الفصل األول
أساسيات البحث
أ .مقدمة
إن الرواية إحدى إنتاج أديب اليت حيب القارئ و فنان ,وقبل أن نعرف ما
مفهوم الرواية وجب علينا أن نعرف معىن األدب .واخلالف بٌن األدباء كبًن يف
تفسًن معىن األدب .وكلمة األدب كلمة موجزة بسيطة يف ظا ىرىا ولكن
اإلقرتاب منها حملاولة تعريفها يبٌن أهنا معقدة أشد التعقيد .مفهوم األدب كثًن يف
كتاب أو النصوص العريب أو اإلندونسي.
األدب ىو حفظ أشعار العرب وأخبارىا واألخذ من كل فن بطرف يريدون
علوم اللسان أو العلوم الشرعية ويف لسان العريب :وأصل األدب الدعاء ومنو قيل
للصنيع يدعى إليو الناس مدعاة ومأدبة واألدب الذي يتأدب بو األدب من
الناس1.ويف النص اآلخر األدب ىو الكالم البليغ الصادر عن عاطفة ادلؤثرة يف
2
النفوس.
واألدب مهم جدا يف تعليم اللغة وأدهباو األدب يف رايي ىوالتأثًن وكل تأثًن
حيدث عن طريق اللغة ىو أدب وىناك صلة بٌن األديب واألقارئ فاألديب
مؤثر والقارئ متأثر واألدب ىو ذلك التأثًن الذي ينتقل من األديب إىل
القارئ.كمثل يقرأ القارئ رواية وسيجد القارئ الفن يف كل الرواية كما تبحث
الباحثة يف ىذه رسالة جامعية يعين الفن من ناحية العناصر الداخلية يف ىذه
الرواية (الربيع العاصف).
والعناصر الداخلية يف الرواية ستةأقسام :ادلوضوع والشخصية وادلوضع واحلبكة
واألسلوب والفكرة دلعرفة العناصر الداخلية .وستبحث الباحث يف ىذا حبث
تكميلي.

1أمجد الشايب ،أصول النقداألديب( ،القاىرة :مكتبة لتحضة دلصرية ،الطبعة السابعة1963,م) ،ص.14 :
2األدب نصوصو وتلرخيو للصف األول الثانوي1976-1975،م ص.6 :
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وىذه الرواية اليت كتبها جنيب اليكيالين ادلوضوع يف ىذه ادلناسبة .رواية
"الربيع العاصف" لنجيب الكيالين حتكى عن ادلراءة اجلميلة عملت يف الوحدة
اجلمعية للمستشفى الذي يقع يف قرية شر شابة وامسها منال.ويف تلك القرية
حيدث الصراع بٌن الرجال اليت حيبها.
وقد إختارت الباحثة ىذا ادلوضوع بأن جنيب الكيالين مشهور كااألديب
ادلصري وىذه الرواية إحدى روايات األديب والكاتب اإلسالمي الكبًن حيث
جاءت روايتو على قدر كبًن من جزالة اللفظ وحسن األسلوب والرباعة يف سوق
األحداث وإيصال األفكار ذات االمتداد اإلجتماعي والثقايف والسياسي .ولكن
ما وجدت الباحثة الناقد الذي ينقد مؤلفات خاصة الربيع العاصف فرتيد
الباحثةأن تنقد ىذه الرواية,ووجد الباحثة أن الرواية الربيع العاصف ذلا القيم
دراسة الواسعة ألجل ذلك إجنذبت الباحثة أن حيللو يف ىذا البحث بنظرية
الداخلية.
من ىذه ادلذكورة هبداية اهلل وإرشاده وعنايتو وبدعاء والدي احملبوب قدمت
الباحثة ىذه الرسالة لكلية األداب يف اللغة العربية وأدهبا جبامعة سونان أمبيل
اإلسالمية احلكومية حتت عنوان "العناصر الداخلية فًنواية الربيع العاصف
لنجيب الكيالن"

ب.أسئلة البحث

أما أسئلة البحث اليت سوف حتاول الباحثة اإلجابة عليها فهي ما يلي :
 .1ما ىي العناصرالداخلية يف رواية الربيع العاصف لنجيب الكيالين؟

ج .أهداف البحث

أما األىداف اليت يسعى ىذا البحث إىل حتقيقها فهي ما يلي :
 .1دلعرفة العناصر الداخلية يف رواية الربيع العاصف لنجيب الكيالين
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د .أهمية البحث
ترجو الباحثة أن يكون ىذا البحث أمهية البحث ممايلي:
 .1األمهية النظرية :ترجو أن يكون ىذا البحث أثر من آثار العلمية اجليدة الذي
تقدر وصولو إىل نتيجة البحث األحسن و سوف أن يكون مسامهة لعامل
األديب عاما و ألدب العريب خاصا .و بوسيلة ىذا البحث أيضا سوف أن
يكون سهولة لكل الطالب الذين يريدون أن حيللو عن اآلداب و خاصة يف
دراسة أدبية.
 .2األمهية التطبيقية :سوف أن يكون ىذا البحث مراجعا و تراثا يف حتليل
األدب لطالب كلية اآلداب و خصوصا للطالب قسم اللغة العربية و أدبـها
والذين حيبون بقراءة الرواية.

و .توضيح المصطلحات

توضح الباحثة فيما يلي ادلصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان ىذا
البحث ،و ىي:
العناصر من كلمة "عنصر" ج عناصر وىو مادة أولية ال ديكن حتليلها
إىل ما ىو أبسط منها 3.أماالداخلية وزارة ختتص بشئون الداخل(يف الفلسفة) كل
ما يقع يف نطاق الوعي اإلنساين 4.يف "حرف جر" ,ومما تدل عليو
الظرفية5.والرواية من كلمة روى يروي رواية راو (الراوي) Novel /يف اللغة اليونان
مروي-احلديث  /الشعر :نقلو ومحلو 6.ونقل حدثا ووصفو سرد رواية حكى
وقص ما يعرف من تفاصيل 7.الربيع أي فصل الربيع  .8العاصف ج عواصف
9
تعصف فيو الريح وىو فاعل مبعىن مفعول فيو.

3أحمد العاٌد ،المعجم العربً األساسً ،ص.272 :
4أحمد العاٌد ،المعجم العربً األساسً ،ص .442 :
5لوٌس معلوف ،المنجد فً اللغة واألعالم( ،بٌروت :دار المشرق1822 ،م) ،ص.601 :
6أحمد العاٌد ،المعجم العربً األساسً ،ص .563
7لوٌس معلوف ،المنجد الوسٌط فً العربٌة المعاصرة( ،بٌروت :دار المشروق2002 ،م) ،ص.450 :
2أتابك علمً و أحمد زهدي محضر ,قاموس العصريٌ( ,وغٌاكرتا ,مؤسسة على معصوم)1888 ,ص.857 :
8لوٌس معلوف ,المنجد فً اللغة واألعالم ( ,بٌروت :دار المشرق1822 ,م) ص.508 .
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الالم احلرف الثالث والعشرون من حروف ادلباين وىي من احلروف
الذولقية وىي ثالثة أقسام :عاملة للجر وعاملة للجزم وغًن عاملة أو الال م اجلارة
تكون مكسورة مع اإلسم الظاىر10.جنيب الكيالين ىو أديب إمسو جنيب بن
إبراىيم بن عبد اللطيف الكيالين ولد يف شهر يونيو سنة 1931م وتويف يف شهر
11
مارس 1995م .وىو مؤلف ىذه الرواية (الربيع العاصف).
وادلراد من الكلمات ىو البحث النقد الذي يتعلق برواية " الربيع
العاصف" لنجيب الكيالين وتفضل منها الباحثة يف العناصر الداخلية ستة أنواع
وىي :ادلوضوع والشخصية وادلوضع و احلبكة واألسلوب والفكرة دلعرفة العناصر
الداخلية يف ىذه الرواية.

ز.حدود البحث

لكي تركز ب ــحثها فيما وضع ألجلو و ال يتسع إطارا و موضوعا فحددت ــو الباحثة
يف ضوء ما يلي:
أ .إن موضوع الدراسة يف ىذا البحث ىو العناصر الداخلية يف رواية الربيع العاصف
لنجيب الكيالين.
ب .إن ىذا البحث يركز يف دراسة العناصر الداخلية الذي قد وجد يف رواية الربيع
العاصف لنجيب الكيالين من ناحية دراسة أدبية.

10لوٌس معلوف ,المنجد فً اللغة واألعالم ( ,بٌروت:دار المشرق1822,م) ص .702 :
11بحرالعلوم",رواٌةالربٌع العاصف لنجٌب الكٌالنً " رسالة جامعٌة ,سوراباٌا:جامعة سونن أمبٌل اإلسالمٌة الحكومٌة2001,
م ،ص.3 :
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ح .الدراسة السابقة
كانت ىذه الرسالة اجلامعية دراسة مكتبية ألجل ذلك وجب على الباحثة أن
تبحث دراسات وحبوثاسابقة من قبل.
أما الباحثة قد وجدت رسالة جامعة اليت تشا بو هبذه رسالة جامعة وىي:
 .1حبرالعلوم "رواية الربيع العاصف لنجيب الكيالين (دراسة يف األدب اإلجتماعية)
رسالة جامعية قدمو للحصول شهادة  s1يف اللغة العربية يف قسم اللغة العربية
وأدهبا كلية اآلداب جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا سنة
2001م.ويف ىذالبحث حبث رواية الربيع العاصف من األدب اإلجتماعية فكان
اإلختالف اجللي بأن الباحثة ستبحث البحث يف العناصر الداخلية يف رواية
الربيع العاصف لنجيب الكبالين .إختالف يف البحث.

