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 المجتمع الشرقي والغربي   المجتمع العربي، 
 

  ملخص البحث

المجتمع العربي كان يعيش حياة ساذجة وبسيطة. ويعتمد على الزراعة، وتربية الحيوانات، إن 

والتجارة لكسب الرزق والمعيشة، ويحب الحرية والوفاء مع األسرة والقبيلة. والصيد، 

ويواجه البدو تحديات الصحراء ومخاطرها لتأمين الحياة والمعيشة والرزق ويبذلون قصارى 

جهودهم للدفاع عن أنفسهم وللمحافظة على آثارهم من الحسب والنسب، وغرس قيم الطاعة 

  دالة بين أفراد القبيلة في المعامالت.لألهل والكبار، والقيام بالع

االستعمار  بسببوبعد الحملة الفرنسية شهد المجتمع العربي كثيرا من التغيرات والتطورات 

ة ين. وبعد ذلك بدأت محاولف النفط في النصف األول من القرن العشراالغربي حتى اكتش

ربي أت صورة المجتمع العوبد وتكوينها وتحديدها بالثروة النفطية تطويرالبلدان العربية

ظهرت رؤية أدبية جديدة في األدب العربي المعاصر وفي الرواية العربية إثر ذلك و .تتغير

لرحمن يعد عبد افاهتم كثير من الروائيين العرب بهذه الموضوعات و المعاصرة بشكل خاص.

  منيف من أبرزهم.

ر المجتمع منيف الكاملة من منظوعبد الرحمن هدف هذه األطروحة إلى دراسة روايات ت

العربي وتحاول تقديم األوضاع االجتماعية المتغيرة من الحياة الصحراوية والريفية والبداوة 

إلى الحياة المتحضرة والمثقفة. وتناقش المشكالت االجتماعية من قضية الدين، والصراع 

 الديني بين األديان، ووضعه بين الشعب وطبقة األمراء والتجار، والثورة ضدها. وتتناول

مشكلة الزواج، والمهر، والطالق، وقضية الحب، والزواج بمن تحبه المرأة وبالعكس، 
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وعالقة الرجل بالمرأة وبالعكس، ومغازلة المرأة المتزوجة، والهروب للزواج خفيا، وقضية 

ميراث المرأة، ودور المرأة في األسرة والمجتمع، ومحاسن المرأة ومقابحها. وتكشف عن 

ات الدينية من استخدام الحجب، وتقديم النذور، وعمليات السحر المعتقدات والممارس

والتنجيم، واالستمداد باألولياء، واألفكار الصوفية وممارساتها، والثورة ضدها. وتعرض 

قضية القراءة والكتابة، واالختراعات العلمية، واالهتمام باالحتفال وشرب الخمر، والرقص، 

م ، وعالقتهر مزاج أهلها في حالة الفرح والحزنيغيوالغناء، وصورة القرية والصحراء وت

أخالقهم، ومالبسهم، وطعامهم، وشرابهم، وأسواقهم، تعرض و فيما بينهم وباآلخرين.

قضية الهجرة ومشكلة الحدود تتناول و م الدينية، وتقاليدهم االجتماعية.وبيوتهم، وعاداته

يب، والمشاكل التي يواجهها العرب الوطنية، والحرية، والعدالة، والثورة، والسجن، والتعذ

مجتمعين الهذين في الغرب، والفرق بين المجتمع الشرقي والغربي ومشكلة التعايش بين 

  ما إلى ذلك.قضية اكتشاف النفط وآثاره على المجتمع العربي وو

من الداعمين إلى استخدام اللغة  كانالروائي  الضوء على لغة الرواية ألناألطروحة تسلط و

عض بعرض وتالوسطى في الرواية ودعا إليها بدال عن الفصحى البالغة والعامية الكاملة. 

  واالبتكار فيها.لمظاهر البالغية لاألمثلة 

 مإلى أن معظ تشيرالشخصيات واألمكنة والمشاهد وبعض النموذج من الوصف ب قدموت

 هعلجوجد الوصف من الداخل إال بشكل قليل. وتصف بها من الخارج وال يالروائية النصوص 

بعض المالمح الفنية من االنتقال من موضوع  توردلرواية وأداة للتشويق. ولعقدة  الروائي

التداعي واستعمال األلفاظ األجنبية وذكر المصادر والمراجع وقصر الرواية  ةإلى آخر بطريق

  في الفصول وغيرها.

استفاد من خبرته في اقتصاديات النفط وأبدع في شخصيات أن الروائي  الضوء علىلقي وت

هو فالرواية وجعل الشخصيات الهامشية بطالت بشكل ما وقدمها بشكل يتعاطف بها القراء. 

ة نفسه أحدا منهم ويحول الروايهو ى الشعب العربي بمعزل عن نفسه بل يعتبر ال ينظر إل

  .تهاوشخصياتها وأمكن الرواياتمعظم أحداث لذا يوجد االرتباط بين  الذاتية إلى الموضوعية.


