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 الباب األول

 قدمةملا

 خلفية البحث .أ

يف هذا البلد. وابلتايل إن األعمال  كثريا  ةيعال األدبية والكتابعوجد األ

األدبية حتتوي على قيمة اجلمال و على معاين معينة. واألعمال األدبية مفيدة 

احلقائق  عنللقراء  اللحياة البشرية، ألن األعمال األدبية ميكن أن تعطي وعي

وظفة االعمال ، فإن وجبانب ذالك. رمست خياال نولوكااحلياة، على الرغم 

 يف راتنا، وصف كما  هذا. مثل نفسها اىل طرف حياة الالخرىفت األدبية

: 200٤)راتنا،  Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra بعنوان كتابه

كثر وأ. النثرالشعر وا نوعني، األدبيةعرف غالبا كان االعمال  كما  (.1۸

 طويل، حيتوي  قصةهو  KBBI (1008 :2008)الرواية. يف  ونثر همن الشهرة 

 .االرواية سرد وكانت.الىت تتمثل الطبيعة وصفة لهاحلياة الناس حوله  قصةعلى 
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ابملقارنة مع  نثراهي األكثر  الرواية. بشكل عام، متفرق الروايةو  قصةلا

من  من األدب الفرنسي، وهو شكل تؤخذ روايةخرى. كلمة األ ئهااصدقا

  يومية أستعملت يف ذلك البلد.هي لغة و ، الروايةيف  املقالأشكال 

 من الرواية أتيت كما.  معاصرة قصة هي الرواية أن ندوي كشفت

 املناقشة. العربية ابللغة قصةوال اإلجنليزية، ابللغة Novel  و ،Nouvelle  الفرنسية

( القصرية القصة) قصرية قصة هي اليت أقصوصة من بدالً  واسعة الرواية هذه يف

 القصرية القصص. الفرنسية ابللغة comte أو اإلجنليزية، ابللغة Novelette أو

 (.63 :1997 ،ندوى. )شخصي جانب فقط ، تفصيال وأقل أضيق

 الروايةاندوى،  راى. كما روايةغالبا تفسر  الرواية يف األدب العريب،

الذي يصبح موضوعا يف  لسارداب الرواية. يرتبط ىفرنسالمن  تؤخد (الرواية)

تطور احلياة، صورة احلياة، شخصية، من قصة الخذ أت الروايةبعض اجلوانب. 

 الروايةمتييز بني ان  (.6٤: 1۹۹۷)ندو،  للروىالبيئة، واألفكار املقدمة 

 ل من اجلانباملثا بينهمافقط، هناك فرق كبري  حملة رئيإذا كان  والقصة صعب
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 الروايةانب األوصاف، ان الشخصية يف جو ، اتمجممع  اهنما أطبق، قطعة

 تصور اتما وحىت املوت.  كما تصور ىف القصة ولكن أقل من ذالك.

، 1۹۷3داوي كتب يف نوفمرب عنوال الس الذي كتبها الروايةوكان 

(. هذه ۷: 1۹۹۷..." )سعداوي،  ولدت ولدمستوحاة من الغناء "محيدة 

خوان التوأم اإل مادو، فهمحدة و محي مايني امسهسالشخصيني الرئي تقص الرواية

من  الذي " عن طفلأانشخص " حينما حيلم(. تبدأ القصة الرجال واملرئة)

ال تكفى يف  هاعرف محيدة حامال ومالبستعندما  الصراعدائرة اللعبة. يبدأ 

. بدأت محيدة تواجه بعض تذهب إىل املدينةأن  ولذالك طردت أمها، بداهنا

ملتابعة محيدة  أمر محيدو أبوه، محيدةمع قصة  ظةوكان حلاحملاكمات املرارة، 

بعض الدروس انل األكادميية العسكرية و  ألن يقتلها فلم جيدها ولكن يدخل

 اجلديدة.

كخادمة بدأت محيدة تعمل   حينماالتوتر  ينشءانحية أخرى، ومن 

التقا  ا البعض. هتتحول بعض صتهماعسكرية متعددة. ق املنزلية ويعمل محيدو
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 اءرتدالم يشعر احلالذي حصل على  وكفى محيدو ، املوت عاملهما ىفكل

الذين  ابلغناء األطفالية الروايةمحيدة، تبدأ هذه  وكما ولدتجالبيا للنساء. 

 يلعبون.

بحث. لمعرفة و اللاألغنية الدائرية مثرية لالهتمام  الروايةاملشكلة يف 

أن خيلط القارئ الزمين، وهذا ميكن  غري ترتيبواحد منهم هو عرض القصص 

شائبا األحداث أو القصص )هيستوير(.  موقع ترتيبمل يتم وصفه أوال يف إذا 

. مرتب، هناك بعض تقدميها من التدخالت غري الرواية هذه كانت أو وظيفة

 عنه. مطلوب الروايةيف هذه  الشائبتحليل ف

لعرض من نظام القصص الذي كان غري مرتب حتصل إن ترتيب ا

القصة يف  وهذا الفرق الذي حيصل، قرأة و بني التارخيية فرقوالتضمني أو ال

يطلب األغنية الدائرية  الرواية هذه النص إىل ضعف. حىت يفهم حمتوايت

األغنية الدائرية  الرواية يستخدم هذهإىل ذلك، ال  وابإلضافة املتكررة. بقراءة

ساس فهذا نظام مستوى السرد حتدد على أ. إشارة فصوهلا يف نظام قصتها
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ثري على حتديد موقع يؤ هذا ف. تلك القصةالوظيفة الرئسية من متواليات 

يستخدم يف نظام الوظيفة الرئسية فيكون تركيز النشاط يف كل فصل، فإنه 

 مشاهد القصة.

 الرويال يرى  رمبا، الشخصية فقط الروايةيف هذه  الساردال ينطوى 

القصة  مشاهدنظر . ميكن أن يكشخصية  يظهر أو ميكن الروييف القصة، 

من من يبحث يف القصة، جلعله أسهل أن ينظر إليه من أي أمر من الوظيفة 

 الرئيسية أو املعاانة يف كل فصل.

حتددن على خصول كون املتواليات من ، هالسرد واصوت مستوى ناهذ

وحدة من القصص اليت ال تعمل  ى ومن تقدمي كيفييت القصة. ومها يكوناملواق

عمدا املؤلف التقنية لتسليم مع الطبق النصي. وتستخدم يف بعض األحيان 

 مستوى. وهنا بعض األمثلة على الرواية هذه لتسبب االختالفات يف كتابة

 :األغنية الدائرية الروايةألصوات السرد يف 
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 كاملة  القصة. تقريًبا أبكمله القصة خط مزامنة تتم ، الرواية هذه يف

 يبدأ. اترخيية مفارقة قصص من يللق عدد سوى يوجد ال. لألمام متخشرة

 محيدة طرد مرحلة إىل وصلت اليت الرواية مرحلة يف القصص من املزدوج النظام

 .محيدة ملتابعة أببيه محيدو تكليف مت ، والدته قبل من

 األجوبة رواية من املأخوذة البياانت على األمثلة أحد هو أدانه االقتباس

 .السعداوي نوال بقلم الضوئية

 (C3 / P '3: الرئيسية ةظيفالو )

خّيل ايلّ )واخلّيال يف تلك اللحظة كان حقيقة( ان طفال من االطفال املنشدين 

 الدائرةاملتماسكني اباليدي على شكل دائرة تدور خرج فجأة من 

(1999:10) 

 االقتباس ، اجلديدة الروائية املرحلة هذه على األمثلة أحد هو االقتباس

 عرض يصبح كما.  محيدو و محيدة الرئيسيني صنيشخال بني الفصل بداية هو

 الرئيسيتان الوظيفتان هااتن. P '3 و C3 لـ الرئيسية الوظيفة من جزًءا األسعار
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 بداية إىل القصة أعاد املؤلف أن على يدل هذا. القصة كتابة  نفس لديهما

 األحداث أي ، اترخيية مفارقة يف أيضا االقتباس هذا تضمني يتم. الفصل

 .القصة وهناية بداية يف االقتباس هذا يقتبس. إعادة حدثت اليت

 ترتيب يتم بينما ، األجبدية يف( قرأة) القصص رواية ترتيب وصف يتم

 يف مقال اخلطاب السرد كتاهبا  يف جينيت يقول كما.  أبرقام القصة ترتيب

 ترتيب بني الفرق أو االختالف عن للقصة الزمين النظام تتابع ينتج. املنهج

 محيدة بني لقاء هناك كان  ، لذلك ونتيجة. النظام يف القصص ورواية ةقصال

 رواية يف( تعليمي/  صويت) الرواية صوت تصميم مت مث .القصة يف ومحيدو

 الكامل النص تتابعات من املستمدة الرئيسية الوظيفة إىل الضوئية األجوبة

 .الرواية يف فصول توجد ال ألنه. الرواية هلذه

 ضمري السارد يستخدم القدمية، الرواية رواية هناية إىل البداية من

 احلوار يف فقط للشخص والثاين األول الضمري يستخدم. الثالث الشخص

 الشخص نظر وجهة استخدام يشري. الداخلية واحملاداثت األشخاص بني
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 وجود رؤية يتم ألنه السارد الداخلي هو االقتباس يف السرد أن إىل األول

 إىل القصة يف موقعه يكون الذي السارد يشري. كحرف  ميهتقد أو السارد

 .القصة يف كطابع  املؤلف أو الشخصي السارد

 عند السردية نظرية مع بتحليل يسمحاألغنية الدائرية  يالرواية وابلتايل

األغنية الدائرية  رواية شركة عنيات يف الوارد النظاما كل.  جينيت جريارد

 املناظر السرد جوانب حتليل أجل من بياانتلا مجع الرئيسية ةوظيفال أصبحت

 استناداً (. الصويت السرد) السرد صوت وكذلك ،(السردي الرتتيب) الطبيعية

 :املوضوع يف األدب دراسة إجراء حثةالبا يعتزم أعاله، التفسري إىل

 لنوال السعدوى" األغنية الدائرية الرواية"مستوى السرد وأصواته يف 

 حتديد البحث .ب

 ؟األغنية الدائرية  الرواية يف السرد مستوى كيف.1

 ؟األغنية الدائرية  الرواية يف السرد تاصو أ كيف.2
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 أهداف البحث  .ج

 إىل: البحثهتدف هذه 

 .األغنية الدائرية الروايةستوى السرد يف موصف .1

 .األغنية الدائرية الرواية يفالسرد  أصوات صف. و 2

 فوائد البحث .د

 العمل:البحث احلصول عليها من هذا وهنا الفوائد اليت ميكن 

 النظرية الفوائد. 1

 العلوم. مصدر يف تطوير أن حيصل العطاء

 العملية الفوائد. 2

فهم كيفية لساعدة القارئ مل، و أن حيصل زايدة املراجع للعمل األديب العربية

 .األغنية الدائرية الروايةيف  نيل املعاىن

 الدراسات السابقة .ه

 السابقون منهم:د قام هبا الباحثون البحوث عن السردية ق
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نظام السرد يف (. 201۸. )جامعة دولة غورنتالو، ديديفوهريمان  .1

كتبها أين سكرنغسيه وهو حيلل تلك القصة   Osakat Anak Asmatقصة 

اليت تركز يف مخسة عناصر على اساس رؤية السردية جلرياد جينيت 

ئن املستخدمة بينه وبني هذا البحث يقع يف الكاالفرق فأمسرد، 

 .البحثور السرد يف هذا ومبجرد إستخدام عنص

 السرادية(. دراسة 201۷يفاندا. )يوجياكارات جامعة الدولة، أتيارا  .2

القصة  هلييف حتللقرنيليا فونكي    Reckless–Steinernes Fleisch الرواية

 . الفرق مع هذا البحث يقع يف استخدام الكائنات.الساردو 

دراسة ( 201٥جامعة والية،  رداين )يوجياكاراتبرميا سليسرتاي وا .3

، القصة و موقعهايالن كونديرا يف حتليلها مل La Lenteurعلى  السردية

يالن التدخني و موقعه يف أخدود الرواية ملوظيفة  ، والساردوموقع 

بينه وبني هذا التحليل هو حمتوايت قصة من شخضية كونديرا. املعادلة 

ومل توجد  La Lenteurرواية وجود التدخني يف  ، الفرق بينهما هو"أان"

 .األغنية الدائرية الروايةيف 
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يف   أانbأان Calaإسرتاج قرأءة يف رواية ( 200۸برانتيمو )أوي ديبوك،  .٤

حتليله وصف االسرتاج تلك الرواية على نظارية السردية جرياد جينيت. 

لرواية صعبان والسيميائية لريفاتري. املعادلة مع هذا التحليل هو كال ا

يف كيفية تقدمي القصة، والفرق بينهما يقع ىف استخدام النظرية. وتركز 

 هذا التحليل إستخدام مستوى السرد وأصواته.

مل توجد عن مستوى السرد وأصواته يف رواية االغنية الدائرية ولذالك  ومنهم

 الباحثة هبذا البحث. متقوم

 اإلطار الفكري .و

مقدم حملل يف الدراسة السردية بروب  يعترب فالدميري الكوفليفيتش

مث إستمر تطوير منودج البحث من قبل علماء وآخرون، وخاصة يف  .األول

 Narrative Discourse an Essay inالتقليد الفرنسي وهي جرياد جينيت يف كتابه 

Method (1972.) 

أن السردية األدبية  طريقةأساليب و  منهاجنظرية، اليف كتاب وضح 

 والكلمات والقصص وهيكيات(، الالتينية " يفقصة"السرد ) كلمةمن   أتيت 
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يعرف  الذي )نص( السردأيضا خطاب  السردية)العلوم(. وتسمى  logosو

 (.قرأةو  قصة) تقدمي القصةمفاهيم من القصص و بسائر 

، التواتر، أو املستوى النظام ت يبحث عنيجين ادجري عند   إن السردية

العناصر  تحليل كامال عنال اهذ يبحث. مل املدة، وضع، والكالم )صوت(

. األغنية الدائرية الروايةعلى تحليل ال ةالحتياج خصصتاخلمسة، ولكن 

من نظرية  ا التحليل حتليل النظامواألصواتستخدم هذيومن املرجح أن 

 ينيت.جل السردية

جرياد جينيت مع وتقدمي القصة بني وفيما يلي الفرق يف فهم القصة 

كنان -وبعض األرقام األخرى، مثل ميكي ابل و رميون ياتجمموعة السكل

 (.2٥٤: 200٤)راتنا، 

 القص وقصة القصة بني مقارنة .1 اجلدول

 Story – text - narration قرأة -قرأة  –قصة  رممون كينان

 Fabula – story - text قرأة -قصة  – حكاية ميك ابل

 Histoire–recit-narration قرأة -قرأة  –قصة  جينيتجرياد 
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 Fabula/story – sjuzet/plot عرض - حكاية العام يف الشكلية

 

 Narrative Discourse an Essay in Method جينيت يف كتابهويقسم جرياد 

( السرد 2( املزاج السرد، )1إىل أربعة أقسام: ) طبقة التحليل السردية

تكون من ظام لنا وأما( الزائدة السرد. ٤مستوايت سرد، و )( 3إيسونس، )

، االستطارية السردطبقة الوقت السرد واملساحة السرد أو صوت يف  طبقة

 .أن يتعلقوالصوت  ان النظامحيث تتطور هذ

 جوانب ثالثة من النظام حتليل على االطالع ميكن العملية، الناحية من

 هي هذه. والصغرية الكبرية التتابعات وتصنيف حتديد هو النص أواًل، ؛

 يف الواردة القصة تكوين هو الزمين النظام اثنيا،. استخداًما األكثر الطريقة

 اثلثًا، الفقرة؛ حسب حتليل نظامك  هذا استخدام ميكن. الدراسة قيد الكائن

 إطار خالل من الفكر إطار تلخيص ميكن. واألثر السبب عالقة هو املنطقي

 :التايل التفكري
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 طريق نوال السعداوي.د يف رواية األجوبة الدينية عن إطار البحث الصويت السرد والسر  .1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات:

  عالقة مباشرة

    عالقة غري مباشرة

 غنية الدائريةاأل الرواية

 جرياد جينيتة عند السردي

 عال األدبيةعاأل

 المستوى  المدة التواتر السردالطبيعة   الصوت

 ,heterodiegeticالشخصية: 

homodiegetic 

 ,author-narrator :السارد

implied author, character-

narrator. 

Anakronis: 

Prolepsis, 

analepsis, 

akroni. 

 

وقوف املشاهد من و ى السرد ترتيب مستو 
االغنية  الروايةالقصة اليت تنتج عن ترتيب 

 الدائرية 

Sinkronis 
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 منهُج البحث وخطواته .ز

 منهج البحث. ١

 البحث أساليب بني األساس يف أبنه( ٤6: 200٤) راتنا اتكو   نيومان جيادل

 حيث من تشابه أوجه لديهم الثالثة فإن ، احملتوى وحتليل ، ريوالتفس ، النوعي

 .أوصاف شكل يف البحث نتائج تقدمي

 ، حتليلية وصفية طريقة هي الدنيا األجوبة رواية دراسة يف املستخدمة الطريقة

 هي البياانت. وصفًيا تفسريًا تتطلب رواية هي دراستها املراد البياانت ألن

 الروائي السرد شرح يف البحث يف الطريقة هذه تستخدم .والفقرات اجلمل

 .السعداوي نوال للمخرجة الدرعية السنانية رواية يف والسرد

 خطوات البحث.2

 مصدر البياانت.أ

لنوال السعدوى  األغنية الدائرية الروايةهو  البحثمصدر البياانت يف هذه 

 رايف د تنشر و صفحة،  12٤ عددهاThe Circling Song  الىت ترمجت اىل

 .1۹۹۹داب، بريوت عام األ
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 نوع البياانت.ب

 يف متوالياتهو النص أو اجلملة اليت هي  البحثنوع البياانت يف هذه 

 وظيفة رئيسية. متواليات ۷0 علىتتكون  األغنية الدائرية الرواية

 تقنيات مجع البياانت.ج

 book)دراسة مكتبة البحثتستخدم تقنية مجع البياانت املستخدمة يف هذه 

survey)  وتشمل التقنية القراءة، وتسجيل البياانت، وإعادة ترتيب، وحتديد .

البياانت، وتصنيف البياانت، ومناقشة البياانت، وعرض البياانت، وسحب 

 األفءين.

 حتليل البياانت.د

 ، اآلنية الرواية من حتديدها مت اليت البياانت كل  جتمع اليت بياانت،جرد.1

 .الرواية يف ةنظامم فقرات أو نصوص شكل يف

 وفًقا وحتديدها سابًقا اجملمعة البياانت جتميع أي ، البياانت تصنيف. 2

 يف النظام ، األول ، نوعني إىل تقسيمها يتم ، احلالة هذه يف. للمشكلة
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 لتحديد الرئيسية الوظيفة يف نظام ، الثانية ؛ القصة لرتتيب الرئيسية الوظائف

 .القصة راوي موقع

 مع حتليلها مث ، وجتميعها مجعها مت اليت البياانت مجيع ، البياانت حتليل .3

 .الصوت وجزء النظام من جينيت الوجوه علم نظرية

 االستنتاج .ه

 .املشكلة صياغة يف الواردة األسئلة على ابإلجابة القيام: هو االستنتاج

 ة تنظيم الكتاب  .ح

ة إىل أربعة يف حماولة للحصول على نتائج البحوث املتوقعة ، تنقسم هذه الدراس

 فصول ، من بني أمور أخرى:

،  البحث، صياغة  البحثاألول: مقدمة تتضمن: خلفية  بابال

، إطار التفكري ، املنهجية  الدراسة السابقةأهداف البحث ، فوائد البحث ، 

 .وتنظيم الكتابةوخطوات البحث ، 
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: يشمل هذا الباب على الدراسة النظرية نظرية األسس: الثاين الباب

 وصوت ومستوى جينيت، جريارد ية عندوالسرد ،والسر والسردية ،الرواية ةيقحق

 .جينيت جريارد كتبها  اليت السرد

 ،االغنية الدائرية الرواية ملخص للمؤلف، احلياة السرية: الثالث الباب

االغنية  من السردي الصوت وحتليل السرد، مستوى حتليل مرحلة ووصف

 .جينيت جريارد دية عنالسرد نظرية ابستخدام الدائرية

 سلسلة هناية هي واقرتاحات يشمل على النتائج خامتة. :الرابع الباب

 .البحثية األنشطة من


