
 

 

 الباب األّول

 مقدمة
 خلفية البحث: الفصل األول

الناس جيب  عنف متكررة يف اجملتمع. حىت بعضال، ىناك أعمال يف العصر احلديث 
 وسباما مثل يف ادلدرسة، ، سواء العنف اجلسدي أو النفسي. أن يشعروا بأعمال عنف

 اجملتمع وىلم جرا. كما لو كان العنف وسيلة حلل مشكلة حدثت. و األسرة و العمل

"، طلح مليء دبعٌت "ادلعاناة( "العنف ىو مص٩ص.، ٢۰١۰”Pasalbessy“) رأي 
، أنو حيتوي على سلوك اإلنسان )شخص / ء مت فحصو من منظور نفسي وقانوينسوا

 ، )الشخصية / اجملموعة(. "كن أن تسبب معاناة للناس اآلخرين ديرلموعة من الناس( اليت

وثيقًا بالسلوك البشري ، يبدو أن العنف مرتبط ارتباطًا من وجهة النظر أعبله 
نساين ، ولكن لي  من الواحح ما إذا كانت الصيةة تستوعب أيااً طموحات القاسي واإل

ئي اإلندونيسي، على العنف. فالقانون اجلنااألقليات )النساء واألطفال( الذين ديارسون 
، ال يعر ِّف سوى العنف باعتباره فعبًل جيعل األشخاص اآلخرين غَت واعُت أو سبيل ادلثال

من سلوك العنف إىل السلوك (. من الواحح أن ىذه الصيةة ربد ۸٩، عاجزين )ادلادة
تمع ما يلي: )أ( قع اجمل، بينما قد تشمل أعمال العنف عند النظر إليها من وااجلسدي
 ”Pasalbessy“و )ه( اقتصادية. ) :)د( سياسية :)ج( نفسية :)ب( اجلنسي :ادلادية

 (٩ص. ،٢۰١۰

ي يف ، فإن العنف طبيع)٢۰١٤:٣١، Hobbes” (Triyanto“رأي يف ىذه األثناء، 
، فإن اإلنسان سللوق ربكمو حركات غَت عاطفية وفوحوية اإلنسان. فبالنسبة إىل ىوبز



 

 

، ديكن أن حيدث العنف ليت تصبح شريرة وغَت مهذبة. لذلكوزلبة للكراىية اوحزينة 
بب عنف. ىذا ىو السالبسبب الظروف اليت تتطلب من الشخص ارتكاب أعمال 

، األساسي للعنف يف بعض البلدان، مثل إساءة استخدام السلطة من قبل حكومة الوالية
، مشكلة العنف اليت هتم سبيل ادلثال ية حبياة الناس. علىواليت جيب أن تكون حارة للةا

ديكن رلموعة ما بسبب السياسة اليت حدثت يف أفةانستان ، خاصة يف مدينة كابول. و 
 .ايامسينة خار ل "سنونوات"رواية  يتوحيح ذلك يف عمل أديب واحد، وى

األعمال األدبية ىي انعكاس لواقع احلياة االجتماعية للمجتمع. العملية اليت تشجع  
هور األعمال األدبية مع تنوع موحوعات وجوانب حياة اجملتمع ىي العملية على ظ

اإلبداعية للمؤلفُت الذين يسعون إىل إنشاء أعمال ديكن أن تصف القيم التعليمية مع 
 اإلبداعات اجلمالية اليت تروي.

سنونوات كابول ىذه اخللفية اجلديدة احلالة السائدة يف أفةانستان يف صبيع أحناء  
وقتا طويبل يف تاريخ  ، والذي استمر عدم االستقرار السياسي يف أفةانستان۱٩۸۰

تةيَت النظام أثرت على ديناميات السياسة يف ىذا البلد، سامهت قوة التدخل  أفةانستان.
األجنيب من زمن احلرب الباردة أياا إىل األوحاع الداخلية يف أفةانستان. الببلد غنية جدا 

 . ا البلد بسبب الثروة الواردة فيوالعديد من الدول تريد التقان ىذبادلوارد الطبيعية أن 
(https://www.academia.edu/3251994/Afghanistan). 

يف ىذه احلالة يعٍت أن كل شخص ديكن أن يرى الواقع االجتماعي يف العمل األديب  
حىت العمل األديب ىو وصف حلالة رلتمع معُت. ىذا الوصف يدل على أن العمل األديب 

https://www.academia.edu/3251994/Afghanistan


 

 

ال يتحقق بسهولة. ىناك عملية تشجع على ظهور األدب يف تنوع ادلواحيع وجوانب احلياة 
 اجملتمعية.
اية "سنونوات كابول"  ل يامسينة خارا ىناك عمل عنيف من يف األدب، يف رو  

شخص أو رلموعة )احلاكم( للمجتمع ادلدين والعنف داخل األسرة. حيث تروي ىذه 
الرواية عن حالة مدينة كابول يف أفةانستان اليت كانت يف البداية مدينة صبيلة جداً، مركز 

نُت درجة بعد اذلجوم من روسيا. السَتاميك ومكان مريح. لكن كل شيء ربول مائة وشبا
جاءت موجة من ادلقاومة من رلموعة من الطبلب الذين قاموا بتنفيذ نظام قاٍس. حرب 
تارب كل الاحك، النكات، وصبال ىذه ادلدينة ادليتة ادليتة. فقط أطبلل الكوخ 

 وادلتسولُت واجلنود والفوحى الباقية.
اية سنونوات كابول، بقلم يامسينة ىناك أياا صورة ألعمال العنف الواردة يف رو  

 خارا على النحو التايل:
يسقط عتيق شوكت كرباجو حولو كي يشقِّ لنفسو طريقا وسط الدمهاء بشياهبا الرثِّة،  "

اليت تتزوبع بُت رفوف السوق، كما سرب أوراق ميتة. إنو متأخرا، ولكنِّو يستحل أن 
الاربات اليت يبدهبا بكل قواة ال يقدم بسرعة أكرب. بدا كما لو أنو يف خلية حنل، أن 

، ٢۰۱۰)خارا، ." ربرِّك أحداً. إنو يوم السوق والناس يوجدون يف حالةابتهاج وىياج
 (٥ص. 

فيما يتعلق باالقتباس ادلذكور أعبله ، فإن عتيق ىو حارس السجن الذي يؤمن  
سريع دببدأ طالبان أو حكام طالبان. حيث يسَت عتيق يف حشد من الناس ويريد عتيق ت

رحلتو للوصول إىل الوجهة قريباً. وألن عتيق يشعر نفسو بأنو حاكم أو جزء من قوة 



 

 

طالبان ، فإنو يرتكب عمبًل عنيًفا حد احلشد عن طريق حرب السوط الذي حيملو. من 
 أجل تفريق احلشد. لكن ردة سوطو القاسية مل ربصل على رد من احلشد.

مقدمة يف علم اجتماع األدب من يف ىذا الصدد ، يذكر جولدمان )فاروق،  
( اليت تشَت إىل أن "صبيع احلقائق البشرية ٢۰۱٦البنيوية اإلنشائية إىل ما بعد احلداثة، 

تشكل بنية ذات معٌت". يف رواية سانونوات كابول، حاولت يامسينة خارا أن تزرع 
ط اجملتمع حقائق اإلنسانية اليت حدثت يف أفةانستان بأفةانستان يف الثمانينيات ، بشر 

 ادلدين ربت قباة حكم طالبان.

كما ىو موحح أعبله، ركز الباحثون أحباثو على أعمال العنف الواردة يف الرواية  
يامسينة ل  كابول   سنونواترواية  العنف يف أعمال كابول، يامسينة خارا بعنوان "سنونوات  

 .خارا " باستخدام نظرية البنيوية الوراثية

 البحث الفصل الثاين : حتديد

 على ادلشكبلت التالية:ىذا البحث  بناء على اخللفية السابقة، فًتكيز

 ؟ يامسينة خارال   "كابول  "سنونوات يف رواية العنف أعمالكيف . ۱

 "كابول  "سنونوات يف رواية كيف تصور ادلفهوم العادلي للمؤلف عن أعمال العنف. ٢
 ؟ يامسينة خارال  

 

 

 



 

 

 الفصل الثالث: أغراض البحث

 بناء على خلفية ادلشكلة السابقة، فإنِّ أغراض ىذا البحث ىي:

 .يامسينة خارال   "كابول  "سنونوات يف رواية. ربليل أعمال العنف اليت وقعت ۱

يامسينة ل   "كابول  "سنونوات يف رواية العنف أعمالعلى  للعامل فهوم رؤية ادلؤلفدل. ٢
 .خارا

  الفصل الرابع: فوائد البحث

 :، ديكن للباحثُت العثور على بعض الفوائد البحثية تشملالدراسةمن نتائج ىذه  

 ائد النظريةالف .۱

، من ادلتوقع أن تساعد نتائج ىذه الدراسة يف أنشطة التعليم من الناحية النظرية 
يامسينة ل   "كابول  "سنونوات يف روايةوالتعلم وإثراء ادلعرفة بأحباث البنيوية اجلينية. خاصة 

، من ادلتوقع أن يتم استخدامو كأساس مادي ونظري للبحوث إىل ذلكباإلحافة  خارا
 البلحقة لتحسُت القدرة على تقدير العمل األديب.

 الفوائد العملية. ٢

 "كابول  "سنونوات يف رواية العنفي الواردة عمالإلعطاء ادلعارف عن ظاىرة األ 
 يامسينة خارال  

 

 



 

 

 الفصل اخلامس: الدراسات السابقة

هبا كثَت من الناس،  أو الدراسات على رواية ألغراض سلتلفة قد قامالكتابات  
الدراسات السابقة ىف ىذا  لكن لكل منها خصائص اليت تفرِّق بُت بعاها البعض. أما

 :منها البحث

العبلقات  (٢۰۱٧،UNPAD)  البحث من ”Dwilia Jolest Putri“ ،أوال 
يف مصر حسن وا مرق  يف الفيلم، دراسة  النصرين االجتماعية بُت ادلسلمُت واألقباط

يف نظرية ربليل البنيوية الوراثية حسن فيلم وا مرق  مع هنج الدراسات البنيوية الوراثية. 
انطبلقا من ربليل ىيكل نفسو الذي يبدأ تصف العناصر اجلوىرية للموحوع، 

 وشخصيات، وإعدادات، وإنشاء والية، فإنو وحع للتو بشكل عام ليست زلددة.

قسم  يف( ٢١١٦) اتثنغ قاسيم ادلناقشات عن سبثيل العنف واردة يف رسالة ،الثانية 
اتى اإلسبلمية اللةة العربية وأدهبا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة سونان جونونج ج

 سبثيل العنف الوارد يف رواية "رحلة إىل هللا" لنجيب الكيبلين ىي ،احلكومية  باندونج
)دراسة بنيوية توليدية(. قدِّم ىذا البحث مشكلة العنف الذي حرب ادلسلمُت والناشطُت 

-١٩۵٤ادلسلمُت يف مصر، وخاصة إخوان ادلسلمُت، حوايل منتصف القرن العشرين بُت 
كانت عملية اعتقال واسعة  ، عندما رأس مصر الرئي  صبال عبد الناصر.م ١٩٧۰
اهتامات  واالستيبلء على صبيع األصول لديهم ألن إيل أعااء اإلخوان ادلسلمُت النطاق

استعمال الكاتب يف ىذا البحث ىي الطريقة ادلستخدمة ادلنهج الوصفي  خبيانة الثورة.
على افًتاض أن  ىي ربليل اذلياكل الداخلية واخلارجية التحليلي مع هنج البنيوية الوراثية،

حيدث ألن ادلؤلف ىو جزء من رلموعة وىذا  ادلصنفات األدبية ال تولد من فراغ اجتماعي،



 

 

مفيد جدا  اتثنغ قاسيمالبحث إن  اجتماعية جيب أن تتأثر وتتأثر البيئة حيث حياتو.
 للباحثُت ألنو شرح عن سبثيل العنف.

، وىي ٢۰۱٤”Adriana Maulyta“البحث  لبحث عن العنف الواردة يفواالثالثة، 
يصف ىذا البحث مشكلة   ”Show Imah Trans TV“عنصر العنف اللفظي يف برنامج 

  Show“ النسبة ادلئوية دلرات الظهور اليت تتامن العنف اللفظي يف برنامج حواري 

Imah” أطروحة “Adriana Maulyta” أياا مفيدة جدا أطروحيت ، ألنو كتب أياا عن
 . العنف

 PGRI (STKIP)ة ، وطالب٢۰۱٤  ”Septia Hastuti Meza“البحث من ، رابعا 
يف ادلرأة اجلديدة يف صفر العمل  شخصية فردوسسومطرة الةربية بعنوان "العنف حد 

نوال السعداوي" يف ىذه الدراسة، ركز الباحثون األفعال فقط من العنف وأسبابو العنف 
. لذلك من السهل جدًا أن حيصل الباحثون على عمل فردوس حد شخص واحد ىو

لواردة يف ادلرأة اجلديدة يف غراوند زيرو ىو عنيف يف الرواية. وبعض أشكال العنف ا
العنف اجلسدي والنفسي واجلنسي. فعل العنف الذي تتعرض األرقام اجلنة اليت ربملها 
األم واألب، العم، زوج، والرجل الذي أراد أن يؤذيها. وتتكون العوامل اليت تسبب 

 حدوث العنف من عاملُت مها العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية.

احلصول على الكثَت من الدراسات  مراجعة األدبيات أعبله، الباحث من سلتلف 
اليت تستخدم نظرية البنيوية وراثيا لعمل أديب، ولكن ال دراسة يف التفاصيل اليت تبحث يف 

كابول، يامسينة خارا مع مراجعة البنيوية الوراثية وربليلها بشكل رئيسي سنونوات  رواية 
 .كابول واألعمال يامسينة خاراونوات  سنالعنف يف الرواية 



 

 

 الفصل السادس: أساس التفكري

 لوراثيةالبنيوية ا. ۱

نوع من أنواع النظرية السوسيولوجية األدبية اليت وحعها لوسيان  وراثيةأنِّ البنيوية ال 
ولدت البنيوية الوراثية بسبب عدم الرحا عن هنج البنيوية ، اليت ركزت  جولدمان من فرنسا.

دراستها على العناصر اجلوىرية دون النظر إىل العناصر اخلارجية للعمل األديب ، حبيث مت 
 فصل العمل األديب عن السياق االجتماعي.

ية اإلنشائية إىل ، مقدمة يف علم اجتماع األدب من البنيو فاروق) جولدمانل وفقا 
ي أنو يعتقد أن العمل وراثية. أال ية( يذكر نظريتو البنيو ٥٦، ص.٢۰۱٦ ،ما بعد احلداثة

ىو نتاج لعملية التاريخ  األديب ىو ىيكل. ومع ذلك ، فإن اذليكل لي  شيئا ثابتا ، بل
 ، وعملية اذليكلة والتدمَت اليت تعيش وتعيش فيها صبعية ادلصنفات األدبية ادلعنية.اجلارية

 أ. الواقع اإلنساين

. أما احلقيقة وراثيةاليوي حقيقة اإلنسانية ىي حجر الزاوية يف علم الوجود البن 
ادلقصودة فهي كل نتائج النشاط البشري أو سلوكو اللفظي واجلسدي ، والذي حياول أن 
يفهمو العلم. ديكن أن تكون ىذه الوقائع يف شكل أنشطة اجتماعية معينة مثل التربعات 
من الكوارث الطبيعية ، وبعض األنشطة السياسية مثل االنتخابات ، وكذلك اإلبداعات 

 مثل الفلسفة ، والفن ، وادلوسيقى ، والنحت ، والفنون األدبية. الثقافية 

ديكن يف الواقع تقسيم حقائق اإلنسانية إىل نوعُت ، مها احلقائق الفردية واحلقائق  
االجتماعية. احلقائق االجتماعية ذلا دور يف التاريخ ، يف حُت أن احلقائق الفردية ىي فقط 



 

 

حبلم ، وسلوك اجلنون ، وىلم جرا. احلقائق الفردية ذلا نتيجة للسلوكيات اللبيدية مثل األ
  تأثَت على العبلقات االجتماعية واالقتصادية والسياسية بُت أفراد اجملتمع.

ذات  ىيكل( يعترب كل احلقائق البشرية ۱٩۸۱:٤۰؛۱٩٧۰:٥۸۸) جولدمان 
 ة.كل ومعاين معيناحلقائق يف وقت واحد كان ذلا ىي مةزى. ما كان يقصده ىو أن

 (Transindividual)ب. ذاتية صباعية 

يف ىذه احلالة ، من الاروري مبلحظة الفرق بُت ادلوحوع الفردي وادلوحوع  
اجلماعي. الفرق يتوافق مع الفرق وفقا ألنواع سلتلفة من احلقائق اإلنسانية. كل موحوع 

، يف حُت أن ادلوحوع اجلماعي ىو  (libidinal)على حدة ىو موحوع للحقيقة الفردية 
 موحوع للحقيقة االجتماعية )التارخيية(. 

يعترب فرويد دائما موحوع صبيع نتائج السلوك البشري كفرد معُت )غولدمان  
 (. ليست كل احلقائق اإلنسانية تنبع من ادلوحوعات الفردية.٩٣:۱٩۸۱،

 ج. رؤية العامل

ماثل بُت بنية األعمال األدبية مع بنية اجملتمع مع النظرية أعبله ، تؤمن غولدمان بالت 
، ألن كليهما نتاج نف  النشاط اذليكلي. خيتلف مفهوم التماثل عن مفهوم التأمل. إن 
فهم األدب على أنو انعكاس أو انعكاس للمجتمع يعٍت افًتاض أن بناء العامل اخليايل يتم 

 ادلوجود يف الواقع.تصويره يف األعمال األدبية ادلماثلة للبناء العادلي 

بادلعٌت اذليكلي للوراثة ، النظرة العادلية ىي سلطط إيديولوجي حيدد اذليكلية أو البناء  
السحري لبناء عامل خيايل من األعمال األدبية أو اذلياكل ادلفاىيمية يف العمل الذي يعرب 



 

 

 ،٢١١٥، Fellows ،Literary Research Methods A Early Exploration)عنها. 
 (١٦٣.ص

 د. اإلنتاج األديب.

العمل األديب ىو نتيجة من الناتج اذليكلة من الذات اجلماعية، اليت لديها ىيكل  
متماسك ومتكامل. ووفقا جلولدمان )فاروق، مقدمة يف علم االجتماع من أدب البنيوية 

علم ( يف مقال بعنوان "نظرية ادلعرفة يف ۷١. ، ص٢۰١٦الوراثية إىل ما بعد احلداثة، 
االجتماع" يذكر أن األدب بشكل عام. أوال، والتعبَت عن وجهة النظر العادلية للمؤلف 
الفئات االجتماعية ومهية. ثانيا، يف زلاولة للتعبَت عن وجهة النظر العادلية، أنشأت الكتاب 

 الكون من الشخصيات واألشياء والعبلقات ىي ومهية.

ية يف البنيوية اجلينية ىو موحوعي. ىيكل ، فإن مفهوم بنية األعمال األدبوبالتايل 
األعمال األدبية ىو موحوعي ألن مركز االىتمام ىو العبلقة بُت الشكل والرقم والشكل 

، كما رأينا يف مفهوم جولدمان لطبيعة ادلواحيعية دلفهوم اذليكلمع الكائن من حولو. ا
، وىي القيم اليت تنظم تملها تظهر بشكل حمٍت يف الرواياللرواية. القيم األصيلة ىي رل

وفقا لؤلزياء العادلية ككل. ال ديكن رؤية القيم األصيلة إال من اذباه التدىور العادلي 
، مع شكل روايةوادلشاكل البطولية. ىذه القيم موجودة فقط يف وعي ادلؤلف أو مؤلف ال

، ال عية للمؤلفإىل اجملموعة االجتما مفاىيمي ورلرِّد. تعبَتًا عن النظرة العادلية ادلتخيلة
ديكن فصل بنية العمل األديب عن عبلقتو باجملتمع الذي يقيم فيو ادلؤلف ورلموعتو 

ينبثق  االجتماعية. يف الواقع ، أياا من وجهة نظر العامل من اجملموعة االجتماعية للمؤلف



 

 

ا ، فإن العبلقة بُت بنية األعمال األدبية وىيكل اجملتمع ىي التماثل ألهنويتطور. ولذلك
 نتاج نف  النشاط اذليكلي.

 جدلية التفسَتاته. 

الكتساب ادلعرفة باألعمال األدبية يف طبيعة الوجود )علم الوجود( مثل أن غولدمان  
( ، فإن الطريقة ۱٩٧٧:۸قام بتطوير طريقة أطلق عليها الطريقة الديالكتيكية. وفقا لو )
لبديهية والطرق السيكولوجية ىي طريقة شليزة زبتلف عن األساليب اإلجيابية والطرق ا

 النفسية.

ادلبدأ األساسي لؤلسلوب اجلديل ىو معرفتو بوقائع اإلنسانية اليت ستبقى رلردة غَت  
مصنوعة للخرسانة عن طريق درلها يف الكل. وبنف  الطريقة ، طورت الطريقة اجلدلية 

 والتفسَتات ".ن ادلفاىيم ، مها "اجلزء الكامل"مفهومُت م

 . العنف٢

.  ”violentina”واليت تسمى يف البلتينية، ”violence“لعنف كلمة تًتجم عادة من ا 
 ”latus“)القوة والقوة( و  ”vis“ يرتبط العنف ارتباطًا وثيًقا باجلمع بُت الكلمة البلتينية

 واليت تعٍت بعد ذلك جلب القوة.”ferre“ (bring) ادلشتقة من 

اعتداء جسدي على شخص أو حيوان، أو نو على أ  violence” R. Audi“يعرِّف  
، أو قاٍس أو وحشي على ادلمتلكات أو اعتداء، أو تدمَت، أو عنف شديد، أو تعسفي

 شيء حيتمل أن يكون ملًكا لشخص ما.



 

 

ىو حالة يقوم فيها الشخص بأنشطة  Sundenو  Kaplan السلوك العنيف وفًقا ل 
 فسك أو لآلخرين أو البيئة.أو أفعال ديكن أن زبلق خطرًا جسديًا ، إما على ن

ووفقاً لعبد ادلنَت ، فإن العنف ىو فعل مادي يقوم بو شخص أو رلموعة من الناس  
إلحلاق الارر أو الارر أو حىت تدمَت أشخاص آخرين أو شلتلكات وصبيع مرافق ادلعيشة 

-Https://www.muttaqin.id/2016/09/sosiologi)اليت ال تزال جزًءا من أشخاص آخرين. 

pengertian-kekerasan-faktor-penyebab-kekerasan.html) 

وفًقا  https://www.muttaqin.id/2016/09/jenis-jenis-kekerasan-lengkap.htmlيف
 ، تقسم أنواع العنف إىل نوعُت ، مها: ”Sejiwa“دلؤسسة 

 . العنف اجلسدي۱

، ديكن ألي شخص نف الذي ديكن رؤيتو أو رؤيتو. أيالعنف اجلسدي ىو نوع الع 
ة وححايا العنف. على سبيل ادلثال، الصفع، رؤيتها بسبب الصدام ادلادي بُت اجلنا

، بأصوات الارب، واجللدالرمي ، و الدوس على األقدام، النبح، البصق ،الصفع، اخلتم
 والرجم اخل.

 اجلسدي غَت العنف. ٢

العنف غَت اجلسدي ىو نوع من العنف ال ديكن رؤيتو أو رؤيتو. أي أن ىذا العنف  
ال ديكن أن يعرف على الفور من سلوكو إذا مل نكن حذرين يف االنتباه ، ألنو ال يوجد أي 

مها العنف  اجلسدي إىل نوعُت صدام جسدي بُت اجلاين والاحية. وينقسم العنف غَت
 النفسي.اللفظي والعنف النفسي/

https://www.muttaqin.id/2016/09/sosiologi-pengertian-kekerasan-faktor-penyebab-kekerasan.html
https://www.muttaqin.id/2016/09/sosiologi-pengertian-kekerasan-faktor-penyebab-kekerasan.html
https://www.muttaqin.id/2016/09/sosiologi-pengertian-kekerasan-faktor-penyebab-kekerasan.html


 

 

ىي نوع من العنف يرتكب من خبلل الكلمات ادلنطوقة. على سبيل  اللفظيلعنف أ. ا
، شتم، الصراخ، اخلدعة، اإلذالل، التشهَت، الصراخ، االهتام، نشر الشائعاتادلثال: ال
 .، إخلاً شفهًيا، رفض الكلمات القاسيةاإلذالل علن

ب. العنف النفسي / النفسي ىو العنف ادلرتكب من خبلل لةة اجلسد. على سبيل ادلثال 
، النظر إىل التهديد ، وتبدو متهكمة ، صامتة ، زلرجة ، تنظر إىل اإلذالل ، احلرمان ، 

 الصراخ واالحتقار.

 تفًتض خريطة ادلفهوم لئلطار ما يلي

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 البنيوية الوراثية

 الرواية

 عاملال رؤية مفهوم بنية اجملتمع

 سبثيل العنف



 

 

 الفصل السابع: مناهج البحث وخطواته

  . مناحج البحث۱
هو ادلنهج الوصفي التحليلي، رأى نيومان فأما ادلنهج ادلستخدم يف ىذا البحث  

إلجياد ُيستخدم  منهج أن ادلنهج الوصفي التحليلي ىو: (٥٣، ص.٢۰۱٥، كوتا راتنا)
منظًما، بوصف البيانات يف شكل سبثيل العنف و إرتباطو مع مفهوم  كشفها ادلشكلة و

 يف رواية "سنونوات كابول" ليامسينة خارا. رؤية ادلؤلف للعامل
 خطوات البحث. ٢

 أ. تعيُت مصدر البيانات
 اليت"سنونوات كابول" ليامسينة خارا  هو روايةفأما مصدر البيانات ىف ىذا البحث  

 .م٢۰۰٧ ، نشرانالفصبل و نشرت ب ۱٥صفحة و  ٢٢٩ تتكون من

 ب. أنواع البيانات 

"سنونوات  هي النصوص اليت بشكل الكبلم يف رواية فأما بيانات ىف ىذا البحث  
 .و مفهوم رؤية ادلؤلفالذي يتعلق بتمثيل العنف  كابول" ليامسينة خارا
 ج. تقنيات صبع البيانات

السابقة ألن البيانات اليت  الباحث تقنية الدراسات يف صبع البيانات، يستخدم
حُبثْت نوعيًة. يف ىذا البحث، فإنِّ البيانات احملصولة ىي البيانات الوصفية يف شكل 

( قراءة صبيع نصوص ١البيانات ادلكتوبة. ىذا البحث ىو حبث النص مع ادلراحل التالية: )
( ٢صبلة فجملة، ) كلمة فكلمة و داتكرارا و جي "سنونوات كابول" ليامسينة خارارواية 

بطريق إعادة الكتابة ىف ورقة البيانات عن  زبزين( ٣) حع عبلمة على البيانات ادلتعلقة



 

 

( تقسيم البيانات ادلتعلقة ٤) "سنونوات كابول" ليامسينة خاراالبيانات ادلوجودة يف رواية 
 ."سنونوات كابول" ليامسينة خارا بتمثيل العنف و مفهوم رؤية ادلؤلف للعامل ىف رواية

 د. تقنيات لتدوير البيانات
 . مرحلة وصفية البيانات: صبيع البيانات اليت صبعت مث توصف و تتحقق. ۱

 . مرحلة تصنيف البيانات: البيانات اليت وصفت مث ُتصنف أو ذُبمع مناسبًة دبشكبلهتا٢

تصنف بناء على أصنافها، و  مرحلة ربليل البيانات: صبيع البيانات اليت زبتار و .٣
سيحللها الباحث علمًيا مع النظريات السوسيولوجية األدبية وخاصة نظرية البنيوية 

 التوليدية )لوسيان جولدمان(.

 و الكشف لفهم على ربليل البيانات. البيانات اليت حللْت مث تفسَتىا :مرحلة التفسَت. ٤

 ه. صياغة االستنتاجات

 إلستنتاجات عملية أخَتة من أنشطةة اإلستنتاجات. أنِّ ااألخَتة ىي صياغ اخلطوة 
كانت . خبلل دراسة البنيوية التوليدية "سنونوات كابول" ليامسينة خاراعلى رواية  البحث

االستنتاجات جوبا على مشكبلت البحث، دلعرفة سبثيل العنف و مفهوم رؤية ادلؤلف للعامل 
 "سنونوات كابول" ليامسينة خارا.ىف رواية 

 الكتابة الفصل الثامن: تنظيم

للحصول على نتائج البيانات اجليدة. فنظاميات الكتابة ذلذا البحث تنقسم إىل 
 أربعة أبواب ىي:



 

 

الباب األول، مقدمة. حيتوي ىذا الباب على خلفية البحث، و ربديد البحث، 
و أغراض البحث و فوائده، الدراسات السابقة، اإلطار الفكري، مناىج البحث و 

 خطواتو و نظاميات الكتابة.

البنيوية  الباب الثاين، اإلطار النظري. حيتوي ىذا الباب على سبثيل و نظريات
 . التوليدية

ربليل عن و مفهوم رؤية ادلؤلف  حيتوى ىذا الباب على التحليل. الباب الثالث،
 ."سنونوات كابول" ليامسينة خاراللعامل ىف رواية

حيتوى ىذا الباب على  و سبلسل األنشطة البحثيةالباب الرابع، اإلختتام عن  
 النتائج و اإلقًتاحات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


