
 

 

 الباُب األّولُ 
 مقّدمة  

 خلفيُة البحث   .أ
ين: داخلّي صر يتكّون من عن وهو .يلد علُم األدِب عماًل أدبّيا

 و عنصرٌ ه العمل األدبي. والخارجي نص هو عنصٌر دّل على ليوخارجّي. فالداخ

 .ةرديالس وصمن النصنصًّا  كان العمل األدبي خارج النص. عماًل أدبيّا يكّون

هي  النصوص السردية  (229: 2991) وأصحابه Luxemburg  لوكسمبورغ رأى

س لي سلسلة من األحداث.و  مضمونها قصة تاريخيةنصوص غير حوارية  كل

ر و األساطي حكايات والالقصيرة و القصص و  الرومانسياتفرق بين  هناك

 ليس ة.واقعيالخيالية أو القصص ال مراسالت وال الذاتية والسير و  اليوميات،

كل شكل من أشكال األخبار والتقارير في   ه، ولكنأدبًا وحده يالنوع السرد

  .وما أشبه ذلكواألحداث اإلخبارية  ازالتلف بواسطةالصحف أو 

مكن ي .البنيويّ  مدخلال باستخدمهذا البحث محاولة لدراسة األدب 

وصف مل األدبّي الخيالّي بالتحقيق، والبحث والقام الّتحليل البنيوّي للعيُ  أن

ألدبّي هي ل االعالقة بين العناصر الّداخلّية. أّول خطوة لوصف العمللوظيفة و 



 

 

ت واألشخاص ثال كيف كانت الحوادث والحبكامبالتحقيق والوصف، 

: 1002)نورجيانتورو، وغير ذلك  وجهات الّنظروالّشخصّيات والخلفّيات و 

73.)  

في  Sudiro Satoto ساطط يراسودفقال البنيوي  مدخلوفيما يتعلق بال

ور وتتطأرسطو  عصرمنذ  تبدأهذه النظرية  ( إنّ 2991 :7) Jabrohim جبراهيم

عمل لاالتي تؤكد على استقالل  ( البنيوية1الروسي، ) شكليال مذهب( ال2)إلى 

، كاأمريو  بريطانيافي  يتطّور( النقد الجديد الذي 7في عملية الفهم، )األدبي 

كان  ( ما بعد البنيوية.1( البنيوية الفرنسية، و )2( البنيوية تسجيكو، )4)

فهو من  باحثي األدب أحد Algirdas Julien Greimas يرداس جوليان غريماسألج

محاولة التطبيق في لواحدًة منها  فتتخذ الباحثةُ ، كثيرةظرية البنيوية  ن ألنّ  .فرنسا

موضوع هذا  أما .ألخيرداس جوليان غريماس هانظرية وضع يهذا البحث ه

  نجيب الكيالني.ل سالم مةحمارواية  البحث هو

لنظرية البنيوية إّن Rokhmansyah (1024 :88 ) رخمان شاحفي 

.ج غريماس مزايا في تقديم حياة األشخاص في عند أ الناروتولوجية/السردية



 

 

بنية السردية راهيم، أّن نظرية الرأى جب. بالتفصيل القصة من بدايتها إلى نهايتها

ة، وتحليل بنية القص لتحليل عمل النثر الخيالي مستندا إلى تستخدميمكن أن 

 ضعهاو  إّن ذلك مفهومٌ أساسّي لخطوات العمل التي لوظيفية،وا aktanبنية العامل 

  (.21: 2991، جبراهيم) ريماسجأ.ج 

نجيب الكيالني  كان  نجيب الكيالني.رواية لسالم"  حمامةرواية "

وظ، ا ال تقل شهرتُه عن األدباء الرائعين مثل نجيب محفحديث امسلم اكاتبأِديًبا و 

عدة مختارات و أكثر من ثالثين رواية  أّلفقد  ي وغيرهم.توفيق الحكيم، المنفلوط

اله إلى وقد ترجمت بعض أعم .ةشر والصحف المصرينشرْتها النُ القصيرة  القصة

 تحّدثي لغات مختلفة، مثل اإليطالية والروسية والتركية واإلنجليزية واإلندونيسية.

االجتماعية والتحرير وتعسف الحكام والمالك، وقمع  عن هأعمالِ  معظمُ 

  ذلك. أشبه، والنقد االجتماعي، وما المستضعفين

 ًضار أ ال يملك يرالقطن الفق فالححياة  عن هذه الرواية ثتتحدّ 

 الشخص) عبد الودود رضوان االرض فهومالك ه يستأجر من زراعية، إال أن

عبد الودود شخصية أنانية وأرباحه في المنتجات ل .(في هذه الرواية الرئيسي



 

 

 يلصحتى في ظروف المحا قدرة الفالحين. ظُلما خارج د األجور  يحدّ  الزراعية.

أدت  .ليوّ األجور وفقا لالتفاق األ وادفعي يوجبهم أن، الفاسدة الفارغة الزراعية

مقتل أحد  مرتفعة في وتلكعبد الودود  ضدهذه األنانية إلى انتفاضة الفالحين 

 الفالحين.من  المتمردين

 لك يثيرحتى ذ المستضعفينعلى  وظالمة مذمومة مواقفهو  إّن صفاته

ة في حياة القلب موجودطيبة  لطيفة فتاةٌ هي سكينة  .االضطرابات في كل مكان

حكمة هرت ظوهنا  المحبة. بمواعظ مواقفهو  صفاته عبد الودود. حضورها يغّير

حمامة ة مشكلة في روايذلك الوصف  رض.األبصفته مالك  وسياستهعبد الودود 

  سالم.

ث دااألحتتحّدث عن مثيرة للدراسة ألنها  روايةٌ " سالم حمامة" روايةُ 

 توابل الحب والصراعاتب ملفوفةالرواية  والصراعات الشائعة في الحياة.

مضمون يس ل .جيدا وِعلًما نافعاانطباعا للقراء تعطي  حتى، الجاريةاالجتماعية 

الجوائز دة عحصل قد ف معروف مؤلّ  أنه اهف  ى مؤلّ نر ولكن إذا  قصته مثيرا وحده

                ريب في العظمة. العمله األدبي  من أعماله األدبية، حتى أنّ 



 

 

 لقارئ.ل فالمؤلّ  " أمانات ووصايا يقدمهاسالم حمامة" روايةفى 

 حمامة" روايةل إنّ  استنادا إلى ذلك سكينة.فى عبد الودود و  تلك الوصايا لتتمثّ 

صغيرة، الة قصالوحدات " سالم حمامة" روايةفى  .العواملفي  ةً يوظيف بنيةً " سالم

  .عاملفي ال بيقهكن تطيم فيها صراع وكل

 تحليل بنية( 41: 2991) وأصحابه Luxemburgلوكسمبورغ  رأى

 ّدثيتح ومشاركتها في مختلف األحداث.وجود األشخاص  يستفيد العامل

 .لقصةل أو العاملين غريماس عن العالقات التي يمكن أن تحدث بين الفاعلين

لنموذج ل .عاملل في المهمة المرس أداء فى الذاتوظيفي لوصف دور الموذج الن

 وثالثها ولمرحلة التح ثانيهامرحلة للحالة البدية،  أّولها مراحل: ثالثالوظيفي 

 ختباراللة امرح التحّول تنقسم إلى ثالث مراحل هيحل مرحلة للحالة النهائية. مر 

 أنّ  غريماس رأى ( .22: 2991، جبراهيم) .ومرحلة الرئيسية ومرحلة التمجيد

الخطاب أو النص  فى طوالمنطقة مفتوحة وتقع  Isotopi التشاكل الداللي

  (.270: 1021السردي نفسه )سوسانتو، 



 

 

ترحها اق كما بنيويةالنظرية البتحليلها " يمكن سالم حمامة" رواية

عامل، المخطط  باستعمال يمكن تحليلهرواية هذه الكل صراع في  غريماس.

 تريد، لسابقاستنادا إلى الشرح المذكور ا .والبنية الزمانية المكانية ةالوظيفي البنية

  تحت عنوان:دبي األبحث الإجراء  ةالباحث

 نجيب الكيالنيلمة سالم في رواية حما النموذج العمالى و الوظيفى"

 ( "ريماسج أ.ج سرديةدراسة )

 تحديد البحث .ب
واية ر ريماس الواردة فى جيُركَّز هذا البحث على البينة السرديةأ.ج 

حث الباحثةُ فى هذا الب تستخدمهمدخل الذي ال. لنجيب الكيالنى حمامة سالم
 األصح هوالعاملية والوظيفية الواردة في نظرية البينة، هو مدخل البينة السردية

 ريماس.جأ.ج  التي وضعها السردية
كي يكون هذا البحث أكثر تركيزا وتوجيها، فستصيغ الباحثُة مشكلًة 

 لي: ت فكماخلفية المذكورة رئيسيًة بحثيًة مستندًة إلى ال
  ؟ لنجيب الكيالنىحمامة سالم المصّور في رواية  ىالعامل نموذجكيف  .1

 نىلنجيب الكيالحمامة سالم المصّور في رواية نموذج الوظيفى كيف  .2
 ؟



 

 

 لقصةفي تشكيل بنية ا والوظيفي العاملي النموذجكيف العالقة بين  .3
  ؟  لنجيب الكيالنىسالم حمامة المصّورة في رواية  المركزية

 أهداف البحث .ج
استنادا إلى صياغة المشكلة المذكورة، فالحاجة إلى أهداف هذا 

 البحث لتحقيق نقطة مضيئة في دراسته، أما األهداف المقصودة هي: 
  لنجيب الكيالنىحمامة سالم رواية المصّور في  ىالعامل نموذجمعرفة  .1

  نىلنجيب الكيالحمامة سالم رواية في  المصّور الوظيفى نموذجمعرفة  .2

ة القصة في تشكيل بنيالوظيفي  و العاملي النموذجمعرفة العالقة بين  .3
 .لنجيب الكيالنىحمامة سالم رواية المصّورة في المركزية 

 فوائد البحث .د
عسى أن تفيد نتائج هذا البحث فائدًة، إّما نظريّا وإّما ع مِلّيا. الفوائد 

 ، من أهّمها: كثيرةلفوائد العملية  النظرية وا
 الفوائد النظرية  .أ

( عسى أن يعطي هذا البحث مراجع البحث، خصوصا لعلوم األدب 2
النظرية سات الدرا باستخدمالتي تتعلق بنظرية البنية السردية منهًجا 

 أ.ج غريماس  التي وضعها الّروائية
علقة الحقة مت ( عسى أن يعطي هذا البحث تسهيل البيانات لدراسات1

 . لنجيب الكيالنىحمامة سالم رواية ب
 الفوائد العملية  .ب



 

 

( هذا البحث مفعول للحصول على الشهادة الجامعية األولى في قسم 2
اللغة العربية وأدبها كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الجامعة اإلسالمية 

 الحكومية سونان غونونغ جاتي باندونغ. 
لوم األدبية لعشاق األدب التي تتعلق بالبنية السردية ( إضافة خزائن الع1

 أ.ج غريماس في البحوث األدبية. التي وضعها النظرية الّروائية
 الدراسات السابقة .ه

Tiara Siti Nurfajriah , (UNPAD 1023)  تحليل الهيكلية الجينية رواية حمامة
ة دراسة م مع مقاربالسالم نجيب الكيالني في أطروحته يحلل رواية حمام السال

البنيوية الجينية. نظرًا إلى نفس التحليل الهيكلي ، يعرض العناصر الجوهرية التي 
تبدأ من الموضوع ، أو الشخصية ، أو اإلعداد ، أو اإلعداد للوالية ، فإن الوصف 

 العام ليس محدًدا.
 (UNDIP 1022) Yuliani Rahmah  ،Sanmai No Ofuda In Perspective Greimas in his 

journal his study a Japanese tale mukashi banashi بعنوان )Sanmai No Ofuda and choose 

the structuralism of A.J model. Greimas)  كدراسة له. تحليل بالتفصيل مخطط
الفاعل والنموذج الوظيفي ، وأضاف مع عناصر الجوهرية مثل الموضوعات 

 ون أي نظير من الفضاء والوقت.والشخصيات والمؤامرات فقط د
( قصة خلق اإلنسان في القرآن )منهج الترادفية UNPAD ،1022سنا هيسانا )ح

السردي( في أطروحته مع مقاربة المنهج القرآني والموضوع المتبع في تحليله هو 
قصة اإلبداع البشري الموصوفة في البنيوية السردية المأخوذة من النظرية الكبرى 

تحليل بالتفصيل قصة خلق اإلنسان من مخططات الفاعل إلى  أ.ج غريماس.
 نماذج وظيفية.



 

 

للبنية من العامل ونموذج وظيفي من أسطورة األميرة (  Sahril) تحليل سهريل 
الخضراء )قوات الدفاع الشعبي( في هذا البحث ناقش حول هيكل العامل 

تفصيل لدراسة بالونموذج وظيفي مع وجوه أسطورة األميرة الخضراء. حللت هذه ا
 مخطط الفاعل والنموذج الوظيفي وحده دون أي نظير من الفضاء والوقت.

أن هناك  ثةالباح، يعرف  الباحثةمن الدراسات األدبية المختلفة التي يمتلكها 
نفس استخدام األجسام الجديدة حمامة السالم فقط نهج مختلف ونفس 

 باحثةالفة. لذلك ، سيقوم ريماس لكن كائنات مختلجالدراسة البنيوية أ.ج 
بفحص بنية الممثلين والنماذج الوظيفية ونظائر وقت الفضاء في رواية نجيب 

 سالم". ةالكيالني "حمام
 اإلطار الفكري .و

بح  صا في المجتمع أحدثً  أو عمالً  أنّ  فى األساس هي تعريف البنية
ست العالقات لي .ء والكلّ عالقة متبادلة بين أجزائه وبين الجز  فيه ألنّ  ُكِليًّا

 عارضت، ولكنها سلبية أيضا، مثل النسجام، مثل التشابه واالوحدهاإيجابية 
لعكس كل جزء واعلى   ةملتشم بنيوية وحدة" البنيةذلك، أن  بجانب والصراع.

 هذا المفهوم يجعل البنيويينكان  وليس آخر". دّل على الكلّ جزء الكل   أنّ ب
ألدبية نجدها في األعمال اكما مختلفة  ت العالقات القائمة بين طبقا يفّضلون

 ( .78: 2991 وأصحابه  )لوكسمبورغ
 من البحوث البنيوية فرعٌ أّن Endraswara (1008 :20 )إندراسوارا  رأى

مع  البنيوية   أرسطو قّدماليونان،  عصرمنذ  الجوانب اللغوية.ب وهي متصلةاألدبية 
 كمالية أنّ هذا الشرح ثل يتم .قاالتساالشاملة، والوحدة، والتعقيد، و المفهوم: 

صر من عن أثمن الكلّ  للعنصر األدبي. كليالمعنى يعتمد على االتساق ال



 

 

من ة بنية كل وحدلن تفيد   المعنى. نظام   كّونت عالقةً كل عنصر ل ألنّ  .مستقل
تلك  يمكن أن تكون أخرى.ببنية عالقتها تُتصل أدبية معنى إال إذا  وصنص

 اواة.المسعالقة االنقالب و عالقة التناقض، عالقة  ،عالقة متسلسلة العالقة

يل المثال،  على سب .كليالمعنى التؤتى هو كيف وظيفة العالقة فاألهم من ذلك 
وهذا يعني  ." pahit " عليها كلمة تتناقضعندما  " لها معنى كاملmanis "كلمة 

 وظائف.األدبي  لبنية نّ إ
بيل المثال، على س .تعريفاتال البنيوية في التطورات الالحقة لها أوسع

 شرحهاو وضعها فرديناند دي سوسور  كماالبنيوية القائمة على المفاهيم اللغوية  
 تشير إلى( على التطورات الالحقة 20: 2991، جبراهيم)في  هاوكس

، ليفي فالديمير بروبمنهم: في تطوير هذه البنيوية  األشخاص السيميائية.
ا، جان وروف، جيرالد جينيت، فيليكس فوديكشتراوس، آج غريماس، تزفيتان تود

لى النظرية ع يحّدد هذا البحث ألنّ  موكاروفسكي، كلود بريموند، وروالند بارثس.
بمزيد  ستشرح الباحثةُ ها آج غريماس، في إطار هذه النظرية كما وضعالبنيوية  

 ها آج غريماس.كما وضعالتفصيل حول النظرية  
 ريماسجعند أ.ج  سرديةالبنيوية الالفصل الثاني: 

 و ض ع   .المذهب البنيوي وهو فرنسي تابع ريماسجيرداس جوليان ألج

 .ظيفةكو م بروب أصغر عنصر سردي ثابت في عمل أدبي  قدّ  بروب. نظرية  

 ضعاستنادا إلى هذه النظرية، و  الوظيفة والدور. علىبروب  نظريةُ تركز هكذا، 

مجرد، عن الحب،  شيئٌ  عاملأّن الغريماس  رأى .aktanالعامل  غريماس نظرية  



 

 

 إذا أصغر وحدة السرد. أّن العامل أىور  .شخاصوالحرية، أو مجموعة من األ

 نة.هو عنصر نحوي له وظائف معيالعامل بالوحدة النحوية السردية، فرتبط يُ 

 ي شكل السرد.فومحمودية منطقية أفعاال  تبّينأساسية للقصة الوظيفة هي وحدة 

تكون  حتى ة  القص تحّركقصة ال حبكةال يزال يهتم ب املعال بعبارة أخرى، مخططّ 

: 1022والتعقيد واالنتهاء )راتنا،  التي تتكون من البدايةحلقات الأهم ب، رواية

279. )  

 مّ فاأله الثالث المعارضات بين صحابهوآ Luxemburg رأى لوكسمبورغ

عموم، فإن لعلى وجه ا. بهدفه الموضوع، والعالقة بين المجاهد-منها هو الفاعل

المجاهد )الفاعل( يتكون من الفاعل كبشر، والهدف )الموضوع( يتكون من 

مختلف اإلرادات التي يجب تحقيقها، مثل الحرية والعدالة، والثروة، وما أشبه 

ح وإْن نجعلى وجه العموم، فإّن النضال  عاقت به السلطة )المرسل(، . ذلك

  .يقبله كهدية فالفاعل )المرسل إليه(

، مثل أسلحة اإلرث أو أشياء لديها بشراكل مساعد ومعارض ليس  

قوة. يمكن أن تكون السلطة ملموسة، مثل الملك والحكام من أنواع أخرى. 



 

 

مجردة، كالمجتمع، المصير، والوقت، بل إحدى  يمكن أن تكون السلطة

المرسل  غرٌض، بين وضوعبين الفاعل والم.المجاهدنفوس الخصائص الواردة في 

أدوار  لالعام. ماعوٌن أو صعوبٌ  والمعارض بين المساعدتواصٌل،   إليه والمرسل

 1022) راتنا ،  داخلية بنيةٌ  Actansلعامل ا. عاملينبعض الأو  مجردة يلعبها فاعلٌ 

 :278-240 .) 

 البياني التالي: فى  كما يتضح

 

 

 

  

ريماس أيضا نموذجا جظهر أ، العاملينموذج ال إظهارباإلضافة إلى 

المرسل من ة مهم اءأد فى فاعلوظيفي لوصف دور الالذج النمو  ستعمليُ  وظيفيا.

 انيهاثمرحلة للحالة البدية،  أّولها مراحل: ثالثلنموذج الوظيفي ل .عاملفي ال

ثالث  التحّول تنقسم إلىحل مرحلة للحالة النهائية. مر  وثالثها مرحلة التحول

 ومرحلة الرئيسية ومرحلة التمجيد. ختبارالمرحلة ا مراحل هي

  .السابق العامللمخطط هو استمرار لفوظيفة غريماس  نموذجهنا 

 (receiver) المرسل إليه  (Object) موضوعال (sender) المرسل

عارضالم (Subject) فاعلال (helper) المساعد  (opposant) 

 



 

 

الحالة 

  ةاإلبتدائي

 الحالة تحولال

 تمجيدمرحلة ال  االختبار الرئيسي  االختبار اإلبتدائي  ةالنهائي

 ريماسج ظيفةو  نموذجالجدول: 

 قد سّماهماالزمان. ( المكان و( 2 القصة هما: حبكة   يحددان تأثيران هناك

 Isotopالتشاكل الداللي ك ريماسج

ي وقعت عليها القصة. مكان ف بيئةً  شاكل الداللي المكانيالت يقطع

خفية وتصحح بطريقة خاطئة  ، وأما بيئةUtopianمكان عمل الفاعل يسمى 

  . heteropian  تسمى

 تحويل  الزمان أو الوقت، بمعنى أنّ  زمانيالتشاكل الداللي ال يقطع

) توفيق  .والمستقبلالماضي، والحاضر،  زمان :ثالثة أقسامالبنية السردية  اتجاه

 ،1021  :208-209.)  

من الشرح الذي تم تقديمه ، إذا كان مكتوبًا مع المخطط سيكون  

 :كالتالي
 البنيوية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منهُج البحث وخطواته .ز
 منهج البحث 

ه الباحثُة فى هذا البحث هو منهٌج وصفّي تستخدمذي منهُج ال
( هو منهٌج يحّقق وضع  مجموعٍة 24: 1022تحليلّي. المنهج الوصفي )نذير، 

من الناس، موضوًعا، حالًة ونظام  الفكر أو حادثًة في عصرنا اليوم. هدفه هو 
فات صإنشاء الوصف، الصورة أو الرسم نظامّيا واقعّيا ودقيقّيا عن الحقائق، ال

 والعالقات بين الظواهر المبحوثة. 
هذا المنهج الوصفي التحليلي، تحدد الباحثةُ أوالً مشكلًة  استخدمفي 

مبحوثًة. مثال، بترتيب المشكلة وفقا للجوانب المبحوثة. ثم تقوم بالدراسات 
السابقة للحصول على النظرية المطابقة بالمشكلة. بعد العثور على النظرية 

ع الباحثةُ البيانات السردية فى شكل الجمل الواردة في الموضوع، المناسبة، تجم
ليل ثم تحّلل البياناِت التي ُعثرْت بالتح .لنجيب الكيالنىحمامة سالم رواية 

 البنيوية الوراثية البنيوية الديناميكية

 البنية الوظيفية

 البنيوية السردية

 مخّطط العامل

 رواية حمامة السالم

زماني و المكانالداللي ال  



 

 

الكمي. وأخيرا، تستنتج الباحثُة استنتاًجا يصّور إجابًة من السؤال في صياغة 
 المشكلة. 

 خطوات البحث 

 مصدر البيانات    ( 2
 لنجيب الكيالنىحمامة سالم البيانات في هذا البحث هو مصدر 

 Merpati Ladang Kapas.   التي تُرجمْت إلى اللغة االندونيسية
 ( نوع البيانات 1

نوع البيانات في هذا البحث هو بيانات محصولة من لغة مكتوبة في 
  .لنجيب الكيالنىحمامة سالم شكل النص أو الخطاب في رواية 

 جمع البيانات تقنيات    ( 7
تستعمل تقنيات جمع البيانات في هذا البحث تقنية التسجيل 

نجيب لحمامة سالم والدراسات المتعلقة باألدب. الخطوة األولى هي قراءة رواية 
. الخطوة Merpati Ladang Kapasالتي تُرجمْت إلى اللغة االندونيسية  الكيالنى

ات البنية علقة المشتملة على بيانالثانية هي ترميز الكلمات فى شكل الجمل المت
السردية أ.ج غريماس باستعمال المخطط العاملي والوظيفي. الخطوة الثالثة هي 
تسجيل الكلمات في ورقة البيانات وجمعها. والخطوة األخيرة هي اإلستنتاج من 

  البحث.
 ( تحليل البيانات 4

ريماس غمن حيث المبدأ، تريد الباحثُة أن تصف البنية السردية أ.ج 
 باستعمال المخطط العاملي والوظيفي. لنجيب الكيالنىحمامة سالم فى رواية 

 لذلك، بعد الحصول على البيانات وجمعها تقوم الباحثُة بتحليلها.



 

 

فى هذه الحالة، تستعمل الباحثُة البنية  السردية باستعمال الدراسات 
باحثُة تستعمل الأ.ج غريماس. أما فى هذا البحث،  الناراتولوجيةالتي وضعها

  منهج  البنية السردية باستعمال المخطط العاملي والوظيفي.
 ( االستنتاج أو الخالصة2

الخطوة األخيرة في هذا البحث هي تعيين االستنتاج لنتائج التحليل 
. هذا االستنتاج جواب من مشاكل لنجيب الكيالنىحمامة سالم على رواية 

ط تي وضعهاأ.ج غريماس باستعمال المخطالبحث هي لمعرفة البنية السردية ال
 لنجيب الكيالنى .حمامة سالم رواية  العاملي والوظيفي فى

 نظاميات الكتابة .ح
في محاولة للحصول على نتائج البحث المتوقّعة، وينقسم هذا البحث 

 إلى أربعة أبواب، من أهّمها: 
د يالباب األّول مقّدمٌة. يشمل هذا الباب على خلفية البحث، تحد

البحث، أهداف البحث، فوائد البحث، الدراسات السابقة، اإلطار الفكري، 
 منهج البحث وخطواته، ونظاميات الكتابة. 

نظري. يشمل هذا الباب على الدراسات النظرية  األساسالباب الثاني 
 .ج غريماس.أ التي وضعها النظرية الّروائيةعن تعريف البنية السردية، تحليل 

حليل. يشمل هذا الباب على تحليل البنية السردية الباب الثالث ت
حمامة رواية  أ.ج غريماس باستعمال المخطط العاملي والوظيفي فى التي وضعها

    .لنجيب الكيالنى سالم 
 .الباب الرايع خاتمة. يشمل هذا الباب على النتائج واالقتراحات

  


