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 الباب األول

 مقدمة

 الفصل األول : خلفية البحث

، إليها عادة باخلياؿ الرواية ىي نوع من أنواع األعماؿ األدبية اليت يتصف 
 نورجييانتورووديكن تفسَت اخلياؿ على أنو عمل حيتوي على عنصر ومهي. ورأي 

( رواية  )الرواية اإلصلليزية( اليت تعٍت عمل اخلياؿ النثري الذي 12: 2013)
ليس طوياًل ولكن ليس قصَتًا. حتتوي الرواية على عناصر بناءة مثل ادلؤامرات 

، ار إليها عادة بالعناصر الداخليةوادلوضوعات والتوصيفات واخللفيات اليت يش
خارجة خارج نص الرواية. ويطلق  باإلضافة إىل وجود عناصر خارجية أو عناصر

 على عنصر اخلياؿ وفًقا للبنيوية أيًضا النص السردي "النص السردي". ورأي
، فإف النصوص السردية كلها نصوص غَت (119: 1992لكسمربغ وآخروف )

 ، سلسلة من األحداثزلتواىا سرد تارخييحوارية و 

ن النظر إىل ، حيث ديكالنصوص السردية مع هنج البنيوية ديكن دراسة 
البنيوية باعتبارىا واحدة من ادلناىج األدبية اليت تؤكد على دراسة العالقات بُت 
عناصر بناء العمل ادلعٍت. البنيوية ليست وجهة نظر واحدة بل ىي معروفة يف 
العديد من التخصصات العلمية األخرى. يتطور وخيرج عرب عدد من البلداف مع 

تطورت البنيوية من الشكلية الروسية  ,. كما بُتوجهة نظر ليست دائًما متماثلة
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د، ، ومتابعة بعد ذلك مع البنيوية يف أمريكا مع نقد جديإىل البنيوية يف براحا
، اإلصلليزية واذلولندية وحىت يف ذلك الوقت كانت وفرنسا بنظرية علم السرطانات

 ،. )نورجييانتورو1970-1960وف يف موجودة يف إندونيسيا تدعى رواماصل
2013 :59.) 

من بُت العديد من الشخصيات اذليكلية من فرنسا ىو أ.ج جردياس  
بسبب نظرية البنيوية كثَتة, وسيحاوؿ الباحث يف زلاولة التطبيق يف ىذا البحث 
ىو النظرية اليت اقًتحها جردياس. اقًتح جردياس نظرية العاملية والنماذج 

العامل ىو األدوار  (154: 1992الوظيفية. ورأي لوكسمبورغ وآخروف )
ديكن  التجريدية اليت ديكن أف يقـو هبا واحد أو عدة شلثلُت. يف كل أخدود

، رلمعة يف ثالثة أزواج من (، الصانعإظهار ستة العاملُت )الدور، العامل
، أو ادلرسل مع ص ادلمنوحادلعارضُت: الذات مع ادلوضوع، القوة مع الشخ

 ادلرسل إليو وادلساعد مع ادلعارض.

باإلضافة إىل التعبَت عن العامل، اقًتح جردياس أيضا منوذج القصة الذي  
يبقى مبثابة أخدود. يستيقظ ىذا النموذج من خالؿ إجراءات سلتلفة تسمى 
وظائف. النموذج الوظيفي ىو تسلسل وظيفي لألحداث اليت ديكن أف حتدد 

تشكيلو قطعة أرض يف أحد العامل. ديكن تشكيل مؤامرة يف العامل يستطيع 
، نتقاؿ من حالة إىل أخرى )جربوىيممن األحداث و ادلقصود باحلدث ىو اال

1996 :15.) 
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األعماؿ األدبية ادلستخدمة كهدؼ تطبيق ذلذه النظرية ىي رواية نائب  
عزرائيل اليت تُررتت إىل اإلندونيسية عزرائيل, واليت سيتم استخدامها كهدؼ 

واحدة من يت كتبها يوسف السباعي ىي من ىذا البحث. رواية نائب عزرائيل ال
، ألهنا حُتكى عن التحيز للموت ادلفاجئ وخضوع الروايات ادلثَتة للجدؿ

اإلنساف لسلطة تتجاوز الذات البشرية غَت ادلرئية. عرؼ يوسف السباعي عن 
ومشاعره بالوفاة ىي  ،دما كاف يف الرابعة عشرة من عمرهادلوت بوفاة والده عن

، ذلك الرجل شعور باخلوؼ أو االستسالـ للظروؼيعد ال ، وملمشاعر أبدية
، مل يعد خيشى أف ديوت، لكن بعد أداء رسالتو باسم اخلليفة يف األرض

 ، كيف ينبغي أف ديوت بسالـ دوف عبء.ادلشكلة

، ع رتيع العواقب اليت جيب اختاذىابعد سنوات من التمتع باحلياة م 
راض. وبعد أف يفقد القدرة على سوؼ يتم قضم تدرجييا من قبل سلتلف األم

، جيب على البشر السعي إىل اليت قد تكوف مشكلة صغَتة االستمتاع بشهوة
، ىناؾ شيء يبةإطالة يوًما بعد يـو حبيث يبقى أقرب إىل ادلوت. لكن احلياة غر 

، حىت مع كل منطق احلقيقة اليت يعرفوهنا علنا نفضل البقاء على قيد احلياةجي
 بالفعل.

، هبذه وجهة النظر السابقة ة "نائب عزرائيل" ىي تعبَت عنإف رواي 
الرواية, أراد ادلؤلف أف يبُت أف ادلوت بكل أشكالو أمٌر شلتع. حىت ادلالئكة 

، ىو شخصية رفيعة نساف على أنو رتجمة قاسية وسليفةعزرائيل الذي يصفو اإل
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حىت لو كاف  ووسامة كإنساف. ادلوت ىو حرية اإلنساف من سجن احلياة العادلية.
 ، فإف معدؿ الوفيات سوؼ يلتقط تدرجيياً.وتحجم أي صراع لتجنب ادل

حيتوي رواية نائب عزرائيل على مالحظات ونصائح يريد ادلؤلف نقلها  
إىل القارئ. من خالؿ الشخص أنا يتم تسليمها من قبل ادلؤلف. من خالؿ 

نائب عزرائيل لو  النظر يف التفويض احلايل ديكن استنتاج أنو يدؿ على رواية
وحدة  ، وجد كثَتا مننائب عزرائيلىيكل وظيفي يتضمنو ادلمثلوف. يف رواية 

، وديكن تطبيق كل صراع داخل كل وحدة من القصة يف أحد قصصية صغَتة
 العامل.

وىكذا فإف رواية نائب عزرائيل تسمح بتحليلها بالنظرية البنيوية اليت  
اية نائب عزرائيل يسمح بتحليلو اقًتحها أ.ج جردياس. كل صراع يف رو 

باستخداـ سلطط العامل والنموذج الوظيفي. وانتقلت من اىتماـ الباحث يف 
مراجعة رواية نائب عزرائيل كتبها يوسف السباعي على أساس أف الرواية مثَتة 

، يعتـز ادلالئكة عزرائيل. لذلكللجدؿ جدا على وجهة نظر اإلنساف من 
 ادلوضوعات الباحث إجراء حبث أديب مع

 النموذج العاملي والوظيفي في رواية نائب عزرائيل ليوسف السباعي

 ) دراسة السردية أ.ج جريماس(
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 الفصل الثاني :تحديد البحث 

يُركَّز ىذا البحث على البينة السردية أ.ج جردياس الواردة يف رواية نائب 
بحث ىو عزرائيل ليوسف السباعي ادلدخل الذي تستخدمو الباحث ىف ىذا ال

األصح ىوالعاملية والوظيفية الواردة يف نظرية البينة ، مدخل البينة السردية
كي يكوف ىذا البحث أكثر تركيزا وتوجيها،  السردية اليت وضعها أ.ج جردياس.

فستصيغ الباحث مشكلًة رئيسيًة حبثيًة مستندًة إىل اخللفية ادلذكورة على النحو 
 التايل: 

 كيف منوذج العاملي ادلصوريف رواية نائب عزرائيل ليوسف السباعي ؟  .1

 ؟ عزرائيل ليوسف السباعيكيف منوذج الوظيفي ادلصور يف رواية نائب  .2

العاملي والوظيفي يف تشكيل بنية القصة ادلركزية  منوذجكيف العالقة بُت  .3
  ادلصّورة يف رواية نائب عزرائيل ليوسف السباعي ؟ 

 :أهداف البحثالفصل الثالث 

استنادا إىل صياغة ادلشكلة ادلذكورة، فاحلاجة إىل أىداؼ ىذا 
 البحث لتحقيق نقطة مضيئة يف دراستو، أما األىداؼ ادلقصودة ىي: 

 معرفة منوذج العاملي ادلصور يف رواية نائب عزرائيل ليوسف السباعي.  .1

 اعيمعرفة منوذج الوظيفي ادلصور يف رواية نائب عزرائيل ليوسف السب .2
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العاملي والوظيفي يف تشكيل بنية القصة ادلركزية  منوذجمعرفة العالقة بُت  .3
   ادلصّورة يف رواية نائب عزرائيل ليوسف السباعي

 الفصل الرابع :فوائد البحث

عسى أف تفيد نتائج ىذا البحث فائدًة، إّما نظريّا وإّما َعمِلّيا. 
 مّهها: الفوائد النظرية والفوائد العملية كثَتات، من أ

 الفوائد النظرية  .أ 

( عسى أف يعطي ىذا البحث مراجع البحث، خصوصا لعلـو األدب 1
اليت تتعلق بالبنية العاملية والوظيفية منهًجا باستخداـ دراسة السردية 

 اليت وضعها أ.ج جردياس 

( عسى أف يعطي ىذا البحث تسهيل البيانات لدراسات الحقة متعلقة 2
 سف السباعي. برواية نائب عزرائيل ليو 

 الفوائد العملية  .ب

( ىذا البحث مفعوؿ للحصوؿ على الشهادة اجلامعية األوىل يف قسم 1
اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب والعلـو اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية 

 احلكومية سوناف غونونغ جايت باندونغ. 
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بالبنية العاملية و ( إضافة خزائن العلـو األدبية لعشاؽ األدب اليت تتعلق 2
 الوظيفية نظرية القصصيةاليت وضعها أ.ج جردياس يف البحوث األدبية.

 الفصل الخامس : الدراسات السابقة 

من ادلالحظة اليت فعلها الباحث، قد ُوجدْت بعض البحوث السابقة 
 ادلتعلقة بنفس ادلوضوع أو الدراسة، أمّهها ما يلي: 

وىو طالبة يف  2016، البحث الذي أجراه سيت سارة يف عاـ أوالً 
تصوير ادللك ادلوت بُت نص نائب قسم اللغة العربية وآداهبا حيمل عنواف 

، نواف. وبناًء على الععزرائيل ليوسف السباعي والنصوص الدينية دراسة سيميائية
وت بُت فإف مزايا ىذا البحث تتمثل يف الكشف معارضة التصوير عن ادللك ادل

رواية نائب عزرائيل بالنصوص الدينية عن طريق إرفاؽ بعض البيانات عن 
اخلصائص اجلسدية واخلصائص النفسية وبيانات واجباتو. أما النقصاف يف ىذا 

 النصوص الدينيةيف ادلقارنة ب  البحث غَت زلدد

، 2016، ىذا البحث الذي أجراه معز عبد احلق، يف عاـ نياثا
كالـ اإلنشاء الطليب يف قصة نائب ة العربية وأدهبا ولو عنواف طالب يف قسم اللغ

، فإف مزايا ىذا البحث تتمثل يف , واستناداً إىل العنوافعزرائيل ليوسف السباعي
 روايةالبحث ورتع البيانات اليت تنتمي إىل األنواع وادلعاين كالـ إنشاء الطليب يف 
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كز يف الكشف عن معٌت كالـ نائب عزرائيل. أما النقصاف يف ىذا البحث تر 
 إنشاء الطليب فقط.

د العزيز أزتد فوزي، يف عاـ ، ىذا البحث الذي أجراه عبثالثاً 
األفعاؿ الكالمية التقريرية ، طالب يف قسم اللغة العربية وأدهبا ولو عنواف 2015

, واستنادًا إىل يف خطاب رواية نائب عزرائيل ليوسف السباعي دراسة تداولية
فإف مزايا ىذا البحث يف كشف عن أشكاؿ الكالـ التوجيهي مثل ، العنواف

,التسوؿ, السيادة واألمر يف رواية نائب عزرائيل. أما النقصاف  الدعوة ,السؤاؿ
 .كشف عن أنواع الكالمية التقريريةيف ىذا البحث يف ال

( وذلا  UNDIP, 2015) ذا البحث الذي أجراه يولياف رزتة، ىرابعاً 
وىي تراجع احلكاية اخلرافية يابانية  ,يف النظر جردياسو Sanmai No Ofudaعنواف 

(mukashi banashi ) وأضاؼ يل سلطط الفاعل والنموذج الوظيفيحتليل بالتفص ،
مع عناصر اجلوىرية مثل ادلوضوعات والشخصيات وادلؤامرات فقط دوف أي 

  نظَت من الفضاء والوقت.

( قصة خلق اإلنساف يف UNPAD, 2015، حسنا ىيسانا )خامسا 
القرآف )منهج الًتادفية السردي( يف أطروحتو مع مقاربة ادلنهج القرآين وادلوضوع 
ادلتبع يف حتليلو ىو قصة اإلبداع البشري ادلوصوفة يف البنيوية السردية ادلأخوذة 
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من النظرية الكربى أ.ج جردياس. حتليل بالتفصيل قصة خلق اإلنساف من 
 مناذج وظيفية.سلططات الفاعل إىل 

ادية شقروش )جامعة احلكم البحث الذي أجرتو الدكتورة ش سادسا,
( أما ادلوضوع يف ىذا البحث ىو العوامل يف السميائيات 2015، اجلزيري

السردية يف حبثو مع موضوع النهج القرآين وادلوضوع ادلتخذ يف حتليلو ىو قصة 
 السرد. حتليل تفصيلي النيب يوسف وبينو بنظرية السيميائية أ.ج جردياس يف

، مث العالقة بُت رغبة الذت العامل عند ادلرسل وادلرسل إليولكيفية العالقة بُت 
 للحصوؿ على ادلوضوع مث حدوث صراع العالقات بسبب ادلساعد وادلعارض

، طالب 2014أجراه أريسماف، يف عاـ  ىذا البحث الذي سابعا,
نقد اإلجتماعي يف قصة نائب عزرائيل اليف قسم اللغة العربية وأدهبا ولو عنواف 

، فإف مزايا , واستنادًا إىل العنوافليوسف السباعي دراسة علم االجتماع األديب
ىذا البحث يف كشف عن أشكاؿ النقد االجتماعي مثل الفقر, احلرب والبيئة 

جتماعية مثل العوامل مث كشف عن العوامل اليت تسبب ظهور ادلشاكل اال
ية و الثقافية يف رواية نائب عزرائيل. أما النقصاف يف ىذا , النفساالقتصادية

 البحث مل يقيد باألحواؿ ادلؤلف يف الثقافية واالقتصادية .

( 2013ثامنا, البحث الذي أجراه سعيد بوطعة )جامعة البحرين ، 
ادلرجعية ادلعرفية عن السيميائيات السردية جردياس يف ىذه الدراسة تشَت إىل أف 
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ادلعرفة اجلديدة والتصورات حوؿ منهجية التعامل مع النصوص  جردياس يبٍت
السردية. ىذا األخَت على أساس تصور جديد وفعاؿ لتعكس معٌت النص 

، مث رأي بُت كلود ليفي لرأي بُت فالدديَت بروب و جردياسيناقش كيف أف ا
 شًتاوس و جردياس.

، بسكرة -أسيا )جامعة زلمد خّيار التاسع, البحث الذي أجراه جريوي
دراسات يف  -ساراتيات البنيات إعالء الدالالت( كما السيمييات من 2013

د التحليل ادلعريف ، سير" حلنا مينة وفقا للباحث جردياسالثالثية "حكاية بيها
، مثل نص نظرية التصميم الفارؽ بُت فوائد العمل )العمل( ينمو للتناظر السرد

يف العملية ادلعرفية للنظرية اإلضافية  ادلشروع )السيميائية البيئية( ىذا يكفي
الستكشاؼ السيميائية اليت تؤخذ كأدوات لتنمية العرب. يف ىذه الدراسة أراد 

 أف يطرح نظرية ادلعرفة.
، 2013احايو، يف عاـ ىذا البحث الذي أجراه يايو ديوي ر  ,العاشرة

عزرائيل   طالب يف قسم اللغة العربية وأدهبا وذلا عنواف البحث يف رواية نائب
، فإف مزايا ىذا ة البنية, واستنادًا إىل العنوافكتبها يوسف السباعي بدراس

البحث تتمثل يف الكشف عن ادلوضوعات اليت يتضمنها رواية نائب عزرائيل 
، وموضوعات ثانوية ، كشف عن مواضيع رئيسيةبعمق أكرب, وذلك من أجل ال

ربة الروح. مل تكشف وموضوعات من حيث الثنائية وادلوضوعات من حيث جت
 أوجو القصور يف ىذه الدراسة عن عدد األكتاف والنماذج الوظيفية يف الرواية
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، مل جتد نفس عنواف البحث مع مراجعة األدبيات ادلوصوفة أعاله من
، يف بعض األحباث أعاله توجد أحباث بأف نفس القياـ هبااألحباث اليت سيتم 

لدراسة سلتلفة وكذلك توجد بعض ادلوضوع ىو رواية نائب عزرائيل لكن ا
جردياس لكن  دراسة اليت تستخدـ دراسة السرديةاألحباث فوؽ نفس ال

موضوعها سلتلف. وتركز الدراسة اليت ستستخدـ يف ىذا البحث على دراسة 
السردية أ.ج جردياس يف أهنا ستناقش العامل والنموذج الوظيفي مع ادلوضوع ىو 

 رواية نائب عزرائيل.

 ادس : اإلطار الفكريالفصل الس

ىي واحدة من النظريات اليت يستعمل يف حبث عن األعماؿ  البنيوية 
عناصر بناءة مثل ادلؤامرات وادلوضوعات  حبث عن علىلبنية حتتوي ااألدبية. 

 .ار إليها عادة بالعناصر الداخليةوالتوصيفات واخللفيات اليت يش

ليست وجهة نظر واحدة بل ىي معروفة يف العديد من  السردية البنيوية 
التخصصات العلمية األخرى. يتطور وخيرج عرب عدد من البلداف مع وجهة 

إىل تطورت البنيوية من الشكلية الروسية  ,نظر ليست دائًما متماثلة. كما بُت
د، ، ومتابعة بعد ذلك مع البنيوية يف أمريكا مع نقد جديالبنيوية يف براحا

وكاف ىذه البنية السردية تبحث عن النموذج   .نسا بنظرية علم السرطاناتوفر 
 العامل والنموذج الوظيفي اليت معروؼ بالبنية الشخص والشخصيات.
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ىو األدوار التجريدية اليت ديكن أف يقـو هبا واحد أو النموذج العاملي  
، (، الصانعلديكن إظهار ستة العاملُت )الدور، العام عدة شلثلُت. يف كل أخدود

ص رلمعة يف ثالثة أزواج من ادلعارضُت: الذات مع ادلوضوع، القوة مع الشخ
 ، أو ادلرسل مع ادلرسل إليو وادلساعد مع ادلعارض.ادلمنوح

النموذج الوظيفي ىو تسلسل وظيفي لألحداث اليت ديكن أف حتدد  
لو قطعة أرض يف أحد العامل. ديكن تشكيل مؤامرة يف العامل يستطيع تشكي

 .نتقاؿ من حالة إىل أخرىمن األحداث و ادلقصود باحلدث ىو اال

عالقة بُت العامل و النموذج الوظيف ىو العالقة مرتبطة وىذه العالقة   
كلها تسبب إىل تكوين النموذج العاملي الرئيسي, إذف ال يستطيع أف يعرؼ 

 األخر. النموذج العامل الرئيس إذا مل يعرؼ العالقة بُت العامل مع العامل

رواية نائب عزرائيل ىي واحدة من األعماؿ األعماؿ األدبية اليت كتبو  
يوسف السباعي, حيكي يف ىذه الرواية أف ادلالئكة عزرائيل الذي يصفو 
اإلنساف على أنو رتجمة قاسية وسليفة, ىو شخصية رفيعة ووسامة كإنساف. 

كاف حجم أي صراع   ادلوت ىو حرية اإلنساف من سجن احلياة العادلية. حىت لو
وكانت القصة أيضا .، فإف معدؿ الوفيات سوؼ يلتقط تدرجيياً وتلتجنب ادل
 ادلالئكة عزرائيل أخطأ يف أخذ روح اإلنساف. حيكي أف
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تعريف البنية يف األساس ىي أف عمال أو حدثا يف اجملتمع أصبح ُكِليًّا  
ست العالقات إجيابية ألّف فيو عالقة متبادلة بُت أجزائو وبُت اجلزء والكّل. لي

وحدىا، مثل التشابو واالنسجاـ، ولكنها سلبية أيضا، مثل التعارض والصراع. 
جبانب ذلك، أف البنية "وحدة بنيوية مشتملة على كل جزء والعكس بأّف كل 
اجلزء دّؿ على الكّل وليس آخر". كاف ىذا ادلفهـو جيعل البنيويُت يفّضلوف 

تلفة كما صلدىا يف األعماؿ األدبية العالقات القائمة بُت طبقات سل
 ( .38: 1996)لوكسمبورغ  وأصحابو 

( أّف البنيوية فرٌع من البحوث األدبية وىي 50: 2008رأى إندراسوارا ) 
 : متصلة باجلوانب اللغوية. منذ عصر اليوناف، قّدـ أرسطو البنيويَة مع ادلفهـو

لشرح أّف كمالية ادلعٌت يتمثل ىذا ا .الشاملة، والوحدة، والتعقيد، واالتساؽ
يعتمد على االتساؽ الكلي للعنصر األديب. الكّل أذتن من عنصر مستقل. ألّف 
ـَ ادلعٌت. لن تفيد كل وحدة بنية من نصوص أدبية  لكل عنصر عالقًة تكّوف نظا
معٌت إال إذا تُتصل عالقتها ببنية أخرى. ديكن أف تكوف تلك العالقة عالقة 

، عالقة االنقالب وعالقة ادلساواة. فاألىم من ذلك متسلسلة، عالقة التناقض
حلوة" ذلا " الكلي. على سبيل ادلثاؿ، كلمة ىو كيف وظيفة العالقة تؤتى ادلعٌت

معٌت كامل عندما تناقضت عليها كلمة "مرارة". وىذا يعٍت إّف لبنية األديب 
 وظائف.
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ادلثاؿ،  البنيوية يف التطورات الالحقة ذلا أوسع التعريفات. على سبيل 
البنيوية القائمة على ادلفاىيم اللغوية كما وضعها فرديناند دي سوسور وشرحها 

( على التطورات الالحقة تشَت إىل 10: 1996ىاوكس )يف جرباىيم، 
السيميائية. األشخاص يف تطوير ىذه البنيوية منهم: فالدديَت بروب، ليفي 

يت، فيليكس فوديكا، شًتاوس، آ.ج جردياس، تزفيتاف تودوروؼ، جَتالد جين
جاف موكاروفسكي، كلود برديوند، وروالند بارثس. ألّف ىذا البحث حيّدد على 
النظرية البنيوية كما وضعها آ.ج جردياس، يف إطار ىذه النظرية سيشرح الباحث 

 مبزيد التفصيل حوؿ النظرية كما وضعها آج جردياس.

 البنيوية السردية عند أ.ج جريماس

جردياس تابع ادلذىب البنيوي وىو فرنسي. َوَضَع نظريَة أجلَتداس جولياف  
بروب. قّدـ بروب أصغر عنصر سردي ثابت يف عمل أديب كوظيفة. ىكذا، 
تركز نظريُة بروب على الوظيفة والدور. استنادا إىل ىذه النظرية، وضع جردياس 

ب، واحلرية، أو نظريَة العامل. رأى جردياس أّف العامل شيٌئ رلرد، عن احل
رلموعة من األشخاص. ورأى أّف العامل أصغر وحدة السرد. إذا يُرتبط العامل 
بالوحدة النحوية السردية، فهو عنصر ضلوي لو وظائف معينة. الوظيفة ىي 
وحدة أساسية للقصة تبُّت أفعاال منطقية وزلمودية يف شكل السرد. بعبارة 

ة القصة حتّرؾ القصَة حىت تكوف رواية، أخرى، سلطّط العامل ال يزاؿ يهتم حببك
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: 2015يد واالنتهاء )راتنا، بأىم احللقات اليت تتكوف من البداية والتعق
139). 

( السيميائية السردية للنص تتميز  108: 2015رأي ولداف توفيق )
" ويعمل على توجيو مسار actans عليها ستة أدوار مساىا جردياس كالعامل"

( : يشَت إىل القوة اخلاصة اليت تصحح قواعدا وِقيما Destinatorالقصة. ادلرسل )
(: ىو حيمل قيمًة من Receiverوىو يتمثل إيديولوجية النص. ادلرسل إليو )

ادلرسل. وىكذا يشَت ىذا ادلصطلح إىل مكاف ادلرسل ىف وضع القيمة. الفاعل 
(: Object(: حيتل الفاعل دورا رئيسيا يف السرد ادلوضوع )Subjectأو الذات )

موضوع السرد ىو شيٌئ يكشف عنو الفاعُل . وىو ديثل أىدافًا يستهدفها 
(: تساعد ىذه قوة الدعم فاعال Adjuvantالفاعل أو الذات. ادلساعد أو ادلؤيد )

(: دتثل ىذه القوة Traitorيف زلاولتو للوصوؿ إىل ادلوضوع. ادلناىض أو ادلعارض )
 ل  إىل أىدافو وأغراضوادلناىضة كل ما دينع فاعال كي ال يص

( خيرب جردياس عن العالقات  1992:41)رأى لوكسمبورغ وآصحابو  
اليت ديكن أف حتدث بُت اجلهات الفاعلة أو العامل يف القصة. بُت ادلعارضات 

ادلوضوع، والعالقة بُت اجملاىد هبدفو. على وجو -الثالث فاألىّم منها ىو الفاعل
، فإف اجملاىد )الفاعل( ي تكوف من الفاعل كبشر، واذلدؼ )ادلوضوع( العمـو

يتكوف من سلتلف اإلرادات اليت جيب حتقيقها، مثل احلرية والعدالة، والثروة، وما 
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 (sender) ادلرسل

، فإّف النضاَؿ عاقت بو السلطة )ادلرسل(، وإْف  أشبو ذلك. على وجو العمـو
 صلح فالفاعل )ادلرسل إليو( يقبلو كهدية.

حة اإلرث أو أشياء لديها قوة. ليس كل مساعد ومعارض بشرا، مثل أسل 
ديكن أف تكوف السلطة ملموسة، مثل ادللك واحلكاـ من أنواع أخرى. ديكن أف 
تكوف السلطة رلردة، كاجملتمع، ادلصَت، والوقت، بل إحدى اخلصائص الواردة يف 
نفوس اجملاىد.بُت الفاعل وادلوضوع غرٌض، بُت ادلرسل وادلرسل إليو تواصٌل،  

دلعارض ماعوٌف أو صعوٌب. العامل أدوار رلردة يلعبها فاعٌل أو بُت ادلساعد وا
 (.139:  2015، بنيٌة داخلية ) راتنابعض العاملُت. العامل ىو 

   كما يتضح ىف البياف التايل:  

 
 

 
 

( َنَظَر جردياس الصلة بُت شخصية 98-96:  2013رأي إريانتو ) 
واحدة وأخرى. من وظائف الشخصية يف السرد، تنقسم إىل ثالثة عالقات 

ادلوضوع. وتسمى ىذه العالقة باسم  -ا، العالقة البنيوية بُت الفاعلبنيوية. أّوذل
ادلوضوع ىو شيء يريد بو الفاعل. عند كوىاف (. axis Of Desireزلور الرغبة )

(  وضوعادل (receiver) ادلرسل إليو Object(_ 

عارضادل  (opposant) ادلساعد (helper)  )فاعلال Subject( 
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cohan  و شَتيسshiresادلوضوع عالقة مباشرة ديكن  -، العالقة بُت الفاعل
مالحظتها بوضوح يف النص. قد تكوف العالقة بينهما عالقة يريداف هبما )على 
( أو ال يريد  سبيل ادلثاؿ، كاف بطل فاعال يريد أف حيّرر األمَتة من خطف اجملـر
أحدمها )يريد خاطف يكتم صحيتو(. ىذا ادلوضوع ال ينبغي أف يكوف بشرا 
دائما، ولكن ديكن أف يكوف حاال .على سبيل ادلثاؿ رغبة البطل )الفاعل( 

 لتحريِر بلٍد من ملك ظامل )ادلوضوع( 

ادلرسل إليو. وتسمى ىذه العالقة باسم  –العالقة بُت ادلرسل ثانيها،
يعطي ادلرسل قيًما أو قواعًدا أو أوامرا كي (. axis of Transmissionزلور اإلرساؿ )

يكوف ادلوضوع موصوال. وادلرسل إليو فائدة بعد حتقيق ادلوضوع. على سبيل 
َتة )ادلوضوع( قبضت ادلثاؿ، يعطى ادللك )ادلرسل( اجلنود أوامرا لتحرير األم

عليها ساحرة. موضوع ىذه القصة ىو حترير األمَتة، وذلك جوىر أو ىدؼ 
 القصة كلها. مع أف ادلرسل إليو ىو األمَتة. 

ادلناىض. وتسمى ىذه  -قة البنيوية بُت ادلساعد/ادلؤيدثالثها، العال              
ؤيّد فعال دلساعدة الفاعل  (. فَػَعَل ادلaxis of Powerالعالقة باسم زلور السلطة )

كي يصل إىل ادلوضوع، والعكس فَػَعَل ادلناىض فعال دلنع الفاعل يصل إىل 
ادلوضوع. على سبيل ادلثاؿ، يف قصة، حصل البطل على مساعدات من العرّاؼ 
والسيف واخليل. مع أّف البطل حصل على عوائق من السحرة، والتنُت، وما 

  .أشبو ذلك
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ضافة إىل إظهار النموذج العاملي، أظهر باإلمقالة, سهريل يف 
جردياس أيضا منوذجا وظيفيا. ُيستعمل النموذج الوظيفي لوصف دور الفاعل ىف 
أداء مهمة من ادلرسل يف العامل. للنموذج الوظيفي ثالث مراحل: أّوذلا مرحلة 
للحالة البدية، ثانيها مرحلة التحوؿ وثالثها مرحلة للحالة النهائية. مرحل 

ؿ تنقسم إىل ثالث مراحل ىي مرحلة االختبار ومرحلة الرئيسية ومرحلة التحوّ 
عرّب غردياس عن منوذج القصة كحبكة تبٌت عليو أفعاٌؿ سلتلفة تسمى التمجيد. 

بالوظيفة. للنموذج الوظيفي طريقة ثابتة للعمل ألّف قصًة تتحرؾ دائما من احلالة 
وضعهما غردياس مها: النموذج  اإلبتدائية إىل احلالة النهائية. إّف للنموذجُت

العاملي والنموذج الوظيفي عالقًة سببية ألّف العالقة بُت العامل حتدده وظائفو ىف 
 بناء بنية القصة. وتنقسم العملية الوظيفية إىل ثالث مراحل وىي ما يلي:

 احلالة اإلبتدائية (1
 التحّوؿ: مرحلة التأىيل، مرحلة الرئيسية، ومرحلة التمجيد. (2
 النهائية احلالة   (3

 ىنا منوذج وظيفة جردياس فهو استمرار للمخطط العامل السابق.  

احلالة 
 اإلبتدائية 

احلالة  التحوؿ
 مرحلة التمجيد االختبار الرئيسي  االختبار اإلبتدائي  النهائية 

 اجلدوؿ: منوذج وظيفة جردياس
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أظهر ادلخطط الوظيفي مراحال مّرت بو و أظهر قصًة من جانب 
الفاعل من البداية إىل النهاية، وكاف ذلك مفعوال بادلراحل الثالث  -العامل

الفاعل  -للتحوؿ )االختبار البدائي، االختبار الرئيسي، مرحلة التمجيد(. العامل
 ( pdf ديكن أف يصاَل إىل التمجيد، وكذلك بالعكس. )سهريل، مراجع:

 منوذج وظيفي العامل ىناؾ أيضا مستوى النموذج النحوي السرد غَت
يوفر ىذا النموذج صيغة أو قوانُت القصة. وينظر إىل الصيغة باعتبارىا صيغة 
لألحداث تسمى وظائف. جردياس على مستوى تركيب السرد ىو زلاولة جلعل 

، صة. ىذه الوظائف ىي الوضع األويل، مث التحوؿوظائف تبسيط يف الق
اؿ القصة ال تزاؿ ىادئة والوضع النهائي. الوضع األويل عادة ما يتميز بأحو 

وآمنة ومأمونة. وتنقسم وظيفة ىذا التحوؿ عادة إىل عدة وظائف أخرى، 
االختبار اإلبتدائي وىو بداية حملاكمة أو انقطاع يف ادلستقبل من اذلدوء 
والسالـ، تليها باالختبار الرئيسي وىو فًتة من زلاكمة واحدة رئيسية، وانتهت 

اكمة لتحقيق واحد من رلدىا أو نوعا من البدء مبرحلة التمجيد وىي فًتة احمل
للحصوؿ على اذلدوء أكثر جيدا مرة أخرى. الصيغة النهائية ىي الوضع 
النهائي. ىذا الوضع النهائي اليت تتميز عودة دولة مسادلة وطبيعية. ومن ادلثَت 
للقلق ىي العالقة بُت النموذج الوظيفي على مستوى تركيب السردي بنموذج 

 يف مستوى تركيب السردي. يتم حتديد العالقة بُت العامل بالعاملالعامل 
 (.2012:  126)سوسانتو,األخري معصم بالوظيفة يف النموذج الوظيفي 
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النموذج العاملي والوظيفي يف رواية نائب " يف حبث الفكرى اإلطارورة ص
 "عزرائيل ليوسف السباعي دراسة السردية عند أ.ج جردياس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الإليضاح:

 :عالقة مباشرة

 :عالقة غير مباشرة

 البنيوية

الوظيفي منوذج زماين و ادلكافالداليل ال   

نائب عزرائيلرواية   

 البنيوية الديناميكية البنيوية السردية البنيوية الوراثية

يالعامل منوذج  

 عالقة بُت العامل و النموذج الوظيف
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 السابع :مناهُج البحث وخطواتهالفصل 

 منهج البحث  .أ

الباحث ىف ىذا البحث ىو منهٌج وصفّي  ستخدـامنهُج الذي 
( ىو منهٌج حيّقق وضَع رلموعٍة 54: 2011حتليلّي. ادلنهج الوصفي )نذير، 

. ىدفو ىو  ـَ الفكر أو حادثًة يف عصرنا اليـو من الناس، موضوًعا، حالًة ونظا
 يّا ودقيقّيا عن احلقائق، الصفاتالرسم نظامّيا واقع إنشاء الوصف، الصورة أو

 بُت الظواىر ادلبحوثة. 

يف ىذا  الباحث حددج الوصفي التحليلي، يف استعماؿ ىذا ادلنه
عن النموذج العاملي, النموذج الوظيفي و  أواًل مشكلةً البحث أف يكشف 

 العالقة بُت مها يف تشكيل بنية القصة ادلركزية ادلصورة يف رواية نائب عزرائيل
مبحوثًة. مثال، بًتتيب ادلشكلة وفقا للجوانب ادلبحوثة. مث تقـو بالدراسات 
السابقة للحصوؿ على النظرية ادلطابقة بادلشكلة. بعد العثور على النظرية 

ناسبة، جتمع الباحث البيانات السردية ىف شكل اجلمل الواردة يف ادلوضوع، ادل
مث حتّلل البياناِت اليت ُعثرْت بالتحليل  .رواية نائب عزرائيل ليوسف السباعي

الكمي. وأخَتا، يستنتج الباحث استنتاًجا يصّور إجابًة من السؤاؿ يف صياغة 
 ادلشكلة. 
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 خطوات البحث  .ب

 در البيانات امص   ( 1

ليوسف  در البيانات يف ىذا البحث ىو رواية نائب عزرائيلامص
تُررتْت  وىذه الرواية قد السباعي, مصر : مكتبة االسندرية( يوسف) السباعي

, جغجاكرتا : 2008)كمراف أسأد إرشادي, . Izrail  إىل اللغة االندونيسية
 نفيال(

 نوع البيانات أ( 2

ث ىو بيانات زلصولة من لغة مكتوبة يف نوع البيانات يف ىذا البح
 بابا فبابا شكل النص أو اخلطاب يف رواية نائب عزرائيل ليوسف السباعي

 تقنيات رتع البيانات    ( 3

بالدراسة ادلكتبية  تستعمل تقنيات رتع البيانات يف ىذا البحث
قراءة تقنية التسجيل والدراسات ادلتعلقة باألدب. اخلطوة األوىل ىي و  التوثيقية

. Izrailرواية نائب عزرائيل ليوسف السباعي اليت تُررتْت إىل اللغة االندونيسية 
اخلطوة الثانية ىي ترميز الكلمات ىف شكل اجلمل ادلتعلقة ادلشتملة على بيانات 
البنية السردية أ.ج جردياس باستعماؿ ادلخطط العاملي والوظيفي. اخلطوة الثالثة 

البيانات ورتعها. واخلطوة األخَتة ىي اإلستنتاج ىي تسجيل الكلمات يف ورقة 
  من البحث.
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 ( حتليل البيانات 4

من حيث ادلبدأ، يريد الباحث أف يصف البنية السردية أ.ج جردياس 
ىف رواية نائب عزرائيل ليوسف السباعي باستعماؿ ادلخطط العاملي والوظيفي. 

 تحليلها.لذلك، بعد احلصوؿ على البيانات ورتعها يقـو الباحث ب

ىف ىذه احلالة، يستعمل الباحث البنيَة السردية باستعماؿ الدراسة 
السردية اليت وضعها أ.ج جردياس. أما ىف ىذا البحث، يستعمل الباحث منهَج 

وحتليل بابا فبابا فيها  ستعماؿ ادلخطط العاملي والوظيفي.البنية السردية با
 واية نائب عزرائيل.العامل, والنموذج الوظيف وعالقة بينهما يف الر 

 ( االستنتاج أو اخلالصة5

اخلطوة األخَتة يف ىذا البحث ىي تعيُت االستنتاج لنتائج التحليل 
على رواية نائب عزرائيل ليوسف السباعي. ىذا االستنتاج جواب من مشاكل 
البحث ىي دلعرفة البنية السردية اليت وضعها أ.ج جردياس باستعماؿ ادلخطط 

  . رواية نائب عزرائيل ليوسف السباعي ىف العاملي والوظيفي
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 الفصل الثامن :تنظيم الكتابة 

يف زلاولة للحصوؿ على نتائج البحث ادلتوقّعة، وينقسم ىذا البحث 
 إىل أربعة أبواب، من أمّهها: 

الباب األّوؿ مقّدمٌة. يشمل ىذا الباب على خلفية البحث، حتديد 
لدراسات السابقة، اإلطار الفكري، البحث، أىداؼ البحث، فوائد البحث، ا
 مناىج البحث وخطواتو، وتنظيم الكتابة. 

نظري. يشمل ىذا الباب على الدراسات ال األساسالباب الثاين 
النظرية عن تعريف األدب، الرواية، البنية السردية، الّروائية اليت وضعها أ.ج 

 ردياس.ج

البنية السردية اليت الباب الثالث حتليل. يشمل ىذا الباب على حتليل 
رواية نائب عزرائيل  وضعهاأ.ج جردياس باستعماؿ ادلخطط العاملي والوظيفي ىف

 .ليوسف السباعي

 والتوصيات.الباب الرايع خادتة. يشمل ىذا الباب على النتائج  


