مسلمةهذه الرواية حتكي سرية تلك املرأة املسلمة اليهودية امسها لوسيان أو   .رأة األساسياليهودية وهي الشخص امل   .١٦١ص.نفس املرجع ٢٣  .١٥٩ص .نفس املرجع ٢٢ ____________



ملتفر قتني يف الدين كسب املال والنسب والشرف وجمدة يف توحيد العائلتني ا  ٣٠ إلحسان عبد " وحديال تتركوني هنا " اإلضافة ومعانيها في الرواية فتحية نور أم سكبنة،   ٢٤ ____________ ٢٤.والعقيدة مطلقا       ١٨م،ص٢٠١٨)إندونيسيا -جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا(القدوس



" ال تتركوني هنا وحدى " تحليل القضايا االجتماعية في رواية  الباب الرابع ٣١ ال " يف هذا الباب ستبحث الباحثة عن القضايا االجتماعية يف رواية   إلحسان عبد القدوس وتبدأ الباحثة حتليلها من موضوع . إلحسان عبد القدوس" ترتكوين هنا وحدى  املقتطفات التالية تعرب عن الظواهر . اجلميع بأوضع مادية وثقافية تليب حاجاموهو وضع يسود فيه تكافؤ الفرص، حيث ينعم . تتمتع ا جمموعات حمددةاملساواة االجتماعية هي وضع اجتماعي ختتفي فيه  االمتيازات اليت  قضية المساواة االجتماعية  . أ  .الرواية ال ترتكين هنا وحدىقضية املساواة االجتماعية يف  ويف هذا النص يبني لنا أن هناك موجود . اتمع وفعلت كل شيئ حلصول عليهامن املقتطفة السابقة توضح بأن لوسيانا تود أن تكون غنية وكرمية يف   ١.."املستوي األقلاليهودية الىت تتفطرس حىت على اليهود أنفسهم الذين يعيشون يف هذه العالئالت .. وولداها كما تعيش عائلة شكوريل وقطاوى ومزراحىتريد تعيش أن تعيش هي .. تريد احلياة بأوسع جنباا.. إا تريد أكثر " "ال ترتكوين هنا وحدى"جتماعية املوجودة يف رواية اال   ١٣، ص ني هنا وحدىو ال تتركإحسان عبد القدوس،  ١ ____________  .طبقة اجتماعية بني فقراء ومساكني



يرفع من .. أا ال تقبل أن تظهر مع رجل إال يف جمتمع يعطيها شيئا"  ٣٢ وتستوى درجتها مع الذي يعطيها شيئا كرميا حىت ترفع من طبقتها واحرتامها من املقتطفة السابقة توضح بأن لوسيانا ال تذهب إال مع رجل غين    ٢.."وشيكوريل وباقي نساء اتمع اليهودي الراقيعلى حىت ترتفع إىل مستوى نساء عائالت قطاوى وباروخ وعاداه العشاء يف نادى السيارات أو يف نادى حممد كأن يدعوها إىل .. قيمتها    ١٩، ص املرجع نفس٣  ١٨،ص املرجع نفس٢ ____________رغم أا كانت واثقة أا لن تكون يف حاجة إىل عرضها أو خلعها أمام واجلورب حىت مالبسها الداخلية .. احلذاء.. واشرتت كل شئ جديد"  . زبائنها وأصدقائها املسلمنيقانعة بقيمتها وشخصيتها كاملة بني اتمع اليهودي كإمرأة مجيلة مثرية إال بني ومل تكن لوسيانا  .بني اتمع اليهودي وتظهر كل ما عندها وكأا امرأة غنيةمن املقتطفة السابقة توضح بأن لوسيانا تشعر غريبة يف شخصيتها وذاا   ٣.ٍ."املسيحيني املسلمني أكثر من.. املسلمنيوشخصيتها كاملة كامرأة مجيلة مثرية إال بني زبائنها وأصدقائها ومل تكن لوسى حتس بقيمتها .. داخل أي جمتمع آخر يف مصر إن النزعة الطبقية والغرور الطبقي داخل اتمع اليهودى أبشع منه "  .نساء عائالت اليهودية الراقي حوهلا



ا حتية رمسية باردة ليست كلتحية الىت تعودا أو املسلم حييوا إذا مروا والذين تصحبهم زوجتهم سواء من اتمع اليهودى أو اتمع املسيحى وكل الرجال الذين تعرفهم .. تعرف أا ليست سوى عاملة مانيكريومن تلقي بعينيها جتدها تنظر إليها بتعال كأا تريد أن تقول هلا أا أن سيدات العائالت اليهودية يتجاهلنها  وال حظت وهي تدير عينيها"  . فيجب أن تتسلح بكل ما هو راقحىت  أمام مدحت، وتفعل ذلك ألا تريد ارتفاع درجاا حول اتمع الراقى كانت عارفة وواثقة أن شراءها لن حتتاج اىل بشر الناس أو ختلعها أمام أحد قتطفة السابقة توضح بأن لوسيانا تشرتي كل األشياء اجلديدة ولو  من امل  ٤."املعنوية أا تغزو اتمع الراقى فيجب أن تتسلح بكل ما هو راقولكنها فقط أرادت أن ترفع من روحها .. أحد حىت وال أمام مدحت  ٣٣ ومتاسكت وهي تصل إىل الباب اخلارجى املطل .. وجرت تنز السلم"    .  لوسيانا كأن يردن أن يقلن هلا بأا ليست إال عاملة مانيكريمن املقتطفة السابقة توضح بأن سيدات العائالت اليهودية ال تقبل   ٥.."منهم يف حمل ستافرو ووقفت يف أرستقراطية تأمر احلارس أن يدع هلا .. على شارع قصر النيل إا ال تريد أن حتس أا تعطى .. وأعطته بقشيشا كبريا.. سيارة تاكسى   ٢١ ، صاملرجع نفس ٥  ١٩ نفس املكن، ص٤ ____________



وركبت التاكس إىل حى .. أقل مما يعطى أعضاء نادى السيارات  ٣٤ صاحل .. أنت تعرف أىن ال أفكر يف شيء غري صاحلنا.. زكى كن هادئا"   . إىل بيتها وأعطته أجرة بنقود كثري لعلها تظهر مثل أعضاء نادى السياراتمن املقتطفة السابقة توضح بأن لوسيانا ركبت تاكسي إىل حى الظاهر   ٦.."بيتهاإىل .. الظاهر وتذكر .. نتذكر كم كان دخلنا يوم تزوجنا وكم نكسب اآل.. العائلة وكل ذلك ألنك  .. عندما كنا نعيش يف الظاهر وأين أصبحنا نعيش اآلن واآلن أريد الطالق ألنه أيضا يف .. كنت تثق يف وترتكىن اتصرف ه البعض على انه وباملفهوم الواسع، عرف. واملؤسسات املرتبط بذلك االعتقاداالعتقاد املرتبط مبا وراء الطبيعة واإلهليات، كمايرتبط باألخالق، املمارسات توضح حسب أفكار معتنقيها الغاية من احلياة والكون، كما يعرف عدة بأنه قضية الدينية، مصطلح يطلق على جمموعة من األفكار والعقائد اليت  قضية الدينية  . ب  .ا يف اتمعألا تريد أن تتزوج مع رجل غين حىت ترفع قيمتها وحيامن املقتطفة السابقة توضح بأن لوسيانا طلبت الطالق من زوجها زكي    ٧."صاحلنا   ٥٤ ، صرجعنفس امل ٧  ٢٣ ، صاملرجع نفس٦ ____________األديان، أخذت عددا كبريا من األشكال يف الثقافات املختلفة وبني األفراد ويف مسرية تطور . اموع العام لإلجابات اليت تفسر عالقة البشر بالكون



أما يف عامل اليوم، فإن عددا من ديانات العامل الرئيسية هي املنتشرة . املختلفني  ٣٥ كانت كل احلياة كما حتّس ا .. حىت تصل إىل هذه احلياة الىت تريدهامل يكن خيطر على باهلا أبدا أا ستكون يوما مسلمة وتعلن إسالمها "  لية تعرب عن قضية الدينيةاالقتباسات التا .والغالبة وكانت عقدا دائما أن ..يسعى اليهود وتصل إىل ما يصل إليه اليهودتعيش كما يعيش اليهود وتسعى كما ..هو أمل يهودي..هي حياة اليهود ورغم ذلك فلما تكن يهودية ..تصل إىل الطبقة الراقية الغنية اليهودية حرم أن يفرض على . كانت لوسى تكره يوم السبت.. وأكثر من ذلك "  .   هذه احلياة اليت تريدها وهي حياة الطبقة الراقية الغنيةيهودية مندينة، مث تتعنق اإلسالم وتكون مسلمة وتعلن إسالمها لكي تصل إىل مرأة اليهودية فلم تكن من املقتطفة السابقة تتضح لنا بأن لوسيان ا  ٨.."العباسيةبيتهم يف حى الظاهر وال على  املعبد اآلخر القريب من حى مل تكن تواظب على الرتدد على معبد االشكنازى القريب من ..مندينة .. اهللا مل يعمل يوم السبت فقد حرم على اليهود العمل يف هذا اليوم وما دام .. الدنيا يف ستة أيام واسرتاح يف اليوم السابع وكان يوم السبتح فيه اهللا فقد خلق إنه اليوم الذى اسرتا .. اليهود العذاب كل يوم سبت   ١٤ ، صاملرجع نفس٩  ١٣ ، صاملرجع نفس٨ ____________  ٩.."يشرتى به شيئا يكتب أو يكتب أو ميديده يف جيبه ويلتقط قرشاحىت أن ميديده ليوقد النور أو يطبخ أو .. حرمت على اليهود أى حركة



وكانت لوسيانا تكره ذلك اليوم حىت ..واسرتاح يف اليوم السابع وكان يوم السبتاليوم الذى اسرتاح فيه اهللا فقد خلق الدنيا يف ستة أيام األعمال فيه ألنه من املقتطفة السابقة تتضح بأن اليهود يعطلون كل يوم السبت وحيرمون   ٣٦   ١٥ ، صاملرجع نفس١٠ ____________    .   ألنه حيوان له أظافر وكانت لوسيانا تتمرد على تقاليد الطعام املفروضة اليهوديةذات األربع بشرط أن يكون هلا منتقارة وحلم اخلنزير ألن له أسنان وحلم األرنب م احليوانات من املقتطفة السابقة تتضح لنا بأن تقاليد يهودية حترم حل  ١٠)."نلتقى العام القادم يف أورشليم(واجلوع مث جيلس األب حيكى قصة اخلروج من مصر وينتهى بدعاء طعام مكروه يذكرهم مبا كان يعنيه اليهود أيام العبور من قسوة احلرمان لون خبز الكوشري وقطعة من العظم املشوى أو أى شاة أو جديا ويأكإم يف عيد الفصح وهو عيد عبور اليهود من مصر إىل سيناء يذحبون "  ."ملذا تتقيد ذه  التفاصيل.. باألرانبحلم األرنب عندم دعتها صديقتها سسعدية إىل وليمة ملوخية لوسي تأكل حلم اخلنزير عندما يقدم هلا يف هلا يف أي مناسبة وأكلت ورغم ذلك كانت .. ظافرعليه أن يأكل حلم األرنب ألنه حيوان له أممنوع على اليهودى أن يأكل حلم اخلنزير ألن له اسنان وممنوع .. منتقاراليهودى ال يأكل إال حلم احليوانات ذات األربع بشرط أن يكون هلا إن .. كانت لوسي تتمرد حىت على تقاليد الطعام املفروضة على اليهود"  . يعفيها من هذه التعاسةتقول ملاذا ال جتادل اهللا حىت 



  ٥١ ، صاملرجع نفس١١ ____________  ١٢.."تزوجن من أبطال محاية للشعب اليهودى  إن تاريخ اليهود يضم قديسات.. اليهودية من شوكت بك ذو الفقار  إسالمها لو عرف أنه الطريق لتتزوج إحدى بناتأن احلاخام سيؤيد   يقال أن يف مصر من يفرض اإلسالم على أحد رعما عنه، وال شك  هكذا تنص اللوائح حىت ال.. فرصة إلقناعها بالثبات على دينها  جيب أن يبلغ احلاخم وأن ترتك له.. ولكن هناك شرطا مفروضا"  .مسلم إىل يهودى ومسيحىمن حقها يف إرثه فقد عرفت أن اإلرث ال ينتقل من تتزوجه، على األقل لتضمن زوجها، ولكنها يف حاجة إىل اإلسالم ليتم ارتباطها كامال بشوكت بعد أن إال تعلن إسالمها وتصبح مسلمة ألن جمرد إسالمها يعترب طالقا . زوجها زكي من املقتطفة السابقة تتضح بأن لوسيانا تريد أن تطلب الطالق من    ١١.."مسيحى  مسلم إىل يهودى وال حىت عرفت أن األرث ال ينتقل من  على األقل لتضمن حقها يف ارثه فقد.. بشوكت بعد أن تتزوجه  ولكنها يف حاجة إىل اإلسالم ليتم ارتباطها كامال.. طالقا من زوجها  ال ألن جمرد إسالمها يعترب.. ملاذا ال تعلن إسالمها وتصبح مسلمة   ..ولكن  ..سيثرير متاعب كثريي وهي دائما قادرة عليهال تعتقد  أن زكى   ..إا جيب أوال أن حتصل على  الطالق من زوجها زكي  ..ومل يكن األمر سهال"   ٣٧



إا مل تبك أبدا كما تبكي .. مل تستطع أن تكف عن البكاء.. وبكت  يق عودا إىل البنسيون الذى تقيم فيهوركبت السيارة يف طر "  . اليهودية مع شوكت بك ذو الفقارشك أن احلاخام سيؤيد إسالمها لو عرف أن هذا الطريق لتتزوج إحدى بنات البد هلا أن تبلغ احلاخم وأن ترتك له فرصة إلقناعها بالثبات على اعتقادها، وال من املقتطفة السابقة تتضح بأن لوسيانا تريد أن تكون مسلمة، لذلك   ٣٨ إا مل حتس أبدا بأا يهودية كما .. رمبا كانت تبكى يهوديتها.. اآلن  وجلسات العائلة حول .. وكل شعائر اليهودية تطوف ا .. حتس اآلن  وتذكرت صالة .. كربت أصبحت تذكرها كلها اآلن من خالل دموعهااجللسات الىت كانت رب منها يف صغرها ومل تشارك فيها  بعد أن  هذه .. يذكرهم بتاريخ اليهودى أبيها كل سبت لتستمع إليه وهو أا صالة يهودية تفتح ا الطقوس الدينية يف مساء عيد ) كل النذور( ة الىت أضاف إليها وقد كانت حتب هذه الصالة الوحيد.. يوم الغفران  مث يبدأ احلتفال  وخيانته جلميع العهود والنذر الىت قطعها على نفسهثالث ورات حىت يتأكد إحساس اليهودى بالتخلص من ذنب ختيله وتتلى .. والنذور الىت قطعها على نفسه طول العام وال يريد أن يتقيد ا وهي صالة يعلن فيها املصلى إلغاء مجيع العهود .. اليهود موسيقى دينية    ٦١ ، صاملرجع نفس١٢                                                                                                                                                               قد خصصة لليهود الذلن تضطرهم ظروفهم إىل إشهار إسالمهم أو وقد قيل إن هذه الصالة .. بأقدس يوم وهو يوم الغفران مرتاح الضمري 



وتريد أن . تسجيل اشهار إسالمها وكأا تأسفت على إسالمها وتغريت امسهااإلسالمي، ولكن أحست بضيق يزحف على صدرها بعد أن انتهت من اإلسالم وطبًعا امسها اليهودي لوسيانا تغريت إىل زينب حممد هنيدي امسها لوسيانا قد تغريت عقيدا من اليهود إىل  من املقتطفة السابقة تتضح بأن  ١٣."وعادت م إىل اليهوديةإشهر املسيحية فإذا تلوا هذه الصالة اعفتهم من اإلسالم أو املسيحية   ٣٩ إا مل حتس أبدا بأا يهودية كما حتس . ى يهوديتهاتبكي ورمبا كانت تبكى عل أا صالة يهودية تفتح ا ) كل النذور(وتذكرت صالة . الل دموعهامن خرب منها يف صغرها ومل تشارك فيها  بعد أن كربت أصبحت تذكرها كلها اآلن هذه اجللسات الىت كانت . سبت لتستمع إليه وهو يذكرهم بتاريخ اليهودىوجلسات العائلة حول أبيها كل يوم . وكل شعائر اليهودية تطوف ا. اآلن وقد كانت حتب هذه الصالة . الطقوس الدينية يف مساء عيد يوم الغفران يريد أن يتقيد إلغاء مجيع العهود والنذور الىت قطعها على نفسه طول العام وال وهي صالة يعلن فيها املصلى . الوحيدة الىت أضاف إليها اليهود موسيقى ديين   ٦٣ ، صاملرجع نفس١٣ ____________     .بأقدس يوم وهو يوم الغفران مرتاح الضمرييتخيله وخيانته جلميع العهود والنذور الىت قطعها على نفسه مث يبدأ اإلحتفال وتتلى ثالث مرات حىت يتأكد إحساس اليهودى بالتخلص من ذنب . ا



ومتتاز بأا عامة وحتتكر وسائل . يعمل أو ال يعمل أشياء سواء أراد أو مل يرداتمعات اإلنسانية، حيث السلطة السياسية تعين القدرة على جعل احملكوم األعلى يف السياسة هي عالقة بني احلاكم واحملكوم وهي السلطة   قضية السياسية   .ج  ٤٠ جيد الباحث كلمات تتعلق قضية . اإلكراه كاجليس والشرطة وحتظى بالشرعية وزينب حتاول .. وكانت املشكلة بني العرب واليهود يف فلسطني تشتد" :كما يف البيان يلي.  هنا وحديالسياسة الواردة يف الرواية ال ترتكوين ال تريد أن تعرف ماذا .. ال تريد أن تعرف شيئا.. أن تبتعد عنها بكفرها وهي ىف قرارة نفسها تؤمن بأن ..يقول العرب وال ماذا يقول اليهود طويال وهي تنتظر أرض  لقد عاشت عمرا.. فلسطني من حق اليهود .. إىل اللقاء ىف أور شليم.. امليعاد وعندما كانت تصلى كانت تردد تريد أن رب منه حىت ال .. ولكنها تريد أن رب من هذا اإلميان  . سواء عاد اليهود إىل أرض امليعاد أو بعد مائة سنة فاليهم.. يكشفها .. اليهود والعرب يتحاربون.. احلرب .. ٤٨ىل عام ولكن املشكلة تصل إ . املهم أن يرتكوها يف حاهلا بل إا تعلم أم .. إا تتمىن أن ينتصر اليهود.. والدم يغلى ىف عرقها وهي ىف قرارة ، شيئا، ال تريد أن تعرف ماذا يقول العرب وال ماذا يقول اليهوديل أن تبتعد عنها بكفرها، ال تريد أن تعرف ه جعلت زينب حتاو ١٩٤٨يف سنة من املقتطفة السابقة تتضح بأن احلروب بني العرب واليهودي الىت وقعت   ١٤.."أنه القدر املكتوب.. تعلم بإمياا.. سينتصرون   ٨٣، ص املرجع نفس١٤ ____________



لقد .. وانتهى القتال دون أن ينعكس منه شيء على اتمع اليهودى "  . املهم أن يرتكوها يف حاهلا. اليهود إىل أرض امليعاد أو بعد مائة سنة فال يهمأن رب من هذا اإلميان، تريد أن رب منه حىت ال يكشفها، سواء عاد تريد أرض امليعاد وعندما كانت تصلى كانت تردد، إىل اللقاء ىف أور شليم، ولكنها نفسها تؤمن بأن فلسطني من حق اليهود، لقد عاشت عمرا طويال وهي تنتظر   ٤١ ون على حارة وقيل أن األخوان املسلمني سيهجم.. عاشوا أيامها ىف قلق الىت جتمع التربعات ) قطرة اللنب( لعله يتعربع مبا يأخذه جلمعية "..   .إسرائيل ومل حيدثأن طلبة اجلامعة قرروا القبض على الطلبة اليهود واحتجازهم كرهائن انتقاما من قلق، وقيل أن اخوان املسلمني سيهجمون على حارة اليهود، ومل حيدث، وقيل أيامها ىف  ليست له أثار للمجتمع اليهودي الذين مكثوا يف مصر لقد عاشوامن املقتطفة السابقة تتضح بأن احلروب اليت وقعت بني اليهود والعرب   ١٥."ومل حيدث..اليهود واحتجازهم كرهائن انتقاما من إسرائيل وقيل أن طلبة اجلامعة قرروا القبض على الطلبة .. ومل حيدث .. اليهود  أو رمبا كان .. ولو أا تربعات ترسل إىل إسرائيل .. لرعاية أوالد اليهود وهي تعرف أن ما يأخذه يضعه يف .. متصال بتنظيمات إسرائيلية أخرى قطرة ( من املقتطفة السابقة تتضح بأن التربعات اليت تأخذها جلمعية   ١٦.."خدمة احلركات الصهيونية   ١١٠ ، صاملرجع نفس١٦  ٩٢ ، صاملرجع نفس ١٥ ____________الىت جتمع التربعات لرعاية أوالد اليهود، ولو أا تربعات ترسل إىل ) اللنب



  ١٤٦ ، صاملرجع نفس١٧ ____________ .إىل القناة واليهود احتلوا كل سيناء حىت ١٩٥٦حدث ىف سنة املقتطفة السابقة تتضح لنا بأن اليهود غلب على العرب ىف احلرب الذي   ١٧.."وال تدرى ملاذا تبكى    ..ال تستطيع أن تكف عن البكاء     .. وزينب أقامت يف بيت املنصورية تبكي    .. وصلوا إىل القناة     ..اليهود احتلوا كل سيناء     ..٥٦وبدأت حرب "     .تأخذها يضعها يف خدمة احلركات الصهيونيةإسرائيل، أو رمبا كان متصال بتنظيمات إسرائيلية أخرى، وهي تعرف أن ما   ٤٢



رواية أن صورة  املساواة االجتماعية يف هذهوجدت الباحثة صورة قضية  .١  :ومن أهم النتائج اليت حصلت عليها الباحثة كما يلي النتائج  . أ  .الىت حصلت عليها الباحثة يف مرور كتابة هذه الرسالة العلمية االقرتاحات يف ختام هذه الرسالة العلمية، تريد الباحثة أن تسجل النتائج و  خاتمة  الباب الخامس ٤٣  تمع اليهودي هم صورة قضية الدينية يف هذه رواية ا الباحثةوجدت   .٢ .اتمع اليهودي يف مصر يتميز بوجود الطبقة االجتماعية يستخدم بالكثري من االعمال يف يوم السبت، فهم ال يركب السيارة، وال مثل حيرم على املتدين اليهودي القيام . يعولون اإلعتقدات دين أبائهم حدثت احلرب اليت ية روايف هذه سية لسيااقضية رة صوت الباحثة جدو .٣ .الكهرباء إطالقا، ويستبدل الكهرباء بالشموع       .اخلاضعة للسيطرةاهليمنة على الدول األخرى، حلصول على السلطة أو األرباح من الدولة هذه هو نظام يف العامل السياسي يهدف إىل . وقعت بني اليهود والعرب



   .اإلنسانية مثل الروايات وغريهاالرجاء على مكتبة اجلامعة الرانريي بأن توافر الكتب األدبية والعلوم  .٢ .االجتماعية يف الرواية إحسان عبد القدوس من وجهة أخرىالرجاء على طلبة قسم اللغة لعربية وأداا أن يكشفوا عن القضايا  .١  :هي االقرتاحات همأمن و االقتراحات  . ب  ٤٤



اهلبئة املبتوية العامة .  ١٩٨٣،إحسان عبد القدوس يتدكرأمرية أبو الفتوح،   على العنف الجامعي مقصد حفظ الدين ودوره في القضاءأمحد حسن الربابعة،   مكتبة مصرى: ، القاهرة ١٩٧٩. ال تتركوني هنا وحدىإحسان عبد القدوس،   م٢٠٠٤مكتبة الشروق الدولية،  ، مصرالمعجم الوسيطإبراهيم أنيس وآخرون،   قضايا مجتمعية معاصرة، .........................  المراجع العربية  . أ  المراجع  ٤٥ ، عجم المصطلحات العربية في اللغة واألدبالمجدي وهبه وكامل املهندس،   للكتب الدولة تدبير األمن الداخلي وقوعده العامة في حسام إبراهيم حسني أبو احلج   م١٩٨٤مكتبة لبنان، : بريوت ، جامعة حممد خيضر بنية الهوية الجزائرية في ظل العولمةسليمة فياليل،   .دور الرواية الشفهية في حفظ القرآن الكريم وعلومه. زكريا إبراهيم الرميلي  ١٩٧٨، علمرا املعرفة،  الحضارةحسني مؤنس،   ٢٠٠٦، في ضوء مقاصد الشاريعة   قضايا مجتمعية معاصرةعادل بن عايض املغذوي،    ١٩٩٩، القاهرة، جامعة األزهر، األدبي النقدطه عبد الرحيم عبد الرب،    ٢٠١٤بسكرة،



التقاليد .العادات (في مفهوم الثقافة وبعض مكوناتها لـزهر مسـاعـدية،   ٤٦ مدخل إلى علوم ، الرمحن ياسيـن.ع، نوريـة صبـار، بن عمرو قرينـي، حممـد بريقـو  .القاهرة. ٢٠٠٧. االجتماعالمدخل ألى علم . حممد اجلواهرى  دار املشرق: بريوت، لبنان. مالمنجد في اللغة واألعال. لويس معلوف  )األعارف. ، إضاءات النقد االجتماعي لألدب نشأته وتطورهحممد خاقاين، منصوره زركوب،   التربية / ش١٣٩١صيف  -الدد السادس -السنئ الثانيئ) فصلية حمكمة(نقدية  سعرية اللغة في رواية فوضى الحواس ألحلم . نسيمة بلعيدي، كرمية جلخن   ه ١٤٢٧،االستعمار في العصر الحديث ودوافعه الدينيةمنقذ بن حممود السقار،   ٢٠١٥-٢٠١٤، دروس في علم السياسة السدسية األولىفقيهي، حممد   .م٢٠١٢حزيران  - طرابلس/ لبنان: مدخل السياسة مركز جيل البحث العلميهادية حيياوي،   .٢٠١١. مستغانمي املركز : مقدمة في علم السياسة والعالقات الدولية هدي الشيب، رضوان حيىي،    08ص ب   -فرعأيب مسراء  ٢٠١٧الدميقراطي العريب أملانيا، 
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