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 الفصل األول

 مقدمةال

 لبحثخلفية اا. 

شلئ كيفل.  األدب  ادليمل    يعٍت اجل "ed ud  e tu te"األدب ىو ف أىوراس قاؿ 

ألف األدب ىو  ،مادة الحقة  انعكاس احللاةاليت  ظليفتو أ  جتربة اإلنسانلة ي.رس 

"nienedeke k" يف األدب ادلؤليفات توج. تيماشى مع احللاة  يأف األدب يعٍت ، مع احللاة

 بعضها   القلم  الثقافة،القلم االجتيماعلة   اليت تكشف عن قلم احللاة البشرية ادلتنوعة 

 ( ieamwmd ، 3102 :2)يف الشعر  النثر  ال.راما توج. 

األدب ىو اليفكرة  قالبها اليفٌت أ  (، أف 0 :0991اؿ أيضا الن. ي  ناسوتلوف ) ق

(، أف األدب ىو  2: 0993ادلادة  الصلغة اليت تصاغ فلها  مث قاؿ اإلسكن.ري  عناين )

 ك  رياضة زليمودة يتخرج هبا اإلنساف يف فضللة من اليفضائ  
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األدب قسيماف مها األدب اخللايل  األدب غَت اخللايل،  ،إذا نظر من حلث عيملو

عالمتو أقوى من أدب غَت اخللايل  استخ.ـ األدب اخللايل لغة رلازيّا  كاف األدب اخللايل 

 (Sumardjo0911 :32, ) .ـ األدب غَت اخللايل لغة حقلقلا استخ

 األدب اخللايل قسيماف مها النثر  الشعر  فالنثر ىو الكالـ الذي جيزي على 

مث يبقى الكالـ نثرا، إذا وزف   ق. ي.خ  السجع  ادلوازنة  الكالـ بالسللقة من غَت التلزاـ 

أما الشعر ىو الكالـ ادلوز ف  ( 01: رلهوؿ السنة، عيمر فر ؽ) بقي رلردا من الوزف

 ( 221: 0999، زليم. التوصلي) بو الوزف ادلرتبط بػيمعٌت  قافلة ادلقصود

إف النثر ينقسم إىل ع.ة أقساـ ىي الر اية  القصة القصَتة  ادلسرحلة  ادلقامة 

لر اية ىي قصة نثرية طويلة، تشغ  حلزا زمانلا  مكانلا معلنا، تتضيمن  اخلطابة  إما ا

أطوارا  شخصلات  الر اية أيضا ىي سرد نثري طوي  يصف شخصلات خلاللة  أح.اثا 

على شك  قصة متسلسلة، كيما أنػها أكرب األجناس القصصلة من حلث احلجم  تع.د 

السرد بػيما فلو من  صف  حوار الشخصلات  تنوع األح.اث  الر اية حكاية تعتيم. على 

 صراع بُت الشخصلات  ما ينطوي عللو ذلك من تأـز  ج.ؿ  تغذيو األح.اث،  فلها 

 (969 :3111أمح. سلتار عيمر، ) أساللب متلوئة 
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، خلايلأشكاؿ النثر يف األعيماؿ األدبلة ىو الر اية  الر اية ىي عيم   إح.ى 

 de  mkt((تعريف ل   فقا لةاخللال ح.اثاألشخصلات   التصور حكاية عيم  قصة أ   ي

حتتوي أحلانا ر اية ال"  الصوابالتيمللز من   خًتع االاخللاؿ يعٍت "   ىو الذي  (0912)

ىم    ازلض اهبار يعيم  التحيمل  عادة ىذا ،  لكن احلقلقلةح.اث األشخصلات   ال

   ألح.اثيف سلسلة القصص اخللاللة أ  مع تيفصل  اخللاؿ  على الرغم من ا  ضعوه

هنا "انعكاس احللاة احلقلقلة"  إتشابو يف احللاة احلقلقلة  ال الشخصلات اخللاللة ل.يها

(:3101, Aziez-Hasim ) 

ي.عي الذي ( يف ادلنطقة اخللليفة) اليت حتكي اإلماـ، سقوط اإلماـر اية الكيما يف   

 الواقع اإلماـإنو يف   ع الناس باسم اهلل  قيمع  خ. الذي ىو األرض  يف اهلل خلليفة أنو 

 وابن مافاحت عن. اإلماـ   قرحة النكاحأطيفاؿ خارج إطار ل.يو الذي عشق لو الناس 

ابنو خالؿ احتيفاؿ  وج.ا ألف قتل امأسا ي اإلماـمتهم القات   مات  والشرطة ألن هطارد

مستوحاة من شخصلة السادات  يف حُت أف  اإلماـكانت شخصلة ىذا استقالؿ البالد   

 االناس ص.اع خليفهم لكن يف  ا،دينل ايب.  أماـ الناس زعليم إلماـ الذياطبلعة نيفاؽ 

 السابق من السوداف(  هذا مستوحاة من النيمَتي  )الرئلسف
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(sddte://emedsmemkds  wisttseee tia/dmt/amduskam-emkt- ama/ sda  01-

11-3101، 02:96 ) 

أكتوبر عاـ  6يف كاف السادات يقت   ،أنور الساداتالذاتلة من سَتة ل فقا 

الذين  ركة اجلهاد اإلسالميش حو رملا بالرصاص يف عرض عسكري من قب  جل 0910

مع إسرائل   اإلجراءات ادلصر بقوة معاى.ة سالـ  وفصرية ديللادلسليمُت ادلمنظيمة ىم من 

أنور السادات مث كاف يف أح.اث سبتيمرب  تنظر القيمعلة من أعضاء اجلهاد اإلسالمي 

الت.ابَت ييفع  ، أنور السادات 0910سبتيمرب   يف نائب الرئلس حسٍت مبارؾلو يستب.

، مجع الطالب، ، مبا يف ذلكاليت اعتربىم أصوللُتالقيمعلة إىل تنظلم احلركة اإلسالملة 

أعيماؿ االعتقاؿ  ب، االستقرار الوطنلة ادلصرية، اليت يعتربىا ق. تت.اخ   تنظلم القبطلة

 قوؽ اإلنساف يف أفعالو ألنو زلكـو يف مجلع أضلاء العامل على انتهاكات ح ،حتجاز اال

(sddte:\/\/ t w n tet m ist\/w n \/nk wmsh.mtmd sda  36-11-3101، 

01:92 ) 
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 ت  قاليف السجن "اإلماـ سقوط"الر اية كتب مث تسجن نواؿ ت تذلك، كانيفي ف

مكافحة الذي كانوا بعض ادليفكرين  يمع   ،السجنيف  كنت  ،قابلة "كتبت الر ايةادليف 

 " سجنيف الالسادات 

(sddt/:/mkk tm-ik  ke tia/e mtm-teku  e-nikdsivese m -aee s-amkt-

titu es-t - ktikee m- k  sda09-11-3101، 19:21 ) 

 ةالطبلب   ة،الناشط ىي سوسلولوجلة   ادلرأة ادلصرية الرائ.ة  ةبارز السع.ا ي  ألف نواؿ

د الكتب حوؿ موضوع ادلرأة يف ع.نواؿ  ق. كتبت   اادلسلحة ادلصرية نسب ة  الكاتب

ش.ائ. النساء يف أرض اإلماـ ىي الر اية اليت حتكي  سقوطر اية الاإلسالـ )النسوية(  

ألهنا تعترب إىانة اإلسالـ من  اشه.ت حجب ،ها نواؿتكتباليت ق.   مصر، من ر ايات

  اخالؿ أعيماذل

(sddt/:/uniktusnikut k d itetid tia/ 3100/11/d itsmk -kea k e-msmd-

kmwm -e -emmt mw  sda  01-11-3101، 02:91 ) 

االجتيماعلة ادلشاك  احللاة االجتيماعلة ال ديكن فصلها عن ادلشاك  االجتيماعلة  

يتعارض مع القانوف   ادل.مرة    ،  غَت أخالقي، بأخالؽ قبلحةىي القضلة ألهنا تتعلق 
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بحث الحتتاج إىل القبلحة  ىي القلم االجتيماعلة  األخالقلة تشيم  االجتيماعلة ادلشاك  

  ىا،  رمبا حىت إىل قضاءاض إصالحهااستعر   ، عنها

البشر أ  مجاعات البشرية ادلستيم.ة نقص االجتيماعلة ناشئة عن ادلشاك  كانت 

ك  رلتيمع حيتوي   ة  للثقاف ا البلولوجلة السلكولوجلة من العوام  االقتصادية  البلولوجلة 

كاف مث  الرعاية ادلادية  الصحلة  التكلف مع البلئة االجتيماعلة  بعلى ع.د ادلعايَت ادلتعلقة 

جتيماعلة االشكلة ادلتؤدي إىل خلق   طبلعلة العراض غَت األاضلراؼ ىذه القواع. إحضار 

(oes amkdi-o kmski، 3100 :093 ) 

 ،  يف كثَت من األحلافمتنوعةاالجتيماعلة اليت يواجهها اجملتيمع  كانت ادلشاك 

 ،oes amkdi-o kmski)فئة  اح.ة من جتيماعلة ديكن تصنليفها يف أكثر االشكلة ادل

، ىناؾ ع.ي. من مشاك  اإلماـ سقوطر اية اليف  العنف، مثال ( 093-092: 3100

، اإلماـ( سقوط)الشخصلة الرئلسلة يف الر اية بنت اهلل  اادلرأة  كيما شه.هتعلى العنف 

، زانلة هاأمتعترب   اعن ذريته اقت  بسبب فضوذلتف ألأتباع اإلماـ  ت طاردىاحلث كان

اف ري. يال  اإلماـ    كانوا يناموف معها ،اإلماـمن احلارس حىت الناس  لكن مجلع 
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مشكلة ف  يكو ال.ين عام   يتالعب تعاللم ال.ين  لذلك،، حىت تكشف مقنعتو

 اجتيماعلة 

 ردت ، حىت  مهلاادلؤلف رأي عامل تعبَت عن الاألعيماؿ األدبلة ىي  ،ول.مافجل فقا 

 األشلاء الذي  ج. يف الشخصلات يف األعيماؿ األدبلة على عامل ادلؤلف اإلطاللة 

حيتاج ادلؤلف  ،  بالنسبة جول.مافة العالقات بُت الشخصلات  األشلاء اليت جتري خلالل

 جتربة اجتيماعلة كافلة إلقامة عالقات  مهلة يف األعيماؿ األدبلة إىل 

طريقة زل.دة لكشف عن  ينشاء جول.ماف  ضعادلوقف من العيم  األديب اليفري. 

مع احللاة االجتيماعلة اجلارية  عالقتها عق.ة من األعيماؿ األدبلة يف ادلبنلة المعٌت  قليمة 

 االتساؽ اذللكليوضع ميفهـو بر طريقة ج.للة جول.ماف يطو  ،(0999)يفار ؽ ل فقا 

  طريقة ج.للة ةؿ األدبلاعيمردة يف األاجملاحلقائق اإلنسانلة اليت عن مب.أ أساسي لكشف 

وح. التحلل  اذللكلي مع ادلادية ت ا، ألهناجلنسلة"حل "البنلوية اصطباإلعرؼ تجول.ماف 

تحلل  اليمع بُت جت اجلنسلةنلوية البكانت  ،يمن الناحلة النظريةفالتارخيلة  ال.يالكتلك  

 ،Anwar)األعيماؿ األدبلة من جتيماعي االتحلل  الاألعيماؿ األدبلة مع من  يلكلاذل

3101 :009-001 ) 
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األدب   األدب   جنسلة  ىو العلم الذي يقلس تأثَت الزمافسوسلولوجلا األديب

ضع اف كثَت من مو يلو ق.   التأثَت االجتيماعي الزمافعلى تأثَت التيموجات من تأكل.ا ول. ي

اجلوانب فكالمها من تركلز العيم  على ىذا ادلوضوع  اذل.ؼ من البحث   البحث  

اجلانب اإلنساين فلو من النقاش حوؿ البشر ككائنات اجتيماعلة  خياإلنسانلة  األدب لن 

كتابة   ىذا ىو النظر يف إب.اع ثقافةتركلز ال.راسة  حتصل  تاج إىل حييف مجلع االجتيماعلة 

ـ يق.   النتلجة ىي أف ىذا ادلوقف ادلوصوؼ ج.للاادلؤلف يتطلب التيفكَت اليفلسيفي 

اليت شيم  التيفكَت اليفلسيفي أ  بادرة فلسيفلة الذي ي يف البحث عن األدبجه. لسواء ل

، سوؼ تشك  ىوية  ك  من السلوؾ االجتيماعلة البشرية  ةالسلوؾ االجتيماعلإىل و توج

 ( rktsmewmsm، 3102 :013-012).للة متاما جبذاتلة 

  مث جنبا إىل األديبفلحتاج علم النيفس  ،فوائ. اجتيماعلة األدبعن ستكشاؼ  ال

فيمن ادليمكن، اف   فوائ.هأكثر  ضوحا األدب كشف يعلم االجتيماع فيمع  ،جنب

ذلوتومو مهارات اجتيماعلة   فقا لو اإلنساف جلع  ، يبٍت األخالؽ االجتيماعلةاألدب 

جتيماع االعلم  حقلقة ىو جزء من علم األدب   جتيماع األديباالعلم  (1: 0911)

يماللة  ح.ىا   من اجلنتلجة  ت،  للساجتيماعلةرى األعيماؿ األدبلة ثقافة تأف ىي  األديب
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لتقاط فائ.ة األدب من ل، االجتيماع األديبيف دراسة علم  ةمهيم ةلهجة التارخيلكانت ال

 ( rktsmewmsm، 3102 :0)فًتة 

.ؼ إىل  هت  كيما ق. سبق،  اجلنسلة حبثت ىذه ال.راسة باستخ.اـ منهج البنلوية 

االجتيماعلة اليت توج. يف الر اية بادلتعلقة من ادلؤلف االجتيماعلة  الثقافلة احلاالت  صف 

، سواء من حلث السلاسة ادلؤلفتقشَت خليفلة مث   السع.ا ي نواؿلاإلماـ  سقوط

ىذا  (rktsmewmsm، 3102 :21ول.ماف )يف جل   فقا لةاألدبحىت  لة ال.ين ية االقتصاد

احلاالت ،   من رليموعة ادلؤليفُتراء االجتيماعلة  اآل ،بنلةمن الالنهج يعترب العيم  األديب 

 رأي العامل عن كشف للادلؤلف من اخلارجلة 

 تحديد البحثب. 

ستبحث يف ىذه اليت ادلشاك  بعض استنادا إىل خليفلة ادلشكلة السابقة، فهذه ىي 

 ال.راسة:

 لنواؿ السع.ا ي؟اإلماـ  سقوطاألعيماؿ األدبلة يف الر اية بنلة كلف   0

 لنواؿ السع.ا ي؟اإلماـ  سقوطيف الر اية الواردة االجتيماعلة احلاالت كلف   3
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 ؟مع احلقلقة التارخيلة لنواؿ السع.ا ياإلماـ  سقوطر اية   كلف عالقة ال2

 ج. أهداف البحث

 :ىذا البحث ىي كيما يايلأى.اؼ ف، إىل صلاغة ادلشكلةاستنادا 

  لنواؿ السع.ا ياإلماـ  سقوطمعرفة بنلة األعيماؿ األدبلة يف الر اية   0

  لنواؿ السع.ا ياإلماـ  سقوطيف الر اية الواردة االجتيماعلة احلاالت معرفة   3

 رخيلة مع احلقلقة التا لنواؿ السع.ا ياإلماـ  سقوطالر اية عالقة  صف   2

 فوائد البحثد. 

 ،  ىي:العيمللة   ةنظريفائ.ة النقسم إىل تىذا البحث  فوائ. 

 النظرية  فائ.ة 0

  اجلنسلةيف رلاؿ دراسة البنلوية خزانة العلم ع وسيا  ىذا البحث من ادلتوقع أف 

  ةالعربل لةعيماؿ األدباجملتيمع على األتق.ير اف يزي. ادلتوقع من ىذا البحث ب  

 العيمللة  فائ.ة 3
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للباحثُت  اجملتيمع األكادديي يف قسم اللغة العربلة  آداهبا كللة اآلداب   ا  اليفائ.ة 

جايت سنن غونونغ  (NiU)اإلسالملة احلكوملة امعة اجلالعلـو اإلنسانلة يف 

 بان. نغ 

مع ادلتعلقة ادلؤلف االجتيماعلة   خليفلة احلاالت أجريت ىذه ال.راسة لتح.ي. ب  

 يف احللاة اللوملة  عن أمهلتهاديكن البحث حىت اإلماـ   سقوطر اية ال

 الدراسة السابقة. ه

اإلسالملة  امعة اجلراقبة يف مكتبة كللة األدب   العلـو اإلنسانلة يف ادلبع.   

بحث من خالؿ جوج  )عرب   ال ،بان. نغجايت سنن غونونغ  (NiU)احلكوملة 

 مع حتلل السابقة ادلرتبطة أ  ذات الصلة الرساالت ،  ج.ت بعض اإلنًتنت(

 كيما يلي: ىي  ، يف األعيماؿ األدبلة اجلنسلةدراسة البنلوية  سوسلولوجلا األديب

قسم اللغة العربلة  آداهبا كللة اآلداب  (3106)عائشة نور لنن.ين  الرسالة ،أ ال

عنواف "دراسة احلقائق حتت البان. نغ  جايتسنن غونونغ  )NiU( العلـو اإلنسانلة 

؛ ")منهج البنلوية( نواؿ السع.ا يعلى األرض لوحل. الرج  الر اية موت الاالجتيماعلة يف 

 العادات اليت تظهر من القواع. اجليمركلة تبٌت اليت ادلتنوعة احلقائق االجتيماعلة تبحث عن 
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كانت  ها،األ صاؼ  يف حبثالشخصلات،  يف يف    ،ادلتنوعةيف الظواىر االجتيماعلة 

  األ صاؼ يف الر اية  الشخصلاتكشف عن احلقائق االجتيماعلة من خالؿ الكاتبة ت

 أما ىذا البحث كاف موضوع البحث باستخ.اـ دراسة البنلوية  موضوع صبح اليت ت

مع ادلتعلقة ادلؤلف  حتلل  العناصر االجتيماعلة من  اجلنسلةـ منهج البنلوية دراستو يستخ.

 وثيف حب  ىذا سلتلف  نواؿ السع.ا يلاإلماـ  سقوط اية ر ال  ىو  موضوع البحث،

بحث ، فإف الاالجتيماعلة   لذلككاف ك  منهيما مسا اة يف البحت عن ،  لكن  و دراسات

 مادة مرجعلة  ةلكتابلج.ا  الذي قامت بو نن.ين ميفل.ا

قسم اللغة العربلة  آداهبا كللة اآلداب  العلـو  (3111)ر ي من  الرسالة، ثانلا

نق. اإلجتيماع يف قصت إمرأة عنواف "البان. نغ مع  جايتسنن غونونغ  )NiU(اإلنسانلة 

؛  اذل.ؼ الرئلسي من ىذا "األدبالصيفر لنواؿ السع.ا ي دراسة سوسلولوجلا عن. نقطة 

ر اية مرأة عن. نقطة اليف  ةالبحث ىو معرفة سلتلف أشكاؿ النق. االجتيماعي الوارد

ا عن معرفة العوام  اليت تسبب ظهور ادلشاك  االجتيماعلة تعبَت     نواؿ السع.ا يلالصيفر 

ادلؤلف يكشف عن ادلشاك  االجتيماعلة من خالؿ ىذا، يف حبثو     النق. االجتيماعي فلها

ىذا   أماموضوع البحث  اليت تصبح  ،يف الر اية ةسلتلف أشكاؿ النق. االجتيماعي الوارد
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اإلماـ  سقوطاالجتيماعلة يف الر اية احلاالت االجتيماعي من خالؿ عن يكشف البحث 

 اخلارجلة اليت   ال.اخللة العناصر    اجلنسلةباستخ.اـ هنج البنلوية  نواؿ السع.ا يل

 يف ىذا البحث  افتشارك

قسم األدب العريب كللة اآلداب جامعة  (3103)شرح سيت ل الرسالة، الثث

النساء مذكرة يف سجن ر اية اليف  اجلنسي"التحلل  البنلوي البحث ماالنج مع عنواف 

بناء ال.اخللة من عناصر ال (0)هت.ؼ ىذه ال.راسة إىل حت.ي. ما يلي:  السع.ا ي"؛ نواؿل

خليفلة احللاة االجتيماعلة  الثقافلة يف  (3) ،لسع.ا ينوااللالنساء مذكرة يف سجن الر اية 

مذكرة يف عامل ادلؤلف يف الر اية  (2) ،السع.ا ي نواؿلالنساء مذكرة يف سجن ر اية 

ال.قهللة من عناصر الكشف عن ت ةادلؤليفكانت يف حبثو      السع.ا ي  نواؿلالنساء سجن 

  موضوعهاالر اية يف ؤلف عامل ادلرؤية ادلؤلف   خليفلة احللاة االجتيماعلة من   ، بناء الر اية

االجتيماعلة من عن ، يف حُت أف ىذا البحث يكشف ال.اخللة فقطالعناصر ىذه ىي 

باستخ.اـ هنج  نواؿ السع.ا يلاإلماـ  سقوطاالجتيماعلة يف الر اية احلاالت خالؿ 

 يف ىذا البحث  افتشاركاخلارجلة   ال.اخللة العناصر  حىت  اجلنسلةالبنلوية 
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ادلعارؼ ل.يو اليفرصة إلضافة  تطوير فهذا البحت  ،بحوثىذه الاستنادا إىل بعض 

 سقوطاالجتيماعلة يف الر اية مع احلاالت ادلرتبطة أساسا  اجلنسلةيف ال.راسة البنلوية 

  نواؿ السع.ا يلاإلماـ 

 أساس التفكير. و

اليت حكاية يف شك  قصة أ  العيم  ،  ىي خلايلعيم  ىي الر اية عرفنا، اف كيما 

أف اخللاؿ  de  mkt (0912)لتعريف   أ   فقا الومهلة ح.اثاألشخصلات   التصور 

شخصلات الر اية ديكن حتيمل  ال"  ذلك أمر حقلقييعٍت "   ىو الذي اخًتع التيمللز من 

يف سلسلة القصص  زائ.ة فقط  دخلتكوف يالتحيمل  ىذا ،  لكن احلقلقلةح.اث األ  

  اخللاللة أ  مع التيفصل  اخللايل

أ جو التشابو مع  فقط، ل.يهاشخصلات  مهلة الح.اث   األعلى الرغم من أف 

من ىذا التشابو منذ فًتة طويلة  القص. أهنا "انعكاس احللاة احلقلقلة"  ك  احلقلقلةاحللاة 

بُت  متنوعذا التشابو ألف مشكلة ى و  يستحق ،األدب مراقيب.ؿ بُت اجلع و موضيكوف 

شابو يف احللاة احلقلقلة ق. ، الت بغض النظر عن اخلالؼ  األخرىمع الواح.ة الر اية 

  احلكايةمن األعيماؿ األدبلة مث  من الر مانسلة أ   ار اية عن غَتىالمسة شللزة  أصبح
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بب. ف . ف مًتا أ  قافلة   ب، اشرىو "التعبَت يف أسلوب مب  ، الر اية يف شك  النثر

ىي الكشف بطريقة ، فإف الر اية  بعبارة أخرى ( de  mkt، 0912)اإليقاع ادلنتظم" 

أكثر  ا، يعٍت أهنسرديةالر اية  كانت نتظم  ادليقاع اإل  أقافلة ال. ف ادلًت أ  ب، مباشرة

 لز الر اية من ال.راما مت ةواح.اللزة ىذه ادل"  شلثال" من "قوال"

 ادلؤامرة   السلوؾ بالشخصلة ما يسيمى ل.يها ، فإف الر اية  باإلضافة إىل ذلك

نطوي على ع.د الناس الذين ال ييفعلوف شلئا يف سلاؽ إمجايل تر اية ال، فإف  بعبارة أخرى

 ا   يف ر اية ذل العقبلةالسبب   ، مرتب يف ترتلب منطقي: التسلس  الزمٍتأ  منتظم 

 ( Aziez-Hasim ,3101 :9-0)معُت طوي  حجم 

ها  ىي من ، ىناؾ اجلوانب اليت جيب أف تناقش كالحتلل  األعيماؿ األدبلةيف   

ا البعض  بعضه يشرح يساع. ىذه اجلوانب من ك      ال.اخلي  اجلانب اجلانب اخلارجي

من ، ىو حتلل  العيم  األديب من األعيماؿ األدبلةارجي اخلوانب حتلل  اجلك  ادلسائ   

حتلل   أما العيم  األديب نيفسو  من  لةارجباحلقلقة اخلرى ما يتعلق ي،   ق. حلث زلتوياتو

يتعلق بالبلانات ما . ف بعن العيم  األديب  ىو من األعيماؿ األدبلة  اجلانب ال.اخلي
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قليمة تعلُت يف العالقة اخلارجي يكوف باجلوانب  وتعلق    ه نشر األدب خارج حقوؽ طبع 

 ( unmtm، 3102 :22-26.)فقط تويات احمل

   فقا اجلنسلة.راسة البنلوية ب،  ىي األعيماؿ األدبلة )الر اية(راسة د إح.ى 

ييفهم إذا     العادللةقلقة احل،  للس ىي احلقلقة البشريةاألعيماؿ األدبلة  ،اجلنسلةلبنلوية ل

 لةعيماؿ األدباأل  ذلا اف تص  إىل ادلعٌتقلقة اإلنسانلة ينبغي إىل بنلتو، فاحلالواقع الطبلعي 

  ابإنشائهالذي ىو يقـو علنة البشر ادل لكن لتلبلة احتلاجات  ،ال تنشأ ص.فة

، ، إنشاء اإلنساف اآلخر،  كذلكإىل إنشاء األعيماؿ األدبلةت.فع اإلحتلاجات ىي اليت 

 البلئة البشرية   أالبلئة الطبلعلة سواء ، التوازف مع البلئة احمللطةقامة فهذا إل

ادلتنوعة   طريق أداء اإلجراءاتبلئة احمللطة توازف مع البالك  البشر يسعوف إىل إقامة 

العيم  اليفردي مع العيم  اجليماعي  العيم  اليفردي ز بُت متل اجلنسلة، البنلوية  مع ذلك

العيم   أما   ةمتل  إىل أف تكوف شهوانل اليتفقط حتقلق احتلاجات األفراد إىل ه.ؼ ي

 االجتيماعي االحتلاجات اجليماعلة ذات الطابع إىل حتقلق ه.ؼ يستاجليماعي 

 ااألعيماؿ األدبلة تعبَت فكانت  ،الطبقات االجتيماعلةمن كيما نتاج العيم  اجليماعي 

بُت  اليت تتكوف من العالقة  االحتلاجات، ادلعنلةعن احتلاجات الطبقة االجتيماعلة 
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تعلق جبهود الطبقة االجتيماعلة اليت تحتلاجات  اال، يماعلة مع البلئة احمللطةالطبقات االجت

  ادلعلنةتوازنة مع البلئة ادلعالقة ة التنيملإىل 

أعضاء الطبقة ك  األفراد الذي للس   ةالعامل ىو مل  العقللة اجليماعلة الضيمنلرأي 

 ،عق.ادلتيمع اجمليف كاف بسبب حقلقة أنو  ذلك   يشعر هبااالجتيماعلة صاحبها أف يكوف 

ادلهنلة  اليفئات رليموعة ، مث  أفراد يف سلتلف أشكاؿ رليموعة اإلجتيماعلةك  احرز  

فليما يتعلق  ييفهم اليفردالطيمس تتنوعة ادليموعة ىذه اجمل   غَتىاالعرقلة  العنصرية  التعللم   

على اخًتاؽ القلود ادليفر ضة من الذي يق.ر   اليفرد اخلاصجيموعة اجتيماعلة يف الواقع  مب

   عي الطبقة االجتيماعلةعلى ي.خ  يف جتيملع ىذه االجتيماعي   

 ظرية:سلطط ال.راسة الن

 

 

 

 

 الرواية

 بنية األعمال األدبية

 البنية الجنسية

 :الخارجي

الكتب أوالبيانات التاريخية المتعلقة مع 
 الرواية سقوط اإلمام لنوال السعذاوي

 الذاخلية:

النصوص في الرواية سقوط اإلمام 
 لنوال السعذاوي
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 ز. طريقة البحث

طريقة الالوصيفي التحلللي   طريقة طريقة البحث ادلستخ.مة يف ىذا البحث ىو 

للها ي، مث التحلللي ىي طريقة تستخ.ـ على كشف ادلشاك صيفي طريقة ال    ةالتارخيل

 ( Ratna, 3119 :22)جانب التيفسَت حسب الذ ؽ التحلل  أيضا 

اإلماـ يعيم   سقوطر اية اليف الواردة  صف ادلشاك  ىي الوصيفي التحلللي طريقة 

 احل  العليميق طريقة ىي البحث الذي يطب،  أما الطريقة التارخيلة  نواؿ السع.ا يمن 

تاج حيبق.ر ما  ،نظرال جهة كانت يف ك  رلاؿ عليمي    شكلة  من ادلنظور التارخيي ادلمن 

األشكاؿ مشاك  ىذا ادلنظور  من إىل التحقلق يف اكتساب الق.رة على رؤية زل.دة 

ديكننا أف التارخيلة البحث ذلك، ألف بطريقة يفكرة  التطوير   ، السَتة الذاتلة مثال ة،فادلعر  

الذي يهيمنا ىو طريقة ما  ،يف ىذا البحث    ةشكلة ادلاضلتيفسَت ادل ضلا ؿ البحث عن

،  ىي عيمللة تتضيمن مجع  تيفسَت األعراض أ  األح.اث أ  األفكار الناشئة يف التارخلة

 (usmnsamt :0911 :023.)العاـ ادللخص لعثور على  ل ،ادلاضي

اليت ستبحث أ ال  على ادلشكلة  ةحت.ي. كانت الباحثة،  الطريقة  يف استخ.اـ ىذه

  مث استعراض ال.راسات عنها ادلبحوثةلجوانب لادلشاك   فقا بًتتلب ، سبل  ادلثاؿ
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 ت الباحثةمجعادلوافقة، نظرية   ج.ت التوافق مع ادلشكلة  اليت تنظرية لتحصل  الالسابقة 

اإلماـ  مث حتلل  البلانات  سقوطر اية  ىو ال، ادلوضوعالبلانات يف شك  اجليم  الواردة يف 

 األسئلة يف صلاغة ادلشكلة النتائج اليت تصف اإلجابة عن الواردة  األخَت 

 خطوات البحث  0

 مص.ر البلاناتا  

   نواؿ السع.ا يلماـ اإل سقوطر اية ىي المص.ر البلانات يف ىذا البحث 

  نواؿ السع.ا يلاإلماـ  سقوطر اية اليت تتعلق بالالكتب أ  ادلعلومات التارخيلة 

 نوع البلاناتب  

كتوبة يف شك  ادللغة المن حتص  نوع البلانات يف ىذا البحث ىو البلانات اليت 

  الكتب أ   نواؿ السع.ا يلاإلماـ  سقوطأ  اخلطاب يف الر اية  وصالنص

 االجتيماعلة احلاالت ادلعلومات ذات الصلة اليت تتضيمن عناصر 
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 مجع البلانات ات  تقنل3

أ  دراسة األدب  مث ادلالحظة مجع البلانات يف ىذه ال.راسة باستخ.اـ تقنلة  تقنلة

 ـ اخلطوات على النحو التايل:تستخ.

  الكتب أ  ادلعلومات  السع.ا ينواؿ لاإلماـ  سقوطقراءة بعناية  دقة الر اية ا  

 الر اية ادلتعلقة ب

ىي اليت ( اجليم أ   ،يملةاجل ،كليمةالأ  اخلطاب ) وصعالمة على النصال ضع ب  

 االجتيماعلة احلاالت عناصر 

  هاأ  اخلطاب يف  رقة  مجع وصمالحظات النصج  

   حتلل  البلانات2

الوصيفي التحلللي باستخ.اـ طريقة تحلل  البلانات ف، اجمليموعةالبلانات حتصل  بع.   

 ادلؤلف  بلئتو من االجتيماعلة احلاالت التحلل  على عناصر ىذا    يركز ةالتارخيل  
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   صلاغة االستنتاجات9

صلاغة جتع  ، مث  التارخيلةالوصيفي التحلللي طريقة بع. البحث باستخ.اـ   

 لة ستنتاج هناية األنشطة البحثلة   إجابات صلاغة ادلشكاال

 بحثنظامية الح. 

 النظاملات من كتابة ىذا البحث ىو كيما يلي:

صلاغة   ، حيتوي ىذا اليفص  على خليفلة البحثق.مة  ىو ادل، األ ؿاليفص  

نظاملة ،    طريقة البحث األدب  اإلطارمراجعة   البحث  أى.اؼ  فوائ. ادلشكلة 

 الكتابة 

، نظرية البنلوية األدبلة نظرية  ىذا اليفص  حيتوي علىحتلل  ال  ىواليفص  الثاين 

  اجلنسلةالبنلوية   

األدبلة حتلل  البنلة   حيتوي ىذا اليفص  على ىو التحلل اليفص  الثالث   

 اإلماـ  سقوطر اية بال االجتيماعلة ادلتعلقة 

  اإلقًتاحات  حيتوي ىذا اليفص  على االستنتاجات  ىو االالختتاـ اليفص  الرابع


