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 لباب األو ال

 قدمةم
 الفصل األول: خلفية البحث

التقليدية املزدهرة عند اجملتمع يف النسوي إن املسألة عن اجلسد وشكل تقسيم دور 
كثري الثقافة وكانت ولدت املعارضة املستندة إىل أن الرجال قوي وشجاع وعدواين وذكي 
ومعقول وأما النساء ضعيفة وجبانة وسلبية وجاهلية وغري معقول. ويف هذا احلال، كانت 

هتا أسفل من النساء مسحوقينة بسبب أفكار اجملتمع الذين ما زالون يفكرون أن درجا
النسوي الرجال وال متلك احلقوق املتساوية ابلرجال )حتديد احلقوق(. اختالف احلقوق يف 

فحسب  النسوىيصري النساء أملت ابستمرار طول الوقت. مث أملت النساء ليس بسبب دور 
ولكن فصل االجتماعية حول اجملتمع مثل لون جلدهم أو البشرية أو الطبقة أو أصل 

 .القبيلة

تسبب الظلم. وهو يعرف مبظاهره الظلم نفسه مثل اهلامشية النسوي إن اختالف 
 والثانوية والنمطية والدور الثنائي وكذلك العنوف.

تشعر ابجملتمع ألهنم بنسبة اإلقتصادية  عدم العدالة بني اجلنسيةعند بوتلر أن 
سيئة ألن النظام الذي  واإلجتماعية بل الثقافة اليت تتمسك حبياة اجملتمع. وهذا احلال يؤثر

يتمسك ابجملتمع يعارض بنظام األبوية. بل قوم النسوية اللربلية هن تكدرن بني اجلنسية 
املالصقة ابجملتمع يصري النساء تكون يف أسفل النسوي مع أهنما خمتلفة. ودور النسوي 

 املكان بل ال مكان له متاما.

هيق املوجه للبحث. يف هذا وأما النساء بكل فضيلتها ونقصاهنا تكون مصدر الش
اجملتمع اآلن، مازالت النساء تعتقد كمخلوق ضعيفة إن كان تقارن ابلرجال. ال تعتقد 
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النساء اال كاملتممة و تكون زوجات وأمهات. وبكل متيزها كانت النساء تصري شيئا كثريا 
 جتعل موضوعا يف انتاج األداب.

ي رمز احلنان والعاطفي واآلجل احلديث عن النساء يعىن احلديث عن النسوية. وه
أو العاجل حركتها. ويف عصر العوملة اآلن حتمل النساء تغريات يف كل جوانب احلياة دون 

 ترك انحية نسويتها. ولكن وراء ذلك، هي تقرب تصوير احلياة مثل خيبة و ظلمة.

وهذا يسمى بذكر فقيه كخطاء يف فهم االختالف بني اجلنس وهو مرتدف 
وهي مرتدفة ببنية الثقافية. وأما اختالف بني الرجال والنساء هو يف  لنسوىاابلتناسلية 

انحية اجلنسية. أما النساء هلا أعضاء التناسل مثل احلامل والوالدة والرضاعة. وهذا خمتلفة 
ابلرجال كان له القضيب وإنتاج النطفة. واالختالفات األخرى يعىن بنية الثقافية تتكون 

الغرض أجناس غري القصد ألن نقصان املعرفة وإما ابلقصد يف بسبب اخلطاءات إما ب
 .للرجال يف فهم هذا اجلنسني

هي صفة تلتصق ابلرجال والنساء تبىن ابإلجتماعية أو الثقافية )فقيه، النسوية وأما 
(. وهي تولد قسمني متفرقني مها النسوية تلتصق يف النساء والذكورية تلتصق 8: 2013

. و عدم العدالة بني اجلنسية غري مشكلة بقدر ما ال جيعلالنسوي إن الفروق يف الرجال. 
، النسوي وقد تسبب عدة املظاملالنسوي جعلت املشكلة يعىن الفروق  لكن يف الواقع

 (.12: 2013)فقيه، مسويةللرجال وخاصة للنساء 

خليل جربان يكون يف سلمى ان رب األجنحة املتكسرة جل قصةوتصوير النساء يف 
جربان ، كان  قصةوهي تصوير املرأة جتب أن تسلم تقديرها دون تنكره ألهنا مرأة. يف هذه 

خليل جربان كاملؤلف وهو يريد أن يصور التقدير و الظلم أمل ابلنساء يف لبنان يف ذلك 
 العصر.

ن هي تصوير خليل جرباربان األجنحة املتكسرة جل قصةوكانت النساء اليت تصور يف 
بالد الشرق وأتمل بسبب  –النساء يف الشرق. وإن سلمى هي تصوير النساء يف لبنان 
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العرف واهليمنة املقيدة يف لبنان. ومع أهنا تولد يف أسرة غنية ولكنها تغرقها إىل اهلاوية 
 :املظلمة ومملوئة ابملصيبة. بل عرف جمتمع لبنان عن تلك احلالة، كما تصور يف هذا االقتباس

"...ولفارس كرامه ابنة وحيدة تسكن معه منزال فخما ىف ضاحية املدينة، وهي 
تشاهبه ابألخالق وليس بني النساء من متاثلها رقة  ومجاال، وهي ايضا ستكون اتعسة ألن 

 .(1٧: 1٩22)جربان،  ثروة والدها الطائلة توقفها اآلن على شفري هاوية مظلمة خميفة"

نان إىل النساء حىت كل االنسان يعرف تقدير البنت اليت وما أشبه قوة العرف يف لب
تولد يف الدنيا. ولو كانت تولد من أسرة غنية ولكنها ليست احلرية لإلبن. وإن الثقافة 
األبوية يف لبنان تشعر قواي. وجتوز النساء أن تسكن يف البيت وتنتظر تقدير الذي جلبها. 

 كما تصور يف هذا االقتباس:

شيخ شريف القلب كرمي الصفات ولكنه ضعيف االرادة يقوده  فارس كارمه..."
رادته الواهنة الرايء الناس كاألعمى وتوقفه مطامعهم كاألخرس.  أما أبنته فتخضع ممتثلة 

على رغم كل مايف روحها الكبرية من القوى واملواهب.  وهذا هو السر الكامن وراء حياة 
خصه الطمع ابلرايء واخلبث ابلدهاء، وهذا الوالد وابنته. وقد فهم هذا رجل أيتلف يف ش

الرجل هو مطران تسري قبائحه بظل االجنيل فتظهر للناس كالفضائل. هو رئيس دين يف 
بالد األداين واملذاهب ختافه األرواح واألجساد وختر لديه ساجدة مثلما تنحين رقاب 

املفاسد واملكاره مثلما االنعام امام اجلزار. وهلذا املطران ابن أخ تتصارع يف نفسه عناصر 
 .(18: 1٩22)جربان،  "..تتقلب العقارب واألفاعي على جوانب الكهوف واملستنقعات.

األجنحة املتكسرة  قصةيف بني اجلنسنية  عدم العدالةأسباب ظهور وإحدى من 
خليل جربان هي عامل القدرة. ويف هذا احلال، قدرة املطران هي عامل مهم يف ظلم  جلربان

بسلمى ألنه ينفع قدرته ليكون علماء مرحوم ابجملتمع لبنان. ولكن أثر معاملته  الذي أمل
 وأخيه ليس لسلمى فحسب ولكن لشخصية أان وفارس أفندي واجملتمع حول بيئتها.
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يف إنتاج  عدم العدالة بني اجلنسيةوهذا البحث هو أحد من شكل العملية من 
أمل بسلمى كرمي. وهذه النظرية ختصص  عدم العدالة بني اجلنسيةاألديب وهو ينظر إىل 

. وبذلك، تركز عدم العدالة بني اجلنسيةجهود التحرير و أسباب ظهور دراستها بنظر إىل 
خليل  جلرباناألجنحة املتكسرة  قصةتكون يف  عدم العدالة بني اجلنسيةالباحثة إىل أمناط 

جربان بدراسة نسوية. وترجو الباحثة أن هذا البحث يستطيع أن يفتح تعريف اجملتمع عن 
عدم اليت ختتلف ابجلنس ألهنا كثرة الكدر بينهما. وتريد الباحثة أن تظهر أن اجلنسي 

ليس احلديث عن اجلنسي ليس أمل ابلنساء ولكن الرجال أيضا. ألن العدالة بني اجلنسية
خليل جربان يعرب عن وقعية  جربان ل والنساء. وتريد الباحثة أن تظهر كيفالنساء بل الرجا

 أمل النساء يف لبنان  اليت حتكى يف أتليفه حتت املوضوع األجنحة املتكسرة.

 الفصل الثاين: حتديد البحث
 ايل:يكيز املسائل يف هذ البحث كما الرت ف ةبناء على خلفية البحث السابق

 ؟خليل جربانربان األجنحة املتكسرة جل قصةيف  بني اجلنسيةعدم العدالة كيف أجناس  .1
خليل األجنحة املتكسرة جلربان  قصةيف  عدم العدالة بني اجلنسيةكيف أسباب ظهور  .2

 ؟جربان
األجنحة املتكسرة جلربان  قصةيف  عدم العدالة بني اجلنسيةكيف جهود التحرير من  .3

 ؟خليل جربان
 البحث أغراضالفصل الثالث: 

 عتمادا على املسائل املذكورة، فأغراض هذ البحث كما التايل :ا

األجنحة املتكسرة جلربان خليل  قصةيف  اجلنسيةبني العدالة عدم  لوصف أجناس .1
 .جربان

األجنحة املتكسرة جلربان  قصةيف  اجلنسيةبني العدالة عدم لوصف أسباب ظهور  .2
 .خليل جربان
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األجنحة املتكسرة جلربان  قصةيف  اجلنسيةبني العدالة عدم لوصف جهود التحرير من  .3
  خليل جربان

 الفصل الرابع: فوائد البحث
 النظريةالفائدة  .أ

عدم يف مستوى النظري، يرجى هذا البحث أن يكون زايدة يف العلوم واملعارف عن 
. حيث كان بنظر إىل أسباب اجلنسيةبني العدالة عدم اليت تركز على  العدالة بني اجلنسية

ربان األجنحة املتكسرة جل قصةالعربية عاما ويف  القصةظهوره وأجناسه وكذلك جهوده يف 
 خليل جربان خاصة.

 الفائدة العملية .ب

 فيما يلى:هذا البحث يف الفائدة العملية أما و 

 أن يكون املراجع للبحوث املتساوية يف املستقبل  .1
 إنتاج األدب، خصوصا يف إنتاج األدب العريب.أن يكون من الوسائل يف تقدير  .2
 صا يف األديب العريب الذي يبحث أن يكون مادة الدراسية يف تدريس األديب، خصو  .3

. حيث كان بنظر إىل اجلنسيةبني العدالة عدم اليت تركز على  عدم العدالة بني اجلنسية
 أسباب ظهوره وأجناسه وكذلك جهوده.

 السابقةسة االفصل اخلامس: الّدر 

النسوية هى دراسة تكون إزهارا حىت اآلن. واستخدام هذه النظرية يف حبوث العلم 
 كثرية منها يف حبوث األدبية. وأما تلك البحوث هى:

أخذ بعنوان تصنيفات أفعال  2016البحث الذي قام به ساتيا بودي راهايو عام  .1
خليل جربان  ربانجلاألجنحة املتكسرة  قصةثالثي مزيد حبرف ومعىن قواعديها يف 

)دراسة صرفية وداللية(. قدم هذا البحث إىل قسم اللغة العربية كلية اآلداب والعلوم 
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االنسانية جبامعة سوانن غونونج جايت اإلسالمية احلكومية ابندونج. هذا البحث هو 
حبث اللغوي حيث كان يساوي هبذا البحث يف موضوعه. وهو يركز على انحية معاين 

  .فات أفعال ثالثي مزيدقواعده وتصني
يف النسوى أخذت بعنوان  2016الدورية اليت قامت هبا ديفي شهفطري ريتوجنا عام  .2

ألفتها نوال سعدوي وسواتن تقدير علي شهباان. هذا البحث تركز على تعبري  قصة
الثقافية ودراسة أجناس نوال سعدوي كاملعارضة متيل ميال عميقا بل تعارض على 

الثانوية ابلنساء. وكانت ترى أبن مسائل جممعات تتبع االرآء احملتقرة  الدينية يشري إىل
واالنساللية يف شخصية "أان" إىل هيئة الثقافة والدينية كمسائل اليت تصري مؤجه كل 
النساء يف العامل. وكانت بشخصية "أان" أتثرت سعدوي فرض أراءها لقبول كل النساء 

املعادلة مع هذه الدراسة  يكوان الثانوية ابلنساء.أبن الثقافة والدينية حتارض بينهما ل
 . هي أن كال اجلنسني يدرسان

أخذ بعنوان  الثقافة األبوية  2016البحث الذي قامت به كااترينا نوفيا كريستينيت عام  .3
رميبانج جنغا جلوتورو ودويياان فرميادي: دراسة نسوية. قدم هذا  قصةإىل النساء يف 

ندونيسي كلية اآلداب جبامعة سانتا درما جوغجاكرات. هذا البحث إىل قسم األدب اإل
رميبانج جنغا جلوتورو  قصةالذي كان يف  اجلنسيةبني العدالة عدم البحث ركز على 

املعادلة  وقع بسبب متييز إىل الرجال والنساء.النسوى ودويياان فرميادي وشرح تنميط 
            .النسويةمع هذه الدراسة هي أن كالمها يستخدمان نظرية 

بني العدالة عدم أخذ بعنوان  2014البحث الذي قامت به مرفينا سوسيياان عام  .4
إىل نساء ابيل يف األقصوصة أكار فويل ألوكا رومسيين. قدم هذا البحث إىل  اجلنسية

كلية اللغة واآلداب جبامعة احلكومية جوغجاكرات. هذا البحث ركز على وصف وجود 
يف األقصوصة جهود التحرير الذي ابتلى نساء ابيل، وأسبابه  اجلنسية عدم العدالة بني

 اجلنسيةبني العدالة عدم أكار فويل ألوكا رومسيين. ونتائج هذا البحث هي: أ( وجود 
إىل نساء ابيل يف األقصوصة أكار فويل هو العنوف منها عنف النفسي والكالمي 
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رجال والنمطية وكذلك أعباء العمل. واجلسدي واجلنسي(، واخلياانت الىت قام هبا ال
إىل نساء ابيل يف األقصوصة أكار  اجلنسيةبني العدالة عدم أسباب ظهور ب( وأما 

حترير جهود التحرير فويل هي عامل الثقافة واالجتماعية والطبقة واالقتصادية. ج( وأما 
لية اليت دلت على نساء ابيل يف األقصوصة أكار فويل هي بكون نساء قوية ومستق

التشابه مع هذه الدراسة هو أن  ومعارض العرف وتنكر الزوجتية والثارات والسكوت.
   .ابستخدام نقد نظرية النسوية القصةكال من عدم املساواة بني اجلنسني يف البحث يف 

تراين بومي  قصةأخذ بعنوان  2010البحث الذي قامت به راين مندراستويت عام  .5
ألوكا رومسيين: دراسة نسوية. قدم هذا البحث إىل كلية الرتبية وعلومه جبامعة سبيالس 
مارس سيمارنج. هذا البحث ركز على دراسة نسوية وبنيوية. واألغراض يف هذا 

تراين بومي ألوكا  قصةالبحث هي ليدل جهود شخصية النساء يف وجود النسوي يف 
، وهي نظرية اسة هي فقط يف النظرية املستخدمةالدر املعادلة مع هذه  .رومسيين
 .النسوية

من بعض البحوث السابقة، خلصت الباحثة إىل أن مل يكن هناك أحُد البحوث 
عدم  املتساوية هبذا البحث. ولذلك تريد الباحثة تبحث عن هذه الدراسة حتت املوضوع: "

نقد األدب  خليل جربان: دراسة" جلربان األجنحة املتكسرة" قصةيف  اجلنسيةبني العدالة 
 ".النسوى

 اإلطار الفكرىالفصل السادس: 
يف هذا الباب، تصف الباحثة بعض النظرايت مستخدمة يف حتليل البينات واملتعلقة 

 مبسائل البحث.

لبنان وولد كثري األقصوصة إما يف اللغة -خليل جربان هو اديب امرك جربانكان 
، وأما 1٩22العربية واللغة اإلجنليزية. منها األجنحة املتكسرة وهي صدرت يف عام 

حكت احلب وهي انقطاع على  القصة. وهذه ”Broken Wings“اصدارات اللغة اإلجنليزية 
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، ولكن جربان كان دخل املسائل  قصةالروايته. ليس احلب فحسب الذي حكاية يف هذه 
 . اجلنسيةبني العدالة عدم املتعلقة بتقدير النساء واجلور وكذلك 

ينظر إىل بعض نواحى هي من انحية   القصةيف هذه  اجلنسيةبني العدالة عدم وأما 
 أسباب ظهور ( أن 1٩٩0وأجناسها. عند بولتري ) اجلنسيةبني العدالة عدم أسباب ظهور 

تنظر إىل عامل اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية. وأما أجناسها   اجلنسيةبني العدالة عدم 
( 2008تنظر إىل اهلامشية والثانوية والنمطية والدور الثنائي وكذلك العنوف. مث رأى تونج )

 النسوى تنظر إىل انحية النسوية الليربالية واجلذر اجلنسيةبني العدالة عدم أبن جهود حترير 
 ملرسيس االشرتاكي وكذلك الساحقة.وا
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 ستطيع أن نصوره ابلتخطيط التايل:يف هذا البحث في اإلطار الفكريوأما 
 
 

 

 

 

 

 

  

  اجلنسيةبني العدالة عدم 

 نظرية النسوية

 النسوية

األجنحة املتكسرة  قصةيف   اجلنسيةبني العدالة عدم 
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 منهج البحث وخطواتهالفصل السابع: 
 لسهولة هذا البحث، استخدمت الباحثة منهج البحث وخطواته كما يلى:

 . منهج البحث1

 نهج الوصفي التحليلي مبقابة النسوية.املاملنهج املستخدم يف هذا البحث هو 
)راتنا، وأستفد منهجا وصفيا حتليليا بطريقة وصف البياانت مّتبعا ابلتحليل والتبيني 

الطرق الرمسية هو حتليل من خالل النظر (. كان التحليل يقرتن مبنهج الرمسية.53: 2015
: 2016، راهنداذج، أي عناصر من األعمال األدبية )يف اجلواب الشكلية، جوانب النمو 

وأسباب  اجلنسيةبني العدالة عدم أوال، يبحث الباحثة عن عناصر املتعلقة أبجناس  (. 26
خليل جربان. مث يصف هذا البحث ربان األجنحة املتكسرة جل قصةظهوره وجهود حتريره يف 

 بشرح عميق ودقيق.ابلتحليل مقرتان 
 . خطوات البحث 2

 وخطوات البحث املستخدمة هي:

 مصدر بياانت .أ

خليل جربان. ربان األجنحة املتكسرة جل قصةاملصادير البياانت يف هذا البحث هي 
 م.1٩22البصورية  القصةليبانون: -صفحة ملطبعة بريوت 102وهي تتألف من 

 أنواع البياانت .ب

 جلرباناألجنحة املتكسرة  قصةأنواع البياانت يف هذا البحث هي مجلة أو الفقرة يف 
 .القصةاليت متثل يف هذا  اجلنسيةبني العدالة عدم خليل جربان. وهي تتعلق بوصف 
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 طريقة مجع البياانت .ج

يف مجع البياانت، استخدمت الباحثة طريقة املكتبية )دراسة املكتبية( ألن البياانت 
يف هذا البحث هي البياانت النوعية. وهي البياانت تتكون من الكلمات أو الصوار )امني 

 (. 16: 1٩٩0الدين، 
 وأما اخلطوات اليت تقوم هبا الباحثة للحصول على البياانت كما يلي:

خليل جربان من األول حىت األخر قراءة جيدة  جلربانرة حة املتكساألجن قصةقراءة  (1
 ودقيقة .

 . اجلنسيةبني العدالة عدم إظهار اجلمل أو الفقرات اليت يصور أسباب  (2
 تسجيل البياانت اليت أظهرهتا الباحثة يف صفحة البينات لسهولة التحليل. (3

 حتليل البياانت .د

عدم بعد مجعت البينات، مث حللتها الباحثة. يف احلقيقة، تريد الباحثة يبحث عن 
خليل جربان بتحليلها يف الوصف.  جلرباناألجنحة املتكسرة  قصةيف   اجلنسيةبني العدالة 

هو شيء يصري ثقافة يف زمان املاضى ألن اجملتمع يشبه  اجلنسيةبني العدالة عدم وأما 
حيث كان يرى أبن النساء كإنسان ضعيف إن كانت تقارن  .النسوى التناسلية ابل

 ابلرجال.

 وللحصول على ذلك، إن حتليل البياانت على بعض مراحل هى:
وأسباب  اجلنسيةبني العدالة عدم تنقسم البياانت إىل بعض أحوال بنظر إىل أجناس  (1

 ظهوره وكذلك جهود حتريره.

 .اجلنسيةبني العدالة عدم  -النسوى حبث البينات وحتليلها بنظرية  (2

 .النسوىتفسري البينات ابستخدام تفسري األديب مطابق بنظرية  (3
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و أساسه  اجلنسيةبني العدالة عدم من جهود التحرير مث استخدمت االختتام عن  (4
 خليل جربان.ربان األجنحة املتكسرة جل قصةيف 

 االستنتاج .ه

. الىت حللتها الباحثةعلى البينات  االستنتاجخطوة األخرية يف هذا البحث هي 
خليل جربان صرحيا  جلرباناألجنحة املتكسرة  قصةوهي أخر املراحل من هذا البحث على 

 اجلنسيةبني العدالة عدم على األجوبة من حتديد البحث وهو لتعريف أسباب ظهور 
 .القصةوأجناسه يف تلك 

 الفصل الثامن: تنظيم الكتابة

 الباب األول: املقدمة
الباب على خلفية البحث، وحتديد البحث، وفوائد البحث، والّدراسة حيتوى هذا 

 الكتابة. منهج البحث وحطواته، وتنظيمالسابقة، وأساس الّتفكري، و 

 الباب الثانية: اإلطار النظري

 والنسوىهذا الباب على الّنظريّة تتعّلق مبسائل البحث، يعىن عن الّنسويّة حيتوى 
 . اجلنسيةبني العدالة عدم وكذلك 

 الباب الثالث: حتليل البياانت

 السوىظلم الأسباب ظهور حيتوى هذا الباب على حتليل البياانت الذي يبحث عن 
 .خليل جربان جلرباناألجنحة املتكسرة  قصةوأجناسه يف 

 ابب الرابع: اإلختتام 

 حيتوي هذا الباب على اخلالصة واإلقرتاحات.


