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 الباب األّول

ّّة امل   دق

 

 بحثخلفي  الالفصل األّول : 

مبدأ، كان العمل األديب بنية، وىو بنية ترتيب عناصر منظمة بُت العنصر 

ويتحد الواحد مع العنصر اآلخر الذي يشَت إىل العالقة أو ادلعاملة ادلتبادلة 

ويؤثر على بعضها البعض وتشكل الوحدة الكاملة. األعمال األدبية ليست 

فقط مجع أو رلموعة األشياء أو اذلدفات اليت تقوم وحدىا، بل ىي متصلة 

 (.opodPrP ،0222 :118-119مرتبطة هبا ومتعمدة )

األعمال األدبية ال تنظر نظاما من القواعد فقط، ألن العمل األديب ىو 

لذي يتكون من اذلياكل اليت يكمل بعضها البعض. وىكذا، حتليل النظام ا

(. وكانت 1: 0222األدب تفصيال جيب أن ينظر إىل بنية العمل )الفنان، 

األعمال األدبية ردا على األعمال ادلنشورة سابقة. ومن أشكال األعمال األدبية 

 الرواية.
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صاف كانت القصة يف الرواية مهتمة جدا من حيث احلبكة واألو 

وادلوضوع وعناصر الرواية الداخلية األخرى من بعض أنواع الرواايت مثل 

الكوميداي والرومانسية والنضال والقومية وغَتىا. وىناك أيضا بعض القصص 

 احلقيقية نشرت رواية مع إضافة التنوع وأسلوب اللغة فيها.

ويف الوقت نفسو، الرواية اليت يبحث عنها الباحث ىي الرواية 

لُت" دلصطفى لطفي ادلنفلوطي. حتكي ىذه الرواية عن الرومانسية و جدو ا"م

البؤس اليت وقعت يف ادلاضي وجتعل الباحث يهتم بدراسة ىذه الرواية ابستخدام 

 دراسة السيميائية السردية لغردياس.

ىي أتليف ادلؤلف العظيم ادلصري مصطفى لطفي ” جدولُتام“الرواية 

ادلكتبة التجارية الكربى يف القاىرة. الرواية يف إصدار  9ادلنفلوطي، القالب 

 Peo suo ىي تعديالت من الكتاب يف اللغة الفرنسية "” جدولُتام“

sussueo ،ادلنفلوطي( 1962" العمل األصلي أللفونس كار :V ادلنفلوطي .)

يف الواقع ال يتكلم فرنسية، ولكنو مبساعدة صديقو الذي يقرؤه بصوت عال  

على تكيف ىذه القصة يف اللغة العربية حيث أن صحة كلمة كلمة كان يقدر 
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القصة زلفوظة. ولد مصطفى لطفي ادلنفلوطي يف مدينة منفلوط يف إحدى 

م. وعاش يف عائلة  1876مقاطعات يف زلافظة أسجوت صعيد مصر عام 

غنية مبعرفة دينية. وكان أعضاء أسرتو يرثو متبادلة الوظيفة الدينية، يعٍت رئيس 

 (.V: 1962اء الصوفيُت على مدى مائيت سنة )ادلنفلوطي، مجعية العلم

دلصطفى لطفي ادلنفلوطي موضوعها حيكي قصة ” جدولُتام“الرواية 

رومانسية. وضلن صلد الرواية هبذا النوع من احلب كثَتا جدا يف السوق. والرواية 

حتكي رومانسية بُت الرجل وادلرأة يف ادلاضي مع سلالفة التقليد ” جدولُتام“

ستيفن. وىو ارجل إمسو ” جدولُتام“العائلي. والشخصية الرئيسية يف الرواية 

الشاب الفاسق الذي كان معزال وال حيب التسكع مع اآلخرين وىو أيضا من 

ستيفن يلتقى مع رجل إمسو مولر، االفنان ادلوسيقى. حىت يف يوم واحد، كان 

ستيفن يف ىذه احيبها  جدولُت ىي امرأة اليتاجدولُت، يف حديقة. ماوىو والد م

الرواية. فتحدثوا مطوال ذلك الوقت وتكلموا إبظهار االبتهاج، ويف النهاية، دعاه 

ستيفن ىو شخص نبيل وحسن امولر إىل العشاء يف منزلو. وكان مولر يرى أن 

 اخللق ولو لغة مهذبة ويعرف كثَتا عن العلوم النباتية.
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كنو يف منزلو يف الطابق ستيفن أفضل صديقو، فأساأراد مولر أن جيعل 

جدولُت، وكذلك استيفن يف حب مع ابنة مولر امسها ماالعلوي. فيقع 

ستيفن. مرت األايم وزاد حبهما حىت ال اجدولُت، لديها نفس الشعور مع ام

يتحول بعضهما البعض. ولكن قصة حبهما ال تنهض كما يريدان بعد أن مولر 

جدولُت ا، ال يوافق على العالقة مجدولُتايعرف العالقة بينهما، مولر، والد م

 ستيفن من منزلو.استيفن ىو من عائلة فقَتة فطرد استيفن ألن امع 

ستيفن أسفل جدا وقلبو مكسور بسبب ىذه احلالة ذلك الوقت، اكان 

جدولُت احملبوبة. مث ذىب امث يف وقت الحق قال انو اختار أن يًتك أسرتو وم

تقع يف أحضان اآلخر الذي يتمرغ بثروة. ويف شذرا ألنو يشاىد امرأة اليت حيبها 

امل ادلوسيقى الذي حيبها كثَتا حُت أراق كل ما حدث ارحيلو، تدرس عميقا الع

خالل ادلوسيقى وذلك جلعل الناس يشعرون ابلدىشة لسماع سالالت ادلوسيقى 

 اليت أنتجها.

، كان الباحث يهتم بدراسة ورفع ”جدولُتام“ومن وصف ىذه الرواية 

( أن ىذه الرواية حتاولة أن تقدم 1الرواية موضوع الدراسة أبسباب اتلية: ىذه 
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الفهم إىل القراء عن ادلشاكل اليت حتدث فيها بتقدمي شخصية جيدة وخط 

( أن ىذه الرواية موضوعها احلب الذي يتخذه التقليد 0القصة غَت ادلعقدة، 

 عالقة من جدولُت ال ينصهر يفاستيفن ومابعيدا وجيعل شعور احلب بُت 

 العشاق.

ردياس يف البحث عن الرواية والباحث يستخدم نظرية سردية جل

دلصطفى لطفي ادلنفلوطي ببحث وحتليل سلطط األقطان والبنية ” جدولُتام“

الوظيفية الواردة فيها. مث يرتبط كل منهما حىت يشكل اإلطار الرئيسي من 

 القصة.

ابستخدام نظرية سردية ” جدولُتام“أساسا، حبث الباحث عن الرواية 

لغردياس ألنو يهدف إىل تشريح وفضح بعناية عميقة جوانب تداخل السرد 

 دلصطفى لطفي ادلنفلوطي.” جدولُتام“األديب يف الرواية 

، وكل ”جدولُتام“ىناك عدد فعالية وأحداث أو صراعات يف الرواية 

الصراعات اليت حتدث فيها ديكن التحليل ابستخدام سلطط األقطان والبنية 
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الوظيفية. وأساسا على سلطط األقطان والبنية الوظيفية ادلوجودة، يبحث عن 

 اإلطار الرئيسي الذي يرتبط لتشكيل بنية القصة الرئيسية.

 البحثحتّيّ الفصل الثاين : 

فصياغة ادلشكلة اليت تنشأ يف ىذه الدراسة وأساسا على خلفية ادلشكلة، 

 على النحو التايل:

دلصطفى لطفي ” جدولُتام“كيف كان تسلسل القصة من الرواية  .1

 ادلنفلوطي؟

دلصطفى ” جدولُتام“كيف سلطط األقطان والبنية الوظيفية يف الرواية  .0

 لطفي ادلنفلوطي؟

دلصطفى ” جدولُتام“كيف النظائر ادلكانية والزمانية يف قصة الرواية  .2

 لطفي ادلنفلوطي؟
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 أغراض وفوائّ البحثالفصل الثالث : 

 أغراض البحث .1

 األغراض اليت ديكن حتقيقها يف ىذه الدراسة، منها على النحو التايل:

دلصطفى لطفي ” جدولُتام“معرفة تسلسل القصة من الرواية  (أ 

 ادلنفلوطي.

دلصطفى ” جدولُتام“معرفة سلطط األقطان والبنية الوظيفية يف الرواية  (ب 

 لطفي ادلنفلوطي.

دلصطفى ” جدولُتام“معرفة النظائر ادلكانية والزمانية يف قصة الرواية  (ج 

 لطفي ادلنفلوطي.

 فوائّ البحث .2

نظرية، ىذا البحث من ادلتوقع أن يستخدم لتطوير نظرية سردية لغردياس 

 واإلضافة إىل تعزيز النظرايت األدبية عرضها مع دراسة أخرى.
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البحث من ادلتوقع مفيدة إلضافة مرجع ألي شخص يف عملية، ىذا 

عملية التعلم األديب. وابإلضافة إىل ذلك، فإن نتائج ىذه الدراسة ديكن أن 

تكون مفيدة للحصول على الباحثُت اآلخرين الذين ينوون دراسة الرواية 

 دلصطفى لطفي ادلنفلوطي.” جدولُتام“

 دراس  البحوث السابدق الفصل الّرابع : 

ث أو التحليل على نصوص األعمال األدبية قام هبا كثَت من الناس البح

مع سلتلف األغراض. وذلك جيعل كل كتاابت أو نتائج ىذه الدراسات لديها 

اخلصائص اليت دتيز بينها. وىنا يعرض بعض نتائج األحباث والدراسات عن 

بحث عن األعمال األدبية اليت قام هبا اخلرباء وديكن استخدامها مرجعا يف ال

 ”.جدولُتام“الرواية 

( قام ابلدراسة حتت العنوان "السوق يف منظور 1996جرباىيم )

جردياس". واالستنتاجات استنادا إىل حتليل الرواية "السوق" ابستخدام نظرية 

( الرواية "السوق" ديكن حتليلها ابستخدام 1بنيوية لغردياس على النحو التايل: 

( الرواية "السوق" ديكن حتليلها ابستخدام 0. سلطط األقطان يف أشكال متنوعة
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( عدد األقطان يف الرواية "السوق" بقدر 2البنية الوظيفية يف أشكال سلتلفة. 

( بنية قصة الرواية "السوق" أساسا على سلطط األقطان أشكاذلا 4أقطاان.  02

ية ( بنية قصة الرواية "السوق" إذا كان حتليلها أساسا على بن5كثَتة ومتنوعة. 

( العالقة بُت األقطاانت مع البنية 6وظيفيةة لديها بنية القصة الكثَتة وادلتنوعة. 

الوظيفية من أجل تشكيل بنية القصة أو األقطاانت الرئيسية ىي عالقة 

مستدامة. لذا، ادلوضوع الرئيسي الوارد يف الرواية "السوق" ىو النضال 

 وادلكافحة.

نوان "دانوا ساري ابنة ادللك ( قام ابلبحث حتت الع1994سوواندا )

الكبَت" تطبيقا لنظرية بنيوية لغردياس. واالستنتاج من ىذه الدراسة كما يلي: 

استنادا إىل حتليل بنية األقطان والبنية الوظيفية ديكن القول إن أخدود قصة دانوا 

( معقدة جدا، ألن فيها وجدت أربعة أمناط 1962ساري ابنة ادللك الغيالن )

لذي يصبح إطارا )أخدودا( رئيسيا ذلذه القصة ىو منط البنية الثاين، وأما البنية وا

 ثالثة أمناط أخرى أصبحت إطارا إضافيا.



 

11 
 

طالبة قسم اللغة العربية وآداهبا مع عنوان  0228غارحاان واييت عام 

الدراسة "األوصاف يف الرواية قاتل محزة لنجيب الكيالين دراسة بنيوية". ىذه 

مزاي يف مناقشة أسباب األوصاف يف الرواية. فنتيجة من ذلك، الدراسة لديها 

أن طريقة دتثيل األوصاف يف ىذه الرواية ابستخدام نوعي التمثيل تفسَتاي 

ودرامية. وأما النقصان يف ىذه الدراسة إهنا ال تبحث عن بنية وظيفيةة كما 

 حبث يف بنية وظيفيةة لغرادياس.

لفن، كلية الًتبية اجلامعة جاميب غوستينا حريت، قسم تعليم اللغة وا

( قامت ابلبحث  حتت العنوان "مقارنة خلفية الرواية 0216)

'Tenggelamnya Kapal Van Der Wick دولُت اجم' ذلمكا والرواية

دلصطفى لطفي ادلنفلوطي". هتدف ىذه الدراسة إىل وصف نتائج ادلقارنة من 

الروايتُت. كانت ىذه الدراسة  خلفية ادلكان والزمان واإلجتماعية الثقافية بُت

دراسة نوعية، ابستخدام طريقة وصفية ومنهج موضوعي. ىذه الدراسة مساوية 

يف البحث عن عناصر داخلية من االعمال األدبية، ولكنها تركز يف مقارنة 

 اخللفية من ىاتُت الروايتُت.
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وفقا لتحليل معرفة الباحث، مل يكن ىناك البحوث مع نظرية سردية 

دلصطفى لطفي ادلنفلوطي، فاختار الباحث ” جدولُتام“اس عن الرواية لغردي

البحث عن ىذه الرواية ابستخدام دراسة النظرية السردية لغردياس. بيد أن 

 البحث ابستخدام النظرية البنيوية لغردياس قام بو كثَت من الباحثُت.

 (1996وادلعادلة بُت ىذه الدراسة مع البحث الذي قام بو جابرىيم )

ىي أهنما تستخدمان نفس نظرية وىي نظرية سردية لغردياس. أي ابلتحليل من 

حيث حتديد سلطط األقطان والبنية الوظيفية والعالقة بُت األقطاانت يف تشكيل 

بنية القصة الرئيسية. وكذلك البحث الذي قام الباحث يف ىذا البحث، حيدد 

لبنية الوظيفية الواردة يف وا” جدولُتام“سلطط األقطاانت الواردة يف الرواية 

 والعالقة بُت األقطاانت يف تشكيل بنية القصة الرئيسية.” جدولُتام“الرواية 

على الرغم من أهنا تساوي يف التحليل ابستخدام نظرية سردية لغردياس، 

” جدولُتام“ولكنها سلتلفة ألن يف ىذه الدراسة يبحث ادلؤلف عن الرواية 

ا يف دراسة جابرىيم ابستخدام الرواية "السوق" دلصطفى لطفي ادلنفلوطي بينم

 لكونتا وجيااي موضوعا حبثيا.
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والفوائد من تلك البحوث تبسيط حتليل ىذه الدراسة. ىذه الدراسة 

أساسا على سلطط األقطان ” جدولُتام“سوف تصف بنية القصة يف الرواية 

بنية القصة وبنية وظيفية. وىذا سلطط األقطان والبنية الوظيفية ترتبط لشكل 

 الرئيسية.

 الفكري اإلطارالفصل اخلاةس : 

العمل األديب ىو العملية اإلبداعية الشخصية من خالل قوة اخليال الذي 

ىو احلاضر يف العمل. ونتائج ىذا اخليال ديكن أن يكون كتاابت أو أعماال أدبة 

شفوية. األعمال األدبية ليست فقط تولد من خارج عامل فارغة بل ىي عمل 

(. ومن uoaosiP ،0224 :02 ن عملية امتصاص واقع التجربة اإلنسانية )م

 أشكال العمل األديب الرواية مع رلموعة متنوعة واسعة من أنواعها.

الرواية ىي عمل أديب نتيجة من خيال الكاتب جتاه اجملتمع. والرواية  

كعمل أديب تظهر ما ىو حار وتقدم شيئا أكثر من ذلك وأكثر تفصيال 

(. والبحث oeptuosiPpP ،0212 :12-11ن ادلسألة أكثر تعقيدا )وتتضم
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عن الرواية ديكن التحليل ابستخدام دراسات نظرية سلتلفة سواء يف رلال األدب 

 أو علم اللغة. ومن فروع علم اللغة ىو علم السيميائية.

وفقا ذلورنيب، السيميائية ىي: "دراسة العالمات والرموز ومعانيهما 

(. وفقا ألمربتو إيكو، السيميائية ىي العلم 1: 0216)توفيق،  وإستخدامهما"

عن كل شيء الذي يعرب عالمة. والسيميائية أيضا يف مبدئها تعلم كل ما ديكن 

أن يستخدم خدعة أو كذبة. وزاد بقولو إذا كان ىناك شيء ال يستخدم للتعبَت 

يستخدم عن كذبة، فهو ال يستخدم للتعبَت عن حقيقة. وبعبارة أخرى، ال 

 (.0: 0216للتعبَت عن أي شيء )توفيق، 

دلصطفى لطفي ادلنفلوطي ىي عمل أديب قدمي. ” جدولُتام“الرواية 

القصة يف ىذه الرواية حتكي عن قصة حب ادلراىقُت ذلك الوقت. وتبدأ ابللقاء 

بينهما حىت حيتفظ بعضهما البعض احلب بينهما. ولكن كانت قصة احلب 

والعراقيل، من رفض والديها ومظهر شخص اثلث، حىت بينهما تواجو العقبات 

 األحداث ادلهمة الواردة يف ىذه الرواية.
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دلصطفى لطفي ” جدولُتام“كانت بنية وأخدود القصة يف ىذه الرواية 

ديكن الدراسة ابستخدام نظرية سردية ” جدولُتام“. والرواية ىادلنفلوط

ظيفية مث الو لغردياس، العمل األديب يدرس ابستخدام سلطط األقطان وبنية 

اس ىو ابحث فرنسي جرديرتباطهما حىت يشكل اإلطار الرئيسي من القصة. 

 (.11: 1996يف جابرىيم،  suueaالذي ينضم إىل النظرية البنيوية )

( إن ىذه 10: 1996واندا )يف جابرىيم، قال بروب، وكذلك تيتو س

( ادلوفر 0( ادلسيئ )1الوظائف تبسط وجتمع يف "سبع دوائر األعمال"، وىي )

( 7( البطل و )6( ادلرسل )5( أبو ادلرأة أي ادلسروقة وأبوىا )4( ادلساعد )2)

 البطل الكاذب.

ردياس حبيث يصبح ثالثة أشخاص جىذه سبعة رلاالت العمل يبسطها 

( الفاعل عكس 1ون يف ستة اقطاانت )األشخاص، الفاعل(، وىي )ويتضمن

( ادلساعد عكس ادلعارض. عموما 2( ادلرسل عكس ادلتلقي و )0ادلفعول )

ادلصارع )الفاعل( يتكون من األشخاص وأما اذلدف يتكون من بعض األمور 
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اليت جيب حتقيقها، مثل الثروة والعدالة واحلرية. وما حيدث عادة ىو الصراع 

 وتعوقو السيطرة )ادلرسل(، ولكن إذا كان انجاحا فالفاعل )ادلتلقي( يقبلو ىدية.

( الشخص يشغل عدة وظائف 120: 1996وفقا لغردياس )جابرىيم، 

وأدوار يف سلطط األقطان. فهذا يعٍت أن يف سلطط األقطان بعض األدوار اليت 

ية ديكن تكون زلتلة من خالل وظيفة واحدة، و من ىذه طبيعة دور الشخص

 مالحظتها. واألقطان ينظر من حيث القصة يدل على أنواع العالقات ادلختلفة.

ابمخيد دييز الدور والشخصية واألقطان. الشخصية ىي عنصر 

سينتاكسي الذي دتيزه الوظيفة يف ادلخطط.الفاعل ىو عنصر نصي وعالمتو 

ادلختلفة يف  االسم واألفعال وغَتىا من ادلميزات. الفاعل يعمل وظائف األقطان

ادلخطط. الفاعل سلتلف مع الشخصية، ألن بعض األشخاص الذين لديهم 

ادلميزة ادلساوية ديكن القول أهنم فاعل واحد. دييز الفاعل )أ( أفعالو )ب( 

رلموعات ادلميزات اليت تشكل من ادلعارضة. والدور ىو األفعال اليت حتددىا 

 اقية يف العمل.الوظيفة وشليزات الشخصية استنادا إىل االتف
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السيميائية السردية تستخدم فئات كأداة لتحليل بنية ابطنية أو بنية 

ظاىرية، وىذا اإلجراء خيضع من حيث االجتاه واخلطوات اليت مت حتديدىا 

 سابقا.

السيميائية السردية من النص تتميزىا ستة أدوار اليت مساىا غردياس 

 ة القصة ادلوجودة يف السرد:( ابألقطان واليت تعمل على توجيو طريق1982)

يركز يف قوة خاصة اليت تفرض القواعد والقيم وتعرض أيديولوجيا  .ادلرسل (1

 النص.

ادلتلقي. أخذ ادلتلقي القيمة من )أ(، لذلك، ىذه ادلصطلح يشَت إىل   (0

 كائن مكان )أ( الذي وضع نفسو.

 الفاعل. الفاعل حيتل دورا رئيسيا يف السرد. (2

الشيء الذي يعربه الفاعل. وىو يقدم األىداف اذلدف. كائن السرد ىو  (4

 ادلستهدفة من خالل الفاعل.

 ادلساعد. وىو يساعد الفاعل لتحقيق األىداف. (5
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ادلعارض. وىو أظهر كل األشياء اليت حتاول أن تعيق الفاعل حىت ال  (6

 يستطيع أن حيقق األىداف

 

 

وىذا األقطان ال يعٍت الفاعل.ومن ىذه القوات، ينشأ بعض العالقة 

ادلعينة فقط. الفاعل يواجو نفسو إىل اذلدف ويدفعو ادلساعد ودينعو ادلعارض. 

 وذلك حيدث يف بنية قيمة ادلرسل . . . ادللتقى. وإيديولوجيا ادلرسل ديثلو الراوي.

زمان وادلكان، دييز والتأثَتات األخرى اليت حتدد أخدود القصة ىي ال

غردياس ىذه التأثَتات مثل النظائر. النظائر الفضائية تصنف البيئة من مكان 

وقوع القصة. الفضاء يف مكان عمل الفاعل يسمى بطوابوية، وأما البيئة 

. نظائر الوقت دتيز "Heteropianالغامضة يف بطريقة غَت سليمة تسمى "

النزوح على زلور الزمن، يعٍت تعيُت اجتاه بنية السرد إىل ادلاضي واحلاضر 

 هدفال المتلقي

 ساعدالم

 المرسل

عارالم

 ض

 الفاعل
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وادلستقبل. مث مهمة حتليل البنية السردية ىي وضع ستة أقطاانت ونظائرين 

 (.129-128: 0216خالل السرد )توفيق، 

 طريدق  البحثالفصل الّسادس : 

يف البحث، وىو النهج البحثي حيتوي على األمور ادلتصلة مع الطريقة 

 وأىداف البحث وطريقة مجع البياانت وحتليل البياانت. وتفصيلها كما يلي.

 النهج البحثي .1

ىذه الدراسة تستخدم النهج ادلوضوعي. ألن ىذا البحث يستخدم 

العناصر اليت تبٌت القصة. والذي أصبح مركز ىذا النهج ىو ما كان يف العناصر 

دبية أو معروفة ابلعناصر الداخلية. النهج ادلوضوعي يرى أن اليت تبٌت األعمال األ

األعمال األدبية ىي العامل احملكم الذي ينفصل من ادلؤلف والبيئة االجتماعية 

 والثقافية يف عصره، حىت كانت األعمال األدبية حتلل أساسا على بنيتها.

ية. النهج ادلوضوعي يركز فقط على العناصر اليت تعرف بتحليل الداخل

والنتيجة ادلنطقية الظاىرة منها ىي التجاىل بل رفض مجيع العناصر اخلارجية 
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مثل اجلوانب التارخيية واالجتماعية والسياسية والعناصر االجتماعية والثقافية 

وغَتىا، مبا يف ذلك السَتة الذاتية. ولذلك، فإن النهج ادلوضوعي يسمى أيضا 

ءة اجملهري. والفهم يركز على حتليل بتحليل احلكم والتحليل الداخلي والقرا

العناصر الداخلية ابلنظر يف العالقة بُت العناصر يف انحية واحدة والعناصر يف 

 (. 72: 0224انحية أخرى )راتنا، 

وعالوة على ذلك، فإن ىذه الدراسة تستخدم النهج النوعي. النهج 

ة ومل تكن النوعي ىو النهج ادلستخدم بسبب بعض االعتبارات اليت كانت مرن

مفصلة، وليست الزمة أن حتدد ادلفهوم، وتعطي اإلمكانية إلجراء التغيَتات 

عندما وجدت حقيقة أكثر أساسية ومهمة وفريدة من نوعها يف رلال 

(nestus ،0222 :72.) 

ومن الذي جيب علتأكيد عليو ىنا أن مجيع البحوث النوعية تعكس 

تخدم منظور الظواىر حتاول أن وجهة نظر الظواىر. يعٍت أن البحوث اليت تس

تفهم معٌت األحداث والتفاعالت البشرية يف حالة معينة. وأهنا تعطي اىتماما 

جداي جبوانب ذاتية من سلوك الناس وىم )الباحثون( حاولوا أن يدخلوا إىل عامل 
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ادلفاىيم ادلوضوعي لكي يفهموا كيفية ومعٌت ما الذي يبنونو يف أحداث حياهتم 

 (.20 :0210)سيمي، 

 أىداف الدراسة .0

أىداف ىذا البحث ىو سلطط األقطان والبنية الوظيفية الواردة يف القصة 

دلصطفى لطفي ادلنفلوطي وارتباط نتائج حتليل سلطط ” جدولُتام“من الرواية 

األقطان وتقسيمو إىل ستة وظائف األقطان لتشكيل بنية القصة الرئيسية. 

” جدولُتام“الواردة يف الرواية والبياانت يف ىذه الدراسة ىي النصوص 

دلصطفى لطفي ادلنفلوطي اليت حتتوي على سلطط األقطان. مث مصدر البياانت 

 دلصطفى لطفي ادلنفلوطي.” جدولُتام“يف ىذا البحث ىو الرواية 

 طريقة مجع البياانت .2

دلصطفى لطفي ادلنفلوطي كان الباحث ” جدولُتام“ولتحصيل الرواية 

لبيع على اإلنًتنت إبندونيسياالذي يرسل مباشرة من يشًتيو يف متجر شراء ا
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يوجياكارات. فهذه الرواية جتعل موادا حبثية للحصول على البياانت يف حتليل ىذه 

 الدراسة.

طريقة مجع البياانت هتدف إىل احلصول على البياانت الدقيقة، وىذه 

يبحث عن  البياانت ىي البياانت ادلناسبة مع التحليل يف ىذا البحث. والباحث

دلصطفى لطفي ادلنفلوطي بطريقة ” جدولُتام“البنية السردية يف نصوص الرواية 

 القراءة وادلالحظات.

تقسم ىذه طريقة القراءة إىل قسمُت، وىي قراءة إرشادية وقراءة تفسَتية. 

القراءة اإلرشادية ىي القراءة أساسا على البنية اللغوية أو السيميائية أساسا على 

يائية ادلستوي األول. القراءة التفسَتية ىي قراءة العمل األديب أساسا نظام السيم

على السيميائية من النظام ادلستوى الثاين أو استنادا إىل االتفاقيات األدبية. 

هتدف القراءة اإلرشادية إللتقاط ادلعٌت حرفيا يف شكل رمز اللغة. ومن ىذه 

يلية. وابلقراءة التفسَتية، نعلم القراءة، نعلم كيف أخدود القصة وزلتوايهتا تفص

 معٌت القصة عميقة مبالحظة ما كان مهما.
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طريقة ادلالحظة ىي الطريقة ادلستخدمة جلمع البياانت الواردة يف 

األعمال األدبية وكتبت مذكرة. مت القيام ابدلالحظة مباشرة عند هناية طريقة 

ن أحد الثالثة التالية، القراءة وابستخدام أدوات كتابية زلددة. وختتار نسختها م

" أو "الفونيمي" PpiPtpotuoاعتمادا على نوع اذلدف ادلوضوعي، وىي النسخ "

 (.edoprosiP ،1992 :125 أو الصويت. ىذه ادلالحظة تسمى ابلتسجيل )

 حتليل البياانت .4

مبدأ، أراد الباحث إىل كشف أو وصف البنية السردية لغردياس يف الرواية 

لطفي ادلنفلوطي ابستخدام سلطط األقطان والوظيفية. جدولُت" دلصطفى ا"م

وابلتايل، بعد احلصول على البياانت اليت مت مجعها، قام الباحث بتحليل 

 البياانت. ويف حتليل البياانت ثالث مراحل، وىي:

 ادلرحلة األوىل ( أ

التحليل يعطي شعورا عاما عن ثالثة ادلستوايت الواردة يف النصوص اليت 

يتم حتليلها. ويف ىذه العملية، تلك النصوص تقسم أوال إىل القطع ادلوضوعية، 
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لذلك، حىت يعارف تغيَت ادلوضوع أو االجتاه. مث القوة الرئيسية الواردة يف القصة 

ادلرحلة األوىل ىي دتييز النظائر  حتدد وتصنف أقطاان. واخلطوة األخَتة يف ىذه

 ادلكانية والزمانية.

 ادلرحلة الثانية ( ب

والتايل متابعة حتليل القطع ادلواضيعية الفردية عميقة. ابستخدام أدوات 

القواعد الرمسية اليت ينبغي أن تطبق على كل منها، واآلن ديكن الوصول إىل 

 البنية أكثر عميقة:

 مت حتليلهما منفصال لكل قطعة. أوال، األقطان الزماين وادلكاين 

  اثنيا، لكل قطعة ومزاج وعالقة بُت األقطاانت ىل كان األقطان سلبيا

 أو إجيابيا، وىل يتعلق مع بعضو البعض؟

  اثلثا، حتليل حركة األقطان. كيف تتميز ىذه احلركة؟ وقائمة احلركات

د ادلمكنة تشتمل على: االكتساب وادلواجهة والقمع واإلدراك والتمدي

 والتعديل. وكل ىذه األمور تستخدم لتحديد العالقة بُت األقطاانت.
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  رابعا، أىداف قطعة معينة ينبغي حتديدىا. وىنا يتم التمييز بُت مشاركة

معرفية )اليت ىي اكتساب معريف وادلهارات( ومشاركة عملية )وىي صحة 

 أو تطبيق ادلعرفة وادلهارات(.

  اء ادلواضيعية األصلية مت جتميعها بناء خامسا، ويف ادلرحلة األخَتة، األجز

على نتائج أربع مراحل أوىل. وىنا القطع ادلبينة موضوعية يف ادلرحلة 

األوىل توصف كربانمج السرد أساسا على النتائج اليت حتصل. ويف تلك 

القطع، ىل كان ىناك عدم العالقة بُت األقطاانت؟ وىل كان مزاج 

حا، فهذه القطع تعرف أيضا وأربع األقطان يتغَت؟ وإذا كان ىذا صحي

 ادلراحل األوىل متكررة.

 ادلرحلة الثالثة ( ج

واآلن جيب على الباحث االنتقال من البنية السردية إىل البنية الداخلية 

للنصوص. وىكذا، فإن بنية ظاىرية مستبعدة حبيث كانت ادلسافة بُت الباحث 

دي الذي مت إضفاءه والنصوص متاكدة، وكان العمل مبنيا على الربانمج السر 
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رمسيا، أي نتائج ادلرحلة الثانية. مث ادلرحلة الثالثة ال حتكمها القواعد مثل ادلراحل 

 السابقة.

وابلتايل، يوصف تطوير القيمة ادلالحظة والقيمة احلقيقية. والصراع بُت 

القيمة ادلالحظة والقيمة احلقيقية متصل إىل حجم اجلمعية أو التفكك بُت 

 (.111-112: 0216قطاانت )ولدان، ادلوضوع واأل

 ةنهجي  الكتاب الفصل الّسابع : 

وللحصول على نتائج البحث ادلتوقع، يقسم ىذا البحث إىل أربعة 

 فصول، وىي:

الفصل األول ادلقدمة، وحيتوي ىذا الفصل على خلفية وحتديد وصياغة 

قة ادلشكلة وأىداف وفوائد البحث ومراجعة األدبيات وإطار التفكَت وطري

 البحث ومنهجية الكتابة.

الفصل الثاين أساس النظرية، حيتوي ىذا الفصل على أساس النظرية من 

 جوانب سردية وفقا لنظرية غردياس.
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الفصل الثالث حتليل البياانت، حيتوي ىذا الفصل على حتليل جوانب 

سردية لغردياس وخطط األقطان والبنية الوظيفية والعالقة بُت األقطاانت لتشكيل 

 دلصطفى لطفي ادلنفلوطي.” جدولُتام“بنية القصة الرئيسية يف الرواية 

الفصل الرابع االختتام من األنشطة البحثية، حيتوي ىذا الفصل على 
 االستنتاجات واالقًتاحات أو التوصيات.


