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سواننغريياإلسالميةبوجونغارا.
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“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka 

di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami 

lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang 

telah Kami ciptakan.” (al-Israa’ 17: 70) 
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 ير د كلمة الشكر والتق



بسمهللاالرمحنالرحيم

الدنياوالدين,والصالةوالسالم احلمدهللاربالعاملنيوبهنستعنيعلىأمور

 علىاشرفاألنبياءواملرسلني,وعلىآلهوصحبهأمجعني.)امابعد(

 فبإذنهللاتعاىلوتوفيقهوعنايتهقدمتتكتابههذاالبحثالعامليبعنوان:

"(نسائيةوجوداملرأةيفروايةالربيعالعاصفلنجيبالكيالين)دراسةحتليليةادبية"
العربية اللغة قسم الدرجةسرجاانيف للحصول الشروط من البحثكشرط هذا وأقدم

 وادهبابكليةاآلدبجامعةاإلسالميةسواننغرييبوجونغارا.

ا الشكر اقدم ان اريد الثانية املناسبه هذه والتحيةيف العميق والتقدير جلزيل

 ألولئكالذينمدواايديهمابملساعدات,فمنهؤالء:

الدكتورةإمرأةفضيلةعميدكليةاألدبجامعةسواننغريياإلسالميةبوجونغارا .1

 .العزيزةاملاجستري



 ط
 

األد .2 لكلية وأدهبا العربية اللغة شعبة رئيسة غرييفضيلة سوانن جامعة ب

 .عةاملاجسترينغارايعيناستاذةنوراملشفّبوجواإلسالمية

استاذمفتاحاملفيداملاجستري.هوالذىقداستفرغاوقاهتاوبذلفضيلةاملشرف .3

جهدهيفإشرايفوإرشادييفإمتامكتابةهذاالبحثالعلمي,عسىهللاأنجيعل

يفالدنياواآلخرة.عملهامقبوالوجيعلحياهتامباركة

و .4 سعادة و وقت يفكل صاحبوين الذين زمالئي و أصدقائي مجيع واىل

 طولإمتامهذاالبحثالعلمى.مساعدهتم

اعماهلم, يقبل ان هللا وعسى واألخرة, الدنيا يف امورهم وسهل هلم هللا ابرك

االبحثالعلميمفيدةواسالهللاانميدهمخريااجلزاء,وجيعلهللاالعلومالواردةيفهذ

 للباحثوملنقرأه.فإنهللاذاالعلومالواسعةفأسألإليهالعلومالنافعةوالتوفيقواهلداية.
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 مستخلص البحث 

ثالاث،   عمران انصر  املرأة  2018حممد  وجود  لنجي  يف.  العاصف  الربيع  ب  الرواية 
ادبية   حتليلية  )دراسة  األدب.  .  (نسائيةالكيالين  وأدهبا. كلية  العربية  اللغة  شعبة 

 جامعة سوانن غريي اإلسالمية بوجونغارا. حتت إشرفة مفتاح املفيد املاجستري.
 , جنيب الكيالين, الروية الربيع العاصف. النسائيةالكلمة الرئيسية: 

منThe Othersاملشاكلحليفاملرأةبناءوصفإىلالدراسةهذههتدف وغريها
العاصف الربيع رواية الوجوديف أشكال من املقاومةكشكل الكيالينأشكال لنجيب

هيالدراسةهذهبياانت.بوفوارديسيمونالوجوديةالنسائيةاحلركةهنجإىلاستناًدا
روايةيفالوجودأشكالمنكشكلاملقاومةوشكلالبناءشكلعلىتظهراليتاجلمل
مجععمليةتتم.2013عاميفPustaka Ukazنشرهاالكياليننجيبلالعاصفالربيع

البياانتحتليلمت.البياانتجمموعةوإصداروالتسجيلالقراءةخاللمنالبياانت
.بوفوارديسيمونالوجوديةالنسائيةنظريةابستخدامالبحثية

الكيالينربيعالايةرويفاملرأةبناءأنالدراسةنتائجووجدت لنجيب العاصف
يفوالسلوك،الشخصية،املوقف،مثلالروايةيفللمرأةالرئيسيةللشخصيةتصويرهو
وبناءالعمل،يفاملرأةوبناءالتعليم،يفاملرأةبناءوهىالرواية،يفبناءثالثةهناك.حياته
تظهراليتالرئيسيةشخصيةالوجودمظاهرمنكمظهراملقاومةشكل.احلبيفاملرأة
وتعزيزإلظهاروالبيئةابآلخرينتتعلقاليتمنالهيللمرأةالرئيسيةالشخصيةخاللمن

تصبحاملرأةمعأياألخرىالشخصياتعنخيتلفمنالمنالوجودو.كامرأةوجودها
املرأةأنمنالموقفيظهر.وخضوعهملرجاللوهتميشThe Othersورفضاملوضوعات

وحتديدهالتفكريميكنهشخًصايكونأنميكنولكنللظلمموضوًعاابلضرورةليست
امرأةتكونأنوميكنجيدبشكلاملستقبلحتديدالحقاميكنحبيث,بهوالقيام
.موجودة
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