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 الشكل على ليكوف الالزمة كاإلصالحات التعديالت بعض فيو كأدخلنا نظران قد

 لكلية (S1) سرجاان درجة على كاحلصوؿ النهائي االختبار شركط الستيفاء ادلطلوب
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 كأدهبا ربية الع اللغة قسم ُب  (S1) سرجاان درجة كاستحقاقها صلاحها اللجنة كقررت
 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالان ٔبامعة اإلنسانية العلـو لكلية

 0١٣0 مام ٣٣ٙبريرا ٗباالنج،
 (  )     معصمة ادلاجستري .0
 (  )    الدكتور حلميمي جهدي .6
 (  )     عبد الرزتن ادلاجستري .1
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 ُب اإلنسانية العلـو لكلية سرجاان درجة على كاحلصوؿ النهائي االختبار شركط الستيفاء
 .0١٣0-0١٣1للعاـ الدراسي  كأدهبا العربية اللغة قسم
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 ُب أحد ادعى كإذا .األخر أتليف أك غّبم إبداع من زادتو كما بنفسي ككتبتو حضرتو
 كلن ذلك على ادلسؤكلية أٙبمل فأان ٕبثي من فعال أنو كتبيْب أتليفو من أنو ادلستقبل

 اإلنسانية العلـو كلية كأدهبا العربية اللغة قسم مسؤكٕب أك ادلشرفة على ادلسؤكلية تكوف
 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالان جامعة

 
 0١٣0 مام ٣٣،ٙبريرا ٗباالنج

 صاحب اإلقرار
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 تسهلالاال

 

َها انلَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكم ّنِن  يُّ
َ
نََثٰ وََجَعلَْناُكْم ُشُعوًبا يَا أ

ُ
َذَكٍر َوأ

ِ  َۚوَقَبائَِل ِِلََعاَرفُوا ََ اّلِّ ِِن ْكَرَنُلْم 
َ
َ  إ ََِّّ أ قَْقاُكْمۚ  إ ََِّّ اّلِّ

َ
لٌِم   أ َِ  

  َخبِي  
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 اإلهداء

 

 أىدي ىذا البحث اجلامعي إىل:

  ريج أزتد ظفا ادلرحوم احلأيب العزيز احملبوب 

 جة سوطيعةاادلرحومة احلأمي العزيزة احملبوبة 

 عائلتوو  البكالوريوس احلنان حا تمف جا حلا الكبري أخي

  مصلح بيضاوي جا احل شيخشيخي و مريب روحي ال

 ادلاجستري ، عبد الرزتنيفمشر 

 الوجود حيز إىل تنفيذ ىذا البحث يف سامهوا الذين والزمالء صحابرتيع األ

 منيابرك هللا ذلم... أ

  



 

 ح 
 

 كلمة الشكر واالتقدير

احلمد هلل الذم غمر صفوة عباده بلطائف التخصيص طوال كامتناان كألف بْب 
قلوهبم فأصبحوا بنعمتو إخواان كنزع الغل من صدكرىم فظلوا ُب الدنيا أصدقاء كأخداان 

كالصالة كالسالـ على دمحم ادلصطفى كعلى آلو كأصحابو الذين  .كُب اآلخرة رفقاء كخالان
 . كعدال كإحسااناتبعوه كاقتدكا بو قوال كفعال

تعأب، كأشكر بشكر جزيالن على  ىذا البحث اجلامعي بعوف هللا ت كتابةٛبكقد 
لو سبحانو كتعأب أما من بو من العوف كالتوفيق حٌب استطعت أف أًب ىذا البحث. كأس

 ملية.كدكامهما ُب حياتى العلمية كالع مزيدا من توفيق كعنايتو

 احلج ادلرحـوكأزكى التقدير خلضرة كلدين كٓب يفت الباحث تقدًن أعلى الشكر 
حٌب   كاسع صرب ك عميق ٕبب ىداىن الذاين طيعةجة ساادلرحومة احلك  ّبأمحد ظف

كما ال أنسى أف أشكر شكران جزيالن .ُب سبيل احلق السّب على مواصلةاستطعت أف 
 كبديل ىمبدكر  الذين قاموا عائلتوك  البكالوريوس احلناف حا تمف جا حلاألخي الكبّب 

 .كصرب إخالص بكل يربياينك  لوالدما

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

مدير جامعة موالان مالك  ؛رجااىافضيلة الربكفيسور الدكتور احلاج موجيا ر  .٣
 كومية ماالنج.إبراىيم اإلسالمية احل

 اإلنسانية. العلـو عميد كلية ؛فضيلة األستاذة إستعاذة ادلاجستّب .0
 اللغة العربية كأدهبا. قسمرئيس  دكتور فيصل فتوم؛فضيلة  .١



 

 ط 
 

 ،الذم أشرفِب ُب ىذا البحث اجلامعي عبد الرمحن ادلاجستّب،األستاذ  فضيلة .1
 جزاه هللا خّبا أحسن اجلزاء.

 كأدهبا الذين بذلوا مجيع علومهم كأكقاهتم. العربية اللغة قسممجيع األساتيذ ُب  .1
ذلم  ،الذين أعطوا تنوع العلـو ُب حياٌب نور اذلدلمجيع االساتيذ ُب ادلعهد  .0

 أحسن اجلزاء.
 بذكر كطلص 0١٣٣كأدهبا للعاـ الدراسي  العربية اللغة قسمأصدقائي النبالء ُب  .0

 دايف كألف هللا، عبيد صفي كأمحد الرازم، كفتح اجلزيل، كأفناف حق، الدين فقو
 ابرؾ هللا لكمكأقوؿ ذلم  ىذا البحث اجلامعي  الذين قد محاسِب ُب تنفيذ يولياطو

 .ك جزاىم هللا أحسن اجلزاء

جزاىم هللا أحسن اجلزاء. كأسأؿ هللا أف يشملنا بتوفيقو كيطوؿ عمران كابرؾ  ،أخّبا
ئْب إصالح ما ُب ىذا البحث كأرجوا الباحث من القار  ،فيو كيدخلنا ُب الدار النعيم

 اجلامعي من األخطاء كالنقائص.

 ،...........ماالنج
 الباحث

 

 حليميإملم 

 00101131رقم القيد: 
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 ملخص البحث

شخصية ادلرأة يف الرواية الربيع العاصف لنجيب الكيالين .6102. حليميإمام 
. حبث اجلامعي. قسم اللغة العربية و أدبيها، كلية العلوم )دراسة حتليلية نسائية(

اإلنسانية، جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. ادلشرف : عبد 
 الرزتن ادلاجستري. 

 الكلمة ادلفتاحية : شخصية ادلرأة، الرواية، النسائية.

ادلساكاة بْب  للعالقات النظاـ ٙبقيق ىي حلها ُب عصران ىذا غلب الٍب ادلناقشات إحدل
 تالحظ ك تدرس بعناية ألنو ال على أف حاجة ُب ادلوضوع الرجل ك ادلرأة ُب اجملتمع. ىذا

. كمن كسائل الٍب نستطيع أف نرل تلك عن الرجاؿ حٌب اآلف ادلرأة متخلفة دكر يزاؿ
 ينفذ، لفكرماية. بناء على ذلك األساس اُب نظاـ العالقة بْب جنسْب ىي الرك  االضلراؼ
 بْب عالقةال ينكشف ك العاصف الربيع الركاية ُب ادلرأة شخصية عن دراسة الباحث
 .العريب اجملتمع ُب ادلرأة ٕبالة الركاية تصوير

يستطيع أف يصبح  بناء على أساس التفكّب السابق تناكؿ ىذا البحث أبسئلة لكي
كيف شخصية كتركيزان، ك األسئلة البحث الٍب يتناكؿ ُب ىذا البحث ىو :   ثو صرامتناالبح

ماالعالقة بْب تلك الشخصية ية الربيع العاصف لنجيب الكيالين، ك ادلرأة الٍب تصور ُب ركا
 ٕبالة اإلجتماعية العربية؟

استخداـ دراسة ٕبثو ك كنوع   دراسة الوصفيةلقاـ ىذا البحث ابستخداـ منهج الكيفي اب
 .اإلحصائية الغّب كالوسائلة الكتب لبياانت الٍب تتناكؿ دراستو بقرأمجع اادلكتبية كطريقة 

 .ايستخدمت كطريقة ٙبليل البياانتكقاـ ىذا البحث بتحليل النسائية الٍب 

الركاية الربيع العاصف لنجيب الكيالين ىناؾ مخس  كانت كالنتائج ىذا البحث ىو
كىٌن : مناؿ، كأـ العزل، كأـ مناؿ، كأـ عبد ادلعطي، كعلية. كلكل شخصيات ادلرأة، 



 

 ؾ 
 

شخصية األخرل. كبْب شخصية الٍب كيصفت  عن ٛبيز شخصية خصائص اخلاصة الٍب
ككانت الشخصية بينهما،  عالقة كثيقةُب  الركاية الربيع العاصف كاجملتمع العريب ىناؾ 

اء اجملتمع العريب للمرأة. كمن أراء عربيوف ادلرأة ُب الركاية الربيع العاصف ٛبثيالن عن أر 
للمرأة ىي يركا العربيوف أف ادلرأة ال تعمل إاٌل ُب بيتها، كادلرأة ىي موضوعة لتعدد الزكجة 

 للرجل، كادلرأة أقل العقل.
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ABSTRAK 

Imam Halimi. 2016. Karakter Wanita Dalam Novel ar-Rabi‟ al-„Ashif Karya 

Najib al-Kailani (Analisis Feminisme). Skripsi. Bahasa dan Sastra Arab, 

Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Dosen Pembimbing : Abdul Rahman, S. Ag, M. Hum. 

Kata Kunci : Karakter Wanita, Novel, Feminisme.  
Salah satu diskusi yang harus segera cari penyelesaiannya dimasa sekarang ini 

adalah diskusi mengenai penerapan emansipasi bagi wanita di mayarakat. Topik 

ini perlu untuk diamati dan pelajari dengan sangat cermat karena hingga saat ini 

masih terdapat diskriinasi gender yang dialami oleh kaum wanita. Sedangakan, 

Salah satu media yang dapat merepresentasikan penyimpangan antar gender  

tersebut adalah karya sastra. Berdasarkan asa pemikiran tersebut, maka peneliti 

mencoba untuk membuat kajian mengenai karakter wanita dalam novel ar-Rabi’ 

al-Ashif dan berupaya untuk menyingkap hubungan antara penggambaran dalam 

novel tersebut dengan kondisi masyarakat Arab. 

Berdasarkan pada kerangka berfikir tersebut, maka penulis mencoba untuk 

melakukan kajian ini berdasarkan beberapa pertanyaan guna menmbah ketelitian 

dan meningkatkan fokus kajian dalam penelitian ini. Adapun masalah yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah : bagaimana karakter wanita yang 

tergambardalam Novel ar-Rabi’ al-Ashif, serta apa hubungan antara karakter 

wanita dalam novel  tersebut dengan kondisi masyarakat Arab? 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif 

dalam penelitiannya, selain itu, dalam melakukan pengumpulan datanya penelitian 

ini menggunakan metode 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 analisa 

feminis. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bawha dalam novel ar-Rabi’ al-Ashif 

terdapat lima karekter wanita yaitu : Manal, Ummul Izza, Ibu Manal, Ibu Abdul 

Mu’thi, serta Aliyah. Dan dalam setiap karakter tersebut terdapat karakteristi 

khusus yang membedakan dengan kaakter lainnya. Sedangkan antara karakter 

wanita yang tergambar dalam novel ar-Rabi’ al-Ashif dengan masyarakat Arab 

terdapat kaitan yang erat, karakter wanita dalam Novel ar-Rabi’ al-Ashif 

merupakan representasi dari pandangan masyarakat Arab atas wanita. Diantara 

pandangan orang-orang Arab terhadap wanita adalah pandangan bahwa wanita 

meruupakan pemegang urusan domestik, wanita merupakan objek poligami, serta 

wanita lemah daya fikirnya. 
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ABSTRACT 

Imam Halimi. 2016. Female Character In Novel ar-Rabi 'al-'Ashif by Najib al-

Kailani (An Analytical Study of Feminsm). Thesis. Arabic Language and 

Letters Department. Humanities Faculty. Maulana Malik Ibrahim State 

Islamic University of Malang. Advisor : Abdul Rahman, S. Ag, M. Hum. 

Keyword : Character of Female, Novel, Feminism.  
Women emancipation is one of discussion that must be resolved at this time. This 

topic needs to be observed and studied very carefully because women still 

experience dicrimination until now. Meanwhile, one of the media that can 

represent a deviation between genders is a literary work. Based on that principle, 

the researcher tried to make a study on characters of female in  novel ar-Rabi’ al-

Ashif And revealed the relationship between the imaging of novel and position of 

women in Arab society. 

Based on that principle, the the researcher tries to make this study based on 

saveral questions in order to increase the accuracy and improve the focus of study 

in this research. questions that will be studied in this research are : how female 

characters are portrayed in novel ar-Rabi 'al-Ashif, and what is the relationship 

between the female characters in the novel with the condition of Arab society? 

This research use qualitative descriptive method. This study use Reseach Library  

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 analysis approach. 

The results of this study are in the novel ar-Rabi 'al-Ashif there are five female 

characters that is: Manal, Ummul Izza, Manal’s Mother, Abdul Mu'thi’s Mother, 

and Aliyah. Each of these characters have special characteristics that differenciate 

each other. While the relationship between the female characters which reflected 

in the novel ar-Rabi 'al-Ashif with the condition of Arab society is contained a 

strong correlation. The female characters in the novel ar-Rabi 'al-Ashif is a 

representation of Arab society's perception for a woman. Some Arabs’s perception 

about women view women as holders of domestic affairs, object of polygamy, and 

have intellectual deficiencies. 
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 الفصل األول
 قدمةادل

 خلفية البحث . أ

 للعالقات النظاـ ٙبقيق ىي حلها ُب عصران ىذا غلب الٍب ادلناقشات إحدل
تالحظ ك تدرس  على أف حاجة ُب ادلوضوع ادلساكاة بْب الرجل ك ادلرأة ُب اجملتمع. ىذا

 عن الرجاؿ حٌب اآلف. ُب الواقع، أتخر الذم تعاين ادلرأة متخلفة دكر يزاؿ بعناية ألنو ال
 رغبة بسبب ليس احلالة ىذه النساء كٙبدث قبل من منها النساء ىو ليس ادلطلوب

اشتهر ُب  ك احلالة بسبب النظاـ اإلجتماعي األبوم، كما قدالنساء، بل ٙبدث تل
األبوية. لذلك، تصور ادلرأة ُب  ثقافة م الثقافة ُب ىذا العآب ىيدراسة النسائية أٌف معظ

  الثانية. تراث الثقافة ُب جامع أضلاء العآب كجنسية

 زمن منذ تطورت الٍب األبوم للتعليم نتيجة ىي الظركؼ ىذه أف من الرغم على
 يتضح ادلختلفة الثقافات ُب الظركؼ أنو ذلك صياغة ُب ادلرأة دكر ىناؾ بل طويل

الثاين ُب  اجلنس أهنا برغبتها ذلك الظركؼ ك تقبل االمرأة برغبة تقبل ادلرأة أف بوضوح
اجملتمع. العامالف االثناف سابقاف )النظاـ اإلجتماعي األبوم ك تقبل ادلرأة عن ذلك 

 ٙبقيق أجل من كالعمل دائما يشجعوف كثّبنا للباحثْب ىذا اليـو الذيناألراء( تصعب  
 ٙبقيق أب اجلنسْب. لذلك يهتم الباحثْب كثّبنا ُب دراسة ادلرأة الذم يتوجو بْب ادلساكاة
 اجلنسْب. بْب ادلساكاة

 الثاين ىي أف أكثر زلاداثت اجلنس أهنا على ادلرأة تصور من بعض األراء الٍب
 ىي ظهور ادلفاىم الرأم ذلذا كسحرىا، كنتيجة ٔبماليتها دائما ترتبط النساء بشأف

 النهايتو ُب ُب محايتها كظهور كغلب ضعيفية اجملتمع أٌف ادلرأة ىي جنسية ُب ادلتداكلة
 ُب للمرأة اإلساءات من الكثّب إٔب أدل الضعيف شلا ادلخلوؽ ىي ادلرأة أف الفكرة

 اجملتمع.
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 الٍب تتطور ُب ضوء اجملتمع منذ قدًن ىي الفكرة كاألراء حوؿ ادلرأة األخرل
أرسطو أبف األنثى أنثى بفضل ما  الثاين، كىذا كما أيتكد اجلنس ىي ادلرأة أبف القائلة

( St. Tomas Aquinosتفتقر إليو من خصائص، ككذلك رئية القديس توماس أكوينوس )
 ٣يعترب أبف ادلرأة ىي رجل انقص.

ككجدان أيضا ذلك األراء ُب ثقافة العرب، يعتكد اجملتمع العرب أف ادلرأة ىي 
 حالة إٔب نرجع كإف 0جنسية الٍب جسمها أكثر من عقلها، كجسدىا ؽلتلك الرجل.

اإلسالـ فوجدان أف الشخص ُب ذلك اجملتمع ينظر ادلرأة ُب  أطلق قبل العريب اجملتمع
 اإلانث الرضع ا أف من عادة العربية القدؽلة ىي دفندرجتها أدنية. كما ادلشهور ُب اترؼلن

 أف ؽلكن اإلنساف، ؽلوت قيد كعندما الكثّبة بدكف االمرأة يتزكج أف للرجل حية، ك ؽلكن
 ابنو. أب كصوال زكجاتو تنتقل

 أف من الرغم ادلرأة. على ضد ٛبيز الٍب افَباض العربية ىناؾ األسرة حياة ُب أٌما
 مضت، كلكن قركف منذ هللا عند من سواء مقاـ الناس لكل أفٌ  على أكد قد اإلسالـ

 اجملتمع ُب ادلرأة اضطهاد كثّبنا العريب. ظهر اجملتمع ُب موجودة تزاؿ ال للمرأة دكنية فكرة
الٍب موجودة ُب  الصورة من الظاىرة تلك تالحظ أف األخّبة، كٛبكن سنوات حٌٌب  العريب
 الٍب تصورىا النتائج األدبية. اإلعالمية احلديثة أك من صورة كسائل

، كما  استخدامها يشيع الٍب الطرؽ األدب ىي إحدل ُب ادلرأة دراسة اليـو
احلضارة ادلوجودة ُب شكل الكتابة.  ادلشهور ُب آذاننا أٌف األدب ىو بعض مقومات

لذلك، إذا نريد أف نفهم احلضارة األمة ظلكن أف ينظرىا ُب نتائج األدب ُب إحدل 
 ال األدب نتائز ُب موجود الذم تصور أفٌ  فوجدان األدب علم رؤية من يراان فاألمم. كإ
اإلنتاج األديب ال ينتج من اإلجتماعية ُب إحدل الوطن ألف  ٕبالة ينفصل أف يستطيع
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فراغ الثقافة ك اإلجتماعي، اإلنتاج األديب ينتاج من ٘بربة فردية ك االنعكاس الثقاُب لدل 
ابن بيئتو. ك كاف األدب يقدـ احلياة معظمها يتكوف من األديب، ألٌف األديب ىو 

احلقائق اإلجتماعية. فاألدب ينبثق من اجملتمع ك يكتب لو ذلك أنو ؽلثل احلياة ٛبثيال 
حقيقيا ك احلياة ىي حقيقة اإلجتماعية الٍب ؽلكن لنا أستيارىا من خالؿ الفكر ك 

ادلنفصلة عن حياة اجملتمع ك ُب غلب أف ينظر إٔب األدب ُب عالقتو غّب لذلك  ١األدب.
 خلفية العناصر التارخية ك اإلجتماعية الٍب تؤثر ُب األديب.

االفَباض أف صورة ادلرأة الٍب تصور بشخصية ادلرأة ُب  يستغرؽ أف ؽلكن كابلتإب،
من اجملتمع للمرأة الٍب سجلها األديب ك كتبها ُب األدبو.  التصور األدب ىو نتائج
كتعتبّب الركاية كاإلنتاج األديب انتج رؤية فرضية ال  األدبية ىي الركايةاإلنتاج العملية 

تنفصل عن ادلعطيات اإلجتماعية ما داـ يكتبها شخص معْب عاش أك يعيش ُب ظركؼ 
اجتماعية زلددة. ٙبكمو مشاكل معينة ىي خليط من التاريخ ك االقتصاد ك السياسية 

ادلتكسة جلرباف خليل العربية كثّبة منها األجنحة كالفكر. ك الركاية الٍب كيتب بو األدابء 
 سنحليل ُب ىذا البحث. الذم صف لنجيب الكيالفاالع اجلرباف ك الربيع

األديب كالكاتب اإلسالمي الكبّب  كتبها  إحدل ركاايت الركاية ىي ىذهك 
الدكتور صليب الكيالين، حيث جاءت ركاايتو على قدر كبّب من جزالة اللفظ، كحسن 
األسلوب، كالرباعة ُب سوؽ األحداث، كإيصاؿ األفكار ذات االمتداد االجتماعي 

. كالثقاُب كالسياسي، زلكومة بفكر إسالمي ٕبت، شلا جعلو فرس رىاف ُب ىذا ادلضمار
دائما. ادلرأة ُب ىذه الركاية  هبا صور ادلرأة ُب ىذه الركاية كشخصية ادلظلومة كاالستهانةت

 لديهم ليس ادلرأة تعترب تعسفيا ألف كشخصية الٍب تعاِب الركاية ىذه ُب ادلرأة كصفت
 جدلية. القدرة
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 ادلرأة صورة على نرل ادلرأة ُب نتائج األدبية لكي احلصوؿ أف لنا الوقت حاف لقد
ألف يهيمن النقد األدب منذ بدايتو  جدا مهم ك حٌل تلك ادلشكلمة. ىذا اجملتمع ُب

الرجاؿ  األدبيب من معظمها حٌٌب األف بنظائر الرجل ككذلك تنائج األدبية ادلوجود ينتج
 بطبيعة تتفق الرجاؿ. ابلتأكيد، ذلك األراء ال منظور من كتقدًن األراء تفسّب الٍب يصف

نسائي ُب قراءة الركاية لكي نعرؼ بطبيعة ادلرأة من  منظور إٔب ٕباجة لذلك ضلن  ادلرأة.
ُب  ادلركزية رآيتها. ك الدراسة الٍب ٛبكن أف تعمل تلك الدراسة ىي دراسة ادلرأة الٍب نقطة

 (.Reading As Womanامرأة ) بوصفها ٙبليلها ىي قراءة

يكوف جوااب على  ذمالنقد األدب ال ادلناىجإحدل ىو كنقد األدب النسائي 
تطور النظرية النسائية ُب جهة العآب، ُب النقد األدب النسائي ليس مفهوما منو انقد 
النسائية أك نقد عن األدبية، كلكن نظر الناقد عن األدب ابحلس اخلاص. يعُب احلس 

 1الذم يوجد اجلنسى الذم يتعلق ابثقافة ك األدب كحياتنا.

 الربيعالظواىر االجتماعية ادلصورة ُب ركاية  كابلتإب فإنو ادلهم لنا لتحليل
، ألف ادلشكلة الٍب ادلصورة ُب ىذه  ركاية ىي مشكلة اجلاذب ليعطى تصوير ك العاصف

 يتم أف كينبغي للمرأة، ادلتساكية احلقوؽ أجل كمن إشَباؾ ُب مكادلة النسائية ك األدبية.
 كاف ُب األدب.  الدراسة لكي ييعطي للمرآة العدالة اإلجتماعية كلو ىذه

العاصف  الربيعبناء على فكرة الٍب قد سبقت ذكرىا، أرد الباحث أف يدر ركاية 
اجلنسْب. ككتب الباحث  بْب العدالة الفهم على نصل ٗبنهج الدراسة النسائية لكي لكي

العاصف لنجيب الكيالين  الربيعىذا البحث ٙبت العنواف "الشخصية ادلرأة ُب ركاية 
 )درسة أدبية نسائية(".
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 لة البحثأسئ  . ب

بناء عن خلفية البحث الٍب قد شرح قبلو كلكي اليعتدل ىذا البحث كال يتسع 
 فيحدد الباحث ابألسئلة األٌب: 

 كيف شخصية ادلرأة الٍب تصور ُب ركاية الربيع العاصف لنجيب الكيالين؟ .٣
 اإلجتماعية العربية؟لعالقة بْب تلك الشخصية ٕبالة ما .0

 

 أىداف البحث . ج
 البحث ىي : ىذه إعدادبناء على مشكلة ىذا البحث، فأىداؼ من 

 لتحديد شخصية ادلرأة الٍب تصور ُب ركاية الربيع العاصف لنجيب الكيالين. .٣
 دلعرفة العالقة بْب شخصية ادلرأة ُب ركاية الربيع العاصف ٕبالة اإلجتماعية العربية. .0

 
 فوائد البحث  . د

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

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

 األدبية نظرية تطبيق ُب دليالن  البحث ىذا جاء ىو نظراي البحث ىذا وائدف كأٌما
 للباحثْب كمرجعا انفعا البحث ىذا يكوف أفه ىو للقراءفوائد ىذا البحث ك  .النسائية
 .البحث ذاهبالشبيهة  الركاايت ُب يبحثوف الذين اآلخرين
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تطبيقينا ىو مساعدة للباحث األخرل ُب ٙبليل الركاية ٗبنهج  البحث ىذا كفوائد
 علم دراسة أكسع العلم ُبالدراسة النسائية، ك فوائد األخرل ىو زايدة ادلعرفة للقارءه ك 

 مرجعا للجامعة األفكار إلسهاـٔبانب األخرل، جاء ىذا البحث  .العرىب كاألدب اللغة
 .اجلامعة مكتبة ُب للمصادر ادلطلوبة الكتب لزايدة جانب ُب العربية اللغة مراجع من

 الدراسات السابقة . ه
إٌف دراسة السابقة مهٌم للباحث لتقوًن قبل قياـ ابلبحث، قامت الدراسة السابقة 

ىل سبقت من ٕبوث الٍب ستقـو هبا. مدل مراقبة الباحث عن بعض  الباحثلتعرؼ 
أجرىها  التفتيش على بناء .لمي الٍب ذلا عالقة هبذه ادلسألةالبحوث ك اإلنتاج الع

ابستخداـ دراسة  الربيع العاصفالٍب تبحث ركاية  ما كجدت الباحث ٕبواثن  ،الباحثْب
 البحوث الٍب يبحثو ركاية الربيع العاصف بنظرية ادلختلفة.، بل كجد الباحث النسائية

قد قامت إبعادة رسالة اجلامعية الذم كتبها نور حياٌب حلصوؿ على درجة 
. كقاـ ذلك 0١٣1ٔبامعة سوانف أمبيل اإلسالمية احلكومية ُب عاـ  S1سارجاان 

العاصف لنجيب الكيالين )دراسة  الربيعالعناصر الداخلية ُب ركاية البحث تعنواف "
". ٕبث ُب تلك رسالة اجلامعية عن عناصر الداخلية الٍب موجودة ُب الركاية الربيع األدبية(

ر الداخلية ُب تشمل على ادلوضوع، كالشخصية، العاصف لنجيب الكيالين. أٌما العناص
كادلوضوع، كاحلبكة، كاألسلوب، كالفكرة. كادلوضوع ُب الركاية الربيع العصيف عند 
الباحث ىو الرحلة احملبة مناؿ. ك الشخصية ُب الركاية الربيع العاصف عند نظر الباحث 

 احلاج، حامد مالدعل، الدعطي عبد، إبراىيم رمزمكىي ىي تشمل على مخسة أشخاص 
 احلبكة، ك البدائية احلبكةكتنقسم احلبكة ُب تلك الركاية بثالثة أقساـ كىي  .علي

 التابعة الفصيحة العربية الركاية ىو اللغة. أٌما األسلوب تلك النهائية احلبكة، الوسطى
 إف. كإحدل الفكرة الٍب يريد أف يعترب الكاتب للقارءه ىي النحوية كالصرفية ابلقواعد

. قاـ ذلك البحث ٗبنهج الدراسة البيوية الٍب فحسب الغزؿ احلب على تعتمد ال احلياة
 االجتماعي اجلانب ٘باىل إٔب كٛبيلتَبكث كثّباتن ُب ٙبليل البناء السردم ُب الركاية 
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، لذلك ال يتحدث الباحث عن عالقة اإلجتماعية بْب صورة األدبية الٍب موجودة لألدب
عاصف ٕبالة اإلجتماعية ادلصرية الٍب يكوف كعوامل اإلجتماعية تلك ُب الركاية الربيع ال

 الركاية.

كأٌما البحوث األخرل عن الركاية الربيع العاصف ىو كما كتبو ٖبر العلـو الذم   
. أعد "العاصف لنجيب الكبالين )دراسة األدب اإلجتماعي( الربيعركاية أعده بعنواف "

ٔبامعة سوانف أمبيل اإلسالمية  S1ذلك البحث هبدؼ إٔب حصوؿ درجة سارجاان 
. كمن نتائج الٍب تنتج من ذلك البحث ىو أٌف بْب 0١١٣احلكومية بسوراابية ُب عاـ 

 -صليب الكيالين–الركاية الربيع العاصف ك اجملتمع ادلصر ىناؾ عالقة ألف الكاتب 
 ُب كلكنا عن حالة اإلجتماعية ادلصرية ُب ذلك العصر. انتقادن يكتب تلك الركاية تكوف 

. كأقل االفَباض البالغ بشأف استنتاجات لدعم بياانت توجد الذلك البحث  إعداد
 .البنيوية ٛبيل البحث ىذه إجراءك   ٙبليل اإلجتماعية من تلك الركاية

الذم كدراسة األخرل حوؿ ركاية الربيع العاصف ىي كما قد أعدىا دفو بلقاسم 
التحليل السيميائي للخطاب السردم ُب الركاية الربيع العاصف قد كتب البحث بعنواف "

  (Todorov". بناء ىذا البحث ٗبنهج السردية الٍب أسسها تودكركؼ )لنجيب الكيالين
كٙبليل تلك الركاية بوحدة السردية، كنتائج ذلك البحث أٌف ُب الركاية الربيع العاصف 

دية الٍب موجودة ُب تلك الركاية كىي التنفصالت بْب احلزف ك ىناؾ تنفصالت السر 
ادلعاانة، كالتنفصالت بْب الفًب ك الصراع، كالتنفصالت بْب الشرؼ ك الرباء، 
كالتنفصالت بْب انفراج ك األزمة. كما البحث األخرل ٗبنهج السردية األدب، بناء ىذا 

بعالقة اإلجتماعية بتلك  ٘باىل كالبحث بَبكيز على ما كرد ُب داخل النٌص ُب ٙبليلو 
 الركاية.
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 منهج البحث . و
 الطريق ىو اذلاء بتسكْب كالنهج الواضح الطريق ىوكاف ادلنهج من انحية الغوية 

 كاستباف ضحكى  : الطريق كأهنج كاضح بْب :أبف ادلنهج ىو:منظور ابن يقوؿكما   ادلستقيم
انتباىا،  ائلابحلجج تتعلق ٗبسالبحث ىو طريقة لفهم سيء ف  1.كاضحا بينا هنجا كصار

كعند دافيد فٌِب، إف البخث ىو طريقة حٌل ادلسأؿ ٘بمعها كتفسرىا خاصا، أما عند 
كأما إصطالح منهج  0ىو حٌل العلمية لنيل ادلنوؿ خاصة كٛبهيدا. (Suparti)سوفرطو

 إٔب الوصوؿ بغية حسية؛ أك ذىنية عمليات لعدة منظمة خطةالبحث ىو يشّب إٔب 
 0.عليها الربىنة أك يقةحق كشف

لذلك، نستطيع أف نفهم منهج البحث بشكل البسيط ىو طريقة ُب فهم شيئ 
كادلنهج البحث ادلشهور ُب عآب البحث ينقسم على قسماين كعلا   3منظمة. طواتٖب

كادلنهج البحث الكمي  ( ك ادلنهج البحث النوعيQualitative Researchادلنهج الكيفي )
(ResearchQuantitative .) 

 ُب عادة يستخدـ الذمكاستحدـ الباحث ُب ىذا البحث منهج البحث النوعي 
أبف منهج  (Moleong) البحث األديب. كادلراد ٗبنهج البحث النوعي كما شرحو موليونج

البحث النوعي ىو ادلنهج الذم يستخدـ ُب ىدؼ إٔب مفهـو الظاىرة الٍب موجودة ُب 
 0بياانت الوصفي ال ببياانت اإلخصائي.موضوع البحث اعتمادنا على 
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 نوع البحث .0
(، ىي البحث الذم تكوف Library Researchدراسة ادلكتبية )ىذا البحث ب فذتين 

عمليتو ابايانت ك ادلعلومات من أم نص، إما من الكتب أك اجملالت  أك الصحف أك 
يهدؼ ىذا البحث ُب مجع البياانت ك ادلعلومات بشكل مكتوبة  ٣١اجلرائد ك غّبىا.

دلساعدة البحث ُب البحثو، أم كاف البحث الذم يسلك بدراسة ادلكتبية ىي زلاكلة 
 الصلة ذات ادلعلوماتتعلقة ٗبوضوع البحث ك ادلالبحث بطريقة ادلطالعة الكتب الٍب 

 كالصحف اجملالت مثل ادلطبوعة ـاإلعال كسائل من ادلعلوماتإٌما تلك  ابلبحث ادلتعلقة
 ٣٣.الدكلية شبكةمن  موقع  مثل اإللكَبكنية اإلعالـ كسائلأك من  كالبحوث كاجملالت

 مصادر البياانت .0
 دراادلص كىي قسماف، ُب دراسة ادلكتبية ينقسم على البياانت ك كاف ادلصادر

كبياف من  ٣0.(Sekunder) يةالثانو  البياانت دراكادلص (Primerية )الرئس البياانت 
 ادلصادراف السابقاف علا كاألٌب:

ىي ادلصادر األكٕب الٍب ٘بمع منها الباحث ك  : ادلصادر البياانت الرائسية
الذم يعتمد البحث  ببياانت  األساسي رجعيادل مصدركىي   استنبطاهتا كتوضيحاهتا

الركاية  ىو البحثىذا  ُب الرئسية  البياانت دراصادل أما ٣١الٍب موجودة ُب تلك ادلصادر.
كجد  ما الربيع العاصف الٍب ألفها صليب الكيالين، أم قاـ ىذا البحث اعتماٌدا على

 ذات ادلعلومات ك الوقائق األصلية من الركاية.

 بدكرىا تقـو الٍب بشكل مكتوبة  ادلصادر ىي : ةادلصادر البياانت الثنوي
كىي ادلصادر الٍب تقـو بدكرىا   الرئسية البياانت ادلصادر كٙبليل البحث دلساعدة
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يتناكؿ ادلعلومات ُب ادلصادر أساسي دلساعدة البحث ك ٙبليل ادلصادر البياانت الرئسية ك 
ابلشرح كالتحليل ك التفريق كتعلب حيث تساعدىم ُب توضيح ادلعلومات 

ىو كتب النقد األدب ك خصة ُب  كادلصادر البياانت الثنوية ُب ىذا البحث ٣1األساسي.
( Kritik Sastra Feminis, Sebuah Pengantarاألدبية النسائية مثل الكتاب ) نظرية

نررية " (، أك الكتاب Soenarjati Djajanegaraالذم ألفو سوانرجاٌب جااينيجارا )
، أك بكتب األخرل الٍب ٕبث فيها حياة جابر عصفرالذم ألفو  األدبية ادلعاصرة"

، أك ادلعلومات الٍب موجودة نواؿ السعداكمل السياسيةقضيا ادلرأة و فكر و النساء مثل 
 .ٙبليلو الباحث دلساعدة كاجملالت الصحفُب 

 البياانتطريقة رتع  .1
كقد اشتهر أف ادلقصود من دراسة ادلكتبية ىي طريقة البحث بَبكيزىا ُب مطالعة 

ك استخدـ  ٣1الكتب ك ادلعلومات ادلكتوبة ك ٙبليل البياانت ببياانت ادلكتوبة أيضا.
، لذلك سلك طريقة مجع البحث ذاى ُب البياانت مجع ةقطريالباحث دراسة ادلكتبية ك

 -كىي الركاية الربيع العاصف–البينات ُب ىذا البحث بقراءة ادلصادر البياانت الرئسية 
 الباحث قسمت ٍب ،تتعلق بشخصية ادلرأة ُب تلك الركاية الٍب البياانت منها ليستخرج

شخصية ك األحواؿ ك الصورة ادلرأة ادلراد ُب تلك الركاية.  حوؿ كتصنفها البياانت تلك
كصفت تلك البياانت الٍب موجودة ُب ادلصادر البياانت الرئسية ك ببياانت الٍب كيجدت 

 ُب ادلصادر البياانت الثنوية مثل الكتب األدب، أك الصحف ك اجملالت.
 طريقة حتليل البياانت .0

 فيحتاج إٔب طريقة اخلاصة ادلستخدـ الباخث لٍب قد تناكؿ من أجل ٙبليل البياانت ا
كيفي المنهج البجث  ستخدـاب. قاـ ىذا البحث مجعها ًب الٍب البياانت ٙبليل ُب

كادلقصود من  ( ُب ٙبليل البياانت الٍب ٛبت جعها.Descriptive Qualitative) الوصفى
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بشكل كصفي كتفسّبم ىي طريقة ٙبليل البياانت  الوصفىكيفي المنهج البجث 
ليلها تقريراين كصفيان ال  ككانت البياانت ك ٙب كأتكيلي عن البياانت الٍب قد ٛبت مجعها،

كاسم األخرل من منهج الذم ال يرتكز ببياانت اإلخصائية ىي  ٣0.كميا إحصائيان 
 ىو ادلنهج الكيفي أف (Lexy meleongولونج )الذم يفهمو ليكسي م النوعيالبحث 
 الشيء لساف من أك مكتوب شكل كلو الوصفي البياانت ػلصل الذم البحث

 ٣0ليالحظ.
 بناء على ذلك الشرح، قاـ ىذا البحث ٖبطوات التحليلو كما يلي:

 قراءة الركاية الربيع العاصف بَبكيز. .٣
استخراج البياانت الٍب موجودنا ُب الركاية الربيع العاصف الٍب تتعلق  .0

 بشخصية ادلرأة.
 وجودة ُب الركاية بناء بياانت الٍب موجودة ُب الركاية.عْب الشخصية الٍب مت .١
 استخراج الشخصية ادلرأة ُب الركاية الربيع العاصف. .1
 .ادلصرم اجملتمع حالةك  تصوير بْب عالقة إغلاد .1
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 الثاين الفصل
 طار النررياإل

 تعريف الرواية . أ

الناس على رغم من أف مصطلحة الركاية قد اشتهر ُب األذف ك يعرؼ كثّب من 
بوجودىا، بل ال يزاؿ الركاية تصعب دلن ٙبدد ادلفهومها. كاف ازدىار الركاية ك تعٌدد 
انواعها ك اتساع أغراضها ك اختالؼ أساليبها ك تدرٌج مستوايهتا ك تنوٌع مصادرىا ك 
سرعة تطٌورىا ك رحابة رلاذلا ك ٛبٌردىا على القوالب ك استيعاهبا لكثّب من عناصر الفنوف 

ىا ُب كٌل اآلدب ادلعاصرة، ٌكل ذلك جعل الوصوؿ إٔب تعريف كاحد جامع ك ك انتشار 
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 

د الٍب تفرؽ الركاية عن سائر األنواع السردية، ك تعريف لكنها قاصرة عن رسم احلدك 
 اخلاصة 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 ادلعرفة. 

ل احلدث ك الوصف ك االكتشاؼ عناصر مهمة ُب الركاية. كىي تتفاعل ك تنمو ك يشكٌ 
ٙبٌقق كظائفها من خالؿ شبكة تسمى الشخصية الركاية. فالركاية تصور الشخصيات ك 
كظائفىها داخل النٌص ك عالقاهتا فيما بينها، ك سعيىها إٔب غايتها، ك صلاحىها أك إخفاقها 

 ٣3ُب السعي.

الذم قد إشتهر ُب بالد الغربية كىو لغة  "Novel" لغربية يسم بإف الركاية ُب ا
اإلصللزية. بل ليس ىو كلمة األصلية من لغة اإلصللزية كما شرخ بعض ادلؤرح أف كلمة 
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"Novel "مأخوذ من لفظ "Novella" الذم تدؿ على ادلعُب أشياء  من لغة اإلطالية 
من اللغة األدلاين، بل ال يستخدـ ذلك اللفظ إٔب  "Novelle"صغّبة أك لفظ  جديدة

. كاف الغرب يفهم أكؿ مرة لفظ  نستخدـ ادلعُب الركاية كما ٗبعن قصة  "Novel"اليـو
، ك غلرم  "Roman"كأما الركاية كما يعرفنا األف يسمى ب  (Short Sory)القصّبة 

حقيقتنا، ال سيتخدـ ُب أٌكؿ مرة  كلمة  ٣0استخدامها حٌٍب قرف السادس العشر.
"Novel ليسمى الركاية إاٌل ذىب تلك الكلمة إٔب ادلعُب القصة، ك الركاية كما يعرفوف "

" عند لغة اإلصللزم. فلذلك يسمى النمطاف الرئسياف Romanceاألف يسمى ابسم "
اـ (. كُب عNovel( ك القصة )Romanceللركاية ُب اإلصللزم كعلا الركمانس )

ٛبيزان بينهما "إٌف القصة صورة للحياة  (Clara Reeveقدمت كالرا ريف ) ٣030
الواقعة ك السلوؾ، كللزمن الذم كتبت فيو، ك أما الركمانس ذات اللغة الرصينة العالية، 
فهي تصف ما ٓب ػلدث، كما ال ؽلكن أف ػلدث". القصة كاقية، ك الركمانس ساعرية أك 

 0١الركمانس األف أبسطورة.ملحمية، ك ينبغي أف نسمي 

الشكلما ك طوذلما ك  ُب كلو كاف بْب الركاية ك قصة القصّبة ذلا االختالفات
 Fictional)قصّبعلا بل كلهما سواء من حيث جوىارعلا، ك ىو النثر اخليإب السردم 

narrative prose )( كما شرح نورجيانطوركNurgiyantoro)   أف بْب الركاية ك
تميز من خالؿ شكلهما، ك طوذلما، ك قصّبعلا، أما الركاية ذلا شكل القصة القصّبة ت

 0٣نسبيا. طويل ك عكس ذلك القصة القصّبة ذلا شكل قصّب

( تتميز أبسلوب تعبّبعلا، جاء الركاية بتعبّبىا Romanك بْب الركاية ك الركماف )
كادللحمة أم ٙبكي  القصة كاقعي ك عكس ذلك الركماف يعترب القصة أبسلوب الشعرية
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( Mimeticاحملاكاة )النفسي ك دقيق التعبّب،  عمق القصة أبسلوب الواقعي ك يبلغ الركاية
القص ك تقدـ كثّبان أف مجالية  دقيقة ٘باىل إٔب . كأما الركماف ٛبيلمن حياة اإلنساف

ي كأما أنواع الركاية كما شرحها أميل يعقوب  تنقسم على أنواع سلتلفة، كى 00التعبّب.
الركاية أبغرض النفسية، كاإلجتماعية، كالفلسفية، كالتارؼلية، أك سّبة احلياة الفردية. 
كأقساـ الركاية بناء على مضموف القٌصتها تنقسم على الركاية اخليالية، أك الواقعية، أك 

ككانت الركاية عند رأم  0١العلمية، أك رلردة من أٌم التزاـ األخالقية، أك اإليديولوجية.
 كموضعها بكهاحك  كشخصٌيتها القصة موضوع انطورك ذلا العناصر العديد، كىي :نورجي

 01.النظرىا كجهة لوهباسكأ الباطنٌيتها كظركؼ

 مفهوم األدب النسائي . ب

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

كانت النسائية ىي   01الرافضة لربط اخلربية اإلنسانية ٖبربة الرجل، دكف خربة ادلرأة".
يستند التعريف الستينيات من القرف العشرين.  مصطلحات ادلعاصرة الٍب ظهرت ُب فَبة

ادلساكاة ألم إٔب االعتقاد أبف ادلرأة ال تعامل على قدـ  (Feminism) يةائالعاـ للنس
سبب سول كوهنا امرأة َب اجملتمع الذل ينظم شئونو كػلدد أكلوايتو حسب رؤية الرجل 

 00.كاىتماماتو
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يتضمن التعريف البسيط للنسائية دراسة النسائية دراسة النسائية ك حراكة 
 ادرة على النسائية ليس بوصفها موضوعان من موضوعات ادلعرفة كلكن بوصفها ذاات ق

كما يعرفها معجم أكسفورد على  أهنا  : "اإلعَباؼ أبف للمرأة حقوؽ ك  00ادلعرفة.
، أما معجم كيبستّب يعرفها على أهنا : "النظرية الٍب ينادم 03فرص مساكية للرجاؿ"

سياسية إٔب ٙبقيق ٗبساكاة  اجلنسْب سياسيا كاقتصاداي ك اجتماعيا، كتسعى كحركة 
 00."اجلنسٓب الذم تعاين منو ادلرأة حقوؽ ادلرأة ك اىتمامها إٔب إزالة التمييز

( أف ظهور فكرة Ruthvenكاألىداؼ تلك احلكة كما شرحو ركتفْب )
ادلرأة الٍب كقعت ُب اجملتمع. احلركة النسائية  على الرجل ذليمنة النسائية ك حركتها ىي حلد

 كيَبؾ. الرجاؿ عليها يهيمن كاف الٍب كاآلراء كالقانوف الثقافة تغيّب تريد أف النسوية
كجاء التعريف عن نقد األدب النسائي من أنيت كولودين  ١١الثاين. اجلنس شلارسة النساء

(Kolodny:بتعريف كما ايٕب )  كاف النقد األدب النسائي يبْب ادلرأة ُب صورة"
جنسيتها سواء ُب األدب أك ُب نقد األدب لنا كيشّب أيضا أف ادلذاىب الطركؽ الغّب 

 ١٣.الكتاابت النساء غّب عادؿ ك غّب حساس"الصاْب استخدامها لبحث 

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

النسائي ٙبليل  األديب ادلاركسي، كالنقد النسائي األديب النسائي األيديولوجي، كالنقد
 العرقي. النسائي األديب السحاقي، كالنقد النسائي األديب النفسي، كالنقد

 األديب النسائي األيديولوجي النقد -
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 األدب النقد عآب ُب كثّب كاستخدـ كاسع مستعمل ادلنهج ىذا كاف كقد
ىو  النهج ذلذا الرئيسي القارئ، كاالىتماـ مقاـ ُب الباحثو ادلنهج ىذا كضع النسائي،

ك  ادلرأة عن اخلاطئة األدب ك ادلفاىيم ُب ادلرأة عن السلبية النمطية صورة ادلرأة، كالصور
اجملتمع. إف أتملنا إٔب بناء األساسي من ىذا النهج فوجنا أف  ُب ادلرأة ٙبط كأسباب

أة ُب أساس ىذا النهج ىو زلاكلة أتكيلية عن نصوص األدابية زلاكلة ُب إغلاد الصورة ادلر 
 ١0نتائج األدبية.

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

كىو كما الٌنظرة الذٌكوريٌة، يبِب توٌجهاتو  ،عن الٌتعامل معهم كبناء رلتمعو للٌنساء فقط
فبينما يعترب الذٌكوريوف . انطالقنا من جسد ادلرأة، فيقٌيم ادلرأة كيعاِب عادلها عرب جسدىا

اجلسد األنثوم عالمةن تدٌؿ على ضعف ادلرأة ُب شٌٌب الكفاءات كاجملاالت، مستدٌلْب 
ب على مجيع القدرات العقلٌية ابلٌضعف العضلٌي لإلشارة إٔب حالة ضعفو عاٌـو تنسح

كالثٌقافٌية كالعلمٌية كاالجتماعٌية لدل ادلرأة، فإٌف الٌنسويْب الرٌاديكالٌيْب يركفى أٌف اجلسد 
األنثوٌم دليل تفٌوؽ ادلرأة على الٌرجل، فهي حافظة احلياة لقدرهتا على اإلصلاب، تلك 

ؽلكن لرجلو ٙبٌملها، كتتمٌثل ُب احلمل  العملٌية البيولوجٌية احملتاجةي قدراتو عضلٌية فائقةو ال
 .١١كالوالدة

 ادلاركسي النسائي األديب النقد -

للمجتمع كما قد العادة  الطبقي قاـ ىذا النهج ٗبحاكلة التحليل ادلرأة من انحية
التحليل األدب ادلاركسي. زعم ىذا النهج أف اجملتمع األبوم ينظركف الرجاؿ ُب طبقة 
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 ُب طبقة الثانويىة كىي الطبقة النساء كيضعت حْب تاراي ، كُبالربكلي العالية كىي طبقة
 ١1الرجاؿ. قبل من دائما ادلظلـو الربجوازية الٍب

قامت ادلرأة ُب رلتمع األبوم ُب دكرىا كأمهات البيت الٍب ال تنتاج منها ادلاؿ 
 األديب األسرة. عند رأية نقد للرزؽ كمصدر ادلاؿ عن كقاـ الرجاؿ ُب دكره كبحث

الربكليتاراي ك الرجاؿ ُب طبقة الربجوازية،  ادلاركسي جائت ادلرأة ٛبثال عن طبقة النسائي
لذلك ظهر  ١1كاإلنتاج من تلك العالقة ىي ظهرت كثّبة من ظلم من قبل الرجاؿ للمرأة.

 ١0ىذا النهج ُب زلاكلتو للكشف دكر ادلرأة احلقيقية ُب احلياة األسرية.

 النفسيالنسائي ٙبليل  األديب النقد -

كاف النقد األديب النسائي ٙبليل النفسي جواابن عن ظهور نظرية النفسي الٍب 
الرجاؿ  ألف ادلرأة 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 أة كحده ألف النسائيوف ىم يعتقد أف القارئة تعرؼللمر  األدبية األعماؿ

  ١0كشخصية ادلرأة ُب اإلنتاج األديب، كالشخصية ىي اإلنعكاس ادلؤلفة.

 السحاقي النسائي األديب النقد -

قاـ نقد األديب النسائي السحاقي ابلتحليلو على شخصية ادلرأة ُب عمل األديب 
الدراسة بسبب عىب عدة عوامل.  رلاالت ُب حدكد لو األديب كادلؤلفة 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 رلالت
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السحاؽ. رابعنا، ال ػلبوف النسائيوف ك  النهج. اثلثنا، التتفق قـو السحاقي عن تعريف
اجملتمع ادليسوجيِب ُب أعماؿ السحاقي حٌب تكوف السحاقيوف ىم كتبوا ابلغة الغطائ 

   ١3كالتشبيو.

 العرقي النسائي األديب النقد -

 العرؽ منظور الرجاؿ من قبل من اجلنسي ىذا نقد نسائي بَبكيزه على ٙبليل ٛبييز
السود. نشأ ىذا النقد ُب أكؿ مرة ُب  األبيض ك الرجاؿ الرجلكاإلثنية كينقسم ىذا النقد 

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

 ١0أسواده.

 ادلرأة شخصيةنررية ج. 

 هبا يتميز الٍب الصفاتييعرؼ لفظ الشخصية عند معجم الوسيط بتعريفو : 
 صفات من ؽليزه ما لو ليس أم ، لو شخصية ال فالف : كيقاؿ ، غّبه من الشخص

 علم يهتم حيث ، للشخصية النفسي الفهم إٔب اقرب التعريف ىذا أف كاضح 1١.خاصة
 هتااكخرب  العاطفية أفعاذلا كردكد كدكافعها كقدارهتا الشخصية كمظهر بوصفو النفس

 أفٌ  صلد ،التينية أصوؿ من كادلنحدرة األجنبية اللغة ُب اللفظة ىذه مقابل كُب .كا٘باىاهتا
 الذم القناع " تعِب حيث الالتينية (Personaالشخصية ىي ترمجة لكلمة ) كلمة
 1٣. احلقيقية شخصياهتم معآب إلخفاء كٛبثيلياهتم احتفاالهتم ُب اليواننيوف ادلمثلوف يرتديو

الشخصية  على داالن  (Personalityاإلصلليزم ) ادلصطلح جاء الكلمة ىذه عن ك
 ُب صار األديب(، أم ٗبعُب )القناع أدبيان  مصطلحان  تعِب (Personaكلمة ) كصارت
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متعددة،  أكجهان  الذات ىذه األديب، فتتخذ العمل ضمن الفاعلة الذات يدؿ على النقد
  10األكجو. تلك نفسو، أحد الركائي كاف رٗبا

 تدكر الذين الواقعيْب أك اخلياليْبراد األف أحد  ىي كاألدب اللغة ُب الشخصية
 ُب ادلساعلة العوامل أىم من الشخصية كتعد 1١.ادلسرحية أك القصة أحداث حوذلم

 ٙبرؾ الٍب القول عن الكشف ُب األساسية الركائي ركيزة " تعد حيث القصة،  تشكيل
 الرئيسية ادلقومات من فالشخصية ؛ كتفاعالهتا احلياة دينامكية كعن حولتا من الواقع
 11.شخصية الركاية بقوذلم الركاية لركاية

( ىو : من الذم قدـ ُب إحدل Abramsكالشخصية عند رأم أبرامس )
النص األديب أك ادلسرحية الذم فٌسرت ابلقراء ؽللك جودة األحالؽ كرغبة خاٌصة كما 
. شخصية القصة ٙبٌل موضوع ادلهم كحامل ككاصل الركاية أك  تعبّبه ُب كالـو أك فاعلو

 11األمانة أك األخالؽ أك شيئ الذم يريد أف يصل إٔب القراء ابلعميد.

 كتَبجم لفظ الشخصية ُب اللغة اإلصلليزم ابلكلمة األخرل كىي الكلمة "

character أما من  " الٍب دٌلت على كٌل مشارؾ ُب أحداث ، احلكاية سلبنا أك إغلاابن
ال يشارؾ ُب احلدث فال ينتمي إٔب الشخصيات بل يكوف جزءنا من الوصف. الشخصية 
عنصر مصنوع ك سلَبع ككٌل عناصر احلكاية فهي تتكٌوف من رلموع الكالـ الذم 

 10يصفها، كيتٌور أفعاذلا، كينقل أفكارىا كأقواذلا.

القصة بناء على أحوالو. كالشخصية  حركوفيت الذين الشخص ىو األفراد لذلك،
عند مفهـو علم األدب ىي األشخاص الذم موجودة داخل القٌصة الٍب ٙبارؾ القٌصة 
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بناء على أحواؿ ذلك األشخاص ككٌل ذلك األشخاص لديهم صفة ك الطبيعية ك 
 10ُب تلك القصة. اخلصائص ادلعْب الٍب ينفرد أبشخاص األخرل

عنصران مهيمنا ُب بناء القصة السردية، كىذا  سردية قصة ُب الشخصية صارت لقد
ا بال شخص كاألشخاص الٍب  األمر غلرم بسبب إٔب أٌف ال ؽلكن أف يبِب قصتنا جٌيدن

كلكٌل شخصية ىناؿ صفة خاصة   13تينقص فيها ألف القصة ٘برم أبحواؿ الشخصيتها.
ٚبصص هبا الشخص ابلشخص األخر، ك تيسمى تلك الصفة ابلشخصية 

(Karakter ،الٍب مأخودة ك ملخصة من تصوير ادلؤلف عن أفعاؿ الشخص، كأقوالو )
 كالعادتو، كغّب ذلك.

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

كاألفكار ك ادلشائر  كالرغبات ابلطبيعة ادلؤلف ه األسلوب يصفالتحليلية أك ادلباشرة، هبذ
األشخاص ُب القٌصتو ابلكلمة الٍب تدٌؿ على ٙبديده كتعينو. كاألساليب الثاين ىو 
األسلوب الضمِب أك األسلوب التصوير، هبذ األسلوب ال يصف ادلؤلف الطبيعة 

عة األشخاص بل أخد األشخاص ُب القٌصتو بوسائل الكلمات الٍب تصور هبا الطبي
ادلؤلف بطبيعة األشخاص بتصويره من احملادثة لذلك تعْب الطبيعة األشخاص يتعلق 
ٗبالخص القارئ عن تصوير ادلؤلف. ك األساليب الثالث ىو األسلوب السياؽ، نالخص 
الطبيعة األشخاص ُب القٌصة من استعماؿ اللغتو ك اللغة ادلؤلف ُب حينما يتحدث أف 

 10ىذا األشخاص.

كتنقسم الركاية عند مفهـو علم األدب إٔب ثالثة أقساـ كىم الشخصية الرئيسية، 
 كالشخصية ادلسٌطحة، ك الشخصية الثانيوية. 
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 الشخصية الرئيسية -

ىي الشخصية الٍب تدكر عليها زلور الركاية أك ادلسرحية، كليس شرطنت أف تكوف 
كٙبرٌكة بينما شخصية اثنوية أك بطل العمل األديب، إظلا يشَبط أف تقود العمل األدب 

  1١شبو اثنوية ىي الرئيسية. كقد تكوف الشخصية الرئيسية اتبعان للبطل أك خصما لو.

كتسمى أحياانن بشخصية األظلاط، كىي ال تتبع تطور احلبكة ما دامت ال تتطور 
مع تطور أحداث الركاية، كذلذا تكوف كظيفة احلبكة أف تضع الشخصيات ادلسطحة ُب 
مواقع جديدة تقتضي تغيّب عالقاهتا بعضها ببعض. كمن خالؿ ذلك ٘بعل سلوؾ 
الشخصية سلوكنا ظلطينا مكررنا ال يقبل التعديل فالشخصية ادلسطحة ترينا الوجو احلقيقي 

 1٣الذم ؼلتقي ٙبت السطح ادلألوؼ ألهنا تكشف ادلفارقة الدائمة بْب ادلألوؼ كاحلقيقي.

 الشخصية ادلسٌطحة -

ية الٍب ال تزيد ُب العمل األيب عن كوهنا امسان، أك مسة معينة ال أعلية كىي الشخص
ذلا، كال تتطور ُب أدائها، كال يكوف ذلا دكر مهم يثّب القارئ أك ادلشاىد. كىي عكس 
الشخصية التامة ذات العمق الواضح كاألبعاد ادلركبة كالتطور ادلكتمل، كال بٌد عمل ركائي 

  10يات مسطحة إٔب جانب شخصيات اتمة.أك مسرحي أف تكوف فيو شحص

ككانت تدعى ُب القرف التاسع عشر ابلشخصيات الفكاىية، كىي ٙبريف للواقع 
ألهنا تقـو على صفة كاحدة، أك فكرة كاحدة ٘بعلنا نعرؼ عليها بسهولة كلما دخلت 
ادلسرح، كىي مزااي تتصل بصور الناس اإلجتماعية عن أنفسهم كال شيئ آخر. كىي 
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قيلة الظل تلقي الكآبة ُب نفوسنا كادلعيار الذم كضعو فورسَب للشخصية شخصية ث
 1١ادلسطحة ىي : أننا نعرب عنها ٔبملة كاحدة أك ٔبملة قليلة.

 الشخصية النمطية -

كىي شخصية ال تكوف أساسية ُب العمل األيب كلكنها معركفة بنمط معْب 
األمّب أك البخيل الشرطة. كىذا  عرفت بو كجاىزة ألداء دكرىا ادلعْب كأبلو القصر أك اتبع

التخصص معركؽ منذ عهد اإلغريق ٍب الركماف، كيشَبط ُب الشخصية النمطية أٌلل تكوف 
رئيسية أك اتمة أك ذات دكر فعاؿ. كػلسن أف تتشبو بشرػلة اجتماعية كٛبثل شخصية 

 11انبعة من اجملتمع.

 موجود القوانْب ليست الشخصية شخصا كال كجود ذلا خارج عآب الركاية حٌب ال
اخلاصة ُب تشكيل الشخصية، فال شيئ ؽلنع الركام من أف ينسب إٔب شخصيات ركايتو 

 أقواالن كأفعاالن كميوالن كمشاعر ٓب يذكرىا ذلا التاريخ.

الواضحي ُب طريقة ٙبليل  التحليلي ادلنهج ىناؾ ذلك، ليست إٔب إضافة
جودنا فيو القوانْب ادلعيْب ُب طريقة ٙبليل الشخصية ُب الركاية. كاف ُب العآب األديب ال مو 

الشخصية حٌب شرح كثّبان من النقاد األديب طريقة التحليل الشخصية بناء عن فكرتو، 
 كمن طرائق التحليل الشخصية ُب الركاية عند نقاد األديب ىي كما يلي:

كقد أعطى سومارجو ك سيِب طريقة التحليل الشخصية ُب النتائج السردية كىي 
11: 

 ٙبليل من جهات األفعاؿ األشخاص. .٣
 ٙبليل من جهات األقواؿ األشخاص. .0
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 ٙبليل من جهات التصوير اجلسدم األشخاص. .١
 ٙبليل من جهات األفكار األشخاص. .1
 ٙبليل من جهات التصوير ادلؤلف عن صفات األشخاص. .1

 إاٌل  القصة إحدل ُب األشخاص بشخصية نعرؼ أف ظلكن ال أف ركبّبت شرح
 فواجب الركاية ُب ابلشخصية نعرؼ أف نريد كإف ادلؤلف، تصوير عن التأكيل بوسيلة
 ُب األشخاص كالصفات كاألقواؿ، أفعاؿ، عن ادلؤلف تصوير أف بناء نلخص أف علينا

  10الركاية.

 عديدة، منها : طرائق ىناؾ الشخصية ٙبليل طريقة ُب أف زيتوف لطيف كشرح

 ال معايّب من انطالقان  الشخصية نصنف ظلكن كصف الشخصية بوصف عاـ:
 مع انسجامها أك( خائن بطل،) األحداث بدائرة عالقتها طبيعة خالؿ من ذلا حصر

 عوامل لبعض متمثيلها أك ،(ادلغوية ادلرأة السذج، العذكؿ، ادلٌدعي،) التقليدية األدكار
 .اْب( ادلوضوع، الذات، ادلرسل،) االتصاؿ

نتاج اللغة كال كجود لو خلط الشخصية ابلشخص : فمع أف الشخصية ىي 
خارج الكلمات الدالة عليها ُب النص، فإٌف القرٌاء ينظركف إليها أحياانن كأهنا شخص حٌي 

 موجو حارج احلكاية.

قصر الشخصية على البؤرة السردية )الرئية أك كجهة النظر(: شجع على ذلك 
س ( كجويDostoievskiٙبٌوؿ الشخصية ُب الركاايت ادلتأثرة بدكستوفسكي )

(Joyce)  إٔب نوع من الوعي الذاٌب الذم يقدـ رؤل مغلفة ابلشك تكشف طاقات
 الشخصية الداخلية أكثر شلا تقدـ كاقعها.
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قصر الشخصية على الصفات ادلسندة إليها نتيجة ميل النقد البنيوم إٔب حصر 
ة الشخصية ابلصفات، أم ابخلاصينات اجلامدة الٍب ينسبها إليها النٌص. كمع أف العالق

بْب الشخصية كصفاهتا مؤكدة إٔب أف الصفات كاألفعاؿ قد تتشابو من دكف أف يتشابو 
 أصحاهبا.

قصر الشخصية على عادلها النفسي مع أف عآب الشخصية النفسي ليس فيها كال 
ُب ما ينسب إليها من صفات كأفعاؿ بل ىو نتاج شكل من أشكاؿ العلقة بْب اجلمل 

إٔب كجود مفهـو للحتمية النفسية غلعل القارئ يرل عالقات اللغوية. كيعود ىذا األمر 
سببية بْب بعص اجلمل. فإذا كرد ُب النص أف "فالف يغار من فالف" ٍب كرد أف "فالانن 
أضٌر بفالف" فربط القارئ بْب اجلملتْب ربطان سببينا تصبح العالقة : " فالف أضر بفالف 

 10ألنو يغار منو".

خصية ادلرأة ككصف أبف سلوؾ ادلرأة تتعلق لقد كضع فركد نظريتو عن ش
بشخصيتها، كالشخصية تعتمد على نوع اجلنسي، لذلك قد بُب شخصية بْب ادلرأة ك 

 (Idالرجاؿ منذ أكؿ الوالدهتم. أكد فركد أبف شخصية بيِب على ثالثة عناصر كىو اذلو )
اإلنساف (. كاذلو ىو صفة جسدية ؽللك Super Egoكاألان العليا ) (Egoكاألان ) 

منذ كالدهتم، كاذلو ىو عنصر أساس يبُب عناصراف األخراف كعلا األان كاألان العليا. كيلعب  
كثّب األان دكره ُب منطقة العقلية الٍب تعقل ٖبّب أك سيئة. ك األان العليا تتدكر ُب منطقة 

 13األخالقية.
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 كالتعاطف(، Affectiveكقد حدد فركد شخصية ادلرأة أبهنا الوجدنية )
(Emphatic ك )ابآلخرين االىتماـ (Nurturant كظهرت ىذه الشخصية .)

 10.الرجاؿ من دائما ابلغّبة يشعركف النساءلذلك  قضيببسبب ادلرأة ال ٛبلك 

 ُب .تغيّبىا ؽلكن ال مصّب مسألة ىي للشخص البيولوجية حالةعند شرح فركد 
 على احلصوؿ الطفل مراحل من مرحلةكىي  ،(Phallic Stage) قضييبال مرحلة
 ك للبنْب للقضيب ادلثّبة ادلتعة على احلصوؿ الطفل ،التناسلية األعضاء ما ػلددعند ادلتعة

(، قد تفرؽ بْب شخصية ادلرأة 0-١ سن حوإب. كُب ىذه ادلرحلة )لبظراب للبنات
 كأقل كالعاطفية، كمزاجو، ضعيفة،كشخصية الرجاؿ. فظهرت شخصية ادلرأة للمرأة أبهنا 

 0١.كعقالنية كاذلدكء قوم،كعكس ذلك شخصية الرجاؿ ىو  .عقالنية

 العالقة بني شخصية ادلرأة و اجملتمعد. 

إف أتملنا إٔب اتريخ ظهور حركة النسائية فوجدان أف ظهور ىذه احلركة ىي تعتمد 
إٔب كثّب من أضلاء احلياة اإلنسانية، منها: اإلجتماعية، كالسياسية، كاإلقتصادية، كالدينية. 

ظهور األراء ُب  ىي النسوية احلركة إلنشاء النسوايت تشجعاب اإلجتماعية الٍب من أسب
اجملتمع األبوم أبف ادلرأة ىي ربة البيت الٍب ال تعمل إاٌل ُب البيتها، كٔبانب األخر كضع 
اجملتمع األبوم  ادلرأة ُب مقاـ األسفاؿ من الرجاؿ بشأف ال يعطع اجملتمع األبوم للمرأة 

 0٣.معينةعلى كظائف  شغلنكؽلنع اجملتمع األبوم للمرأة ُب  ادلالئم تعليم

كقف األراء ُب معظم اجملتمع األبوم أبف الرجل ىو قوامن على النساء، كمن  
 النمطية الصورللمرأة بناء على ذلك األراء. ك  السلبية النمطية الصورىذا األراء ظهر 

 مهم ك غّبشخصية ادلرأة ىي للمرأة ُب اجملتمع األبوم ىي ظهر األراء أبف  السلبية
 التنشئة خالؿ من سواء طويلة عملية خالؿ من الواقع ىذا. كظهر خجوؿ ضعيفة ك
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كمن  .الدكلة سلطة خالؿ منك  كالدينية كالثقافية االجتماعية كبناء كتعزيز، االجتماعية،
ىذه عملية طويلة، كضع اجملتمع األبوم للمرأة صورة شخصية السفلة بنسبة على 
جنسها. كُب احلقيقة، كاف بْب النوع كاجلنس علا شيئاف سلتلفاف ليسهما شيئنا سواء. كاف 

الذم   طبيعي أمر ىواجلنس ىو شيئ اثبت ؽلل اإلنساف من كالدهتم، أم كاف اجلنس 
 00كأما النوع ىو صفة خصوصية تنتاج من بناء اإلجتماعية. لكل اإلنساف. هللا أعطاىا

 كالنساء الرجاؿ بْب االختالفاتىو  شوالَب إلْب( كما شرخو Genderكالنوع )
كالتعريف الواضح عن النوع ىو كما ييشرح ُب   0١.كالثقاُب االجتماعي البناء على بنسبة

 كالعقلية، كالسلوؾ دكر لتمييز يستخدـ ثقاُب مفهـو ىو اجلنسموسوعة دراسة ادلرأة كىو 
 01.اجملتمع ُب تنمو الذين كالنساء الرجاؿ بْب العاطفية كاخلصائص

لذلك، كاف اجلنس ىو طبيعي كال يستطيع اإلنساف أف يتغّبه، كالنوع ىو بنية 
خٌب يتسم ادلذكر ابإلغلابية  بومالذكورية السائدة ُب الثقافة األ ثقافة أنتجتها التحيزات

كادلغامرة كالعقالنية كاإلبداع، بينما تتصف األنثى ابلسلبية كالرضوخ كاالرتباؾ كالَبدد 
كلكن ٓب يبقى ُب اجملتمع األبوم أبف بْب اجلنس ك  01كالعاطفية كاتباع العرؼ كالتقليد.

القة اجلنسية النوع علا شيئاف سلتلفاف كاليزاؿ اجملتمع األبوم بفكره أبف أف الع
(Gender( ؽلثل عالقة النوعية )Sex )ُب االختالفات ( النوعsex differences الٍب )

 00(.gender differences) اجلنس ُب الختالفاتىي سواءن اب

شخصية ادلرأة ىي نتائج لذلك، يلعب اجملتمع دكرىم ُب تعْب شخصية ادلرأة ألف 
، ذلك فهي نتائج ثقافة اجملتمعات كالثقافية كعلىالعادات كالتقاليد كالقيم االجتماعية 
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فنحن نعلم أٌف العادات كاألظلاط االجتماعية تتغّب كقد يكوف للمرأة دكر ُب تغّبىا 
ك أٌف ىذه العوامل رلتمعة تتفاكت بْب اجملتمعات كتتفاعل بدرجات متفاكتة ، أحياان

كن إف نالحظها ُب تكوين كينتج عنها أفكار كا٘باىات كعادات كقيم كسلوكيات شليزة ؽل
 الؿ تصرفاهتا كا٘باىاهتا العامة.شخصيتها من خ
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 الثالث فصلال
 التحليل البياانت

 لنجيب الكيالين شخصية ادلرأة يف الرواية "الربيع العاصف" . أ

قبل نتحدث أف شخصية ادلرأة، علينا أف نفهم ٗبعرفتها حدكدىا كأساليب 
كانت تصويرىا ُب الركاية لكي نتوضح أف حقيقة شخصية عند مهـو علم األدب. 

الشخصية الركائية ىي كائن مصنوع من صفات بشرية كأعماؿ بشرية. ذلذا تتشابو 
الشخصية الركائية الواحدة عن الشخصية الركائية ك الكائن البشرم، كذلذا أيضا ٚبتلف 

  00األخرل ُب الصفات كاألعماؿ كاألدكار كاألعلية كما ؼلتلف أفراد البشر.

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

 فكاراألك  رغباتالك  طبيعةابل ادلؤلف يصفادلباشرة، هبذه األسلوب أسلوب التحليلية أك 
ك ادلشائر األشخاص ُب القٌصتو ابلكلمة الٍب تدٌؿ على ٙبديده كتعينو. كاألساليب الثاين 
ىو األسلوب الضمِب أك األسلوب التصوير، هبذ األسلوب ال يصف ادلؤلف الطبيعة 

صور هبا الطبيعة األشخاص بل أخد األشخاص ُب القٌصتو بوسائل الكلمات الٍب ت
ادلؤلف بطبيعة األشخاص بتصويره من احملادثة لذلك تعْب الطبيعة األشخاص يتعلق 
ٗبالخص القارئ عن تصوير ادلؤلف. ك األساليب الثالث ىو األسلوب السياؽ، نالخص 
الطبيعة األشخاص ُب القٌصة من استعماؿ اللغتو ك اللغة ادلؤلف ُب حينما يتحدث أف 

 03ىذا األشخاص.

                                                           
67

 ٣١١(. ص. 0١١0ّبكت : دار الٌنهار، ". )بمعجم مصطلحات نقد الروايةلطيف زيتوين. " . 
68

. Sugihastuti dan Suharto. Op. Cit. Hal. 50-51. 



 

00 
 

دكرىا إٔب  انحية منم تنقس القصة أك كالركاية األديب اإلنتاج ُب الشخصيات
 Character)ك الشخصية الثانوية  (Central Character)قسمْب : الشخصية األساسية 

Pheripherial .) 

 .الركاية ُب كثّبة أحدااث أف اخلربة ذكم من شخصية ىي األساسية الشخصية -

 ُب مرات أك أحياان الركاية ُب تيذكر ىي الشخصية الٍب  الثناكية الشخصية -
 الركاية. مراحل

"الربيع العاصف"  الركاية ُب ادلرأة الشخصياتحدد  الشركح، ىذه على بناء
لنجيب الكيالين ٖبمس شخصيات، كىي : مناؿ، كأـ العٌزل، كأـ عبد ادلعطي، كأـ 

 مناؿ، كعليو. بتفصيلها كاألٌب :

 ربيع العصيف" لنجيب الكيالين المنال يف الرواية "شخصية  .0

كانت مناؿ ىي شخصية أساسية لديها دكر الكثّب ُب بناء الركاية الربيع 
العاصف لنجيب الكيالين. بناء على تصوير صليب الكيالين دلناؿ فوجدان أف لديها مناؿ 

 دكر الرئسي ُب بناء القصة ُب الركاية الربيع العاصف. 

البشرة  اجلميلة لديها بيضاء ين شخصية مناؿ أبهنا أمرأة شابةكصف الكيال 
بوجها األكركبيوف، ذىبت مناؿ من مدينة القاىرة  بقريب من اجليزة كىي شلرضة ُب 
مستشفى الوحدة اجملمعة. كانت الطريقة احلياة مناؿ طريقة مدانية ألهنا تسكن ُب مدينة 

ابلقلق ألهنا تنتقل من مدينة القاىرة إٔب  القاىرة قبل كصوذلا إٔب قرية الشرشابة، تشعر
القرية بعيدة عن ادلدينة الٍب ٚبتلف عاداهتا ك خالة اجلغرفيتها، ك تذكر مناؿ ٗبدينتها 

ضعيفة ال تستطيع أف  امرأة ادلدينة القاىرة. كانت مناؿ ىي جو عن دائما ألهنا تغيب
 كالده فقّبة عائلة سرة قدالقرية شرشابة، ككانت مناؿ تيولد ُب أ ُب الرجاؿ سلطة ضد
 طفالة. كانت مناؿ منذ توُب
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كصف صليب الكيالين صخصية مناؿ ُب كثّب من تصوير عن شخصيتها، ك 
 كجدان منها :

 رتالية منال -

القرية شرشابة. كانت  ُب جاء عندماككصف صليب الكيالىن مجالية مناؿ بوصفو 
كانت مناؿ أمجل ادلرأة ُب تلك مناؿ مرأة مجيلة كعندما كصلت مناؿ ُب قرية شرشابة  

ادلنطقة حٌب أرد كثّب من رجل القرية شرشبة أف ينكحها. كمن مجالية مناؿ، كصف 
 صليب الكيالين ُب الركايتو:

العني الفضولية تتلصص عرب نوافذ العربة، وتًتكز لبضعة "
حلرات على ادلرأة اجلميلة اليت جتلس يف ادلقعد اخللفي، 

كل جديد تالحق العربة رغم ذيل والنررات ادلشوقة إىل  
 00"الًتاب الضخم الذي ينسحب وراءىا

 مناؿ ٔبمالية شرشابة القرية الرجاؿ يفًبكىذه إشارة أف مناؿ ىي مرأة مجيلة 
حٌب يريد أف ينكحها كثّب من الرجاؿ ُب القرية شرشابة مثل عبد ادلعطى، ك معلم حامد، 

هنايتو دخل  ُبك احلج علي، كىذا احلاؿ يسبب ادلشكلة عطيمة ُب القرية شرشابة ك 
 .السجن إٔب معلم حامد ك احلج علي 

 كقد كصف الكيالين ٔبمالية مناؿ بوصفو كاألٌب :

وكان شيئاً ال خيطر ذلم على ابل،  "فلم يكن أحد يفكر فيو،
رتال منال وحبها أمر مشاع، الكل يعشقون رتاذلا،  ةومسأل

 21حيبوهنا ويبتسمون ذلا، وال يرفضون ذلا طلبًا"
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 نفهم أف ؽلكننا كلكنال سشّب إٔب مجالية مناؿ بصريح  االقتباسكلو كاف ىذا 
أبهنا مجيلتان حٌب ال ؽلكن الرجاؿ أف يرفض ٗبا تطلبو مناؿ. ك الصف عن ابتساـ  ضمنا

 مناؿ ىو شيئ تشّب إٔب أهنا مجيلة حٌب ػلبو مجيع الرجاؿ ُب القرية.

 منال طبيعة -

 ادلدينة ُب امرأة مثلتعيش  كصف صليب الكيالىن أبف مناؿ ىي امرأة ادلدينة الٍب
تنتقل من مدينة القاىرة إٔب القرية بعيدة عن ادلدينة الٍب ابلقلق ألهنا  تشعر، حٌب عموما

ادلدينة  جو عن ٚبتلف عاداهتا ك خالة اجلغرفيتها، ك تذكر مناؿ ٗبدينتها دائما ألهنا تغيب
 . كىذا احلاؿ كما كصفو صليب الكيالين ُب ركايتو: القاىرة

"وطوال الطريق كانت )منال( جتفف دمعة تنزلق فوق خدىا 
خرى، كانت حتس أن قلبها وروحها وعينيها كلها لتستقبل أ

تبكي. كل شيئ فيها كان يبكي، وكانت الذكرايت احللوة 
 20ادلاضية تتزحم يف رأسها فال تثري لديها سوى احلسرة واألمل."

عن القلق الٍب كقع ُب القلب مناؿ حينما ترل ٕبالة اجلغرفية  االقتباسكصف ىذا 
ك اجلغرفية ٔبغرفية ادلدينة القاىرة الٍب لديها كثّب من القرية شرشباة ك تقَبف مناؿ بتل

. القاىرة مدينة ُب السياحية ادلواقع، كمناؿ ىي امرأة  ادلدينة الٍب ترغب ُب شلتعة أماكن
 ىي كاؿ أٌب : ادلدينة ُب احلياة مناؿ ذكرايتكُب الوصف عن 

"وختفف عن قلبها ادلكلوم آالم الغربة، ووحشة الوحدة، وخيل 
إليها أن أايم الفسحة يف حديقة احليوان ويف اذلرم، وعلى شاطئ 
النيل ويف ادلقطم، وشارع فؤاد، ودور السينما الرائعة، 
والكازينوىات اخلافتة الضوئ، خيل إليها أن ىذه األايم 
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ولن جيود مبثلها أصبحت كاألمنية الرائعة اليت لن تعود، 
 26الزمان."

كىذا ىي احلالة ادلدينة الٍب تشتقها مناؿ كتبْب ذلك االقتباس عن حياة مناؿ قبل 
رليئتها ُب القرية شرشابة. من ىذا الوصف، أخدان أبف مناؿ ىي مرأة ادلدينة الٍب تعيش 

حٍب ذكرىا اليـو ادلاضية حينما تعيش  القرية ُب ابلعادة مألوفة تكنُب العادة ادلدينة كٓب 
 .السياحية ادلواقعُب ادلدينة كىناؿ تستطيع أف يزير إٔب كثّب من 

،  الذات احَباـ ارتفاع كمن صفة مناؿ، كصف صليب الكيالىن أهنا مرأة لديها
كانت مناؿ لديها مبدأ احلياة الثابتة لن تستطيع أف هتتز أحد. كصف صليب الكيالين 

 اؿ بوصفها ٗبحادثة بْب مناؿ ك معلم حامد :صفة من عنيدب

ورأى ادلعلم األسورة الذىبية دمدودة إليو، ووجو يسوده "
الشحوب، وشفتيها ترجتفان يف عصبيو، فلم يتناوذلا منها بل 

معلم ، منال : إين أصر على ردىا،  معلم حامد : ليس يل قال:
معلم و، منال : ألنو تصرف سافل من أساس، : ما السبب؟

وقالت يف حدة وانفعال : أنكم معشر ، حامد : إنك غاضبة؟
الفالحني خمادعون، يصفونكم ابلبساطة والطهر و النقاء، وأنتم 
ذائب دتتلي، قلوبكم اخلبيثة، كلكم مرضى ابلبلهار سيا، وأيضا 

 0١"ابخلبث

ىذه احملادثة بْب معلم حامد ك مناؿ حينما تعرؼ مناؿ أبف معلم حامد زفر 
و سينكح مناؿ، فغضبت مناؿ بسماع األخبار بينها ك معلم حامد كتزعم مناؿ أبن الثرثرة
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الٍب يعطيها، كُب مبدأ احلياة مناؿ لن  الذىبية ألسورةمعلم حامد مناؿ اب رشاأف قد 
 تعرؼ برشوة كلن تقبلها دائمان. 

من شخصية األخرل لديها ادلناؿ ىي كانت ادلناؿ ىي مرأة قوية ُب مواجهة كل 
ها فاستدار أفكارىا ُب أشياء األخرل  ازعجت الٍب مشكلة تواجو عندمااحلياة. ادلشكلة 

كي تستطيع أف تنسى ادلشكلة احلياهتا. كىذا الشخصية نستطيع أف نراىا ُب تصوير 
صليب الكيالين دلناؿ ُب أكؿ رليئتها ُب قرية شرشابة كتشعر مناؿ قلق شديد، بل ٙبويل 

أبفكار األخرل، كىي األفكار للعمل ٔبد لكى حصل مناؿ أفكارىا عن تلك ادلشكلة 
 مناؿ أمواؿ كثّب. كىذا كما كصفها صليب الكيالين ابألٌب :

عزيزيت منال دائرة مفرغة دملة، لكن االستغراق يف  إهنا اي"
العمل، وعملي اخلاص الذي يدر بعض ادلال ينسياين ما كان من 

توائم الثالثة ال وجود ذلا ادلتوقف أن أقاسيو من فراغ و غربة وأمل ىذه ال
 01"إال يف خيال الشواذ واحلادلني

كصف صليب الكيالين جهود مناؿ ُب ٙبويل األفكار من ملل الذم تشعره  إٔب 
العمل الذم ػلصل لألمواؿ. كىذا اجلهود لكي تستطيع أف تنسى ُب صورة ادلاضية ك 

 بسبب  شرشابة قرية رليئتها ُب اكالُب  شديد للمناؿ ٗب شعرتأسلوب احلياهتا ادلدينية. 
القركية شرشابة حٌب تشعر  ثقافة ادلدينية القاىرة ك ثقافة بْب ذريةاجل الثقافية اختالفات

ة جلميع األحواؿ الٍب تدكر حوذلا، االهنزامي ضعيفامناؿ ٗبلل شديد لكنها ليست مرأة 
 ها اخلاص.بعمل ادلاؿ من الكثّب جلعل اذل الفرصترل مناؿ أف تلك األحواؿ ىي 

، البشرة بوجها األكركبيوف بيضاءكنلحص أبف مناؿ ىي مرأة شابة مجيلة لديها 
نية ألهنا كلديها الطريقة احلياة طريقة ادلد مستشفى الوحدة اجملمعةككانت مناؿ  شلرضة ُب 

 . تسكن ُب مدينة القاىرة قبل كصوذلا إٔب قرية الشرشابة
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 لنجيب الكيالين العاصف"شخصية أم العّزى يف الرواية "الربيع  .6

كانت أـ العٌزل ىي زكجة معلم محد ك سغلت ُب أعماؿ البيت كزكجها يعاشرىا 
القركية تعيش ُب العادات القرية شرشابة الٍب يركف  ضعيفة الزكجةمثل اجلاموسة، ىي 

 كحدىا السريركأعماؿ  البيت إاٌل ُب أعماؿ مفيدة ليست ادلرأةاجملتمع أبف 

 رتالية أم العّزى -

 مجاذلا لكنك عْب األسود  بيضاء بشرة لديهمكانت األـٌ العزٌة ىي مرأة مجيلة 
حٌب ال يرل أحد ٔبمالية أـ العٌزل إاٌل بسمنها كحسب. كقد كصف  احلمل مشمولة

ـٌ العٌزل بوصفها كاألٌب :  صليب الكيالين ٔبمالية أ

ورفعت منال نرراهتا إىل )أم العز( من جديد، كانت دتيل إىل "
نة، آاثر احلمل تبدو على بطنها، وعقد من الكارم السم

األصفريزين صدرىا، خلف شاذلا الشفاف، والقرط الذىيب 
الدائري الكبري يتديل من أذنيها، والكحل األسود يطلي عينها 
يف غري نرام أو أانقة، لكن عينيها كانتا كبريتني فاتبتني كعيين 

ن دتمتان ذواات البقر الورشي، وعنقها دمتلئ بض، ولفمها شفاات
جاذبية خاصة كانت رتيلة حقا، وىتفت منال : زوجتك رتيلة 

 01"جدا اي معلم 

 

 طبيعة أم العّزى -
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 تعيش أـ العٌزل ُب القرية شرشابة الٍب مجيع األعضائها يعيشوف ُب النطر األبوم.

 كأعماؿ البيتها أعماؿ ُب إاٌل  ذلا يفيد ال ادلرأة أف شرشابة بقرية اجملتمع مجيع يرل
. النظر اجملتمع أف ادلرأة القرية ُب تعيش الٍب ادلرأة طبيعة ، كيؤثر ذلك النظر إٔبالسريرىا

أـ العٌزل الٍب ال ٛبلك القادر على مقاكمة الظلم من  طبيعة على تؤثرىي جنسية الثانية 
 زكجها. كىذه الطبيعة كما كصفها صليب الكيالين ُب ركايتو :

قفاىا، فاستمرت يف عملها يف  وأىوى بكفو الغليرة على"
صمت، ومراجل الغضب العنيف تثور يف نفسها، وتلفح كياهنا، 
لكن ماذا تفعل؟؟ إهنا دائماً تؤثر الصمت وتقبل اذلزدية كلمادب 
منهما خالف، أو نشبت بينهما معركة، وادلعلم على حد تعبريىا 

 "مسكني وابن حالل، ورجل طيب رغم حدة مزاجو قسوتو عليها

 شخصية أّم منال يف الرواية "الربع العاصف" .1

كترغب ُب أكالدىا، ىي أرملة ضعيفة  األربعْب عمرىا أرملة ىيإٌف أمها مناؿ 
 كليست أرملة غنية. كقد كصف نديب الكيالين رغبة أمها مناؿ ٗبناؿ كاألٌب :

ابلطبع، وإذا مل تنقلي إىل  القاىرة، فليكن يف منان قريب منها "
لسفر والعودة يوميًا لتكوين بيننا، آه، لشد ما حىت تستطيعي ا

تشوقت إليك، كان خطابك كنزًا ذتينًا ابلنسبة يل، فأضمو إىل 
 00"صدري يف حنان، وأقرأه عشرات ادلرات، بل وأحلم بو

ـٌ الٍب ترغب ُب أكالدىا ك تشتق ٗبناؿ حينما سكنت مناؿ  كانت أمها مناؿ ىي أ
 شيء أبم للتضحية مستعدة كاهنا ذلا ابلنسبة شيء أم تفعل كاألـُب القرية شرشابة، 

، كإٌف تستطيع ستنقل إٔب مكاف قريب من مسكن ابنها كي تستطيع أف احلبيب البنها

                                                           
76

 00. ص. نفس ادلرجع.  



 

١0 
 

. ىذه ىي   قرية ُب شهرين دلدة ابنها تركت الٍب األـ شوؽ عن تعبّب٘بمع ابهنا كٌل يـو
 كىذه ىي عبارة عن ترغيب األـ البنها. بعيدة

حينما جاء احلج علي إٔب بيت مناؿ ُب القاىرة، أرد احلج ٖبطبة  كُب الوقت األخر
ها أم الديوف لتسديد علي حاج عرضمنل كلكي ستكوف مناؿ زكجتو. ُب ذلك الوقت، 

احلج علي ألهنا ال  قَباحمناؿ. بل رفضت األـ اب إٔب منو يتزكج أردت أف  اذا كامل مناؿ
 بْب حوار ُب تنعكسإاٌل إذا أردت أبنتها بزكاج. كىذا  الزكاج على ابنها يستطيع أف غلرب

 األـ التإب : علي حاج

" احلج علي: كلّ ىذه ادلشاكل من السهل تسويتها، وإين آلخذ على 
نفسي عهدا أن أقوم بسداد كّل ديونكم، وأنكفل بكل مطالب 
البيت واألوالد. فقالت األم والدىشة مل تفارق مالحمها ونرباهتا : 

ق الطاقة. احلج علي : إيّن أضحي بكل شيئ من أجل منال. ىذا فو 
 22األم : لكن إىل حد"

 بابحلقيقة، استطعت األـ ابجبار مناؿ عن زكاج احلٌج علي ألهنا األـ كاالبنة ٘ب
 على اابنه رؤية تريد كال  هاتابن ترغب ُب األهن ذلك تفعل ٓب األـ كلكنا، كالدهت يطيع أف

 ا.اإلكراى بسبب الزكاج

 يف الرواية "الربيع العاصف" لنجيب الكيالين شخصية أمو عبد ادلعطي .1

أبناء ككانت ترغب ُب انبائها خاصة عبد ادلعطى ألنو  أربعة الديه الٍب عجوز امرأةىي 
 اببنها العزيزة األـ كانت. ابنها اصلازات كل مع انتهازاي فهوأبمراض شديد،  ادلريض

 القرية ُب تقف لن ادلستشفى، بينما كاف الكاُب الطيب العالج يتلق ٓب ابنها ألف كغاضبة
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. البنها طيب عالج أفضل على صوؿٕب عبد ادلعطي األـ تتوقع ،. فلذلكابنها ٔبهود إال
 كتنعكس تلك الطبيعة أمو عبد ادلعطي ابالقتباس التإب :

"قالوا إن ادلستشفى بدأت عملها اليوم، ال بد أن تكون أمك 
أان أم عبد ادلعطي ربنا حيرسو، للقمة  أول من يفحصها الطيب،

إذا أكلتها تقف على قليب ىنا، رأس تفور دائماً، والسعال يقرع 
 23نفسي."

ألهنا أـ عبد  خاص طيب عالج لتلقي قاألـ عبد ادلعطي تزعم أهنا ٙبكانت 
ادلعطى كىو من الذم غلعل ادلستشفى قائمة ُب تلك القرية. أـ عبد ادلعطى ىي امرأة 

 ُب اجملتمع. امتياز على للحصوؿ لو ابلنسبة فرصة ىواصلازاة ابنها  تعترب أبف  الٍب ةانتهازي

 

 

 لكجيب الكيالين يف الرواية "الربيع العاصف" عليوشخصية  .5

كانت العليو ىي أرملة طويلة لساهنا كىي اجلّباف عبد ادلعطي، لديها ابنة تعمل   
ابنها من عماذلا ُب ادلدينة. كىذا كما ُب طنطا  كال يرغب انتها إاٌل ٗباؿ الٍب حصلو 

 كصفو صلب الكيالين :

"ادخلي اي عليو... ادخل اي طويلة اللسان... واستطاع عبد ادلعطي جاىدا أن جيعل 
ادلرح يسود جو ادلكان، وأن ديد حبال األمل ابلنسبة لعليو، وحتمل غزذلا السمج، 

قبالت احلارة، كلها كتبها البنتها ومداعبتها الثقيلة، ألوف السالم وماليني التحية،وال
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حسب رغبتها، كانت ترغي وتزيد وتكرر وتعيد ما قالتو، خاصة "الشيك" الذي 
 24تنترره عليو من بنتها، كانت تردده مرة كل سطرين"

إٌف عليو ىي زكجة ادلرحـو عباس أبو صلم، تلك األرملة اللعوب الفقّبة الٍب   
تها الٍب تعمل كخادمة ُب طنطا. كالعليو ىي مرأة تطارد عبد ادلعطي دائما كتتعلل اببن

 .مرة كل ُب مهاالٍب تستطيع أف تستخد ادلاؿ سلازفة الٍب تعترب أبف بنتها ىي مرتزق

 ابجملتمع العريبالربيع العاصف  الروايةبني شخصية ادلرأة يف عالقة ال . ب

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

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

كطٌورىا   أفالطوف طرحها الٍب احملاکاة نظرية ُب األدب اجتماع علم جذكر صلد قد
التقاعل   إٕب يلمح أساسها ُب كىي بالمنازع، األقدمْب الفالسفة أعظم من كعلا ارسطو،
 الطبيعة كاحليائ، دلظاىر تقليدان  فتعبّب "احملاكة" يعِب كاألدب اجملتمع بْب ادلوجود كالَبابط

 ىو نظر أفالطوف كجهة من احملاکي كاحملتمل. إف الواقع عآب ُب موجود ىو دلا إبداعا ٍب
 عن اليعرؼ شيئان  احملاکي أك الصانع ىذا أف ّبغ الفضيلة، ىي الٍب  "الصورئ صانع"

 ألعماؿ الناس تقليد ىو رأيو ُب فاحملاکاة ادلرآة، عمل يشبو كعملو احلقيقي، الوجود
 3١احلقيقة. عن ة بعيدان  لصورة كنسخا

األدب انمسوس اجتماعي 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 
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يقة إجتماعية، رغم أف عآب الطبيعة اخلارجي، حق -ُب معظمها –ػلاكي احلياة، كاحلياة 
كالعآب الداخلي الذاٌب للفرد كاان أيضان موضوعنا "للمحاكة" األدبية. فالشاعر نفسو عضو 
ُب اجملتمع، كلو كضعو اإلجتماعي اخلاص يكافئة اجملتمع معَبفنا ٔبهده كىو يتوجو بشعره 

قع أف األدب يرتبط عادة ُب نشأتو جلمهور من السامعْب، كلو على سبيل األفَباذ كالوا
بقوانْب اجتماعية معينة، كرٗبا ال نستطيع ُب اجملتمع البدائي أف نفرؽ بْب الشعر كبْب 

 3٣الطقوس، أك السحر، أك العمل أك اللهو.

الٍب يستعملها األديب  كساطةكمن عالقة بْب األدب كاجملتمع ىي أف األدب ىو 
ُب تصوير اجملتمعو. كاف األديب ىو فرد حٌرم يعيش ُب اإلحدل اجملتمع، لذلك كتب 
األديب األفكاره كشعوره ؽلثالن أراءه عن حالة اإلجتماع الذم يعيش فيو األديب. من 
ىذا األراء نلخص أف األدب ىو إنعكاس عن حالة اإلجتماعية، كقيمة اإلجتماعية، 

جتماعية الذم يعيش فيو األديب.  ُب ىذا النقطة، يقـو األدب ُب دكره  كحاية اإل
 30كصورة عن اجملتمع، كيصور األديب اجملتمعو بناء عن كجهة النظرتو كادلبداء احلياتو.

كاتفاقنا لوكاش ذلك األراء بقوذلا أف األدب ىو إنعكاس اجملتمع. كاستخدـ جورج 
قة بْب األدب كاجملتمع كادلراد من ذلك لوكاش مصطلح "اإلنعكاس" ُب تصوير العال

ادلصطلح ىو أف اإلنتاج األديب ىو انعكاس للواقع ال ٗبعُب أهنا تقتصر على كصف 
ادلظهر الصحطحى للواقع، بل ٗبعُب أهنا تقدـ انعكاس أكثر صدقا كحيوية كفعالية 

ف لدل للواقع، فاالنعكاس معناه "تشكيل بنية ذىنية" تصاغ ُب كلمات. كعادة ما يكو 
الناس انعكاس للواقع، أعُب كعيان ال يقتصر على ادلضوعات اخلارجية بل يشمل الطبيعة 
اإلنسانية كالعالقات االجتماعية، كيقو لوكاش إف االنعكاس ؽلكن أف يكوف عينيا 
بدرجات متفاكتو، فالركاية ؽلكن أف تقود القارئ ضلو استيصار أكثر عينية ابلواقع، 
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ل الشائع لألشياء فالعمل األديب ال يعكس الظواىر الفردية ادلنعزلة يتجاكز اإلدراؾ العاد
بل يعكس "العملية ادلتكاملة للحياة"، كمع ذلك يظل القرئ دائما على كعى أبف العمل 

 3١األديب ليس الواقع نفسو، كلكن شكل خاص من أشكاؿ انعكاسو.

قرء األدب بدكره  كإف نريد أف نفهم اإلنتاج األديب بفهم مشيل فواجب علينا أف ي
للواقع،  ظاىرا انعكاسا ليس كاالنعكاس اإلجتماعي، يعُب علينا أف ندرؾ أبف األدب

 31.األدب" معكوسة"ٗبا يتصور ُب  حامسة كالوظيفة للقارئ ىي تكافح

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

آخر، ككلهم ؽلثلوف ُب اإلنتاج  عصور عن اخلاصة ؽليزه الفكرية ادلهيمنة ك أظلاط األفكار
  31األديب.

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

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

 حياتو. كيسمى األدب أحياانن بصورة الواقع بشكل اللغة. يستطيع األدب أف إظهار
 كالقضااي االجتماعية ابلقضااي ادلتعلقة ادلسائل ادلؤلف عن مجيعالٍب كصفها  األعراض

 الٍب احلياة الثقافية بشكل اللغة. لذلك، نستطيع أف نلخص أف األدب ىو منتجات
 30.اإلنساف حياة من للظاىرة كالثقافية االجتماعية القيم على ٙبتوم
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. خالصان  فرداين  يكوف أف ؽلكن ال إجتماعي، استخداـ أك كظيفة إيضا كاألدب
 مباحث ضمنان، النهاية ُب كىي األدبية الدراسة تثّبىا الٍب ادلباحث فمعظم ىذا كعلى

 كاألجناس، ادلطردة، كالعادات كادلواضعات، السائدة، السنن ُب مباحث:  اجتماعية
كعلى ىذا ؽلكننا األخذ ٗبا قاؿ بو تومارز من أف النواميس اجلمالية ال  .كاألساطّب كالرموز

بِب على أسس من النواميس اإلجتماعية، بل إهنا ليست جزء من النواميس اإلجتماعية، ت
  30إان ىي نواميس اجتماعية من ظلط معْب مرتبطة ارتباطنا كثيقنا ابلنواميس األخرل.

 نظرةلذلك، نستطيع أف نفهم أف بْب تصوير صليب الكيالف للمرأة ىو أثر من 
ادلؤلف حينما يشاىد أحواؿ اإلجتماعيتو ٍب تشكل تلك النظرة ُب نباية  العآب إٔب

. القارئ على نظره كجهات عن للتعبّب -الركاية ىو احلالة ىذه ُب –النصوص األدبية 
بناء عن ذلك األمر عرفنا أف بناء الشخصية ادلرأة الٌب تصويرىا صليب الكيالين لديها 

 العالقة ٕبالة اإلجتماعية العربية.

إف الكاتب ال ينسخ ظلاذجو نسخنا من احلياة 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 اخلاصة.ؼللق كحدة منسجمة زلتملة الوجود 

كمن إشارة أف ركاية الربيع العاصف ىي تصوير صليب الكيالين حلالة اإلجتماعية 
العربية ىي استخدـ صليب الكيالين قرية شرشابة ٗبوقع الركائية ُب الركاية الربيع العاصف.  

قرية "شرشابة" ُب زلافظة الغربية، إحدل  صليب الكيالين ُب كما عرفنا مجيعان أف كيلد
ق ادلوافق األكؿ من  ٣01١زلافظات مجهورية مصر العربية، ككاف ذلك ُب ئهر احملـر عاـ 

ككانت القرية شرشابة ىي قرية الٍب عاش فيها صليب الكيالين ُب  33ـ. ٣0١٣يونيو عاـ 
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 .ركايتو تصوير ُب كقائق بعضمرحلة طفولو، من ىنا نعرؼ أف استخدـ صليب الكيالين 
تصوير النجيب الكيالين  بْب العالقة نفهم أف لنا بوابة تكوف أف ؽلكن احلقيقة ىذهكلعل 

 ُب ركايتو ابحلالة اجملتمع ادلصرية.

كإف أتملنا إٔب تصوير الركاية الربيع العاصف كاحلالة اجملتمع العربية فوجدان أف 
لعاصف حالة اإلجتماع العربية بتصويرىا ىناؾ عالقة قٌوة بينهما. كصفت الركاية الربيع ا

ـٌ العزل حينما تقاـك ظلم الزكجها. كصف  الضمِب، كىذا مثل تصويرىا عن ضعيفة أ
صليب الكيالين أـ العزل ىي مرأة ضعيفة ال ٛبلك القٌوة كالسلطة حٌب ال تستطيع أف 

ٍب تنتظم تقاـك ظلم الزكجها، كسبب من ضعيفة أـ العٌزل ىي ألهنا تعيش ُب القرية ال
 أف ادلرأة على شلنوع بنطاـ األبوم الٍب ترل أبف ادلرأة ال تفيد إاٌل ُب أعماذلا ُب البيت،

 .زكجها على التمرد

 من نظرة اجملتمع العريب للمرأة الٍب تتفق بتصوير صليب الكيالين ىي كاألٌب :

 ال تعمل ادلرأة إاّل يف داخل البيت .0

اجملتمع العربية ال تزاؿ معظم النساء مسخرات كما شرحها نواؿ الشعداكم أف ُب 
للعمل داخل البيت ابجملاف، كدكف االعَباؼ بدكرىن اذلاـ ُب االقتصاد كالتنتاج. اما 
النساء العامالت خارج البيت فاهنن غلمعن بْب العملْب داخل البيت كخارجو ُب معظم 

امالت ابالضافتو إٔب االحياف شلا يسبب االرىاؽ اجلسدم كالنفسي دلعظم االمهاف الع
  30مشاكل االطفاؿ الذين تركوا بغّب رعاية األـ أك األب كبغّب رعاية الدكلة.

بناء من شرح السابق عرفنا أف شخصية ادلرأة العربية عند اجملتمع العرب ىو 
شخصية داخل البيت كتعمل ُب تنفيذ البيت، كمن يعمل خارج البيت ىو الزكج. كىذا 
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من النسائيوف أف كقعت النساء ُب اجملتمع األبوم ُب مقامها كرابت األمر كما أكده كثّب 
  .ادلنزؿ ُب فقط تعمل امرأة التغطية كمنطقةالبيت كخادمة الزكجها، 

عند احلقيقة كما كصفو قاسم أمْب أف عالقة الزكاج ىي عالقة مساعدة، كليس 
ُب عالقة الزكاج عالقة بيوعي، نقد قاسم أمْب بتعريف الزكاج عند الفقهاء الذين ييعرفوف 

 إٔب السمحاء شريعة اإلسالـ منحت. كقد ادلرأة بضع الرجل بو ؽللك عقدالزكاج أبنو  
 بنفسها تتأكَّد أف ُب مثلو احلق فلها الزكاج، ُب الرجل حقوؽ عن تنقص ال حقوقنا النساء

 0١آماذلا. ٙبقيق إمكاف من

كجدان من شرح قاسم آمْب أف عالقة الزكاج ىي ليس عالقة البيوع الٍب كضع 
الزكاج ألف اإلسالـ قد  للعالقة صحيح غّب فهمللرجاؿ مقاـ األعلى فوؽ ادلرأة. كىذىا 

الزكاج، لذلك ليس ادلرأة خادمة  ُب الرجل حقوؽ عن تنقص ال حقوقنا النساء إٔبمنح 
 كالضرَّاء. السرَّاء ُب صاحبة تشاركوللزكجها كلكن ادلرأة ىي 

كصف صليب الكيالين نساء ُب الركاية الربيع العاصف ٗبرأة ضعيفة ال قادرة ذلا ُب 
الربيع العاصف  مقاكمة الظلم الرجاؿ. كادلثاؿ من الوصف صليب الكيالىن امرأة ُب الركاية 

ـٌ العٌزل الٍب تعيش ُب العادات األبوية حٌٌب  كامرأة ضعيفة ىي كما كصفو عن شخصية أ
ـٌ العٌز ىي زكجة معلم حامد الٍب ال تعمل زكجها ظلم من ال تستيع أف يهرب . كانت أ

شيئان إاٌل ٗبشغوليتها عن أعماؿ البيت، كىذا تصوير ىو تصوير الشائع يستعملو كاتب 
 كصف ادلرأة ُب اإلنتاج األدبو، كصف الكاتب ادلرأة ُب الركاية الربيع العاصف  الرجاؿ ُب

  زكجها شؤكف ُب تدخلأم ال حاجة ُب النساء أف ي الداخلية القضااي مع التعامل كامرأة
ة.  ككصف صليب الكيالين ضعيفة ادلرأة مثل كصفو عيشادل كسب مثلادلنزؿ  خارجُب 

 :عن حالة األـ العٌزل التإب 
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أم العزّى : ما ىذا كلو اي معلم؟ وزير خاضر لزايرات وال. معلم حامد : "
 0٣"اخرسي فقط لسانك، قليل األدب، حىت أنت اي أم العز، اي بنت

ـٌ  ىذا احلوار بْب معلم حامد ك أـ العز حينما أمر معلم حامد بتنطم بيتو، كسأؿ أ
. كمن سبب ظهور ىذا كقحاالعٌز عن سبب تنظم البيت فوجب معلم حامد إبجابة 

 الداخلي اجملاؿ ُباحلوار ىي ألف معلم حامد يزعم أف دكر ادلرأة ُب احلياة األسرة ىو 
 .األسرية احلياة ُب كخادمة كامرأة، كحده

ىذا ىي تصوير صليب الكيالىن عن حياة النساء ُب األسرة، ظهر ذلك تصوير 
يرل الرجاؿ ىو رئيس النساء،  ألف ُب قرية شرشابة يعيشو اجملتمع بنظاـ األبوم الذم

، ككلما أمر الرجاؿ الرجاؿ ضد قوة كال جدا ضعيفة تبدككأثر من ذلك ىو كانت النساء 
. ابحلقيقة،  امرأة هبا الوفاء غلب الذم طبيعي شيءغليب أف تلبيتها. كىذا األمر ىو 

كانت ادلرأة تستطيغ أف تدكر ُب كثّب من نواح احلياة إٌما ىي حياة األسرية ك حياة 
اإلجتماعية ك حياة اإلقتصادية. كخاصة ُب احلياة األسرية، كانت ادلرأة دكر كبّب ُب 

كما كرد ُب زلفوظة العربية القدؽلة  أٌف األـ ىي مدرسة األكٔب، فلذلك   األكالدىا أتديب
ادلرأة ُب احلاية األسرية ال يستطيع أف تقتصر ُب شأف الداخلية البيت كحسب.  دكر 

أف ادلرأة لديها دكرة كثّبة ُب حياهتا، كىي :   (Sugihastutiشرحت سوجيهاسطوطي )
، دكرىا  القرابةدكرىا كاألمهات األكالد، دكرىا كالزكجة، دكرىا كنظاـ البيت، دكرىا ُب 

 00تمع.، كدكرىا ُب اجملحرةكمرأة 

يزعم كثّب من الرجاؿ أف ادلرأة ىو أمهات البيت الٍب تتدكر بدكرىا كخادمة البيت 
كال حاجة هبا ُب كسب األمواؿ كالرجاؿ ىو مالك البيت الذم لو حقوؽ ُب تنظيم 
البيت. كىذا كما كصفو نقد األدب النسائي ادلاركسي أف ُب حياة األسرية اجملتمع األبوم 

 لنساء ُب مقاـ األسفاؿ ك الرجاؿ ىو فوؽ النساء من كل األمر. ىناؾ نظاـ الٍب كذع ا
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الذم فيو  رأمسإبزعموا النسائيوف ادلاركسي أف ىذا النظاـ مثل نظاـ اإلجتماع ال
، ككضع النسائيوف ادلاركشي الربجوازية الطبقةك  الربكليتارية الطبقةكىي  اجملتمع ُب فئتْب

ألهنا ال ؽللك احلقق ُب كسب األمواؿ ك الرجاؿ ُب طبقة  الربكليتاريةادلرأة ُب طبقة 
 ىذا كنتائج. األسر احتياجاتعلى  لوفاءألنو يستطيع أف يكسب األمواؿ ل الربجوازية
كيضعت ادلرأة ُب حالة ادلظلومة من قبل الرجاؿ، كللمرأة دكرة زلدكدة ألهنا ال ىو  التفاعل

. كدكر ادلرأة ٙبدد ُب أفعاؿ األسر تاحتياجاتستطيع أف تكسب األمواؿ للوفاء على 
 0١البيت كحده كخادمة ُب كل احلجة الرجاؿ.

كانت األـٌ العزل عند تصوير صليب الكيالين ُب ركايتو ىي مرأة ضعيفة مظلومة 
من قبل زكجها ألهنا مرأة قركية تعيش ُب قرية الٍب تنتظم بنظاـ األبوم. إف احلقيقة احلياة 

 أف غلب األسرة ُببْب الرجاؿ كادلرأة أك بْب زكج ك زكجتو.  األسرية ىي عالقة ادلساكة
 ال يفٌضل بعضهم بعض.  تعاكف عالقة ىي كالزكجة الزكج بْب كما ادلساكاة للعالقة يطبق

 تعدد الزوجةادلرأة و  .6

زعم العربيوف أٌف تعدد الزكجة ىي إحدل سنة من سنن رسوهللا كيعملوف العربيوف 
 من ىو الزكجات تعدُّدذلك الفعل بال ينظركف بشعور زكجتو. لقد كصفنا قاسم أمْب أف 

كانت  يـو األضلاء مجيع ُب كمنتشرة اإلسالـ ظهور عند مألوفة كانت الٍب القدؽلة العوائد
 دؿَّ  الٍب العوائد ضمن من كىو كاحليواف، اإلنساف بْب مرتبة ُب ميعتربىة خاصنا نوعنا ادلرأة

 غالبة األمَّة ُب فتكوف االجتماعيَّة؛ اذليئة ُب ادلرأة حاؿ تتبع أهنا على التارؼلي االختبار
 مرتقية، حاذلا تكوف عندما ابدلرَّة تزكؿ أك كتقلُّ  منحطَّة، فيها ادلرأة حاؿ تكوف عندما
 فتقف سلصوصْب أفراد أك فرد عند بو قضت خاصة ألسباب التعدُّد كاف إذا إالَّ  اللهم

 بلغ إذا الرجل نرل فيها الزكجات تعدُّد فلً أي  الٍب األمَّة ُب حٌب بقدرىم، كتيقدَّر عندىم
 أف حقوقها من أف كعرؼ كأكالده، أىلو من زكجتو ٗبنزلة معو يشعر ما العقل كماؿ من
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 من ابلواحدة االكتفاء إٔب ماؿ كالفطرة؛ الشرع ٗبقتضى تستحقها الٍب ادلرتبة ُب تكوف
ا نظن كال نشاىده، ٗبا ذلك على االستدالؿ كؽلكن الزكجات،  أف من فيو ينازعنا أحدن

 أك عشرين قبل من عليو كانت عما بالدان أىل من بعضالطبقات ُب خفَّت العادة ىذه
 01.سنة ثالثْب

ىو تصوير عن  العريب العآب ُب الزكجات تعدد تقليدكمن تصوير صليب الكيالين ل
بعد تزكجو أبـ العزل.  اعترب معلم حامد رغبتو إٔب مناؿ  مناؿ يتزكج أف دامحمعلم  رغبة

أبنو يريد أف يكوف زكجها كلو كاف معلم حامد قد كاف زكج أـ العزل، كال يسأؿ معلم 
العربيوف بتعدد الزكجات، حامد بشعور أـ العزل برغبتو. ىذا ىو تصوير العاـ عن رأية 

 كىذا يتدكر حوؿ ادلرأة كٌل يـو بال ينظر إٔب مشاعر الزكجتو.
 العقل أقل النساء .1

كقعت ادلرأة ُب اجملتمع العريب ُب زلاؿ السافل كٚبفيف مجيع مقاذلا كأمورىا. يرل 
كأكامر  العامة الشؤكف ُب ادلهم من ليس الذمرلتمع العريب أبف ادلرأة ىي جنسية اثنية 

ادلرأة ليست ىي شيئ رلربة لتلبيتها. كظهور ىذا األراء ألف العربيوف يزعموف أف جسم 
كيزعم اجملتمع األبوم أبف ادلرأة نقصاف   01ادلرأة أكثر من عقلها كجسدىا ؽللكو الرجاؿ.

 .الذكور ٙبتعقلها ككظيفتها 
عن زلادثة  من تصوير صليب الكيالين للمرأة أبهنا سللوؽ اثنوية ىو كما كصفو

 بْب معلم حامد ك مناؿ :
"منال : إخفظ أدبك وإال... معلم حامد : وإال انديت اخلفري أو التومرجي 
وجعلتو يقذف يب إىل اخلارج... أليس كذلك؟... إن أحدًا ال يستطيع أن يفعل 
ذلك... فأان أثقل من أن حيملين أحد عنوة... والناس ىنا ال أيخذون أوامر النساء 
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د... فلم يبق سوى أن حتملني بنفسك وتقذفني يب يف الًتعة اجملاورة.. مأخذ اجل
 42وستجدين من يصفق لك مسروراً"

ىذا زلادثة بْب مناؿ ك معآب حاميد حينما تسمع مناؿ أبف قد انتشر األخبار 
، فتغضب مناؿ بسماع ذلك األخبار بل ال ؼلاؼ معلم  حوؿ خطبة معآب حامد مناالن

 عن تعبّباحلالة ادلرأة الٍب ال حقوؽ ذلا ُب ا التصوير يصور على حامد بغضب مناؿ. ىذ
، كىذا ألف الرجاؿ ال يسمع برئية ادلرأة ك ال أمرىا. كصف صليب الكيالين تلك آرائهم

احلالة حينما ٘بادؿ مناؿ معلم حامد كتغضب مناؿ بسماع أف قد انتشر األخبار حوؿ 
 معلم حامد. أتنيبفي   دلناؿستينكح مناؿ ٗبعلم حامد، بل ال قادرة 

ك األثر من ذلك النظر ىو زعموا العربيوف نسائهم  ُب منظرة سافلة كال قادرة 
للنساء أف تتوجو الرجاؿ ُب أم أضلاؿ احلياهتا. بصفة القوؿ، كانت النساء ىٌن سللوؽ 

عيش مظلومة أبحواؿ الرجاؿ ألهنا تعيش ُب اجملتمع األبوم ككثّب من اجملتمع العريب ىم ت
ُب نظاـ اجملتمع األبوم، فلذلك كيصفت ادلرأة ُب كثّب من األعماؿ األدبية ٗبخلوؽ 

 ضعيفة ال قادرة ذلا ُب توجو الرجاؿ.
كىذا كما كصف صليب الكيالين عن حالة مناؿ حينما ٘بادؿ ٗبعلم حامد كىو 

يسمع اجملتمع  رجاؿ قٌوة مؤثرة ُب قرية شرشابة، كال تستطيع مناؿ أف تقامو ألهنا ادلرأة كال
 شرشابة كالـ ادلرأة كال تلبية أبكامرىا.
 اجملتمع ُب كتزدىر الوجود الٍب األبوية األيديولوجيةعند جهاة النظرة النسائية، 

 فهم من نشأت األبوم التقليد دخوؿ. اجلنسْب بْب ادلساكاة لعدـ الرئيسي السبب ىي
( ؽلثل عالقة Genderاجلنسية )، كيفهم األبيويوف أف العالقة سلفضة اجلنسْب بْب

( الٍب تيزعمو sex differencesالنوع ) ُب االختالفات(. مبداء الفكرم Sexالنوعية )
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 ضد التمييز على ُب النهايو سيعطي( gender differences) اجلنس ُب الختالفاتسواءن اب
 00.ادلرأة

 ال بقدرعند احلياة اإلجتماعية مشكلة  غّبىي   اجلنس ُب االختالفاتإٌف 
 عالقة إنتاجبل ٓب يبقى ُب اجملتمع عالقة بْب اجلنسْب  .اجلنسْب بْب ادلساكاة عدـ يعطي

 أشكاؿ إٔب ُب احلياة اإلجتماعية اجلنسْب بْب تؤدم االختالفات، اجلنسْب بْب انسجاـ
ثل الظلم من سلتلفة ُب كثّب من أضلاء احلياة اإلجتماعية  اجلنسْب بْب ادلساكاة عدـ. كؽلي
 للمرأة التمييزية كادلعاملة للمرأة، السليب التنميط للمرأة، كالتهميش ،العمل ُب مشاكلمثل 

 .عن ادلرأة الرجاؿ ىيمنة بسبب العنف من الكثّب إٔب أدل شلا
أهنا منتاج الثقاُب ابالختالفة  يفهم  أف ينبغيخلط اجملتمع األبول اجلنسية الٍب 

، كالنتيجة من ىذا الفكر ىي ظهور تصوير عن الرجاؿ أبنو البيولوجيةالنوعية الٍب ىي 
 كضعيفة ةمستلمكلطيفة ك  ةكامنكأما ادلرأة تصورت أبهنا   ،كعقالين كقوم عدكاين
 صورالكُب النهايتو ظهر  ادلرأة على الرجل تفوؽ افَباض. كغلعل ذلك التصوير اجسدى
 . كىذا األمر كما افَبض اجملتمع القرية شرشابة للمرأة. لمرأةل السلبية النمطية

 على سلطةافَبض القركيوف الشرشابة أبف ادلرأة ىي سللوقة ضعيفة ال ٛبلك 
 كما، لذلك استخفاؼ اجملتمع القرية شرشابة ادلرأة بناء على ذلك االفَباض  الرجاؿ
 .امرأة ألهنا ىاأكامر استخفاؼ مناؿ الٍب  قبل من حدث

 ال الرجل، مثل إنساف ادلرأةكمن ذلك األراء العربيوف جاء  تنيبو من قاسم آمْب أبف 
 ما كل ُب كال الفكر، ُب كال اإلحساس، ُب كال ككظائفها، األعضاء ُب عنو ٚبتلف
 البدنيَّة القوَّة ُب ادلرأة الرجل فاؽ فإذا .،إنسا ىو حيث من اإلنساف حقيقة تقتضيو
 من زلركمة فيها ادلرأة كانت طويلة أجياالن  كالفكر ابلعمل اشتغل ألنو إظلا فذلك كالعقليَّة
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 الشدَّة ُب ٚبتلف االضلطاط من حالة لزـك على كمقهورة ادلذكورتْب، القوَّتْب استعماؿ
 03.كاألماكن األكقات حسب على كالضعف
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 الرابع فصلال

 خادتة

 اخلالصة . أ

ٙبليالن عن شخصية ادلرأة ُب الركاية الربيع العاصف، كاستخدـ الباحث قاـ ىذا البحث 
ئج البحث الٍب شبق نظرية النسائية منهجنا لتحليلها. كؼللص الباحث إعتمادنا على نتا

 :الثالث، كخالصة ىذا البحث ىي كاألٌب فصلذكرىا ُب ال

أـ العزل،  ىناؾ مخس شخصيات ادلرأة ُب الركاية الربيع العاصف، كىٌن : مناؿ، .٣
أمرأة شابة مجيلة لديها بيضاء  ك علية، كأـ مناؿ، ك أـ عبد ادلعطي. كادلناؿ ىي

 .كمن شخصيةكانت الطريقة احلياة مناؿ طريقة مدانية البشرة بوجها األكركبيوف،
ك  شرشابةامرأة ضعيفة ال تستطيع أف ضد سلطة الرجاؿ ُب القرية  أهنامناؿ 

كانت مناؿ لديها مبدأ احلياة الثابتة لن تستطيع أف لديها ارتفاع احَباـ الذات،  
مرأة مجيلة ك شخصية أـ العزل عند تصوير الركاية الربيع العاصف أهنا  .هتتز أحد

تعيش أـ العٌزل ، ك لديهم بشرة بيضاء ك عْب األسود لكن مجاذلا مشمولة احلمل
رجل. اجملتمع األبوم كأصبحت أـ العزل ضعيفة ألهنا تعيش ُب نظاـ الُب 

أرملة عمرىا األربعْب كترغب كالشخصية أـ مناؿ عند الركاية الربيع العاصف ىي 
. كأما شخصية أـ عبد ادلعطي ُب أكالدىا، ىي أرملة ضعيفة كليست أرملة غنية

امرأة عجوز الٍب لديها أربعة أبناء ككانت عند الركاية الربيع العاصف ىي أهنا 
نو ادلريض أبمراض شديد، فهو انتهازاي مع  ترغب ُب انبائها خاصة عبد ادلعطى أل

أرملة . كالشخصية علية عند الركاية الربيع العاصف ىي أهنا كل اصلازات ابنها
طويلة لساهنا كىي اجلّباف عبد ادلعطي، لديها ابنة تعمل ُب طنطا  كال يرغب 

 .انتها إاٌل ٗباؿ الٍب حصلو ابنها من عماذلا ُب ادلدينة



 

1٣ 
 

 شخصيات الٍب كيصفت ُب الركاية الربيع الٍب ألفها كيجدت عالقة كثيقة بْب .0
صليب الكيالين ٕبالة اجملتمع العريب. ككانت الشخصية ادلرأة ُب الركاية الربيع 
العاصف ٛبثيالن عن أراء اجملتمع العريب للمرأة، كمن أراء عربيوف للمرأة ىي يركا 

ضوعة لتعدد الزكجة للرجل، العربيوف أف ادلرأة ال تعمل إاٌل ُب بيتها، كادلرأة ىي مو 
 كادلرأة أقل العقل.

 االقًتاحات  . ب
قاـ ىذا البحث بدراسة عن شخصية ادلرأة ُب الركاية الربيع العاصف لنجيب 

زلاكلة على ٙبليل الكيالين بدراسة ٙبليلية نسائية. كيعِب من ذلك إٔب أف ىذا البحث 
بنظرية األدبية النسائية. ك شخصية ادلرأة ُب الركاية الربيع العاصف لنجيب الكيالين 

اعَبؼ الباحث أف ىذا البحث بعيد عن درجة الكمالية لبسطو ك كونو األخطاء 
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 

بحث ليس ٙبليل كامل خاصة ُب تكشيف العالقة بْب تصوير الركاية كاجملتمع ادلؤلف. ال
 غّبىا أك كاحلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالان اجلامعة للطالب الباحث كيرجلذلك، 

 كضع حوؿ ادلراجع كثّبيبحث عن  الذم يريد أف يبحث الركاية العربية بدراسة النسائية ل
 لكي ػلصل على مفاىم عميق ك مشمالة. العربية الدكؿ ُب ادلرأة
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 ثبت ادلراجع
 ادلراجع ابللغة العربية

. بّبكت : ٣. حجلد ادلعجم ادلفصل ُب اللغة ك األدبأميل يعقوب ك ميشاؿ عاصي. 
 .٣030دار العلم للماليْب، 

ىدارة. القاىرة : عآب الكتب،  مصطفى دمحم ترمجة : القصة. عآبفوتو.  دم برانرد
٣000 

 .٣030 ادلعرفة. .اإلسكندرية: دار  كالوصفية ادلعيارية بْب اللغة حساف. ٛباـ
 .٣03١القاىرة : مكتبة كىبية. . علم اللغة العاـتوفق دمحم. 

 .٣003. قاىر : دار قباء، نظرية األدبية ادلعاصرةجابر عصفر. 
دار صادر. دكف  . رللد الثاين. بّبكت :لساف العر.  اإلفريقي منظور ابن الدين مجاؿ

 سنة.
 .0١١0. سلسلة تصدر عن رللة البياف، الفكر النسوم كثنية جديدةخالد قطب. 
 .٣00٣. القاىرة : مكتبة األجلو ادلصرية، الشخصية بْب السواء كادلرضداككد حنا. 

.  بَبمجة د. عادؿ سالمة. الرايض : دار ادلريخ، نظرية األدبرينة كليك ك أكستْب كارف. 
٣000. 

. الرايض اإل٘باه اإلسالمي ُب أعماؿ صليب الكيالىن القصصيةهللا بن صاّب العريِب.  عبد
 .0١١1: دار كنوز إشبيليا، 

 رسات ا للد العربية بّبكت : ادلؤسسة .مينة حنا ركاايت ُب الشخصية رسممساح.  فرايؿ
 .٣000كالنشر، 

 .0١٣0كالثقافةف  للتعليم ىنداكم مؤسسة. القاىرة : ٙبرير ادلرأةقاسم آمْب. 
 .٣000 الثاين، العدد الطريق، رللة. اآلف حٌب النسوم الكفاح. اخلالد كورنيليا

 .0١١0. بّبكت : دار الٌنهار، معجم مصطلحات نقد الركايةلطيف زيتوين. 



 

1١ 
 

ديب : مركز . ادلفاىم األساسية ُب عالقات الدكليةارتن غريفيش ك تّبم أككاالىهاف، م
 .0١١3اخلليج لألٕباث، 

 .0١١1. مصر : مكتبة الشركؽ الدكلية، العجم الوسيطرلٌمع اللغة العربية. 
 .٣000العلمية،  الكتب دار . بّبكت:األدب ُب ادلفصل ادلعجم التو٘بي. دمحم

. عماف : مئسسة الوراؽ، ٙبليل األديب بْب النظرية كالتطبيقدمحم عبد لغِب ادلصرم. 
0١١0. 

ادلغرب : دار . ١. ط. دليل الناقد األديب .ميجاف الركيلي مع سعد البازعي
 . 0١١0البيضاء،
 .٣000. كويت : دار البياف، الربيع العاصفصليب الكيالين. 
سسة العربية ؤ . بّبكت : مدراسة عن ادلرأة كالرجل ُب اجملتمع العريب نواؿ السعداكم.

 .٣00١للدراسة كالنشر، 
 .0١١0قاىرة : مكتبة مدبوٕب، . قضيا ادلرأة ك فكر ك السياسيةنواؿ السعداكم. 

 ادلراجع ابللغة األخرى
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Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi. Metodologi Penelitian. Jakarta : Bumi 

Aksara,2002. 

Edgar V. Robert. Writing Themes About Literature. New Jersey : Prentice Hall, 

1964. 

Elaine Showalter. Speaking of Gender. New York & London: Routledge, 1989. 

Heru Kurniawan. Teori, Metode, dan Aplikasi Sosilogi Sastra. Yogyakarta : Graha 

Ilmu, 2012. 

Ida Rochani Adi. Fiksi Populer : Teori dan Metode Kajian. Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 2011. 
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Jacob Soemarno dan Saini. Apresiasi Kesusastraan. Jakarta : PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 1997. 

Janet A Kourany, dkk. Feminist Philosophies: Problems, Theories, and 

Applications. New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1992. 

K.K. Ruthven. Feminist Leterary Studies an Introduction. Cambridge: Cambridge 

University Press. 1986. 

Kartini. Pengantar Riset Sosial. Bandung : Bandar maju. 1996.  

M. H. Abrams. A Glossary Of Literary Terms. Seventh Edition. Boston : A 

Division of Thomson Learning, 1999.  

Manneke Budiman. Meninjau Kembali Hubungan Antara Sastra dan Budi 

Pekerti. Jurnal Pendidikan Karakter. Tahun II. No. 2. Juni 2012. 

Mansour Fakih.  Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta : Pustaka 

pelajar, 1997. 

Mardalis. Metode Penelitian - Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara, 

2007. 

Maria A. Sardjono. Paham Jawa. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995. 

Moleong Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya, 2010. 

Nasaruddin Umar. Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur’an. Jakarta: 

Paramadina. 1999. 

Panuti Sudjiman. Memahami Cerita Rekaan. Cet- II, Jakarta : Pustaka Jaya, 1991. 

Rene Wellek & Austin Warren. Teori Kesusastraa.  Cet.IV.  Jakarta : Gramadia, 

1995. 

Sali Fimayor.Oxford Power . New york : Oxford University Press,1999. 

Sapardi Djoko Damono. Sosiologi Sastra : Sebuah Pengantar Singkat. Jakarta: 

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1979. 

Siti Musdah Mulia. Islam Menggugat Poligami. Jakarta: Gradedia Pustaka 

Utama,2004. 

Siti Muslikhati. Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan 

Islam. Jakarta : Gema Insali Press, 2005. 
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