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 الشكل على ليكوف الالزمة كاإلصالحات التعديالت بعض فيو كأدخلنا نظران قد
 لكلية (S1) سرجاان درجة على كا٢بصوؿ النهائي االختبار شركط ستفاءال ا٤بطلوب
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 :  قدمو الذم ا١بامعي البحث ىذا مناقشة ٛبت لقد
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 لكلية كأدهبا العربية اللغة قسم ُب  (S1) سرجاان درجة كاستحقاقو و٪باح اللجنة كقررت
 .ماالنج ا٢بكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالان ٔبامعة اإلنسانية العلـو

 ----------ٙبريرا ٗباالنج، 
 

 (  )   سواتمن ادلاجستريالدكتور احلاج  .0
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 .َُِٔ-َُِٓللعاـ الدراسي  كأدهبا العربية اللغة قسم
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 ُب أحد ادعى كإذا .األخر أتليف أك غّبم إبداع من زادتو كما بنفسي ككتبتو حضرتوأ

 كلن ذلك على ا٤بسؤكلية أٙبمل فأان ٕبثي من فعال أنو كتبيْب أتليفو من أنو ا٤بستقبل
 اإلنسانية العلـو كلية كأدهبا العربية اللغة قسم مسؤكٕب أك ا٤بشرفة على ا٤بسؤكلية تكوف
 .ماالنج ا٢بكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالان جامعة

 ---------ٙبريرا ٗباالنج،
 

 صاحب اإلقرار
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 تسهلالاال

 

 إِنَّ الُْهْسلِِهنَي َوالُْهْسلَِهاِت َوالُْهْؤِنينَِي َوالُْهْؤِنَياِت َوالَْقاىِتنَِي َوالَْقاىَِتاتِ 

ابَِراِت َواْْلَاِشِػنيَ  ابِرِيَو َوالصَّ اِدقَاِت َوالصَّ ادِقنَِي َوالصَّ  َواْْلَاِشَػاتِ  َوالصَّ

انَِهاِت َواْْلَافِِظنَي فُُروَحُهْم  انِِهنَي َوالصَّ قَاِت َوالصَّ قنَِي َوالُْهَتَصّدِ َوالُْهَتَصّدِ
الِرِيَو  َغدَّ  للاى َواْْلَافَِظاِت َواذلَّ

َ
الَِراِت أ ْحًرا  للاي  َلثرًِيا َواذلَّ

َ
لَُهْم َنْغفَِرًة َوأ

 َغِظيًها

 ﴾33سورة االحزاب : األية ﴿  
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 اإلهداء
 :هذا ابلحث اجلانيع إىل أهدى

  سهنيأيب الػزيز الهحبوب الهرحوم 

 سواليتأيم الػزيزة الهحبوبة 

اإلسالنية اْلمونية موالىا نالك زمالء يف حانػة   مجيع أصحايب و
 براهيم ناالىجإ

 أنني ...بارك اهلل لهم
  



 

 ح 
 

 كلمة الشكر واالتقدير

كامتناان كألف بْب قلوهبم ا٢بمد  الذم غمر صفوة عباده بلطائف التخصيص طوال 
فأصبحوا بنعمتو إخواان كنزع الغل من صدكرىم فظلوا ُب الدنيا أصدقاء كأخداان كُب اآلخرة رفقاء 

كالصالة كالسالـ على دمحم ا٤بصطفى كعلى آلو كأصحابو الذين اتبعوه كاقتدكا بو قوال كفعال  .كخالان
 .كعدال كإحساان

تعأب، كأشكر بشكر جزيالن على ما من بو من  عوف للاىذا البحث ا١بامعي ب ت كتابةٛبكقد 
لو سبحانو كتعأب مزيدا من توفيق كعنايتو ئالعوف كالتوفيق حٌب استطعت أف أًب ىذا البحث. كأسػ

 كدكامهما ُب حياتى العلمية كالعلملية.

 سوالٌب ك ا٤برحـو ٠بْبلدين اكٓب يفت الباحث تقدٙب أعلى الشكر كأزكى التقدير ٣بضرة ك 
ك٥بما  ُب سبيل ا٢بق، السّب على مواصلةحٌب استطعت أف   كاسع صرب ك عميق ٕبب ىداٗب الذاف

 ُب بياض النهار كسواد الليل. ٝبيع الدعائي

إٔب مثل ىذه الصورة بدكف مساعدة األساتذ الرماء كاألصدقاء ا٢بٌباء. كىذا البحث ٓب يصل 
 إٔب :لذا، تقدـ الباحث فوائق االحَباـ كخالص الثناء 

؛ مدير جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية ىارجوكفيسور الدكتور ا٢باج موجيا ر فضيلة الرب  .ُ
 ا٢بكومية ماالنج.

 اإلنسانية. العلـو كليةال ةستعاذة ا٤باجستّب؛ عميداإل ةالدكتور فضيلة  .ِ
 اللغة العربية كأدهبا. قسم؛ رئيس دمحم فيصل ا٤باجستّب دكتورالفضيلة  .ّ
ا٤باجستّب، الذم أشرفِب ُب ىذا البحث ا١بامعي، جزاه للا خّبا  أٞبد خليلاألستاذ  فضيلة .ْ

 أحسن ا١بزاء.
 كأدهبا الذين بذلوا ٝبيع علومهم كأكقاهتم. العربية اللغة قسم ٝبيع األساتيذ ُب .ٓ



 

 ط 
 

 الرازم، كفتح ا١بزيل، كأفناف حق، الدين فقو بذكر ك٬بص مستأجر بيتأصدقائي النبالء ُب  .ٔ
الذين قد ٞباسِب ُب تنفيذ ىذا البحث ا١بامعي  كأقوؿ ٥بم  ، كجينابيولياطو دايف كألف

 ابرؾ للا لكم ك جزاىم للا أحسن ا١بزاء.

أخّبا، جزاىم للا أحسن ا١بزاء. كأسأؿ للا أف يشملنا بتوفيقو كيطوؿ عمران كابرؾ فيو كيدخلنا 
ا البحث ا١بامعي من األخطاء الباحث من القارئْب إصالح ما ُب ىذ كيرجو ُب الدار النعيم،

 كالنقائص.

 ،...........ماالنج
 الباحث
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 03003301رقم القيد : 
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 ملخص البحث

جربان خليل جربان  األجنحة ادلتكسرةادلرأة يف الرواية  ورةص.6102. يسن عابدين
. حبث اجلامعي. قسم اللغة العربية و أدبيها، كلية العلوم نسائية( أدبية )دراسة ربليلية

أمحد اإلنسانية، جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج. ادلشرف : 
 ادلاجستري.  خليل

 ، النسائية.ادلرأة، األجنحة ادلتكسرة صورةالكلمة ادلفتاحية : 

كقد اشتهرت دراسة الٍب . مكاف ُب ىذا العآب ال يزاؿ ا٤برأة موضوع ا٤بناقشة ا٤بمتع ُب أمٌ 
يركز ُب مطالبة ٕبقوؽ متساكية للنساء سواء من حيث معاملة اجملتمع أك الوضع 

 بل االجتماعي فحسب، اجملاؿ ُب النسوية دراسة تتوقف ال .االجتماعي بدراسة النسائية
اإلجتماعية ُب شكل األدب ألف األدب ىو إنعكاس ا٢بياة  عآب  ُب دراستو استمر

 الربيع الركاية ُب ا٤برأة ٙبليالن عن صورة الكلمات. بناء على ذلك، قاـ ىذا البحث
 األجنحة الركاية ُب ا٤برأة الصورة لكشف البحث ىذا يهدؼك  األجنحة ا٤بتكسرة.

 .العريب اجملتمع ٕبالة التصوير ذلك بْب العالقة كإٯباد جرباف خليل ١برباف ا٤بتكسرة
طريقة ٝبع البياانت ُب ىذا  ك ىذا البحث منهج البحث النوعي الوصفية استخداـ

ك الوسائل الغّب اإلخصائية.  ة الكتببقرأ الٍب تتناكؿ دراستودراسة ا٤بكتبية البحث ىي 
 . للركاية اإلجنحة ا٤بتكسرة ٗبنهج النقد األدب النسائيٙبليالن كىذا البحث 

ىيمنة الرجل  من األجنحة ا٤بتكسرة عناصركالنتائج ىذا البحث ىي كانت ُب الركاية 
 ا٤برأة مثلككيصفت ا٤برأة أبهنا موضوع ا٤بادية، كضعيفة، ك  ، كاالغَباب للمرأة ،على ا٤برأة
كبْب صورة ا٤برأة الٍب كيصفت ُب الركاية  ال ٛبلك حقوؽ اإلختيار الزكج.البضائع، ك 

ككانت الصورة ا٤برأة ُب بينهما،  عالقة كثيقةاألجنحة ا٤بتكسرة كاجملتمع العريب ىناؾ 
الركاية األجنحة ا٤بتكسرة ٛبثيالن عن أراء اجملتمع العريب للمرأة ألف اجملتمع العريب ىي 

 اجملتمع بنظاـ األبوم.
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ABSTRAK 

Yasan Abidin. 2016. Citra Wanita Dalam Novel al-Ajnihah al-Mutakasirah 

Karya Kahlil Gibran (Analisis Kritik Sastra Feminis). Skripsi. Bahasa dan 

Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Ahmad Kholil, M.Fil. 

Kata Kunci : Citra Wanita, al-Ajnihah al-Mutakasirah, Feminisme.  
Wanita di belahan dunia manapun  di bumi ini masih menjadi objek yang menarik 

untuk diperbincangkan, dan kajian yang memiliki fokus kajian pada penerapan 

emansipasi wanita di masyarakat biasa dikenal juga dengan istilah kajian 

feminisme. Kajian feminisme tidak hanya berfokus pada kajian-kajian di bidang 

sosial kemasyarakatan saja, akan tetapi kajian ini juga merambah kajian-kajian di 

bidang sastra, hal ini dikarenakan sastra merupakan refleksi masyarakat dalam 

bentuk kumpulan-kumpulan kalimat. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian 

ini berupaya untuk melakukan anlisa terhadap citra wanita dalam novel al-Ajnihah 

al-Mutakasirah. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap citra wanita dalam 

novel al-Ajnihah al-Mutakasirah serta mencari relasi antara citra tersebut dengan 

kondisi sosial masyarakat Arab. 

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif dengan metode 

pengumpulan data Library Reseach yang menitikberatkan pada pembacaan atas 

teks-teks tertulis dan tidak berpijak pada data-data statistik. Sedangkan untuk 

analisa data yang telah didapatkan, peneliti menggunakan pendekatan kritik sastra 

feminis. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat unsur hegemoni laki-laki 

terhadap wanita dalam novel al-Ajnihah al-Mutakasirah, serta Alienasi terhadap 

wanita, selain itu wanita dalam novel al-Ajnihah al-Mutakasirah dicitrakan 

sebagai objek biologis, lemah, serta bagaikan barang dagangan dan tidak memiliki 

hak untuk menentukan jodohnya. Sedangkan antara citra wanita dalam novel al-

Ajnihah al-Mutakasirah dengan kondisi sosial masyarakat Arab terdapat 

hubungan yang sangat erat. Citra wanita dalam novel al-Ajnihah al-Mutakasirah 

merupakan representasi dari pandangan-pandangan masyarakat Arab terhadap 

wanita karena masyarakat Arab merupakan masyarakat dengan sistem Patriarki. 
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ABSTRACT 

Yasan Abidi. 2016. Women’s Image in Novel al-Ajnihah al-Mutakasirah by 

Kahlil Gibran (Analysis of Feminist Literary Criticism). Thesis. Arabic 

Language and Letters Department. Humanities Faculty. Maulana Malik 

Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor : Ahmad Kholil, M.Fil. 

Keyword : Women’s Image, al-Ajnihah al-Mutakasirah, Feminism.  
 

Women still be interested object to discussed in all around the world, and the 

studies that have focus study on application of the women’s emancipation in 

society commonly known with the term feminis study. Feminis Study not only 

focus on Social study, but also focus on literary study because literature is a 

society’s reflection with sentences form.  Based on that, this research attempt  to 

analyze the women’s images in  novel al-Ajnihah al-Mutakasirah. The aims of 

this are to reveal the women’s image in novel al-Ajnihah al-Mutakasirah and seek 

relationships between women’s image with social construct of Arab society. 

This research use qualitative descriptive method with Library Reseach for data 

collecting method which focuses on the reading of written texts and not based on 

statistical data. As for the data analysis has been obtained, the researchers used the 

Feminist Literary Criticism. 

The results of this study there are elements of men’s hegemony against women in 

novel al-Ajnihah al-Mutakassirah, and alienation of women, in addition women in 

novel al-Ajnihah al-Mutakassirah imaged as a biological object, weak, and like a 

commodity and does not have the right to determine her affinity. While the 

relationship between women’s images which imaged in novel al-Ajnihah al-

Mutakasirah with the condition of Arab society is contained a strong correlation. 

The women’s image in novel al-Ajnihah al-Mutakasirah is a representation of 

Arab society's perception for a woman because of patriarchal culture system. 
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 باب األولال
 قدمةادل

 خلفية البحث .أ 

ال يزاؿ ا٤برأة موضوع ا٤بناقشة ا٤بمتع ُب أٌم مكاف ُب ىذا العآب، ك يهتم كثّب من 
٫باء الٍب ترتب  اب٤برأة فينبعها النظرة كرؤية ا١بديدة عن األالباحثْب ُب دراسة ا٤برأة من أٌم 

شخصية ا٤برأة ك عالقتها ٕبالة اإلجتماعية. كقد اشتهرت دراسة الٍب يركز ُب مطالبة 
ساكية للنساء سواء من حيث معاملة اجملتمع أك الوضع االجتماعي بدراسة ٕبقوؽ مت
 ُالنسائية.

إف بداية كجود ا٢بركة الٍب طلبت هبا مساكية بْب الرجل ك ا٤برأة بناء على عدـ 
ا٤بساكاة االجتماعية الٍب تتعرض ٥با ا٤برأة ُب اجملتمع. بدأ ا٣بطاب حوؿ ا٤بساكاة بْب 

فورد  ُٕٕٔحينما أعلنت اجملتمع األمريكي استقال٥با ُب سنة ا١بنسْب ُب بالد أمريكا 
  "All a men created equalُب نص اإلعالف االستقال٥با عبارة كل الرجل خلقوا مساكاي "

النسوايت أبف  دكف ذكر النساء ُب تلك اإلابرة، من تلك اإلابرة ينتج االفَباض بْب 
ٕبقوؽ ا٢بكومة أمريكا ال توٕب اىتماما ٤بصاّب ا٤برأة فلذلك ظهور ا٢بركة الٍب طلبت 

 ِمتساكية للنساء كىي مشهور ابسم حركة النسائية.

التمييز ضد ا٤برأة سابقة ليست ىي الشيء الوحيد كراء صعود ا٢بركة النسائية 
ة ىي جنسية الثانية بعد الرجل. أكد ألٌف قد سبق رؤية أك أنظار الٍب تعترب أبف ا٤برأ

                                                           
1
. Mansour Faqih, Membincang Feminisme : Diskurus Gender Perspektif Islam, Cet II.  

(Surabaya : Risalah Gusti, 2000),  38. 
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Gramedia Pustaka Utama, 2003), 1 



 

ِ 
 

أرسطو أبف األنثى أنثى بفضل ما تفتقر إليو من خصائص، ككذلك رئية القديس توماس 
 ّ( يعترب أبف ا٤برأة ىي رجل انقص.St. Tomas Aquinosأكوينوس )

نظرا بسبب ظهور حركة النسائية السابقة عرفنا أبف ظهور ا٢بركة النسوية ال ٲبكن 
ة اترٱبية كثقافية الغربية، ألهنا نتيجة من ا٣بيبة ك اإلنتقاـ ضد اتريخ فصلها عن ظاىر 

الغريب الذم ال يتحٌيز النساء. كلو كاف ظهور حركة النسائية مرتبطة ٕبياة اإلجتماعية 
الغربية، كلكن ال ٲبكننا أف ينكر بوجود اإل٬برافات حوؿ دكر ا٤برأة ُب ٦بتمع العريب كلو  

لفة إب٬براؼ الذم كقع ُب الغريب بل ىناؾ اإل٬براؼ. يقوؿ كاف كجوده أبشكاؿ ا٤بخت
نواؿ السعداكم أبف ينظر العرببيوف ا٤برأة ىي جنسية الٍب جسمها أكثر من عقلها، 

 ْكجسدىا ٲبتلك الرجل.

كاستمرت  تطور حركة النسائية ُب أٌم ٦باؿ من حياة البشر ك جعلها موضوع 
ة اإلجتماعية، ك النفسية، ك األدب. ظهرت للباحثْب ُب البحثهم ك دراستهم مثل دراس

النسائي ُب النقد األدب إثرا من حركة أنثوية اإلبداعية، تنج عنها ٦بموعة من النصوص 
 اإلبداعية ُب شٌٌب اجملاالت.

دخوؿ النسائية ُب دراسة األدبية ىو شيء طبيعي ألٌف اإلنتاج األديب ال ينتج من 
األديب ينتاج من ٘بربة فردية ك االنعكاس الثقاُب لدل فراغ الثقافة ك اإلجتماعي، اإلنتاج 

األديب، ألٌف األديب ىو ابن بيئتو. ك كاف األدب يقدـ ا٢بياة معظمها يتكوف من 
ا٢بقائق اإلجتماعية. فاألدب ينبثق من اجملتمع ك يكتب لو ذلك أنو ٲبثل ا٢بياة ٛبثيال 

أستيارىا من خالؿ الفكر ك حقيقيا ك ا٢بياة ىي حقيقة اإلجتماعية الٍب ٲبكن لنا 
كيٌتفق إدكنوؼ بذلك الرأم بقولو : ٯبب أف ينظر إٔب األدب ُب عالقتو غّب  ٓاألدب.

                                                           
3
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ا٤بنفصلة عن حياة اجملتمع ك ُب خلفية العناصر التارخية ك اإلجتماعية الٍب تؤثر ُب 
 ٔاألديب.

كانعكاس يعُب قدـ األدب   يعتقد جورج لوكاش أبف األدب ىو االنعكاس اجملتمع
أكثر صدقا ك حيوية ك فعالية للواقع،  فاالنعكاس معناه "تشكيل بنية ذىنية" تصاغ ُب  
كلمات، كعادة ما يكوف لدل الناس انعكاس للواقع، أعُب كعيان ال يقتصر على 

كإحدل النتائج  ٕموضوعات ا٣بارجية، بل يشمل الطبيعة اإلنسانية ك عالقة اإلجتماعية.
ي الركاية. كالركاية ىي اتريخ ٕبث "منح "، ٕبث عن قيم أصلية ُب من العملية األدبية ى

 ٖعآب منح  ىو اآلخرل كلكن على صعيد متقدـ بشكل مغاير ك كفق كيفية ٨بتلفة.

 الركاية كاإلنتاج األديب انتج رؤية فرضية ال تنفصل عن ا٤بعطيات فلذلك تعترب
ظركؼ اجتماعية ٧بددة. اإلجتماعية ما داـ يكتبها شخص معْب عاش أك يعيش ُب 

ٙبكمو مشاكل معينة ىي خلي  من التاريخ ك االقتصاد ك السياسية كالفكر. ك الركاية 
الٍب كيتب بو األدابء العربية كثّبة منها األجنحة ا٤بتكسة ١برباف خليل ا١برباف ك الربيع 

ليل ُب العصيف لنجيب الكيالف، ك الركاية بنات الرايض لرجاع عبدللا الصناع الٍب سنح
 ىذا البحث.

ىي قصة سردية تتخللها مقاطع كصفية تتحدث كاف ركاية األجنحة ا٤بتكسرة 
حوؿ أحاسيس ا٢بب ك مصّبه ك آخرتو للكاتب جرباف خليل جرباف الذم كلد سنة 

ُب مشاؿ لبناف. تعريب ك تقدٙب دكتورة ثركت عكاشة . شركة الطبع سيلدرا، دار  ُّٖٖ
 ََِٔتونس. كقعت الطبعة األكٔب ٗبارس  -مقرين الرايض ّالشباب اب٤بنطقة الصناعية 

 .قصة َََ.َُك كقع سحب 

                                                           
 ِٓ، (ُٗٗٗ، عويدات النشر ك الطباعة :بّبكت ) ،سوسيولوجيا األدب، ركبّبت إسكارييت.  6

7
 ٓٓ ،نظرية األدبية ادلعاصرة جابر عصفر،  . 

 ُْ(، ُّٗٗ، دكف سنة، دارا٢بوار للنشر ك التوزيع :سورية)، الروايتيا مقدمة يف سوسيولوج ، غولدمافلوسياف .  ٖ
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ٙبدث جرباف خليل جرباف ُب ركايتو عن أكؿ قصة حب لو مدل اتثّبىا على 
حياتو، فطلب منو فارس كرامة أف يزكره ُب بيتو ليحدثو أكثر عن ماضيو مع كالده كلكي 

يد كرامة كىناؾ تعرؼ على ابنتو سلمى، أحبها يعرفو على ابنتو. فقاـ الكاتب بزايرة الس
من أكؿ نظرة كأصبح يزكرىا بشكل كاف يتعرؼ أكثر على سلمى كيزداد حبو كتعلقو معو 
أبمر مهم. ٩با اضطره للتوجو إٔب ا٤بطراف ُب ذات الليلة كىذه كانت فرصة استغلها 

د فارس من لقائو الكاتب ليعَبؼ ٕببو بسلمى كالٍب ابدلتو نفس الشعور.عند عودة السي
مع ا٤بطراف اخرب سلمى بقرار زكاجها من ابن أخ ا٤بطراف، منصور بك كالذم كاف 
معركؼ بطمعو اب٢بصوؿ على أمالؾ سلمى ككالدىا. تزكج منصور بك لسلمى بغّب 
إرادهتا، كمرت األشهر كالفصوؿ. بعد ىذا ا٢بادث بدأ الكاتب كسلمى يلتقياف مرة ُب 

د عن بيتها. ُب السنة ا٣بامسة لزكاج سلمى كمنصور بك الشهر ُب معبد صغّب بعي
 .كلدت سلمى طفال كبعد الوالدة توفيت ىي كطفلها

من تلك االقتباس ٲبكننا أف نرل أبف ا٤برأة تصور بصورة كشخصية الٍب ال ٛبكن 
أف ٙبدد اإلختيار عن نفسها كلو كاف ا٣بيارىا ترتب  ٕبياهتا، ككذلك ا٤برأة مثل 

ٲبكن استخدامها كوسيلة لتداكؿ السلطة. فعلى رغبتهم ُب ا٢برية أف  ا٤بمتلكات الٍب
تسيطر ك هتيمن على اإلنساف ك ىي ليست ىدفا ك ال مغنما ينشد. فعلى الناس أف 
يبتعدكا عن ا٥بم ك الشواغل ك ا٢باجات فال ا٢بق ألحد أف ٰبكم اآلخر ك بذلك علينا 

 التحلي ابلشجاعة.

العلم النقد األدب الٍب يكوف جوااب على تطور ك نقد األدب النسائي كإحدل 
النظرية النسائية ُب جهة العآب، ُب النقد األدب النسائي ليس مفهوما منو انقد النسائية 
أك نقد عن األدبية، كلكن نظر الناقد عن األدب اب٢بس ا٣باص. يعُب ا٢بس الذم يوجد 

دما نرل الواقع الٍب حدث ُب فلذلك عن ٗا١بنسى الذم يتعلق ابثقافة ك األدب كحياتنا.

                                                           
 َّّ(،   ََِِ، )ا٤بغرب : دار البيضاء،ّ. ط. دليل الناقد األديب. ميجاف الركيلي مع سعد البازعي،  ٗ
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الركاية فال نستطيع أف ينفصل ٕبالة اإلجتماعية ك الثقافة الكاتب. إدان حينما تصور ا٤برأة 
 بتلك الصورة فيمكن أف أيثر ثقافة الكاتب بصورتو عن ا٤برأة بذلك.

كابلتإب فإنو ا٤بهم لنا لتحليل الظواىر االجتماعية ا٤بصورة ُب ركاية األجنحة 
رة، ألف ا٤بشكلة الٍب ا٤بصورة ُب ىذه  ركاية ىي مشكلة ا١باذب ليعطى تصوير ك ا٤بتكس

إشَباؾ ُب مكا٤بة النسائية ك األدبية. ك أرجو إبعداد ىذا البحث توسيع لنا عن رؤية 
اإلجتماعي، ك ٫بن كعبد للا نستطع أف أنخذ الدركس الواردة فيها حٌب نتمكن لنا أف 

 الناس خاصتان تكرٙب الرجل إٔب ا٤برأة. نطبق االحَباـ ا٤بتبادؿ بْب

بذلك يريد الباحث أف ٰبل صورة  ا٤برأة ُب الركاية األجنحة ا٤بتكسرة ٙبت 
 ا٤بوضوع "صورة ا٤برأة ُب ركاية األجنحة ا٤بتكسرة )دراسة األدبية النسائية(".

 أسئلة البحث .ب 

 : يلى كما البحث فركض يبحث أف الباحث عـز السابقة الفكرة على بناء

 صورة ا٤برأ ة ُب ركاية األجنحة ا٤بتكسرة؟ ما .ُ
 بْب صورة ا٤برأة ُب ركاية األجنحة ا٤بتكسرة ٕبياة اإلجتماع العريب؟ مالعالقة .ِ

 
 أىداف البحث .ج 

 : يلى ما ىي البحث ىذا أىداؼ

 ٤بعرفة صورة ا٤برأ ة ُب ركاية األجنحة ا٤بتكسرة. .ُ
 ا٤بتكسرة ٕبياة اإلجتماع العريب.عالقة بْب صورة ا٤برأة ُب ركاية األجنحة ال٤بعرفة  .ِ
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 فوايد البحث .د 

ُب ىذا البحث ىناؾ فائداتف ك ٮبا فوائد النظرية ك فوائد التطبيقية. يرجو 
الباحث ٗبجيئة ىذا البحث لتنمية علم اللغة كاألدب. أٌما ابستخداـ دراسة األدبية 

 نصوص ٙبليل ُب الفكر النسائي يرجو الباحثة بنتيجة ىذا البحث تعطى مساعدة
 .ٙبليل الركاية ُب خصوصا األدبية،

األدبية  نظرية تطبيق ترجيح ُب السعى كدليل نظراي، البحث ىذا كفوائد
 ُب يبحثوف الذين اآلخرين للباحثْب كمرجعا انفعا البحث ىذا يكوف أف النسائية. كللقراء

 .البحث ذاهبالشبيهة  الركاايت
 فيو ٕبث قد الذل الشبيهة ابلبحث االتصاؿ ُب سيفيد عمليا البحث ىذا كفوائد

 ا٤بعرفة ٙبليل الركاية ككذلك سيفيد ىذا البحث ُب زايدة ُب كخصوصا اآلخركف، الباحثوف
 الفكر مساعدة تعطى دراسة األدبية النسائية. كللقراء انحية من ك خصوصا األدبية
 ذؿ،  كٔبانب .العرىب كاألدب اللغة علم دراسة أكسع العلم ُب النفسى لتنمية للباحثْب

 جانب ُب العربية اللغة مراجع من مرجعا للجامعة األفكار إلسهاـ أيضا يفيد البحث ىذا
 ا١بامعة. مكتبة ُب للمصادر ا٤بطلوبة الكتب لزايدة

 
 دراسة السابقةال .ه 

إٌف دراسة السابقة مهٌم للباحث لتقوٙب قبل قياـ ابلبحث، قامت الدراسة السابقة 
ىل سبقت من ٕبوث الٍب ستقـو هبا. مدل مراقبة الباحث عن  للباحثلتعطى  ا٤بعرُب 

بعض البحوث ك اإلنتاج العلمي الٍب ٥با عالقة هبذه ا٤بسألة. ما كجدت الباحث من 
ٕبوث الٍب تبحث صورة ا٤برأة عن ركاية األجنحة ا٤بتكسرة بدراسة األدبية النسائية، بل 

 اسة األدبية النسائية، منها :كجد الباحث عن ٕبوث الٍب ٥با مساكاة ُب در 
صورة ا٤برأة ُب ركاية "مذكرات طبيبة" لنواؿ السعدكم : دراسة نقدية األدب  .ُ

. يبحث ىذا البحث عن َُُِالنسائية الذم كتبو سوجي كاليا أكاترم سنة 



 

ٕ 
 

صورة ا٤برأة ُب ركاية مذكرات طبيبة لنواؿ السعدكم ك مفهـو الكاتب عن ا٤برأة 
 ٙبليل النسائية.

دان ٙبليلية النسائية ك موضوعات النسائية ُب قصة الركنج أليو أاتمي : ككج .ِ
، الذم كتبو دمحم أنوار مسعدم، كتبحث عن ََِٓدراسة ٙبليلية نقدية سنة 

أفكار النساء ك أثرىا ُب حياة اليومية ُب تلك الركاية ٍب يقارف الباحث بنتيجة 
 ة.اإلسالمية حٌب تكوف دراسة ٙبليلية نقدية اإلسالمي

ككجدان ايضا صورة ا٤برأة ُب ركاية ليلة كاحدة لكوليت جوارم : دراسة نقدية  .ّ
، آلمْب للا نور ا٤بفتاح. كيبحث ذلك البحث عن َُِّأدبية نسائية، سنة 

صورة ك تصوير النساء ُب ركاية ليلة كاحدة ٍب يقارف الباحث بنظرية النسائية ُب 
 ٙبليلو. 

الركاية األجنحة ا٤بتكسرة ٓب ٘بد احد من ك أما موضوع من ىذا البحث كىو 
 ٕبوث األخرل.

 منهج البحث .و 
 الطريق ىو ا٥باء بتسكْب كالنهج الواضح الطريق ىوإف مفهـو ا٤بنهج لغتا ىو 

 كاستباف كىضح : الطريق كأهنج كاضح بْب :أبف ا٤بنهج ىو:منظور ابن ا٤بستقيم كما يقوؿ
 األسلوب ىو للمنهج العاـ ا٤بعُب أبفمطلوب  أٞبد ك يقوؿ  َُكاضحا. بينا هنجا كصار
فالبحث ىو طريقة لفهم   ُُالسلوؾ. أك كالتأليف البحث ُب معْب ىدؼ إٔب يقود الذم

سيء اب٢بجج تتعلق ٗبسائل انتباىا، كعند دافيد فٌِب، إف البخث ىو طريقة حٌل ا٤بسأؿ 
 ُِ٘بمعها كتفسرىا خاصا، أما عند سوفرطو ىو حٌل العلمية لنيل ا٤بنوؿ خاصة كٛبهيدا.

                                                           
 ِّٖ ، )بّبكت : دار صادر. دكف سنة( ،٦بلد الثا٘ب، بلسان العر  ،اإلفريقي منظور ابن الدين ٝباؿ.  َُ
 ُٕٓ، ـ( ُٗٗٗ العربية الثقافة دار عماف : )، اللغة علم يف مقدمة، حبلص دمحم.  ُُ
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 حسية؛ أك ذىنية عمليات لعدة منظمة كأما إصطالح منهج البحث ىو يشّب إٔب خطة
 ُّعليها. الربىنة أك حقيقة كشف إٔب الوصوؿ بغية

 
 نوع البحث ومدخلو .0

يستخدـ ىذا البحث منهج البجث نوعي، يعِب ال يقف الباحث ُب ٙبليل 
البياانت فحسبها بل يبذؿ جهده ُب تفسّبىا ك أتكيلها، ككانت البياانت ك ٚبليلها تقرر 

 Library)ك نوع ىذا البحث العلمي ىو دراسة ا٤بكتبية  ُْتقريرا كصفيا ال كميا إحصائيا.

Research ،) ىي البحث الذم تكوف عمليتو ابايانت ك ا٤بعلومات من أم نص، إما من
 ُٓالكتب أك اجملالت  أك الصحف أك ا١برائد ك غّبىا.

البحث النوعي ىو اإلجراءات البحث إبنتاج البياانت الوصفية بشكل الكلمات 
فا٤بستحدـ ُب ىذا البحث ىو ُٔنطوقة من الناس كالسلوؾ ك ا٤بالحظة فيها.ا٤بكتوبة أك ا٤ب

دراسة التحليلية. كأما دراسة التحليلية ىي الدراسة التحليلية الكتاب الذم يتعلق كمطابقا 
 ابلتوطئة البحث كي يكوف ىذا البحث يصف النسائية ُب ركاية األجنحة ا٤بتكسرة.

دب النسائي كىو طريقة ٙبليل النص األديب إٌما مدخل ىذا البحث ىو طريقة األ
ك جاء رؤية  ُٕأبف النسائية ىي قراءة كنساء.  (Culler)أبنظار ا٤برأة، كما يقوؿ كولّب 

األخرة أبف دراسة النسائية ىي دراسة األدبية الٍب يركز دراسة إبضافة ا٤برأة كجعلها كعي 
هتميش ا٤برأة ثقافيا ألسباب طبيعية  ٕبيل الكاتب الرجل كإبرز كيفية ا٤بتخيزة الٍب هبا يتم

دراسة األدبية   (Egleaton)إٌما عند إغليطوف  ُٖالبيولوجي )أم بسبب نوعها ا١بنسي(.
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النسائية ىي أف يكوف ذا ىوية أنثوية خاصة، تعرب عن ٘بربة ا٤برأة ا٣باصة كتعكس كاقع 
بعيدة عن حياهتا بشكل تفصيلي، ذلك أف ا٤برأة قد قدمت كلفَبات طويلة أب٭باط 

ا٢بقيقة كالواقع بواسطة ٭باذج أدبية مضللة، لذلك البد كأف يتطابق األدب النسائي 
ك٘بربة ا٤برأة سعيان كراء فهم ملح للتجربة األنثوية، كىو الفهم الذم سيساىم ابلضركرة ُب 

 ُٗزايدة كعي ا٤برأة.

 مصادر البياانت .6

ا، فلذلك البياانت الٍب دراسة ا٤بكتبية  كطريقة ٝبع البياانهتتنوؿ ىذا البحث 
ستخدمو ىي البياانت ا٤بكتوبية ُب أم األشكاؿ مثل الكتب، ك اجملاالت، ك أك 

 الصحف أك ا١برائد ك غّبىا. كتنقسم ا٤بصادر البياانت ىذا البحث بقسماف، كٮبا :

: ىي ماكجد ذات ا٤بعلومات ك الوقائق األصلية من  ادلصادر البياانت الرائسية
 الركاية األجنحة ا٤بتكسرة.

: ىو الذم يتناكؿ ا٤بعلومات ُب ا٤بصادر أساسي  ادلصادر البياانت الثنوي
ابلشرح كالتحليل ك التفريق كتعلب حيث تساعدىم ُب توضيح ا٤بعلومات 

ية النسائية مثل األساسي. كىو من كتب النقد األدب ك خصة ُب نظرية األدب
( الذم ألفو Kritik Sastra Feminis, Sebuah Pengantarالكتاب )

نظرية األدبية " (، أك الكتاب Soenarjati Djajanegaraسوانرجاٌب جااينيجارا )
، أك بكتب األخرل الٍب ٕبث فيها حياة جابر عصفرالذم ألفو  ادلعاصرة"
 اؿ السعداكم.نو ل قضيا ادلرأة و فكر و السياسيةالنساء مثل 
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 طريقة مجع البياانت .3

إما طريقة ٝبع البياانت ُب ىذا البحث ىو بعملية القراءة الكتب الٍب يتعلق ا٤بباشرة 
ٗبوضوع البحث أك الوسائل غّب مباشرة اب٤بوضوع كوسائل األستعالمات ك كسائل 

 اإلليكَبكنيك كسبكة الدكلية.

ا٤بعلومات ا٤بهمة ُب تلك البياانت لتأخذ كبعد اجتمعت الباحث عن بياانت فستخرج 
 ٙبليال صحيحا. فَبتب طريقة ٝبع البياانتو كما يلي :

 قراءة تركيز ٙبليليا عن ركاية األجنحة ا٤بتكسرة. .ُ
 تعْب اإلقتباس من ركاية األجنحة ا٤بتكسرة الٍب فيو صورة ا٤برأة. .ِ

 طريقة ربليل البياانت .1

يحتاج إٔب طريقة ا٣باصة ا٤بستخدـ من أجل ٙبليل البياانت الٍب قد تناكؿ ف
الباخث  ُب ٙبليل البياانت الٍب ًب ٝبعها. فطريقة ٙبليل ُب ىذا البحث ىو دراسة 

 األدبية النسائية كما قد سبق معرفة. فطريقتو كما يلي :

قراءة الركاية األجنحة ا٤بتكسرة ابلدقة ك يعْب النصوص ليكوف موضوع  .ُ
 الباحث.

 الٍب تتمُب اكنسامها ٩با تقرأ ك تغطى القراءة غرضا.كضع األسئلة أك األشياء  .ِ

تسدد الربؤية ٙبليليا ٫بول على أحواؿ ا٤برأة كمسائل الٍب توجهها ا٤برأة ُب  .ّ
 ىذه الركاية.

ٯبمع البياانت من منبع الكتب الذم يتعلق اب٤بوضوع التحليلية ٌٍب يستدعو  .ْ
 انت بتحليليا.الذم قرأ، ٍبٌ يدكف النقطة الرئسية عاجال كتوضيح البيا



 

ُُ 
 

ٙبليل الركاية ببياانت األساسية ك بياانت الثنوية كي يكوف ٙبليل الركاية  .ٓ
 ا١بيدة.

  



 

ُِ 
 

 باب الثاينال
 اإلطار النظري

 مفهوم الرواية . أ
 تعريف الرواية .0

على رغم من أف مصطلحة الركاية قد اشتهر ُب األذف ك يعرؼ كثّب من الناس 
ٙبدد ا٤بفهومها. كاف ازدىار الركاية ك تعٌدد بوجودىا، بل ال يزاؿ الركاية تصعب ٤بن 

انواعها ك اتساع أغراضها ك اختالؼ أساليبها ك تدرٌج مستوايهتا ك تنوٌع مصادرىا ك 
سرعة تطٌورىا ك رحابة ٦با٥با ك ٛبٌردىا على القوالب ك استيعاهبا لكثّب من عناصر الفنوف 

ؿ إٔب تعريف كاحد جامع ك ك انتشارىا ُب كٌل اآلدب ا٤بعاصرة، ٌكل ذلك جعل الوصو 
دقيق ُب أف كاحد أمران صعبنا. أما تعريفات سٌجلها اتريخ األدب فهناؾ نوعاف من تعريف 
الركاية : األٌكؿ ىو تعريف العاـ الٍب كافية لتميز الركاية بْب النتائج األدب األخرل ك 

، ك تعريف لكنها قاصرة عن رسم ا٢بدكد الٍب تفرؽ الركاية عن سائر األنواع السردية
 ا٣باصة تقدـ مفهومان للركاية يتناسب مع مذىب األديب بعينو.

فالركاية، ُب صورة العامة، ىي نٌص نثرم ٚبٌيلي سردم كاقعي غالبان يدكر حوؿ 
شخصيات متورطة ُب حدث مهٌم، كىي ٛبثل للحياة ك التجربة ك اكتساب ا٤بعرفة. 

لركاية. كىي تتفاعل ك تنمو ك يشٌكل ا٢بدث ك الوصف ك االكتشاؼ عناصر مهمة ُب ا
ٙبٌقق كظائفها من خالؿ شبكة تسمى الشخصية الركاية. فالركاية تصور الشخصيات ك 
كظائفىها داخل النٌص ك عالقاهتا فيما بينها، ك سعيىها إٔب غايتها، ك ٪باحىها أك إخفاقها 

 َُِب السعي.
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الكلمة موشّب  كالركاية من خالؿ اللغوية ىي اسم ا٤بصدر من كلمة الركل ك تلك
إٔب ا٤بعُب أحدل صور أك الكالـ، ك ىذا ا٤بفهـو مشهور ُب خطاب الديِب ألف كلمة 
الركاية ٥با عالقة قويٌة عن علم مصطلحات ا٢بديث الٍب تدرس كثّب أف طريقة نقل 
األخرب من بداية ا٤بتكٌلم )رسوؿ للا( إٔب هناية ا٤بتكٌلم )مثل إماـ البخارم أك إماـ ا٤بسلم( 

قولك : ُب ىذا ا٢بديث ركايتاف. كأما كلمة الركاية ُب سياؽ إحدل النتائج األديب  مثل
كىي قٌصة تثرية طويلة، تشغل حيزنا زمانينا ك مكانينا ك معيننا، تتضمن أطوارنا ك 

كجوده  ا٤باء. أك جرىايف العربية ىو اللغة ُب "ركل" مادة  ُب األصل إف ُِشخصيات.
 حاؿ أخرل.  إٔب حاؿ من نقلو أك األشكاؿ،  من شكل أم ٙبت ظهوره أك بغزارة، 
مائها،  من كانوا يرتوكف الناس الراكية : ألف ا٤بزادة على ييٍطلقوف ألفيناىم ذلك أجل من
 أطلقوا كما هبذاا٤باء.  ذك عالقة فهو ا٤باء،  ينقل كاف ألنو أيضا الراكية البعّب على ٍب

ك ىذا مهفـو الركاية من خالؿ  الركاية.أيضا،  ىو يستقيا٤باء،  الذم الشخص على
اللغوية الٍب شرخها معاجم، ك يفهمها بقٌصة تثرية طويلة أم ينقص الركاية أبشكل طويل 

 ك ال ينقصر بوزف ك قواُب مثل شعر.

 إٔب ا٢بديث ا٤بادة ٥بذه التعرض لدل انتقلت، فقد ا٤بيسرة العربية ا٤بوسوعة أما
 ىذا أصل ُب عناء البحث نفسها ٘بشم أف دكف الغٍرب ُب الركاية اتريخ عن مسرعة
 العلمية. بل ا٤بوسوعات كتطور مفهومو، شأف اشتقاقو أمر ُب العربية كال اللغة ُب اللفظ،
 ا٤بعرفة. لذة من قراءىا البحث فحرمت عىناء نفسها كىفىتٍ  إهنا

نواح فلذلك ٓب يكن تعريف الركاية الشامل عند العرب إاٌل تعريف بقدر إحدل ال
من الركاية مثل تعريف الركاية عند عبد الغِب ا٤بصرم الذم يعرؼ الركاية من خالؿ 
أىداؼ الكتابتها ك ىي قصة طويلة يعاِب فيها الكاتب موقفو من الكوف  ك اإلنساف ك 
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ُْ 
 

ا٢بياة كذلك من خالؿ معا١بتو ٤بفواقف شخصيات القصة من الزمن، ك القدر، كتفاعل 
ن حبكة يبدك فيها تسلسل األحداث منطقيان ك مقنعنا.الشخصييات مع البينة، ضم

ِِ 

عندما تصعب النقاد العرب ُب ٙبديد التعريف الركاية بشمولة، ك عكس ذلك ُب 
الذم قد إشتهر ُب بالد الغربية كىو  "Novel" البلد الغرب. إف الركاية ُب الغربية يسم ب

لغة اإل٪بلزية. بل ليس ىو كلمة األصلية من لغة اإل٪بلزية كما شرخ بعض ا٤بؤرح أف كلمة 
"Novel "مأخوذ من لفظ "Novella" الذم تدؿ على ا٤بعُب أشياء  من لغة اإلطالية 

من اللغة األ٤با٘ب، بل ال يستخدـ ذلك اللفظ إٔب  "Novelle"صغّبة أك لفظ  جديدة
. كاف الغرب يفهم أكؿ مرة لفظ  نستخدـ ا٤بعُب الركاية كما ٗبعن قصة  "Novel"اليـو

، ك ٯبرم  "Roman"كأما الركاية كما يعرفنا األف يسمى ب  (Short Sory)القصّبة 
حقيقتنا، ال سيتخدـ ُب أٌكؿ مرة  كلمة  ِّاستخدامها حٌٍب قرف السادس العشر.

"Novel ليسمى الركاية إاٌل ذىب تلك الكلمة إٔب ا٤بعُب القصة، ك الركاية كما يعرفوف "
" عند لغة اإل٪بلزم. فلذلك يسمى النمطاف الرئسياف Romanceاألف يسمى ابسم "

 ُٖٕٗاـ (. كُب عNovel( ك القصة )Romanceللركاية ُب اإل٪بلزم كٮبا الركمانس )
ٛبيزان بينهما "إٌف القصة صورة للحياة الواقعة ك  (Clara Reeveقدمت كالرا ريف )

السلوؾ، كللزمن الذم كتبت فيو، ك أما الركمانس ذات اللغة الرصينة العالية، فهي تصف 
ما ٓب ٰبدث، كما ال ٲبكن أف ٰبدث". القصة كاقية، ك الركمانس ساعرية أك ملحمية، ك 

 ِْالركمانس األف أبسطورة.ينبغي أف نسمي 
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ك لعل ذلك ة التارٱبية تسهيالن لنا ٤بفهـو الركاية ك صٌلتها أبنواع النثرية 
الشكلما ك طو٥بما ك  ُب األخرل، كلو كاف بْب الركاية ك قصة القصّبة ٥با االختالفات

 Fictional)قصّبٮبا بل كلهما سواء من حيث جوىارٮبا، ك ىو النثر ا٣بيإب السردم 

narrative prose )( كما شرح نورجيانطوركNurgiyantoro)   أف بْب الركاية ك القصة
القصّبة تتميز من خالؿ شكلهما، ك طو٥بما، ك قصّبٮبا، أما الركاية ٥با شكل طويل ك 

 ِٓنسبيا. عكس ذلك القصة القصّبة ٥با شكل قصّب

جاء الركاية ( تتميز أبسلوب تعبّبٮبا، Romanك أما بْب الركاية ك الركماف )
كا٤بلحمة أم  بتعبّبىا القصة كاقعي ك عكس ذلك الركماف يعترب القصة أبسلوب الشعرية

ااكاة النفسي ك دقيق التعبّب،  عمق القصة أبسلوب الواقعي ك يبلغ ٙبكي الركاية
(Mimeticمن حياة اإلنساف )القص ك تقدـ كثّبان أف  دقيقة ٘باىل إٔب . كأما الركماف ٛبيل

 ِٔالتعبّب. ٝبالية

 أنواع الرواية .6

ك أنواع الركاية بناء على أغرضها كما شرحو أميل يعقوب  تنقسم على أنواع ٨بتلفة، 
كىي الركاية أبغرض النفسية، كاإلجتماعية، كالفلسفية، كالتارٱبية، أك سّبة ا٢بياة الفردية. 

أك الواقعية، أك كأقساـ الركاية بناء على مضموف القٌصتها تنقسم على الركاية ا٣بيالية، 
 ِٕالعلمية، أك ٦بردة من أٌم التزاـ األخالقية، أك اإليديولوجية.

  األديب كاف الركاية ىي نوع من أنواع النتائج األدبية بصورة النثرية، كتنقسم الناقد
 الحظنا الركاية ُب كثّب من أنواع بناء على أشكا٥با ك أىدافها ك تضمْب القصتها. كما

خاضعة لتجاربة ا٤ببدعْب من أىل القلم  -أم ُب عصران ىذا–ا١بديدة  أف ما تزاؿ الركاية
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ُب سٌب ا٢بواضر العا٤بية. كما ال يزاؿ ُب الركاية األصولية بقواعد ا٤بوركثة ك عناصرىا 
 :ِٖكمكاف البارز. كقد ٛبيزت الركاية بناء من موضوعاهتا على تفصيلها اآلٌب  التقليدية

( كىي تيعُب بسردو novel of heroism and adventureالركاية البطولة ك ا٤بغامرات )
أخبارو خارقةو ُب السجاعة، كاقتحاـ ا٤بخاطر، كالرحالت الغريبة ك الٌناذرة. كيدخل ُب 
نطاؽ ىذا اللوف الركاايت البوليسٌية ذات الركاج الكبّب ُب ٨بتلف اللغات، ٤با تشتمل 

، ك٨باطر ٝبٌة  ، كتشويقو ابلغو تعَبض أبطا٥با، كتتهٌدد حياهتا، ك٤با عليو من سردو ٩بتعو
 تنطوم عليو من لغز ٰبي  ٕبادث اغتياؿ، أك سرقة، ينبغي الكشف عنو.

( كىي تدكر حوؿ أحداثو مستقاة من التاريخ Historical Novelالركاية التارٱبية )
القومي، أك العا٤بي، كمن شأهنا إحياء حقيقة مهٌمة من ماض عريق سالف، بناسها 

كبيئاهتا، كالغرض منها غالبنا  ىو ا٢بث على االستمساؿ ابلَباث، كبعث أ٦باده، كأبطا٥با 
 اكاهتا كالتمثل هبا ُب ٦برل التاريخ ا٢باضر كا٤بستقبل.

( كيسعى فيها القٌصاص ابلدرجة األكٔب إٔب Psicological Novelالركاية النفسٌية )
ى تصوير الطٌبائع كالعادات كالتقاليد ٙبليل ا٤بشاعر ك النزعات الفرديٌة كا١بماعٌية. كيتوخٌ 

الٍب تتحكم بسلوؾ األشخاص كتورد ُب بعض البيئات اجملتمات، كقد ٯبٌيء عمل الركائي 
 ىنا تطبيقنا لفرضية ُب علم النفس. ٰباكؿ الكاتب إثباهتا اب٢بدث القصصٌي كأبطالو.

ات كالتقاليد، كرصد ( كىي تيعُب غالينا بتصوير العادSocial Novelاإلجتماعية ) الركاية
اال٘باىات ا٤بتناقضة ُب حركة اجملتمع كتطٌوره. كىي تشتمل ُب الوقت ذاتو على قدر كبّب 
من التحليل النفسي الفردٌم كاإلجتماعية، إاٌل أٌف ىدؼ الكشف عن األضاع 
 اإلجتماعٌية ىو الغالب إبطالؽ. كقد لعبت الركاية اإلجتماعٌية دكرنا كبّبنا ُب بلورة الةعيٌ 
كدفعو إٔب اإللتزاـ السياسي ُب الٌصراع الدرائر على السلطة، كبْب األنظمة كاألحزاب 

 ا٤بتنافسة.
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( كقصدي الكاتب من intellectual and philosophical novelكالفلسفية ) الفكرية الركاية
كرائها نشر مبدأ، أك مناىضة فكرة. كالغاية البعيد ىي اإلقناع عن طريق السرد اإلخبارم 

٤بمتع. كىو غرض يركج حْب يستشرم االستبداد كالكتب، ٤با فيو من سَبو للحقائق، ا
 كٛبويوو للوقائع.

( كىي تناكؿ األحداث fiction and mythological novelالركاية ا٣بيالية ك األسطورية )
ا٣بارقة ا٤بتخٌيلة من مآثر األبطاؿ، كا٤بغامرين، كركٌكاد الفضاء الكو٘ب، كسول ذلك ٩با 

ثر ُب ا٤بعتقدات الشعبية ا٣برافية، ك٩با يستجيب لرغبات النفس، السٌيما األطفاؿ يؤ 
الفتياف. كقد يتوخاىا ا٤بؤلفوف ألغراض تعليمٌية كاألخالقٌية، كقد يتوٌسلوهنا ألغراض علمٌية 

 كترفيهٌية. كىي ُب كل حاؿ مستحبة لغرابة أحداثها، كألجوائها البطولٌية الٌساحرة.

 عناصر الرواية .3

ابللغة ، كذلك اللغة  -من سردية أك العلمية–الركاية ك أنواع من الكتابة كٌلو  بِب
ال ٲبكن أف ٯبرم ٗبباشرة إاٌل بوسائل، ك الوسائل الٍب مستخدمة فيها ىو الكتابة. 
فلذلك بِب الركاية ابلكتابة الٍب ٙبكى فيها تصوير الدنية ك حياهتا. كُب تلك التصوير 

الركاية ىناؾ عناصر الذم بِب القصة ُب الركاية ك جعلها حياة بقصتها. الذم موجودان ُب 
ك قد إشتهر ُب نقاد الركاية ُب اإلندكنيسية أف ىناؾ عناصراف ُب الركاية كٮبا عناصر 
الداخلي ك عناصر ا٣بارجي. كا٤بشهور أف عناصر الركاية الداخلية ىي كٌل ما كيجد ُب 

صية، ك ا٢ببكة، ك ا٤بوضوع الوما٘ب ك ا٤بوضوع الركاية تشمل على ا٤بوضوع، ك الشخ
ك العناصر ا٣بارجي ىو عكس ذلك، يعِب العناصر ا٣بارجي ىو العناصر الٍب  ا٤بكا٘ب.

أخرل ىي  الركاية، بعبارة مضموف على يؤثر ابنت الركاية من خالؿ ا٣بارج النٌص كال
لمؤلفْب حٌٌب كتبو الركاية ل اإل٥باـ توفّب أك ا٤بؤلف رئيس تتخلل الٍب عناصر الٍب العناصر
 ِٗ ألجل تصويرىا.
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حيث  من رؾدت الٌركاية شركطأف   (Jacob Soemarnoكذىب يعقوب سومارنو )
 بكهاحك  كشخصٌيتها القصة موضوعفهي :   العناصر أٌماتلك العناصر كضعت هبا.

  َّ.النظرىا كجهة لوهباسكأ الباطنيٌتها كظركؼ كموضعها

النقاد األديب سابقنا فذىب الباحث أف ُب الركاية ىناؾ بعد استخراج األراء من 
 عناصراف، ك ٮبا العناصر الداخلي ك العناصر ا٣بارجي. أٌما عناصر الداخلي تشمل على:

 (Theme)ادلوضوع  -

ا٤بوضوع بصورة عامة ييفهم ٗبعُب ا٤بضموف ُب داخل القٌصة،
أم لكٌل قصة ٥با  ُّ

 كىوا٤بعُب ا٤بعْب  ك الفكرة ا٤بعْب هتدؼ هبا الكاتب بكتابتها ك يريد نقلهما للقارئ 
 الفكرة يذكركف كتاب كىناؾ .وقفا٤ب إٯبابٌيا أك كلبيٌا إببراز عادة يكتفي لب حلوالن  ـداليق

 مباشرة يذكركف ال معظمهم كلكن. األبطاؿ أحد لساف أك لساهنم على القصة ُب حركفينا
 ِّاإلستنتاج. ىذا لٌذة للقارئ كوفيَبن  لب

بل ليس ىو أمر سهل ُب تعْب ا٤بوضوع ُب إحدل القٌصة، ألٌف ُب كٌل القٌصة 
قصة. لذلك علينا أف ٲبيز بْب اللواـز ك ا٤بوضوع قبل أف  تقدمها ىناؾ معا٘ب كثّب ك تنوٌع

جامع من اللواـز ُب نناقس عن كيفية تعْب ا٤بوضوع. ذىب ىارتوكو  أف ا٤بوضوع ىو 
إحدل القٌصة أم كاف ا٤بوضوع ىو ا٤بعُب إٝباؿ ك األكساع ُب القٌصة ا٤بأخودة من جامع 

فلذلك إف نريد أف حدد ا٤بضوع األساسى فعلينا أف نالخص من جامع   ّّالدكافع.
 ّْالقٌصة ليس من ا٤بقطع ا٤بعْب.
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 (Penokohan) الشخصية -

ص أك ٦بموعة األشخاص، كا٤بقصود الشخ  -أحياانن -السردم  يقٌص ُب النثر
الشخص ىو  قصة. لذلك، ُب األحداث من عانوا الذين من الشخصية ىي األفراد

القصة بناء على أحوالو. كالشخصية عند مفهـو علم األدب ىي  يتحركوف الذين األفراد
األشخاص الذم موجودة داخل القٌصة الٍب ٙبارؾ القٌصة بناء على أحواؿ ذلك 

ذلك األشخاص لديهم صفة ك الطبيعية ك ا٣بصائص ا٤بعْب الٍب ينفرد  األشخاص ككلٌ 
 ُّٓب تلك القصة. أبشخاص األخرل

كالشخصية عند رأم أبرامس ىو : من الذم قدـ ُب إحدل النص األديب أك 
ا٤بسرحية الذم فٌسرت ابلقراء ٲبلك جودة األحالؽ كرغبة خاٌصة كما تعبّبه ُب كالـو أك 

. شخصية القصة ٙب ٌل موضوع ا٤بهم كحامل ككاصل الركاية أك األمانة أك األخالؽ فاعلو
 ّٔأك شيئ الذم يريد أف يصل إٔب القراء ابلعميد.

ىناؾ األساليب الٍب استخدـ كثّب األدابء ُب تصور الشخصية ُب القٌصة، 
كاألساليب الٍب عادة استخدمهم ُب تصور الشخصية ىي ثالثة. ك األسلوب األكؿ ىو 

كاألفكار  كالرغبات ابلطبيعة ا٤بؤلف ية أك ا٤بباشرة، هبذه األسلوب يصفأسلوب التحليل
ك ا٤بشائر األشخاص ُب القٌصتو ابلكلمة الٍب تدٌؿ على ٙبديده كتعينو. كاألساليب الثا٘ب 
ىو األسلوب الضمِب أك األسلوب التصوير، هبذ األسلوب ال يصف ا٤بؤلف الطبيعة 

الٍب تصور هبا الطبيعة األشخاص بل أخد األشخاص ُب القٌصتو بوسائل الكلمات 
ا٤بؤلف بطبيعة األشخاص بتصويره من اادثة لذلك تعْب الطبيعة األشخاص يتعلق 
ٗبالخص القارئ عن تصوير ا٤بؤلف. ك األساليب الثالث ىو األسلوب السياؽ، نالخص 
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دث أف الطبيعة األشخاص ُب القٌصة من استعماؿ اللغتو ك اللغة ا٤بؤلف ُب حينما يتح
 ّٕىذا األشخاص.

 (Plot) احلبكة -

 ُب حادثة رئٌيسٌية ىي كا٢ببكة ا٢ببكة. الركاية ىو ُب الداخلٌية العناصر أىم كمن
 العلة بْب وصلةا٤ب كىي .األكٔب ا٢بادثة لتقوية ا٤بقيد األخرل ا٢بادثة إٔب يوص الٍب الركاية
 .األدبٌية النصوص ُب شاملة ك كاملةكحدة   ا٢ببكة تكوف أفبٌد  كال ّٖ.علوؿكا٤ب

بشرحو أف ا٢ببكة ىي القصة الٍب ٙبتول من   ستانتوف الرأم ذلك كيؤيد
السببية. أم يتحدث  ا٤بَبابطة. بل تَباب  كٌل تلك ا٢بوادث بعالقة األحداث ٦بموعات

 ّٗإحدل ا٢بوادث بسبب ا٢بوادث األخرل الٍب تتحدذ قبلها.

تبُب ا٢ببكة ُب إحدل القصة كىي كُب ا٢ببكة ىناؾ ثالثة عناصر األساسية الٍب 
 َْ: األحداث، الصراع، كالقمة. تلك العناصر الثالثة السابقة ٘بعل قصة ا٣بيالية ٩بتعة.

كا٤بقصود من  ُْمفصل، كاف األحداث ىي انتقاؿ األحواؿ إٔب أحواؿ األخرل. شرح مع
 ُب الشخصيات هبا ٛبر الٍب ذلك الشرح ىو أف ُب القصة ىناؾ ا٢بالة أك الظركؼ

القصة. كلذلك، كجب عبلينا أف ينفصل بْب العبارات الٍب كصفت عن ا٣بصائص 
 الشخصيات ُب القصة ك العبارات الٍب كصفت عن األخداث الٍب موجودة ُب القصة.

 ٲبكن ال الٍب كأٌما الصراع ىو األحداث غّب مفرحةو ٛبر هبا األشخاص ُب القصة
ا٤بأساكية  كاليك ك أف الصراع ىو األحداثالقصة. كابلتإب شرح  ُب الشخصية ٘بنبها أف
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لديو  اليومية ا٢بياة كاف الصراء ُب  ِْعن صراع القرقتْب اثنْب الٍب ٥بما ا٤بتساكية ُب القٌوتو.
سلبية، ألنو ا٢بالة غّب مريح كقع فيو اجملتمع. بل ٥با الصراع دكر كبّب ك مهيم ُب  داللة

 كخصمو. الركاية بوجود الصراع بْب بطلحالة القصصية ألف ٓب ٘بعل القصة ٩بتيعة إاٌل 

 الركاية كالعناصر األخر من قصة ىي القٌمة، كىي هناية الصراعية بْب بطل
كخصمو. شرح ستانتوف أف القٌمة ىي الظركؼ الٍب كصل الصراع ُب مقاـ األعلى. القمة 

 ّْحلها. ٯبب األمرين ك أكثر الٍب بْب االلتقاء نقطة ىي

 (Setting) البيئة -

بشرح البسي ، كانت البيئة ىي الوصف عن ا٤بكاف ك األكقات ك ا٢بالة اإلجتماعية الٍب 
تقع فيها األحداث ُب القصة، كىذا كما يعرفها أبرامز  ُب تعريف البيئة ُب بنيوية القصة. 

عن رئية أبرامز السابقة، إف شرح أبرامز أف البيئة ىي الوصف ا٤بستقلة   كٱبالف ستانتوف 
أف البيئة ىي   عن الوصف األخرل، كعكس عن ذلك الرأم يفهم ستانتوف الٍب ينفصل

جزء من ا٢بقيقة ُب القصة، بعبارة األخرة ييفهم البيئة ٔبزء من األحداث ُب القصة.
ْْ 

 (viewpoint) النظر جهة -

 Literaryالقص ) من ىو كوسيلة  كاف دكر جهة النظر عند رأية ستانتوف 

Device.)   كلو كاف ذلك، جهة النظر ُب الركاية ٥با دكر كبّب ألف اختيار جهة النظر تؤثر
 يتؤثر أف إٔب ٲبيل النواحي من كثّب القصة، ككذلك ُب أتثّب العاطفي الٍب ُب إٔب تقدٙب
تَبكز ٙبليل البنيوية الركاية عن جهة النظر ُب القضااي ا٤بشكلة من  ْٓالنظر. كجهات
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ينقص تلك القٌصة. بذلك، أف اإلختيار تؤثر ُب تطور القصة ك ينقص ك من أٌم ا٤بواقف 
 يقرءه. قصة الٍب ٚبيل ُب القارئ على ا٤بفركضة كالقيود ا٢برية

مفهـو العاـ عن جهة النظر عند الناقد األدب ىي طريقة تقٌص القصة. أم جهة 
كٌل ما   النظر طريقة الٍب استخدـ ا٤بؤلف ُب تصوير الشخصية، ك األحداث، ك البيئة، ك

كتقنيات ٱبَبىا ا٤بؤلف ُب  يبِب القصة. بذلك، إٌف ا٢بقيقة جهة النظر ىي اسَباتيجيات
 ْٔتصوير الفكرة ُب القصتو.

 (Language)  اللغة -

 الطالء مثل أٮبية األدب ُب اللغة من أىٌم البنية ُب السردم ىو اللغة، أٮبية
لكي ٯبعل النتائج الٍب ٥با القيمة الرسامْب. كلهما ُب دكره كوسيلة الٍب ينتفد  ا٤بستخدمة

 ْٕا٤بزيدة. ٗبعُب األخر، ال يستطيع األدب أف يصل الفكرتو إاٌل بوسيلة اللغة.

أف رأينا بشكل عاـ، كجندان أف بْب لغة األدبية ك اللغة اإلتصالية ٥بما ا٣بصائص 
اف كٮبا ٛبثل الٍب تنفرد بينهما. كا٤بشهور ُب فهمنا أف اللغة األدبية ٥با ا٣بصائصاف االثني

كعاطفي. كىذا ا٣بصائص ٨بالفة عن ا٣بصائص اللغة  اللغة األدبية بصورة تلميحي
 ْٖكداللية. كعقالنية، األخرل مثل اللغة العلميىة الٍب تَبكز ُب تعبّبه بصورة علمية

 (moral messageادلعنوية ) رسالة -

الراسلة ا٤بعنوية تنتج موضوع، كىذا ألف  مع ا٤بشَبكة ا١بوانب بعض ُب ا٤بعنوية رسائل
القصة  ُب ٧بتوايت تتضمن الٍب شيء ىي من قراءة النٌص األديب كٌلو. أم الراسلة ا٤بعنوية

أك ا٤بعُب الذم يريد أف يفهمو ا٤بؤلف بقصتو. كلذلك نستطيع أف نفهم الرالة ا٤بعنوية 
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 ابنعكاسبشكل بسي  ىي جزء من كجود ا٤بوضوع. تيفهم الرسالة ا٤بعنوية ُب عآب األدب 
 ْٗالقصة. للقارئ ينقلها ا٢بقيقة الٍب يريد أف قيم حوؿ ا٤بؤلف، أك اآلراء العا٤بية النظرة

 مفهوم النسائية  . ب
 تعريف النسائية .0

ظهر الفكرة النسوم كفلسفة ك رؤية ُب فَبة الستينيات من القرف العشرين، ككاف 
ىي تلك الفلسفة  ا٤بقصود بو كما جاء تعريفو ُب قاموس كامربدج للفلسفة "النسوية

  َٓالرافضة لرب  ا٣بربية اإلنسانية ٖبربة الرجل، دكف خربة ا٤برأة".

الستينيات من  كانت النسائية ىي مصطلحات ا٤بعاصرة الٍب ظهرت ُب فَبة
إٔب االعتقاد أبف ا٤برأة ال  (Feminism) يةائيستند التعريف العاـ للنسالقرف العشرين. 

سبب سول كوهنا امرأة َب اجملتمع الذل ينظم شئونو كٰبدد تعامل على قدـ ا٤بساكاة ألم 
 ُٓ.أكلوايتو حسب رؤية الرجل كاىتماماتو

يتضمن التعريف البسي  للنسائية دراسة النسائية دراسة النسائية ك حراكة 
 ادرة على النسائية ليس بوصفها موضوعان من موضوعات ا٤بعرفة كلكن بوصفها ذاات ق

جم أكسفورد على  أهنا  : "اإلعَباؼ أبف للمرأة حقوؽ ك كما يعرفها مع ِٓا٤بعرفة.
، أما معجم كيبستّب يعرفها على أهنا : "النظرية الٍب ينادم ّٓفرص مساكية للرجاؿ"

                                                           
49

 .
 49

 ُِّ ، نفس ادلرجع . 

 ِٔ ، ََِٔسلسلة تصدر عن ٦بلة البياف، ، الفكر النسوي وثنية جديدة ، . خالد قطب َٓ
51

 . Catherine Belsey And  Jane More, The Feminist Reader : Essays in Gender and the Politics 

of Literary Criticism, (New York : Basil Blackwell, 1989),  117 
، )ديب : مركز ا٣بليج لألٕباث، ادلفاىم األساسية يف عالقات الدوليةمارتن غريفيش ك تّبم أككاالىهاف،  . ِٓ

ََِٖ)، ِِْ 

53. Sali Fimayor, Oxford Power, (Newyork : Oxford University Press,1999),  378 



 

ِْ 
 

سياسية إٔب ٙبقيق ٗبساكاة  ا١بنسْب سياسيا كاقتصاداي ك اجتماعيا، كتسعى كحركة  
 ْٓ."الذم تعا٘ب منو ا٤برأةحقوؽ ا٤برأة ك اىتمامها إٔب إزالة التمييز ا١بنسٓب 

بْب ا١بنسْب الٌب تصبح  ا٤بساكاة مبدأ من أف النسائية ىو إدماج  شرح ىـو 
 الذم االجتماعي التحوؿ ا٢بركة ا٤بنتظم لتحقيق ا٢بقوؽ ا٤برأة ُب اجملتمع ك أيديولوجية

 لظلما النسائية ىي حركة ٙبرير ا٤برأة الٍب يعتقد أهنا تعا٘ب .للنساء عآب خلق إٔب يهدؼ
  ٓٓجنسها. لدلك يرتكز النائية ُب ٙبليل الظلم الٍب كقعت ُب النساء. بسبب

كاألىداؼ تلك ا٢بكة كما شرحو ركتفْب أف ظهور فكرة النسائية ك حركتها ىي 
 تغيّب تريد أف ا٤برأة الٍب كقعت ُب اجملتمع. ا٢بركة النسائية النسوية على الرجل ٥بيمنة ٢بد

 ا١بنس ٩بارسة النساء كيَبؾ. الرجاؿ عليها يهيمن كاف الٍب كاآلراء كالقانوف الثقافة
 ٔٓالثا٘ب.

كلو كاف ظهور حركة النسائية كمنهج الفكرية بدأت منذ الستينيات من القرف 
قد مدأت منذ  بداية كجود ا٢بركة الٍب طلبت هبا مساكية بْب الرجل ك ا٤برأةالعشرين، بل 
 ائية بسبب على ثالثة أسباب. أكالن،كصف جااينيجارا أف ظهر حركة النس .زمن قدٙب

بدأ ا٣بطاب حوؿ ا٤بساكاة بْب ا١بنسْب ُب بالد أمريكا حينما أعلنت اجملتمع األمريكي 
فورد ُب نص اإلعالف االستقال٥با عبارة كل الرجل خلقوا  ُٕٕٔاستقال٥با ُب سنة 

دكف ذكر النساء ُب تلك اإلابرة، من تلك اإلابرة   "all a men created equalمساكاي "
النسوايت أبف ا٢بكومة أمريكا ال توٕب اىتماما ٤بصاّب ا٤برأة فلذلك  ينتج االفَباض بْب 

ٕبقوؽ متساكية للنساء كىي مشهور ابسم حركة ظهور ا٢بركة الٍب طلبت 
 وا تلك ا٢بركة أف عدـاثنينا، بدأ حركة النسائية بسبب على مبدأ الدينية كيزعنٕٓالنسائية.
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 النساء يعتقدكف الكنيسة الذين عقيدة بسبب ا٤برأة ٥با تتعرض الٍب ا٤بعاملة ُب ا٤بساكاة
 ا٤بنزؿ، كجاء ُب فق  يكوف كأف للسفر الربكتستانتية النساء على أدنية. ٰبـر ىي ٨بلوقات

 يغرم أف الشيطاف ك٩بثلي سخة ٨بلوقات النساء يعتقدكف الذين الكاثوليك من أسوأ رأم
يتطور ُب ذلك الوقت.  كاف الذم االشَباكية، تتأثر النسائية ا٢بركة الرجاؿ. اثلثنا، ظهور

الربجوازية. كتلك  ىو كالرجاؿ الربكليتاراي لتمثيل ا٤برأة عند ا٤بفاىم االشَباكية تعترب
 الذم -أسباب السياسية، أسباب الدينية، ك أسباب االشَباكية –األسباب الثالث 

العمل. أف نرل إٔب شرح السابق كجدان أف جوىر ا٢بركة  ُب النسوية ساسأ أصبح
 كانت طا٤با الٍب ا٢بقوؽ ُب ا٤بساكاة طالب لكنو الرجاؿ للهيمنة النسائية ىو ليس

بناء عن ذلك، نفهم أف نقطة مركوية أف حركة النسائية ىي ٙبقيق  ٖٓ.النساء من مفقودة
  ٗٓا٤بساكية بْب الرجل ك ا٤برأة.

النسائية ىي ا٢بركة الٍب طالبت التحرر كالعدالة كا٤بساكاة ُب ا٢بقوؽ مع الرجل. 
" ٗبعن  Femina النسوية ىو مصطلح مشتق من اللغة الالتينية، ك ىي من الكلمة "

، يشّب إٔب نظرية ا٤بساكاة بْب َُٖٗ"النساء", يستخذـ ىذا ا٤بصطلح من حوٕب سنة 
على حقوؽ ا٤برأة. إذا كاف يشّب إٔب أحدث تعريف الرجل كا٤برأة ك ا٢بركة للحصوؿ 

ا٤بتحدثة ُب ٝبع األدبيات الدكلية ىو التمييز بْب حقوؽ ا٤برأة أبساس ا٤بساكاة بْب ا٤برأة 
 َٔ.كالرجل

إما النسوية نفسها يعٌرؼ ٕبركة ٙبررية للمرأة ُب ٧باكلتها لبحث العدالة ا٢بقوؽ 
قتصادية حٌٌب ُب ٦باؿ الدفاعية كاألمُب. درجة اإلنسانية، سواء ُب األنشطة السياسية كاال

ككرامة ا٤برأة تلقى ما ال يقل عن قدـ ا٤بساكاة ُب اجملتمع، فيها ا٤بمساكاة عن ا٢بقوؽ ُب 
 ُٔقيادة اجملتمع.
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ظهور ا٢بركة النسوية ال ٲبكن فصلها عن ظاىرة اترٱبية كثقافية الغربية، ألهنا نتيجة 
كُب رأم األخر يقوؿ    ِٔلغريب الذم ال يتحٌيز النساء.من ا٣بيبة ك اإلنتقاـ ضد اتريخ ا

أبف ظهور تلك ا٢بركة بسبب عوامل الدينية، ألف كانت الدايانت بركتيستانية ك  
 ّٔكاتوليكية يضعن النساء ُب كضع أد٘ب من كضع الرجاؿ.

الذم متعلق ، كيقوؿ رأم األخر أبف ظهور النسائية ىي بسبب ٦بتمع األبوم
حيث تسل  األب على ٝبيع األعضاء العائلة كمالو ك مصادر  بنضظاـ اإلجتماعى

 ْٔاإلقتصاد. كاف األب صانع ُب ٝبيع القرار ا٥بامية ُب ا٤بَبٕب.

نظرا بكثّب أنواع األراء عن حراكة النسائية ك نظرا عن أساس ظهورىا ٛبكن أف 
، ألف نستخلص أبف ليٌب من مركة النسائية هتدؼ ٗبساكة ا٢بقوؽ بْب النساء ك الرجل

 طوؿ ا٤بدة عن قصد أك عن غّب قصد نيظرت أبف ا٤برأة كمخلوؽ اإلجتماعى األخرل.

 نقد األدب النسائي .6

ظهرت النسائي ُب النقد األدب إثرا من حركة أنثوية اإلبداعية، نتج عنها ٦بموعة 
 من النصوص اإلبداعية ُب شٌٌب اجملاالت. 

أنثزية خاصة، تعرب عن ٘بربة ا٤برأة تدعو النظرية النسائي أٔب أف يكوف ذا ىوية 
ا٣باصة كتعكس حياهتا بشكل تفصيلي، ذلك أف ا٤برأة قد قدمت كالفَبات الطويلة 
أب٭باط بعيدة عن ا٢بقيقة ك الواقع بواسطة النماذج أدبية مضللة، لذلك البدا أف يتطابق 

ة، كىو فهم الذم األدب األدب النسائي ك ٘بربة ا٤برأة سعيا كراء فهم ملح للتجربة األنثوي
 ٓٔسيساىم ابضركرة ُب زايدة كعي ا٤برأة.
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كبذلك نرل الناقد العريب لتجعل ىذا النوع من الكتابة هتمة توجو لكتابة 
النسائية، كحكم عليها أبف كتابة فاشلة تتضمن قضااي ٧بددة تبعا لتجربة ٨بدكدة، فا٤برأة 

 ٔٔللَباث العظيم.ُب نظره تكتب لَباث الثقافيةالنسائية بدال من أف تكتب 

فلذلك النقد األدب النسائي ىو كاحد من اجملاالت النقد األديب الذم الذم 
كتركز نطرية النسائية ُب دراسة أعماؿ   ٕٔظهر كإجابة اتساع النسائي ُب أ٫باء العآب.

 ٖٔالنساء، أك تدرس صورة ا٤برأة ُب أعماؿ الرجاؿ.

 ود٘ب بتعريف كما ايٕب: كجاء التعريف عن نقد األدب النسائي من أنيت كول

"كاف النقد األدب النسائي يبْب ا٤برأة ُب صورة جنسيتها سواء ُب األدب أك 
ُب نقد األدب لنا كيشّب أيضا أف ا٤بذاىب الطركؽ الغّب الصاْب استخدامها 

 ٗٔلبحث الكتاابت النساء غّب عادؿ ك غّب حساس "

النسائي لو بعض األىداؼ كا٣بالصة من تعريف لكولود٘ب ىي أف النقد األدب 
تريد بلوعها، منها : ابلنقد األدب النسائي ٲبكننا إعادة التفسّب ك تقييم ٝبيع األعماؿ 
األدبية ا٤بنتجة ُب القركف ا٤باضية. يشكل النقد النسائي ادات جديدة ُب ٕبث 

 َٕالنصوص.

    ُٕٕبطوط تقريبية، ذكر كولّب أف النقد األدب النسائي ىو قراءة بوصف ا٤برأة.
  ِٕأف يعِب فراءة النصوص بوعي أف يفرغ الظن ك اإلديولوجية السلطة الرجاؿ األبوم.

إذا طوؿ ىذا الوقت أيعتًقد أبف الرجاؿ ا٤بوكل كالقراء ك اإلخَباع ُب األدب فالنقد  
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إذف النقد   ّٕاألديب النسائي يشّب أبف القراء ٙبمل اإلدراكات ك الرجاء ُب ٘برابت أدهبا.
سائي ىو أدات ا١بديدة الٍب استخدـ الباحث لبحث النصوص هبدؼ لتشّب األديب الن

صورة النساء ُب أعماؿ األدبية، ىل ىي مهمشة أك ىي شخصية قوية ك تعضد قيم 
 النسائية.

ارطباطا منهج صورة النساء، تقوؿ جوزفْب دكنوفاف أف النقد األديب النسائي ىو 
ريق بْب ا١بوانب ا١بمالية ك ا١بوانب األخالقية ُب النقد أخالقي، ألٌف ال ٰبتاج ابلقياـ التف

النصوص األديب. العمل ىذا ا٤بنهج عند دكنوفاف يكيف ا٤بصطلحات ا١بدلية ك تسمى " 
بنقد سليب " ك ىو سليب ألف الناقد حقيقة يقوؿ "ال" لإلدراكات ك البُب كالنمادج ك 

 ْٕالٍب أنكرت اترٱبيا اإلنسانية الكاملة للمرأة.

 النقد األدب النسائيأنوع  .3

كُب دراسة األدب النسائي ىناؾ أنواع كثّبة، كما شرحها جااينيجارا أٌف ُب 
 األديب دراسة األدب النسائي ىناؾ ٟبسة أنواع من مناىج ا١براسة النسائية، كىي : النقد

النسائي ٙبليل  األديب ا٤باركسي، كالنقد النسائي األديب النسائي األيديولوجي، كالنقد
 العرقي. النسائي األديب السحاقي، كالنقد النسائي األديب فسي، كالنقدالن

 األديب النسائي األيديولوجي النقد -

 األدب النقد عآب ُب كثّب كاستخدـ كاسع مستعمل ا٤بنهج ىذا كاف كقد
ىو  النهج ٥بذا الرئيسي القارئ، كاالىتماـ مقاـ ُب الباحثو ا٤بنهج ىذا كضع النسائي،

ك  ا٤برأة عن ا٣باطئة األدب ك ا٤بفاىيم ُب ا٤برأة عن السلبية النمطية كالصورصورة ا٤برأة، 
اجملتمع. إف أتملنا إٔب بناء األساسي من ىذا النهج فوجنا أف  ُب ا٤برأة ٙب  كأسباب
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أساس ىذا النهج ىو ٧باكلة أتكيلية عن نصوص األدابية ٧باكلة ُب إٯباد الصورة ا٤برأة ُب 
 ٕٓنتائج األدبية.

 األديب النقد إٔب األحياف بعض ُب أيضا الطريقة ىذه إٔب ىذا النهج كيشارككاف 
يدعو ىذا التٌػيٌار األصوٌٕب ا٤بتشٌدد إٔب االنفصاؿ عن عآب الٌرجاؿ كاالمتناع الراديكإب، ك 

كىو كما الٌنظرة الذٌكوريٌة، يبِب توٌجهاتو  ،عن الٌتعامل معهم كبناء ٦بتمعو للٌنساء فق 
فبينما يعترب الذٌكوريوف . د ا٤برأة، فيقٌيم ا٤برأة كيعاِب عا٤بها عرب جسدىاانطالقنا من جس

ا١بسد األنثوم عالمةن تدٌؿ على ضعف ا٤برأة ُب شٌٌب الكفاءات كاجملاالت، مستدٌلْب 
ابلٌضعف العضلٌي لإلشارة إٔب حالة ضعفو عاٌـو تنسحب على ٝبيع القدرات العقلٌية 

اعٌية لدل ا٤برأة، فإٌف الٌنسويْب الرٌاديكالٌيْب يركفى أٌف ا١بسد كالثٌقافٌية كالعلمٌية كاالجتم
األنثوٌم دليل تفٌوؽ ا٤برأة على الٌرجل، فهي حافظة ا٢بياة لقدرهتا على اإل٪باب، تلك 
العملٌية البيولوجٌية اتاجةي قدراتو عضلٌية فائقةو ال ٲبكن لرجلو ٙبٌملها، كتتمٌثل ُب ا٢بمل 

 .ٕٔكالوالدة

 ا٤باركسي النسائي األديب النقد -

للمجتمع كما قد العادة  الطبقي قاـ ىذا النهج ٗبحاكلة التحليل ا٤برأة من انحية
التحليل األدب ا٤باركسي. زعم ىذا النهج أف اجملتمع األبوم ينظركف الرجاؿ ُب طبقة 

 قةُب طبقة الثانويىة كىي الطب النساء كيضعت حْب الربكليتاراي ، كُب العالية كىي طبقة
 ٕٕالرجاؿ. قبل من دائما ا٤بظلـو الربجوازية الٍب

قامت ا٤برأة ُب ٦بتمع األبوم ُب دكرىا كأمهات البيت الٍب ال تنتاج منها ا٤باؿ 
 األديب األسرة. عند رأية نقد للرزؽ كمصدر ا٤باؿ عن كقاـ الرجاؿ ُب دكره كبحث

الربكليتاراي ك الرجاؿ ُب طبقة الربجوازية،  ا٤باركسي جائت ا٤برأة ٛبثال عن طبقة النسائي
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لذلك ظهر  ٖٕكاإلنتاج من تلك العالقة ىي ظهرت كثّبة من ظلم من قبل الرجاؿ للمرأة.
 ٕٗىذا النهج ُب ٧باكلتو للكشف دكر ا٤برأة ا٢بقيقية ُب ا٢بياة األسرية.

 النسائي ٙبليل النفسي األديب النقد -

ي جواابن عن ظهور نظرية النفسي الٍب كاف النقد األديب النسائي ٙبليل النفس
الرجاؿ  ألف ا٤برأة ال  من أقل النساء أسسها سيغموف فركد، كتزعم تلك النظرية أف جودة

 ُب ٙبليل األديب ىذا النقد ضعيفة. كيطبق صفات ٛبلك الذكرم، كلذلك لكل مرأة فيها
بتصويرىا   نفسها عرؼللمرأة كحده ألف النسائيوف ىم يعتقد أف القارئة ت األدبية األعماؿ

  َٖكشخصية ا٤برأة ُب اإلنتاج األديب، كالشخصية ىي اإلنعكاس ا٤بؤلفة.

 السحاقي النسائي األديب النقد -

قاـ نقد األديب النسائي السحاقي ابلتحليلو على شخصية ا٤برأة ُب عمل األديب 
عوامل. الدراسة بسبب عىب عدة  ٦باالت ُب حدكد لو األديب كا٤بؤلفة كحدىا. ىذا نقد

أكالن، اليفضلوف النسائيوف قـو السحاقي كيزعموف أهنا جزء من أجزاء نقد األديب النسائي 
السحاؽ حينما ظهر ذلك  البحثية ُب ظاىرة الراديكإب. اثنينا، اليبحث كثّبان ٦بالت

النهج. اثلثنا، التتفق قـو السحاقي عن تعريف السحاؽ. رابعنا، ال ٰببوف النسائيوف ك 
ا٤بيسوجيِب ُب أعماؿ السحاقي حٌب تكوف السحاقيوف ىم كتبوا ابلغة الغطائ اجملتمع 
   ُٖكالتشبيو.

 العرقي النسائي األديب النقد -
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 العرؽ منظور الرجاؿ من قبل من ا١بنسي ىذا نقد نسائي بَبكيزه على ٙبليل ٛبييز
أكؿ مرة ُب السود. نشأ ىذا النقد ُب  األبيض ك الرجاؿ كاإلثنية كينقسم ىذا النقد الرجل

األمريكية كيزعموا السائيوف العرقي لكٌل مرأة ُب العآب ٥با التجارب التمييز  القارة بلداف
من قبل الرجاؿ كلكٌل ٛبييز لو خصائص العاـ ُب كٌل القـو إٌما ٦بموعة األبياض ك 

 ِٖأسواده.
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 الباب الثالث
 عرض البياانت وربليلها

 جربان خليل جربان عن نبذة .أ 
 سرية احلياة جربان خليل جربان.خمتصر عن  .0

عريب  لبنا٘ب كرساـ االنتاج غزير كاتبك  ا٤بشهور شاعر جرباف خليل جربافكاف 
ُب بلدة بشرم اجملاكرة ألرز  ُّٖٖسنة  يناير من السادس َب جرباف كلدم. ا٤بهجر 

 الٌرسـو جباية ا٤بكٌلف خليل كالدهالرٌب، كالرابضة على كتف الوادم ا٤بقٌدس قنوبْب. 
 ذات كانت رٞبة، اسطفاف ا٣بورم ابنة كاملة أٌمة لبناف.  جركد  مشإب ُب ا٤باشية على
 شؤكف تدبّب على ساعداتىا قويتْب كٮبٌة إبرادة تتحٌلى كانت أهٌنا غّب ٧بدكدة، ثقافة
 ّٖ.كمرايان، كسلطانة كجرباف األٌكؿ، من زكجها األربعة : بطرس أكالدىا كرعاية ا٤بنزؿ
إٔب سنة   َُّٖٖب نويورؾ. من سنة  ُُّٗسنة  أبريل من العاشر التاريخ َب كتوُب
 ا٤بتوحدة الوالايت من نويورؾ ُب كآجرىا بلبناف بشرم َب أك٥با عاما كأربعوف )ٜبانية

 ْٖكلماتو. فيها ١برباف األقدار أاتحتها الٍب الفسحة ىي تلك األمريكية( 
أعطى خليل جرباف )أبو جرباف( ابنو اب٠بى جرباف تقليدان ١بٌده، كىو عادة من 
ي جرباف ابسم جرباف خليل جرباف، أم  عادات اجملتمع اللبناف ُب ذلك العصر. لذلك ٠بي

العريب، كأما ُب  اجملتمع قبل من معركؼ ىو كما االسم جرباف بن خليل بن جرباف. ىذا
بلداف الغريب استعمل جرباف ا٠بو كهليل جرباف ببدؿ ا٢برؼ "ح" بعد حرؼ "ا" فصار  

 على ، كىذا األمر يعتمدالغريب اجملتمع لنطق ( تسهيألن Kahlil Gibranكهليل جرباف )
 ٖٓأمريكا. ُب تكوف عندما أستاذه نصيحة
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رٞبة )كا٠بها األصلي كاملة( كاف عمرىا أمو كاميليا كلد جرباف لعائلة ماركنية، 
عندما كلدتو كىي من عائلة ٧بَبمة كمتدينة. كأبوه خليل ىو الزكج الثالث ٥با بعد  َّ

نشأ جرباف ُب أحضاف الفقر، ككاف أبو خليل  .كفاة زكجها األكؿ كبطالف زكاجها الثا٘ب
ككاف إٔب ذلك رجل  شأف الكثّبين من سكاف ا١بباؿ، يصرؼ ٮبٌو إٔب تربية ا٤بواشي. 

 ٖٔيئ آخر.كاس كطاس هتٌمو السيكارة كفنجاف القهوة ك٦بلس الشراب أكثر من أم ش
 من ككانت كاملة مزيج منها األكٔب تربيتو جرباف كانؿ -املةك-امو ادبتو لقد

 . لذلكاب٤بوسيقى موىبة كذاتكاال٪بليزية، ككانت أمو  اللغات منها لغة العربية، كالفرنسية
ا٤بوسيقى بعنواف "نبذة ُب  نظرية ُب إذا كاف أكؿ أتليفاتو ىو الكتاب ا٤بستغرب من ليس

ٙبٌب تربية  ا٤بهجرم. طباعة ٙبٌب َُٓٗ عاـ ُب نيويورؾ مدينة ُب فن ا٤بوسيقي" ا٤بنشورة
أمو، علم جرباف عن إنتاج األديب العريب القدٲبي خاصة ُب عصر العباسي مثل الركاية 

 األدب كالفنوف ُب ظهور االىتماـ إٔب أدل من أشعار أبو نواس ٩باألف ليلة كليلة ككثّب 
لذلك كانت أمو جرباف خليل جرباف  ٕٖكاالجتهد. اب١بد اجملاؿ ذلك ُب تصارع حٌب

 .االدبية كالكتابة الرسم ُبلديها دكر كبّب ُب بناء موىبة  
 هبا اٌلٍب تتمٌيز ا٣بالٌبة الطٌبيعة إٔب انصرافو ُب يتمٌتع الٌصغّب جرباف كاف ذلك إٔب
 عٌمو إبن إٔب رسائلو إحدل ففي .يفارقو ال كحٌبها نفسو، ُب منطبعا ٝبا٥با كظلٌ  ا٤بنطقة،
 كنرآض الٌزىور مع كنبتسم شجار األ فنفرح مع اثنية حياتنا ربيع أيٌب يقوؿ: "ىل ٬بلو
 بقرب ك٪بلس نرجع ىل....ُب بشٌرم نفعل آانٌ  مثلما مع العصافّب كنَبٖبٌ  السٌواقي كراء
 اي ا٢بيلة ىذه ُب ما كأٝبل...جرجس مار صخور كبْب النبات هنر كعلى سرآيس مار
 ٖٖاللٌذة". من بشيء فيها ٛبٌتعنا الٍب األماكن فوؽ مرفرقة تبقى أركاحنا أفٌ  ىو ٬بلو

 التعليم لكي ٰبصل على ُٖٓٗكالتحق جرباف دراستو إٔب بالد األمريكا ُب عاـ 
 طويال جرباف ينعم ٓبالبيت ٙبٌب تربية أٌمو. كىذا األمر بناء على أف  ُب تعليمو من الكاُب
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 ٯببيو افك ما ابختالس اهٌتم األب ألفٌ  عائلتو، أماـ ا٢بياة أسباب ضاقت إذ حدثتو، ُب
، من  كمعها الوطن، غادرت أف إالٌ  األـ من كاف فما .أمالآه كحجزت كسجن الرسـو

 ُب الصيلٌيْب حيٌ  ُب نزلت حيث األمريكٌية، ا٤بٌتحدة الوالايت قاصدة ربعة، األ أكالدىا
 ٖٗ.ـ ُٖٓٗ سنة ذلك افكك  بوسطن،

كاالبنتاف مرايان ك سلطانة ُب  الٌتجارة، كبطرس ُب ملةكا عملت بوسطن كُب
 الٌرسم ُب أكقاتو معظم يقضي افكك  ٦بانية، مدرسة ُب جرباف فأدخل حدمة ا١بّباف. أٌما

 َٗ.لو ٚبتارىا االنكليزية اللغة معٌلمة نتكا الٍب االنكليزية الركاايت كمطالعة
 يتعلم لكي لبناف إٔب عودة أف جرباف أراد بوسطن ُب دراستو من كاملة سنة بعد

 العرابية اللغتْب ليدرسُٖٖٗبلعميقة. فأرسل عائلتو جرباف إٔب لبناف ُب سنة  العربية لغة
 مشاىّب يد على دركسو تلٌقى حيث بّبكت، ٗبعهد"ا٢بكمة" ُب فالتحق كالفرانسية،
 ثالث مٌدل ُب معهد ا٢بكمة كأمضى ا٢بداد، يوسف ا٣بورم أمثاؿ يومذاؾ األساتذة
كاشتغل جرباف بدراسة العلـو  ُٗ.كالكتابة الٌرسم ُب مواىبو خال٥با ُب تبلورت سنوات،

األدايف. كُب  كالتاريخ كا٤بوسيقى، الدكٕب، كالقانوف الكثّبة ُب ذلك ا٤بعهد مثل الطب،
جانب األخر كاف جرباف خليل جرباف مشغوؿ بعملو كرئيس التحرير ُب ٦بالة 

 ِٗ"ا٢بقيقة".
مثقالن اب٤بعرفة كأٓب ا٣بيبة اب٢بب. ككاف  ـ عاد جرباف إٔب بوسطن، َُُٗنة سُب 

ىذا األٓب فاٙبة لسلسلة من اآلالـ عاانىا جرباف، كٛبثٌلت بفقده شقيقتو سلطانة، ٍب أخيو 
بطركس فأمو. كلكن ىذه ا٤بآسي ا٤بتالحقة ٓب هتٌد من عزمو، مع أنٌو ٓب يبق لو من معْب 

 ّٗالٌرسم.إالٌ إبرة أختو مرايان، فتابع ٧باكالتو ُب الكتابة ك 
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 األقدار الٌرسم، كشاءت ُب لو معرض أٌكؿ جربافـ أقاـ   َُْٗككاف ُب سنة 
 كأعجبت ا٤بعرض زارت انتىاسكل، ك مارم ىي راقية ثرية يةكأمّب  سٌيدة إٔب يتعٌرؼ أف

 نفس كَب سٌلم الٌشهرة. ترقيٌ  كبداية حياتو، ُب ٙبٌوؿ نقطة اللقاء ىذا افكك ، برسـو جرباف
 إبعجاب ا١بديد أسلوبو فاستأثر. ا٤بهاجر صحيفة َب مقاالتو ينشر جرباف بدأ السنة،
 ا٤بتمردة كاألركاح(  َُٓٗ) ا٤بركج كعرائس ا٤بوسقى إصدار على شجعو ما ،القراء
(َُٖٗ.)ْٗ 

 إٔب فأرسلتو بينهما، ٝبع قد ا٢بب افكك ، جرباف مواىب ىسكاؿ ممار  تقدرٌ 
ككاف جرباف حينما يدرس ة. العالي معاىدىا َب الرسم أصوؿ ليدرس ـ َُٖٗ سنة ابرس

علم الرساـ الفرنسي كالنٌحات ا٤بشهور "ركداف". كُب ذات يـو مٌر على لساف ألستاذ 
ذكر الشاعر ك الفناف اإلنكليزر كليم بليك كإذا ىو رساـ كشاعر معان، كإذا ىو شديد 

كاد ينسى كجود من حولة التعٌلق بعآب الركح، شديد ا٤بيل إٔب التأمل كإطالة النظر حٌب لي
ُب أحياف كثّبة. فأعجب ذلك جرباف، كأعجبو من حياة بليم ىدكءه العيلٌي كمشاركة 
زكجيتو لو ُب أتمالتو كمعاكنتها لو ُب فٌنو، كقد سيطرت سّبتو على تفكّب جرباف، كأخذ 

   ٓٗنفسو ابلسّب على منوالو ُب كل ما كتب كمت رسم.
 بفكرة بوسطن إٔب جرباف عاد ابريس، ُب الدراسة سنة من سنوات ثالث بعد

انتقل جرباف من بوسطوف إٔب نيويورؾ كاٚبذ لو  ُُِٗكُب خريف   .حرٌ  كخياؿ جديدة
مقران ُب حٌي قدٙب آىل أبرابب الفٌن، كقد أطلق أصحابو عىب مسكنو ىناؾ اسم 
 "الصومعة" ألنو لزمو ال ٱبرج منو إاٌل قليالن لقضاء بعض لبألشغاؿ ألك رٌد بعض

 الٌرسم إٔب منصرفا نفسو جرباف عزؿ ىادئة، فسيحة( صومعة) جو ُب ٔٗالزايرات.
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فتوالت إصدارات مؤلفاتو : األجنحة ا٤بتكٌسرة  .كاالنكليزيةالعربية ابللغتين كالٌتأليف
 ٕٗ(.ُُٗٗ(، كاجملنوف )ابإلنكليزية(، كا٤براكب )ُُْٗ(، كدمعة كابتسامة )ُُِٗ)

 ا٤بهجر، أدابء أنظار قبلو جرباف أصبح كالٌرسم األدب ُب كعطاءاتو جهده كبفضل
 جرباف فكاف ـ، َُِٗ سنة (القلمية الرابطة)  بعضهم مع كأٌسس حولو، فالٌتفوا

 إيليٌا حٌداد، ندره آاتسفليس، كليم نعيمة، ميخائيل: كىم عٌماال اعضاؤىا ك٠ٌبي عميدىا،
 نسيب حٌداد، ا٤بسيح عبد عطاللا، الياس أيٌوب، رسيد ابحوط، كديع أبوماضي،
 ٖٗ.عريضة

من  ُْٖب  كىوُُّٗ  أبريل َُ ُب نيويورؾ توُب جرباف خليل جرباف ُب
، لبناف ككانت أمنية جرباف أف ييدفن ُب. كسل تليف الكبد عمره. كاف سبب الوفاة ىو
ديفن جرباف ُب صومعتو القدٲبة ُب لبناف، فيما عيرؼ . ُِّٗ كقد ٙبققت لو ذلك ُب

 .متحف جرباف الحقنا ابسم
 

 يف أعمال األدبية جربان خليل جربان .6
فوجدان أف  ا١بامع ُب اتريخ األدب العريبُب كتاب  حنا فاحورمبناء على شرح 

 تبك الٍب ا٤برحلة ـ، كىي ُُٖٗ ك َُٓٗ بْب ما مرحلة :مرحلتاف األدبية جرباف حياة
(، َُٓٗ) ا٤بوسيقى ىي تبك ٟبسة فيها لو افكك  سواىا، دكف العرابية ابللغة فيها

ك  (ُُِٗ) ا٤بتكٌسرة األجنحة ((َُٖٗ) ا٤بتمٌردة األركاح(، ك َُٔٗ) ا٤بركج كعرائس
 فهي الثانية ا٤برحلة ُب ١برباف ظهرت الٍب العربٌية الكتب أما(. ك ُُْٗ) كابتسامة دمعة
 منهما األكٔب الصحف، ُب ينشرىا افك الٍب ا٤بقاالت من ك٦بموعتاف( ُُٗٗ) بكا٤بوا 

 ٗٗ(.ُِّٗ) كالطرائف البدائع بعنواف كالثانية(، َُِٗ) العواصف بعنواف ظهرت
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 معظمها ُب فكانت ، ُُّٗ ك ُُٖٗ بْب ما مرحلة أم الثانية، ا٤برحلة كأما
 حياتو ُب سٌتة منها نشر تبك ٜبانية جرباف فيها كضع كقد االنكليزيٌة، ابللغة للكتابة
(، ُِٔٗ(، كرمل كزيد )ُِّٗ(، ك النيب )َُِٗ) كالسابق(، ُُٖٗ) ىياجملنوف

( ُِّٗ) التائو الكتاابف كأٌما (. ُّّٗ(، كآ٥بة األرض )ُِٖٗكيسوع ابن اإلنساف )
 جاىزا اتٌما منهما األٌكؿ آافك جرباف، كقاة بعد نشرا فقد(، ُّّٗ) الٌنيب حديقة ك

 فتوٌلت صفحات بعض منو كضع قد جرباف فكاف ( الٌنيب حديقة) أم الثٌا٘ب كأما للطبع،
 ُب ١برباف كرد ما كبعض أقوا٥با من الكثّب إليو كأضافت جرباف أكراؽ من ٝبعو يولغ برايرة
 .العربٌية تبوك

 القصّب، القصص أسلوب منها فكره عن للتعبّب أساليب عٌدة جرباف اعتمد
 فكران  كاال٪بيل ابلتوراة متأثٌرا تب ك ما لٌ ك ُب افكك  ل،التأم   كأسلوب ا٤بثل، كأسلوب
 أىمٌ  من نفسو أعماؽ كمن متعدٌدة مصادر من استقاىا خاٌصة فلسفة لو انتكك . كأسلوابن 
 أنٌو يعترب جرباف افكك . للمحٌبة البنٌاءة كالقٌوة الوجود، ككحدة التقٌمص، مبادئ مقٌوماهتا

 الٌنيب فرسالة منها االنكليزية سٌيما كال مؤلٌفاتو شٌٌب  ُب عنها عرٌب  الٌرسالة، حب صا
 أمراضها، من االنسانية شفاء غلى كقٌوهتا ا٤بشاملة ابٌبة عميق إٲباف ىي ابختصار
 .الوجود كحدة ٗببدأ راسخ كاعتقاد

 اٌبة، طريقو لوجودا ىذا ُب شئ لك أفٌ  فاعترب ا٤بتصرٌفْب طريق ُب جرباف كسارا
 كالثقافٌية، العقلٌية كالغطراسة كالطمع ا١بشع من ٙبٌرر الٌدرب ىذا غلى ساراإلنساف فإذا

 .للتقاليد األعمى االنقياد من كٚبٌلص

 ُب تبوك ما لٌ ك ُب كتؤثٌر( األرض آ٥بة) تابوك موضوع ىذه اٌبة ركح كتصبح
 الذم كىوالكتاب( السابق) تابوك بطل خلق على ساعدتو ماك ،(اإلنساف ابن يسوع)

 موطنو جوٌ  خلق من فيو كيتمٌكن ا٢بياة ُب رأيو كيبٌْب  املة،ك جرباف ( رسالة) لنا يبلور
 .كأفكارا لماتك ا٣باص اللبنا٘بٌ  بطابعو كيطبعو لبناف
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 حملة عن رواية األجنحة ادلتكسرة .3

كانت الركاية األجنحة ا٤بتكسرة ىي ركاية عربية يصدر أكؿ مرة ُب بوسطن عاـ 
كالقصة الٍب تيقصص ُب تلك الركاية منعكسة من قصة ا٤بؤلفو كىو جرباف خليل ، ُُِٗ

من عمره. كانتطول على قصة جرباف ُب حٌبو األكؿ ككيف حالة  ُٖجرباف حينما بلغ 
ا٢ببينْب، فاقَبنت اببن أخى ا٤بطراف عن غّب حٌب  التقالد كسلطة رجاؿ الدين دكف اقَباف

 ككاف ُب ذلك شقاؤىا.

ذىب جرباف لزايرة صديق ُب سوراي ُب ربيع نسياف ا١بميل كأبتساماتو ا٤بفعمة 
اب٢بياة بينما ىو كصديقة يتحادثوف كيتهامسوف دخل عليهم كهل كبّب ُب ا٣بامسة 

عارؼ مع جرباف الذم اكتشف حينها اف كالستْب من العمر يعلو كجهة ا٥بيبة كالوقار ليت
الكهل فارس أفندم كرامة رجل غِب ك٧بمود السّبة كىو ايضنا صديق كالده الراحل كقد 

ككاف طواؿ ا١بلسة يتحدث عن ، هتلل الكهل لذكرل كالد جرباف فهو صديق طفولتو
 ه.ّبنا بوالدذكرايتو مع كالد جرباف كٓب يغادر حٌب اخذ كعد من جرباف بزايرتو النو يذكره كث

أمسك جرباف بوعده كفكر جداين بزايرة فارس كرامو كعلى ظهر ا٤بركب صعد 
جرباف كأنطلقت ا٤بركب أب حيث يقطن فارس كرامة ُب حديقة مَبامية األطراؼ ُب 

 .كسطها منزؿ ضخم يعيش فيها كرامة كابنتو كا٣بدـ

بتلبية جرباف  ،مستهال مستبشرنا كمسركرنا ،أستقبلة كرامة من عند ابب ا٢بديقة
خرجت من بْب ستائر الباب ا٤بخملية صبية ترتدم ثوب  ،دعوتو كبينما ىو برفقة كرامة

من ا٢برير األبيض الناعم مشت ٫بوىم بب ء فقاؿ الشيخ ) ىذه سلمى ابنٍب ( كعرفها 
عادت كأابنتو ُب ٕب ُب  عليو قائالن ) إف ذاؾ الصديق القدٙب الذم حجبتو عِب األايـ قد

 (. فأان أراه اآلف كال أراه ،نوشخص أب

كىنا تسللت عاطفة غريبة من مالمسة اليدين بْب جرباف كسلمى عاطفة غريبة 
  . قاؿ عنها جرباف أنو أشبو شيء ابلفكر الشعرم عند ابتداء تكوينو ُب ٨بيلة الكاتب
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ا ٗبستقبلو كسلمى  
ن
كاف الشيخ ينظر أب جرباف مسَبجعا اشباح شبابو كىو يتأملو حا٤ب

 . انت ساكنة تنظر أب أبيها اترة ك الشاب الضيف اترة أخرلك

ُب ٢بظة توجس يقوؿ ُب حضرهتا داخل نفسة ا٤بلتاعة  ا١بماؿ ا٢بقيقي ىو أشعة 
تنبعث من قدس أقداس النفوس كتنّب خارج ا١بسد مثلما تنبثق ا٢بياة من أعماؽ النواة 

ا٤برأة يتم بلحظة كبلحظة يولد ىو تفاىم كلي بْب الرجل ك  ،كتكسب الزىرة لوانن كعطرنا
 . ذلك األنعطاؼ الركحي ندعوه حبنا ،ذلك ا٤بيل ا٤بَبفع عن ٝبيع األمياؿ

كىكذا أصبحت سلمى حليلة منصوب غالب كأصبح جرباف كحيد بال قلبو كال 
أختارىا ا٤بطراف بسبب أمواؿ ابيها كغناه فقالت ١برباف ُب ىذا الصدد ) أان جارية  ،حبو

أان ال أحب ىذا  ،أنزلِب ماؿ كالدم إٔب ساحة النخاسْب فإبتاعِب رجل من بْب الرجاؿ
آخر ما قالتلو ١برباف الذم  ،كأنت تعلم أف ابة كا١بهالة ال يلتقياف ( ،الرجل أل٘ب أجهلو

 . د زكاجها اال عند كفاة كالدىا كاف ىناؾ ٤بواساهتا ككداع العجوز كرامةٓب يلتقيها بع

اتفق ُب ىذا اليـو كالن منهم على ٘بديد اللقاء مره ُب الشهر داخل معبد صغّب 
ساعات قليلة مشلت الفرح كا٢بزف كاألٓب كاللذة كالدموع كالضحك كاف  ،ُب اطراؼ لبناف

 ، أف جاء يـو صاحت فيو سلمى ١برباف لقد فرقوانأب ،عنواف لقائهم ُب ا٤بعبد الركحا٘ب
حْب اكتشف ا٤بطراف اهنا ٚبرج للقاء رجل غريب كانقاذنا ١برباف ضحت سلمى بلقائو 

 و. كفقدت ترايؽ الذم كاف يصربىا على السجن الذم تعيش فيه

ركل جرباف اف سلمى ٓب ترزؽ أبطفاؿ من منصور غالب كقاؿ ) ا٤برأة العاقر 
 ،مكاف ألف األاننية تصور ألكثر الرجاؿ دكاـ ا٢بياة ُب أجساد األبناء مكركىة ُب كل

كانت تعيش ُب شقاء العقر أب اف بعث   ،فيطلبوف النسل ليظلوا خالدين على األرض (
ككانت اشبة ابلفراشة القة من  ،فحبلت أببن ٤بنصور غالب ،للا تعأب ُب بطنها الركح

 .يؤنس كحدهتا كيعوضها عن كل من أحبتهم كتركوىا السعادة الف للا أخّبا رزقها من
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ىو اليـو ا٤بقصود الذم مألت فيو صرخات سلمى ا٤بليئة ابألٓب اللذيذ منتصف 
ككضعت مولود الصيب ُب صراع مرير بْب ا٢بياة كا٤بوت ما  ،الليل لتحْب ساعة كالدهتا

ة ٦بنونو طالت ُب زكبع ،لبث الصيب أف بعث ليعيش ليودع كالدتو كيرجع أب من خلقة
سلمى كحضرىا الطبيب قاؿ الطبيب قد مات طفلك اي سيدٌب فتجلدم كتصربم لكي 
تعيشي بعده . فصرخت صرخة قوية لتبتسم بعدىا كتقوؿ ) قد جئت لتأخذ٘ب اي 

فسر أمامي  ،ىا أانذا اي كلدم ،قد جئت لتدلِب على الطريق ا٤بؤدية إٔب الساحل،كلدم
لنذىب من ىذا الكهف ا٤بظلم ( فارقت سلمى ا٢بياة كعلى صدرىا طفلها الرضيع 

 . ليتحرر األثناف من بؤس ا٢بياة كشقائها ،فارقا ا٢بياة سواين  ،ا٤بتوَب

كهتوين ا٤بصاب ا١بلل على  ،جاء ا٤بشيعوف من كل مكاف أب تشييع الفقيدين
كاف  ،اف من لوعة كبؤس كبكاء كأٓبالذم ٓب يكن فيو ما كاف ُب جرب ،منصور غالب

 أكثر من منصور كٓب يكن يعرفو أحد،الرجل الوحيد الذم غلب عليو ا٢بزف الشديد 
قاؿ لو ) أين قرب فارس كرامة ؟ ( ليقوؿ لو  القبور،كانتهت الركاية ٕبوار جرباف مع حفار 

فوؽ كعلى صدر ابنتو مددت طفلها ك ،) ُب ىذة ا٢بفرة قد مددت ابنتو على صدره
ا١بميع قد كضعت الَباب هبذا الرفش ( فقاؿ جرباف ) كُب ىذة ا٢بفرة أيضنا قد دفنت 

 (. قليب أيها الرجل .. فما أقول ساعديك

 صورة ادلرأة يف الرواية األجنحة ادلتكسرة جلربان خليل جربان .ب 

الركاية  ُب ا٤برأة صورة إٯباد ُب(Ruthven)  ركثفن  ٙبليل منهج الباحث استخدـ
كصورة ا٤برأة عند مفهـو ركثفن ىي تصوير ا٤بؤلف  .جرباف خليل ١برباف ا٤بتكسرة األجنحة

للمرأة ٔبميع األحواؿ اليوميتها ُب إنتاج األدب، كذلك التصوير تشمل على شخصيتها، 
كٔبانب األخر،  ََُكحالة األسرية، كحالة اإلجتماعية الٍب يشكل على شخصية ا٤برأة.
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أف صورة ا٤برأة ىي ٝبيع التصوير ا٤بؤلف للمرأة إٌما كاف ذىبت سوكيهاسطوطي إٔب 
 َُُصفة، أك سلوؾ، أك أعماؿ اليومية الٍب تتميز منها لألخرل.

من شرح السابق نفهم أف صورة ا٤برأة ُب الركاية األجنحة ا٤بتكسرة ١برباف خليل 
جنحة ا٤برأة ا٤بوجودة ُب الركاية األكأعماؿ  ا٤برأةكائن مصنوع من صفات جرباف ىي  

الباحث لصورة ا٤برأة ا٤بوجودة ُب الركاية  التحقق على ا٤بتكسرة ١برباف خليل جرباف. بناء
األجنحة ا٤بتكسرة فوجد الباحث أف ىناؾ مرأة كاحدة ا٤بوجودة ُب تلك الركاية كىي 
سلمى كرامو، كىي نساء شابة ٝبيلة ٰبببها أان )جرباف خليل جرباف(. كمن صورة الٍب 

 ة األجنحة ا٤بتكسرة ىي :تصور ُب الركاي

 ادلرأة على الرجل ىيمنة .0

كاف ٦بتمع العريب اشتهر ٗبجتمع األبوم الذم ينتظم نظاـ اإلجتماعيتو أبف 
الرجل ُب مقاؽ األعلى كا٤برأة ُب مقاـ الثانية. أصبحت مرأة ُب ٦بتمع العريب كجنس اث٘ب 

كىذا كما يقع ُب حالة سلمى  كلذلك ال ينظر اجملتمع للمرأة ُب ٧با٥با ا٤بتساكية ابلرجل. 
كرامو الٍب يكوف كجنس اث٘ب كال ينظر اجملتمع دكر سلمى كرامو إاٌل بعما٥با البيت ك 

 ا١بنسي النشاط يعزز أف هبدؼ النساء لعرض األبوم اجملتمع ٝبالية الوجهها. ٲبيل
 اؿكالرج الرجاؿ، قبل من دائما إف ا٤برأة ُب ٦بتمع العريب مضطهدات .للنساء كا١بماؿ
 ٥با ليس ا٤برأة أف كذلك ا١بنسي، كالنشاط كموضوع ا١بمالية فحسب أف ا٤برأة ينظركف
كالتصوير جرباف خليل جرباف ٤بنظور اجملتمع للمرأة ىي   .العريب اجملتمع حياة ُب كبّب دكر

 كاألٌب :

ومل تكن إجتماعاتنا مقتصرة على مبادلة العواطف وبث الشكوى، بل  
كنا على معرفة إىل العموميات فننتبادد اآلراء واألفكار يف شؤون ىذا 
العامل الغريب وتنباحث يف مرامي الكتب الىت كنا نقرأىا ذاكرين 
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حسناهتا وسيئاهتا وما تنزوي عليو من الصور اخليالية وادلبادئ 
فتتكلم سلمى عن منزلة ادلرأة يف اجلامعة البشرية الزوجية اإلجتماعية، 

  016يف أايمنا ىذا وما حييط هبا من األمراض وادلفاسد.

ىذا االحتجاج سلمى كرامو لبعض ا٤بنظورة اجملتمع العريب الذين ىم ينظر ا٤برأة 
 ا٤برأة ير ٓب العريب من انحية جسدىا كٝبا٥با كحده كال ينظر إٔب عاطفة ا٤برأة. اجملتمع

تنتج إٔب نساب األطفاؿ كلذلك ال تستطيع أف  أف ٲبكن ال ا٤برأة ألف اجملتمع من كجزء
تنتج األكماؿ لكفاح اإلحتياجة األسلرية، حٌب كضع اجملتمع العريب للمرأة ُب مقامها 
الثانية بعد مقاـ الرجل. كىذا يسبب إٔب ىيمنية الرجل للمرأة ُب اجملتمع حٌب تيظلم ا٤برأة 

كال تستطيع أف تقاـك ذلك الظلم ألف األراء اجملتمع يضع ا٤برأة ُب مقاـ السكوت.  دائمان 
ا٤برأة، ينظر اجملتمع العريب  لو تتعرض الذم الظلم إٔب ا٤بطاؼ هناية ُب ا٢بالة ىذه كأدت

 للمرأة من انحية جسدىا كٝبا٥با.

كُب تقليد . اجملتمع ُب كعا٤بية مشَبكة تصبح أف ا٤برأة على الرجل ىيمنة يبدك
 اجملتمع، ىذا ُب. األبوم النظاـ ُب أنفسهم ىم تنظيم العآب كثّب من أ٫باء ُب الناس
 كمواطنْب النساء كتعمية. ا٢بياة ٝبيع األ٫باء ُب النساء من متفوقة يقع ُب مقاـ الرجاؿ
 مع نتعامل أف أيضا يعِب ىذا اربة اترٱبيا، كٰبدث مؤسسيا إنساف الثانية الدرجة من

 َُّ.اجملتمع ُب ا٥بياكل

ك٫بن ال نستطيع أف نفصل بْب قٌوة ا٥بيمنة الرجل للمرأة بظهور النصوص الدينية 
الرجاؿ يسبب على ظهور  على ا٤برأة ا٤بسيحية. ظهر األراء اجملتمع األبوم لدكنية

النصوص الدينية الٍب تتحدث كثّب عن مزاية الرجل للمرأة. كجدان ُب الكتاب ا٤بقدس 
سفر يشوع بن سّباخ ُب  العهد القدٙباإل٪بيل أراءن كثّبنا للمزاية الرجل. إذا نظران إٔب 

                                                           
 َٖ ،األجنحة ادلتكسرة ،. جرباف خليل جرباف َُِ

103
. Karen D Pyke, Class Bassed Masulinities : The Interdependence of Gender, Class, and 

International Power, Gender and Society, Vol.10, No. 5, Oktober 1996, 527-549 



 

ّْ 
 

راة رجل يسيء خّب من ام عشرتتحدث إ٪بيل  اإلصحاح الثا٘ب كاألربعوف أية الرابع عشر
من ىذا األية اإل٪بيل نعرؼ أف الواقع ا٤برأة ُب   َُْ.ٙبسن ٍب ٘بلب ا٣بزم كالفضيحة

حٌب إذا ىناؾ الرجل خطاء  .متفوقة مكانة الرجاؿ ىو بينما ىي األدٗب  ا٤بسيحية عقيدة
 .من امراة ٙبسن عشرىو خّب من 

 االغًتاب للمرأة .6

 ىي العملية (Alienisasi)االغَباب أك عند مصطلحة ا٢بديثة مسمى أبلينيساسي 
 حالة ظهور حوؿ ماركس كارؿ نظرية قبل من إصدارىا يتم االغَباب، إٔب تؤدم الٍب
 .حياتو من عنو انفصلت الذم الوضع على ا٢بصوؿ الربكليتاراي أك العماؿ فيها يكوف

كُب نظرية النسائية ىناؾ مفاىم االغَباب للمرأة ألف ُب نظرية األدب النسائية 
من فركع النظرية النسائية ا٤بسمى ابلنسائي ا٤باركسي. ذىب كثّب من ىناؾ فرع 

ا٤باركسيوف أف ا٤برأة الٍب تريد أف ٙباكؿ حالة اإلجتماعية كمنظورة اإلجتماعية للمرأة 
فحصل على االغَباب. كىذا الػمر يسبب إٔب أف اجملتمع ٱباؼ ُب ٙباكؿ النظاـ 

 ة بْب ا٤برأة كالرجل ُب اجملتمع.اإلجتماعيتهم األبوم بنظاـ ا١بديدة ا٤بساك 

 كمن تصوير جرباف خليل جرباف ٢بالة االغَباب للمرأة ىي كاألٌب :

أما الذين سيعيبون سلمى كرامو حماولني تلويت امسها ألن كانت تًتك 
منز زوجها الشرعي لتختلي برجل آخر فهم من السقماء الضعفاء الذين 

رين. بل ىم كاحلشرات حيسبون األصحاء حجرمني وكبار النفوس متم
اليت تدب يف الظلمة وزبشى اخلروج إىل النهار كيال تدوسها أقداك 

 013العابرين.
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ا٤برأة، الفكرة الٍب تريد أف تتغّب ىي فكرة  عن العامة التفكّب تغيّب تريد أف سلمى
أف ا٤برأة ىي شخصة منزيلية الٍب ال تستطيع أف ٚبرج البيت. كما ا٤بعركؼ أف ا٤برأة ُب 
بلداف العربية ال تستطيع أف ٚبرج البيتها كال تستطيع أف تعمل خارج البيت ألف ال 
خقوؽ للمرأة أف ٚبرج البيت. كأردت سلمى أف تتغّب تلك األفكار ٖبركجها إٔب خارج 
الكنيسة، بل جعل ذلك األفعاؿ سببان ُب فتنة الٍب تتدكر حوؿ سلمى كينظر اجملتمع أف 

 سلمى مرأة سيئة.

 ٦بتمع ىو العريب اجملتمع ألف ا٤بعتادة، ا٢باؿ ىي العربية الثقافة ُب للمرأة الغَباب
 الذين النساء كاجهت إذا حٌب .ٰبملوهنا الٍب األبوم النظاـ على ٨بلصا أحافظ أف أبوم

كىذا   .٘بنبها ٯبب الٍب اجملتمع من ا٤برض كيعترب منبوذا سيكوف فإنو النظاـ، تغيّب ٰباكلوف
كما تقع إليو للسلمى كرامو الٍب ينظر اجملتمع أهنا مرض اجملتمع. كتدكر فتنة حوؿ سلمى 

 ُب اجملتمع بسبب على ٧باكلتها ُب تغّب النظاـ األبوم.

 ادلرأة موضوع ادلادية .3

ينظر اجملتمع العريب للمرأة كموضوع ا٤بادية كىي كأدكات ُب كسب األبناء كطريقة 
ا٤برأة ُب األسرة ىي دكرىا ُب ٞبل األبناء حٌب إذا كجد اجملتمع  ُب اتصاؿ النسب. كدكر

للمرأة الٍب ال تستطيع أف تكسب األبناء فيطرد اجملتمع بسبب إٔب ذلك. حقيقتنا، كاف 
ا٢بمل للمرأة ىو ليس من إرادة ا٤برأة فحسب بل ىناؾ إرادة الرب ُب استطاعة ا٤برأة ُب 

اء ُب بطنها كلكن ىناؾ مرأة خصوص ال تستطيع ا٢بمل. لكل مرأة تريد أف ٙبمل األبن
أف ٙبمل ا٤برأة. كىذا كما تقع فيها سلمى كرامو الٍب ٓب تستطيع أف ٙبمل األبناء ُب 

 بطنها فزعم اجملتمع أبهنا مرأة غّب منتيج.

أن الرجل ادلادي ينظر إىل زوجتو العاقر ابلعني اليت يرى هبا 
ب حتفها كأهنا عجو غدار االنتحار البطيء فيمقتها ويهجرىا ويطل

يريد الفتك بو. ومنصور بك غالب كان ماداًي كالًتاب وقاسًيا  
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كالفوالذ وطامعا كادلقربة، وكانت رغبتو اببن يرث امسو وسؤدده 
تكرىو بسلمى ادلسكينة وربول حماسنها يف عيذيو إىل عيوب 

 012جهنمية.

كانت سلمى كرامو ٓب تستطيع أف ٙبمل األبناء حٌب ُب ٟبس سنوات بعد 
زكاجها ٗبنصور بك غالب، كلو كاف أسباب ىذا األمر ىو ألف منصور غالب ال ٰبٌب 

. كىذا عيب عظيم ُب ا٤برأة ألف اجملتمع العرب عاقربسلمى بل ينظر اجملتمع أهنا مرأة 
 ذا كيجد ا٤برأة ال تستطيع أف ٞبل فهو مرأة سيئة. ينظر ا٤برأة كأداكة ُب ٞبل األبناء لذلك إ

 ٥با يكوف ال كا٤برأة. النسب ٤بواصلة كممارسة الزكاج تشبيو أبوم، ٦بتمع ُب
 أعداء ىي ابلعقم ا٤بصاابت النساء .أكالده من ٕبواملها كأـ كظيفتها إاٌل  أخرل كظائف
 الٍب العامة ىو تصويرلسلمى  التصوير .اجملتمع ُب الشائعات دائما ككانت اجملتمع،
 جدا قوم موقع يزالوف ال الناس العربية ألف كذلك العربية، الدكؿ ُب ا٤برأة ٥با تتعرض
 األبوية. الثقافة ٰبمل

 ادلرأة ضعيفة .1

كصف جرباف خليل جرباف شخصية ا٤برأة ُب الركاية األجنحة ا٤بتكسرة كمرأة 
كالراثءىا. كىذا ألف اجملتمع ُب ضعيفة الٍب ال تستطيع أف يقاـك ظلم الرجاؿ إال ببكاء 

الركاية األجنحة ا٤بتكسرة كلهم ينظر أف ا٤برأة ىي ٨بلوؽ ضعيفة كال تستطيع أف تقاـك 
أمور الرجاؿ. سلمى كرمى ىي إنعكاس كامل لصورة ا٤برأة الٍب تظلم كٓب تستطيع أف 

 ع أهنا مرأة بغيةتقاـك ظلم الرجاؿ ألهنا مرأة. إذا أردت أف تقاـك بظلم الرجاؿ فنظر اجملتم
كمتمردة، كزعم اجملتمع أٌف ذلك ا٤برأة ىي ا٤برأة سيٌئة. لذلك، إذا ظيلمت ا٤برأة ال تستطيع 

 أف تقاـك كللمرأة ابدعاء ك البكاءىا. كىذا كماكصفو دبراف خليل جرباف ُب الركايتو :
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أنت توجدىا  ؟.....أنت بصري عليم وىي اتئهة عمياء فلمذا هتلكها
ك تدفعها إىل ينمك ترفع إليك وبشمالدب ؟ابحلب تفنيهاابحلبة فكيف 

 012العاوية وىي جاىلة التدري أيّن ترفعها وكيف تدفعها؟

 ٕبزف سلمى شغل .إليها تقضى الٍب للقضاء كراثئها كرامو سلمى دعاء ىذا
 رجال ٙبب أهنا حْب ُب اإلطالؽ على تعَبؼ ٓب الذم الرجل من ستتزكج عميق ألهنا

 مع بزكاج سلمى  يفضل لكنو اب٢بقائق الٍب كرد أماـ العيونو يعرؼ كراموآخر. كفاريس  
العائلتو. كسلمى خائفة ٤بقاكمة أكامر األهبا  شرؼ عن الزكاؿ خائف ألنو ذلك الرجل

اجملتمع. لذلك سلمى   قبل من سيئة ألهنا إذا يقاـك سلمى أبكامر األهبا كصار عائلتو ينظر
األهبا لكنها تستطيع أف تبكي ك تدع براثء ك حزف عميق ألهنا ال تستطيع أف تقاـك أكامر 

ال تستطيع أف تنكح اارجاؿ الٍب ٙبب بل ستنكح ابلرجاؿ الٍب ال تعرؼ ابإلطالؽ إاٌل 
 من أخبار اجملتمع أنو الرجل غّب حسن ك ٰبب أف يلعب ا٤برأة.

ألهنا ال  عند نظر النسائيوف ا٤باركسي حالة ا٤برأة ُب األسرة ىي حالة الضعيفة
تستطيع أف تكسب األمواؿ. كىذا مثل األراء النسائيوف ا٤باركسي أف الواقع ا٤برأة ُب 

الربجوازية.  األسرة تتمثل عن قـو بركليتارم عنذ النظرية ا٤باركسي كالرجل ُب األسرة ٲبثل
كلة كالد ا٣باصة كا٤بلكية العائلة أصل بعنواف ا٪بلز ظهور ىذا الفكرة أتثران لكتاب فريدريك

(Origin of the Family, Private Property, and the State ُب ذلك الكتاب كصف .)
  َُٖ.الربكليتاراي ٲبثل كالزكجة الربجوازية كاف الرجل ٲبثل إٔب األسرة حياة ا٪بلز أف ُب
 الداخل ُب للعمل الثانية الدرجة من كمواطنْب النساء سيجرب مهيمنة كطبقةكالرجل  
 .ا٣باصة ا٤بصاّب ٝبيع كٱبدـ
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 البضائع ادلرأة مثل .3

عاشت سلمى ُب ٦بتمع األابكم الذين ىم يركف أٌف ا٤برأة ىي مثل البضائع 
كالنكاح ىو طريقة البيع. زعم كثّب من العربيوف ُب تلك الركاية أف ا٤برأة ال ٛبلك جسدىا 
بل جسدىا ٲبلك الرجل لذلك إذا تزكج الرجل للمرأة فال حقوؽ للمرأة ُب كٌل شيئ 

الزكجها، كعاشت ا٤برأة ُب اجملتمع العرب مثل العبيدة.  كا٤برأة لن تستطيع أف ترفض أكامر
لذلك كتب جرباف خليل جرباف ركاية األجنحة ا٤بتكسرة لكي يعطي للناس صورة ا٤برأة 

 كالتصوير جرباف خليل جرباف ٢بالة ا٤برأة مثل البضائع ىي كاألٌب :العربية ُب الواقع. 

نوىل أمورىا الفتيان وآابء إمنا الزجية يف أايمنا ىذه ذبارة مضحكة مبكية ي
الصبااي، والفتيان يرخبون يف أكثر ادلواطن واآلابء خيسرون دائًما، أما 
الصبااي ادلنتقالت كالسلع من منزل إىل آخر فتزول حبجتهّن، ونظرير 
األمتعة العتيقة يصري نصيبهن زوااي ادلنازل حيث الظلمة والفناء 

 013البطيئ.

ينتظم بنظاـ األبوم كزعم اجملتمع أف ا٤برأة  عاشت سلمى كرامو ُب بلداف الذم
مثل البضائع الٍب تستطيع أف تبيع ك تشَبل. لذلك، ال حقوؽ للمرأة ُب إختيار ما تريد 
 أك ال تريد، كالرجل كا٤بالك ا٤برأة يستطيع أف تعمل ما يريد كلو كاف غّب عدالة للمرأة.

 ال سبلك ادلرأة حقوق اإلختيار الزوج  .2

 قدرة ضعيفة كال قوة ٥با كال أبهنا الركاية األجنحة ا٤بتكسرة كيصفت كانت ا٤برأة ُب
كافَباض ١بميع  النساء من ٙبد الٍب الرجاؿ. كىذا بسبب على التقاليد إرادة مقاكمة على

 ا٢بقوؽ صاحب ىو الرجاؿ. كالرجل إرادة مقاكمة ُب ا٢بق لديهن ليس النساء اجملتمع أفٌ 
كالزكاج أك  مثل ا٤برأة بشؤكف ا٤بتعلقة القرارات تلك كانت لو حٌب القرارات الٚباذ الكاملة
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غّب ذلك كلهم أيخذ الرجاؿ بال مشاكرة اب٤برأة قبل قيامهم. من تصوير الركاية األجنحة 
 ا٤بتكسرة أبف ا٤برأة ال حاجة ُب اإلختيار ىي كاألٌب :

مث شخصت بو كأن تريد أن تظيل  بنظراهتا الغالف عن خمبآت صدره. 
يقة مثل بعوامل ذلك السكون الشبيو بصرخ القبور قالت وبعد دق

متأوىة : قد فهمت األن... قد عرفت كل شيئ... أن ادلطران قد فرغ 
من حبك قضبان القفص الذي أعده ذلذا الطائر ادلكسور اجلناحني، 

 001فهل ىذا ىي أرادتب اي والدي؟

 أهبا أبهنا ستزكج ىذا اإلقتباس بْب اادثة بْب سلمى كرامو ك أهبا حينما أخرب
اببن أخى مطراف كسلمى ال ٙبب بذلك الرجل. غضبت سلمى كرامو بسبب إٔب أٌف أهبا 
ال يشاكر معها قبل أف أيخذ ذلك األمر كفاريس كرامو )أهبا سلمى كرامو( مباشرة يقبل 

 إٔب يؤدم أف ٲبكن ألنو كالده من أكامر خطبة ا٤بطراف. كلكن ال تستطيع سلمى أف رفض
اجملتمع. كاجملتمع ُب الركاية األجنحة ا٤بتكسرة أكثرىم  ُب عائلتو نبذ كسوؼ لعائلتو، ا٢برج

 ينظركف أف ا٤برأة ال حاجة ُب اإلختيار الزكج ألف اإلختيار الزكج ىو أمور الرجاؿ.

اإلختيار الزكج بسنن إٔب أف ا٤برأة ال قدرة ُب  ُب ا٤برأة قدرة بعدـ يتعلق كفيما
 كافة ُب الرجاؿ على النساء اعتماد إٔب يرجع تتعلق بنفسها. ىذااإلخيار األمور الٍب 

اجملاالت خاصة للمرأة ُب اجملتمع األبوم مثل سلمى كرامو. من ىذا الواقع، ذىب 
سوجيهاستوٌب أف من كصف ا٤برأة ُب اجملتمع األبوم ىي أف ا٤برأة تعتمد ابلرجاؿ ُب كل 

كمن عالمة  ُُُ.(vicariousلرجل للمرأة )مفوضا ا ا٤بَبتبة نواح ا٢بياهتا كىذا اآلاثر
 غّب اإلعتماد ا٤برأة للرجل ىي الفكرة الٍب تطابق ُب اجملتمع أف ا٤برأة ىي ضعيفة، عاجزة،

غّب ذلك كما صورة سلمى كرامو ُب الركاية األجنحة  ا٣بامل، العمل، على قادر
النمطية للمرأة ُب اجملتمع ىو كانت ا٤برأة ُب الركاية األجنحة  ا٤بتكسرة. كاألثر من الصور
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ا٤بتكسرة ال تستطيع أف ٚبتار الزكجها بسبب إٔب أف اجملتمع يزعموف أف ا٤برأة ال حاجة ُب 
 اإلختيار الزكج.

 العالقة بني تصوير الرواية األجنحة ادلتكسرة حبالة اجملتمع العريب .ج 

 جذرية عالقةإف أتملنا إٔب العالقة بْب تصوير األدبية ابجملتمع فوجدان أف ىناؿ 
 إنو قلنا إذا كاليصح ا١بماعة، ُب إال أدب  خصوصان  كال عموما فن كاليتولد متماسکة

  .كحده ليسمعو يقوؿ شعران  أك نفسو، بو ليتمتع فٌنا فالفه  يولد

كطٌورىا   أفالطوف طرحها الٍب ااکاة نظرية ُب األدب اجتماع علم جذكر ٪بد قد
التقاعل   إٕب يلمح أساسها ُب كىي بالمنازع، األقدمْب الفالسفة أعظم من كٮبا ارسطو،
 الطبيعة كا٢بيائ، ٤بظاىر تقليدان  فتعبّب "ااكة" يعِب كاألدب اجملتمع بْب ا٤بوجود كالَباب 

 ىو نظر أفالطوف كجهة من ااکي إفكاتمل.  الواقع عآب ُب موجود ىو ٤با إبداعا ٍب
 عن اليعرؼ شيئان  ااکي أك الصانع ىذا أف غّب الفضيلة، ىي الٍب  "الصورئ صانع"

 ألعماؿ الناس تقليد ىو رأيو ُب فااکاة ا٤برآة، عمل يشبو كعملو ا٢بقيقي، الوجود
 ُُِا٢بقيقة. عن ة بعيدان  لصورة كنسخا

األدب كاثئق اإلجتماعي يتخذ كسيلة لو اللغة الٍب ىي كليدة اجملتمع. كاألدكات 
األدبية التقليدية مثل الرمزية كالعركض ىي بطبيعتها أدكات اجتماعية. إهنا تقاليد 
كمستوايت ٓب تكن لتنشأ إال ُب إطار اجتماعي، بل أبعد من ىذا. إف األدب ٰباكي 

قيقة إجتماعية، رغم أف عآب الطبيعة ا٣بارجي، كالعآب ح -ُب معظمها –ا٢بياة، كا٢بياة 
الداخلي الذاٌب للفرد كاان أيضان موضوعنا "للمحاكة" األدبية. فالشاعر نفسو عضو ُب 
اجملتمع، كلو كضعو اإلجتماعي ا٣باص يكافئة اجملتمع معَبفنا ٔبهده كىو يتوجو بشعره 

اقع أف األدب يرتب  عادة ُب نشأتو ١بمهور من السامعْب، كلو على سبيل األفَباذ كالو 
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بقوانْب اجتماعية معينة، كرٗبا ال نستطيع ُب اجملتمع البدائي أف نفرؽ بْب الشعر كبْب 
 ُُّالطقوس، أك السحر، أك العمل أك اللهو.

كمن عالقة بْب األدب كاجملتمع ىي أف األدب ىو الوساطة الٍب يستعملها 
و فرد حٌرم يعيش ُب اإلحدل اجملتمع، لذلك  األديب ُب تصوير اجملتمع. كاف األديب ى

كتب األديب األفكاره كشعوره ٲبثالن أراءه عن حالة اإلجتماع الذم يعيش فيو األديب. 
من ىذا األراء نلخص أف األدب ىو إنعكاس عن حالة اإلجتماعية، كقيمة اإلجتماعية، 

ألدب ُب دكره  كحاية اإلجتماعية الذم يعيش فيو األديب.  ُب ىذا النقطة، يقـو ا
 ُُْكصورة عن اجملتمع، كيصور األديب اجملتمعو بناء عن كجهة النظرتو كا٤ببداء ا٢بياتو.

كاتفاقنا لوكاش ذلك األراء بقو٥با أف األدب ىو إنعكاس اجملتمع. كاستخدـ جورج 
لوكاش مصطلح "اإلنعكاس" ُب تصوير العالقة بْب األدب كاجملتمع كا٤براد من ذلك 

إلنتاج األديب ىو انعكاس للواقع ال ٗبعُب أهنا تقتصر على كصف ا٤بصطلح ىو أف ا
ا٤بظهر الصحطحى للواقع، بل ٗبعُب أهنا تقدـ انعكاس أكثر صدقا كحيوية كفعالية 
للواقع، فاالنعكاس معناه "تشكيل بنية ذىنية" تصاغ ُب كلمات. كعادة ما يكوف لدل 

ضوعات ا٣بارجية بل يشمل الطبيعة الناس انعكاس للواقع، أعُب كعيان ال يقتصر على ا٤ب
اإلنسانية كالعالقات االجتماعية، كيقو لوكاش إف االنعكاس ٲبكن أف يكوف عينيا 
بدرجات متفاكتو، فالركاية ٲبكن أف تقود القارئ ٫بو استيصار أكثر عينية ابلواقع، 

ة ا٤بنعزلة يتجاكز اإلدراؾ العادل الشائع لألشياء فالعمل األديب ال يعكس الظواىر الفردي
بل يعكس "العملية ا٤بتكاملة للحياة"، كمع ذلك يظل القرئ دائما على كعى أبف العمل 

 ُُٓاألديب ليس الواقع نفسو، كلكن شكل خاص من أشكاؿ انعكاسو.
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كإف نريد أف نفهم اإلنتاج األديب بفهم مشيل فواجب علينا أف يقرء األدب بدكره  
للواقع،  ظاىرا انعكاسا ليس رؾ أبف األدبكاالنعكاس اإلجتماعي، يعُب علينا أف ند

 ُُٔ.األدب" معكوسة"ٗبا يتصور ُب  حا٠بة كالوظيفة للقارئ ىي تكافح

 أف األدب ىو اجملموعة ا٣بيإب للمؤلف كإ٭با إٔب نظران إذا صحيحا ليس كلذلك 
 أف لكل زماف لديو (Taineمعْب ك عصور معْب. أكدت تْب ) جملتمع تسجيالت ىو

آخر، ككلهم ٲبثلوف ُب اإلنتاج  عصور عن ا٣باصة ٲبيزه الفكرية ا٤بهيمنة ك أ٭باط األفكار
  ُُٕاألديب.

األدب ىو كسيلة يستخدمها ا٤بؤلف ُب نقل األراء ك تصوير القوؿ، كاف  بصفوة
حالة اإلجتماعية بشكل الكلمات. كجانب من ذلك، نستطيع أف نفهم أف األدب ىو 

كما كصفو سارجونو أف اإلنتاج األديب ىي ترٝبة   حياتو.ترٝبة عن سلوؾ اإلنساف ُب 
حياتو. كيسمى  ُب كقعت الٍب األحداث مع  البشر عن سلوؾ اإلنساف حينما يتفاعل

الٍب  األعراض األدب أحياانن بصورة الواقع بشكل اللغة. يستطيع األدب أف إظهار
الثقافية بشكل  كالقضااي االجتماعية ابلقضااي ا٤بتعلقة ا٤بسائل كصفها ا٤بؤلف عن ٝبيع

 القيم على ٙبتوم الٍب ا٢بياة اللغة. لذلك، نستطيع أف نلخص أف األدب ىو منتجات
 ُُٖ.اإلنساف حياة من للظاىرة كالثقافية االجتماعية

. خالصان  فرداين  يكوف أف ٲبكن ال إجتماعي، استخداـ أك كظيفة إيضا كاألدب
 مباحث ضمنان، النهاية ُب كىي األدبية الدراسة تثّبىا الٍب ا٤بباحث فمعظم ىذا كعلى

 كاألجناس، ا٤بطردة، كالعادات كا٤بواضعات، السائدة، السنن ُب مباحث:  اجتماعية
كعلى ىذا ٲبكننا األخذ ٗبا قاؿ بو تومارز من أف النواميس ا١بمالية ال  .كاألساطّب كالرموز
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لنواميس اإلجتماعية، تبِب على أسس من النواميس اإلجتماعية، بل إهنا ليست جزء من ا
  ُُٗإان ىي نواميس اجتماعية من ٭ب  معْب مرتبطة ارتباطنا كثيقنا ابلنواميس األخرل.

لذلك، نستطيع أف نفهم أبٌف بْب تصوير جرباف خليل جرباف للمرأة ىو أثر من 
العآب ا٤بؤلف حينما يشاىد أحواؿ اإلجتماعيتو ٍب تشكل تلك النظرة ُب نباية  إٔب نظرة

القارئ.  على نظره كجهات عن للتعبّب -الركاية ىو ا٢بالة ىذه ُب –النصوص األدبية 
بناء عن ذلك األمر عرفنا أف صورة ا٤برأة الٌب تصويرىا جرباف خليل جرباف لديها العالقة 

 .ٕبالة اإلجتماعية العربية

إف الكاتب ال ينسخ ٭باذجو نسخنا من ا٢بياة كلكنو يقتبس منها ما ىو ٕباجة 
إليو. يضع مالمح اسَبعت انتباىو ىنا. أك لفتة ذىنية أاثرت خيالو ىناؾ. كمن ٍب أيخذ 
ُب تشكيل شخصيتو كال يعنيو أف تكوف صورة طبق األصل، بل ما يعنيو حصان، ىو أف 

 تتفق كأغراضو ا٣باصة. ٱبلق كحدة منسجمة ٧بتملة الوجود

كقد اشتهر عند النقاد األدب أف كتب جرباف خليل جرباف الركاية األجنحة 
ا٤بتكسرة بناء من قصة ا٢بياة جرباف خليل جرباف حينما ٰبب ا٤برأة اللبنانية كىي ىأب 
داىّب. ينبثق ىذا ا٢بب حينما يتعلم جرباف خليل جرباف ُب مدرسة ا٢بكمة ُب لبناف 

البن  ٥بال داىّب ا٤بطراف  خطبة يعوؽ حبهم  داىّب ُب تلك ا٤بدرسة. كلكنكيلقى هبأب
 َُِ.أخو

لذلك، نستطيع أف نرل ىذا الركاية كنقد اإلجتماعية لنظاـ األبوم الٍب يقع كثّبنا 
 يقاؿ أف ٲبكن الٍب الصورة ىي الركاية ىذه االجتماعي، نقد أنو ُب ٦بتمع العريب. على

كأتثر ىذه الركاية إٔب أتثّبان كبّبنا ٢بالة ا٤برأة ُب  .األبوم اجملتمع موقع الظركؼ لتشبو
البلداف العريب. كما عرفنا ٝبيعنا أف بعد ظهور ىذه الركاية ظهر كثّب من حركة النسائية ُب 
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بلداف العريب الٍب قبل ظهور ىذه الركاية تقـو ُب مقاـ الثانية ُب اجملتمع. بعد ظهور ىذه 
 التزاكج نظاـ الٍب تطلب ا٤بساكة بْب ا١بنسية ُب بلداف العريب كاحتج الركاية ظهر حركة

 غة صيا ُب ٤برأة  ركةا مشا رتبطت ا ُُِاجملتمع. ُب السائدة ًب الذم األبوم النظاـ من
 كما كاإلقتصادية اإلجتماعية  كالسياسية األصعدة على التغيّب بقول اجملتمعالعريب
 للحركات الوطنية ا٤بتزامن الصعود ُب انعكس الذم التحرر ٫بو ابلنزكع أيضا ارتبطت
 كالنسوية.

كىذا إشارة إٔب أف تصوير جرباف خليل جرباف للمرأة ىو تصوير الواقعية يقع ُب 
اجملتمع العريب. كقد اشتهر عندان أف ٦بتمع العربية ىو ٦بتمع األبوم كحقوؽ ا٤برأة ُب 

ن ا٤بفكرين العريب للواقع ا٤برأة العربية ٦بتمع العريب غّب مطبوقة جٌيدان. كقد كصف كثّب م
ُب اجملتمع. كإف نظران إٔب كصف ا٤بفكرين العريب للواقع ا٤برأة العريب فوجدان فكرة عديدة 

 ُب تصوير الواقع ا٤برأة ُب العريب، منها :

 منزلة ادلرأة يف حياة اإلجتماعية .0

 كاإلثنية العرقية كا١بماعات االجتماعية الطبقات من مزيج ىي العريب العآب
 متجانسة غّب منطقة ىي العربية أخرل، كانت ا٤بنطقة بعبارة .كا١بنسيات الديِب كاالنتماء
 كتغّب الشديد، االضطراب من فَبة ا٤باضي القرف الناس. كاف من ٨بتلفة أنواع كىناؾ

 إٔب نشّب أف ٲبكن أننا ا٤باضي من ٢بظة أم يوجد ال. الثورم كالتحوؿ تصاعدت،
 ُِِاثبتة. كانت تبونو اللي العربية الثقافة ُب كوقت

كقعت ا٤برأة ُب اجملتمع العريب ُب ٧باؿ السافل كٚبفيف ٝبيع مقا٥با كأمورىا. يرل 
العامة كأكامر  الشؤكف ُب ا٤بهم من ليس ٦بتمع العريب أبف ا٤برأة ىي جنسية اثنية الذم
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العربيوف يزعموف أف جسم ا٤برأة ليست ىي شيئ ٦بربة لتلبيتها. كظهور ىذا األراء ألف 
 ُِّا٤برأة أكثر من عقلها كجسدىا ٲبلكو الرجاؿ.

كىذا األمر متمثلة ُب تصوير جرباف خليل جرباف للواقع سلمى كرامو. كقع سلمى  
كرامو ُب اجملتمع األبوم كينبع ُب ذلك اجملتمع األراء الكثّبة للمرأة منها أف ا٤برأة ضعيفة، 

 ىا، كفائدة ا٤برأة ىي ُب كسب األكالد.   كللمرأة الفائدة فيها إاٌل جسد

 اجملتمع ُب كتزدىر الوجود الٍب األبوية عند جهاة النظرة النسائية، األيديولوجية
 فهم من نشأت األبوم التقليد ا١بنسْب. دخوؿ بْب ا٤بساكاة لعدـ الرئيسي السبب ىي
ٲبثل عالقة النوعية ( ٨Genderبفضة، كيفهم األبيويوف أف العالقة ا١بنسية ) ا١بنسْب بْب
(Sexمبداء الفكرم االختالفات .) ُب ( النوعsex differences الٍب تيزعمو سواءن )

 ضد التمييز على ُب النهايو ( سيعطيgender differencesا١بنس ) ُب ابالختالفات
 ُِْا٤برأة.

 ال مشكلة عند ا٢بياة اإلجتماعية بقدر ا١بنس  ىي غّب ُب إٌف االختالفات
 عالقة بل ٓب يبقى ُب اجملتمع عالقة بْب ا١بنسْب إنتاج .ا١بنسْب بْب ا٤بساكاة عدـ يعطي
 أشكاؿ إٔب ا١بنسْب ُب ا٢بياة اإلجتماعية بْب ا١بنسْب، تؤدم االختالفات بْب انسجاـ
ثل عدـ من ٨بتلفة ا١بنسْب ُب كثّب من أ٫باء ا٢بياة اإلجتماعية  بْب ا٤بساكاة الظلم. كٲبي

 التمييزية للمرأة كا٤بعاملة السليب للمرأة، التنمي  للمرأة، كالتهميش العمل، ُب مثل مشاكل
 .الرجاؿ عن ا٤برأة ىيمنة بسبب العنف من الكثّب إٔب أدل ٩با

يفهم  أهنا منتاج الثقاُب ابالختالفة  أف خل  اجملتمع األبول ا١بنسية الٍب ينبغي
ظهور تصوير عن الرجاؿ أبنو النوعية الٍب ىي البيولوجية، كالنتيجة من ىذا الفكر ىي 

 كضعيفة كلطيفة كمستلمة كعقال٘ب، كأما ا٤برأة تصورت أبهنا كامنة كقوم عدكا٘ب
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 ا٤برأة كُب النهايتو ظهر الصور على الرجل تفوؽ جسدىا. كٯبعل ذلك التصوير افَباض
 السلبية للمرأة. كىذا األمر كما افَبض اجملتمع القرية شرشابة للمرأة.  النمطية

 الرجل، مثل إنساف ا٤برأةذلك األراء العربيوف جاء  تنيبو من قاسم آمْب أبف كمن 
 ما كل ُب كال الفكر، ُب كال اإلحساس، ُب كال ككظائفها، األعضاء ُب عنو ٚبتلف ال

 البدنيَّة القوَّة ُب ا٤برأة الرجل فاؽ فإذا .إنسا، ىو حيث من اإلنساف حقيقة تقتضيو
 من ٧بركمة فيها ا٤برأة كانت طويلة أجياالن  كالفكر ابلعمل اشتغل ألنو إ٭با فذلك كالعقليَّة
 الشدَّة ُب ٚبتلف اال٫بطاط من حالة لزـك على كمقهورة ا٤بذكورتْب، القوَّتْب استعماؿ
 ُِٓ.كاألماكن األكقات حسب على كالضعف

 منزلة ادلرأة يف عالقة بني اجلنسني .6
كخل  شديد مطبوعة بغياب  يبدك أف العالقة بْب ا١بنسْب ٘بتاز مرحلة فوضى 

كل قاعدة. كالواقع أف القواعد التقليدية الٍب تتحكم ُب ىذه العالقات تتعرض ٣برؽ دائم 
من طرؼ عدد كبّب من األفراد دكف أف تَبتب عن ذلك عقوابت قانونية أك اجتماعية. 
تب كيشكل التمييز ا١بنسي إحدل القواعد التقليدية الٍب ينطبق عليها ما ذكرانه. كيَب 

عن الفصل بْب ا١بنسْب ا٤بنع ا٤بطلق لكل لقاء بْب الرجل كالنساء الذين الترب  بينهم 
قرابة أك زكاج، كتقسيم ٦بموعة الكاف اإلجتماعي إٔب قسمْب : األمكنة ا٣باصة ابلرجل 

 عادات كىناؾ ُِٔمن جهة كا٤بكاف ا٣باصة ابلنساء من جهة أخرل كىو ا٤بكاف ا٤بنزٕب.
 حٌب ا٤بنزٕب اجملاؿ من ا٤برأة خركج ككاف. ابلرجاؿ خاصة ألمكنة ا٤برأة ابخَباؽ ٙبي  ٩بثلة
ا قريب كقت  .اندرة مناسبات ُب ٙبدث ظاىرة يشكل جدن

زعم اجملتمع األبويوف ُب الركاية األجنحة ا٤بتكسرة أف ا٤برأة ىي جنس الثا٘ب الٍب 
تقع ُب مقاـ السفلة كالرجل ُب مقاـ األعلى. كما نرل ُب حالة سلمى كرامو الٍب ال 
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تستطيع أف ٙبصل ا٤بساكة ٗبقاـ الرجل ُب اجملتمع. كا٤برأة ُب الركاية األجنحة ا٤بتكسرة 
 ل ألهنا تعيش ُب اجملتمع األبوم.مظلومة من قبل الرج

كقد اشتهر عندان أف اجملتمع العريب ىي اجملتمع ابلنظاـ األبوم ككقع الرجل ُب 
 خاصة حقوقا يعطي األبوم اجملتمع نظاـ  ُِٕمقاـ األعلى من ا٤برأة ُب نظاـ اإلجتماع.

كىذا األمر يعطى للرجل السلطة للمرأة. حٍب تقع ا٤برأة  .نساء ٛبلكها ال الٍب للرجاؿ
 العربية ُب عالقة بْب ا١بنسْب ُب مقاـ السفلة كالرجل فوؽ ا٤برأة.

كاألسباب على ظهور عالقة غّب العدالة بْب ا١بنسْب كما كصفو دمحم امود أبف 
الختالط يؤدم أسباب أزمة العالقة بْب ا١بنسْب ىي ضعف الَببية ا٣بلقية كالدينية، فا

 ُِٖإٔب شعور ا١بنسْب ابلعزكؼ عن الزكاج الشرعي كسلوؾ طريق اللقاء غّب ا٤بشركع.

 أف يعتقدكف الناس يزاؿ النظران إٔب أشكالية تربية ا٤برأة ذىب قاسم أمْب إٔب أف 
 أصوؿ على كاطلعت كالكتابة، القراءة ا٤برأة تعلَّمت فإذا .كاجبْب غّب كتعليمها ا٤برأة تربيَّة

 شيء على ككقفت األمم، اتريخ ُب النظر كأجالت البالد، مواقع كعرفت العلميَّة، ا٢بقائق
 كاآلداب العقائد عرفاهنا نفسها ُب كلو ذلك حياة ككانت الطبيعيَّة، كالعلـو ا٥بيئة علم من

 اآلف تفتك الٍب كاألابطيل ا٣برافات كطرح السليمة اآلراء لقبوؿ عقلها استعدَّ  الدينية
 ُِٗ.النساء بعقوؿ

كإف نرل إٔب تفكّب اجملتمع األبوم للمرأة فوجدان أف اجملتمع األبوم ينظر ا٤برأة ُب 
مقاـ السفلة كللمرأة ىناؾ نقص الٍب ٛبلكها مثل ا٤برأة أقل العقل. كىذا كما كصفها نواؿ 
السعداكم للفكرة اجملتمع العريب للمرأة أهنا أقل العقل. ليس عقل ا٤برأة دكف عقل الرجل 

عتقد الكثّبكف، كالتاريخ يدلنا على أف ا٤برأة سبق الرجل ُب التفكّب بعقلها كىي الٍب ي
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بدأت ا٤بعرفة ُب اتريخ البشرية، ككانت اآل٥بة األكٔب للمعرفة ا٤برأة ىي إزيس كمن قبلها  
 َُّكانت حواء.

 منزلة ادلرأة يف حياة األسرية .3

تزاؿ معظم النساء مسخرات كما شرحها نواؿ الشعداكم أف ُب اجملتمع العربية ال 
للعمل داخل البيت ابجملاف، كدكف االعَباؼ بدكرىن ا٥باـ ُب االقتصاد كالتنتاج. اما 
النساء العامالت خارج البيت فاهنن ٯبمعن بْب العملْب داخل البيت كخارجو ُب معظم 
 االحياف ٩با يسبب االرىاؽ ا١بسدم كالنفسي ٤بعظم االمهاف العامالت ابالضافتو إٔب

  ُُّمشاكل االطفاؿ الذين تركوا بغّب رعاية األـ أك األب كبغّب رعاية الدكلة.

بناء من شرح السابق عرفنا أف شخصية ا٤برأة العربية عند اجملتمع العرب ىو 
شخصية داخل البيت كتعمل ُب تنفيذ البيت، كمن يعمل خارج البيت ىو الزكج. كىذا 

ت النساء ُب اجملتمع األبوم ُب مقامها كرابت األمر كما أكده كثّب من النسائيوف أف كقع
 .ا٤بنزؿ ُب فق  تعمل امرأة التغطية البيت كخادمة الزكجها، كمنطقة

كمن أراء اآلخر، ذىب قاسم أمْب إٔب أف  عالقة الزكجية ُب منطقة العربية مثل 
عالقة البيع، ككاف ا٤برأة مثل البضائع. يفهم قاسم أمْب إف الزكاج مثل البيع ككصف قاسم 

 كما كجدت ُِّ. ا٤برأة بضع الرجل بو ٲبلك عقدأمْب تعريف الزكاج عند العربيوف ىي 
 بقضاء الشهوة التمت ع غّب آخر شيئنا كالزكجة الزكج بْب أف إٔب تشّب كاحدة كلمة فيها

 ما يطلبو أعظم ىي الٍب األدبيَّة الواجبات إٔب اإلشارة عن خالية ككلَّها ا١بسدانية،
 .اآلخر من منهما كل   مهذَّابف شخصاف
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كىذا كما  .البيت تنظيم ُب إاٌل  فيها حقوؽ ال ا٤برأة كانت القانونية انحية كمن 
كصفتو فاطمة ا٤برنيسي إٔب أف ا٤برأة ال ٲبكن أف تطالب هبا قانونينا، كما يدٌؿ على ذلك 

 : ُُّّٕٓٗالئحة حقوؽ ككاجبات ا١بوجْب ُب القانوف ا٤بغريب الصادر سنة 

 : حقوؽ الرجل على ا٤برأة : ّٔالفصل 

 صيانة الزكجة نفسها كإحصاهنا. .ُ
 طاعة الزكجة لزكجها اب٤بعركؼ. .ِ
 األكالدىا عند االستطاعة. إرضاع .ّ
 اإلشراؼ على البيت كتنظيم شؤكنو. .ْ
 إكراـ كالدم الزكج كإقاربو اب٤بعركؼ. .ٓ

بناء على كصف القنونية فاطمة ا٤برنيسي السابق كجدان أف الٛبلك ا٤برأة حقوؽ 
ُب كسب األمواؿ مثل الرجل ألف الواجبات ا٤برأة ىي اإلشراؼ على البيت كتنظيم 

إتفاقنا للوصف نواؿ أبف ُب اجملتمع العربية ال تزاؿ معظم النساء  شؤكنو. كىذا األمر
مسخرات للعمل داخل البيت ابجملاف، كدكف االعَباؼ بدكرىن ا٥باـ ُب االقتصاد 

 كالتنتاج.

كىذا كما تصوير جرباف خليل جرباف أف حياة سلمى كرمرامو ىي ٛبثيالن كاضحنا 
خليل جرباف أف ا٤برأة العربية تعيش مثل ا٢بياة ٢بياة ا٤برأة العربية ُب عصره. كصف جرباف 

سلمى كرامو ُب ركايتو. لذلك، إذا كجدان التصوير جرباف خليل جرباف لسلمى كرامو كىو 
تصوير كاضح للواقع ا٤برأة العربية ألف أٌلف جرباف خليل جرباف ركاية األجنحة ا٤بتكسرة 

. كمن تصوير جرباف خليل بناء على حياتو ا٢بٌب بْب جرباف خليل جرباف كىلى ذىّب
 جرباف أف حياة سلمى كرامو ٛبثيالن للحياة ا٤برأة العربية ىي كاألٌب :

                                                           
 ُُُ،  ..........ما وراء احلجب، . فاطمة ا٤برنيسي ُّّ
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وسلمى كرامو كانت يف بريوت رمز ادلرأة الشرقية العتيدة، ولكنها كالكثريين 
الذين يعيشون قبل زماهنم قد ذىبت ضحية الزمن احلاضر، ونظري زىرة 

 031يف موكب احلياة حنو الشقاء. اختطفها تيار النهر قد صارت قهًرا

كما عرفنا جامعنا أٌف سلمى كرامو تعيش ُب منطقة اجملتمع األبوم ككانت سلمى  
كرامو تعيش مظلومة من قبل الرجل ألف الرجل ُب اجملتمع األبوم يزعموف أف ا٤برأة ال 

ٯبعل فائدة فيها إاٌل ُب أعماؿ البيتها. كٙباكؿ سلمى كرامو ُب مقاكمة تلك األراء بل 
 اجملتمع غاضبنا لألعماؿ سلمى كرامو.

بناء على كصف قاسم أمْب أف عالقة الزكاج ىي عالقة مساعدة، كليس ُب 
عالقة الزكاج عالقة بيوعي، نقد قاسم أمْب بتعريف الزكاج عند العرب الذين ييعرفوف 

 الرجل حقوؽ عن تنقص ال حقوقنا ، كللنساءا٤برأة بضع الرجل بو ٲبلك عقدالزكاج أبنو  
كجدان من  ُّٓآما٥با. ٙبقيق إمكاف من بنفسها تتأكَّد أف ُب مثلو ا٢بق فلها الزكاج، ُب

شرح قاسم آمْب أف عالقة الزكاج ىي ليس عالقة البيوع الٍب كضع للرجاؿ مقاـ األعلى 
 عن تنقص ال ٥با ا٢بقوؽ النساءالزكاج ألف  للعالقة صحيح غّب فوؽ ا٤برأة. كىذ الفهم

 صاحبة تشاركوالزكاج، لذلك ليس ا٤برأة خادمة للزكجها كلكن ا٤برأة ىي  ُب الرجل حقوؽ
 كالضرَّاء. السرَّاء ُب

اب٢بقيقة، كانت ا٤برأة تستطيغ أف تدكر ُب كثّب من نواح ا٢بياة إٌما ىي حياة 
األسرية ك حياة اإلجتماعية ك حياة اإلقتصادية. كخاصة ُب ا٢بياة األسرية، كانت ا٤برأة 

األكالدىا كما كرد ُب ٧بفوظة العربية القدٲبة  أٌف األـ ىي مدرسة  أتديب دكر كبّب ُب
األكٔب، فلذلك دكر ا٤برأة ُب ا٢باية األسرية ال يستطيع أف تقتصر ُب شأف الداخلية البيت 

أف ا٤برأة لديها دكرة كثّبة ُب حياهتا،   (Sugihastutiكحسب.  شرحت سوجيهاسطوطي )
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 ِٔ، األجنحة ادلتكسرةجرباف خليل جرباف. .  

 ٕٔ ،ربرير ادلرأة. قاسم آمْب.  ُّٓ
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األكالد، دكرىا كالزكجة، دكرىا كنظاـ البيت، دكرىا ُب القرابة، كىي : دكرىا كاألمهات 
 ُّٔدكرىا كمرأة حرة، كدكرىا ُب اجملتمع.

يزعم كثّب من الرجاؿ أف ا٤برأة ىو أمهات البيت الٍب تتدكر بدكرىا كخادمة البيت 
كال حاجة هبا ُب كسب األمواؿ كالرجاؿ ىو مالك البيت الذم لو حقوؽ ُب تنظيم 

ا كما كصفو نقد األدب النسائي ا٤باركسي أف ُب حياة األسرية اجملتمع األبوم البيت. كىذ
 ىناؾ نظاـ الٍب كذع النساء ُب مقاـ األسفاؿ ك الرجاؿ ىو فوؽ النساء من كل األمر. 

زعموا النسائيوف ا٤باركسي أف ىذا النظاـ مثل نظاـ اإلجتماع الرأ٠بإب الذم فيو 
الربجوازية، ككضع النسائيوف ا٤باركشي  لربكليتارية ك الطبقةا اجملتمع كىي الطبقة ُب فئتْب

ا٤برأة ُب طبقة الربكليتارية ألهنا ال ٲبلك ا٢بقق ُب كسب األمواؿ ك الرجاؿ ُب طبقة 
 ىذا األسر. كنتائج على احتياجات الربجوازية ألنو يستطيع أف يكسب األمواؿ للوفاء

ن قبل الرجاؿ، كللمرأة دكرة ٧بدكدة ألهنا ال ىو كيضعت ا٤برأة ُب حالة ا٤بظلومة م التفاعل
األسر. كدكر ا٤برأة ٙبدد ُب أفعاؿ  تستطيع أف تكسب األمواؿ للوفاء على احتياجات

 ُّٕالبيت كحده كخادمة ُب كل ا٢بجة الرجاؿ.
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 الباب الرابع
 اإلختتام

 اخلالصة . أ

كاستخدـ ، األجنحة ا٤بتكسرةا٤برأة ُب الركاية  صورةقاـ ىذا البحث ٙبليالن عن 
الباحث نظرية النسائية منهجنا لتحليلها. كٱبلص الباحث إعتمادنا على نتائج البحث الٍب 

 :الثالث، كخالصة ىذا البحث ىي كاألٌب فصلشبق ذكرىا ُب ال

ال ٛبلك حقوؽ اإلختيار أبهنا  ا٤بتكسرة كيصفت ُب الركاية األجنحة كانت ا٤برأة .ُ
ُب الركاية  ا٤برأةضعيفة،  ُب الركاية األجنحة ا٤بتكسرة كيصفت أبهنا ا٤برأةك الزكج، 

ُب الركاية  ىيمنة الرجل على ا٤برأة كىناؾ لبضائع،كامثل  تت اإل٫بة ا٤بتكسرة
 ُب تلك الركاية. االغَباب للمرأةكىناؾ ا٤برأة موضوع ا٤بادية، ك ، األجنحة ا٤بتكسرة

جرباف لصورة ا٤برأة ُب الركاية كيجدت عالقة كثيقة بْب تصوير جرباف خليل  .ِ
األجنحة ا٤بتكسرة ٕبالة اجملتمع العريب. ككانت الصورة ا٤برأة ُب الركاية األجنحة 
ا٤بتكسرة ٛبثيالن عن أراء اجملتمع العريب للمرأة. كىناؾ بعض الكنزلة ا٤برأة ُب اجملتمع 

٤برأة العربية الٍب تتناسب ٕبالة ا٤برأة ُب الركاية األجنحة ا٤بتكسرة، من منزلة ا
ا٤بناسبة ٕبالة ا٤برأة ُب الركاية األجنحة ا٤بتكسرة ىي كاف ا٤بنزلة ا٤برأة العربية ُب 
حياة األسرة ىي شخصية الداخل البيت، كا٤بنزلة ا٤برأة العربية ُب حياة 
اإلجتماعية ىي كانت ا٤برأة العربية تقـو ُب مكاف سافل كالرجل ُب مكاف 

  عالقة بْب ا١بنسْب ٛبثيالن كا١بنسية الثانية.األعلى، كا٤بنزلة ا٤برأة ُب
 االقًتاحات . ب

قاـ ىذا البحث بدراسة عن صورة ا٤برأة ُب الركاية األجنحة ا٤بتكسرة ١برباف خليل 
جرباف بدراسة ٙبليلية نسائية. كيعِب من ذلك إٔب أف ىذا البحث ٧باكلة على ٙبليل 
صورة ا٤برأة ُب الركاية األجنحة ا٤بتكسرة ١برباف خليل جرباف بنظرية األدبية النسائية. ك 
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البحث بعيد عن درجة الكمالية لبسطو ك كونو األخطاء  اعَبؼ الباحث أف ىذا
كالنقصاف فيو، لذا رجا الباحث نقد القارئْب لالقَباحات البنائي على توفّبه كتصحيح 
أخطاءه ليكوف ىذا البحث لو الفوائد كاألغراض الكثّبة. كاعَبؼ الباحث أف ٙبليل ىذا 

صوير الركاية كاجملتمع ا٤بؤلف. البحث ليس ٙبليل كامل خاصة ُب تكشيف العالقة بْب ت
 غّبىا أك كا٢بكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالان ا١بامعة للطالب الباحث لذلك، كيرج

 كضع حوؿ ا٤براجع الذم يريد أف يبحث الركاية العربية بدراسة النسائية ليبحث عن كثّب
 العربية لكي ٰبصل على مفاىم عميق ك مشمالة. الدكؿ ُب ا٤برأة
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 .البيضاء
 دار الٌنهار. .بّبكت. معجم مصطلحات نقد الرواية .ََِِلطيف.، زيتو٘ب
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21 WIB). 

 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/جبران_خليل_جبران
https://id.wikipedia.org/wiki/Kahlil_Gibran


 

 
 

 اإلشراف مواعيد

 يسن عابدين:   االسم

 َََُُّّٔ:   القيد رقم

 كأدهبا العربية اللغة:   القسم

جلربان خليل  "األجنحة ادلتكسرة"صورة ادلرأة يف الرواية :   العنواف
 جربان  )دراسة ربليلية أدبية نسائية(

 ا٤باجستّب أٞبد خليل:   ا٤بشرؼ

 رقم التاريخ الوصف التوقيع
 ACC PROPOSAL 23 / 03 / 2015 1 

 UJIAN PROPOSAL 25 / 03 / 2015 0 

 KONSULTASI BAB I & II 12 / 11 / 2015 2 

 KONSULTASI II & III 14 / 06 / 2016 3 

 REVISI BAB III 15 / 06 / 2016 4 

 KONSULTASI BAB I & II & III & 

IV 
16 / 06 / 2016 5 

 ACC Skripsi -----------------  

 ----------ماالنج،
 رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا

 
 

 ا٤باجستّب  الدكتور دمحم فيصل
 

 


