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 الباب األول
 مقدمة 

 خلفية البحثالفصل األّول : 

الرواية إحدى أجناس األعمال األدبية وهي سردية، مبعىن أن احلكاية أو 

القصة اليت توَصف أكثرها قصصيا من مظاهرة. والرواية حتكى الشخصيات أو 

األحداث على وصف دراماتيكي، وكاد الوصف فيها حقيقة، فكأن القراء 

أو قصة يف الرواية. وابإلضافة، إن الرواية تُنسي القراء أن  مشاركون حبكاية

الشخصيات واخللفية حتكيان غري مباشرة، فإهنما تقصان سرداي ابلطريقة السردية 

  (.Aziez، 0202 :3)اخلاصة 

السرد هو القصة اليت تقص األحداث.كأن السرد يشارك القراء يف القصة 

 هم للسرد هو الفعل. وهناك عنصر أخر يففيشعرون أبهنم جزء منها، والعنصر امل

: Keraf ،0223)ف السرد وهو الزمان، ألن بدونه فالسرد صعبة للتفريقه ابلوص

031.) 
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من رواايت توصف األحداث وهي رواية حكاية زهرة حلنان الشيخ 

 يفاألحداث والشخصيات الذان تقصان  .ابلطريقة السردية أو الطريقة القصصية

الرواية.  على األحداث يففكأن القراء مشاركون  ،ف فيها حقيقةالرواية يكاد الوص

ها بعد روايتها األوىل "انتحار رجل ميت" وروايتتكتب حلنان الشيخ وهي الرواية 

الثانية "فرس الشيطان". حنان الشيخ روائية وصحافية ومؤلفة قصص قصرية 

لبنان.  دبوكاتب مسرحية من لبنان. ومن أجل مؤلفاهتا، فصارت معروفة يف أ

ورواية حكاية زهرة وصف أايم طفولتها، أي أهنا خلط بني املاضي وأايم احلرب. 

وهذه الرواية نقطة حتول عندها، ألهنا قالت أن كتابة الرواية الثانية تدريب، أي  

 .(Hanie ،0200 :3) كأهنا تدرب نفسها يف كتابة الرواية

 رت حنان الشيخرواية حكاية زهرة ممنوعة من النشر يف لبنان، فنش

، ألن ليس هناك انشر يريد أن ينشرها. وعدد الصحف هلذه 0892بنقودها عام 

صفحة. قصت حنان قصة زهرة اليت هترب نفسه من التخويف  042الرواية هو 

واحلرب. وكأن هذه الرواية تتمتص قراءها إىل داخل القصة أي إىل حياة زهرة حىت 

بت إىل تني وهلا االضطراابت العصبية، فذهموهتا. ويف القصة، فإن زهرة جمهضة مر 
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أفريقيا وعاشت مع عمها. الزواج بدون حب سبب الطالق وعندما رجعت إىل 

بريوت فإهنا يف موقع احلرب. ويف هذا املوقع فوجدت القناص املاهر الذي حتبه. 

. وهبذه (Hanie ،0200 :4)ويف هناية القصة، زهرة عرفت املستهدف للقناص

حنان الشيخ للنظام األبوي الذي ينمو يف لبنان. وحنان ظهرت  الرواية، نقدت

 هذا األمر ابألحداث اليت حتكى من خالل البنية السردية.

 ،Keraf)والبنية السردية هي حديث يقص احلياة الديناميكية يف زمن معني 

والبنيوية السردايت من طرق البحث للبنية السردية. فقام جريار  ،(031: 0223

الطريقة لدليل املكوانت املتورطة، وهي زمان السرد وطريقة الرواية  جنت هبذه

، Ratna)وصوت السرد. فانقسم الزمان إىل ثالثة أنواع وهي الرتتيب والرتدد واملدة 

0224 :054.) 

سرعة بني زمان السرد وزمان الرواية  ( أن املدة92: 0892)قال جنت 

صة، زمان حدوث األحداث يف القاليت ترتبط مع بعضها البعض. زمان السرد هو 

 (.Nurgiantoro ،0223 :042)فزمان الرواية زمان الزم لقراءة اخلطاب األديب 
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ويف رواية حكاية زهرة وصفت حنان الشيخ عالقة زمان السرد وزمان 

 .01صفحة الرواية يف القصة، كما اقتبست الباحثة من الرواية 

ل له وضوع. نمنيت لو أقو جلست طوال الزمان يف السيارة أحاول فتح امل
"أرجوك ال تفسد أايمي هنا. انك  تضايقين". مند أن أخذت األايم 
التالية حتاول أن تدفن ذاك اجلرح، أخذت أفكر يف خايل ويف يده 
وأعصاهبا اليت كانت تشد على كتفي كما حيدث بني رجل وامرأة. 

 (0898:01)الشيخ، 

 جائت ة ابلذكرايت املؤملة اليتونظرا إىل االقتباس السابق أن زهرة مكتئب

من عمه حىت مضت األايم. وعبارة "مند أن أخذت األايم التالية" تدل على أن 

الراوية ال تذكر الزمان تفصيال، أي عدم املعلمومات عن األحداث اليت حتدث يف 

وهذا  (.NT=0)حياة زهرة. وهذا ما يسمى ابلرواية الفارغة أو ما قل من الرواية 

 .ST= n. NT < ∞ ST غة اإلضمار جلنتمطابق بصي

داث الذي يقص ح وايةوبناء على ذلك، فهناك فرق بني سرعة زمان الر 

لف بزمان الرواية املكتوب بنيواي يف القصة. وتقص املؤلفة احلدث يف القصة اليت ختت

بني زمان سردها وزمان روايتها. ولذلك، وجدت الباحثة فجوة  وعدم التناسب 
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. كما وايةر اك فجوة بينهما فقط بل فجوة يف القصة لعدم زمان البينهما. ليس هن

 .00صفحة يف 

وتطل أمي بفستاهنا األزرق املعرق، وشعرها املرفوع عن عنقها مبشط. 
ويطل وراءها رجل الغرفة. الرجل الذي يقبلين وحيملين وجيلب يل الدمى 

قبته ر  الصغرية. يطل ويداه على منديل أبيض فوق أنفه. يقرب رأسه حىت
ويشد على أنفه ويعود فريجع رأسه إىل اخللف مث يفتح املنديل ويعود 
فيضعه على أنفه ويشتم. أمي قلقة حتاول أن تفعل شيئا، حتاول أن تقول 
شيئا: "كيف فاتت هامللعونة؟". ومصطفى ال يستفهم، إنه يعرف أن 

 (00: 0898ذاببة دخلت أنف الرجل. )الشيخ، 

ي حتتوى إمنا ه عن األحدث ىحيتو  الرعة السرد سف ،االقتباس السابق من

  على الوصف فقط. وجيب للسرد أن حيتوى على رواية احلدث الذي يقرن ابلوقت.

ولعدم التناسب بني سرعة زمان السرد وزمان الرواية، فأرادت الباحثة أن 

أي بوصف أشكال املدة تدرس سرعة الرواية أو املدة دراسة بنيوية سردايت. 

اخليالية  وابإلضافة، إن دراسة األعمال. زهرةبني بنية املدة يف رواية حكاية  والعالقة

خاصة الرواية مبدخل البنية السردية اندرة. وأغلب الدراسات هو حتليل البنية 
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بوصف املوضوع واخللفية واحلبكة والشخصيات وغريها. ولذلك السبب، 

املدة يف وان "ت حتت عنفستبحث الباحثة هذا املوضوع بدراسة البنيوية السرداي

 ."رواية حكاية زهرة حلنان الشيخ )دراسة بنيوية سردايت جلريار جنت(

 حتقيق البحث وحتديدهالفصل الثّاين : 

استخدمت الباحثة مدخل البنيوية السردايت جلريار جنت يف هذا 

 البحث، وتركز ابلبنية السردية من انحية املدة يف رواية حكاية زهرة حلنان الشيخ.

 وحددت الباحثة تركيز هذا البحث بسؤالني:

 كيف أشكال املدة يف رواية حكاية زهرة حلنان الشيخ؟ .0

 كيف العالقة بني بنية املدة يف رواية حكاية زهرة حلنان الشيخ؟ .0

 أغراض البحث وفوائدهالفصل الثالث : 

 أغراض البحث .1

 بناء على حتقيق البحث وحتديده السابق، فهناك غرضان هلذا البحث:

 ملعرفة أشكال املدة يف رواية حكاية زهرة حلنان الشيخ. .أ
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 ملعرفة العالقة بني بنية املدة يف رواية حكاية زهرة حلنان الشيخ. .ب

 فوائد البحث .2

 ولعل هذا البحث مفيد نظراي كان تطبيقيا. وستأيت فوائده كما تلى:

 الفوائد النظرية .أ

ظرية ما ما يتعلق بناملرجع يف البحث، خاصة يف علم األدب وال سي( إسهام 0

 البنيوية السردايت جلريار حنت يف الثروة األدبية العربية.

تطبيق نظرية جريار جنت يف البحث، فتحليله ابلطريقة اخلاصة أي نظرية  (0

 البنيوية السردايت.

وصف األشكال وعالقتها ببنية املدة يف رواية حكاية زهرة ابستفادة النظرايت  (3

 املناسبات.
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 د العمليةالفوائ .ب

هذا البحث مقدم لقسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  (0

جامعة سوانن جونونج جايت اإلسالمية احلكومية ابندونج للحصول على 

 الدرجة اجلامعية األوىل.

زايدة املعلومات للمجتمع والعاشقني لألدب من انحية أشكال املدة، تقنياهتا  (0

 الدراسة البنيوية السردايت. ووظائفها يف

تقدمي الفهم عن منوذج حبث أسلوب السرد هو كي القارئ  أن يفهم وقت ( 3

سرد القصص الذي قدمه الراوي و ميكن أن تكون فكرة عن سرد القصص 

 .اجليدة للكتابة املبتدئني

 الدراسات السابقةالفصل الرابع : 

ت جلريار بنيوية السردايوهناك حبوث لألعمال األدبية ابستعمال نظرية ال

جنت. ولكل حبث اختالفات وخصائص. وستذكر الباحثة الدراسات السابقة 

 اليت تتعلق هبذا البحث ودليل على أصالة هذا البحث.
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سىت رشدية النسوة، كلية اآلداب والعلوم األنسانية، جامعة سوانن جونوج  .0

ة يف رواية عنوان "املد ( حتت0202ابندونج )جايت اإلسالمية احلكومية 

زينة لنوال السعداوي: دراسة بنيوية سردايت". غرض هذا البحث هو وصف 

أشكال املدة وتقنياهتا ووظائفها يف رواية زينة لنوال السعداوي. الطريقة 

املستخدمة هي طريقة وصفية نوعية مبدخل البنيوية السردايت جلريار جنت، 

به  ما البحث الذي تقوموموضوع البحث هو رواية زينة لنوال السعداوي. وأ

الباحثة لوصف أشكال املدة والعالقة بني بنية املدة يف رواية حكاية زهرة 

 حلنان الشيخ.

النساء فتمااينيت، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة سوانن أمبيل  .0

 Nilai Moral dalam "عنوان  ( حتت0201سورااباي )اإلسالمية احلكومية 

novel Hikayatu Zahra Karya Hanan al-Shaykh ."  وغرض البحث ملعرفة

العناصر اخلارجية والقواعد والقيم يف رواية حكاية زهرة حلنان الشيخ. وطريقة 

اعد املستخدمة هي طريقة وصفية حتليلية مبدخل التحليل األديب يف تعيني القو 

قيم لوالقيم. استعمال التحليل األديب أي حتليل األعمال اخليالية ملعرفة أي ا
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أكثر ظهورا يف رواية حكاية زهرة. وال يوجد فيه مبحث عن البنيوية 

 السردايت وخصوصا من انحية املدة.

حلكومية ابريميا سوليستييا وارضاين، كلية اللغة والفن، جامعة جوجاكارات  .3

 Kajian Naratologi pada Novel La Lenteur karya"عنوان  ( حتت0205)

Milan Kundera."  البحث هو وصف احلبكة والصياغة يف رواية غرض هذا

La Lenteur   مليالن كونديرا(Milan Kundera) . وموضوعه روايةLa Lenteur  

 . والكاتبة0885عام   Editions Gall Imardمليالن كونديرا اليت نشرها 

حددت البحث بتحليل العناصر الداخلية وهي بنية احلبكة وموقع راو. 

ة وصفية نوعية مبدخل حتليل املضمون. مع أن الكاتب الطريقة املستخدمة هي

استعملت دراسة سردايت يف حبثها ولكن أهنا درست احلبكة والصياغة 

 فقط. ما فيه مبحث عن املدة.

عنوان  ( حتت0200اندونيسيا )أم حاين، كلية العلوم الثقافية، جامعة  .4
"Tokoh dan Penokohan dalam Novel Hikayatu Zahra karya Hanan al-

Shaykh."  .وصفت الباحثة الشخصيات يف رواية حكاية زهرة حلنان الشيخ

 املدخل املستخدم هو البنيوية واألدب النفسي يف حتليل الشخصية الرئيسية.
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وبناء على الدراسات املذكورة، فليس هناك من يبحث رواية حكاية زهرة 

 دراسة بنية نت، خاصة يفحلنان الشيخ بدراسة ما بعد البنيوية السردايت جلريار ج

الرواية من انحية املدة. ولذلك، فلهذا البحث عنصر جديد لزايدة الثروة لألدب 

 العريب.

 اإلطار الفكريالفصل اخلامس : 

ظهور دراسة رواية النص األديب بيد املدرسة الشكلية الروسية واملدرسة 

مصطلح السردايت أتثرا من األفكار البنيوية. وظهر  (Prague School)الرباغية 

(Narratology)  بيد جريار جنت وهو واضع هذا املصطلح  كما ذكره يف كتابه

(Narrative Discourse: An Essay in Method)  أي نظرايت السرد(Genette ،0892 :

00.) 

وشرح أن ملصطلح السرد ثالثة معان خمتلفة. األول، السرد هو كالم 

 ته. الثاين، السرد هو سلسلة األحداثمنطوق أو مكتوب يوصل احلدث أو سلسل

واقعيا كان خياليا، أساس الكالم، االرتباط، التضاد، التكرار وغري ذلك. الثالث، 

السرد هو التحدث والعملية السردية. الدراسة السردية جلنت هي املفهوم األول، 
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، Genette)أي أن السرد كالم منطوق أو مكتوب لتوصيل احلدث أو سلسلته 

0892 :05.) 

اليت  narration و، histoire ،recitذكر جنت ثالث ميزات السرد وهي 

. (narrating)، وعلمية السرد (narrative)السرد أو الرواية  (،story)تساوي القصة 

هو النص   recitاجلهاز، احلدث، مضمون السرد و  histoireورأى جنت أن 

: Ratna ،0224)النص عملية السرد اليت حتصل عليها   narrationالسردي و

050.) 

ولذلك، الدراسة السردايت هي دراسة العالقة بني السردي القصصي 

والسرد وعمليته. وقسم جنت اجلهار  ;السردي القصصي وعملية السرد ;والقصة

)الصوت(.  voice )احلالة(، و mood )الزمان(، tenseالسردي إىل ثالثة أقسام وهي 

Tense  ية بني السرد وعمليته وهو حتليل العالقة الزمنmood   هو حتليل الشكل

هو  voiceو (”modalities of narrative “representation)املستعمل يف جتسيد القصة 

حتليل أثر السردي القصصي لعملية السرد وفيه وصف الراوي واملتلقى صرحيا أو 

 جنت املباحث إىل ثالثة أقسام وهي (. وقسمGenette ،0892 :30ضمنيا )
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order ،duration ،frequency.  وبناء على الشرح، فهناك مخس املكوانت يف

 frequency)املدة(،  duration)الرتتيب(،  orderالسردايت جلريار جنت، وهي 

)الصوت(. وليس كلها مستعملة يف هذا  voice و )احلالة(،  mood)الرتدد(، 

 البحث، حددت الباحثة ابملدة.

ع على القليل والكثري يف السرد. تقدر مدة املدة مقدار من الزمان يق

القصة ابلوحدات كالثانية والدقيقة والساعة واليوم والشهر والسنة، ولكن املدة 

وابلرغم من ذلك، قياس  (.Genette ،0892 :90)السرية مقدارها صف وصفحة 

املدة لنص السرد أمر صعب، لعدم التناسق يف مقداره مثل جيب لطول القصة 

ل عملية السرد. وهناك طريقة أخرى لقياس املدة وهي البناء على متساو بطو 

يف عملية السرد. وتناسق عملية السرد عالقة  (steadiness in speed)تناسق السرعة 

بني الزمان واملكان )كم اثنية يف مرت واحد، وكم مرتا يف اثنية واحدة(، واملثل 

، Genette)يف صفحة واحدة لتناسق السرد يف النص كرواية املدة يف يوم واحد 

0892 :92.) 
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ونوعيات  (isochronies)مسى تناسق السرعة يف عملية السرد ابلتوافق الزمين 

وقد تكون عملية  .(anisochronies)من السرعة يف الرواية مسيت ابلتصرف الزمين 

السرد بنيت بدون التوافق الزمين ولكن ال ميكن أن تبىن بدون التصرف الزمين، 

تصرف الزمين سبب لظهور احلركات املختلفة ويؤثر يف طول القصة وقصريها ألن ال

(Genette ،0892 :92-99.) 

، (ellipsis)وقد قسم جنت حركات السرد إىل أربعة أقسام، وهي اإلضمار 

. (summary)وامللخص  (،scene)، املشهد (descriptive pause)الوقفة الوصفية 

 نان الشيخ.وستطبقها يف رواية حكاية زهرة حل
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 وستأيت الباحثة املخطط هلذا البحث:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطوات البحثالفصل الّسادس : 

 تعيني املناهج .1

استعملت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي هلذا البحث. وإجراءاته وصف 

: Ratna ،0224)احلقائق أي املدة يف رواية حكاية زهرة فتحليلها املقرتن ابلشرح 

وهبذا املنهج يتصف الباحثة البياانت اليت تتكون من املدة والعالقة لبنىها  (.53

لبنيوية السردايتا  

زهرةرواية حكاية   

 البنية السردية

 املدة
 

 التحليل
 

مكوانت البنية السردية جلريار 
  جنت

 النتائج
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ار يف رواية حكاية زهرة مث حتللها. فالتحليل ابستعمال نظرية البنيوية السردايت جلري 

 جنت.

 خطوات البحث .2

 وخطوات البحث اليت ستقوم هبا الباحثة كما تلى:

 حتديد مصادر البياانت .أ

ياانت يف هذا البحث هو رواية حكاية زهرة حلنان الشيخ اليت مصدر الب

ت . واخرت 0898صفحة. والناشر هو دار األدب يف بريوت عام  042من تتكون 

الباحثة البياانت عشوائيا، بعىن أهنا ستختار اجلمل أو الفقرات اليت حتتوى على 

 املدة عشوائيا بدون االعتبار.

 تعيني جنس البياانت .ب

ت يف هذا البحث هو اللغة املكتوبة من اجلمل وقطعة من جنس البياان

 الفقرة اليت حتتوى على املدة ووظيفتها يف رواية حكاية زهرة حلنان الشيخ. البياانت

اليت حصلت الباحثة عليها فستعلقها ابملصادر ذو صلة هبا. ولذلك، أن البياانت 

 هي بياانت نوعية.
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 طريقة مجع البياانت .ج

قرأة رواية حكاية زهرة حلنان الشيخ مرارا، مث وضع  املرحلة األوىل هي

العالمة للبياانت وتسجيل البياانت وكشف مجل وفقرات حتتوى عليها اإلضمار 

والوقفة الوصفية وامللخص واملشهد يف رواية حكاية زهرة حلنان الشيخ. املرحلة 

تفسر س التالية هي مجع البياانت احملصولة عليها للتحليل، ففي عملية التحليل

الباحثة البياانت وتقرتحتها بناء على نظرية البنيوية السردايت، وبعد ذلك، 

 ستكتب الباحثة ابللغة املناسبة.

 حتليل البياانت .د

تستعمل الباحثة مدخل البنيوية السردايت جلريار جنت يف التحليل. 

ومراحل التحليل اليت تسلكها الباحثة هي تصنيف البياانت بناء على الفئة  

ضمار والوقفة الوصفية وامللخص واملشهد مث تعلق بني بىن املدة يف رواية كاإل

حكاية زهرة حلنان الشيخ. وبعد اجتماع البياانت فتحللها الباحثة بوجهة النظر 

 للبنيوية السردايت جلريار جنت مث استنتاج البحث. 
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 تنظيم الكتابةالفصل الّسابع : 

 هذا البحث:تستعمل الباحثة هذه التنظيم يف كتابة 

الباب األول، الذي يشمل على خلفية البحث وحتقيق البحث وحتديده 

وأغراض البحث وفوائده والدراسات السابقة واإلطار الفكري وخطوات البحث 

 وتنظيم الكتابة.

الباب الثاين، الذي يشمل على النظرايت األساسيةكنظرية البنيوية 

 السردايت جلريار جنت وهي وسيلة يف التحليل.

الباب الثالث، الذي يشمل على حتليل املدة يف رواية حكاية زهرة حلنان 

الشيخ وعالقتها ابملصادر األخرى اليت ذو صلة. وابإلضافة، ستكتب الباحثة 

ترمجة حنان الشيخ مالخظة عامة. واملصادر الثانية كملخص رواية حكاية زهرة 

 مساعدة للباحثة يف التحليل.

على االختتام من البحث وفيه استنتاج  الباب الرابع، الذي يشمل

 واقرتاحات من الباحثة.


