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     الباب االول
 مقدمة

 خلفية البحثأ. 
هنا أيم الضرورية لدراسة اجملتمع حيث جتماعية من ادلفاىتعترب القيم اال
جتماعية بأهنا تعطى ربضر اجملتمعات، وترتبط القيم االربدد درجة رقي و 

ن دراسة القيم أوالتطور. ويشري زلمد شفيق " اىل للشباب دافعا وقيمة لإلصلاز 
ىتماما كبريا منذ زمن بعيد على يد العديد من علماء االجتماع وعلم إلقيت 

ة عن النفوس ورواد الفكر والدراسات االنسانية وقد بدأت تعاريف القية رلرد
 .عليو العلو والغايات وما جيب اي يكونة طريق مفاىيم اخلري والكمال

لى جتماعية ىي بظهر بوجود التعامل بني االنفراد عكانت البيئة اال
ظمتو مجاعة معيار وقيم او نظم أساس منزلة ودور االجتماعية الذي ن

نسان يف كونو منفزدا ال أنظمة االجتماع ىي اجملتمع، واإل جتماع. فاحدىاإل
جتماعية بغريه، تطور االنسان العالقة االيستطيع أن يبعد من اجملتمع. ففيها 

 1اجلماعة فهي اجملتمع. واالنسان بكونو رلتمعا حيي يف احلالة الكماعة واحدى
 

                                                           
1
الطبعة    ) القاىرة: دار سوسيولوجيا األدب االليات والخلفية االيبيستيمولوجيايوسف األنطاكى،   

   77 ص ،(2009االوىل، 
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جتماعية اليت تكون اجملتمع يصور الظواىر اإل أنAugust compte  ورأى                
ان اجملتمع ىو فرقة كبرية او صغرية اليت تتكون   Herabudinعالمة يف تطويره. رأى

 2من عدة الناس، فبعضهم يتعلقون ويتأثرون بغريىم اليا
فكار اجملردة. وقد فراد احلياء, وليس رلموعة من األاألفاجملتمع مجاعة من        

وصفو احد علماء االجتماع بأنو: " اكرب مجاعة ينتمى اليها الفرد. " وىو 
مكتف بذاتو دبعىن ان لو رصيدا من االجراءات والوسائل اخلاصة بالتعامل مع 

لقيم ىو اليت فنتكلم عن القيم اإلجتماعية، ا 3البيئة واطالة وجوده اىل ما ال هناية
تظهر كثرية يف كل أفعال الفرد، وذلا معىن ىي جودة الشيئ اليت ذبعل مرحوبا 

 4وذا قية ومرغوبا ونافعا او موضوعا دلا حيتاج اليو البحث.
القيمة ذلك احلكم الذي يصدره و  ن طبيعة أجتماعية ىي القيم اال       

االنسان على شيئ ما، مسرتشدا دبجموعة من ادلبادئ وادلعايري اليت وضعها 
اجملتمع الذي يعيش فيو، والذي حيدد ادلرغوب فيو وادلرغوب عنو من السلوك، 

النسيب على مر الزمن يف والقية تتضمن قانونا او مقياسا لو نوع من الثبات 
م تتضمن دستورا ينظم نسق االفعال والسلوك. فالقيمة و بعبارة اعأاجملتمع 

                                                           
2
 73النفس الراجع، ص    

 32ص  ،(2007القاىرة , ( ,المدخل الى علم االجتماع ،زلمد اجلوىرى             3
4
 Drs. Herabudin, Pengantar Sosiologi, (Bandung : Pustaka Setia, 5102), hal 10 
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حبسب كالكهون مفهوم ذبريدي للمرغوب فيو الذي يؤثر على اختيار اتنا من 
 5عدة بدائل لطرق ووسائل واىداف السلوك.

تفاق ادلعىن ادلناسب ومن أدبية الرواية اليت تتضمن على عمال األومن األ       
صفحتا. وقد كتبها  361ىذه الروايات " احملبوبات". وىذه الرواية تتكون من 

احملبوبات ىي رواية من رواياات . ىي كاتب واديب 1970لعالية شلدوح. يف سنة 
وقد  5112معربة لعالية شلدوح. ىذه الرواية اليت كتبت عالية شلدوح يف سنة 

. ىذه 2010اللغة االندونيسية وىي النشار يف عام  ترمجت ىذه الرواية اىل
الرواية ربكى عن بؤس سهيلة ألهنا تفرقت وانطلقت من زوجها وولدىا. 
مطرودة من بيتها يف بغداد بعدما يطللقها زوجها وىو جيش وكان ولدىا يسكن 

 .يف كندا مع زوجتو
  ية شلدوح. ويف ىذه ادلناسبة تريد الباحثة عن رواية " احملبوبات" لعال   

على ضوء سوسيولوجيا االدب لألهنا أديب فيو التأثري القوي ادلتني. وجبانب 
ذلك أن الباحثة ربتذب أن تبحث ىذا ادلوضوع وخباصة يف شعبة اللغة العربية 

 وأدهبا. 
 
 
 

                                                           
) ربليلية(  )دراسة سوسيولوجيا العنف المجتمع وازمة القيم االجتماعيةظاىر زلسن ىاين،        5

  3572ص (،2017: 7اعدد 25بابل جمللد رللة جامعة 
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 البحث مشكلة  ب.
جتماعية الرسالة فهي: كيف ربدث القيم اال أما مشكلة البحث يف ىذه       

  ؟سوسيولوجية أدبيةيف رواية "احملبوبات" لعالية شلدوح من حيث دراسة 

 البحث غرض ج. 
أما غرض البحث يف ىذه الرسالة فهي: دلعرفة كيفية القيم اإلجتماعية        

   سامح اليت ربدث يف رواية "احملبوبات" من حيث الّتعاون واألمانة والتّ 
         معاني المصطلحاتد. 

 يف ىذا ادلوضوع توجد اربعة مصطلحات اليت ربتاج اىل شرح وىي :        
 القيم .1

يقوم، واصلو قوم. فصار قيمة مجعها القيم ىي الثمن  -لغة يف كلمة قام
 6الذي يعادل ادلتاع.

 اإلجتماعي .2
سم مفعول من اجتمع , اسم مكان من اجتمع, اجملتمع : إرلتمع : 
 موضع االجتماع
تربطها روابط ومصاحل مشرتكة وعادات وتقاليد وقوانني واحدة مجاعة من الناس 

 رلتمع ادلدينة.
 

                                                           
 664ص ،(1986، )لبنان: دار ادلشرق، د في اللغة واالعالمالمنجلويس معلوف،  6
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 الرواية  .3
 رواية ومعىن نقل حدثا ووصفو.-يروي -أصلها من روى

وأما إصطالحا, الرواية ىي خيالية, منظومة أو منشورة بعيدة عن احلياة الواقية, 
سلوب اإلبداعى أو ىي القصة اجليالية ادلليئة بالعجائب والغرائب ذات األ

 7الطليق.
 احملبوبات .4

احملبوبات ىي إحدى القصة اليت كتبتها عالية شلدوح. رواية احملبوبات 
رسالة ذات بعد وجودي عن إمكان ذباوز احملن يف عامل بشع وموجع. عن 
إمكان استعادة البشر إلتساتيتهم. وتصر على أمكان الصمود وادلقاومة أمام 

                     8قوى ساحقة.
 دراسة السابقةال ه.

 ما الدراسات السابقة عن القيم االجتماعي يف رواية احملبوبات مل يبحثأ       
 ومنهم كما يلي : احد, ولكن بعضهم حبثوا عن نطرية

 (2112ى)نور الحسن .1

. العاطفة يف الرواية "احملبوبات" لعالية شلدوحقد حبثت يف ىذه الرسالة        
وىذا البحث شرح عن العاطفة وتركز ىذه الرسالة يف توضح العاطفة. وىذه 

                                                           
 384ص. ،م( 1979, ) بريوت : دار العلم للماليني, المعجم األدبيجبور عبد النور, 7
 15ص, ،م( 20, 13, 27للقراء اراء، ثقافة) العرب,  8
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ما دبنهج مستخدم ىو ربليل الوصف. أالرسالة استخدم الباحثة نظرية العاطفة.  
ادلشاكل اليت حبثت يف ىذه الرواية ىذا ىو معايري الشعور. وفيما يتعلق بالنتائج 

لعالية شلدوح ىناك اربعة معايري للشعور اليت مت احلصول عليها يف رواية احملبوبات 
ىو : حقيقة الذوق، قوة الذوق، ارتفاع الذوق، وتنوع النكهات. الفرق بني نور 

 9نفس الرواية الاحلسىن والباحثة ىي الدراسة ادلختلفو و 

 (2017)زلمد راجي .2
ح )دراسة و بات لعالية شلدو اية "احملبو قد حبثت يف ىذه الرسالة التفريق يف ر 

ىي  و نسائية(. يف ىذا البحث اجلامعي استخدم الباحثة ثالث األسئلة أدبية 
ح، كيف سباب تفريف و بات لعالية شلدو اية احملبو كيف شكل تفريق النساء يف ر 

دلعرفة  وأىداف يف ىذا البحث ىو ح. و بات لعالية شلدو اية احملبو يف ر  النساء
البحث يستخدم ادلنهج بات . يف ىذا و اية احملبو سبابو يف ر و شكل تفريق النساء 

من  ول أشكال تفريق النساء ىو األ وصفي. فنتائيج ىذا البحث ىو الكيفى ال
العنف و العنف اجلسدي و مسامهة النساء نفسو مثل الفرعية ناحية منزلة النساء، 

  10اية.و النفس الر و الباحثة ىي الدراسة سلتلفة و عي. الفرق بني شلجد راجي و الن
 (2019عفيفة الرمحنية) .3

                                                           
 العاطفة يف رواية " احملبوبات" لعالية شلدوح, )لكلية االداب االسالمية الرانريينور احلسىن،     9

 (2018االسالمية احلكومية، دار السالم بندا اتشيو 
واية احملبوبات لعالية شلدوح )كلية العلوم اإلنسانية،جامعة يز النساء يف ر شلحد راجي، "تعقيد متز   10

 (2017احلكومية ماالنج موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 
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بات" لعالية و اية"احملبو ائدىا يف ر و فو حبثت يف ىذه الرسالة االستعارة قد 
. وىذه الرسالة استخدم االستعارة وىذا البحث شرح عنح)دراسة بيانية( و شلد

ما دبنهج مستخدم ىو ربليل الوصف.. وفيما يتعلق أ.  علم البيان الباحثة نظرية
: االستعارة لعالية شلدوح ىناك بالنتائج اليت مت احلصول عليها يف رواية احملبوبات

الباحثة و  الفرق بني عفيفة الرمحنية التصرحيية،االستعارة ادلكنية،االستعارة متللية.
 11اية.و النفس الر و ىي الدراسة سلتلفة 

 منهج البحثو. 
ستخدمت الباحثة ذلذا البحث فهو منهج إمنهج البحث الذي   ماأ        

جتماعي يف تقوم الباحثة بتحليل قيم اإلث ان البحث التحليلية الوصفية حي
رواية احملبوبات . جلمع ادلعلومات والبيانات اليت ربتاج الباحثة, فتعتمدىا خبطة 

 الرسالة ادلبحوثة من الكتب االدبية وادلقاالت وغريىا شلا تتعلق بادلوضوع. 
قة ما الطريقة يف كتابة ىذا البحث العلمي فتعتمد الباحثة على الطريأو        

اليت قررىا قسم اللغة العربية وادهبا بكلية االداب, جامعة الرانري االسالمية 
 احلكومية , دار السالم, بندا اتشية ىو كتاب.

 

 
                                                           

احملبوبات لعالية شلدوح )كلية اآلداب والعلوم وفوائدىا يف رواية عفيفة الرمحنية،" االستعارة   11
 (2019اإلنسانية،جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا 

Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab  

Fakultas Adab Dan Humaniora Uin Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh 2014 
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 الباب الثاني

 طار النظريياإل

يف ىذا الباب ستبحث الباحثة عما يتعلق باإلطار النظري عن     
جية و لو سوسي، سوسيولوجية وىي تتكون من مفهوم سوسيولوجية

 جتماعية.كمنهج للدراسة األدبية والقيم االجية أدبية  و لو سيو أدبية،س

 مفهوم سوسيولوجية  . أ

( sociusالكلمة الالتينية ) مشتقة منكلمة   وى "سوسيو" لفظكان   
جية و لو سيو تعترب سجتماعي. الشخص الذي يتسم بالطابع االحيث معناه 

اىر و يهتم ىذا الفرع بدراسة الظو جتماع العام ع علم االو فرعا من فر  األدبية،
جية أدبية ىي و لو سيو جتماعية. ساىر او ظو مات وّ ء مقو ألدبّية يف ضو الفنّية 

انب احلياة و ىره يف عالقتو جبو جو ى األثر األديب و دراسة علمية تنظر يف فح
ل و خضّب من حقو جية أدبية رلاّل جديّد و لو سيو اإلجتماعية األخرى ، أن س

الناقدين،مثابة مؤسسة و ت األدبية اليت حظيت باىتمام الباحثني االدراس
جتماعي، ر ىام داخل النسق االو رلتمعية كباقي ادلؤسسات األخرى اليت ذلا د

 1األدب لو تأثري كبري يف اجملتهع.من مثّ فو 

                                                           
، ) رللة كلية سوسيولوجيا األدب في أشعار الدكتور صالح الطائصبال غافلي ماجستري،  1

 72(، ص 0202العدد التاسع والثالثون اجلزء األول أيار  ،العراق،الًتبية
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 سوسيولوجية أدبية . ب

تعترب سوسيولوجية أدبية فرع ميادين علم سوسيولوجية من حيث ىو  
جتماعية، وقرائو ة العمل األديب ومبدعو وطبقتو االيقوم على أساس بدراس

واذباىاتو،وىو ايضا يهتم برصد طبيعة العالقة بني مضمون العمل األديب 
 قال سيمي0الوقائع اإلجتماعية أو الثقافية يف مرحلة تارخيية زلددة.ورلموع 
(semi)  جتماع ىو دراسة موضوعية وعلمية للبشر يف اجملتمع وحول علم اال

 3العمليات اإلجتماعية.

جتماع األدب زبصص سوسيولوجي مهم لدراسة علم ا على أساس أن
ضوء النظريات وادلقاربات  الظواىر األدبية والفنية واجلمالية واإلبداعية، يف

جتماعية اليت دلختلفة، بغية مقاربة األنساق االوادلنظورات السوسيولوجية ا
  4تتحكم يف اآلداب فهما وشرحا وتفسريا وتأويال.

وقد بدأ التفكري السوسيولوجي يف األدب والنقد، يف القرن الثامن عشر 
 l’Esprit des /اننيو القح و ر  كتابيف   montesquies))مونتيسكيأكد ادليالدي، 

lois  مونتيسيكيويرى م، 1748سنة( (montesquies  األدب على أساس أنو

                                                           
،معارف)رللة علمية زلكمة()السنة )النشأة والتطّور(:األدبسوسيولوجيا سعيدة تومي،  0
   038(،ص 0214،دديسمري16الثامنة،العدد 

        

 5شبكة األلوكة(،ص سوسيولوجيا األدب والنقد )صبيل ضبداوي،   4

Ananda Toer (Program Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri 

Padang,vol,1,No.1 September 2012) hal 411 

2
    Wahyu Saputra dkk, Nilai Nilai Social Dalam Novel Bukan Malam Karya Pramoedya 
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 1956الكتاب سنة ىذا  idanov) )إيدانوفشرح ظاىرة إجتماعية بامتياز. 
ى: جيب أن ينظر إىل األدب يف عالقتو غري ادلنفصلة عن حياة اجملتمع، كما يل

ماعية اليت تؤثر يف األدب. ىذا كان دائما ويف خلفية العناصر التارخيية اإلجت
-ادلبدأ ادلوجو يف األحباث األدبية السوفياتية، وىو يرتكز على ادلنهج ادلاركسي

اللينيين يف إدراك احلقيقة وربليلها. األدب ىو ظاىرة إجتماعية،ىو اإلدراك 
 5احلسي للحقيقة غري ادلصورة اخلالقة.

فقط اليت تنتج  لةو داألحيان كح يف بعض و جيا األدب تلو لو سيو إن س  
علم اإلجتماع األدب استعمل   أخرىجهة يف و استهالكو، و نشر و بإنتاج األدب 

فق مقاييس و ذبريبية و عية و ضو كثريا عندما درسة دراسة علمية م
ل يف عالقات و الدخو استدالالت برىانية مقنعة،و اضحة،و فرضيات و إحصائية،

 6 ية قائمة على التماثل.و بني
اقع احلياة و يف احلقيقة من  امصدر  ليس جيا األدبو لو سيو سن و مضمإن 

قف األديب الفكري من احلياة يف ىذا اجملتمع حىت و يف اجملتمع فقط بل من م
اقف األديب، الفكرية ىي احد القيم منتشر و لد عن مو ن يف ذاتو قيمة تتو مضم

                                                           
 17نفس الراجع، ص   5
 60)دار النهضة العربية فلسطني(،ص  علم االجتماع األدبي،أنورر عبد احلميد ادلوسى،  6
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عة و ن إجتماعي إذا أضاف إىل رلمو يف اجملتمع لذلك العمل األديب لو مضم
 7 القيم احلاصلة .

اىل ثالثة  wellek   werrenوتنقسم سوسيولوجيا  عند وليك ووارن )
 اقسام وىي: 

دراسة تزكر عنا دلنزلة  ي: ى sosiologi pengarang))سوسيولوجيا للمؤلف (1
 اإلجتماعية ومذاىب السياسية وغريىا اليت تتعلق بادلؤلف.

دراسة  ي: ى (sosiologi karya sastra) سيوسيولوجيا لفتح رلاالت األدب (0
 تزكز عن اإلنتاج االدبية من االغراض الفكراة عن الرسالة.

: ىي دراسة تزكر عن القارئ اثره  (sosiologi pembaca) سيوسيولوجيا للقراء    (3
 8االجتماعي يف اجملتمع.

 دبية األنهج للدراسة كم  سوسيولوجية أدبية ج. 

الباحثني على أن اإلرىاصات األوىل للمنهج اإلجتماعي يف  منكثري يتفق  
دراسة األدب ونقده بدأت منهجيا منذ أن أصدرت الكاتبة والروائية الفرنسية 

( كتاهبا " األدب يف عالقتو باألنظمة 1766-1817مدام ستايل )
عن دور ىذا تتحدث م،1813سنة م و"عن آدلانيا" 1822سنة اإلجتماعية" 

                                                           
،)جامعة العريب من التجريبو المنهج اإلجتماعي العربي بين التأصيل داد،حاجي نسيمة،و خضار   7

 08(،ص 0217-0216اقي،اجلزائرو أم الب-مهيدي
8 Rene wellek dan Austin warren Teori Kesusastraan (Jakarta: PT Gramedia 1191) 

hal 011 
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لقومية وعالقتو بالوسط اإلجتماعي وتأثرياهتما يف اإلبداع، والذوق عامل اذلوية ا
 9الفين، والقول األديب فقد تبني أن مبدأ األدب تعبري عن اجملتمع.

أن األدب يتغري بتغري اجملتمعات  (madame dostal)مدام دوستاليرى 
ويتمعات ويتبّدل بتبّدذلا ويتطّور حسب تطور األوضاع اإلجتماعية، من ىنا 

م ظهور أدب 1789رأت أنو أصبح من الضرورى بعد قيام الثورة الفرنسية عام 
جديد يعترب عن رلتمع ما بعد الثورة وخيتلف كثريا عن أدب ما قبل الثورة 

ألدباء؟" إىل "عن د أن حيول سؤالو من "كيف يكتب اوصار لزاما على النق
فقد أرادت من ىذه الفكرة أن توجو النقد إىل مسار حديث ماذا يكتبون؟".

وىو االىتمام بادلوضوعات والصياغات الىت تتناوذلا اإلبداعات األدبية أكثر 
بكثري من االىتمام الزائد بفنون الكتابة، والبالغة، واخلطابة الىت احتلت 

  10.احة كبرية من كتب النقد القدميمس

أنو ينبغى أن يضيف إليها تعاطفا بل العاطفية الذاتية،  مأن لألدب قي
دائما قيم رلتمعاتو، كما يظهر وثيقا مع اجلماعة اليت يعايشها، ولذلك كانت 

جيعل لو مكانة بارزة يف اجلماعة اإلنسانية .  الذي القيم اإلنسانية العامة،تظهر 
بعض النقاد أن األديب يصدر عن كل ىذه القيم كما يصدر الضوء عن  يرى و 

الشمس صدورا طبيعيا، بدون جاجة إىل القصد إليها وسبثيلها، فهى ال بد ماثلة 
                                                           

)فصلية  وتطوره، النقد اإلجتماعي لألدب نشأتوآزادة منتظر، زلمد خاقاين، منصوره زركوب،  9
 161م(،ص 0210، حزيران 6،العدد 0إضاءات نقدية، السنة 

 161نفس الراجع، ص   12
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ىف عملو، ألنو يعيشها وحيسها يف أعماقو وتنعكس ىف آثاره، وكأمنا يريدون أن 
 11يركوا لألديب حريتو وذاتيتو وأال يقسروه على شيء.

وادلنهج االجتماعي ىوالذي بدراسة الظواىر االجتماعية يف البيئة اليت 
ينتمي اليها األديب، وطريقتو االجتماعية، وما عاش فيو من أوضاع اجتماعية 
وظروف سياسية واقتصادية وفكرية. ويف ذلك لقول "شوقي ضيف" وينبغي ان 

بينوا فيو نالحظ ان من يدرسون األدب دراسة اجتماعية ال يريدون أن يت
انعكاسات اجملتمع فحسب، فتلك مسالة بديعية، امنا يريدون أن يتبينوا ما يف 
بيئة األديب من ظواىر اجتماعية ومدي تأثريىا أدبو زلاولني النفاذ إيل معرفة 
طبقة األديب االجتماعية اليت ينتمي إليها وما عاش فيو من أوضاع اقتصادية 

 10عنها يف اثاره.ومدى استجابة دلوقف طبقتو وصدوره 
ولعل ذالل ما يدل بوضوح على أن صلة األدب باجملتمع صلة وثيقة، إذ 
ال يوجد أدب بدون رلتمع ينبثق عنو. واألدب حقيقة إمنا ىو عن اجملتمع وكل 
ما جيري فيو من نظم وعقائد ومبادئ وأوضاع وأفكار، واألديب ال يسقط على 

عنو وعن كل ما رأى فيو وأحس رلتمعو من السماء، وإمنا ينشأ فيو ويصدر 
 ومسع، ناسجا مادتو من مسموعاتو وإحساستو ومرئياتو.

                                                           
 13القاىرة( ص  -1119)دار ادلعارف  البحث ألدبي،شوقي ضيف،   00
 )جامعة المنهج االجتماعي العربي بين التأصيل والتجريبخضار  ودود وحاجي نسيمة،     10
-0216الباقي كلية االداب اللغات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ام  -بن مهيدي  العريب   

                                                                6( ص 0217
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إن نظرية سوسيولوجية األدب ال تستخدم لبيان الوقائع اإلجتماعية اليت 
ينقلها ادلنشئ إىل عمل أديب فحسب، بل تستخادم أيضا لتحليل العالقة بني 

موعة اإلجتماعية، وبني الداللة بيئة ادلنشئ وأعمالو، وبني األعمل األدبية واجمل
  اإلجتماعية فيما حول ادلنشية وأعمالو.

 جتماعية القيم االد. مفهوم 

التعريف اللغوي: ويف ادلعجم الوسيط  :القيم تعين" :قيمة الشي  وقيدره  
." الشي  أي أظهر ما فيو  وقيمية ادلتياع أي شبنيو  وقيو  الشيي  أي أصييلح

وقال أضبد عن القيم أهنا"  التعريف االصطالحي  من إجيابيات  وسلبيات.
للقيم: رلموعة من األوامر والنواىي ايل ذبع  سلو  اإلنسان متطابقا مع قواعد 
الشرع احلنيف واليت تشمل عقيدة اإلنسان وعبادتو ومعامالتو، مع بين جنسو، 

ة وعالقتو مع الكون الذي يعيش فيو. ويالحظ ان ىذه التعريفات صبيعا مًتابط
مع بعض يف اجلوىر ال شتماذلا على ان القران الكرمي والسنة ادلطهرة مها مصدر 
القيم، من خالل القيم حيكم على اإلنسان وما يصدر عنو من اقوال وافعال، 

  13وألن ىذه القيم ربدد عالقة اإلنسان بربو ومع نفسو ومع االخرين. 
االجتماعية فرع  من خالل تعريف القيم يف اللغة واالصطالح وكون القيم

من فروع القيم وصنف من أصنافها فقد تتداخل التعريفات وتتشابو لذا سأورد 
 عدد من تعريفات القيم االجتماعية منها: 

                                                           

 

13
 Dr. Hanan Awad Ibrahim Ali,Social Values in Holy Qur’an An- Nisa’ ( Route 

Educational Dan Sosial Science Journal koma Volume 6 (4): March 2019) Hal 86 
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ورد يف معيجم ادلصطلحات الًتبوية اهنا : " عبارة عن تنظيمات ألحكام 
النشاط،وتعترب عقلية انفعالية معممة حنو األشخاص واألشياء وادلعاين وأوجو 

دبثابة ادلعيار الذي يف ضوئو ديكن احلكم خبريية اخلري وحسن احلسن وقبح القبيح 
وما جيوز وما ىو مرغوب وما ىو غري مرغوب وغري ذلك مما ابتدعتو اجلماعة 
لنفسها لريبط بني افرادىا ويقيم بينهم رأيا عاما لو أسس ثابتة ومستمرة يسييا 

 14هنم اخلاص.وليحكم تصرفاهتم ويظهر كيا
عية ىي رلموعة ادلقا يس الين تنبثق من لقيم االجتماا وير اللطفي : 

صباعة ما وتكون دبثابة موجهات للحكم علي األ عمال وادلمارسات ادلادية و 
ادلعنوية و تكون ذلا من القوة والتأثريعلي اجلماعة دبا ذلا من صفة الضرورة واإل 

حنراف عنها يصبح دبثابة خروج عن أىداف لزام والعمومية وأي خروج عليها أو ا
(. وىنايف تعريف لطفي أشار إيل أهنا تعد دبثابة قوانني 0اجلماعة ومثلها العليا ")

وأشار إيل اإللزامية اليت تتميز هبا لقيم مما جيعلها زلا فظة على كيا ن اجملتمع 
 15اخلاص وىويتو بني اجملتمعات.

 
 

 

                                                           
)تصر اسهام األسرة القيم االجتماعية لدى الشبابمثيب بن زلمد بن عبد اهلل البقمي،  14

 ص.  )1432-1409مقًتح() جامعة ام القرى كلية الًتبية قسم الًتبية االسالمية ادلقارنة 
 33نفس ادلراجع. ص  15
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 الباب الثالث

 منهج البحث

  يالمنهج الوصف مفهوم. أ
صفي الظاىرة و م الباحث يف أن يدرس ظاىرة ىي و اليت يق ىلو ة األو اخلط

يعتمد على  صفيو ادلنهج ال مات دقيقة عنها.و معلو  صافو مجع أو يريد دراستها اليت 
كان و  دقيقا.صفا و صفها و يهتم بو اقع و جد يف الو الظاىرة كما ت واقع أو دراسة ال
مرتبطا منذ نشأة بدراسة ادلشكالت ادلتعلقة باجملاالت اإلنسانية  صفي و ادلنهج ال

  1يف الدراسات اإلنسانية. ما زال األكثر إستخداماو 
العلم األكثر دقة ىو النجاح يف وصف الواقع،  أسسو يف ن أحد أىدافإ

وبعبارة أخرى ىو إنتاج جرد أكثر صدق ما أمكن حول خصائص ادلوضوع أو 
الظاىرة ادلطروحة للدراسة. سواء أكانت ىذه الظاىرة ذلك ادلسار الذي يسلكو 

فإن الباحث سيحاول التدقيق يف النيزك أو نشاط مؤسسة  أو الظاىرة االنتحارية، 
 2ف عناصر ادلوضوع. إن الوصف ىو إذا واحد من أىداف العلم.خمتل

                                                           
6
رقم األيداع لدى مديرية ادلكتبات والوثائق الوطنية، البحث العلمي،)ذوقان عبيدات، واآلخرون،  

  191(،ص 1894
(،ص 2004،) دار الفصبة للنشر: اجلزائر منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةموريس أذمرس،  2

52 
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اىر من حيث و ما يستخدم ادلنهج الصفي يف دراسة للظأ 
صفي و ىدفو األساسي يف منهج و يف ذلك،  امل ادلؤثرةو العو خصائصها،أشكاذلا،

ضيحة و فري بيانات كافية لتو صف احلاضر بتو يرشد ادلستقبل،لفهم احلاضر، وفه
ير االستنتاجات من و تطو امل و حتديد العالقات بني العو فهمو مث إجراء ادلقارنات و 

 ومتابعة دقيقة لظاىرة أ وىعلى أسسو صفى و خالل ما تشري إليو البيانات.ادلنهج ال
عدة فًتات، من أجل  وعية يف فًتة زمنية معينة أو ن وحدث معني بطريقة كمية أ

ل إىل نتائج و صو الو ن،و ادلضمو ى و احملتاحلدث من حيث و التعرف على الظاىرة أ
   3يره.و اقع تطو تعميمات تساعد يف فهم الو 

 مصادر البياناتو البيانات  ب. 

ب على شكل إقتباسات و اردة يف ىذه الدراسة ىي نص مكتو البيانات ال         
 ح.و بات" لعالية دمدو اية "احملبو جتماعية يف ر فقرات تتعلق يب القيم االو مجل 

 البياناتطريقة جمع  . ج
ثائق اليت تستخدم و طريقة مجع البيانات ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي 

اية  و يات الر و حمتقام البحث جبمع البيانات من خالل فهم و ات عرض البيانات. و أد
 قراءة ال،و : أىي ات التالية: و كلها. يتم تنفيذ طريقة مجع البيانات بإتباع اخلط

                                                           
)بيت األفكار الّدولّية، البحث العلمي أسسه مناهجه وأساليبه إجراءاته،ر رحبي مصطفى عليان، و الدكت  3

 49-41جامعة البلقاء التطبيقية: األردن(،ص 
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االستشهاد بالنص الذي سيتم استخدامو  الرواية مرارا وتكرارا حىت تتمكن من 
جودة واليت تتعلق بعنوان الدراسة. تصنيف البيانات ادلو ثانيا،  كبيانات حبث.

 أدخل البيانات يف اجلدول اجلاين قيد الدراسة دلزيد من البيانات ادلتسلسلة.ثالثا،
 طريقة تحليل البيانات.د

عي للبيات عملية البحث ادلنظمة، ألنو يبدأ من مجع و يعد التحليل الن
حيلل البحث التفسري. و حيد و التو ادلقارنة و التصنيف و اإلختيار و البيانات و البيانات 

جتماعية اليت مت مجعها من خالل تفسري البيانات اليت مت نص البيانات القيم اال
ل على معٌت و صية.تالجظ الباحثة احلو ل عليها بإستخدام ادلراجعات النسو احلص

    صفى.و تقدم الباحثة البيانات بالنص الو ل عليها. و البيانات اليت مت احلص
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 الباب الرابع

 جتماعية في رواية "المحبوبات" لعالية ممدوحالقيم اال 

جتماعية ىي طبيعة والقيمة الذي يصدره اإلنسان على شيئ القيم اال       
ما،مسًتشدا مبجموعة من ادلبادئ وادلعايري اليت وضعها اجملتمع الذي يعيش فيو، 
الذي حيدد السلوك ادلرغوب،والقية تتضمن قانون أو مقياسا لو نوع من الثبات 

دستورا ينظم نسق األفعال النسيب على مر الزمن يف اجملتمع أو بعبارة تتضمن 
والسلوك.فالقية حبسب كالكهون جتريدي للمرغوب فيو الذي يؤثر على إختيار اتنا 

 ٔمن عدة بدائل لطرق ووسائل وإىداف السلوك.

جتماعية أمهية كبرية بالنسبة لؤلفراد، حيث لقيم اال(hindi) ويرى اذلندي       
تعمل على ترابط اجملتمع ودتاسكو وتوحيده وتنظيمو، حبيث تشكل ركنا أساسيا يف 
تكوين العالقات اإلنسانية واالجتماعية داخل البئات اإلجتماعية ادلختلفة، 

فاعل االجتماعي واالختالط بني األفراد يف باإلضافة إىل دورىا الكبري يف عملية الت
   ٕ.اجملتمع الواحد وبني اجلماعة واجلماعات األخرى

                                                           
 ٕ٘،) رللة جامعة بابل جللد سوسيولوجيا العنف المجتمع وازمة القيم اإلجتماعيةظاىر زلسن ىاين،  9

 ٕٖٚ٘(،ص ٕٚٔٓ: ٚاعداد 
القيم االجتماعية وعالقتها بالتفكير التأملي لدى عبد اهلل الثقفي، خالد احلموري و قيس عصفور،   2

 ٚ٘(،ص ٖٕٔٓ، ٙاجمللة العربية لتطوير التفوق يف جامعة الط ائف، رقم )طالبات، 
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 رواية " المحبوبات" وصف سيرة عالية ممدوح و  . أ

 ٜٗٗٔولدت الكاتبة عالية شلدوح مجيل يف منطقة األعظمية يف بغداد عام        
األعظمية ادلسائية ألهنا  ودرست يف مدارسها. فأكملت دراستها الثانوية يف ثانوية 

خترجت يف اجلامعة قسم  ٖكانت تعمل صباحا لتعيل عائلتها بعد وفاة والدىا.
،وغادرت العراق بصورة هناية يف الثامن من ٜٔٚٔالًتبية وعلم النفس يف العام 

ألسباب شخصية حبتة، منها خالفاهتا الشخصية مع زوجها،  ٕٜٛٔحزيران عام 
 لوحيد إىل اجلبهة، وزجو يف احلرب العراقية اإليرانية.ألهنا رفضت إرسال إبنها ا

وعالية شلدوح ىي مولفة من سلتلف ادلقاالت والقصص القصرية ورواية، بدء        
. ٜٓٛٔ-ٜ٘ٚٔ، كانت تصدر جريدة الراصد يف بغداد عام ٜٓٚٔالكتابة منذ 

 ٖٜٚٔوتيةيفة رئيس حترير ذلا،مث شغلت أمانة حترير رللة "العلوم" البري وشغلت وظ
ودلدة عام واحد، مث عملت رئيس حترير رللة "الفكر ادلعاصر" الفصلية يف الفًتة بني 

يغداد يف بريوت. ومدير مكتب رللة "شؤون فلسطينسة" يف  ٜ٘ٚٔإىل  ٖٜٚٔ
، وىاجرت من بغداد منذ مايزيد عن ثالثني عاما يف ٕٜٛٔإىل  ٜٓٛٔمن العام 

اجملالت الفكرية والثقافية العربية مثل ، كما نشرت مقاالت يف عدد من ٕٜٛٔ
 "الكرمل،الطريق،مواقف،القاىرة اجلديدة.

                                                           
م(،ص ٕٚٔٓ،)االردن: دار غيداء، الرواية النسوية خارج فضاءات الوطنىديل عبد الرزاق أمحد،   ٖ

ٕ٘ 
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وقد ترمجت ىذه  ٖٕٓٓسنة رواية "احملبوبات" اليت كتبت لعالية شلدوح يف          
صفحة ٕ٘ٛ. وىذه الرواية الذي بلغ ٕٓٔٓالرواية اىل اللغة اإلندونيسية يف عام 

وعالية شلدوح ىي  .صفحة ٖٔٙة اإلندونيسيا بلغ يف رواية اللغة العرابية ويف للغ
مؤلفة من سلتلف ادلقاالت والقصص القصرية ورواية ، بدء الكتابة الكتابة منذ 

ويف ىذا .ٜٓٛٔ-ٜ٘ٚٔ، كانت بصدر جريدة الراصد يف بغداد عام ٜٓٚٔ
حيث سرية  الباب ستبحث الباحثة عن القيم اإلجتماعية يف رواية " احملبوبات" من

 األمانة،والتسامح.  ،التعاونشلدوح والرواية،عالية 
 المحبوبات لعالية ممدوح جتماعية في الروايةالقيم اال تحليل . ب
جتماعية عية يف رلتمع كانعكاسا للظروف االجتماتعترب القيم اال       

قال إميل   ٗواإلقتصادية، وتعرّب يف يقوي العالقة بني األفراد واجلماعات يف اجملتمع.
معات لنظاما أخالقيا ديثل حقيقة تأن كل رلتمع من اجمل ( (emille durkheim)دوركاًن

جتماعية، قد لعب ىذا النظام األخالقي يف النظام تقسيم العمل،كما القاعدة ا
قيم العليا،نتاج تنبثق عن الفرد ولكن اجملتمع ىو لسان القيم ومصدر الأخالقية ال 

جتماعي األخالقي على البناء االد النظام جتماعية،ويعتمإجتماعي لعوامل ا
للمجتمع الذي يوجد يف إطاره وليس نظام أخالقي واحد لكل اجملتمعات ولكن  

                                                           
،) العراق: مجيع احلقوق زلفوظة القيم اإلجتماعية كما تعكسها ثورة كربالءزلمد أمحد زلمود إبراىيم،   4

 ٛٔ(،ص ٖٗٗٔللمركز،



22 
 

يتحدد من خالل ما ىو مرغوب  والذي كل رلتمع نظامو األخالقي الذي حيتاجو
 ٘جتماعيا.فيو ا

ن بناء على التحليل، تظهر النتائج اليت مت احلصول عليها من ىذه الدراسة أ       
 جتماعية منها:ىناك أنواع سلتلفة من القيم اال

 (Tolong Menolong) عاونالت   .1
َوتَعَاَونُوا َعَلى أمر اإلسالم أمتو لتعاون لتعاون يف اخلريات، كما قال تعاىل:        

اْلِعقَاٍب) سورة ادلائدة: َعَلى ْاإلمِث َوْلُعْدَوِن َوات َُّقوْا اهلل َشِديُد الربِّ َوالتَ ْقوى َواَل تَعَاَونُوْا 
ٙ)ٙ 

ىذه اآلية، حجة واضحة إىل الّناس لتعاون يف اخلريات. أمر الّلو عبده ليعمل        
ألن اإلنسان سللوق إجتماعّي، ال يستطيع أن يعيش فردا عمال صاحلا إىل اآلخر، 

دون إنسان آخر الّذي يساعده. والتعاون أحد من أشكال القية التوّدد، ألن 
يف ون بني النّاس ينشأ الفرحة يف عيش اإلنسان حىت ينشأ التوّدد بني الناس.التعا

وت بالنش ىادئا: "كان ص رواية "احملبوبات" حدث التوّدد،مثل إقتباس التايل:
تدري كل يوم قبل أن آتي إلى ىنا، أذىب إلى الكنيسة في الحي الالتيني، 

                                                           
(،ص ٕٗٔٓجامعة الوادي،  إجتماعية،) -القيم اإلجتماعية،مقاربة نفسيةاجلموعي مومن بكوش،   5

ٚٙ 
6
  Al-Qur’an dan Terjemahnya, Hal: 106  



22 
 

ها الصلوات وألىلنا أضئ شموعا ملونة باسمها، أبرك على ركبتي، أرت ل ل
 7ىناك."

الصديقة احلقيقي سيكون دائما جبانب صديقة يتضح لنا من ىذه الفقرة أن                   
شفاء من مرضو. الذي يعاين من الضيق، مثل بالنش يصلي من أجلو دائما، حىت 

بالنش يف كل يوم آيت أىل ىنا، نسأل دتثال أن يفي بطلباتو.على الرغم أن سهيلة 
والرعايتها يف  دعاءلأحيانا ال تعرف أهنا وراء مرضها، ىناك صديقاهتا الذي دائما 

كما حدثت تعاون أخرى على النحوى كما  زلاربة األمل الذي تعاين سهيلة حاليا.
عطلة نهاية األسبوع. ثالثة أيام سوف إجازة من العمل، و " أخذت اليوم  يلي:

 8تمل مني".   أالزمك ىنا ىتى 

ألخذ إجازة من العمل حىت يتمكن من  ءمسان أأالفقرة السابقة يدل                 
ادلساعدة يف رعاية سهيلة ادلريضة.رغم أن سهيلة رفضت أحيانا طلبات صديقتها 

إال أن ربوصديقتها ادلقربة استمر يف حبس سهيلة حىت للمساعدة يف رعاية سهيلة، 
كنا " كما حدثت تعاون أخرى على النحوى كما يلي:  مللت سهيلة من الربو.

                                                           
 ٙٛنفس الراحع، ص   7
 ٖ٘ٔص:نفس الراجع،  8
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نتبادل الحضور، نداوم ىنا، نحن الصديقات. وضعنا جدوال بيننا حتى لو  
 9.”كانت غير عابئة بنا.خصصت كارولين الوقت كلو تقريبا بصعوبة

، إذا كان ىؤالء األصدقاء، ىم يساعدون بني األفراد نالفقرة يدل أيف ىذه        
أحدىم يف مأزق ىم فإستعداد للمساعدة عند احلاجة.مثل سهيلة، ىي رعاية 

حىت  عون جداولوبون يف رعاية سهيلة حىت ىؤالء يصنبأصدقاء اليت حتبون اليو.يتنا
على الرغم من أن سهيلة أحيانا ال تدرك وجودىم ولكن  حيصلوان بعضهم البعض.

سيكونون دائما بالقرب من سهيلة ألهنم يريدون أن يشعر سهيلة بأصدقائها حوذلا، 
مثل كارولني فهي يف كل مرة تقريبا يعطى الوقت فقط لرعاية سهيلة. يدل ىذه ان 

    أصدقاؤىا لكم ادلباالة علي سهيلة. 
 (Kepercayaan) مانةاأل .2

تستعمل كلمة أمانة يف االصطالح اإلسالمي على أكثر من معٌت وىي               
مجيعها معاىن متقاربة وتتسع ىذه النعاين باتساع رسالة اإلنسان يف احلياة وما ىو 

س و يف القام  ٓٔ.نبادة والبناء واإلعمار وىذا بيامنو ليقوم بواجبو يف الع  مطلوب
لت الشريعة اإلسالمية األمنة و األمنة: ضّد اخليانة.لقد أو األمانة و لو و احمليط يف ق

                                                           
 ٖ٘(،ص ٖٕٓٓعالية شلدوح، احملبوبات، )دار الساقي   9

) رللة العلوم  مفهوم األمانة في نسق السياسة الشرعيةإبراىيم أمحد زلمد الصادق الكاروري،   ٓٔ
 ٙ، ص  volume 61 (6) 6066)والبحوث األسالمية 
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اليت صلد ذلا أبعادا تتناسب و اىتماما كبريا يف كل معانيها ال سيما أمانة احلكم 
اللفظ يشري إىل ما يكتنف ىذه و غاليا ما يطلق عليها اإلمرة و طبيعة متعلقاهتا و 

 كما ىو موضع يف اإلقتباس التايل:األمانة.
بيعية ضد الحقد والحسد. ال تضحك علي  يا نادر ، وقاية لديهن مناعة"

ونادر وتقول إن صديقاتي مالئكة. ال احد مالكا، وأنا ال أحب ىذا الوصف 
أصال، لكننا بالفعل ونحن معا، أشعر بقيمة األشياء األفكار، والصداقة، 

 11والدنيا، والشعر، والشراب وأشياء أخرى ال أعرف تفسيرىا".
يثقون ببعضهم البعض، لذلك يعتقدون أهنم مالئكة   الفقرة يدل أنيف ىذه        

عندما يكونون معا، ألن سهيلة ال حتب ذلك عندىا يقوم شخص ما باألفًتاء على 
أصدقائها، لديهم قيم الثقة اخلاصة هبم الذين يعتقدون أن صدافتهم قوية وقوية 

علي أن أعرف "يل: كما حدثت أمانة أخرى على النحو التا   حىت ال وجود ذلم.
أمامكم جميعا بأمانة، لو كنت أمتلك كل ىؤالء الصديقات من حولي، 

 12.”لتدبوت أمري وأخذت مكانك يا سهيلة
يف ىذه الفقرة يدل أن تفخر كارولني بوجود أصدقاء مثل بالنش، أمساء اليت         

كانت دائما عندما حتتاجها سهيلة.حىت كارولني لن ختاف إذا مريض مثل 

                                                           
 ٚٔٔ-ٙٔٔنفس الراحع، ص   99
 ٜٚٔنفس الراجع، ص   92
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إستبداد زلل سهيلة،ألن سيكون أصدقاء طيبون من حولو.فسيكون كارولني 
ىؤالء سهيلة.ىذا يدل أن بني أصدقاء وسهيلة، ىم إمانة متبادلة يف العالقات ودية.

 إمانة أن يستطيعون كن صديقا جيدا وضلتاج بعضنا البعض.
ورتهن جنديات متأىبات بكامل العدة، قادرات على قهر العدو: تص"
هيلة وعجزي أمامو. ارتفعت معنوياتىي وأنا أتطلع إليهن. شعرت بأن مرض س

بمقدورىن الدفاع عني أيضا، والدفاع عن الحيان، من دون علم الباقيات:  
كيف تبتكر ىؤالء النسوة من خيالهن ما يقدرن عليو كي يضمن نهوض سهيلة 

 13"ثانية من أي مكان، في أي يوم وأي لحظة، ومع أي واحدة منهن.
ون أصدقاء جبانب من شفاء عندما يكأن ستأكد سهيلة  يدل يف ىذه الفقرة       

سهيلة دائما.ألن وجودىم يستطعون إحياء روح سهيلة من قبلو.تأكد سهيلة أن 
حىت تصبح سهيلة أقوى وأكثر صربا يف ىؤالء تستطيع رؤية حياة سهيلة اآلن.

 خضوعها للعالج حاليا. 
 (Toleransi) سامحت  ال .3

التسامح ىو موقف من اإلحًتام ادلتبادلني بني اجلماعات أو بني األفراد يف        
يف اجملاالت األخرى. لذلك التسامح التمييز على الرغم من وجود اجملتمع أو 

العديد من اجملموعات أو اجملموعات ادلختلفة داخل اجملتمع.كما يعطى احلرية 
                                                           

 ٖٕٔنفس الراجع، ص   ٖٔ
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مع رغبتو. كذلك طبيعة ادلغفرة والرشاقة لآلخرين إلعطاء احلرية ليكون أو الوقوف 
جياد احلد األدىن إىل إيهدف  أن التسامحٗٔوإحًتام اآلراء األخرين وما يعتقدىم.

من التعايش بني الناس، فهو الوسيلة اىل االنساين وعملية عرض االفكار وفهم اراء 
اجل الغري حىت يتنازل اإلنسان عما علق براية من انانية واعتداد بالرأي، من 

اإلنسجام مع فكر من خيتلف معو وبذلك حيقق الغاية الفلية ألستمرارية التفاىم 
يف رواية " احملبوبات"، وجدت الباحثة من تسامح   ٘ٔوالتساكن بني افراد اجملتمع.

 كما يلي:
وع، عربا وفرنسين وأجانب، بدأت جميعيتنا نجتمع كل نهاية أسب"       

لنصرة الجنوب اللبناني، للسجناء  ببضعة أعضاء لنصرة أطفال العراق،
والسجينات العربيات في المعتقالت اإلسرائيلية. كانت أسماء تشير اإلعجاب 
بدرجة انضباطها في مراجعة كل شيئ، حتى ساعة متأخرة من الليل. كل 
واحدة منا ىنا، في حالة تأىب قصوى، وبوسعها أن تفعل ما تقدر عليو، أي 

 "شيئ وكل شيئ.

                                                           
،) وفقا لفتوى مجلس العلماء اإلندونيسيمفهوم التسامح الديني زييدن، ستييون بن ذلري، انور ادل  94

 ٜٛٔ(،ص   ٕٛٔٓلعام ٘ٙجامعة دار السالم غنتور: رقم 
) رللة كلية الًتبية:  ثقافة التسامح والتعايش السلمي في المدرسة الرواقية،أمحد رليد راضي،   ٘ٔ

 ٖٗٗ( ،ص ٜٕٔٓنيسان 
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وان، وأمساء، إهنم أصدقاء من دول وديانات سلتلفة،يف  أن بالنش، كار ح ضت       
كل  هناية أسبوع،صلتمع لنصرة أطفال العراق، اجلنوب اللبناين، على الرغم أهنم من 

ولني،  "كار  دول وديانات سلتلفة،بل أهنم دائما حيبون وحيًتمون بعضهم البعض.
بالنش ونرجس ووجد وأمساء.  كغربية ذلا عالقة بنا، بالشرق، تبدو مثلنا، مثل

 جتلس على األرض وتتبارى مع بالنش يف تدخني النارجيلو."
ون حاجز يف عالقة ودية، على رغم كاروان من يتضح لنا أن البلد لن يك              

كما   غربية،بل ذلا عالقة ينا، يف عالقة ودية حتًتمهم وتفهمهم كل منهمااألخرى.
 التايل: حدثت تسامح أخرى على النحو

"ىذه خلطة من عدة ثقافات. أحب ىذا المزيج فانا أختلف عن أفراد 
عائلتي البورجواظية، وحتى عن بلدي. تعلمت أن أتذوق وأتلذذ بالتنوع الذىي 
قدمتو إلي سهيلة في أول يوم من تعارفنا، ثم في بيت بالنش ولدى نور. 

ىذه األطباق الجميلة أشعرتني سهيلة بأننى أمام فنانة بابلية وىا أنا وحولي 
بكل ما لذ وطاب. إن الشعر فعال ىو مو ىبة العراق األولى، برغم أن نرجس 

 لبنانية".
نقدر مزيح الثقافات ادلتعددة حىت كارولني  يف ىذه الفقرة يدل أن كارولني        

حتب ىذا ادلزيح، ألنو مع ىذا التسامح ديكنها تذوق رلموعة واسعة من األطعمة 
 اليت قدمتها سهيلة منذ تقدديها ألول مرة. 
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ولة الطعام، تبدأ يخلع سترتها تمدىيدا لما سيواجهها عندما ترى طا"
يواظب ضياء على إرسالها من  من حرارة البهارات والتوابل الهندية، التي

أفريقيا، ومن الخلطات التي أقوم بإعدادىا حسب مزاجي. تذىب معي إلى 
األسواق العربية، المغربية والتونسية واللبنانية، كل يوم أربعاه في السوق 

حتى الطعام الشعبي. أنا أشتري وىي تتلمظ ما سوف أطهوه فتجهز عليو.
 "البائت تفضلو، مثلنا.

أن يتشركون من حيث ثقافة وطعام، يطبخون ختصصاهتم ضح يت       
اخلاصة،ويتذوقون، ىؤالء ايضا حيًتمون عندما يطبخ أحدىم طعاما قدديا، وىؤالء 

 تساعد لشراء مكونات ادلطبخ يف السوق.ايضا 
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 الباب الخامسة

 الخاتمة

  قًتاحات واإلية، تريد الباحثة أن تسجل اخلالصة يف ختام ىذه الرسالة العلم            

 حصلت عليها الباحثة يف مرور كتابة ىذه الرسالة:اليت        

 النتائج . أ
جتماعية ىي طبيعة والقية الذي يصدره اإلنسان على شيئ القيم اال
لذي يعيش فيو، مبجموعة من ادلبادئ والعايري اليت وضعها اجملتمع اما،مسًت شدا 

جتماعي الذي لدي بأصدقاؤىم على سهيلة قوي جد. فهم وىذه الروية ىي اال
دائما يدعمون محاسة واحلب ويساعدون دائما يف رعاية سهيلة حىت كان وجود 

جتماعية يف صديقاهتا يتمكن إحياء سهيلة من خالل قصتها. أما أنواع القيم اال
سامح.عالية ممدوح الشاعر ادلبدع، ىذه واألمانة،والتّ  الّتعاون:ىذا الرواية فهي

 يف عراق.  2002الرواية يف عداد أعمال األديب لعالية ممدوح، ونشرت عام 
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 إقتراحات . ب

قد مت حبث تكميلي حتت عنوان " القيم اإلجتماعية يف رواية احملبوبات 
سوسيولوجية أدبية(" وإعًتفت الباحثة أنو ال ختلو عن لعالية ممدوح ) دراسة 

 النقصان. وعندي بعض من التوصيات، وىي ما يلي:

الرجاء من مجيع طلبة قسم اللغة العربية وأدهبا أن يتعمقوا يف مؤلفات  .1
 عالية ممدوح ألن كثري من مؤلفات ختتاج إىل البحث وحتليل.

ة الرانريي عامة ومكتبة كلية الرجاء من مكتبة اجلامعة اإلسالمية احلكومي .2
 اآلداب والعلوم اإلنسانية أن توفر الكتب األدبية مثل الروايات وغريىا.
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 المراجع
 أ. المراجع العربية

 

مفهوم األمانة في نسق السياسة إبراىيم أمحد حممد الصادق الكاروري، 

  volume 71 (7) 6102)) جملة العلوم والبحوث األسالمية  الشرعية

والتعايش السلمي في المدرسة  ثقافة التسامحأمحد جميد راضي، 

 ( 9102كلية الرتبية: نيسان ) جملة   الرواقية،

النقد اإلجتماعي لألدب آزادة منتظر، حممد خاقاين، منصوره زركوب، 

 م(9109، حزيران 6،العدد 9ة )فصلية إضاءات نقدية، السن نشأتو وتطوره،

ة العربية )دار النهض علم االجتماع األدبي،أنورر عبد احلميد املوسى، 

 فلسطني(

, ) بريوت : دار العلم للماليني, المعجم األدبيجبور عبد النور, 

 م( 0292
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سوسيولوجيا األدب في أشعار الدكتور صالح مجال غافلي ماجستري، 

الثون اجلزء األول أيار ، ) جملة كلية الرتبية،العراق، العدد التاسع والثالطائ

9191) 

 إجتماعية،) -تماعية،مقاربة نفسيةالقيم اإلجاجلموعي مومن بكوش، 

 (9102جامعة الوادي، 

 شبكة األلوكة(سوسيولوجيا األدب والنقد )مجيل محداوي، 

المنهج االجتماعي العربي بين التأصيل خضار  ودود وحاجي نسيمة، 

ام الباقي كلية االداب اللغات العلوم  -)جامعة العريب بن مهيديوالتجريب

 ( 9109-9106انية واالجتماعية، اإلنس

المنهج اإلجتماعي العربي بين التأصيل خضار وداد،حاجي نسيمة،

 (9109-9106اقي،اجلزائرأم البو -،)جامعة العريب من مهيديوالتجريب

البحث العلمي أسسو مناىجو وأساليبو الدكتور رحبي مصطفى عليان، 

 لتطبيقية: األردن(بلقاء ا)بيت األفكار الّدولّية، جامعة الإجراءاتو،
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رقم األيداع لدى البحث العلمي،)ذوقان عبيدات، واآلخرون،     

  (0292ات والوثائق الوطنية، مديرية املكتب

مفهوم التسامح الديني وفقا لفتوى ستييون بن هلري، انور املزييدن، 

 (9109لعام 66الم غنتور: رقم جامعة دار الس،)مجلس العلماء اإلندونيسي

،معارف)جملة )النشأة والتطّور(:سوسيولوجيا األدبومي، سعيدة ت

 (9102،دميسمري06نة،العدد علمية حمكمة()السنة الثام

 القاىرة(  -0002)دار املعارف  البحث ألدبي،شوقي ضيف، 

سوسيولوجيا العنف المجتمع وازمة القيم ظاىر حمسن ىاين، 

 (9:9109اعدد 96)دراسةحتليلية() جملة جامعة بابل جمللد االجتماعية

سوسيولوجيا العنف المجتمع وازمة القيم ظاىر حمسن ىاين، 

 (9109: 9اعداد  96بل جللد ،) جملة جامعة بااإلجتماعية

القيم االجتماعية عبد اهلل الثقفي، خالد احلموري و قيس عصفور، 

 )اجمللة العربية لتطوير التفوق يفوعالقتها بالتفكير التأملي لدى طالبات، 

 (9102، 6ط ائف، رقمجامعة ال
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وفوائدىا يف رواية احملبوبات لعالية ممدوح عفيفة الرمحنية،" االستعارة  

)كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا 

9102) 

 م( 91, 02, 99للقراء اراء، ثقافة) العرب, 

)لبنان: دار املشرق، ، المنجيد في اللغة واالعالملويس معلوف، 

0296) 

اسهام األسرة القيم االجتماعية مثيب بن حممد بن عبد اهلل البقمي، 

)تصر مقرتح() جامعة ام القرى كلية الرتبية قسم الرتبية االسالمية لدى الشباب

  )0221-0292املقارنة 

 (9119القاىرة , ( ,المدخل الى علم االجتماعحممد اجلوىرى،

واية احملبوبات لعالية ممدوح )كلية متزيز النساء يف ر ممحد راجي، "تعقيد 

العلوم اإلنسانية،جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

9109) 
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ر ،) دامنهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةموريس أجنرس، 

 (9112الفصبة للنشر: اجلزائر 

)لكلية  عالية ممدوح,، العاطفة في رواية " المحبوبات" لنور احلسىن

 (9109االداب االسالمية الرانريياالسالمية احلكومية، دار السالم بندا اتشيو 

الرواية النسوية خارج فضاءات ىديل عبد الرزاق أمحد، 

 م(9109،)االردن: دار غيداء، الوطن

سوسيولوجيا األدب االليات والخلفية يوسف األنطاكى،

 9112) القاىرة: دارالطبعة االوىل،  االيبيستيمولوجيا
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