
 

 

 الباب الأّول

 مقّدمة

 الفصل الأّول: خلفيّة البحث

ّّنا ال تكون غريبة ع ذا ذكرت لكمة الأدب فا  ئتأأسامع معظم النّاس، بل و كثري مهنم  ىلا  – بذكل والفا 

نتاج الأدب هذه لكمة عن ال يس تغرب -همام اكنت همنته اّل بأأنّه اال  . و لكّن أأكرث النّاس ال يعّرف الأدب ا 

ي.. هذا لأّن الأدب ي  ئ ديناّي يكمكّن من أأن يتوّو  ي التّحريرّي اخليايّل. مع أأّن الأ  ّّ دب ال يكون ذهذا ال

 أأّي زمان و ي أأّي ماكن.

نّه انعاكس أأو تصوير من احلياة أأو الفكر  -عىل وجه الاقتصا  و البساطة–و الأدب  ميكن أأن يقال ا 

ّية، و يه حياة هنا حاةل اال نسان الاجامتع ، ممبدائه كثرية وخمتلفةاخليايّل عىل صيغ اللّغة و تراكيهبا. و الأدب 

( يكون فيه sastraاال نسان بلّك ما حييط ذها من الّشعو ، و الفكر، و املعرفة. و لكّن مصولح الأدب )

عىل أأنّه نّص.  -كام ُعّرف–(. هذا لأّن مصولح الأدب يقترص sastrawiالتباس مىت اجكمع مبصولح الأديّب )

 أأكرث ا ىل أأنّه الأدب ذو ظّل يعرّي كثيف و ظّل معنوّي.أأّما مصولح الأديّب فمييل 

نسان عىل يلك اخلربات، و   أأى جاكوب سوما جو و سايين ك.م أأّن الأدب هو تعبري ذايّت لل 

، و الّشعو ات، و الآ اء، و امحلاسات، و املعتقدات ي تصوير واقعّي يثري الّشعو  ابلّروعة عن طري. فاك الأ 

نتاج الثّقافة. هذا لأّن الأدب يتوّّل من ا حساس الأديب الّرقي. و خياهل. و  1اللّغة. و الأدب ي الأصل هو ا 

ناّم هو امس يُول.  ن  -ّلافع من اّّلوافع–الأدب ليس ييئا جامدا نلتقيه، و ا  ات املعّينة ي تاجعىل مجةل من اال 

 2بيئة ثقافيّة معيّنة.
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نسان يعّد مكمكّنا من أأن يقّدم لقّرائه معلومة همّمة عن يّ و الأدب ابعتبا ه ابتداع  ا و قّوة اخرتاعّية لل 

نّه لعبة اللكامت  لعامل، بل وبني الأدابء ي ا  أأّن الأدب ال ينحرص ي كونه احااكةامجلال احلقيقّي. هذا يدّل عىل ا 

 و انفجا  خواجل نفس الأديب التّلقايّئ. 

و اهامتمه حبياة  نسان و اال نسانّية،"الأدب تدله ا  ادة اال نسان الأساس ّية ي التّعبري عن نفسه، و اهامتمه مبسائل اال  

مانجت يتال ّيةالواقع  اال جامتعية ّّ رىج منه . و الأدب اّّلي يتوّّل من الأدابء يللحياة البرش ري طول اليوم و طول ال

قناع العقيّل للقّراء." قناع امجلايّل و اال   3أأن يقّدم اال 

ّانة الأدبية  أأدوات الأدب الّشفوّي هو  4.التّحريريّ و الأدب ّشفوّي ال ينقسم الأدب ا ىل الأدب ي خ

 التّحريريّ  الأدباملس كمِعون عند النّظام و العادة العرض؛ وأأما اّّلى َأوَ ط الناِط. و  الَعرض عن التّعبري اللّسان

علما ِِصافيّا.هو الأدب   5يس تخدم ا 

و للّك من الأدب التّحريرّي و الأدب الّشفوّي دو  همّم ي ات خي توّو  الأدب ي العامل. و لكن مع 

مان، عىل سبيل اخلصوص ي الأدب احلديث، سواء أأاكن ذكل ي  ّّ ء أأو البحث التّعبري الّشفوّي للأدابمرو  ال

مع بأأّن الأدب  ّّ فيه، اكن الأدب التّحريرّي أأكرث انتشا ا من الأدب الّشفوّي. و هذا بدأأ يتوّو  عندما ظهر ال

 التّحريرّي هل قمية أأعىل من الأدب الّشفوّي ي علقته مع بناء خشصيّة الّشعب الأكرث تقّدما.

آه ج اكوب سوما جو و سايين ك.م ينقسم ا ىل قسمني، هام الأدب و الأدب من حيث جنسه كام  أ

الأدب اال نشايّئ هو الأدب اّّلى ابتداع عىل أأساس خيال الأديب. و أأّما الأدب  6اال نشايّئ و الأدب الوصفّي.

  7.ابلأسلوب أأو ابخليال ااّلى جرى حقّا تقدميدب اّّلى ابتداع عىل أأساس الواقع هو الأ ف الوصفّي 
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نتاج الأديّب اخلياليّة أأقوى مهنا ي الأدب الوصفّي. و اس تعامل  و ي الأدب اال نشايّئ، اكنت انحية اال 

عامل اللّغة مييل أأّما ي الأدب الوصفّي فاس تاللّغة ي الأدب اال نشايّئ مييل ا ىل اجملال التّلميحّي أأو كرثة املعاين. 

 أأكرث ا ىل اجملال اّّلاليّل أأو انفراد املعاين.

ىل اخليال، و كونه يس تعمل اللّغة  نتاج الأديّب مييل أأكرث ا  "بناء عىل ذكل، علمة الأدب اال نشايّئ يه كون اال 

. أأّما علمة الأ  لأديّب الواقعّية دب الوصفّي فه ي كون عنا ر اال نتاج االتّلميحيّة، و كونه تتوافر فيه رشوط امجلال الفيّنّ

".  8أأكرث من عنا ره اخليالّية، و كونه يس تعمل اللّغة اّّلاللّية، و كونه تتوافر فيه رشوط امجلال الفيّنّ

الّشعر اّّلي حيتوي عىل أأي ياء  والأّول 9، هام الّشعر و النرّث. ينقسم ا ىل قسمنيو الأدب اال نشايئّ 

اليّت تكمثّل ي  ( الّرومان و املرسحيّة8ملحمّية، و لكامتّية، و مرسحيّة. أأّما الثّاين فهو النرّث اّّلي يش كمل عىل: 

( اخليايّل اّّلي يش كمل عىل القّصة القصرية، و القّصة، و الّرواية. و 1املرسحيّة النرّثيّة و املرسحيّة الّشعريّة، و 

الفرق البا ز ي هذا التّقس مي هو اس تعامل اللّغة. و ي الّشعر، تُس تعمل اللّغة عىل احلّد الأقىص سواء أأهو ي 

يقاع، و ي صوت اللكامت. و اللّغة ي الّشعر يه اللّغة اّّليناميّة و املتعّددة املعاين. املعىن، و الكثافة، و  اال 

 أأّما اللّغة ي النرّث فه ي متيل أأكرث ا ىل كوّنا ذات معىن واحد كام يريده الأديب. 

هو ال يعكمد ف رث ا النّ مّ أأ "الّشعر هو الكم منظوم يعكمد ي لفظه عىل الوزن والقافية وىف معانيه عىل اخليال والعاطفة. و 

 ّ ن ّ ام هو مول. حّر ال يلزتم صاحبه قيّ ي أألفاظه عىل وزن وال قافية، وا  عر. وال يعكمد  الشّ يت تلزتم يدا من القيود ال

 ّ ن  10مي."لحيح واملنو. السّ فكري الّص ام أأكرث اعامتده عىل التّ ي معانيه عىل اخليال والعاطفة حفسب. وا 

و الّرواية ابعتبا ها قسام من الأدب اال نشايّئ ي اجملال العميّل تكمكّن من أأن تقّدم ييئا بشلك أأكرث 

مر . و هذا الأ و أأكرث جماال ي تقدمي املسائل الأكرث كامال بياان حّريّة و تو د ييئا بشلك أأكرث تفصيل و أأوحض

 يدمعه جمال عنا ر القّصة اليّت تبين هذه الّرواية.
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"، و هو مش تّ. من لكمة novellus" ي أأّول الأمر مأأخوذ من اللّغة الّلتينيّة "novelو مصولح "

"novies."أأّن  اللّغة العربّية، و ي 11" مبعىن "جديد"novel " و الّرواية عىل يلك النرّث القّصة يول. عىل

ي مقدا  واسع. و املراد بـ"واسع" هنا هو أأّن احلبكة و املوضوع فهيا معقّداتن، و الّوبائع فهيا كثرية، و الّظروف 

 12و اخللفيّة فهيا متنّوعة.

  ي بريوانيا و أأمرياك. لأّن مصولح الّرومان مأأخوذ من نوع يتووّ املعىن هذا  عىل و مصولح الّرواية

صولح مبو مصولح الّرواية قد يُش بّه "، حيث  جع هذا املصولح ا ىل القرون الوسوى. romanceيسّمى "

و الأصل ي الّرومان أأنّه قّصة طويةل حتتوي عىل قّصة بولّية و غراميّة. و مصولح  عند أأو وبّيني. الّرومان

الّرومان، ُوّل و توّو  أأكرث ي دول أأو واب، مثل هوالند، و فرنسا، و أأملانيا. بناء عىل أأصل هذا املصولح، 

 13ومان، مع أأّن مقدا  سعة عنا رهام يتقا ب.أأّن يلك الّرواية أأقرص من الرّ  يعىن امفرق بيهنوال

ّن هذه الّشموةل تتّصف ابمجلال. و الّرواية، ابعتبا ها مشوةل، تتكّون من  الّرواية يه مشوةل، حيث ا 

ّاء و عنا ر يتعلّ. بعّها ببعض علقة وثيقة و يتوقّف بعّها عىل بعض. و لّك هذا يؤّدي ا ىل كون  أأج

نتاجا ذا   . و هذا الأمر يكمثّل ي الّرواية اليّت أألّفها جنيب احفوظ.يأأٍن عظميٍ الّرواية ا 

نعوافا. حىّت لك جتربته احلياة يكتَب ي  حقيقة احلياة اّّلاتية أأو اال جتناعية اليت يقىض جنيب احفوظ ا 

ختلف الشخصيات فهيا.  اليت وايته  ةل، جنيب احفوظ اليّت بعنوان ليايل أألف لي ةوايرّ هذه الو ي يصنعها اب 

 من تقدمي تصوير احلياة الاجامتعيّة و الرّصاع اّّلي وقع فهيا حيث أأو د لّك هذا عرب الّشخصيّةحتّدث كثريا فهيا 

كة  من ا  اقة اّّلماء. و كذكل قّدم جنيب حبالّرئيس ّية، الّسلوان يهراي  اّّلي ُحيك أأنّه حامك خمتلس و مكرث

لهيا حاكية عن  جال العمل املاكرين و الّوامعني،  تكمثّل ي ا جراءات الّسلوان احلكوميّة الوخسة اليّت أأضيفت ا 

 و املثقّفني املنافقني اّّلين يتظاهرون ابلأخلقيّة أأثناء حمكه.
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نتاج الأديّب اّّلي أألّفه جنيب احفوظ  بحث فيه امتم ال هن "ليايل أألف ليةل" يلي. ابال  او عنب و هذا اال 

. عىل سبيل اخلصوص، فامي يتعلّ. ابلعنا ر اّّلاخليّة اليّت تبين مسرية القّصة ي هذه وأأوسع بشلك أأمع.

 الّرواية. ّلا، البحث ي هذه الّرواية يس تخدم د اسة بنيويّة. 

 ا:هنمفية ترجع ا ىل عّدة الأي ياء، الأس باب اليّت تثري الاهامتم ابلبحث ي هذه الّرواأأّما 

 واية ليايل أألف ليةل اليّت أألّفها جنيب احفوظ هذه تثري الاهامتم ابلبحث فهيا. هذا لأّن فهيا وصااي أأخلقيّة  .8

 مع اّّلمع من حبكهتا اجلّذابة و الّشخصّيات اليّت لها طبائع خيتلف بعّها عن بعض. 

 ث فهيا، عىل سبيل اخلصوص، فامي يتعلّ. ابلعنا ر اّّلاخلّية.هذه الّرواية لها فكرة جّذابة للبح .1

هذه الّرواية منوذج انحج ي تركيب الفكرة، و املعرفة اّّلينيّة، و الرّتاث الثّقاّي التّقليدّي، و اخليال  .3

نتاجا أأدبّيا يس تحّ. التّقدير من يد الأديب اّّلي اكن احل ول صالاخرتاعّي ليكون لّك من هذه الأي ياء ا 

 عىل نوبل جديرا به. 

 " جنيبا احفوظا بأأنّه أأذىك  وايّئ معا ر.The Financial Timesبرواية ليايل أألف ليةل، تّوج " .2

 اتحمتوايت بوجود الاهامتم ابلبحث بشلك أأمع. ي الباحث، يشعر ذكرهة بقبناء عىل خلفيّة البحث الّسا

ليةل  عنوان البحث "العنا ر اّّلاخليّة ي  واية ليايل أألفب  يةالقيّمة امللحوظة مهنا أأو امللفوظة ي هذه الّروا

 لنجيب احفوظ."

 الفصل الثّاين: حتديد البحث

 هذا البحث عىل العنا ر اّّلاخلّية اليّت تبين مسرية القّصة ي  واية ليايل ا هامتمه ىف الباحث يركّّ

 لنّقاط التّالية:ي هذا البحث ميكن حتديدها عىل ا املسائلأأّن ، الّسابقة ذكرهبناء عىل خلفيّة البحث و أألف ليةل. 

 ما يه املوضوعات اليّت حتتوي علهيا  واية ليايل أألف ليةل لنجيب احفوظ؟ .8

 ي  واية ليايل أألف ليةل لنجيب احفوظ؟ املسري أأو احلبكةكيف  .1

 ي  واية ليايل أألف ليةل لنجيب احفوظ؟ الّوبيعيّةأأو  كيف الّشخصّية .3



 

 

 اخللفيّة ي  واية ليايل أألف ليةل لنجيب احفوظ؟كيف  .2

  واية ليايل أألف ليةل لنجيب احفوظ؟ ظر يالنّ  وهجةكيف  .5

 الفصل الثّالث: أأغراض البحث و فوائده

 يه ما ييل: الباحثبناء عىل حتديد البحث الّساب.، فأأغراض البحث اّّلي يقوم به 

 ليايل أألف ليةل لنجيب احفوظ.معرفة املوضوعات اليّت حتتوي علهيا  واية  .8

 ي  واية ليايل أألف ليةل لنجيب احفوظ. املسري أأو احلبكةمعرفة  .1

 ي  واية ليايل أألف ليةل لنجيب احفوظ. الّوبيعيّةأأو  معرفة الّشخصّية .3

 معرفة اخللفيّة ي  واية ليايل أألف ليةل لنجيب احفوظ. .2

 ليةل لنجيب احفوظ. واية ليايل أألف  يظر النّ  وهجةمعرفة  .5

 أأّما الفوائد من هذا البحث فتنقسم ا ىل قسمني، هام:

 الفوائد النّظريّة .8

نتاج الأديّب اجلّيد تبنيه  حقّ.جيري هذا البحث ابس تخدام د اسة البنيويّة لي .أأ  العنا ر ىل ععىل أأّن اال 

 اّّلاخلّية.

واء أأاكن هو الأدب اال نشايّئ أأو الأدب ي د س عمل الأدب، س الباحثعند واخلربة زايدة املعرفة  .ب

 الوصفّي.

 

 الفوائد التّوبيقيّة .1

 يُرىج من هذا البحث أأن يقّدم صو ة عن العنا ر اّّلاخليّة ي  واية ليايل أألف ليةل لنجيب احفوظ. .أأ 



 

 

ماكنه أأن يقرأأه الّوّلب، عىلايُرىج من هذا البحث أأن يقّدم  .ب جيابّيا ليكون مرجعا اب  بيل س  سهاما ا 

اخلصوص، طّلب قسم اللّغة العربّية و أأدذها جبامعة سوانن غونوجن جايت اال سلميّة احلكوميّة 

 بباندوجن.

 الفصل الّرابع: اّّل اسة الّسابقة

ون ي العنا ر قام به الآخر  الباحث، مل يوجد ي املكتبة الباحثبعد البحث عن املراجع اّّلي قام به 

موضوع   واية ليايل أألف ليةل هذه الباحثأألف ليةل بد اسة البنيويّة. ّلا، جعل  اّّلاخلّية ي  واية ليايل

البحث. و لكن هناك مجةل من حبوث قام ذها الآخرون بد اسة أأخرى ي  واية ليايل أألف ليةل. من هذه 

 البحوث ما ييل:

ب الرّصاع النّفيّس للبول الّرئييّس ي  واية ليايل أألف ليةل لنجي(. و اكن حبهثا بعنوان "1183، )14يوليا .8

يّس اّّلي ه يوليا تقترص عىل الرّصاع النّف". و نتاجئ البحث اّّلي قامت باحفوظ: د اسة الأدب النّفيسّ 

يّس اّّلي وقع ، وجدت البول الّرئيليايل أألف ليةل. و ي هذا البحث وقع عىل البول الّرئييّس ي  واية

ّ  معكمدا عىلعليه الرّصاع النّفيّس. و ي سبيل البحث ي هذا الرّصاع النّفيّس،  ة س يغموند فرويد ي نظري

 مكّوانت الّشخصّية.

د الاجامتعّي اّّلي يوجد ي  واية (. و البحث اّّلي قام به هداية هللا هو ي النّق1183، )15هداية هللا .1

ليايل أألف ليةل لنجيب احفوظ. أأّما عنوان البحث اّّلي قام به هداية هللا فهو "نقد الاجامتع ي قّصة 

                                                           
لعربيّة و أأدذها، لكّيّة الأدب و العلوم اال نسانيّة. حبثت ي  واية ليايل ( ي قسم اللّغة ا8181511115رسي زوميا يت يوليا )طالبة برمق القيد  14

 Konflikفيّس )نّ أألف ليةل لنجيب احفوظ. و اكن عنوان حبهثا "الرّصاع النّفيّس للبول الّرئييّس ي  واية ليايل أألف ليةل لنجيب احفوظ: د اسة الأدب ال 
Batin Tokoh Utama dalam Novel Layālī Alfi Laylah Karya Najīb Mahfūẓ .") أأّما املهنج اّّلي يس تخدم ي هذا البحث فهو املهنج

 الوصفّي بد اسة الأدب النّفيّس.

 Kisah Seribu( ي قسم اللّغة العربيّة و أأدذها. حبث ي  واية ليايل أألف ليةل )8118511123محمّد نو  هداية هللا )طالب برمق القيد  15

Satu Siang dan Malam ّالأدبيّة  ة( لنحيب احفوظ. و اكن عنوان حبثه "نقد الاجامتع ي قّصة ليايل أألف ليةل لنجيب احفوظ: د اسة الاجامتعي

(Kritik Sosial dalam Novel  Layālī Alfi Laylah Karya Najīb Mahfūẓ; Pendekatan Sosiologi Sastra .") أأّما املهنج اّّلي

 يس تخدم ي هذا البحث فهو النّقد الاجامتعّي ابس تخدام د اسة الأدب الاجامتعّي.



 

 

ليايل أألف ليةل لنجيب احفوظ: د اسة أأدبّية اجامتعّية". و ي البحث اّّلي قام به، رشح أأّن الّك من 

نتاجات الأدبّية اليّت أألّفها الأ  كمع دابء هو  يية العامل اليّت عرّب عهنا الأديب ابعتبا ه فاعل جامعيّا من اجمل اال 

 اّّلي سكن و أأقام معهم.

ّن البحث العلمى بناء عىل ّيد و اجديد يعترب يُرىج من وجود هذا البحث ما س ب. ذكره، فا  ا ىل  ي

ّانة العمل واملعرفة  د اسة بنيويّة.ب ي البحث العنا ر اّّلاخلّية ي اال نتاج الأديبّ  اخل

 الفصل اخلامس: أأساس التّفكري

ليه ي هذا البحث، و هو العمل ابلعنا ر اّّلاخليّة و العلقة  بناء عىل الهدف اّّلي أأ يد الوصول ا 

البنيويّة بني العنا ر ي  واية ليايل أألف ليةل، ففي هذا البحث تُس تخدم عّدة النّظراّيت ي أأساس التّفكري. 

 ( العنا ر اّّلاخليّة ي النرث اال نشايّئ.3( د اسة البنيويّة، 1الأدب،  ( تعريف8و يه: 

 

 

 

 

 تعريف الأدب .8

الأدب ي احلقيقة تعبري فكرّي يُو د عن طري. الفّن اللّغوّي و يُعرّب عنه الأديب تلقائّيا من أأمع. 

 اال نسان الّوبيعّية.يعو ه. و هذا الفكر قد يكون  يية، و  أأاي، و يعو ا، و فكرا، أأو مجيع أأنشوة 

 عرّب جاكوب سوما جو و سايين ك.م عن  أأهيام فيه بقوهلام:

نسان عىل يلك اخلربات، و  ، و الّشعو ات، و الآ اء، و امحلاسات، و املعتقدات الأفاك "الأدب تعبري ذايّت لل 

ناّم اكن هذا التّحديد وصف  ماكنه أأني تصوير واقعّي يثري الّشعو  ابلّروعة عن طري. اللّغة. ا  يش كمل عىل لّك  يّا و اب 

نتاج الأديّب اجلّيد أأو ال ي عرص من العصو ."  16من اال 

                                                           
 3(، ص. 8811، )جاكرات: ف ت جراميداي، Apresiasi Kesusastraanجاكوب سوما جو و سايين ك.م،  16



 

 

 د اسة البنيويّة .1

ن اّّل اسات. ظراّيت أأو د اسة موجود البنيويّة ي البحث الأديّب كثريا ما يكون تُعترب نظريّة من النّ 

و هذا الأمر ي احلقيقة ال يُعترب خوأأ عىل اال طلق. هذا لأّن الّك من اّّل اسة و النّظريّة يتاكمل بعّه بعّا 

نتاج الأديّب. أأّما النّظريّة  ي البحث الأديّب. ّلا، د اسة البنيويّة تكون وهجة النّظر ملا يُكشف عنه عن طري. اال 

 17مبثابة أ ةل التّحليل.فه ي للبحث 

جاءت د اسة البنيويّة ي أأّول الأمر من الرّتكيبينّي اّّلين مه أأّول من يريدون ختليص العمل الأديّب من 

علوم الأخرى، من التّا خي، و عمل النّفس، أأو البحث الثّقاّي. مّث يبحثون عن مزية يكمزّي ذها الأدب علقته ابل

 ".literarinessعن التّعبريات اللّغويّة الأخرى. مّث يُول. عىل هذه املزية مصولح "

لي. أأو وصف ع العامل، عىل سبيل اخلصوص، فامي يتعلّ. ابلتّ  عنو الأصل ي البنيويّة طريقة التّفكري 

نتاج الأديّب ظاهرة لها بناءات يتعلّ. بعّها ببعض. و يكون لهذا  عّدة البناءات. و ي هذا الوجه، يُعترب اال 

اّل عرب الّصةل بني هذه  ّاء معقّدة حىّت ال يمّت فهمها ا  ذا مّت تعلّقه ابلبناءات الأخرى. و لهذا البناء أأج البناء معىن ا 

ّاء باكملها. و هكذا، يك ّاء.الأج ّء واحد أأو كرسة من الأج ذا قو ن جب ّاء باكملها معىن أأمكل ا    ون لهذه الأج

 رث اال نشايئّ النّ ي العنا ر اّّلاخليّة  .3

الّرواية ابعتبا ها قسام من أأقسام الأدب اال نشايّئ ال تتخلّص من العنا ر اّّلاخلّية املوجودة فهيا. هذا 

يّة سرية القّصة ي الّرواية. كام قال نو غيانتو و العنا ر اّّلاخل لأّن هذه العنا ر تكون أأساسا تنبين عليه م 

 18  عنا ر مكونة للأعامل الأدبية ذاهتا.

ن العنا ر املكونة للرواية تنقسم ا ىل ثلثة  ل نوقية أأقسام حقائ. وموضوعات ووسائوقال س تانتون ا 

ن احلقائ. ي القصة تشمل عىل البول واحلبكة واخللفية. والوسائل النوقية تشمل عىل وهجة  لنّظر ا)الأدب(. ا 
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 28(، ص. 1188

 13(، ص. 1181، )يوكياكرات، غاجاه مادا اونيفريسييت فريس، Teori Pengkajian Fiksiبرهان نو غيانتو و، 18



 

 

ّية والسخرية. ا ر بعض العن الباحثاعامتدا عىل البيان الساب.، س يحلل   19والأساليب )اللغوية( والنربة والرم

( وهجة ه؛ ( اخللفيةد( الشخصية أأو الوبيعية؛ جاملكونة للقصة فسحب، مهنا : أأ( املوضوع؛ ب( احلبكة؛ 

 .النّظر

 

 املوضوع .أأ 

نتاجات الأدبّية، سواء أأاكن هو قّصة قصرية أأو  و  اية، من أأن حيتوي عىل موضوعال بّد للّك من اال 

ّن املوضوع هو املعىن اّّلي حتتوي عليه قّصة من القصص. و ي سبيل  20أأو يعرضه. قال س تانتون و كيين ا 

ة ال بّد من قراءة الّرواية باكملها، ال ميكن حتديده ابالقتصا  عىل قراء حتديد املوضوع ي  واية من الّرواايت،

نتاج الأديّب. عن طري. هذه  ماكنه أأن يُعترب أأساسا للقّصة أأو فكرة عاّمة لل  ّاءها. و املوضوع اب  ّء من أأج ج

 الفكرة العاّمة، يس تويع الأديب أأن يوّسع القّصة.

ناّم هو يريد أأن "املوضوع هو فكرة القّصة. و الأديب حني ك   قّدميتب القّصة فهو ال يريد ذها أأن يقّص قّصة. و ا 

ناّم املوضوع ميكن أأن يكون نتيجة  ائعة لقّرائه ييئا . و املوضوع ال يقترص عىل كونه ييئا أأخلقيّا أأو معامل أأخلقيّة. ا 

ون أأن لكة من مشالك احلياة د. ميكن للأديب أأن يعرض مشاال جامتعّية التّأأّملت اليّت قام ذها الأديب ي احلياة

 21يُقبل عىل علهجا. أأّما علج هذه املشلكة فيتوقّف عىل وهجة نظر لّك من القّراء."

 

 احلبكةاملسري أأو  .ب

و  أأى  22حلريّك اّّلي يوجد ي القّصة اخلياليّة أأو املرسحيّة. أأى ات يغان أأّن احلبكة صو ة من البناء ا

نتاجات الأدبّية الأخرى، ال بّد لها من أأن تسري من البداية مّث الوسوى  أأيّا أأّن القّصة اخليالّية، كام يه اال 

 لهّناية. و هذه الثّلثة تول. علهيا ي العامل الأديّب مصولحات البيان التّفسريّي، و الايتباك، و القرا .مّث ا
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 الّشخصّية .ج

و ي النرّث اخليايّل، تنقسم الّشخصّية ا ىل  23الّشخصّية يه الفرد اّّلي يقوم ابلتّعامل مع أأنواع من طبائعها.

غوب املعاَ ضة )الّشخصّية املر  الّشخصّية)اال ضافيّة(، و  الّشخصّية املساعدةالّرئيس ّية، و  الّشخصّية

َّفة. و كذكل تنقسم ا ىل  الّشخصّيةفهيا(، و  ّي اليّت  ة )الّشخصّيةالثّابت الّشخصيّة النّامية، و الّشخصّيةامل

 ال يقع علهيا منّو الّوبائع ابلّرمغ من تغرّي احلوادث(.

 اخللفيّة .د

مان، و املوامس، و  ّّ  أأى اكمل أأّن اخللفيّة يه البيئة اليّت وقعت فهيا احلوادث. و يدخل ي هذه البيئة ال

و وظيفة اخللفيّة  24يّة.الفرتات التّا خيّية، و الّظروف الاجامتعّية، و الّظروف املاكنّية، و املواقع اجلغراف 

ماكنه أأن يشلّك املوضوع أأو احلبكة.  يه منو. القّصة اّّلي اب 

 ظرالنّ وهجة  .ه

  القراء لية أأو بني املؤلف وأأفاكعلقة سائدة بني املؤلف وعامل قصته اخلياظر النّ قال ات يغان وهجة 

حساسهم. وا 
 ويعمل املؤلف بصفة قصاص يس تح. املبادئ املعينة املتعلقة ابلقصة.  25

 

 

 الفصل الّسادس: مهنج البحث و خوواته

 املهنج املس تخدم .8
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املس تخدم ي هذا البحث هو املهنج الرّتكييّب، و هو املهنج اّّلي هيمّت ابلنّوايح الرّتكيبيّة و النّوايح املهنج 

نتاج الأديّب. و الهدف من املهنج الرّتكييّب هو د اسة علمّية للأدب   26الّشلكيّة اليّت تكمثّل ي عنا ر اال 

 ابلنّظر ا ىل صفات النّّص اليّت تعترب تتّصف ابمجلال. و العلمات الّرئيس ّية للمهنج الرّتكييّب يه البحث ي

نتاج الأديّب مّث ما يه علقة هذه العنا ر بشمولهتا.  عنا ر اال 

 خووات البحث .1

 تعيني مصد  البياانت .أأ 

صد  البياانت هو من أأين أُخذت هذه البياانت.  أأى سوغيونو أأّن مصد  البياانت ينقسم ا ىل قسمني، م

الأّويّل هو مصد  البياانت مصد  البياانت  27هام مصد  البياانت الأّويّل، و مصد  البياانت الثّانوّي.

اّّلي يقّدم البياانت مبارشة جلامع البياانت. أأّما مصد  البياانت الثّانوّي فهو مصد  البياانت اّّلي ال يقّدم 

البياانت مبارشة جلامع البياانت. بناء عىل ذكل، مصد  البياانت الأّويّل ي هذا البحث هو  واية ليايل 

، لّرواية نرشهتا مكتبة مرص مبرص. و ي سبيل دمع مصد  البياانت الأّويلّ أألف ليةل لنجيب احفوظ. هذه ا

ِاحتيج ا ىل مصد  البياانت الثّانوّي. و مصد  البياانت الثّانوّي هنا هو الواثئ. أأو الكتب اليّت حتتوي 

 عىل د اسة البنيويّة و العنا ر اّّلاخليّة ي الّرواية. 

 تعيني جنس البياانت .ب

ت ي هذا البحث هو العبا ات، و الأقوال، و اللكامت، و امجلل اليّت حتتوي عىل العنا ر جنس البياان

 اّّلاخلّية اليّت توجد ي  واية ليايل أألف ليةل لنجيب احفوظ.

 طريقة مجع البياانت .ج
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صول حلتس تخدم طريقة مجع البياانت ي هذا البحث اّّل اسة املكتبّية. و هذا يعين أأّن هذه البياانت مّت ا

علهيا عن طري. القراءة و املوالعة للمراجع، و الكتب اليّت تتعلّ. ابلبحث. و طريقة مجع البياانت هذه 

تش كمل عىل ما ييل: الأّول، قراءة  واية ليايل أألف ليةل لنجيب احفوظ قراءة اكمةل و دقيقة. الثّاين، وضع 

ي  واية  لّ. ابلعنا ر اّّلاخلّية و علقاهتا املوجودةالعلمة عىل مقاطع النّّص املوجودة ي الّرواية اليّت تتع

ليايل أألف ليةل لنجيب احفوظ، سواء أأاكنت هذه العلقات ملحوظة أأو ملفوظة. الثّالث، كتابة مقاطع 

 الّرواية من اللكامت، و امجلل، و العبا ات اليّت تتعلّ. ابلعنا ر اّّلاخلّية و علقاهتا.

 حتليل البياانت .د

ري. قراءة هو أأّن البياانت اليّت مّت احلصول علهيا عن طف ليل البياانت اّّلي يُس تخدم ي هذا البحث أأّما حت 

عت. مّث هذه البياانت اليّت قد مُجعت تُفهم عىل أأساس العنا ر اّّلاخلّية بد اسة البنيويّة. و ي الّرواية مُج 

رهان  النّظريّة املوجودة ي كتاب أألّفه بد اسة البنيويّة هذه، اكن حتليل العنا ر اّّلاخلّية يقوم عىل

 نو غيانتو و.

 

 الاس تنتاج .ه

املرحةل الأخرية يه الاس تنتاج. النّتاجئ يه اتحمصول الأخري من مراحل البحث ي  واية ليايل أألف ليةل 

وروحة ي الأس ئةل امل ىللنجيب احفوظ بعد القيام بتحليلها بد اسة البنيويّة. و هذه النّتاجئ يه الأجوبة ع

 حتديد البحث.

 الفصل الّسابع: نظام الكتابة

 ي سبيل توافر هذا البحث للرّشوط العلمّية، تسري الكتابة ي هذا البحث عىل النّظام التّايل:

الباب الأّول، و هو مقّدمة تش كمل عىل خلفيّة البحث، و حتديد البحث، و أأغراض البحث و فوائده، 

 التّفكري، و مهنج البحث و خوواته، و نظام الكتابة.و اّّل اسة الّسابقة، و أأساس 



 

 

الباب الثّاين، و هو حيتوي عىل النّظراّيت الأساس ّية اليّت تش كمل عىل تعريف الأدب، و د اسة 

 البنيويّة، و العنا ر اّّلاخلّية ي النرث اال نشايّئ.

فوظ، و ة حياة جنيب احالباب الثّالث،  و هو الالكم العاّم عن جنيب احفوظ اّّلي يش كمل عىل سري 

نتاجاته الأدبّية، و أأنشوة جنيب احفوظ، و اال جنازات اليّت حصل علهيا، و هذا الباب يش كمل أأيّا عىل  ا 

 خلصة  واية ليايل أألف ليةل.

 هجةو الباب الّرابع، و هو التّحليل اّّلي يش كمل عىل املوضوع، و احلبكة، و الّشخصّية، و اخللفيّة، و 

 ليايل أألف ليةل.  واية يظر النّ 

 الباب اخلامس، و هو اخلامتة اليّت تش كمل عىل النّتاجئ و الاقرتاحات.

 


