
1 

 
 

 لابب األو 

 املقدمة 

 أ .خلفية البحث 

ويستطيع اللغة يشكل من املكوانت اليت ابألسلوب موافقة  اللغة هي النظام،  

القا املفهوم  1. عدةلصناعة  مبعىن    يناسب  هذا  الصوت  هو  اللغة  "اللغة"،    أن ابملعىن 

 2.املستمع أو القارئ قادرا على فهم واضح ما هو الغرض من اخلطاب 

ما نعرف  أن  وقبل  فنان,  و  القارئ  اليت حيب  أديب  إنتاج  إحدى  الرواية   إن 

ف  األدابء كنًب  بٌن  واخلالف  األدب.  معىن  نعرف  أن  علينا  وجب  الرواية   مفهوم 

ى ظا  ف  بسيطة  موجزة  كلمة  األدب  وكلمة  األدب.  معىن  ولكنتفسًن   راى 

ف  األدب كثًن  مفهوم  التعقيد.  أشد  معقدة  أهنا  ينٌب  تعريفها  حملاولة  منها   اإلقرتاب 

 . كتاب أو النصوص العريب أو اإلندونسي

 واألخذ من كل فن بطرف يريدون   هاو حفظ أشعار العرب وأخبار هاألدب  

الدعاء   األدب  وأصل  العريب:  لسان  وف  الشرعية  العلوم  أو  اللسان  قيل علوم   ومنو 

م الناس  إليو  يدعى  بللصنيع  يتأدب  الذي  واألدب  ومأدبة  من  هدعاة   األدب 
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األدب    .الناس  اآلخر  النص  فهوف  الدؤثرة  عاطفة  عن  الصادر  البليغ  الكالم   و 

 .النفوس 

وأدهباو األدب ف رايي ىوالتأثًن وكل    العربية  واألدب مهم جدا ف تعليم اللغة

اللغة   أتثنً  طريق  عن  و هحيدث  أدب  فاألديبهو  واألقارئ  األديب  بٌن  صلة   ناك 

واألدب   متأثر  والقارئ  إل همؤثر  األديب  من  ينتقل  الذي  التأثًن  ذلك   و 

تبحث الرواية كما  ف كل  الفن  القارئ  وسيجد  رواية  القارئ  يقرأ   القارئ.كمثل 

الفهف    الباحث يعين  جامعية  رسالة  ف  ذه  الداخلية  العناصر  انحية  من   ذه هن 

 .)ية )الربيع العاصفالروا

  الذي  وصف  شكل  ف  أديب  عمل  هو   النثر  .النثراألدب هو كثرية, احدمها هو  

 القواعد   أو  الصويت  واإليقاع  والقافية  والكالم  اباليقاع  ملزمة  غري  و  حرة  لغة  يعج

  من   نوع هو النثر ف االستخدام شائع الكتابة نوع .اآلخرين لألدب  التوجيهية واملبادئ

  .فكرة أو حقيقة يصف الكتابة

  شخصية   تروي  اليت  القصة  هو  الرومان   .ورواية  رومانهي    شكلني  له  النثر

  من  سلسلة  على  حتتوي  طويلة  نثرية  مقالة  هي  الرواية  .النهاية  وحىت  الوالدة  من  العام

  الذي   الشخص  .اجلان  كل  وطبيعة  شخصيته  إلبراز  به   احمليطني  مع  املرء  حياة  قصص

  لنحو   وشامل  مستدام   اتريخ "  أبنه   اجلديد  النوع   هذا  يوصف  .الروائي  دعا  رواية  كتب
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  ف   الكالسيكية،  والرومانية  اليواننية  من  نشأت   الرواية  يرى  الرأي  هذا  ".عام  ألفي

 3.الرواية وتقاليد احلديثة، الرومانسية مبكر وقت ف, الوسطى العصور

 املرأة   حقوق  أجل  من  للقتال  وساطة  أو  انتشار  تستخدم  أن  ميكن  األدب   مث

 الكيالن  جنيب  رواية  ف   عليه  العثور  ميكن  هذا   .الرجال  نفس  األساس  ف   هي   اليت

 . الربيع العاصف

  مييل   احلياة،  من  الرحلة  هذه  ف  ولكن  احلياة،  ف  احلق  نفس  لديهم  واملرأة  الرجال

  هذا  حىت  .القهر  دائما   عانت   قد   املرأة  أن  ذلك   ، املرأة  من  هيمنة  أكثر  ليكونوا  الرجال

 . رجل  لسيطرة  ابلكامل  املرأة  فيه  ختضع  الذي   املكان  هو  هذا  األبوي،  التقليد  يعززها

  األبوية،   ابلثقافة  بقوة  ملتزمة  تزال  ال  اليت  العربية  الدول  من  واحدة  مصر,  اترخيياف  

 جمموعة  أو  معني  جمتمع  ف  املرأة   وليس  الذكور  يفضله  سلوك   هو  األبوي  النظام  حيث

  الذين   الثانية   الطبقة  تعترب  زالت  ما  اليت  املرأة  األبوي  النظام   أيديولوجية  تضع   .اجتماعية

  األسرة،  جمال  ف  .جدا  مهمشة  تبدو  والسياسية  االجتماعية  احلياة  ف   وجودهم  يشكل

 اجملتمعات   بعض  .وممتلكاهتم  األطفال  املرأة،  على  سلطة  هلا  األب   تسمى  شخصية

 من  لذرية  على  مرت   وعنوان  اخلاصية  أن  يعين  ما  وهو  األبوية،  أيضا  هي  البطريركية

  حتت املرأة وضع  وكذلك  والرجال احلكومة  امتيازات  ضمناً  النظام هذا ويضفي .الذكور

  .الرجال
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  يشمل  .املرأة  ضد  امتياز  لديهم  الرجال  جيعل  من  األبوي  االجتماعي  النظام

 سياسية   املشاركة  هذه  جمال  ف  أيضا  ولكن  الشخصي،  اجملال  فقط  ليس  هيمنتهم

 الشخصي، الصعيد وعلى .وغريها والقانونية واالجتماعية واالقتصادية والتعليمية أوسع

  أساس   على  .للمرأة  الرجال  به  يتصدى  الذي  العنف  تصاعد  أساس   هي  األبوية   الثقافة

  أجساد   استغالل  ف  احلق  هلم  أبن  يشعرون  كما  الرجال،  ميلكها  اليت"  االمتيازات "

  والدينية   والسياسية  والقانونية  االجتماعية  املؤسسة  ف  جتلت  قد  األبوي  النظام  .املرأة

  والقانون،   الدستور  ف  صراحة  ينص  ال  عندما   حىت  .خمتلفة  ثقافات   من  واالقتصادية

  .األبوية املمارسة ف  املعاصرة اجملتمعات  معظم

 ف  األدبية  األعمال  استخدام  خالل  من  الثقافة  الكيالن  جنيب  استبعد  وهكذا

العاصف  رواية  شكل  ف   .االجتماعية  احلياة  ف  املرأة  دور  قصة  يروي  الذي  الربيع 

  أخرى،  بعبارات   .اخلاصة  حياته   طريقة  حتدد   نسائية   شخصية  املؤلف  يقدم    الرواية،

 .الرجال هيمنة أو الضغط عن النظر بغض هنااملرأة 

  أي  تكون  أن  ميكن  امرأة  عن  فكرة   يعطي  الكيالن  جنيب  الرواية،  هذه  ف

,  املطبخ   ف   منزل،  ربة  ابعتبارها  فقط  تعمل  السابق  ف  كانوا   الذين  املرأة  . يعجبها  شيء

  الرجال   مثل  توجد  أن  ميكن  الرواية  هذه  ف  املرأة  تتحول  الذكور  ضغط  حتت  والعيش 

  تعليًما   تلقى  ألنه  الرجال،  جتاوز  على  قادرون  الرواية  هذه  ف  املرأة  حىت  .عام  بشكل

 يصبح   أن  على  ساعده  ما  هو  التعليم  مث  .مصر  ف  الصحية  املدارس   إحدى  ف   عالًيا
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 ف   أخًتا  تكون  أن  السهل  من  ليس   ابلتأكيد  .منطقة  أصغر  ف  مستشفى  ف  ممرضاً 

  ف   النسائية  منال  شخصية  ألن  ،Syarsyabah  ()شرشبه  مثل  انئية  منطقة  ف  مستشفى

 مثبطا   منال  جيعل  مل  لكنه  جداً،  متقدمة  ابلتأكيد  وهي  القاهرة  من  أتيت  الرواية  هذه

  بتحديد   يتعلق  وفيما  .السكان  مع  ومألوفة  شرشبه  ف  البقاء  على  وقادر  متكن  حىت

  املرأة  تتمتع  ،  ذلك   إل  ابإلضافة  .الرجال  اختيار  حرية  هلا  الرواية  هذه  ف  املرأة  رفيقة،

  الذين   الرجال  خداع  أو  إغراء  مواجهة  عند  الرفض  أو  للقتال  ابلشجاعة  الرواية  هذه  ف

  عندما  منال  اإلانث   حرف  على  امسه   ذلك   على   والدليل  . فقط  معه  اللعب  يريدون

  مواجهتهم   منال  لكن  خمتلفة  بطريقة  واحد  وقت  ف  رجال  أربعة  قبل  من  وحمبواب  اقرتب 

  الرجال  قبل  من  هزمت   أو  بسهولة  أقنع  ال   احلقيقية  املرأة  أن  وتبني  املرتاخي  املوقف  مع

   .مباالة بال

  خلف   مأوى  عن   البحث  ف  يرتددن  اليت   املرأة   الكيالن  جنيب  يصف  كما

 احتياجات   لتلبية  مستقل  بشكل  يعيشوا  أن   الواقع  ف   للمرأة  ميكن  أنه  مبعىن.  الرجال

  هذا   يتيمة،  هي  منال  املسماة  الرواية  هذه   ف  األنثوية  الشخصية  .اخلاصة  حياته

 كان   ألنه,    شرشبه  ف  كممرض  أايمه  يعيش  أن  على  حريًصا  جيعله  الذي  هو  ابلتحديد

  .لعائلته الفقري العمود أصبح أشقائه، وبعض أمه يدعم أن عليه

  أن  بوفوار،  اقرتحه  الذي  النسائية  احلركة  ملفهوم  وفقا  أعاله،  تفسري  إل  استنادا

  والضغط   اهليمنة  من  خالية  يعيش  أن  ميكن   انه  مث,   إمكاانته  يدركون  الاليت  املرأة 
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 حيث  الرجل،  على  تؤكد  اليت  الفلسفة  مدرسة    الوجودية  لبوفوار  وفقا  بينما    .الذكور

  لذلك  .الوعي مع العامل  ف البشر طريقة دراسة موجود كائن  أنه  على اإلنسان إل ينظر

  .ملموس  رجل هو الوجودية انعكاس  مركز أن القول ميكن

 تعريف   يتم   البشر،  طريقة  إل  ننظر  دائما  وهي  وجودية،  خصائص  عدة  هناك

 اإلنسان  إل  ينظر  وتصبح،  العمل  من  عنصر  هناك  يكون  حبيث  حيوي  بشكل  الوجود

  .ملموسة جتربة أساس  وعلى مكتمل، وغري مفتوح واقع أنه على

 دائما   وجوده  حتديد  ويتم  عالية،  ابعتباره  الرجل  ترى الوجودية  أبن  االستنتاج  مث

  يضع   كيف  ويعرف  نفسه  من  واعية  وهي  الوجود  ميكنهم  فقط  البشر  ألن  قبله،  من

 .نفسه

 الوجودية   عن  الدراسة  هذه  تكشف  سوف,  االستنتاجات   هذه  على  وبناء

 .الكيالن جنيب كتبها  اليت العاصف الربيع رواية ف للمرأة

  أسئلة البحث.ب. 

 ؟نجيب الكيالنل العاصف الربيع بناء املرأة ف الرواية ما .1

 ؟نجيب الكيالنل العاصف الربيع وجود املرأة ف الرواية ما .2

 .  أهداف البحثج

 .نجيب الكيالنل العاصف الربيعرأة ف الرواية اء املبن ملعرفة  .1
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 .نجيب الكيالنل العاصف الربيع وجود املرأة ىف الروايةملعرفة  .2

 فوائد البحث .  د

 د النظرية ئ الفوا

اال .1 علم  عن  الفهم  خاصة  لزايدة  و  لنجيب    رويةال  فدب  العاصف  الربيع 

 .الكيالن

لنجيب    العاصف  الربيع  رأة ىف الرواية  جود املالو   البناء و  لزايدة املعرفة عن .2

 .الكيالن

 د التطبيقية ئ الفوا

 للباحث •

الباحي .1 ابنحتليل    ثستطيع  الروية  اء  ىف  نجيب  ل  العاصف   الربيعملرأة 

 الكيالن.

الباحي .2 املرأةحتليل    ثستطيع  الروية    وجود  نجيب ل  العاصف  الربيعىف 

 الكيالن.

 للقارئ و الطالب األخرين  •

 .النسائية ف ادب و نقدهلزايدة املراجع عن علم  .1
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قوائد   .2 عن  الفهم  نقدهلرتقية  و  وأدهبا   ادب  العربية  شعبة  لطالب  خاصة 

 .جنيب الكيالن العاصف الربيعالروية  ف النسائيةولإلنسان عامة ف فهم 

 للجامعة   ✓

اللغة  لشعبة  بوجونغارا خاصة  اإلسالمية سوانن غري  املكتبة  املراجع  لزايدة 

 .النسائيةألدب عربية وأدهبا كما حتليال ف اال

 . الدراسة سابقة: ه

قد وجد الباحث الدراسة السابقة هو من البحث اجلامعي األول الذي  األول, 

العناصر الداخلية ف رواية "الربيع العاصف"    حتت املوضوع 2014:  نور كتبه على 

البحث ف شعبة اللغة العربية وأدهبا جامعة االسالمية  ( دراسة أدبية) لنجيب الكيالن

العناصر الداخلية ف رواية الربيع  عن شرح سورااباي. و ف هذا البحث سوانن امبيل 

 .العاصف لنجيب الكيالن

 األول   اجلامعي  البحث  من  هو  السابقة  الدراسة   الباحث  وجد  قدالثان,  

فراتيوي:    على  كتبه  الذي  Eksistensi Perempuan dalam Novel  2016ويويك 

Tanah Tabu Karya Anindita S.Thayf  Berdasarkan Feminisme Eksistensialisme 

 Simone De Beauvoir.   ا اللغة  شعبة  ف  جامعة  إلندونيسياالبحث  الوالية    وأدهبا 

 Tanah Tabu Karyaعن وجود املرأة ف الرواية    شرحو ف هذا البحث    مكاسار.

Anindita S.Thayf  . 
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 األول   اجلامعي  البحث  من  هو  السابقة  الدراسة  الباحث  وجد  قدالثالث,  

احلكمة:     على  كتبه  الذي نور   Feminisme (Kritik Sastra)  2013سيت 

Eksistensialisme Terhadap Novel 9 Matahari Karya Adenita.      البحث ف شعبة

جامعة   إلندونيسياااللغة    Program  Sastra Jurusan Sastra  مكاسار  الوالية  وأدهبا 

Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro    Semarang.      و ف

 Novel 9 .Matahari Karya Adenitaوجود املرأة ف الرواية عن  شرحهذا البحث 

 البحث منهج .و

اليت   الطريق  أنواع  هو  البحث  مبنهج  املرد  ليطلب أما  الباحث  تستعمل 

وجي هذا    معهاالبياانت  أصح  من  يراد  ما  يوجد  لكي  العلوم  من  األصح  واإلختيار 

 البحث . وهو الذي يستخدم الباحث ف هذا البحث العلمي فهو كما اييل:

 نوع البحث .ز

 الرواية  فيسية   مشكلة الشخصية الرئ"  استخدم الباحث ف هذا البحث 

ادبية   حتليلية  )دراسة  العاصف  الكيفي    "(نسائيةالربيع   Descriptive)  املناهج 

Qualitatif)    الشخص لسان  من  املكتوبة  الكلمة  من  الوصفية  البياانت  على  اجتها 

مولوينح عر ف عن البحث الكيفي وهو   املبحوث. وكما ف البحث لنور املشفعة أن  

ينتج البياانت الوصفية املتصو رة او املقو لة عناوصاف األفراد او احلوادث  اإلجراء الذ ي  

اجملتمع املعني. فأم ا البحث الكيفي  هو البحث ال ذي حيتصل بياانت   او األسباب من
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الوصفي ة وهي كلمة املكتوبة او الكالمية، الصورة وظاهرة العلمي ة وال يستعمل البحث 

 رقما وال حسبا.

منهج   هي  الكيفية  ألن   . البحث  هلذا  املوافقة  الطريقة  هي  الكيفية  وطريقة 

ف   الرقم  الباحث  يستعمل  وال  البحث  فروض  تصميم  إل  حيتاج  ال  الذي  البحث 

 التفسري عن اإلنتاج. وحيتاج على وصفية اتمة مبا وضعت الباحث على هذا البحث.  

ب اللغوية  املظاهر  يوصف  الوصفي  املنهج  حموأما  العلل غري  إجياد  اولة 

 أي إنه يقتصر على عرض اإلستعمال اللغوي لدى الباحث .  .واألسباب 

دراسة مكتبية هي الدراسة تقصدها مجع البياانت مبساعدة املواد املوجودة  

 ف املكتبة. دراسة مكتبية هي إنتظام األعمال متصل بطريقة مجع البياانت هي: 

 ر خاصة. تقابل الباحث مستمرا ابلنص أو املصد1

 . مصدر دراسة مكتبية هي املصدر الثانوية 2

 ياانت. مصادر البح

املصادر   و  األساسية  املصادر  على  البيااناتلبحث  مصادر  الباحث  قسمت 

 الثانوية ومها فيما يلى : 

 املصادر األساسية  .أ
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املصادر األساسية هي البياانت اليت جيمعتها الباحث من املصادر األول.  

املصادر األساسية ف هذا البحث هي  الرواية الربيع العاصف لنجيب كانت 

 الكيالن.

 املصادر الثانوية  .ب 

الباحث من املصادر األحرى.   اليت جيمعتها  البياانت  الثانوية هي  املصادر 

ال هذا  ف  الثانوية  املصادر  هي كانت  تصور    بحث  يبحث  الذي  , النسائيةالكتاب 

 .ري ذلك وغ The Second Sexمثال الكتاب 

 طريقة مجع البياانت .ط

إن هذا البحث من نوع الدراسة املكتبية وهي الدراسة اليت تدرس احلقائق 

 والظاهرة من الكتب. 

 املالحظة واملقابلة والواثئقية.وأما ادوات طريقة مجع البياانت ف البحث يعين 

 املالحظة .أ

املواد   ملساعدة  البياانت  مجع  الطريقة  هي  املكتبة املالحظة  ف  املوجودة 

 املتعلقة بتحليل األدب النفسي مث يكتب الباحث فيها األدب النفسي

 الواثئقية .ب 
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الواثئقية هي الطريقة تتحرى األشياء املكتوب كالكتب، والواثئق واملالحظة 

جلمع   الواثئقية  الطريقة  الباحث  يستخدم  البحث.  هذا  عن  إستنتاج  ذلك  وغري   ،

 وب واإلنتاج املقابلة، واإلنتاج حتليل الشحش عن البحث.البياانت من الكتاب املكت

 طريقة حتليل البياانت .ي

التحليلية   ابلبحث  الطريقة  املتعلقة  املشكالت  من  املسائل  حتليل  وهي 

 وخطوهتا كما يلي : 

 .الربيع العاصف لنجيب الكيالن الرواية يقرأ الباحث .أ

لتحصيل   .ب  عميقة  قرأتة  الباحث  قرأت  البابعد  يكتب  مث  املقصودة،  حث  البياايت 

 .النسائيةتصور الشحشيات ف األدب 

 . الربيع العاصف لنجيب الكيالن  ف الرواية النسائيةحتليل األدب  ج.

 هيكل البحث. .ك

 لتنظيم الدراسة وترتيب البحث تضح الباحث حبثها على أربعة أبواب:

أهداف  البحث, و مشكالت مقدمة,وخلفية البحث,و  الباب األول: •

 كل البحث .يوه ,و منهجالبحث ,ودراسة السابقة البحث,وفوائد البحث,

 . وأنواعه النسائيةدب اإلطار النظري ويشتمل عليه تعريف األ  :الباب الثاىن •

بحث  الباحث فيها الفصل األول "حملة  ت عرض البياانت وحتليلها, الباابلثالث: •

أكتب كل   والفصل الثاىن,الربيع العاصف ف الرواية  النسائيةالتحليل األدب عن 
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الكلمة  يتضمن التحليل  والفصل الثالث,الربيع العاصف الكلمة ف الرواية

  .سائىن ةالنظريمشكلة الرئيسية اب

 واإلقرتاحات. اإلختتام تتكون اخلالصة  الباب الرابع: •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


