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  الباب األّول 

  أساسيات البحث

  خلفية البحث:  الفصل األّول

مصطلح الظواهر غالبا يستخدم يف احلياة اليومية. لكن املشكلة هنا :هل 

متكرر أو هو مصطلح الذي يهدف هو جمرد مصطلح الذي مت استخدامه بشكل 

جتربة ( الفهم التجرييب ع يف الكالم فقط. أو هو يقتصر علىإيل جتميل املوضو 

حني نتحدث عن الظواهر �لتأكيد لن يتم فصلها عن  ،بتألف). وفقا لحواسنا

أن الظاهرة ليست إال احلقائق  )Kuswarno, 2013: 1(. كما قد كتب املصطلحات

لذا يكون وجود الكائن يتعلق �لوعي.  ،و داخل إيل فهم اإلنسان ،ألىت تعتمد

حتليل  يركز على مدفوع من الرغبة يف فهم عميق ما هي الظواهر. هذا البحث

  القصة بنهج الظواهر.

كانت الظواهر تشرح ظاهرة احلواس البشري يف حالة الوعي. فاعل 

صفة الشخصي  شخص يف بناء املعىن و املفهوم علىحث عن فهم الالظواهر يب
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 املعىن و خربة احلياة البحث للظواهر جيب أن حتاول لتبني كان  ذلكالداخلي. ل

  عدد من الناس حول املفاهيم أو األعراض. 

مث يف حبث الظواهر الذي ينطوي إختبار الدقيق عند الوعي خلربة اإلنسان. 

املثرية لإلهتمام بني يدي الباحث يف هذا البحث هي ظاهرة التقليد. و الظاهرة 

ة ظاهرة التقليد هي الىت تظهر يف القصة. مث إلظهار ظاهرة التقليد يف القص

 عند وولوفغان إيسر. ألن Áج األديبظواهر Áج  إستخدم الباحث يف حبثه على

. وهذا األدبية الظواهر عند وولوفغان إيسر يبحث عن دور القارئ من �ح

كان القارئ و   ،ظاهرا األدبله تنمية جديدة وجذابة. عند إيسر ليكون  دخلامل

 هو األديبيف موقف واحد. و دور القارئ لطلوع عنصر املسألة يف العمل  بتألفا

مهم جدا. و يف هذا البحث كان القارئ الذي هو الباحث نفسه له دور مهم 

  .(Siswanto,2008: 93)ة لطلوع عنصر العرف املوجود يف القص

 ميكن أن األديب"ألن النص  (Eagleton,2010: 110)نقال عن قول إيسر يف 

ال ميكن أن يبني الرد لو بغري حتليل  ذلكينشأ الرد عند قراءة النص فحسب. و ك
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 ،األديبظواهر كانت العملية القراءة هلا دور مهم يف دراسة   ،العملية القراءة. ولذا

ألن يف عملية القراءة جتري سلسلة كاملة من النشاط املعتمد علي النص أو علي 

 ،تطبيق بعض جوانب البشر. اآلÅر و الرد ال يتعلق يف النص أو يف نفس القارئ

النص فقط يقدم اآلÅر احملتملة الىت تظهر عند عملية القراءة". هذه هي اجلحة 

ذي هو القارئ أيضا ميكن أن يطلع إيسر.  الباحث ال دخلللباحث إلختيار امل

  الذي يستخدمه يف البحث.  ،اآلÅر و الرد يف النص الذي يقرأه الباحث

ية يف األساس هي حماولة إلعادة تشكيل األدباألعمال  ،يف وجهة نظر إيسر

ية ال األدبالواقع الذي قد شكل. أن الذي مسي "الواقع" له الشكل. األعمال 

لكن إعادة حبث الواقع حبيث حيصل  ،�ذه الطريقة تسجل أو ال تالحظ الواقع

ية أيضا دائما يبين عاملا جديدا من خالل األدبأشقكاال جديدة للواقع. و األعمال 

 يرد األديبلتنشيط النص. النص لعب الكلمات. تلك الكلمة تعطي الروح و القوة 

  . ,Siswanto)2008( التنوع الثقايف على
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النص مل يكن مفردا  Endraswara),2013 :86(نقال عن قول �رتس أن عند 

لكن يكون يف إرتباط النص اآلخر و السياق. النص مطابق �خلطا�ت يف  ،أبدا

 دائما ينشأ األديبمليئ بقوة التصور. النص  ، أحيا� فريدااألديب. النص األدبعلم 

تتعلق �حلياة اإلجتماعية الىت تتضمن مشاكل  األديب. األعمال بتألفقوة التصور ل

اإلعتقاد و طريقة التفكري يف ا�تمع.  ،التقليد ،العرف ،منها عادة احلياة ،املختلفة

و من أحد القصة  ، و مليئة بقوة التصور هي القصةاألديبمن أحد األعمال 

مبسائل العرف أو الفريدة و املليئة بقوة التصور و املتعلقة حبياة ا�تمع و املشتملة 

" ألفها إحسان عبد القّدوس. يف هذه القصة  اللون اآلخراإلعتقاد هي القصة " 

و املراد بظاهرة  ،تبدو ظاهرات الىت تكون أساس املسألة. كمثل ظاهرة العرف

يف النص من خالل األشخاص املميزة من  بتألفالعرف هنا يعين الىت يتصورها ا

  نتائج خياله.

رة دور القارئ إذا مت تعديلها بعنوان البحث الذي قدمه فكرة إيسر عن فك

اللون اآلخر ألفها إحسان عبد القّدوس" الباحث يعين "إبراز عنصر العرف يف قصة 
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) فقام الباحث إلبراز عنصر إسريولفغانغ  ية على فكرةاألدبالدراسة الظواهرية (

ولفغانغ القراءة لـالعرف يف تلك القصة بواسطة عملية القراءة. لذلك تكون فكرة 

هي النقطة املهمة لدراسة الظواهر هلذه القصة. لذلك بعد قراءة الباحث  .إسري

  تلك القصة فسيقدر إلبراز عنصر العرف املوجود يف القصة.

ية ليبحث األدبالعملية  بطريقة القراءة على اللون اآلخرة حبث الباحث قص

أساسها هي تفهيم  على األدبألن دراسة  ، ,Siswanto)2008( ظواهره. عند إيسر

من املؤكد أن ما مير من خالل النص مهم جدا. رأى إيسر أن العملية  ،النص

ية ال ينبغي أن ينظر إليها ككتابة وÅئقية عن شيء املوجود أو قد فات األدب

ية عنده ينبغي أن ينظر إليها كــ" إعادة صياغة الواقع". من األدبوجوده. العملية 

الذي يسعي  األدبظاهرة العرف احلقيقي يف القصة سيبحث الباحث بظواهر 

إلحسان  اللون اآلخرقصة  إلبراز النصوص املضمونة بعنصر العرف. إختار الباحث

و جمرى  ،عبد القدوس كموضع حبثه ألن اللغة الىت تستخدم فيها أكثر الرفاق

القصة أسهل يف إتباعه. و يف هذه القصة أيضا كانت املسائل العرفية أساسا 



 

٦ 
 

و يكون  ،أراد الباحث إبراز العرف كظاهرة للموضوع الرئيسي لتكوين القصة. مث

أعراض الذي يفهم �لوعي. و عندما جيب أن يفهم عن طريق الوعي و من املهم 

  .األديبظواهر أن نقرتب القصة عن طريق مقاربة 

عنصر العرف البارز من بعض احلكاUت يف القصة و هو عندما شخصية 

و  ،مريفت و هي مصرية تقص يف القصة علي أÁا تريد أن تنكح حبسان السوداين

ا ال تقبل �ذا النكاح ألن عنصر العرف قد أقر نظام النكاح و �لواقع وجب أسر®

  النكاح بني املصرية و املصري ال تغيري. هذه احلالة تبدو يف اإلقتباس:

  )٢٣صفحة. "ولكن يبدو أنه استقبله استقباال مل يعجب مريفت .." (
رات ساخطة  "أما زوجىت سعاد فقد أستقبلته ىف نفور وهى تنظر إىل مريفت نظ

  )٢٣صفحة. كأÁا تتهمها �جلنون .." (
"وأمها توافق لتصون اللقاء من السرية واالختباء كما تقضى تقاليد العائلة .. وأمها 
تتمىن أن تكون لقاءات وداع إىل أن خيتفى هذا السوداىن من حياة مريقت .." 

  )٢٥صفحة. (
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تقابل األسرة خبري من هذا اإلقتباس أن اإللتقاء بني مريفت مع حسان مل 

ألن حسان هو سوداين. و السبب الذي جتعل أسرة مريفت ال توافقها �ملصاحبة 

  مع حسان ألÁما ال Ïتيا من نفس البلد.

الذي  لتحديد املسار ج إيل الوعي البشري نفسه (مريفت)بعدها حمتا و 

 ىاإلنسان هو حّر لتحديد القرار علحيث أن الوعي هنا مبعين أن  ،ستختاره

نفسه. أقتبس شعار الظواهر هنا يعين "الرجوع إيل تلك األحوال نفسها" العمل 

ذلك العمل  رّيّة. هو مسؤول علىهو العمل الذي يفعله �حلبه و الذي يفعل 

):122012,(Daliman   
 رتكز نقطة مهمة يف حبثه علىهذا البحث سي ،التقدمي السابق على بناء

Ñليف إحسان عبد  اللون اآلخرية من القصة األدبالعنصر العريف يف العملية 

Ñليف إحسان عبد  اللون اآلخرالقدوس بعنوان "اإلبراز لعنصر العرف يف القصة 

  ).     األديبظواهر القدوس (البحث 

  حتقيق البحثالفصل الثّاين : 

  خلفية البحث املتقدم فنتاول صيغ املسألة التالية : بناء على
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 اللون اآلخركيف يتصور النص عن التخطيطي ما يتعلق �لعرف يف قصة  .١

 Ñليف إحسان عبد القدوس؟

    كيف تكون عملية التجسيد من التصوير التخطيطي عن ذلك العرف؟      .٢

  أغراض البحثالفصل الثالث : 

  لتحلل املسائل اآلتية :اهلدف هلذا البحث يعين لتصف و 

Ñليف إحسان عبد القدوس ليعطي التصوير  اللون اآلخروصف النص لقصة  .١

 التخطيطي عن العرف.

  جتسيد التصوير التخطيطي عن ذلك العرف.   .٢

  فوائد البحث الفصل الرابع: 

  مها الفائدة النظرية و الفائدة العملية ،للبحث فائد¸ن

  . الفائدة النظرية١
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) وصف النص ١الفائدة النظرية هي فائدة البحث لعلم املعرفة. منها : 

Ñليف إحسان عبد القدوس ليعطي التصوير التخطيطي عن  اللون اآلخرلقصة 

  ) جتسيد التصوير التخطيطي عن ذلك العرف.     ٢العرف. 

  ية. الفائدة العمل٢

الفائدة العملية هي فائدة البحث للمهنة أو العمل املعني. هذا البحث 

أو الدراسة  األدبيرجي أن يعطي منه التربع النافع من العلوم لكل من يدرس 

الذي كتبه و ألفه  اللون اآلخرية إلبراز عنصر العرف يف القصة األدبالظواهرية 

  إحسان عبد القدوس   

 سابقةالث و حدراسة البالفصل اخلامس : 

 يف روايةكما سيصف يف خلفية املسألة فباحث ستحليل عنصر التقليد 

إحسان عبد القدوس. مثل تقليد النكاح مبوافق اجلنس و  بتألف اللون اآلخربعنوان 

هنا  ،بتألف إحسان عبد القدوسمعروف  اللون اآلخربعنوان  يف روايةذرية مدرك 

إحسان عبد القدوس  بتألف اللون اآلخربعنوان  يف روايةتقليد وليمة النكاح مدرك 
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إحسان  بتألف اللون اآلخربعنوان  يف روايةو تقليد املستخدم لقوم النساء مدرك 

 عبد القدوس.

متقدم، مثل أحباث  كما معروف أّن املبحث عن تقليد السابق لباحث

 التايل، منها.

بعنوان  (Chintia Dewi 2017)تياء داوي نة) املكتوب جلاوال، البحث (رسال

. �لبحث ما خلفية يف تصّور التقليد بنبغ الفنلفور �تمع اإلندونيسيالتقليد انغ

ة طقوس و كيف عملي. احي فوردي فانلفور سوابنغانغبنبغ الفنلفور قرية بلندنغ. النو 

ة طقوس التقليد انغبنبغ عمليوكيف رمز و معىن يف . التقليد انغبنبغ الفنلفور

هنا  النواحي فوردي مناطق سوابنغ . وايضا كيف طريقة ا�تمع القرية بلندنغالفنلفور

. ولو مسوU أيضا عن دراسة التقليد، ولكن حيفظون تقليد انغبنبغ الفنلفور هم

مثل تقليد الّنكاح مواقفا  يف روايةمدروس لباحث من مشكلة الظاهرة املصور 

إحسان عبد القدوس.  بتألف اللون اآلخربعنوان  يف روايةرية كما إدراك جلنس و ذ

إحسان عبد  بتألف اللون اآلخربعنوان  يف روايةهنا تقليد وليمة النكاح مدروك 



 

١١ 
 

 اللون اآلخربعنوان  يف رواية، و تقليد جمري لقوم النساء خاصة كما إدراك القدوس

يعىن  )Chintia Dewi(، ّمث البحث لباحث جنتياء داوي إحسان عبد القدوس بتألف

، تدرك كيف خلفية ة طقوس التقليد يف مناطق سوابنغعموما تدرك كيف عملي

  تقليد و أيضا كيف تقليد احملفوظ.ال

 (Ade Lela Nuraeni 2016)) مكتوب ألدي ليلى نورئني Åنيا، البحث (رسالة

 ندى (البحث �تمع القرية مكرملىمع س�ت )gusaran(بعنوان معىن "تقليد غسرن 

إىل  بعنوان Ñثري تقليد جنغه وان. و مبنتج أن البحث مكتوب إلالنواحي جيأمس

و كيف  عند جمتمع يف قرية اجلبنغور نية �لبحث ملا مراد مبمارس جنغهسلوك الدي

 نورئني. البحث لباحث أدي ليلى Ñثري إىل سلوك التعددية ا�تمع قرية اجلبنغور

مساوU لدراسة عن تقليد، ولكن فيها متفرقة ألÁا عمومًا تبحث تقليد بتارخيي و 

املتفرقة يعىن  دخلممارس مباشر يف امليدان. و أما هذا البحث تبحث عن تقليد مب

ألن  األدبالظواهرية. هنا الباحث حياول إلدراك عنصر تقليد يف Ñليف  دخلمب
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كن مطبيق أيضا التارخيي و امليداين ول دخلسة مبليس دوام تقليد بتحليل أو بدرا

  الظواهريته. دخلمب

 )Dwiki Arista Alfriansyah(مكتوب لدوكى أرسىت ألفرUنسح  ، البحثÅلثا

يف مناطق كونعان  )Cigugur(النواحي جغوغر  )Serentaun(بعنوان تقليد سرنتون 

)Kuningan( وكيف يرى جمتمع جغوغر. �لبحث ملا مراد حبفلة سرنتون يف قرية ،

لسلوك ا�تمع يف جغوغر.  . و كيف Ñثري الثقافة سرنتونجغوغر لثقافة سرنتون

البحث لدوكى أرسىت ألفرUنسح  مساوU لدراسة عن التقليد. ولكن متفرقة هنا 

ا�تمع حتليل التقليد موقع يف  ر التقليد وأّما هذا البحث لدلكىالباحث يدرك عنص

  �تمع. و إدراك Ñثريه

بعنوان دراسة الظواهرية عن Tuniyati 1996 مكتوب لتنيايت  ، البحثرابعا

 )Vihara Drama Rahayu(يف فحارى درمى راحيو  )Toapekkong(تقليد حفلة Ñفكنغ 

. �لبحث ¸ريخ احلفلة Ñفكنغ يف بيئة )Indramayu(مناطق مستوى الثاين اندرميو 

، و معىن الدينية عن حفلة التأفكنغ و عالقة حفلة رميويف اند )Cina(جمتمع الصني 
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التأفكنغ �تمع الصني. هذا البحث لتنيايت مساوU لدراسة عن التقليد مثل هذا 

 التاريخ و عالقتها �تمع الصني البحث ولكن هذا البحث مبحث اإلدراك قيمة

 يف روايةيعىن  األدبوأما هذا البحث حياول إلدراك عنصر التقليد موضع يف Ñليف 

  إحسان عبد القدوس. بتألف اللون اآلخربعنوان 

بعنوان ظهور Atin Gurnita 1997  غرنتامكتوب ألتن  خامساً، هذا البحث

التقليد و العقيدة يف ا�تمع (دراسة قضية لنهي األذى أو ذبخ البقرة يف القرية 

�لبحث ما خلفية لسبب ظهوره  Áي أن البقرة ليس هلا  )langgardalem(لنغردليم 

. مث ما طاعة املوجودة يف )kudus(أذى أو ذبخ. يف طائفة �تمع املسلم قدوس 

العقيدة. و كيف يرى العلماء يف القدس يف  دخلو ملجمتمع من طاعة لتقليد أ

 غرنتامعاجلة التقليد و العقيدة منشأ يف جمتمع املسلم يف القدس. الباحث ألتن 

حياول إلدراك عنصر التقليد  ن التقليد ولكن البحث ألتن غرنتامساوU �لبحث ع

 Ñليف موضع يف ا�تمع. و أما الباحث حياول إلدراك عنصر التقليد موضع يف

  إحسان عبد القدوس. بتألف اللون اآلخربعنوان  يف روايةيعىن  األدب
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و غري البحوث الذي يرفع عن نظرة التقليد، و كثري أيضا حبث الذي 

  راسة الظواهر. كمثل حبوث التايل;يستخدم د

خبصوص  ) Abu Eduardus Y(لعابوت إدوروس ي.  اوال; رسالة املاجستري

ت ر سوركا )Universitas Sebelas Maret(اللغة اإلندونيسي جلامعة احد عشر مارت 

(Surakarta 2017) يف روايةبعنوان "الظواهر حركة النسائية و قيمة تربية الشخصية 

يف مرحلة  األدبة اللغة و وعالقتها بدراس )pasung jiwa(بعنوان فسنغ جواى 

. األديب". هذا البحث مساوU �لبحث الذي مبحوث عن تطبيق يف Ñليف الثانوي

إذ يف البحث لعابوت إدوروس الذي يرفع مسألة عن حركة النسائية و قيمة تربية 

الشخصية. وأما البحث سيبحث لباحث يعىن لظهور عنصر التقليد الذي موضع 

ثل تقليد الّنكاح بني إحسان عبد القدوس. كم بتألف اللون اآلخربعنوان  يف رواية

إحسان عبد  بتألف اللون اآلخربعنوان  يف روايةمواقف اجلنس و الذرية مدروك 

إحسان عبد  بتألف اللون اآلخربعنوان  يف روايةالقدوس. هنا تقليد الّنكاح مدروك 
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بعنوان  يف روايةالقدوس ، و تقليد ا�ري لقابل التطبيق لقوم النساء خاصة مدروك 

  إحسان عبد القدوس. بتألف اللون اآلخر

  2016 (Tayuh Mustikasari)، البحث مكتوب لتايوه مستكسارى Åنيا

دراسة الظواهر ملستخدام ( )Instagram(بعنوان دري إبتكار ملستخدام إنستغرام 

تكار إلبتكار ملستخدام ). فيها مسألة اليت مرفوع يعىن ديناميكي لدري اإلبإنستغرام

مساوU  و معنها ملستخدام إنستغرام. هذا البحث لتايوه مستكسارى  إنستغرام

ك دري إبتكار الظواهر. ولكن هي تطبيق دراسة الظواهر إلدرا مدخل�ستخدام 

ر لظهو  األدبأّما هذا البحث تطبيق دراسة الظواهرية لتأليف  إلستخدام إنستغرام

  عنصر التقليد اليت تشمل فيها. 

بعنوان   (Siti Rofikoh 2016)لسىت رافكاه  ; هذا البحث مكتوبÅلثا

 nizami(نزامي غنجايف  بتألفبعنوان لون جمنون  يف روايةالسلوك بطل الرواية 

ganjavi( يف رواية. مبسألة املبحث يعىن شكل السلوك ال وعي يف بطل الرواية 

بعنوان ليل جمنون يشمل شعور املنفردية و نفية الرغبة و شعور اخلطأ و شكل سلوك 
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بعنوان ليل جمنون مفعول �رتباط احلّس يعىن نظر و، مسع و  يف روايةبطل الرواية 

يعىن موضع يف  بتألف�لبحث  رافكاهتكييف. و موافق البحث مفعول لسىت 

وأما خالفه موضع مبسألة  ،الظواهر لمدخو �ستخدام  الروايةموضوع البحث يعىن 

 بتألفهنا سيظهر  ،يعىن فيما يتعلق عن التقليد بتألفاملرفوع، هنا مسألة سيبحث 

  قّصة. بتأسيس النصوص ال يف روايةعنصر التقليد موضع 

 Gumilar Candra( كوسوماه  مكتوب لغميالر جندر ، هذا البحثرابعا

Kusumah 2014(  بعنوان دراسة الظواهر ملنظومة الغناء أنظرغوران)Underground ( يف

(دراسة منظومة )Sumedang(مناطق سومدانغ  )Cimalaka(نواحي مجالكى 

يعىن عن موجود الغناء . مبسألة املبحث  )Ciburial(اإلجتماعي فيظو جبورUل 

بدأ شكلها الذي يتلف املعرف عن غناء اإلنظرغوران . و موجود املخإنظرغوران

بحث مفعول لغميالر . الجترمي ملنظومة غناء اإلنظرغورانسالبا و إجيابياً. وايضا 

فيها مساوU �ذا البحث يف تطبيق دراسة الظواهر، ولكن خمتلف  جندر كوسوماه

موضوعه يعىن  يعىن يف موضوعه، هنا البحث مكتوب لغميالر جندر كوسوماه
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، البحث امساً . خالروايةث لباحث من منظومة يف ا�تمع و أما موضوع سيبح

 The(بعنوان أجليمس  الروايةبعنوان "حتليل Abdul Ghofur 2015 مكتوب لعبد الغفور

Alchemist( فول جوىل  بتألفب)Paulo Coelho(  دراسة فلسفة)دخلمب األدب 

إلدراك كل الظاهرة  )Abdul Ghofur(هذا البحث حياول عبد الغفور  الظواهر).

هنا بقدرما ظاهرة مستطيع لتأثري القّصة و قارئ  بعنوان أجليمس يف روايةموجود 

مساوU ببحثي يعىن إستخدام دراسة الظواهر و  مفعول لعبد الغفور. البحث الرواية

سيبحث. هنا  الرواية. و خالفه يف موضع الروايةيعىن  األدبتطبيقها يف Ñليف 

سيبحث  الروايةو أما  فول جوىل بتألفبعنوان أجليمس  الروايةمبحث لعبد الغفور 

 إحسان عبد القدوس. بتألف اللون اآلخربعنوان  الروايةالباحث يعىن 

 اإلطار الفكريالفصل الّسادس: 

 األدبظواهر 

 ذلكان الظواهر لغة هو علم املعرفة ملاالظاهر. و ك )Husserl(قال حّسريل 

 . fenomenon (Hamersma,1983: 114)الظواهر هي من علم يبحث أو يظهر النفس 
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. وايضا مساوU األدبنقد الظواهرية من حماولة لتطبيق طريقة الظواهرية يف Ñليف 

و حال  بتألف، و األدبالذي يضع موضوع الواقع من Ñليف  مثل حّسريل

املنتاج، و قارئ ال يبايل، فخالفه نقد الظواهرية مواجهة لقراءة "وترية احلاضر" على 

 .)Terry Eagleton,2010:82(النّص، وال شيئ Ñثري ملا خارج النّص 

اهلدف األساسي الظواهر يعىن لدراسة عن كيف ظاهرة لذات يف الوعي، 

و الفكر و يف عمل. مثله كيف الظاهرة قيمة أو مقبولة �جلمابية. حياول الظواهر 

أن يبحث الفهم يعىن كيف اإلنسان لبناء املعىن و مفاهيم املهمة يف  الذاتية 

ولو فهمنا عن الدنيا مشكلة  )intersubjektif(املشرتكة و كيف الذاتية املشرتكة 

إلرتباطنا بشخص آخر. ولو معىن تصورينا يستطيع أن يبحث يف عملية و Ñليف و 

 .)Kuswarno,2013 :2(نشاطنا ، ولكن Åبتة فيها دور الشخص آخر فيها 

ال أكثر من "التعبري" معىن فيها. نظرة اللغة  األدبأن لغة  ،لنقد الظواهرية

ان للغة نفسه. هذا ألن قليل املك يدين من أصلها من حّسريلف �ذا هنا يوص

عن موجوده يف جمال التجربة األصالة أو  لنفسها يف ظواهر حّسريل. قال حّسريل
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جمال يف واقعتها هي خيالية ألن سبب كله متعلق �للغة و ها  ذلكولكن  ،داخلي

 .)Terry Eagleton,2010:84(ال متحى يف حياة اإلجتماعية 

 )Wolfgang Iser(اإلستقبال ولفغانغ إيسر  نظرة

�جلنسية أملانيا  األدبمن أهل علوم  )Iser 1926-2007(ولفغانغ إيسر 

)jerman ( املشهور بنظرة اإلستجابة القارئ)reader-respone theory( النقد إليسر .

اإلجتماعي و و معىن  ،تألفلهو قصد ا األدبعموماً له إهتمام ملركز  األدبلنظرة 

النفس و معاصرية. وتعريف ¸ريخ النّص أو طريقة النّص ملبين، ولكن قليل النقد أن 

جوهر القراءة هي تعامل  عندما النص املقروء. و قال إيسر النص ال يعطي املعىن

بني تركيبها و قابلها. و تلك ملاذا نظرة الظواهر يعتزل اإلهتمام أن دراسة Ñليف 

لق �لنص احلقيقي فقط ولكن بعمليات متعلق يف تلك ليس هلا متع األدب

  إستجابةالنص.

عند إيسر هو إكراه القارئ ملواجهة وعي النقدي اجلديد يف  األدبأليف 

حتويل عقيدة ضمنا الذي حنمل الرمز و التوقعات غالبا. Ñليف اإلستجواب و 
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العادة كما يذكر. ، و إنكار الغالبنا يف تصّور و ألÁا ألول إكراهنا إلعرتاف فيها

ية مثني الذي فسد أو األدبليس هلا مقدرة لتأكيد الراجع الذي حنمل فيها. و Ñليف 

  .)Eagleton,2010:112(يعلمنا الرموز فهم اجلديد  ذلكتعدى الطرائق معياري و بك

بتأسيس لإليديولوجي  أن نظرة اإلستقبال ولفغانغ إيسريف احلقيقته 

اإلنسانية الليربالية  هنا عقيدة أن يف قارئنا الذي يوجب لّني و فكر الفاتح و 

 .)Eagleton,2010:113(استعداد إلسئال عقيدتنا و خيذله لتحويل 

 الرواية

هي القصة من شكل النثر يف مقدار الواسع يف معىن عقدة  لروايةمقصود �

، و خصائصه كثريا. و سحنة و خلفية قصته (طريق العقدة) و موضوعه مشكلة

.  مسا وU �صطالح السيماء الروايةمتعدد. و يف لغة اإلندونيسي هنا إصطالح 

و  )Inggris(ّمث تطورها يف اإلجنليزية  )Italia(اصلها من لغة اإليطالية  الروايةكلمة "

 .)Amerika Serikat(امريكا سريكات 
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يوصف �لسرد، مبعىن أوصف "يقّص" من "ميارس". هذا سيمة  الرواية

 الروايةو الدراما الذي مقّص أكثر يستغّل ااممارسة و احلوار. طبعا  الروايةيفرق بني 

يستطيع التصورات املتغريات اليت �لكاد الظاهر مثل احلالية يف حقيقتها حىت قارئ 

ستعداد مباشر (مثل يف الذي ال إ  النسيان أن ما نشهد عن الشخص و عقدة

 تقنية القّصة أو السرد املعّني. مسرح أو سينما)، ولكن �ستمرار مساعد

عندها ما يذكر �لشخص و السلوك و العقدة. أو  الرواية، ذلكوغري 

يرتبط جلملة الشخص يف عملية السياق الكلي النظام أو إطار  الروايةبتعبري آلخر، 

فيها  الروايةلعلة و املعلول و غري ذلك. و يف بعض النظام العقلي و مرتب الزمين و ا

 ,Azie&Hasiem) اإلرتباط بني ثالثة العناصر قريب حىت يصورها يف وحدة املتناسق.

2010: 3-4) 

 الروايةوبتأسيس وصفي العاىل مصّور أن هذا البحث يستخدم موضوعي 

بتأليف إحسان عبد القدوس بتطبيق نظرة اإلستقبال ولفغانغ  اللون اآلخربعنوان 

  .األدبظواهر  مدخل�ستخدام ر إيس

  
 ظواهر األدب

 (Wolfgang Iser) ستقبال ولفغانغ إيسرنظرة اال
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  البحث مدخل الفصل الّسابع:

  ية الطريقة و خطوات البحث، فهذا التايل :مدخليشمل 

  طريقة البحث .١

ستخدم البحث يف هذا البحث يعىن طريقة الوصفي حتليلى الذي هدف 

بتأليف إحسان  اللون اآلخربعنوان  يف روايةليعطي تصوير عن ظهور عنصر التقليد 

طريقة الوصفي  (Soegiyono 2009)عبد القدوس موضوعيا. والراجع إىل بيان سيغياء 
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البحث الذي يبحث مبّر حتليلى من طريقة اهلدف لوصفي أو يعطى تصوير ملوضوع 

منوذج احلقائق ا�موعة. و �ستخدام هذا طريقة هنا الباحث حياول لظهور عنصر 

إحسان عبد القدوس أو تركيز اإلهتمام  بتألف اللون اآلخربعنوان  يف روايةالتقليد 

ملسائل كما موجوده عندما البحث يبحث. و منتاج البحث ّمث يصنع و حتليل 

  .سة الظواهر مبفهوم ولفغانغ إيسر�ستخدام درا

  خطوات البحث .٢

  ما التايل :وأما خطوات البحث هلذا البحث. 

  ياPتدر البامص ديدأ. حت

بتأليف  اللون اآلخربعنوان  الروايةمصدر معطيات يف هذا البحث يعىن 

  الصفحة. ١٢٨حمتوى  ١٩٩٧إحسان عبد القدوس. يف سنة 

  ياPتالبب. جنس 
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املعطيات يف هذا البحث من الرواUت بشكل املفردة و العبارة و الكلمة 

عبد القدوس بتأليف إحسان  اللون اآلخربعنوان  الروايةأو الفقرة اإلقتباس من 

  موافقا بصيغة املسألة املصنوعة. 

  ياPتالب ج. تقنية مجع

يعىن جمموعة مصادر  األدبيف جمموعة املعطيات، يستخدم تقنية دراسة 

  موافقا للبحث.

  الطريقة كما التايل : مدخلوأّما خطوات التطبيق �ستخدام هذا 

إحسان عبد القدوس  بتألف اللون اآلخربعنوان  الروايةيقرأ كل ممتلئ النّص  )١

 تكرارا إلهتمام كّل الكالم، و العبارة و الكلمة و فقر®ا ذكيا،

بعنوان  يف روايةيعّرب الرواUت متوقع عندها عالقة بتصّور التقليد الذي ظهرت  )٢

  بتأليف إحسان عبد القدوس. اللون اآلخر

  ياPتالب. حتليل د
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 األدبظواهر  مدخلبعد معطيات ا�موعة، �ستمرار حتليل �ستخدام 

. هنا يف مبدئه يريد الباحث لتحليل الظواهر التقليد الذي مبفهوم ولفغانغ إيسر

بتأليف إحسان عبد القدوس بتحليل الظواهر  اللون اآلخربعنوان  يف روايةظهرت 

صفي. لنيل اهلذف، فيه خطوات ّمث إحنّل يف شكل الو  يف روايةالتقليد الذي مصّور 

  التطبيق يف حتليل املعطيات منها:

وصفي املعطيات يعىن يوصف كل املعطيات ا�موعة لكلمة أو فكرة هنا للداللة  )١

 تصوير التقليد يف حميط الظواهر

 دخلحتليل املعطيات ، يعىن حتليل املعطيات الذي إنتهاء لتصنيف بعلمي مب )٢

الظواهر مبفهوم ولفغانغ إيسر خمتار ألن  مدخلالظواهر مبفهوم ولفغانغ إيسر. 

  من مقال له ومن جنب نظرة عن إستجابة القارئ. األدبظاهرة التأليف 

  االتنتاجات :الفصل الثمابية

العاىل معطيات عندما  نتائجخطوات األخرية من هذا البحث يعىن يصنع 

اللون ري من عملية البحث لرواية احلالية بعنوان من منتاج األخ نتائجبعد حتليل. 
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بتأليف إحسان عبد القدوس و أيضا إستجابة من صنع املسألة البحث.  اآلخر

بتأليف إحسان عبد القدوس  اللون اآلخربعنوان  الرواية). يصنع النّص ١يعىن 

). اخلرسانية تصوير التخطيطي عن ٢إلعطاء تصوير التخطيطي عن التقليد. 

  التقليد.

  تنظيم الكتابة: سعاتّ الفصل ال

اللون بعنوان  يف رواية مظاهر العناصر التقليديةتقرير البحث بعنوان "

. هنا )إسريولفغانغ  ظواهر األدبدراسة بتأليف إحسان عبد القدوس ( اآلخر

  تطبيق يف أربعة أبواب.

الباب األول من مقدمة، هنا فيها تسعة مباحث. مبحث األول من خلفية 

املسألة الذي ميأل وصف البحث ّمث وضعت لصيغة املسألة البحث ملباحث فيما 

يلي. و يف هذا البحث ، صنع الباحث صيغة مسألتني. هنا أول فيما يتعلق بكيف 

Ñليف إحسان عبد القدوس يعطي تصوير  ن اآلخراللو بعنوان  الروايةالنص 

ختطيطي عن تقليد و Åنيا فيما يتعلق كيف عملية ختطيطي يف تصوير التخطيطي 
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 اللون اآلخربعنوان  الروايةعن التقليد. صياغة املسألة مقدرة هلدف وصف النّص 

بتأليف إحسان عبد القدوس يف إعطاء تصوير التخطيطي عن التقليد و جتسيد 

  ير التخطيطي عن التقليد.تصو 

ّمث طبعا حبث عنده غاية خاصة و هدف املكتوب يف املبحث هدف 

البحث. و غري املبحث هدف البحث يف الباب املقدمة هلا مكتوب مبحث عن 

منفعة البحث الذي يبني يف هذا البحث من وجه النظري و عملي، و مبحث نظرة 

من وجه املوضوع املادة أو موضوع املصدر ممتلئ حبوث متقدمة الذي فيها موافقا 

الصوري. و هذا حال يستطيع لتعيني حمّل البحث مفعول الباحث و يبّني أن 

البحث ال مساوU ببحوث متقدمة. اإلرتباط بنظرة اإلستخدام ، هنا أدرك الباحث 

لعقدة النظرة اليت النظامة يف املبحث إطار الفكر يعىن مبتدأ من نظرة األساسي 

. واستمرار، يعىن نظرة اإلستقبال ولفغانغ إيسّمث نظرة الثانوي  األدبيعىن ظواهر 

ية و خطوات البحث. مثّ مدخل�رتباط بطريقة و خطوات البحث الوصفي ملبحث 

طبعا حبث عنده غاية خاصة و هدف املكتوب يف املبحث هدف البحث. و غري 



 

٨٢ 
 

البحث  املبحث هدف البحث يف الباب املقدمة هلا مكتوب مبحث عن منفعة

الذي يبني يف هذا البحث من وجه النظري و عملي، و مبحث نظرة املصدر ممتلئ 

حبوث متقدمة الذي فيها موافقا من وجه املوضوع املادة أو موضوع الصوري. و 

 Uهذا حال يستطيع لتعيني حمّل البحث مفعول الباحث و يبّني أن البحث ال مساو

، هنا أدرك الباحث لعقدة النظرة اليت امتقدمة. اإلرتباط بنظرة اإلستخدببحوث م

مثّ  األدبالنظامة يف املبحث إطار الفكر يعىن مبتدأ من نظرة األساسي يعىن ظواهر 

نظرة الثانوي يعىن نظرة اإلستقبال ولفغانغ إيسر. واستمرار، �رتباط بطريقة و 

ية و خطوات البحث. واألخري خمتوم مدخلخطوات البحث الوصفي ملبحث 

  ممتلئ تسلسل الكتابة بتقرير البحث. بتألفمببحث النظاميات ا

Uت الذي و يف الباب اإلستمرار، يعىن الباب الثاين، هنا حمتوي عن النظر 

ضنني �ذا البحث، اوال للمبحث يف هذا البحث يعىن مفهوم الظواهر وها مبحث 

ظواهر سيبحث  ذلك. ومث بعد األدبظواهر إلستخدام املقدمة قبل إستمرار عن 

 األدبظواهر هنا من عنصر األساسي يف هذا البحث. و غري دراسة  األدب



 

٩٢ 
 

ال ولفغانغ إيسر لضنني بظهور ألوضحه عن من نظرة إلستخدام يعىن نظرة اإلستقب

 .يف روايةالتقليد 

يف الباب الثالث حمتوى عن التحليل و البحث فيما ظهور عنصر التقليد 

 يف روايةبتأليف إحسان عبد القدوس. ومثل كيف النّص  اللون اآلخربعنوان  رواية

بتأليف إحسان عبد القدوس إلعطاء تصوير التخطيطي عن  اللون اآلخربعنوان 

 .التقليد و عمل التجسيد يف تصوير التخطيطي عن التقليد

هي  نتائجو نصيحة.  نتائجو األخري، الباب الرابع من الباب املختوم من 

جوابة من مسألة موضع يف صياغة املسألة. وأّما نصيحة هي من الباحث للداللة 

و يتعلق �ذا البحث موضوعيا   األدبخبصوص عمل حبث و  ذلكلباحث غري 

Uكائنا و ال ماد.  

    


