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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث   ٔ.ٔ
كترل الباحثة إف أثر ". الدنيا متاع كخَت متاعها ادلرأة الصاحلة"كما كتب يف احلديث 
قد اعًتؼ كقّدر العامل سعي ادلرأة ك جهدىم ىف مجيع . ادلرأة طواؿ الزماف غَت مستهانة

اجلوانب كالناحية، من ناحية االجتماعية، السياسية، األدب، الفنوف، العلـو كادلعارؼ، 
إف ادلرأة العظيمة ك ادلمتازة ال ٗتلوا من العوائق ك ادلشقات . ةيالناحية الرياض ادلسليات، حىت

ك ىف زمن ما، بعض الناس ال يهتموف أراء ادلرأة، . العائلية ىف حياهتا للحصوؿ على غاياهتا
ك ّتانب ذلك، ادلرأة العظيمة قد كقعت ىف الًتىيب كالتمييز، حىت القتل، ك مل . بل يهملوهنا

حىت اآلف، ادلرأة العظيمة تستمر كرعب ادلخًتعات . ك األمور لتحقيق سعادة حياهتاتشقو تل
 .ك سلًتقة اآلثار

ىف عصر العودلة، قد تطور كتتقدـ إىل نيل أرجاعها يف رلاؿ احلياة ادلختلفة، كقد 
كىي ال تعرؼ كالرئيسة . عرفنا كيف اجتهدت بينازير بوتو ىف رئاسة بالدىا باكستاف

ىي نعرؼ أيضا كمرأة ذات قدكة حسنة مثاال ك تصويرا للمرأة اليـو أخالقيا فحسب، إمنا 
 Cutىف إندكنيسيا ىناؾ ادلرأة اجليدة كالقوية ك ال تغلبها اليأس كثَتا ك ىي اكأم. كسلوكيا

Nyak Dien  من منطقة ،Aceh .ك ىناؾ امرآة . كقد كانت ذلا دكر عظيم ىف تغيَت ىذا البالد
الباطلة ادلشهورة ادلخًتعة لتحرير ادلرأة، ك ىي امرأة ذات محاسة ، R.A Kartiniمعركفة كىي 

تكوف أساسا ىف  متنوعةكثَتة ك ك من ادلمكن ىناؾ حجة  . نسويةقوية ىف ٖتقيق حقوؽ ال
ذلا دكر عظيم ىف أة مر إذا نظرنا من جهة اإلسالـ، كجدنا ك . جهاد ادلرأة ىف ىذا العامل
إّف عائشة ذات فضلى العظيمة مثل خدجية، إىل أف . اهلل عنها احلياة، مثل عائشة رضي
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كإهنا تصوير للمرأة اليت ٖتافظ على األخالؽ ك الذكاء . يأخذىا رسوؿ اهلل زكجة لو
 .اإلسالمي طواؿ الزماف

ف قصة حياة ادلرأة ال ٗتلو من القيمة اليت كانت ذلا دكر عظيم ىف التغيَت، ك  كأخَتا، إ
إذا عّلقنا باألدب، أف ادلرأة ىي . الذم يقابلوف حضورىن بُت يديهمكذالك حاؿ اجملتمع 

 .أمر مهم فيها، إما أف تكوف ادلمثلة األكىل ىف القصة أك إما أف تكوف مؤلفة للقصة

األدب فن من الفنوف اجلميلة اليت ْتث عنها  .ج األديبا اإلنت كانت الركاية من أنواع
تعة ك التسلية، نساف بطبيعتو دييل إىل الرحلة كادلاإلنساف منذ أف أسكنو اهلل األرض، فاإل

كإذا كانت ادلتعة من األمور ثَت يف النفوس كجلب ادلتعة ذلا، دؼ إىل التأاألدب فن شريف يه
أك ليجدد نشاطو . ادلباحة فال بأس أف يستمع إليها اإلنساف أك يشاىدىا لينسى مهومو

للفت النظر إىل  يف تغلاشريح النفوس فقد فيقبل على عملو ّتد كنشاط، كٔتا أف ىذا الفن ي
، فقد أكدعو احلكماء ٕتارهبم كضمنو الشعراء خواطرىم كنزعات نفوسهم وكما يكرى وما حيب

  ٔ.كخالصة  أفكارىم

كاألدب ىو فن خيايل اكتسبو األديب يف تعبَت مشاعره عن مسائل احلياة اإلنسانية 
ئ عن معارؼ احلياة االجتماعية كلذلك بقراءة األدب يكتشف القار . يف كقت ك حاؿ مقرر

يتعلم القارئ . ها الشخصيات يف احلكايةتأصاب اليتقـو ما ّتميع تعرضاهتم الباطينة  عن
نسانية ك تغَتات القيمة ك العادات بُت أيدم الناس، كّتانب طريقة حّل ادلشكالت اإل

األدب فاألدب أيضا حيتوم على القيم  الًتبوية كقيمة األخالؽ ك  يف لراغبلصفاتو ادلسلية 
 . األدب ك غَتىا من القيم اليت ألقاه األديب يف فن أدبو

                                                           
( ق٘ٓٗٔكزارة التعليم العلي، : ادلملكة العربية السعودية )عبد العزيز بن زلمد الفيصل ، األدب العريّب كتارخيو ،   ٔ

  ٕٔص 
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حثها كىي كصف فن أدبو، كمن اآلراء اجلذابة لب ألقى األدباء اآلراء ادلتنوعة عن
تصف ادلرأة كا الشخص الذم ال يستطيع أف يقـو بنفسو بُت الناس، ك ادلرأة تقع بُت . ادلرأة

كالرجاء لنيل الدرجة مناسبة ضلوىا، كلو يصدمو . واقعالرجاء ك البُت كىي  ملتقى طرؽ،
 .اجملتمع الذين حيددكف حركات ادلرأة

ىي فرع   جوانب احلياة، كالركاية اليتقصد البحث أف يصف ادلرأة يف الركاية لتعبَتي  
دراسة اجملتمع عالقة  كبُت ف بينهايف االعماؿ األدبية تعرب األحداث يف اجملتمع لذلك إ

ك الركاية  ىي كسيلة من الوسائل اليت حيل  ٕ.فأصبحت فنا أدبيا كمرآة حلياة اجملتمع. كثيقة
البحث عن "ك من الركاية اجلذابة ضلو الباحثة يف ْتثها ىي . الطالب معانيها يف فن األدب

ة يف الركاية اباجلذ ادلظاىر كمن. ٜٚ٘ٔاليت ألّفها عماد زكي سنة الوالدة " أة مفقودةامر 
تظهر ادلرأة يف ىذه ك . صف دكر ادلرأة دكرا كبَتا يف سَت حكاية ىذه الركايةعماد زكي ك ىي ت

فأنا أعًتؼ لكم كمن يلفظ من جوفو مجران "الركاية تتصف بصفات الشجاعة كما يف قولو 
مل أعد أحتمل كجوه الضحايا كىي ٖتاصر ين يف الصحو ..كناران لكٍّت جيب أف أعًتؼ

كقّررُت اذلرب إىل ادلدينة، لاللتحاؽ باجلامعة، كليكن "لو ك عدـ اليأس كما يف قو  ،"!كادلناـ
يف استمرار الدراسة إىل الفًتة األعلى   ادلرأة كاجملاىدة لكسب حقوقهن ،"!بعد ذلك ما يكوف

ككنت رلتهدة يف دركسي، ٘تأل رأسي طموحات كبَتة بدخوؿ اجلامعة كالتخرج "كما يف قولو 
كطريقة رلاىدهتن يف اختيار الزكج ادلناسب ضلو ، "منها طبيبة أك مهندسة أك صيدالنية

أنا ال أعرؼ رأم كالدم، لكٍّت أنا اليت سأتزكج "إرادهتن بدكف إجبار من آبائهنا كما يف قولو 
 . اؿ الًتبية كادلناكحةتسَت احلكاية يف ىذه الركاية ٖترر ادلرأة يف رل". كأنا صاحبة

                                                           
2
 Julia Suryakusuma, “Fragmentasi Konstruksi Gender dan Kebangsaan dalam Sastra Indonesia”,   

  Susastra N4, hlm.16 (2006)   
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احلكاية ٔتا عندىا من ادلشكالت  يف فن األدب أصبحت ادلرأة مادةن جذابةن جلعل 
حلظة، مثَّ انَس ما مسعتو مٍت أك  كاف  فكن ىذا اإلنساف، كلو"النسائية، كالعشق كما يف قولو 

كحانت فرصة ثانية، فعملُت قرابة "، كمشكلة ادلرأة العاملة كما يف قولو "ال فرؽ. احتفظ بو
ا من فتنيت، فأمرتو بطردم، شهر يف شركة مقاكالت، لكّن زكجة ادلدير خاَفْت على زكجه

ك ترل الباحثة أف البحث يف كصف . ، كمشكالت االجتماعية األخرل"ىكذا دائما.. ففعل
ك ّتانب ذلك، ديكن أف يكوف البحث عن . ادلرأة عند فن األدب ال يزاؿ نادرا يف ْتثو

يم الكثَتة ن القكصف ادلرأة مادَة الدراسة يف تدريس ٖتليل األدب العريب كإلقاء ادلفاىيم ع
ك ال تلقي الركاية عن احلكاية اجلذابة فحسب كلكن توجد يف الركاية أشياءن . الركاية الواردة يف

ك يف ىذا احلاؿ، يستطع الطالب أف يأخذكا ادلنافع من . ا ذلا من ادلنافع ادلتنوعة للقارئم
 . ةالركاية من كصف ادلرأة، ك أف اإلنساف يف حقيقة سواء إّما رجل ك إّما امرأ

 تشخيص المشكالت  ٔ.ٕ
 :بناء على ما سبق يف خلفية البحث يًتكز تشخيص ادلشكلة على ألسئلة اآلتية  

 ما ىي أمهية األدب حلياة اإلنساف ؟ .1
 عّما تعبَت األعماؿ األدبية ؟ .2
 ما ىو  كصف ادلرأة ؟ .3
 ك ما ىو كصف الظاىر ك كصف الباطن فيو ؟ .4
أة ك خاصة كصف الظاىر ك كصف الباطن يف إىل أم مدل تكوف كصف ادلر  .5

 ؟" البحث عن امرأة مفقودة"ركاية 
 كيف تكوف كصف ادلرأة يف العمل األديب مؤثرة يف تكوين الشخصية؟  .6
 ٖتليل األدب العريب ؟كيف تضمينو يف تدريس  .7
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 تحديد المشكلة  ٔ.ٖ
على كصف بناء على ما يًتكز يف تشخيص ادلشكلة فيمكن أف ٖتدد ادلشكالت  

 ."البحث عن امرأة مفقودة"ادلرأة من حيث كصف الظاىر ك كصف الباطن يف ركاية 

 تنظيم المشكلة  ٔ.ٗ
كيف تكوف : اعتمادا على ٖتديد ادلشكلة فيًتكز تنظيم ادلشكلة على السؤاؿ التايل  

ك كيف " البحث عن امرأة مفقودة"كصف ادلرأة من كصف الظاىر ك كصف الباطن يف ركاية 
 ؟ ينها يف تدريس ٖتليل األدب العريبتضم

 أىداف البحث  ٔ.٘
 :فيما يلى أىداؼ البحث تتضح  

 ك خاصة  ٖتليل األدب العريبلتنمية غاية الباحثة على معرفة علـو  .1

 ".البحث عن امرأة مفقودة"كصف ادلرأة يف ركاية يف 

 .دلساعدة الطالب على فهم الركاية األدبية .2

 .ألدبية العربية لدل اجملتمعلتطوير ادلعارؼ ا .3

 .لتطوير كفاءة الطالب على مطالعة التحليل األدبية .4

 .لتطوير تدريس التحليل األدبية خاصة يف ٖتليل األعماؿ األدبية .5
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 الباب الثاني

 الدراسات النظرية و تنظيم األفكار

 الدراسات النظرية   ٕ.ٔ
هـو كصف ادلرأة كالركاية النظريات يف ىذا البحث من عدة ادلباحث كىي مف

 ".البحث عن امرأة مفقودة"ٖتليل األدب العريب كسَتة عماد زكي كالركاية  كتدريس
 مفهوم وصف المرأة ٕ.ٔ.ٔ

الشخصية أك االجتماعية الخيلو من اىتماـ اآلخرين  إف كجود ادلرء يف احلياتو
كمل يتصرؼ  من ىو، كماذا يفعل، ككيف سلوكو يف اجملتمع،. يف حياتو االجتماعية

أم بعبارة . تصرفا معينا، الٗتلو ىذه كلها من اىتماـ كتقييم ىؤالء الذين حولو
 .أخرل، سيقـو ادلرء بتقييم اآلخرين يف أم حالة كانت، ألننا نعيش يف كسط اجملتمع

اىتماـ   يف آراء اجملتمع، كانت ادلرأة ذات .كىذه احلالة تنطبق على ادلرأة أيضا
على سبيل ادلثاؿ، . مرأة، ألف بعض أنشطة الرجل ال تناسب رجللا بالنسبة إىل كثَت

جيوز للرجل أف يعود يف كسط الليل، بل ال يالئم ىذا العمل بادلرأة ألف اجملتمع 
كال يقصد أف يتجنب كصف الرجل . سوؼ يسموف ادلسمى السلبية كخيطر سالمتها
 .بل سينتج ادلرأة، إذا توصف كصفها احلقيقية

نكحت حيث ذك أنشطة خارج البيت، كالجيوز عليها أف  للمرأة اليت قد
تًتؾ كاجباهتا كربة البيت يف البيت، على سبيل ادلثاؿ تربية األكالد، كالطبخ، كترتيب 

كال ينبغي على ادلرأة أف تقدـ تلك األعماؿ كلها إىل اخلادـ أك اخلادمة، . البيت
ار مزية ادلرأة ىي قدرهتا على رأكا بعض الناس أف مقد. مهما لديها اخلادـ أك اخلادمة

تطابق ىذه اآلراء بإجابة اجمليبُت عن من يقـو بالواجبات يف تربية البيت . تربية البيت
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بناء على إجابة اجمليبُت يف ىذا البحث، ترل أف . للحصوؿ على بيت سكُت كمريح
 ٖ.ادلرأة ذك مسؤكلية كربل يف بناء كتربية البيت

بناءا على البياف السابق، فتختصر الباحثة أف ادلرأة اليت ذك الوصف السليب 
تؤثر البيئة احلياتية سلوؾ ادلرأة ككصفها . كاالجيايب حسب سلوكها يف احلياة اليومية

أف كصف ادلرأة ىو صور عقلية   (Sugihastuti)غيهسيترأت سو . ادلالئم يف بيئتها
مث تضيف قوذلا أف كصف ادلرأة ىو  ٗ.كركحية كسلوؾ ادلرأة اليومية عن خصائصها

 :كصف فكرهتا، كتوضح بياف التايل

 ههرت من الفكرة، كالسماعة، كلمة الوصف مشتق من الصور الوصفية اليت
كمن بُت أشكاؿ صور ادلرأة تقاؿ ذلا كصف . كالنظر، كاحلسية، كاللساف عن ادلرأة

 ٘.فكرة ادلرأة

ككائن فردم . كما عرفنا أف اإلنساف ىو كائن اجتماعي كفردم
بُت ، كعالقة بُت رجل كمرأة، ك ادلاديةكاجتماعي، يصور كصف ادلرأة ذم عالقة با

فبذلك، حيدد . مرأة كرلتمع، كمجيع كهائف ادلرأة األخرل ادلتعلقة باجلسد كالفكرة
كجود كصف ادلرأة بفكرة كإحساس ادلرأة يف سلوكها اليومية كأفراد، كأعضاء األسرة، 

أف كصف ادلرأة   (Sugihastuti)بناء على ذلك، رأت سوغيهسيت. كأعضاء اجملتمع
سي، كاالجتماعي الثقايف يف حياة ادلرأة كخلفية لبناء يتعلق باجملاؿ  اجلسدم، كالنف

 ٙ.كصف ادلرأة

                                                           
3
 Tapi Omas Ihromi (ed), Para Ibu yang Berperan Tunggal dan Berperan Ganda, (Jakarta: FE,  

  1990), hlm.85 
4
 Sugihastuti, Wanita di Mata Wanita, (Bandung: Nuansa, 2000), hlm.7 

5
 Ibid, hlm. 45 

6
 Ibid, hlm. 14-15 
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 كصف الذات يف كصف الظاىر ككصف الباطن .1
كانت ادلرأة ذلا دكر مهم يف . الخيلو كصف ادلرأة عن ْتث كصف ذات ادلرأة

كرأل . بناء سلوكها، كلذا كاف كصف ادلرأة ذم عالقة قوية بوصف ذاهتا
نظر . أف الوصف الذايت ىو من االنعكاس الذم رأت ادلرأة يف ذاهتا  (Patton)طوففا

آخر، قاـ كريستلـو  كّتانب ٚ.اإلنساف ذاتو لو دكر مهم يف بناء كصفو
كذىبا أف . بالتعريف عن الوصف الذايت تفصيليا  (Krihlstom dan Cantor)ككونتور

 ٛ.الوصف الذايت ىو صور عقلية فردية كتقييم عن جسده

 كاف الوصف الذايت ادلوجود يف نفوس اإلنساف ىو من تكامل مفهـو الذات
أف مفهـو الذات ىو (Calhoum dan Accocella) رأل كوذلـو كأكوكيال . كيتعلق بو
 :ية من ثالثة رلاالتتتكوف الصورة الذات. نظرية ذاتو

 ادلعرفة عن ذاتو (1
السن، كاجلنس، : معرفة عن ذاتو ىي ما عرؼ اإلنساف عن نفسو، على سبيل ادلثاؿ

 .كاجلنسية، كادلهنة
 التقدير لذاتو (2

يقرر ىذا التقومي إىل أم . التقومي عن ذات اإلنساف ىو مقياس عن أحواؿ اإلنساف
  ٜ.مدل حرمة ادلرء

                                                           
7
 Patricia Pattron, EQ-Kecerdasan Emosional, Landasan untuk Meraih Sukses Pribadi dan Karier  

  (Jakarta : Mitra Media, 1998), hlm. 118 
8
 Krihlstom dan Cantor dalam James F.Colhoum dan Joan Ross Accocella, diterjemahkan oleh  

  R.S. Satmoko, Psikologi Penyesuaian dan Hubungan Kemanusiaan (Semarang : IKIP Semarang  

  Press, 1995), hlm.85 
9
 Ibid, hlm.90-91 
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أف مفهـو الذات ىو رؤية الفرد عن اجملاؿ اجلسدم (Brooks) كعرؼ بركؾ 
 ٓٔ.االجتماعي كاجملاؿ النفسي الذم يناؿ من معاملة مع اآلخرين

ـ الذات ىو كيفية نظر ادلرء ضلو بناءا على البياف السابق، فتختصر الباحثة أف مفهو 
كيًتكز الوصف الذايت ضلو جودة . ذاتو ادلتعلق بتطوير كفاءاتو جسديا أـ ركحانيا

فردية اليت تدؿ على أهنا ذك قيمة لبيئتو فيتصور الوصف الذايت للمرأة بُت اجملاؿ 
اجلسدم كالنفسي بأمناط احلياة االجتماعية، أم نقوؿ بعبارة أخرل أف اجملاؿ 

سدم كالنفسي كأمناط احلياة االجتماعية ذك عالقة قوية كمن دكافع لتأليف اجل
كستبحث الثاحثة البحث التالية عن الوصف اجلسدم . الوصف الذايت للمرأة

 .كالوصف النفسي

 كصف الظاىر .1
نظرا إىل اجملاؿ الظاىر أف الوصف الذايت للمرأة خيتلف للرجل الذم يتعلق 

يف اجملاؿ الظاىر، أف . سد، كمجيع أنشطة بيوجولية فيها أحواؿ اجلَتباجلسد، كتغي
ن خرباهتا اخلاصة، الوصف الذايت للمرأة اليت قد نكحت ذلا خصائص اليت توجد م

كنستطيع أف نرل تلك احلالة إىل ما يتعلق بطبيعة كهيفة . الرجل كال تقع يف نفس
كاختالفات أخرل . اعة، كالوالدة، كالرضاحلمل: الطبيعية، على سبيل ادلثاؿ اإلصلاب

 ٔٔ.من حيث اجلسد ىي لطيفة، ككثرة احلركة، كضعيفة
كمن خصائص القياسية . كنظرا من حيث الظاىر، نرل فيو القياسية النسائية

تتعلق . النسائية ىي اليت تتعلق يف جسد ادلرأة، مثل طريقة الزينة، كالتباس، كأعماذلا
تعمل تلك األعماؿ إلكماؿ  ٕٔ.ا، كاالنسجاـ يف االلتباس، كالرشيقةادلرأة ّتماذل

                                                           
10

 Jalaludin Rahmat, Psikologi Komunikasi (Bandung : Remaja Roesdakarya, 1993) hlm.99 
11

 Sugihastuti, op.cit hlm.92 
12

 Ibid, hlm. 96 



11 
 

إذ تشبو ادلرأة بالرجل من عمل غَت . مظاىرىا، ألف تكوف نفسها مقابلة يف معاملتها
انطالقا من البياف السابق، فنرل أف . الـز كال تطابق بالقانوف ادلوجودة يف اجملتمع

ر عن سلوؾ ادلرأة كيتعلق باجملاؿ الظاىر كالقوانُت ادلوجودة الوصف الذايت للمرأة يصو 
 .يف اجملتمع

. يف اإلنتاج األديب، تصور أحواؿ جسدية شخصية من العناصر ادلهمة
كرأل مَتيديت . توضح الصور الظاىرة صورا كاضحة عن شخصيات داخل القصة

د لتصويرىا، كالسيما أف األحواؿ الظاىرة الب(Meredith dan Fitzgerald) كفيتزغَتالد 
ذك أشكاؿ جسدية اخلاصة إىل أف يتصور القارئ تصورا خياليا، كذك كهيفة لتحقق 

  ٖٔ.خصائص الشخصيات فيها

استخداـ . ُت الصور الظاىرة بيانا كاضحا عن شخصيات داخل القصةتب
الوصف من شيئ مهم لتفرؽ جنس الفرد، إما ادلذكر أك ادلؤنث، أك تغَت أحواؿ 

 .جسدية أك ىلم جرا

 كصف الباطن .2
نظرا إىل اجملاؿ . ككائن اجتماعي، أف ادلرء يتكوف من اجملاؿ الظاىر كالباطن

ألهنا من كائنة نفسية، . نة نفسية، كناطقة، كذك إحساس، كإرادةالباطن أف ادلرأة من كائ
أف شخصية اإلنساف (Allport) كرمز ألفورت . كذلا خصائص اخلاصة كذك مهارات كثَتة

ىي منظمة جيدة من ادلناىج النفسية كالظاىرة يف نفس الفرد ألداء التكيف يف 
 ٗٔ.حياهتا

                                                           
13

 Meredith dan Fitzgerald dalam Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Puisi (Yogyakarta: Gajah  

    Mada University Press, 1995), hlm. 210 

 
14

 W.A. Gerungan, Psikologi Sosial (Bandung: Eresco, 1991), hlm.23 
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كلًتقية ذاهتا، قد توجو ادلرأة بتنظيم األفكار عن العالقة بُت ادلرأة، كالثقافة، 
كتعترب ىذه كلها . ألهنا ذك عالقة باألمور ادلادية حىت أف حيدد ميداف حركتها،. كاجملتمع

ـ صفة اإلنساف أك كتعترب الصورة النمطية من مفهو . ضلو ادلرأة من األعماؿ النمطية
كىذه تسمية . مواقف أخرل اليت تؤسس بالظن، كذك صفة ذاتية دكف أداء البحث قبلها

 ٘ٔ.ذك صفة سلبية، كٗتسر بعض اجلنس أك فرقة معينة

يف  إيتاح الفرصة للتع ىي األمور األخرل اليت كقعت يف نفس ادلرأة كمن
ككثَت من الناس يف رلتمعنا اليـو يعتربكف أف ادلرأة ال حق لاللتحاؽ بادلدرسة . ادلدرسة

. إىل ادلرحلة اجلامعية، ألف من طبيعة ادلرأة ىي القياـ بالطبخ يف ادلطبخ كتربية البيت
ا  ذكاء حسن للحصوؿ على الفرصة يف تطوير كفاءاهتا كّتانب أخر كثَت من النساء ذل

أف احلدكد كقدرة على تكيف النفس  (Stern) تتحدث عن الذكاء، رأل ستَتف. الذاتية
كٖتقق ادلهارة . ضلو حاجات جديدة باستخداـ آآلت التفكَت مناسبة لألىداؼ

كيز كاىتماـ بأعماؿ، كذلا خصائص ىي السرعة يف ٖتليل ادلشكالت اليت ٖتتاج إىل تر 
   ٙٔ.أكثر لتجنب تزعزعت القلب

. دلواجهة الصورة النمطية ىذه، كثَت من النساء اليت تقابل تلك اآلراء
ثَتة ىن ككفاءاهتن، مهما ذلن اختالفات ك كبعضهن ذلا محاسة كإرادة لتقدـ بذكاء
 .بالرجاؿ من حيث اجلسد بل ال يف الباطن

 كرتيٍت . ادلرأة لنيل الفرصة ادلتساكية بالرجل بالتحرير النسائي كتسمى ما تفعلها
(Kartini)  ىي من تعرب عبارة التحرير النسائي، كىدفها ىي ال نقصد أف نعارض

                                                           
15

 Jurnal Analisis Sosial, Analisis Gender dalam Memahami Persoalan Perempuan, Edisi 4  

    (November 1996), hlm.60 
16

 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (bandung: Remaja Karya, 1985), hlm.54-57 
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كتشَت تلك العبارة أف التحرير  ٚٔ.الرجاؿ، بل العادات القددية اليت ال تفيد يف ادلستقبل
 .النسائي لو ىدؼ سليب لتطوير ذاهتا

يظهر كصف ادلرأة من حيث الباطن أف معاملة ادلرأة ببيئتها االجتماعية تؤثر 
على  ٛٔ.مواجهة فرصة ادلفتوحة ذلا كتؤثر ادلعاملة إىل كيفية ادلرأة يف. إىل كصف ذاهتا

سبيل ادلثاؿ حُت توجو ادلشكالت، ٕتيبها بعارفة كحسنة لتحليل تلك ادلشكالت 
ماىر ( ٔ) :كيف ىذه احلالة تتطلب ادلرأة لتوقف بارعة، كالبارعة لغة ىي. كتعمل ما تريد

  ٜٔ.كماكر( ٕ)يف ْتث عن ٖتليل ادلشكالت، 

إذا توقف ادلرأة متأىلة، فبعد القركف يقبلوف "  (Dolorosa)كرأل دكلوركسا
كمن تلك رؤية، ينبغي على ادلرأة  ٕٓ".اجملتمع أف القيم أك العادات القددية سوؼ تتغَت

بذكائها، كبرعتها، كجهدا عميقا، . آماذلا يف ادلستقبل أف تسعى سعيا عظيمالتحقيق 
 .تستطيع ادلرأة أف تعارض التعبَتات القددية ادلوجودة يف كسط اجملتمع

بناء على البياف السابق، فتختصر الباحثة أف الوصف الباطن ال يقع يف حياة ادلرأة  
يف الوصف . عاملتها يف اجملتمعككائن فردم فحسب، بل يف حياهتا االجتماعية كم

الباطن كبذكائها، كبرعتها، كقسوة قلبها، كمسؤكليتها، تستطيع ادلرأة أف ٖتقق آماذلا يف 
 .ادلستقبل

 

 
                                                           

17
 Armin Pane, Habis Gelap Terbitlah Terang (Jakarta : Balai Pustaka, 1972), hlm.58 

18
 Sugihastuti, op.cit, hlm.99 

19
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), hlm.168 

20
 Carla Bianpeon dan Mella Jaarsma dalam Mayling Oey-Gardiner,dll (Penyunting), “Perempuan  

   Perupa : Antara Perupa : Antara Visi dan Misi”, Perempuan Indonesia : Dulu dan Kini (Jakarta :  

   Gramedia, 1996), hlm.92 
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  الروايةمفهوم   ٕ.ٔ.ٕ
الركاية من فنوف النثر بأهنا حكاية تعرض بأسلوب فٍت منظم أحداثا من 

 .  موعة من األحداث األساسيةاحلياة الواقعية كادلتخيلة، كطويلة تشتمل على رل
الركاية عند عبد الغٍت ىي قصة طويلة يعاًف فيها الكاتب موقفو من الكوف 
كاإلنساف كاحلياة كذلك من خالؿ معاجلتو دلواقف شغٍت ىي قصة طويلة يعاًف فيها 
الكاتب موقفو من الكوف كاإلنساف كاحلياة كذلك من خالؿ معاجلتو دلواقف شخصيات 

زماف، كالقدر، كتفاعل الشخصيات القصة من الزماف، كالقدر، كتفاعل القصة من ال
الشخصيات مع البيئة، ضمت احلبكة يبدك فيها تسلسل األحداث منطقيا مقنان، كإف  
كاف الكاتب الركائي يًتؾ مقنان، كإف كاف الكاتب الركائي يًتؾ للقارئي حرية الوصوؿ 

القصة فن " : البالغة كالنقد"كقاؿ عبد القدكس أبو صاٌف يف كتابو  ٕٔ.إىل مغزل الركلية
احلياة الوقعية ذك صلة كثقية بالنفس، تتشوؽ إليو كتستمتع بو ألنو يصور أحداثا من 

كأما  ٕٕ.كإف كانت طويلة ٖتتول رلموعة من األحداث األساسية مسيت ركاية. كادلتخيلة
كالنساء كعالقتهم باألفكار كالعواطف أمحد أمُت يقوؿ إف الركاية هتتم ْتياة الرجاؿ 

كاالنفعاالت كالدكافع الىت ٖتكمها ك٘تيز عليها بأفراحهم كاتراحهم كصراعهم كصلاحهم 
ىي قصة كلكن زلمد عبد الغٍت ادلصرم كرلد زلمد الربزم يركا أف الركاية  ٖٕ.كفشلهم

طويلة يعاًف فيها الكاتب موقفة من الكوف كاإلنساف كاحليلة كذلك من خالؿ معاجلتو 
دلواقف شخصيات القصة من الزماف كالقدر، كتفاعل الشخصيات مع البيئة، ضمن 

                                                           
 : عماف )، ٖتليل النص األديب بُت النظرية كالتطبيق ك رلد زلمد الباكَت الربازم ، زلمد عبد الغٍت ادلصرم  ٕٔ
 ٔٚٔ. ص( ـ ٕ...ٕمؤسسة الوراؽ للنشر ك التوزيع،      

 كزارة التعليم العاىل، : ادلملكة العربية السعودية)، البالغة كالنقدعبد القدكس أبو صاٌف كتوفيق كليب،   ٕٕ
 ٚٚٔ، ص (قٔٔٗٔ    

 ٜٕٔص ( ٕٜٚٔمكتبة النهضة ادلصرية، : القاىرة )، النقد العدىبأمحد أمُت،   ٖٕ
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حبكة يبدك فيها تسلسل األحداث منطقيا مقنعا، كإف كاف الكاتب الركائي يًتؾ 
كأكؿ ما دييز القصة ىو ارتباطها بالواقع،  ٕٗ.ايةللقارئ حرية الوصوؿ إىل مغزم الرك 

ها كليس معٌت ذلك أهنا تنتقل من احلياة نقال حرفيا، كإمنا معٌت ذلك أهنا تستمد حقائق
كمشكالهتا كالشخصيات اليت تقـو عليها من احلياة اليومية اليت تقع يف حيز اإلدراؾ 

كالقصة قائمة على احلوادث، أـ على تصوير كتتبع حلياة شخصية أك رلموعة من . العاـ
 .الشخصيات ٕتمعها هركؼ معنية

كالركاية مل تصبع كاقعية ذات ىدؼ يعاًف مشكالت احلياة إال يف العصور 
أخره عندما انتشرت علـو اإلجتماعية كارتقى الوعي يف صفوؼ الناس، كراح الشعب ادلت

يطلب أدبا يركل لو صراعو النفسي، كحكاية تفاعة مع الوجود اخلارجي كيوضح لو 
 .العمل كالنتائج بطريقة عملية ٘تثل األمور كتوجو العقوؿ

 :للقصة الطويلة أك الركاية عناصر البد من توفرىا، كىي 
 :األحداث   .1

كىي الوقائع الىت تعرضها القصة، كقد تكوف مقتبسة من حياة ادلؤلف أك شلا 
كتكوف يف القصص الطويلة كالركايات سلسلة من الواقائع مرتبة . شاىده أك مسعو

 .على نسق خاصة، بينما تكوف يف لبقصة القصَتة حادثة كاحدة
 :الشخصيات   .2

ا، كتعرض القصص مناذج متنوعة من كىم الذين يديركف األحداث كيتأثركف هب
الشخصيات اإلنسانية، بعضها ديثل جوانب اخلَت، كبعضها ديثل جوانب الشعر، 
كبعضها خيتلط فيو ىذا بذاؾ، جوانب اخلَت، كبعضها ديثل جوانب الشعر، 

                                                           
 مؤسسة :عماف)، ٖتليل النص األديب بُت النظرية كالتطبيقزلمد عبد الغٍت ادلصرم ك رلد زلمد الباكَت الربازم،   ٕٗ
 ٔٚٔ، ص (ٕ..ٕالوراقة،     
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كبعضها خيتلط فيو ىذا بذاؾ، كقدر ما تكوف الشخصيات نابضة باحلياة، شلثلة 
 .لوؾ كالطباع البشرية يكوف صلاح القصة كتأثَتىا يف القراءألمناط متنوعة من الس

 :احلبكة   .3
كىي األسلوب الفٍت الذل تبٌت بو القصة، كالطريقة اليت تتحرؾ هبا األحداث 
كالشخصيات، كقد جيعل ادلؤلف األحداث متوالية كمتشابكة، تتعقد شيئان فشيئان 

طلب احلل، كيكوف احلل يف الىت تت(( كقدتسمى العقدة))إىل أف تبلغ الذركة 
كمن ادلهم . كقد تتواىل متواكزية، مث تلتقي عند احلل يف النهاية. الغالب هناية القصة

 .أف تكوف األحداث مشوقة، يرتبط أكذلا بتاليها، الضلس فيها افتعاالن كال استطرادان 
 :البيئة   .4

يرل حدثان  كىي ادلكاف كالزماف اللذاف ٕترل فيهما األحداث، فإف كاف القاص
فعليو أف حيسن تصوير بيوهتل،  –مثالن  –جرل يف مكة يف القرف األكؿ اذلجرم 

كإف كاف يصوِّر  .كشوارعها، كأسواقها، كثياب الناس، كطبائعهم يف ذلك الوقت
 .حدثان يف العصر احلديث فعليو  أف يصور زمانو كمكانو بدقة لتكوف معربة كمؤثرة

 :الفكرة   .5
ٖتملها الفصة، كتكوف مبثوثة خالؿ األحداث كالشخصيات، فال  كىي القدية اليت

 .صلدىا يف عبارة كاحدة، أك فصل معُت، بل نفهمها بعد قراءة القصة كلها
كأضاؼ زلمد زغلو إف القصة ذلا عناصر اليت تلزمها كٗتلو منها قصة جيدة كىي 

 ٕ٘.الوسط أك البيئة كاحلدث كاحلبكة كالشخصيات كاحلوار مث األصلوب
 

                                                           
 ( دتو العربية، كالدراسات البحوث معهد:  دـ) ،احلديث السوداين األدب يف القصة سالـ، زغلو زلمد   ٕ٘
 ٜٚٔ ص     
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 مفهوم تدريس التحليل األدب العربي ٕ.ٔ.ٖ
إف دراسة ٖتليل األدب العريب تشمل على دراسة الشعر كالنثر العريب قبل اإلسالـ 

كما أننا    ٕٙ. منتصف اإلسالـ كيف عصر احلديثأك عصر اجلاىلية كيف بداية اإلسالـ يف
نعلم أف كل العصور األدبية ذلا السمات كاألىداؼ ادلختلفة من حيث األسلوب 

زات عن فلذلك أف دراسة ٖتليل األدب العريب مهمة جدا لتعريف ادلمي. كأغراض الشعر
 .األعماؿ األدبية يف كل العصور األدبية

 :إف تدريس ٖتليل األدبية لو أىداؼ كثَتة كمهمة، منها  

تنمية الثركة اللغوية عند الدراسُت، كاالرتقاء هبا عن طريق إطالعهم على مناذج أدبية  .1
 .ذات مستول رفيع

 .يوكصل الدراسُت بالًتاث العريب، كتعريفهم ٔتصادر اإلطالع عل .2

 .توعيتهم بالفنوف األدبية من شعر كقصة كمسرحية كضلوىا .3

تعريفهم بالقيم العربية األصلية النابعة عن شخصية اإلنساف العريب يف سلتلف رلاالت  .4
 . اجلياة

إبراز أثر الثقافة اإلسالمية كاألدب العريب بفركعو، كما حلق هبا من زيادة أك تغيَت يف   .5
 .ادلفرادات كالًتاكيب

تنمية قدرهتم على االستمتاع باألدب العرب كتذكؽ أشكاؿ اإلبداع األديب، كإدراؾ  .6
 .معايَت النقد اجلمايل

 .كصل الدارسُت بإنتاج األدباء  كالشعراء كادلفكرين العرب .7
                                                           

26
 Pedoman Kegiatan Akademik Universitas Negeri Jakarta Tahun 2000, hal.28 
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تزكيدىم بالقدرة على اإلبداع األديب من خالؿ عرض تصور الثقافة العربية  .8
 . لقضاياىا

 . م إىل القراءة احلرة يف رلاؿ األدب للمتعة كقضاء الوقتتنمية ميوذل .9

 تنمية قدرة الدراسُت على التفهم العميق آلداهبم كالتقدير ألمناط التعبَت األديب  .11

 .بلغاهتم  

 .إثارة كجداف الطالب كإرىاؼ شعوره كإحساسو .11

 .التضامنفهم الطالب للمجتمع العريب كتفاعلو معو لتشيع ميادئ التعاكف ك  .12

 فهم الطبائع اإلنسانية من خالؿ النتائج األدبية، كفهمو للحياة كرؤيتها يف آثار  .13

 ٕٚ. األدباء  

 ة معاجلة الناصكىناؾ بعض خطوات تدريس مادة تدريس ٖتليل األدب العريب طريق 
 :األديب يف تسَت على الًتتيب التايل 

 :التمهيد    -1

كيتناكؿ حديثان، كأسئلة ٘تهد للموضوع، كما كيتناكؿ شرح مناسبة النص كتصوير 
 .كتعريفان موجزان بصاحبو –جوه 

 :بػإحدل الطرؽ اآلتية : عرض النص   -2

 .إرشاد الطالب إىل موضوع النص من الكتاب ادلقرر . أ

                                                           
2  http://www.mojat.com/modules, 30-05-2011. 10:20 
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18 
 

 .توزيع النص عليهم مطبوعان يف أكراؽ . ب

 : عرضو أمامهم على سبورة إضافية أك كسيلة تعليمية مثل   . ج

 ( الربكجيكًت –جهاز عرض الشفافيات  –اللوحة الورقية )

 :قراءة النص   -3

  إذا كاف النص سهالن فال مانع من تكليف الطلبة بالقراءة الصامتة، تعقبها  . أ
 . العامة الواصحة، مث القراءة اجلهرية من قبل ادلعلم كادلعلمةمناقشة يف ادلعاين

  إذا الـ يكن النص سهالن كانت القراءة الصامتة عبثان كصيان للوقت، كجيب   . ب
  أف يبدأ ادلدرس فيقرأ النص قراءة منوذجية مث يقرأ الطالب اجمليدكف، مث  
 .األقل مستول حىت حيسنوا القراءة 

 :امة ادلناقشة الع  -4

كطريقتها أف يوجو ادلدرس إىل الطالب رلموعة من األسئلة اليت تتنوؿ األفكار 
البارزة يف النص ليخترب مدل ما فهموه، كىذه األسئلة تعُت على تكوين صورة 

 .  متكاملة دلوضوع النص يف أذىاف الطالب

 :الشرح التفصيلي   -5

( الشعر)تان أك أكثر من كطريقتو أف يقسم النص إىل كحدات قد تكوف الوحدة بي
 :مث تعاًف كل كحدة بالصور اآلتية ( النثر)أك عبارة أك أكثر من 

 . كيقـو هبذه الطريقة أحد الطالب: قراءهتا منفردة  - أ
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 (.شرح ادلفردات اللغوية)تذليل الصعوبات اللغوية اليت يف كل كحدة   - ب

  لة جزئية يف معناىا ْتيثمناقشة ادلعٌت العامل للوحدة كذلك بتوجيو عدة أسئ -ج 

    يتألف من رلموع إجاباهتا ادلعٌت العاـ، مث مطالبة التالميذ بصوغ ذلك ادلعٌت       

 .  العاـ      

 :التذكؽ البالغي   -6

بعد االنتهاء من شرح الوحدة، يلفت ادلدرس أنظار الطالب إىل بعض الكلمات 
لسر يف اختيار الشاعر لتلك أك الصور البالغية، كيناقشهم فيها ليدر كوا ا

 .الكلمات أك الصور

 :التحليل   -7

بعد االنتهاء من شرح النص كتذكقو حيللو الطالب إىل عناصره األساسية، يف 
 .  عبارات موجزة أشبو بعناكين فرعية

 :االستنباط   -8

 :النتائج اآلتية  –بعد الفراغ لفراغ شلا سبق يستنبط الطلبة 

ص من هواىر البيئة الطبيعية أك االجتماعية كمن صور مدل ما يصوره الن - أ
 . احلياة السياسية

 .اخلصائص الفنية للنص من حيث ادلعاين كاأللفاظ  - ب

 .بعض خصائص  العصر كإتاىاتو األدبيية  -ج
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 . مؤلفاتو –عاطفتو  –شليزات شعره : التعريف بالشاعر   -د

 : التطبيق   -9

كينبغي يف التطبيق " جزئي ككلي: "لدرس، كىو نوعاف كىو الثمرة العملية اللغوية ل
 . مراعاة التدرج من السهل إىل الصعب مع التنويع يف األسئلة

 : الواجب ادلًتيل  -11

البد أف ٖتقق أسئلة الواجب األىداؼ اخلاصة للدرس مع مراعاة التنويع 
 ٕٛ.كالشموؿ

 سيرة عماد زكي ٕ.ٔ.ٗ
 دكتوركحصل . ٜٚ٘ٔزلمد عماد زكي الواكم يف دمشق سنة  كلد دكتور

كمهنتو اليـو . دمشق عماد زكي الواكم على بكالوريوس يف طب األسناف ّتامعة
كناؿ اجلائزة . كلو رلاالت اإلبداع يف أدب األطفاؿ. رئيس ٖترير رللة طبيب العائلة

األكىل يف مسابقة اإلبداع بُت الشباب العريب يف رلاؿ الدراسات ادلستقبلة بالقاىرة 
 .  ٜٜٛٔسنة 

ة، كمن إنتاجو األدبية ركاية دموع على سفوح اجملد، كركاية عن إمرأة مفقود
جزءا، كقصة السلحفاة،  ٕٖكرحالت السندباد الصغَت يف األردف كفلسطُت 

   ٜٕ.كمسرحية األمَتة كالببغاء، كمسرحية حكايات جحا العريب

لواكم لو إنتاج كافر يف  الكتب األدب كالنقد كالركاية إف زلمد عماد زكي ا
 :كمن إنتاجو األديب فما يلي. كالقصة

                                                           
28

 http://www.al-maqha.com/t5257.html#post36327, 30-05-2011. 20:36 
29

  http://www.yallarab.com/vb/t27060.html, 27-03-2011. 19:45 

http://www.al-maqha.com/t5257.html#post36327
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 ركاية/ دموع على سفوح اجملد . ٔ

 ركاية/ البحث عن امرأة مفقودة . ٕ

 جزء ٕٖرحالت السندباد الصغَت يف األردف كفلسطُت . ٖ

 قصة السلحفاة. ٗ

 مسرحية األمَتة كالببغاء. ٘

 ٖٓايات جحا العريبمسرحية حك. ٙ

 "البحث عن امرأة مفقودة"خالصة الرواية   ٕ.ٔ.٘
تُبػػدأ ىػػذه القصػػة ِبشػػاب امسػػو صػػاٌف احلػػاكم، كىػػو طبيػػب يف مستشػػفى ابػػن 

مػن خػالؿ . داقة مػع الطبيبتػُت حنػُت ك أحػالـفيها الطبيب صػاٌف أفضػل صػ. النفيس
عملػػػػو، األطبػػػػاء فيهػػػػا يػػػػأتوف دائمػػػػا إىل ادلقصػػػػف عػػػػم الػػػػدراكيش الزالػػػػة التعػػػػب مػػػػن 

ادلقصػػػف عػػػاـ الػػػدراكيش مكػػػاف مػػػريح لألطبػػػاء، . الركتينيػػات خػػػادمُت لصػػػحة اجملتمػػػع
يف أحػد الػركن، كانػت . كٓتاصة ألحالـ ك صاٌف، ألف لديهما قصػة يف ىػذا ادلقصػف

ك يقػػع ىػػذا . ـ تتمتػػع قهػػوة عػػم الػػدراكيش كىػػي تقػػص مطػػوال عػػن حياهتػػا لصػػاٌفأحػػال
احلػػػديث عنػػػدما اتصػػػاؿ بينهمػػػا يقػػػًتب حػػػىت تُعػػػرؼ أف أحػػػالـ قػػػد خفػػػت مشػػػاعرىا 

 .العميقة لصاٌف كلكن عندمها ٗتتلف خلفية األسرة بينهما

صػػاٌف ينمػػو مػػن عشػػَتة بسػػيطة ك متواضػػعة، منػػذ صػػغاره شػػعر ىػػو علػػى ا بػػة 
أبوه يعمل كادحا لًتقية احلياة الكردية ك ادلسحسنة جلميع أبنائػو السػتة، ك . ديومن كال

                                                           
30 http://dimadzaki.blogspot.com/, 27-03-2011. 20:53 
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تشػػتمل أسػػرتو علػػى خلػػوص . أّمػػو ٕتتهػػد يف داخػػل األسػػرة تػػػرىب أبنائهػػا حنينػػا عظيمػػا
صػػاٌف جيتهػػد يف الػػتعلم نيػػل . الرمحػػة ك النكػػات كالضػػحك تكػػوف زينػػة حياهتػػا اليوميػػة

ىذا األمػر الػذم جيعػل صػاٌف أصػبح شػابا رلتهػدا ك الدكتوره ليسعد كالديو كأسرتو، ك 
خيتلػػػف عػػػن أحػػػالـ، أهنػػػا مل . مثػػػابرا، كىػػػو ديسػػػك بالواثقػػػة قػػػيم األخػػػالؽ ك السػػػلوؾ

. ٖتصػػل علػػػى مهػػة ك الرمحػػػة مػػن كالػػػديها، منػػػذ صػػغارىا ىػػػي عاطشػػة للمحبػػػة كالرمحػػػة
ثرتػو، طوؿ اليـو من األياـ أبوىا مشغوؿ يف عملو بال حػد، مشػغولو كمػاء البحػر يف ك

أبوىا عبد الغٌت ذىػيب مليػاردير ك . بل يف كثَت من أحياف األياـ أنو مل يرجع إىل ادلنزؿ
رجل غػٍت كنػاجح يف األعمػاؿ كقػد ىػرب مػن رلموعػة القضػية، ألنػو داىيػة يف عكػس 

،أمػػا أمهػػا امػػرأة فاعليػػة يف اتبػػاع أنشػػطة ادلنظمػػة، كػػل يػػـو ىػػي . احلقػػائق أمػػاـ ا كمػػة
كلػػو يف . ة أك الغيبػػة كمػػا تُعػػرؼ عػػادة النسػػاء يف العػػامل التكتػػلتغػػرؽ يف نشػػاط النميمػػ

حياهتػػػا شػػػعرت ّتػػػاؼ بسػػػبب شػػػغل كالػػػديها كلكػػػن أحػػػالـ ٘تكػػػن اسػػػتمتاع األمػػػواؿ 
إف أحػالـ يف مرحلػة حيػاة . ليست ال ديكن الطفوؿ يف عصرىا يشعركف ىػذه األشػياء

يػػػد، ادلالبػػػس صػػػغارىا  تتمػػػرغ األمػػػواؿ، منػػػذ صػػػغارىا تعػػػود إىل نيػػػل علػػػى كػػػل مػػػا تر 
 ٕٗالتنكَتيػػةك اللعبػػػة األغلػػػى ك النػػػوادؿ علػػػى اسػػتعداد خلدمػػػة حاجػػػات أحػػػالـ دلػػػدة 

 .ساعة ك ادلرافق أكثر من كافية ككل شيئ ٕتد بسهولة

كلكػػػػن مػػػػع الزيػػػػادة عمرىػػػػا، شػػػػعرت أحػػػػالـ الفػػػػراغ يف حياهتػػػػا، تػػػػألق الكنػػػػوز 
ة أحػػػػػالـ  الٕتعلهػػػػػا السػػػػػعادة احلقيقيػػػػػة ك أكثػػػػػر نضػػػػػجا مسػػػػػتول حساسػػػػػية اجتماعيػػػػػ

يػـو بعػد يػـو . مرتفعة، كلكن عندما يف صغارىا ىي ال تباىل جػدا عػن حالػة مػا حولػو
كىذا األمر الذم جعل أحػالـ تنمػو لتصػبح . بدأت أحالـ غَت مباؿ عن أمواؿ كالده

تنظػػػر حساسػػػيتها عػػػن ادلشػػػكالت . امػػػرأة ذكيػػػة ك متواضػػػعة ك حيػػػاة اجتماعيػػػة عاليػػػة
تهػػػا عنػػػدما عنايتهػػػا للطفػػػل الضػػػعيف الػػػيت كجػػػده االجتماعيػػػة الػػػيت تقػػػع يف حػػػوؿ بيئ
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. السػػكاف أمػػاـ ادلسػػجد، مث ذلػػك الطفػػل ينػػاؿ عنايػػة مركػػزة مػػن مستشػػفى ابػػن نفػػيس
ككشػػف الحقػػا أف الطفػػل الضػػعيف ىػػو ابػػن نػػورا سػػندياف، كىػػي امػػرأة مجيلػػة عملػػت   

احلػػػدث يف االخػػػًتاع لػػػيس رعشػػػة ألحػػػالـ . كالسػػػكرتَتة يف شػػػركة السػػػػيد عبػػػد الغػػػٌت
الطفػػػل منػػػذ رعايتػػػو يف . بػػػل صػػػاٌف شػػػعر باألسػػػف لػػػذلك ادلخلػػػوؽ الصػػػغَتفحسػػػب 

 .التمريض، ككثَتا صاٌف ما زاره حىت يعرؼ نورا ك حدث معها كلو قليال

مع مركر الوقت زلبة أحالـ لصاٌف ما أكربت، تود أف صاٌف يكوف زكجها 
آنيسة  أحالـ أرضى لتكوف. حىت تقوؿ إذا صاٌف ال خيتبها فال رجل آخر يف حياهتا

بالعـز القوم ك زلبتو ألحالـ ما كربت، فيشّجع . عجوزة من متجوزة إىل امرإ الٖتبها
نفسو ليلقي أبا أحالـ ليستأذنو لعل أباىا أف يبارؾ اتصاؿ بينهما ك يعرب نيتو لينكح 

مع ادلاكرت عبد الغٌت الكبَتة . دكف شك، إف ذلك اللقاء أّكؿ كارثتو. بنتو أحالما
كاف سوء أخالؽ عبد الغٍت بقاء يف نفسو، حىت يكوف . فرة سوداءرمى صاحلا يف ح

يعطى  صاٌف إختيارا صعبا، إذا . غايتو/الرجل ادلخلص كصاٌف متعذبا لوصوؿ نيتو
أراد صاٌف أف يزكج أحالـ البد لو أف يستعد دلشاركة معو يف انتشار أطعمة الصيب 

بيب الذم يعطي إذنو دكر صاٌف يف ىذا العقد كط. اليت قد انتهت مدة صالحية
نرب صاٌف . على سالمة اإلنتاج ك يكافئ باعطاء عشرة يف ادلائة من الربح التجارم

هبذا احلاؿ ك ىو ال يستطيع أف خيُت صوت قلبو بأخذرْتا على موت األطفاؿ 
األبرياء من الذنوب، لو يستعد أف يوافق ىذا التختيط السوء ، لكن جانب اخر 

 .أة اليت حيبها لتكوف مالئكة يف حياتويتذكر كجو أحالـ ىي ادلر 

كال يكفي حزف صاٌف يف ىذه مشكلة فحسب، يهدد عبد الغٍت صاحلا يف 
سول قولو ألحالـ أف صاحلا مل تأت ك يقابلو لتكلم إرادة . موقف الذم يصاعبو

خطبتها، يفتنو عبد الغٍت أيضا بصورة  غَت مالئم، يف تلك الصورة تصور كأف صاحلا 
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ال يقف . أخرل كالمسا تشعر ادلرأة أنو قدانتهكها، ك تطلب مسؤكليتو يتحبب ٔترأة
عبد الغٍت هبذا احلاؿ كلكنو يزعج صاحلا البتعاد بنتو، لو ال فتنشر الصورة ادللعونة 

جيعل ىذا احلاؿ نربا لصاٌف، بزيادة خرب . اليت ستجعل كراىة أحالـ الكبَتة لصاٌف
عندما يهاتف صاٌف أحالما . دلستشفىمن حنُت أف أحالـ قد خرج من عملو يف ا

لتأكيد حقيقة اخلرب ك يشعر رلركىا يف قلبو، يف اخَت ىتيفو تتكلم أحالـ حزينة، مث 
 .تبكي بكاء شديدا ك يشعر صاٌف القلق يف قلبو

إستدت ادلشكلة ك تكوف سليفة عند ما ههرخرب موت نور سندياف ك يفنت 
 ك ٖتدث معها ٘تاما يف قفتَتيا قرب تقع الواقعة بعد مقابلة صاٌف. صاٌف قاتلها

حينئذ تنفذ أحالـ معرضا ك ينوم صاٌف أف حيضر إليو لقوؿ . معرض الصور ألحالـ
. كلكنو حينما يقرب أحالما يأيت عبد الغٍت مفاجأة ك دينعو مقابلة بنتو. التهنئة ذلا

لتقصَت القصة يعرؼ أف صاحلا ليس قاتل نور لكن عضو من أعضاء عبد الغٍت، 
ليست أحالـ تشرح قضية . ذه احلقيقة تقوذلا أحالـ عند زلكمة قضية القتلى

كانت دالئل قوذلا تكتب يف رسائل . فحسب، لكنها تشرح كل أشرار ابيها تفصيليا
اليت تعطيها عبد الغٍت يف السنوات ادلاضية، بقوؿ اخر أهنا عرفت سوء عمل ابيها 

كالبطولة، بإجبار قلبها تقرأ مشاىدهتا يف أثناء ا كمة تأيت أحالـ مفاجأة  . زمانا
تضع أحالـ نارا يف قلبها . مهما كانت ٕتادؿ قلبها أهنا تكشف مجيع هلم أبيها

زمانا طويال، أهنا ال تقدر أف تكوف زلركقة بأطوؿ األكقات كاآلخر تقرر أف تشهد 
 .إلقامة احلق ك العدؿ

ـ اليت تكشف بعد انتهاء ا كمة ال يقّلب احلاؿ بأحسن احلاؿ، أحال
ـّ أحالميحزناف هبذه الواقعة بسَت . حقيقة القضية ٗترب أهنا ضائعة، كاف صاٌف ك ا

كأف دموع اـ أحالـ . األياـ جياىد صاٌف دلقابلة فؤاد قلبو اليت تضيع داخل األرض
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يبحث صاٌف أحالمآتلوصو ك .ال تقف أف تسيل ك ىي تبكي على ضياع بنتها
كاف عزمو شلتازا، حىت . أحالـ ٔترأة أخرل يف قلبو كفائو، يشهد ىو لن تبدؿ موقف

جيرب حنُت دلرافقتو اىل خارج البالد لبحث أحالـ، ك يفتش داخل القرل لبحث 
لصاٌف أحالـ ىي مالئكة اليت تزكر األرض . مالئكة قلبو اليت تفقد من إزدىاـ الدنيا

أحالـ بشكل الناس، نفسها أذكى ك أقوم من نفس اإلنساف، يتأكد صاٌف أف 
موجودة، ك تذىب حلظة، ألنو أعرؼ أحالـ ىي اإلنساف اليت تريد احلياة، لكنها 
تكره طريقة احلياة اليت ٘تألىا أعماؿ غَت عادؿ للضعفاء، إذا انتهت احلية اليت 

 .تكرحها، سوؼ ترجع، ىذا األمر الذم يؤمنو صاٌف، أحالـ سوؼ ترجع

 تنظيم األفكار ٕ،ٕ
خصية أك االجتماعية الخيلو من اىتماـ اآلخرين يف كجود ادلرء يف احلياة الش

يف . كىذه احلالة تنطبق على ادلرأة أيضا. حياتو االجتماعية، ألننا نعيش يف كسط اجملتمع
آراء اجملتمع، ىم يهتموف حركة ادلرأة اىتماما كثَتا بالنسبة للرجل، ألف بعض أنشطة 

 .الرجل ال تناسب بادلرأة

ككائن فردم . اإلنساف ىو كائن اجتماعي كفردمكقد عرفنا يف السابق أف 
كاجتماعي، يصور كصف ادلرأة ذم عالقة بادلنزلية، كعالقة بُت رجل كمرأة، كبُت مرأة 

فبذلك، حيدد كجود . كرلتمع، كمجيع كهائف ادلرأة األخرل ادلتعلقة باجلسد كالفكرة
ضاء األسرة، كأعضاء كصف ادلرأة بفكرة كإحساس ادلرأة يف سلوكها اليومية كأفراد، كأع

ككصف ادلرأة يتعلق دائما باجملاؿ  اجلسدم، كالنفسي، كاالجتماعي الثقايف يف . اجملتمع
 .حياة ادلرأة كخلفية لبناء كصف ادلرأة
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كقد . كالركاية كأحد اإلنتاج األديب، صورت عن حياة الناس كأحواذلم يف بيئتهم
م األدبية من الركاية على سبيل يصور بعض األدباء عن كصف ادلرأة يف بعض إنتاجاهت

 ".  البحث عن إمرأة مفقودة"ادلثاؿ من إنتاج عماد زكي يف ركاية 

لفهم العناصر ادلوجودة يف ذلك الركاية، فينبغي على القارئُت ىذه الركاية أف 
كالركاية ىي من إحدل الوسائل من اإلنتاج األديب مثل القصة . يتعلموا التحليل األديب

 .   شعر كىلم جرا لفهم احلياةالقصَتة، كال

كىي ٖتليل : انطالقا من ىذا اإلدراؾ ستقـو الباحثة ببحث عن ىذه اخلطوات
من إنتاج الدكتور عماد زكي " البحث عن إمرأة مفقودة"كصف ادلرأة يف الركاية 

 . كتضمينها يف تدريس التحليل األديب
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 الباب الثالث

 ج البحثمناى

 البحث ىدف ٖ.ٔ

يستهدؼ ىذا البحث إىل احلصوؿ على معرفة كصف ادلرأة من حيث كصف الظاىر  
 .لعماد زكي "البحث عن امرأة مفقودة"ىف ركاية ك كصف الباطن 

 مكان البحث وموعده ٖ.ٕ

إف ىذا البحث دراسة مكتبية، ٕتمع الباحثة ادلعلومات كالبيانات ادلتعلقة ٔتوضوع  
ستتم إجرائة البحث يف . يةاإلنًتنيت القنواتالعلمية لة االبحث من الكتب األدبية ك الرس

 .ـ ٕٔٔٓالفصل الدراسى الزكجى للعاـ الدراسي 

 طريقة البحث  ٖ.ٖ

إف طريقة البحث اليت تستخدمها الباحثة يف ىذا البحث ىي الطريقة الوصيفة 
عن امرأة البحث "ىف ركاية التحليلية إذا تعتمد على ٖتليل الدراسة ادلكتبية عن كصف ادلرأة 

 .لعماد زكي "مفقودة

 النصوص األدبية الرقم

 كصف ادلرأة

 الوصف الباطن الوصف الظاىر البيانات

ٔ ٕ ٖ ٔ ٕ ٖ ٗ 
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 موضوع البحث  ٖ.ٗ

 "البحث عن امرأة مفقودة"ركاية يًتكز ىذا البحث يف البحث عن كصف ادلرأة يف  
 .د زكيلعما

 آداة البحث  ٖ.٘

تتخذ الباحثة يف ىذا البحث جدكال تستعُت بو على كصف البيانات ك ٖتليلها على  
 .ركايةيف ىذه ال كصف ادلرأة

 :الشرح 

 :كصف الظاىر . ٔ
 األنثوم .1
 الصور اجلسدية .2
 الرجويل .3

    

    

    

   العدد

   النسبة ادلائوية
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 :كصف الباطن . ٕ
 ماىر .1
 ذكي .2
 صلبة القلب .3
  ذك أىداؼ للمستقبل .4
  خطوات البحث ٖ.ٙ

 :يتم ىذا البحث من خالؿ اخلطوات التالية  
 .ك فهمها "البحث عن امرأة مفقودة"قراءة ركاية  .1
 .تبحث كٕتمع الباحثة النظريات ادلتعلقة ٔتوضوع البحث .2
كصف ادلرأة من حيث الوصف الظاىر ك الوصف مجع اجلمل اليت تشتمل على أنواع  .3

 . الباطن
اليت تشتمل على أنواع كصف ادلرأة من حيث الوصف الظاىر ك  تفريق اجلمل .4

 . الوصف الباطن
 .كصف ادلرأة ادلوجودة فيها من الوصف الظاىر ك الوصف الباطنتعيُت أنواع  .5
كصف ادلرأة من حيث الوصف الظاىر ك ٖتليل تلك اجلمل اليت تشتمل على أنواع  .6

 . الوصف الباطن
 .التحليلتلخيص الباحثة من نتائج  .7
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 الباب الرابع
 نتائج البحث

 . سيتم البحث يف ىذا الباب عن كصف البيانات كٖتليلها كزلدكدية البحث

 وصف البيانات  ٗ.ٔ
 عمادلل "البحث عن امرأة مفقودة"سيتم البحث بوصف البيانات ادلوجودة يف ركاية 

 . ن حيث كصف الظاىر ك كصف الباطنكصف ادلرأة مْتثت الباحثة عن . ذكي
البحث عن امرأة "يف ركاية  كصف ادلرأةالباحثة باستقراء البيانات عن  تكبعد أف قام

 تعبَتا ٕٙتتكوف من  كصف الظاىرتعبَتا،  ٘ٗ، فيوجد فيو ذكيلعماد  "مفقودة
 :صورة آتية، كما تصور يف (%ٕٗ) تعبَتا ٜٔتتكوف من  كصف الباطن (%ٛ٘)
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تعبَتا  ٛ، كاألنثوم (%ٗ٘)تعبَتا  ٗٔكجدت الباحثة يف البحث الصور اجلسدية 
 (. %٘ٔ)تعبَتا  ٗ، كالرجويل (%ٖٔ)

 

 
 

أىداؼ  كذككذكي  صلبة القلب، كىو أقساـ أربعفيها كصف الباطن كتكوف 
 ٘ كذكي، (%ٕٖ) تعبَتا ٙ صلبة القلب البحثكجدت الباحثة يف  .للمستقبل كماىر

 %(.ٕٔ)تعبَتا  ٗكماىر ، %(ٕٔ)تعبَتا  ٗكذك أىداؼ للمستقبل ، (%ٕٙ)تعبَتا 
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 تحليل البيانات ٗ.ٕ
 وصف الظاىر .1

 األنثوي ( أ

 (ٖٗ: ص ..... )التفتت أحالم، قد ارتسمت على شفتيها ابتسامة رقيقة -

٘تلك تلك الصفة يف نفس . تلك اجلملة تدؿ على الصفة األنثوية يف نفس ادلرأة
كىذه ىي من . تزين كجهها ببساـ لطيف. اليت تعرض مجاؿ نفسها دائماأحالـ 

 .  خصائص ادلرأة اليت تود أف تظّهر صفاهتا األنثوية
ؤوم، و قد أمسكت زجاجة الحليب بيدىا، ومالت ر و ىي تحتضن الطفلة كأم  -

برأسها الجميل ذات اليمين، وتركت نظراتها الوادعة تدرث الطفلة بحنان 
 (ٖٖ: ص )يتوىج من عينيها كأشعة الشمس الدافئة سابغ، وعطف 
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كتصور تلك اجلملة صفة . تدؿ تلك اجلملة على الصفة األنثوية يف نفوس ادلرأة
ترحم أحالـ . أموية، جيث كانت تلك الصفة موجودة يف نفوس ادلرأة فحسب

ترعى ذلك الصيب برعاية جيدة مهما ليس ابنها . الصيب اليعرؼ أحد أين أبواه
 . كمن مث تظهر صفتها األموية يف نفس أحالـ. قي، تعطيو لبنااحلقي

قالت أحالم وىي تمسد بأناملها خصالت شعرىا األشقر المنسدل على  -
 (ٓٛ: ص )صدرىا كالوسام 

تصور تلك اجلملة مظهر أحالـ . تدؿ تلك اجلملة على الصفة األنثوية يف نفس ادلرأة
 . فتزداد مجاذلا بسمراء لوهنا. ل إىل ههرىاتظهر أحالـ بشعر طوي. يف حياهتا اليومية

 (ٖٜ: ص ! )قلب األم أدّق رادار في العالم -
تود أـ الصاٌف أف تظّهر ما . تلك اجلملة تدؿ على الصفة األنثوية يف نفس ادلرأة

 . كمرأة ذك كلد فلها الصفة األموية. يشعر ابنها

عة بسكويت وتغيبها استقبلتمي جميلة، أنيقة الملبس، سألتني وىي تقضم قط -
 (ٜٓٔ: ص )خلف شفتيها الغارقتين في حمرة كثيفة 

ادلرأة اجلميلة اليت ذكرت يف . تلك اجلملة تدؿ على الصفة األنثوية يف نفس ادلرأة
تلبس تلك ادلرأة لباسا مجيال حىت . تلك اجلملة ىي السكريتَت يف شركة أب أحالـ
كالصفة األنثوية يف نفس تلك ادلرأة . أف يظهر مجاذلا بزيادة أحواؿ جسدىا اجلميلة

 . تظهر من حيث لباسها
وأنا أغّض الطرف عن صدرىا الذي بدا من تحت سترتها الواسعة عاريًا صارخ  -

 (ٜٓٔ: ص ! )لم تعد مالبس اليوم كافية لستر مفاتن المرأة. الفتنة
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النساء  تصور فيها كيف تلبس. تدؿ تلك اجلملة على الصفة األنثوية يف نفس ادلرأة
يف عصر احلديث اليت تظّهر عوراهتا، كتلك ادلظاىر من مظهر عادم عندىن كتعتبرب 

 . فتزداد ثقة ادلرأة بظهور بعض جسدىا. بالصفة األنثوية يف نفس ادلرأة

 (ٕٔٛ: ص )لكنو اليوم صرت صبية جميلة، يتمّنى ودىا كل شباب القرية  -
كلمة اجلماؿ من الكلمات اليت . ادلرأةتدؿ تلك اجلملة على الصفة األنثوية يف نفس 

ٖتكي من تلك اجلملة أف مرأة مجيلة تستطيع أف تكوف مرغوبة يف . ترتبط بإمراءة
 .  الرجاؿ حوذلا

وخف قلبي لرؤية أحالم، وىي ترفل في ىدوئها الجليل، وقد ازادات شفتاىا  -
 (ٕٙٛ: ص )بابتسامة رقيقة 

اجلماؿ من خصائص ادلرأة، . نفس ادلرأةتلك الكلمة تدؿ على الصفة األنثوية يف 
كال سيما . اجلمالة يف نفس ادلرأة من ادلظاىر اخلاصة لدل رجاؿ. من حيث لباسها

 . بزيادة تبسمها كىدكء موقفها

 الجسدية الصور  ( ب

كانت امرأة في العشرينات من العمر، وصحتها الظاىرة جيدة، بل إن جسمها  -
 (ٖٕ:  ص )يميل لالمتالء 

من تلك اجلملة السابقة نعرؼ . جلملة تدؿ على الصورة اجلسدية يف نفس ادلرأةىذه ا
. كمن حيث جسدىا أف نورل ذك صحة جيدة. أف سن نورل سيندياف عشركف سنة

كمن البياف السابق نرل أف نورل ال تصيب بأم مرض، كرليئها إىل ادلستشفى صباح 
 .  ٌف احلاكماليـو للتداكل، تسبب إىل سوء الظن يف نفس طبيب صا

قالت أحالم وىي تمسد بأناملها خصالت شعرىا األشقر المنسدل على  -
 (ٓٛ: ص )صدرىا كالوسام 
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تصور تلك . تلك اجلملة تدؿ على كيف كانت الصورة اجلسدية يف نفس ادلرأة
 . اجلملة أف أحالـ ذك أصابيع لطيفة، كمسراء شعرىا كشعرىا الطويل إىل صدرىا

لكن كل .. فتاة رقيقة لها نفس كبيرة وخلق نبيل.. قلبي بقوةفتاة جميلة تقتحم  -
 (ٖٜ: ص )..البريء المعاني السامية اجتمعت فيها، وشكلت جوىرىا الطاىر

كادلرأة اليت تقصد من ىذه . تدؿ ىذه اجلملة على الصورة اجلسدية يف نفس ادلرأة
ؿ اجلسدية تصور ىذه اجلملة كيف كانت األحوا. اجلملة ىي أحالـ، صديقة صاٌف

كّتماذلا، يعترب صاٌف أحالما  . ألحالـ تصويرا كاضحا، من حيث مجاذلا كمظاىرىا
 . يتعجب صاٌف كثَتا ضلو أحالـ. كجوىرم مجيل كصفي

تأملت وجهها الطيب، فوجدتها قد تقدمت في السن، ولحت في محّياىا بعض  -
أضافت إلى األخايد الصغيرة، التي نحتها الزمن في بشرتها الصافية بدقة، ف

 (٘ٛ: ص )مالمحها اللطيفة وقاراً آسراً مريحاً 

كادلرأة اليت تقصد يف تلك . ىذه اجلملة تدؿ على الصورة اجلسدية يف نفس ادلرأة
ٔتركر األياـ . اجلملة ىي ادلدرسة اليت تعلم أحالـ حُت ٕتلس يف ادلدرسة ادلتوسطة

ة أحالـ قد كانت تصور تلك الصورة أف مدرس. تزداد خطات صغَتة يف خديها
 . شيخة

ىذا الوجو ليس غريبًا عّني، وىذا الجمال الذي يتوىج بأشعة من الحزن لو  -
 (ٖ٘ٔ: ص )  !جذور في ذاكرتي

تصور يف تلك اجلملة أف . تدؿ تلك اجلملة على الصورة اجلسدية يف نفس ادلرأة
مجاؿ  كليس. كال ينسى صاٌف ضلوىا أبدا ّتماؿ كجهها. نورل مرأة ذك كجو مجيل

 . بل صوهتا اللطيف، كال ينسوف مجيع الرجاؿ بصوهتا اللطيفكجهها فحسب 
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ال أنكر أنها جميلة ورقيقة، لكني مؤدب منك، و ال أحب محاصرة الفتيات  -
 (ٜ٘ٔ: ص )الجميالت بنظراتي مثلك 

ادلرأة اجلميلة اليت ذكرت يف . تدؿ تلك اجلملة على الصورة اجلسدية يف نفس ادلرأة
يوسوس مجيع . ت بُت صاٌف كحنُت ىي نورل، كممرضة يف أحد ادلدارساحلوارا

الرجاؿ ّتماؿ ادلرأة، إىل أف يظن حنُت على أف صاٌف قد يتعجب ّتماؿ نورل، بل 
 . قد أحب إىل نورلحيسب حنُت على أف صاٌف 

ىذه ىي الفتاة التي تستحق أن . وأنا أشيعها بنظرات ملؤىا الحب واإلكبار -
 (ٔٗٔ: ص ) !الرجل، ويقطعوا في سبيلها مفازات المستقبل يموت من أجلها

يتسابقوف الرجاؿ لنيل قلب . تدؿ تلك اجلملة على الصورة اجلسدية يف نفس ادلرأة
يرل الرجاؿ ادلرأة يف أكؿ ادلرّة من حيث مجاؿ . أحالـ ّتماؿ كجهها، كخاصة لصاٌف

 . أ مجلية ىي أـ ال، كتلك اجلملة ىي دليل كاقعي. جسدىا
قالت أحالم، وىي تفسح الطريق البتسامتها الفاتنة لكي تعود لتضيء أسناناً   -

 (ٚٚٔ: ص )كللؤلؤ 
كنستطيع أف نعرؼ من تلك . تلك اجلملة تدؿ على الصورة اجلسدية يف نفس ادلرأة

كىي كرمز مرأة  . اجلملة على أف أحالـ ذك كجو مجيل كبيضاء اللوف كلؤلؤ يف البحر
 .  كاملة

أني لم أخذلها، فاحمّرت وجنتها حتى حاكت حمرتها الفاتنة لون  فقد أدركت -
: ص )قالت وىي توشح كلمتها بابتسامة وادعة تنطق بالرضى . وردتها الجميلة

ٖٔٛ) 
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ٖتكي يف تلك الركاية أف . الصورة اجلسدية يف نفس ادلرأةتدؿ تلك اجلملة على 
أف ادلرأة ذك صفة حياء،  تعترب. أحالـ حُت تتبسم، كانت خديها ٖتمر كوردة مجيلة

 . كتلك ىي األسباب
استقبلتمي جميلة، أنيقة الملبس، سألتني وىي تقضم قطعة بسكويت وتغيبها  -

 (ٜٓٔ: ص )خلف شفتيها الغارقتين في حمرة كثيفة 
ادلرأة اليت تقصد فيها ىي . تلك اجلملة تدؿ على الصورة اجلسدية يف نفس ادلرأة

. تلك ادلرأة ذك شفة مجيلة كمحراء اللوف. أب أحالـ سكريتَتة اليت تعمل يف شركة
  . كتعترب ٔترأة مجيلة نظرا من حيث لباسها

وسيشرق وجهها الجميل، بتلك االبتسامة العذبة الوادة التي كانت دائماً بلسماً  -
 (ٕ٘ٚ: ص )لروحك 

ٖتكى فيها أف كجو أحالـ  . ىذه اجلملة تدؿ على الصورة اجلسدية يف نفس ادلرأة
 . جعل القلوب مرحية بسبب شدة مجاذلا. مر كتبسمها كشفاء لكل داءكق

 (ٕٔٛ: ص )لكنو اليوم صرت صبية جميلة، يتمّنى ودىا كل شباب القرية  -
تصور تلك اجلملة أحواؿ . تدؿ تلك اجلملة على الصورة اجلسدية يف نفس ادلرأة

اؿ ادلرأة من قد يكوف مج. جسد نورل يف الشاب، كىي من إمرأة مشهورة حُت ذاؾ
 . شيئ مفيد، كمنها مرغوبة لدل رجاؿ، كما قد كقعت يف نفس نورل

 (ٖٖٗ: ص ! )يقولون بأنها كانت جميلة -

كانت تلك اجلملة من رأم . تلك اجلملة تدؿ على الصورة اجلسدية يف نفس ادلرأة
 . كمن حيث اجلسد أهنا من مرأة مجيلة. النائب العاـ عن أحواؿ جسد نورل اجلميلة

 (ٕٖٛ: ص )صرت أراىا في كل عين حالمة، وفي وجو جميل  -
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. اليت تصور فيها ىي أحالـ. تلك اجلملة تدؿ على الصورة اجلسدية يف نفس ادلرأة
 . ّتماؿ كجهها، ذلا نظر لطيف

 الرجولي( ج
 (ٜٓٔ: ص)إنها فتاة طيبة ومهذبة، وذات شخسية جاّدة  -

أف أحالما مشهورة ٔترأة قوية . ادلرأة ىذه اجلملة تدؿ على الصفة الرجولية يف نفس
 . كذلا الصفة الرجولية

 :ألَقْت المديرة أوامرىا بلهجة صارعة  -

إنّها في القاعة الثالثة عند اآلنسة . دّل الدكتور على الطفلة بارعة.. محمود"
 (ٔ٘ٔ: ص ) "نورا

إىل تدعو مديرة ادلدرسة . تلك اجلملة تدؿ على الصفة الرجولية يف نفس ادلرأة
كىذه احلالة تصور أف مديرة ادلدرسة ذك الصفة . موهفها زلمود بصوت عاؿ

 . الرجولية، كنعرؼ ىذه احلالة من صوهتا العايل

 (ٕٛٛ: ص .. (( )أنت قوية الشخصية على يبدو: )) ضحك وقال  -
ىذه الصفة تتعلق بقـو آدـ عادة كلكن . من ادلرأة رجويلجلملة تصور عن ىذه ا

يف اجلملة ادلذكورة ٖتكي أف نورل تقع يف السيارة األجرة . ك بادلرأةتستطيع أف ٘تل
ككاف السائق يوسوسها، ك ىذا تظهر أهنا امرأة شجاعية كىذا يشَت أهنا ليس من 

 .     امرأة ضعيفة كىي تستطيع أف تكوف شجاعا كالرجل
وكانت أمي تهى الخياطة وتتقنها، فوجدت في ىوايتها تسلية مفيدة، ودواء  -

للفراغ الذي تعانية، ومصدر دخل يكفينا حاجة الناس من األقارب واألباعد 
 ( ٕ٘ٛ: ص )



39 
 

كىذا . تصور فيها حياة أـ نورل كخياط. من ادلرأة رجويلىذه اجلملة تصور عن 
العمل الذم تعملو ىي من أساس الرزؽ على أسرهتا، كجهدىا على كسب الرزؽ 

 .ذم يكوف رب األسرةيشَت أهنا من العامل القوم تشبو الرجل ال
 وصف الباطن. ٕ

 ماىر ( أ

 "ىل ىي قريبة المديرة ؟" -

 (٘ٙٔ: ص)  ."لكّن المديرة تعاملها معاملة خاصة.. ليست قريبتها.. ال"
ٖتكى أف نورل طالبة اليت تدرس يف القسم اللغة . ىذه اجلملة تصور عن ادلرأة ادلاىرة

دمي العمل ككاف رئيسة دار األيتاـ ٕتعلها  االصلليزية، كحينما جاءت إىل دار األيتاـ لتق
حىت تعترب كادلربة اليت . كادلربّة الفضيلة ألهنا تعرؼ عن قدرة نورل ككذلك مهارهتا

 .  ٖتب كثَتا إىل األكالد، كٖتفظهم ليال كهنارا باخللوص تشبو األـ
عندما ال يملك اإلنسان مااًل، يظّن أَن السعادة تكمن في المال والقصر  -

لكنو عمدما يمتلك كل ىذه الواسائل وال يجد السعادة فيها، يشعر .. يارةوالس
 (ٛٔ: ص .. )ولهذا ينتحر بعض الناس.. يشعر بالغربة.. بالخيبة

كىي . تصور أحالـ كادلرأة اليت ذلا النظرة الواسعة. ىذه اجلملة تصور عن ادلرأة ادلاىرة
كتسعر . دىا يف ىذه احلياةتولد من األسرة الغنية كلكن ادلاؿ ليس من األىم عن

حىت تنمو أحالـ . أحالـ ْتلوة األمواؿ من كالديها منذ صغارىا كلكن فيها ادلشاكل
كىي تسعر أف السعادة ليس ألجلي . بالبلوغ كىي أمهر ك حكيم يف كجو احلياة

 .األمواؿ
وزنها ومالمحها يداّلن على أن عمرىا يبلغ بضعة أشهر .. إن أدرك ما تفكير بو -

 (ٕٓ: ص )
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تقدر أحالـ بفكر السرعة كالضبط يف حالة  ،كىذه اجلملة تصور عن ادلرأة ادلاىرة
 .كخاصة تكوف طبيبة اليت تدعى بسرعة اخلاطر يف كجو ادلرضى. ضركرية

لم يعد الناس يفكرون إال : تمتمت أحالم وىي تضع الطفلة في الميزان  -
 (ٕٓ: ص ) !بجيوبهم و غرائهم

اختصرت أحالـ بعد أف تنظر الصيب يرمى . ادلرأة ادلاىرةكىذه اجلملة تصور عن 
عندىا أف ىذا العمل من . بوالديو أماـ ادلسجد أّف يف فكرة الناس إال ادلاؿ كاذلول
كمن طريقة فكرة أحالـ أهنا . العمل غَت اإلنساين كىي تتأسف إىل ذلك الصيب

 .تستطيع أف يفكر بفكرة ماىرة عندما توجو ْتالة ضركرية
 كيذ ( ب

قلت لك لم أقصد، كل ما في األمر أن النساء عادة يميلون لتأنيت األشيا،  -
 (ٕ٘: ض )مثلما يميل الرجل لتذكير 

باعتبار ذلك البياف أف نورل تظهر بأف تتجنب . عن ادلرأة الذكية ىذه اجلملة تصور
ج إلقناع طبيب صاٌف حىت ال يظنها عرب أنواع احلجكىي ت. من هن طبيب صاٌف

 .اليت ترمي صبيهاباألـ 

 (ٗٚٔ: ص )؟ ما الذي يشّدك إلى الطبيعة ىذا! أنت دائماً تهرب إلى ىنا -

يف ىذا احلوار تسأؿ أحالـ إىل صاٌف الذم . ىذه اجلملة تصور عن ادلرأة الذكية
السؤاؿ الذم تسألو أحالـ لكي صاٌف يريد أف يعرب عن . يطمئن نفسو يف احلديقة

 .ؿ عن سؤاال الذم حيتاج اإلجابة ادلتعلقة بالقلببذكيتها أف أحالـ يسأ. قلبو

إذا لم يوافق والدي على زواجي منك، فلن تجمعني الحياة برجِل من .. صالح" -
 (٘ٛٔ:ص) ... "بعدك
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قالت أحالـ حازمة أهّنا لن ٖتب إىل الرجل . كىذه اجلملة تصور عن ادلرأة الذكية
ألقت أحالـ ىذا القوؿ قصدا . اآلخر إذا كاف أبوىا ال يقبل عن صلتها مع صاٌف

 . ليكوف صاٌف يشجع بإلقاء أبيها لطلب اإلذف على خطبة بنتو

: ص )كانت عطلة الصيف فرصة  ثمينة لي حتى أجمع مصروف السنة التالية  -
ٕٜٔ) 

يف ىذه اجلملة تصور عن ذكية نورل لنظر من  . ىذه اجلملة تصور عن ادلرأة الذكية
بذكيتها أهنا ٕتعل عطلتها فرصة ليبحث . ع مشرفاهتاكل الفرصة لنيل األمواؿ لدف
 .عندىا أف كل فجوة ىي فرصة كبَتة لوصوؿ اآلماؿ. العمل ككسب األمواؿ الكثَتة

كان  صاحب الشركة طبيباً، فتساىل معي في أوقات الدوام، مقدرًا زضعي   -
كطالبة في الجامعة، واستطعت الجمع بين العمل والدراسة بمزيد من الدأب 

 (ٜٕٔ: ص .... )الصبرو 

يف ىذه اجلملة تصور عن ذكية نورل لنظر من  . ىذه اجلملة تصور عن ادلرأة الذكية
كحينما رئيسها يف مكاف العمل يعطيها السهولة كتستعمل . كل الفرصة ادلوجودة

بذكيتها ٕتعل كل فجوة فرصة كبَتة . نورل ىذه الفرصة لتعمل كتنهي دراستها
   .لوصوؿ اآلماؿ

 ة القلبصلب( ج
قلت لك لم أقصد، كل ما في األمر أن النساء عادة يميلون لتأنيت األشيا،  -

 (ٕ٘: ض )مثلما يميل الرجل لتذكير 
صاٌف أهنا ال تعرؼ  طبيبقالت نورل عنيدا إىل . صلبة القلبىذه اجلملة تصور عن 

. هاكتفعل نورل ىذا احلاؿ ليكوف طبيب صاٌف ال يظن. أّف الصيب ىو من جنس ادلرأة
 .كىي ٗتاؼ إذا ال تتجنب سوؼ سرىا مفرغا
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 (ٕٜ:ص ! )بدأت أكره ىذا الجهاز الذي يثير الصراع بين األشّقاء -

كقالت . أـ الصاٌف من ادلرأة ذلا موقف قوم. صلبة القلبىذه اجلملة تصور عن 
أحيانا إىل أكالدىا أّف بوجود التلفاز سيأيت ادلسألة اجلديدة ألف ال أحد أف يتنازؿ 

من تأكيدا على أكالدىا الذم سيتجادؿ  صلبة القلبك ىذه . ن حقو عادةع
 . بسبب التلفاز

 :قالت وىي تطوي ورقة كانت قد انتهت لتوىا من كتابتها  -

لكن تستمارات النزالؤ سّر من أسرار الملجأ، ال يجوز ألحد االّطالع عليها 
 (ٓ٘ٔ: ص )

. صلبة القلبيتاـ تصور بادلرأة ذلا رئيسة دار األ. صلبة القلبىذه اجلملة تصور عن 
قسوة قلب الرئيس من النظاـ يف تقبل الضيف الذم يريد . تقريرىا كٖتكيمها ال يتغَت

كلو كاف الصاٌف من الطبيب الذم يسلم ك يعاًف . أف يشاىد الصيب يف دار األيتاـ
 .الصيب كإذا يريد أف يدخل فتطلب الرئيسة رسالة رمسية إليو

 :قالت وىي ترميني بنظرة قاسية . يرةنفد صبر المد -

 (ٗٙٔ: ص ) ؟ىل من خدمة أخرى.. لديها
يغضب رئيس دار األيتاـ عندما يسأؿ طبيب . صلبة القلبىذه اجلملة تصور عن 

رئيسة دار األيتاـ مثاال أّف ىذه . صاٌف عن حجة شلرضة نورل ليأخذ العطلة فجعة
 .الصفة تستطيع للمرأة ادلشهورة بلطيفتها

 !"ديركم ىذه قاسية و شديدةم" -

 :قال العم محمود 
 ".أطيب امرأة شاىدتها في حياتي.. ىي شديدة كما تقول، لكّن طيبة جّدا" 
 (ٙٙٔ: ص )
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كاف هن طبيب صاٌف صحيح، اعًتؼ عم . صلبة القلبىذه اجلملة تصور عن 
. لقلبصلبة ازلمود الذم يعرؼ رئيسة دار األيتاـ قدديا أّف رئيسة دار األيتاـ ذلا 
كراء قسوة . رئيسة دار األيتاـ مثاال من الرئيسة اليت ذلا صفة قسوة يف أخذ احلكمة

 .قلبها أف رئيسة دار األيتاـ من ادلرأة دمث اخللق

: ص . )أنا ال أعرف رأي والدي، لكّني أنا التي سأتزوج و أنا صاحبة القرار -
ٖٛ) 

أحالـ ال تريد أباىا أف  يف أمر اخلطبة أفّ . صلبة القلبكىذه اجلملة تصور عن 
كلو قد أخربىا صاٌف من األحسن أف نعرؼ رأم أبيها كلكن . يتخالط عميقا

صلبة يف ىذه احلالة تصور أف أحالـ ذلا . أحالـ ال تريد ك تثبت على تقريرىا
 .القلب

 ذو أىداف للمستقبل( د
صر عندما ال يملك اإلنسان مااًل، يظّن أَن السعادة تكمن في المال والق -

لكنو عمدما يمتلك كل ىذه الوسائل وال يجد السعادة فيها، يشعر .. والسيارة
 (ٛٔ: ص .. )ولهذا ينتحر بعض الناس.. يشعر بالغربة.. بالخيبة

يف ىذه اجلملة تشَت أف . ىذه اجلملة تصور عن ادلرأة اليت ذلا أىداؼ للمستقبل
ياة فقط بادلاؿ كىذه متساكية أحالـ ذلا النظرة ادلستقبلة، عندىا إذا قدرت سعادة احل

تدعو أحالـ صاحب كالمها إىل فهم السعادة، أف . بغرؽ احلياة إىل االغًتاب
 . السعادة احلقيقية ليس يف ادلاؿ كلكن يف القلب

 :سمعت المديرة تقول لآلنسة نورا  -

كيف تخطر لو طفلة كبارعة دون أن تمّت لو . ىذا الدكتور إنسان نبيل فعالً ))
 (ٚٙٔ: ص !(( )و صلة؟بقرابة أ
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يف ىذه اجلملة تشَت إىل  . كىذه اجلملة تصور عن ادلرأة اليت ذلا أىداؼ للمستقبل
كيفية رئيسة دار األيتاـ بإقناع نورل أّف طبيب صاٌف من رجل صحيح الذم يكوف 

رئيسة دار األيتاـ ذلا أىداؼ للمستقبل، كترل أف طبيب . مسؤكلية على سالمة بارية
 .ف يساعدىا يف حل مشكلة الصيب ادلنبوذ بوالديوصاٌف يستطيع أ

واخترُت دراسة اللغة اإلنكليزية، فسجلت نفسي في الجامعة، وبدأُت الدوام  -
 (ٜٕٛ: ص )فيها، وأنا فرحة بتحقيق حلمي في التحصيل العالي 

تصور نورل بادلرأة اليت رؤية . ىذه اجلملة تصور عن ادلرأة اليت ذلا أىداؼ للمستقبل
الدراسة عندىا من أىم األشياء يف كصوؿ إىل أحسن . التعلم العلوم كنشاط
كىذه الصفة مثاال كاضحا أهنا . كتقبل ادلشقات باجلهد لوصوؿ إىل آماذلا. ادلستقبل

 . ٘تلك أىداؼ للمستقبل

كان  صاحب الشركة طبيباً، فتساىل معي في أوقات الدوام، مقدرًا زضعي   -
لجمع بين العمل والدراسة بمزيد من الدأب كطالبة في الجامعة، واستطعت ا

 (ٜٕٔ: ص .... )والصبر

بصربىا حينما يعمل يف . ىذه اجلملة تصور عن ادلرأة اليت ذلا أىداؼ للمستقبل
الدراسة عندىا من أىم األشياء يف كصوؿ إىل . الشركة تستطيع نورل أف تتم دراستها

كىذه الصفة مثاال . اذلاكتقبل ادلشقات باجلهد لوصوؿ إىل آم. أحسن ادلستقبل
 .كاضحا أهنا ٘تلك أىداؼ للمستقبل

 محدودية البحث ٗ.ٖ

البحث عن امرأة " ركاية يف كصف ادلرأةعن  تبحث أف الباحثة حاكلت قد رغم على
 :منها أسباب لعدة ناقصا، مازاؿ البحث أف إال بدقة "مفقودة

 .العربية غةالل من ادلراجع كخاصة البحث هبذا ادلتعلقة ادلراجع قلة .1
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 .البحث ىذا إ٘تاـ يف األكقات قلة .2

 .ضعف سيطرة الباحثة يف ترمجة من اللغة اإلندكنيسة إىل اللغة العربية كعكسو .3

 .التزاؿ ترمجة الباحث تؤثر بأسلوب لغة األـ يف كتابة ىذا البحث .4
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 الخامس الباب
 الخاتمة

 االستنتاجات  ٘.ٔ
اليت توجد فيها كصف ادلرأة ْتثت الباحثة عن " البحث عن امرأة مفقودة"يف ركاية 

أقساـ ىو األنثوم،  ثالثإىل  كصف الظاىركتنقسم . كصف الظاىر ك كصف الباطن
صلبة أربع أقساـ، كىو ماىر كذكي ك من  كصف الباطنكتتكوف  .كالصور اجلسدية، كالرجويل

 .أىداؼ للمستقبلكذك  القلب
تعبَتا  ٕٙ كصف الظاىر: لها ىوتفاص. تعبَتا ٘ٗكجدت الباحثة يف البحث 

 (.%ٕٗ)تعبَتا  ٜٔكصف الباطن ، ك (%ٛ٘)
 .أقساـ، كىو الصور اجلسدية كاألنثوم كالرجويل ةثالثمن كصف الظاىر كتتكوف 

، (%ٖٔ)تعبَتا  ٛ كاألنثوم، (%ٗ٘) تعبَتا ٗٔالصور اجلسدية  البحثكجدت الباحثة يف 
 .%(٘ٔ)تعبَتا  ٗكالرجويل 

كذكي كماىر كذك أىداؼ  صلبة القلبمن أربع أقساـ، كىو كصف الباطن كتكوف 
 تعبَتا ٘ كذكي، (%ٕٖ)تعبَتا  ٙ صلبة القلب البحث كجدت الباحثة يف .للمستقبل

 (.%ٕٔ) تعبَتا ٗ كذك أىداؼ للمستقبل، (%ٕٔ)تعبَتا  ٗكماىر ، (%ٕٙ)
  التضمين  ٘.ٕ

امعة جاكرتا تدريس ٖتليل األديب إحدل دراسة من الدراسات األدبية يف ج
ىذا التدريس يبحث عن النص األديب من الشعر كالقصة ْتثا عميقا ككاسعا، . احلكومية

كال يقتصر يف ْتث عن الشعر أك القصة بل . سواء كاف من جانب داخلو أك من خارجو
 .الفيلم أيضا يستطيع أف يكوف مركز البحث باستخداـ ادلدخل األديب
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من إنتاج عماد زكي، ديكن أف جيعلو ْتثا يف  "البحث عن امرأة مفقودة"من ركاية 
تدريس التحليل األديب ليدعو الطالب إىل اىتماـ كبَت كرغبة كثَتة ضلو مادة التحليل األديب 
كتعمق األعماؿ األدبية خاصة لدل الطالب بقسم اللغة العربية كآداهبا يف جامعة جاكرتا 

 . احلكومية

ضوع اجلاذيب من موضوعات البحث اآلخر ّتانب ذلك، كصف ادلرأة جيعل أحد ادلو 
 .يتضمن فيها القيم اإلجيابية يف تطور العلـو األديب. يف التحليل األديب من العنصر اخلارجي

 االقتراحات   ٘.ٖ

 عالقة ذلا اليت االقًتاحات ىذه كتوجو بالبحث تتعلق اليت االقًتاحات الباحثة قّدمت
 :يلي فيما. لطالبكا ادلدّرسُت إىل األدبية النصوص بتدريس
 ينبغي للطالب أف خيتاركا الركاية من إحدل إختياراهتم يف قرائتهم .1
 .  أف يرل طالب قسم اللغة العربية بأف مادة التحليل األديب سهلة تعلمها كفهمها .2
ينبغي على الطالب أف جيربوا مطالعة ادلوضوعات اجلديدة عن ْتث التحليل األديب  .3

  .االرتباط بُت العلـو األدبية كالعلـو األخرللزيادة معرفتهم عن 
 الركاية كل ليس ألفّ  قراءهتهم قبل اجليدة الركاية خيتاركا أف ادلدّرسُت عل ينبغِت .4

 . قصتها لتدريس النصوص األدبية تناسب
ينبغي على ادلدرسُت أف ينموا الرغبة كادلهارة لدل الطالب يف فهم كتعمق دراسة  .5

ن القصص اجلذابة سواء كاف يف موضوعاهتا أك يف أفكارىا أك يف التحليل األديب م
 .حبكتها أك غَت ذلك من العناصر األدبية

خاصة النثر األديب مثل  ةأف يوفر قسم اللغة العربية كاداهبا مكتبة الكتب األدبي .6
 .القصة أك الركاية



48 
 

يس التحليل أف يزيد قسم اللغة العربية كآداهبا حصة الساعات الدرسية يف تدر  .7
 .األديب
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