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 ولاأل الفصل

 أساسيات البحث

 مقدمة .أ

ىو فهم معٌت األعمال األدبية فهما متعمقا. يعٌت أن األدب يؤثر  األدب

يات تتعلق باجلواب ادلقتضادلقتضيات خارج األدب وتقدم األدب نفسو. وتلك 

من دين وفلسفة وأخالق وغَتىا. وتلك مقتضيات األدب حتسن خارج األدب, 

موضوع  نوعية الإلبداع األديب, ألن األدب يتمكن أن يكشف عن الظواىر وراء

 1األدب كتعبَت عن احلياة البشرية.

األدب أساسيا ىواحملاولة لفهم األعمال األدبية يف جوانبها اخلارجة ألن تلك و 

خلارجية عن البنية األدبية مبسوطة ومتأملة ومبحوثة حبثا متعمقا. اجلوانب احمليطة ا

وعناصر األدب اخلارجة اليت تلفت نظر باحثي األدب تشمل القيم األخالقية 

 2والًتبوية والفلسفية والدينية والتارخيية وغَتىا.
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فهي كل ماينفع حلياة اإلنسان من اخلَت،  (Waluyo) وأما القيم عند واليو

 3والقيم يف األدب نافعة للقارئ. خاصة الرواية اليت فيها انواع من القيم.

عالقة الفرد بغَته من والقيم الدينية يف تنظيمها لعالقة االنسان بربو ويف تنظمهال

الناس إمنا تعطى تقديرا خاصا واىتماما واضحادلا أمسيناه بالقيم ادلساعدة واذلدف من 

قّسم الدينية على ثالثة أقسام : العقيدة والشرعية  ىذاكلو رفع قيمة الفرد وتكردية.

 4واخللقية.

من أشكال األدب ىو األعمال اخلالية, ومن األعمال اخليالية ىي القصة 

يب طويل يسًتسل ويستطرد الرواي يف  الرواية ىي نثر أدالقصَتة والرواية القصَتة. 

والبعض منها يهدف للمتعو  ل القضايا االجتماعية واألخالقيةكتابتها، وتدورحو 

والتسلية، واليستطع القارئ أن ينتهي من قراءهتا خال جلسة واحدة، بل حيتاج إىل 

وقت حىت يكمل قراءهتا بالكامل. فالرواية يعتمد على السرد. األدب اجليد ىو 

الذي فيو قيم تؤثر يف عمل اإلنسان. وىكذا الرواية اجلّيدة ىي اليت فيها  األدب

 عناصر القيم الىت خترب اإلنسان عن القيم .
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نائب عزرائيل أحد الرواية من االديب الذي ألّفو "يوسف السباعي". حكت 

ىذه الرواية عن عزرائيل ورجل يصدقو ليكون نائبو مع أّن ىناك فرقا بعيدا بُت ادللك 

والرجل, يعٍت حلق اهلل ادلالئكة بألنوار وليس لو النفس والغلمة إنو يسبح اهلل كل 

األوقات دون النعب وخلق الناس أو الرجل بالًتاب وإنو ديتحن بالنفس والغلمة يف 

ىذا الدنيا. ولكن يصور عزرائيل يف ىذه الرواية بصورة اإلنسان أو الزعيم ادلشغول 

حيتاج إىل نائب يساعده يف إدتام مهماتو. كان عزرائيل  بقضايا البالد السياسية حىت

يف ىذه الرواية شخصا رئيسيا بل كتب يوسف السباعي اإلىداء اخلاص لو, ىذه 

 ذابة.الرواية رائعة وقصتها ج

نائب عزرائيل رواية مثَتة دلا فيو ادلشاكل يف حياتك اليت جتري باستمرار. احلياة 

وأحيان فقط اتبع شهوتو. يتم تعبئة الرواية مع قيمة البشرية ىي دائما منطق احلقيقة 

الدين، والسخرية والنقد اإلجتماعي على األزمة األخالقية الىت يعاين منها البشر. من 

 .مشاكل الناس العادبُت لتكتل

روائي مصري وشاعر, وعسكر ومسؤول. يهتم الباحث بيوسف  يوسف السباعي

واياتو العديدة. السباعي مشهور ألسلوبو السباعي بسبب دلرحلة النضج والفن من ر 
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الواقععى والسخرى يف تصوير الواقع االجتماعي. وكان قادر على وصف تفاصيل 

 حياة شعبة االجتماعية على الرغم من أن أعمالو خيالة.

لذلك اجتذبت الباحثة أن تبحث يف ىذا البحث بنظرية القيم الدينية يف الرواية 

ي. باستعمال ادلنهج أوالتحليل الكفي الوصفي، يعٍت نائب عزرائيل ليوسف السباع

 بوصف أوجبمع البيانات الىت حتتوى على القيم الدينية.

 

 أسئلة البحث .ب

 القيم الدينية يف الرواية " نائب عزرائيل" ؟ىي ما  .1

 ما ىي أنواع القيم الدينية يف الرواية " نائب عزرائيل" ؟ .2

 أهداف البحث .ت

 م الدينة يف الرواية  " نائب عرائيل"دلعرفة القي .1

 دلعرفة أنواع القيم الدينية يف الرواية " نائب عزرائيل " .2

 أهمية البحث .ث

 األمهية النظرية .1

 ساىم ىذا البحث يف إعطاء القيم الدينية يف الرواية من الروايات .أ
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 الرواية.ساىم ىذا البحث يف إعطاء اإلعالم بأن نشر الدين ديكن بواسطة  .ب

 األمهية التطبيقية .3

 يعطى ىذا البحث الطريقة يف تعميم القيم الدينية يف كتابة الرواية.

 توضيح المصطلحات .ج

 توضيح البحثة ادلصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان ىذا البحث وىي : 

  يقوم، وأصلو قوم، فصار-القيمة لغة من كلمة قام:   القيم الدينية .1

. 5.القيمة ىي الثمن الذي يعادل ادلتاع ىاقيم مفرد

وأمااصطالحا: يف كل مايتمسك بو فرد أوفئة 

هي من كلمة الدين . أما الدينية: لغة ف6اجتماعية

والباء النسبة لذلك كان ادلراد من تكمل الكلمتُت أن 

تكونا مبعٌت قيم الدين وىي التعاليم الدينية القيمة 

األمر الذي يؤدى إىل أن يكون اإلنسان يتمسك هبا 
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سواء كان فردا أم فئة أم مجاعة كما سبق جبميع فصار 

 الدينية مبعٌت

 قل حدثا ووصفو، سردرواية،حكىروايًة ىي ن -:روى   الرواية .3

 وقص ما يعرف من تفاصل.

 فيها حتكي  : عنوان الرواية الىت كتبها يوسف السباعي  نائب عزرائيل  .2

 ىجاء للبشر و نائب مالئكة عزرائيل

 01بالقاىرة يف : ىو أديب من األدباء ادلصر وولد  يوسف السباعي  .2

  م 0801منيونيو عام 

 تحديد البحث .ح

 الباحثة حبثها فيما وضع ألجلو لكي ال يتسع إطارا وموضوعا فحددتو مايلي: تركز

 دراسة القيم الدينية يف رواية " نائب عزرائيل" ليوسف السباعي. .1

دراسة أنواع القيم الدينية من شريعة وعقيدة وأخالق يف رواية " نائب عزرائيل"  .3

 ليوسف السباعي.

 الدراسات السابقة .خ
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ات السابقة أمر مهم قامت بو الباحثة قبل مواصلة البحث ألجل إّن الدراس

. لقد قامت الباحثة لبحث فيو قبللتأكيد أن عنوان ىذا البحث مل يسبق لو اا

بالفحص بوصفو حتقيقا مكتبيا اىل ىذا احلد فوجدت منو أن عنوان ىذا البحث وىو 

ث نظرية خمتلفة. الرواية نائب عزرائيل قد حبث فيو بعض الباحثُت, بل لكل باح

 سوف تذكر واحد فواحد البحوث بنفس العنوان األساسي مما يلي :

البحث العلمي ايل كتبو أمحد حسُت طالب كلية األداب والعلوم الثقافية جبامعية  .0

سونان كاليجاكا اإلسالمية جوكجاكرتا حتت العنوان "قصة نائب عزرائيل 

ث فيها بالنظرية البنيوية العامة. ". وحب دراسة حتليلية بنيوية ليوسف السباعي

ونتيجة حبثو ىي العناصر الداخلية يف الرواية كما النتيجة من البحث السابق, 

استخدم الباحث النرية البنيوية ألبرام اليت تًتكز اىل سبع طرق التحليل البنياوي 

 منها منهج موضوعي.

يجيف حسن الدين طالب قسم اللغة العربية وادهبا البحث العلمي الذي كتبو ج .5

جبامعية سونان كونونج جايت االسالمية احلكومية حتت العنوان " اخللفية يف قصة 

نائب عزرائيل ليوسف السباعي " وقد امتحن يف الثامن وعشرين من ديسمبَت 

 وىذا العنوان وجدتو الباحثة يف دفًت عنوان البحث العلمي جلامعة .5101عام 
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سونان كونونج جايت االسالمية احلكومية يف الشبكة الدولة وال يوجد فيو اي 

بيان فيما يتعّلق بنتيجة البحث أو التحليل وكذلك كما كان يف عنوان البحث 

 التايل.

 ث اّلذي قّدمتو الباحثة, منها : وأماّ من الناحية النظرية فهناك حبوث تشبو هبذا البح

نية يف رواية أحالم النساء احلرمي لفاطمة ادلرنيسي " حبث انا رمحية " القيم الدي .0

يف اللغة العربية يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية  s1تكميلي قدمها لنيل شهادة 

م. حتليل  5106األدب جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا, سنة 

مي  " لفاظمة ادلرنيسي" أنا رحيمة يف ىذه الرسالة عن رواية " أحالم النساء احلر 

ىي رواية أحالم النساء لفاطمة ادلرنيسي, وىي عامل اإلجتماع ادلغريب النسوية 

اإلنتاجية نشر أعماذلا بالغة العربية والفرنسية, الدين صورت ثقافات الشرق 

األوسط من ادللك مباشرة من الثقافة نفسها. وحتليل عن أنواع القيم الدينية يف 

ساء احلرمي لفاطمة ادلرنسي ىي القيم الشريعة والقيم العقيدة رواية أحالم الن

والقيم األخلقية. وجدت الباحثة أحد عشر القيم الشريعة, وجدت الباحثة أربعة 

 نصوص من رواية عن القيم األخلقية. 
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إمساعيل " القيم الدينية اإلسالمية يف رواية مموزين ألمحد اخلاين" حبث تكميلي  .5

يف اللغة العربية يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية األدب  s1ة قدمو لنيل شهاد

م. حيليل  5106جامعة سونان امبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا, سنة 

إمساعيل يف ىذه الرسالة القيم الدينية اإلسالمية يف واية ممزين إلمحد اخلاين الذي 

 الشريعة واألخلق. يفحيدث أنواع القيم الدينية وىي ثالث أنواع : العقيدة و 

النسبة للعقيدة أهنا تشتمل األعتقاد برببوية اهلل تعاىل ومالئكتو وبالقدر خَته 

وشره من اهلل تعاىل , وأمّا ما يتعلق بالشريعة فإهنا تشتمل الصالة والفصل بُت 

الرجال والنساء واخلطبة والنكاح والعرس والوصية, وأمّا ما يتعلق باألخلق فإهّنا 

اواة بُت الناس والتخي والتعاطف وادلتبادل يف العفو والغفران. وأّما تستمل ادل

القيم الدينية اإلسالمية ادلوجودة يف رواية مموزين كانت خمتلفة سواء بالنسبة دلا 

يتعلق منها بالعقيدة أم ما يتعلق منها بالشريعة واألخالق. كمهما كان كذلك 

بضعة من القيم فحسب, سواء  فإهّنا كانت قلو ذلك ألن عددىا اليكون إال

يف رلال العقيدة أم يف رلال الشريعة واألخالق. فما عدا لك أن القيم ادلذكورة  

كان ذلا عالقتها بتعاليم دين اإلسالم. ويبدو ذلك يف خمتليفة رلال إهّنا سواء 

 بالنسبة جملال العقيدة أم بالنسبة جملال الشريعة واألخالق. 
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تيب الذى قامت بو الباحثة على ىذا احلد, فًتي على التحقيق ادلك ااعتماد

الباحثة أن البحوث الىت قام هبا الباحثون السابقون ختتلف اختالفا بعيدا هبذا 

البحث, رغم أن ىناك البحوث بنفس ادلوضوع ادلاضي ولكن نتيحتها خمتلفة. 

اع اىل ليل الرواية نائب عزرائيل بانتفإىل ذلك حتاول الباحثة القيام بتحواستنادا 

 النظرية القيم الدينية باالدب اإلجتماعي.


