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 قسم اللغة العربية وأدهبا 

 كلية العلوم اإلنسانية 
 إلسالمية احلكومية مباالنججامعة موالان مالك إبراهيم ا

0101 
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 استهالل
 

ُتْم ُمْؤِمِنْيَ َوالَ تَِ   ُنوا َوالَ ََتَْزنُوا َوأَنْ ُتُم اأَلْعَلْوَن إْن ُكن ْ
 (317) آل عمران:  

 
Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal 

kamulah orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang 

yang beriman (Q.S Ali Imran: 139) 
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 إهداء
 : أىدم ىذا البحث اجلامعي إىل  

 ".مستورمأيب احملبوب " -٣
 ".ركمحويةأمي احملبوبة " -0
 كيف اجلامعة درسةذم يف ادلتيمجيع أستا -١

 
عسى هللا أف يرمحنا كيرمحهم كيغفر ذنوبنا كذنوهبم كيبارؾ حياتنا كحياهتم يف الدين 

 كالدنيا كاألخرة
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 توطئة

إف احلمد هلل، ضلمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ ابهلل من شركر أنفسنا كمن            
سيئات أعمالنا، من يهد هللا فال مضل لو، كمن يضلل فال ىادم لو، كأشهد أف ال إلو 

لی هللا عليو كعلى الو صإال هللا كحده ال شريك لو، كأشهد أف دمحما عبده كرسولو، 
اجلمعي ربت شكر هللا تعاىل على اسباـ كتابة ىذا البحث أحبو كسلم تسليما كثَتا. كص

 . "اخلطيئة امرأة ورجل" ألنيس منصورالقصة القصرية يف بنيوية  دراسة ادلوضوع
الستيفاء أحد شركط االختبار النهائي للحصوؿ على درجة سرجاان لكلية العلـو 

ا جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية اإلنسانية يف قسم اللغة العربية كأدهب
 دباالنج.

كماؿ ىذا البحث، إيف  هاكدعم ىاكتقدـ الباحثة الشكر على من ساعد
 كخصوصا إىل:

مية دير جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالارس محضرة األستاذ الدكتور عبد احل -٣
 .جماالن احلكومية

جامعة موالان مالك إبراىيم  ـ اإلنسانيةفضيلة الدكتورة شافية عميدة كلية العلو  -0
 .جماالن احلكوميةمية اإلسال

كلية العلـو اإلنسانية  فضيلة الدكتور حليمي رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا -١
 .جماالن احلكوميةمية إبراىيم اإلسالجامعة موالان مالك 

 امعي.ىذا البحث اجل إعدادكادلشرؼ يف ،  م األنصارمعبد ادلنتقالدكتور فضيلة  -1
بقسم اللغة العربية كأدهبا كلية كية األكادمي كادلشرفةادلاجستَت   نور حسنيةفضيلة  -٧

 العلـو اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
هللا خَتا كثَتا على مجيع األساتيذ كاألستاذات يف قسم اللغة العربية كأدهبا، جزاىم  -1

 العادلُت. . آمُت ايرب مجيع العلـو
 مجيع الزمالء يف قسم اللغة العربية كأدهبا. -٥



 

 ز
 

 البحث اجلامعي. كل أصدقائي الذين ساعدكا يف دعم إكماؿ ىذه  -١
جامعة موالان مالك " يف  فغار نوسا" فرقة عملية طالب ليف اأصدقائي كل  -0

 . إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج
 

يعطيكم الرمحة كالعافية آمُت  جزاكم هللا خربا على أعمالكم فأدعو هللا أف
 ايرب العادلُت.

 
 ـ. 0١0١.مايو. 00دباالنج، 

 ةالباحث
 

 
 ستيا نور جنة

 ٣٧١٣١٣٥١: .رقم القيد
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 مستخلص البحث
 

. "اخلطيئػػة امػػرأة كرجػػل" ألنػػيس منصػػورالقصػػة القصػػَتة يف بنيويػػة  دراسػػة.(0١0١). س  تيا ن  ور جن  ة
عربيػػػة كأدهبػػػا، كليػػػة العلػػػـو اإلنسػػػانية، جامعػػػة مػػػوالان قسػػػم اللغػػػة ال .يامعالبحػػػث اجلػػػ

 لك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.ام
 عبد ادلنتقم األنصارمالدكتور :     ادلشرؼ

 خليةادعناصر ، بنيوية، قصة قصَتة:   الكلمات الرئيسية


أف اختارت الباحثة ىذه القصة القصَتة لدراستها من أجل فهم كامل لقصة ال يكفي 
( العناصر ٣هتدؼ ىذه الدراسة إىل كصف: ). تقرأىا، كلكنها تتطلب فهما مفصال لعناصرىا

( العالقات بُت العناصر 0، ك)اخلطيئة امرأة كرجل" ألنيس منصور الداخلية يف القصة القصَتة "
 . اخلطيئة امرأة كرجل" ألنيس منصور الداخلية يف القصة القصَتة "

القصة مصدر البياانت ىي . قة البحث الوصفي الكيفيىذا البحث حبث مكتيب بطري
كنظرية بنيوية كالعديد من الكتب اليت تناقش نظرية اخلطيئة امرأة كرجل" ألنيس منصور،  القصَتة "

اانت ادلستخدمة يف ىذا البحث طريقة مجع البي. ليفي سًتاكس كغَتىا من ادلصادر ادلتعلقة ابلبحث
تقليل البياانت، كعرض البياانت، : ، كىيالكيفية ريقة ربليل البياانتكالكتابة، كطلقراءة اطريقة ىي 

 كاالستنتاج.
يف القصة القصَتة "اخلطيئة امرأة كرجل" ( العناصر الداخلية ٣أما نتائج البحث فهي:) 

تنقسم كادلوضوع، حبيث )أ( ادلاؤامرة  كجهة النظركاخللفية ك شخصية اؤامرة كالادل تتضمنألنيس منصور 
)مرحلة ظهور الصراع(، كأفعاؿ الشخصيات )مرحلة تعزيز الصراع(،  أقساـ: الوضع األكؿ إىل ثالث

اخللفية ربتوم )ج(  ثالثة: الرجاؿ كادلرأة كسقراط، )ب( الشخصيةكنتائج العمل )مرحلة التسوية(، 
سقراط، )د( كجهة النظر  ة اليوانف أثينا، كميالدادلدرسة كعاصمعلي خلفية ادلكاف كالزماف: 

العالقة ( أما 0سبييز اجتماعي عند ادلرأة كدعوة ادلاؤلف لدفعو. )ادلوضوع ىو )ق( شخص الثالث، ال
فهي عالقة مركبة  اخلطيئة امرأة كرجل" ألنيس منصوريف القصة القصَتة "بُت العناصر الداخلية 

ارتباطا يف ظل  ككجهة النظر اليت ترتبط لفيةككثيقة. كىي تبدك يف العالقة بُت ادلاؤامرة كالشخصية كاخل
  موضوع القصة كعنصر أساسي لبناء القصة الواردة يف القصة القصَتة "اخلطيئة امرأة كرجل".
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ABSTRACT 

 

Setia Nor Jannah. 2020. A Study of Structuralism to Short Story “Al-Khatiáh 

Imroát wa Rajul” by Anis Manshur . Minor Thesis. Departement of Arabic 

Letters and Language. Faculty of Humanities. State Islamic University of 

Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Advisor: Dr. Abdul Muntaqim Al Anshory, S.Hum., M.Pd 

Keywords: Structuralism, Short Story, Intrinsic Elements. 

 

 The researcher chose this short story to be examined using a structural 

method in order to geta perfect understanding, because it can’t be goal just by 

reading it without the existence of a proper analysis knife. And this is discussed 

thoroughly in this minor thesis. This research aims to describe (1) the intrinsic 

elements of the short story “Al-Khatiáh Imroát wa Rajul” by Anis Manshur, (2) 

the connectivity between the intrinsic elements form of the short story “Al-

Khatiáh Imroát wa Rajul” by Anis Manshur.  

 This is library research with a descriptive qualitative method. with 

interpretative descriptive type of research. The object of this study is of the short 

story “Al-Khatiáh Imroát wa Rajul” by Anis Manshur, and several books about 

structuralism theory of Claude Levi Strauss. The data collection used is reading 

and writing. The data analysis method used is descriptive qualitative data analysis: 

data reduction, data display, and conclusion.  

 This results of research are: (1) The intrinsic elements in the short story 

“Al-Khatiáh Imroát wa Rajul” by Anis Manshur includes: (a) the plot is divided 

into three sections: the first situation (the stage of the emergence of conflict), the 

actions of the characters (the stage of promoting conflict), and the results of the 

work (the settlement stage); (b) the characters  is three: man, woman and Socrates; 

(c) the setbacks of space and time are school, Athens, and the birth of Socrates; 

(d) point of view is the third person's viewpoint, and (e) the theme is social 

discrimination of woman. (2) the connectivity between the intrinsic elements form 

of the short story “Al-Khatiáh Imroát wa Rajul” by Anis Manshur is a complex 

and close relationship. It appears in the relationship between plot, character, 

setback and the point of view to the theme  as an essential element for building the 

content of the short story. 
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ABSTRAK 

 

Setia Nor Jannah. 2020. Kajian Strukturalisme pada Cerpen “Al-Khatiáh Imroát 

wa Rajul”  Karya Anis Manshur. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, 

Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang.  

Pembimbing: Dr. Abdul Muntaqim Al Anshory, S.Hum., M.Pd. 

Kata Kunci : Cerpen, Strukturalisme, Unsur Intrinsik. 

  

Peneliti memilih cerpen ini untuk diteliti menggunakan metode 

strukturalisme agar mendapatkan pemahaman yag sempurna, karena hal itu tidak 

cukup hanya dengan dibaca saja tanpa pisau analisis yang tepat.  Da hal tersebut 

dibahas tuntas dalam skripsi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 

(1) Unsur-unsur intrinsik dalam cerpen “Al-Khatiáh Imroát wa Rajul” karya Anis 

Manshur, dan (2) Bagaimana keterkaitan antara unsur-unsur instrinsik dalam 

cerpen “Al-Khatiáh Imroát wa Rajul” karya Anis Manshur.  

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Sumber data adalah cerpen  “Al-Khatiáh Imroát wa Rajul” karya Anis 

Manshur, dan buku-buku atau referensi lain yang berkaitan dengan cerpen, kajian 

strukturalis,  dan teori strukturalisme Claude Levi Strauss. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah teknik baca dan catat  dengan teknik analisa data 

deskriptif kualitatif yang meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan.  

Adapun hasil penelitian adalah: (1) Unsur-unsur intrinsik dalam cerpen  

“Al-Khatiáh Imroát wa Rajul” karya Anis Mansour meliputi: (a) alur, yang dibagi 

menjadi tiga bagian:situasi awal (tahap permulaan konflik), puncak konflik, dan 

hasil pekerjaan (tahap penyelesaian), (b) tiga tokoh dalam cerpen, yaitu: pria, 

wanita dan Socrates, (c) latar ruang dan waktu, yaitu: sekolah, ibukota Yunani, 

dan zaman kelahiran Socrates, (d) sudut pandang yang digunakan adalah orang 

ketiga, dan (e) tema berupa diskriminasi sosial terhadap perempuan dan ajakan 

penulis untuk menolak diskriminasi tersebut. (2) Adapun hubungan antara unsur-

unsur internal dalam cerpen “Al-Khatiáh Imroát wa Rajul”  karya Anis Mansour 

adalah hubungan yang kompleks dan saling berkaitan. Hal ini terlihat pada 

hubungan antara alur, tokoh, latar, dan sudut pandang  yang menjurus dengan 

pokok masalah cerita dalam tema sebagai elemen penting untuk membangun 

cerita dalam cerpen ini. 
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 الفصل األول

 مقدمة

 
 خلفية البحث .أ 

 عن تجألف األدب ان. تحدث عن األدب لن يتم فصلها عن الثقافةال
. منذ قرف العشرين تطورت نظرية األدب تطورا سريعا .رلتمع معُتمن  ثقافة

تقدـ . الناس يسبب تطور نوع األدب حبياة كيكوف ىذا التطور موازان
 . البحث كيسهلو فيها التكنولوجي يستطيع أف يساعد عمالية

بُت كظيفة )يف ىذا التعلق  ،كتظهر حياة الناس ًتسمي كظيفة األدب
رأل العلماء أف . ليفهم األدب على نظرية فريقة وحيتاج( األدب كحياة الناس

من ىذه النظرية يستطيع  اس أمجعُت،النظرية البنيوية قد دخلت يف كل حياة الن
 .(٥٧-٥1. ص ،0١٣١ ،نيومن) الناس أف يفهموا شيئا

القصة القصَتة ىي األعماؿ اليت ربتوم على جوانب سلتلفة من احلياة 
التعليم. قصص قصَتة ديكن أف تاؤثر على حياة الشخص. ىوية  تدؿ فيها

استلهاـ معظم أف يبٍت من خالؿ قصة قصَتة. سيتم  الشخص أك موقفو ديكن
كحياة الشخصيات اليت يقرأىا. لن تقل منهم على  قراء القصة القصَتة من طبيعة

   .اليت يعجبوف هبا يف القصة القصَتة زلاكاة حياة كمواقف الشخصيات
مجعها قصص كمعناه احلديث " قصة -يقص -قص"القصة لغة من كلمة 

كأصل . قيم الفنالقصة األاثر األدبية ذات ال(. 1١٣. ، ص٣0١٥معلوؼ، )
قص آاثرىم يقصها قصا ك : القصة عند العرب تتبع األثر، قاؿ إبن سيدة 

سيدة، )قصصان ك تقصصا تتبعها ابلليل، كقيل ىو تتبع األثر أم كقت كاف 
 (.٣١٣. ، ص0١١١
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 القصة ىي اخلرب كالقصص بكسر القاؼ: مجع القصة اليت تكتب،ك 
 أك فكرة مرت دبخاطر الكاتبكيقوؿ زلمود تيمور عن القصة: القصة عرض ل

 تسجيل لسورة أتثَت هبا سليلتها أك بسط لعاطفة إحتلجت يف صدره فأراد أف يعرب
عنها ابلكالـ ليصل هبا إىل أذىاف القراء. القصة فن من الفنوف النثر يعرض احلياة 

 ،۱۹۹۱أسلوب مشوؽ جيميع بُت احلقيقة ك اخلياؿ )ادلغريب،  جبميع جوانبها يف
 (.١١1-١١٧ص. 

تصبح قصة قصَتة جزءا من العمل األديب الذم لو مهمة معينة يف كل 
كيلعب  قصة. ذبمع قصة قصَتة على اخلياؿ ادلاؤلف الذم يركب علي ادلاؤامرة

  .الشخصياتعلي 
ىو  .ما يشار إىل التمثيل أك صور صغَتة من احلياة يعرؼ غالبا األدب

من خالؿ اللغة،  الكتابية كأة سواء الشفوي .اللغةالذم كسيلتو  شكاؿ الفنّ أمن 
لكن . ادلالحظات كاألفكار يف شكل األدب عن اخلياؿ، أف يعربديكن للماؤلف 

العناصر اجلوىرية للعمل  ستبحثاألشياء ادلذكورة، بل  تبحثاآلف ال  لباحثةا
الذم يريد دراسة يف عناصره، يتم  ةككذلك العنواف ادلكتوب كأمل الكاتباألديب.

إف البنيوية األدبية يف جوىرىا تركز  كما سكُت التحليل. بنيوية ةربليلياستخداـ 
أك معٌت النص، أم أف الناقد  كليس على كظيفة األدب صر البناءاعلى عن

 .األدب البنيوم يهتم يف ادلقاـ األكؿ بتحديد اخلصائص اليت ذبعل
اغ رائدنا من قبل الفورمالس الركسية كالرب  دراسة ربليلية بنيوية أدبية تكان

حصل على أتثَت مباشر من نظرية سوسور اليت غَتت الدراسة اللغوية  البنيوية.
من هنج اترخيي إىل هنج متزامن. مل تعد الدراسات اللغوية تاؤكد على اتريخ 
تطورىا، بل على العالقات بُت عناصرىا. مشكلة العناصر كالعالقات بُت 

 العناصر مهمة يف ىذا النهج. 
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، على سبيل ادلثاؿ من العناصر الصوتية يتكوف العنصر اللغوم
كادلورفولوجية كالنحوية، حىت يف دراسة اللغوايت، ىناؾ دراسات صوتية كفونية 
كمورفولوجية كضلوية. ال ديكن تربير مناقشة الرتباطو جبوانب أخرل. ىذه الطريقة 

أيضنا. األديب طبيعة  أم كجود كجهة نظر اقتصاديتها، يتم إىل دراسة األدب
 ( مرتبطنا أبمور أخرل أيضا. فإف النقاش معو ال حيتاج أف يكوف صاديةاقت

 .)١1. ص ،0١١٧ نوركيانتورك،
للبنيوية خياؿ أك شعر، ىو رلمل مت بناؤه بشكل متماسك من عناصر 
بناء سلتلفة. ديكن تفسَت بنية األدبية أهنا تكوين كأتكيد ككصف مجيع ادلواد 

 (. 1١ .، ص٣0١٣ة مجيلة )أبرامز، كاألجزاء اليت تشكل مكوانت استدار 
أتثرت نظرية البنيوية من ادلفهـو اللغوية اليت قدمتها فرديناف دم سوسور 
الذم يتعلق بشكل كادلواد. كأعماؿ األدبية اليت بنيت على أساس اللغة لديها 
صفة خاص ىي شكلها ك مادهتا مستقلة. كمعنها يستطيع لفهم األعماؿ األدبية 

سو. كلكن جيب أف يكوف القدرة على ىذا الفهم ليوصل أف حيلل النص نف
ادلتواصلة بُت العناصر لبناء األعماىل األدبية. كادلتواصلة ذلذه العناصر سيحصل 

 .معنا كامل. كلذلك ادلبدأ الشامل يقاـ على البنيوية
من انحية أخرل، يوحي ىيكل األدبية دبفهـو العالقات بُت اجلوىرية اليت 

ا. يف حد ربدد بعضها بعضن  ا اليت تاؤثر بشكل متبادؿ ك تشكل معنا كالن موحدن
ذاهتا، دبعزؿ عن كلهم، ادلواد أك العناصر أك األجزاء ليست مهمة كال معٌت ذلا. 

 (. ١٥.ص ،0١١٧ سيصبح كل جزء يتعلق ابألقساـ األخر )نوركيانتورك،
ت يف جوىره إىل كصف ادلهاـ كالعالقابنيوية لكابلتايل، يهدؼ التحليل ا

ال يكفي للقياـ  بنيويةلادلتبادلة دلختلف عناصر األدبية اليت تنتج معنا. التحليل ا
بتسجيل عناصر معينة من خيايل فقط، مثل األحداث كادلاؤامرات كاألشكاؿ 

إظهار العالقة بُت العناصر لألىداؼ اجلمالية  ا. فإف أمههمكاإلعدادات أك غَتى
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 ياـ بذلك نظرنا ألف األدبية ىي بنية معقدة. جيب القاكادلعٌت العاـ ادلراد ربقيق
 كفريدة من نوعها، أف لكل خصائصو ىو ما دييز العمل عن اآلخر.

يف فكرة ليفي سًتاكس يقدركف أىل اللغوم أف يضعوا الصيغة ادلختلفة 
 لفهم الظواىر اللغوية متنوعة، يستعملوف فكرة التباديل جيدا يف ربليلهم

 .(00ص.  ،0١١1 ،)اىيمسا
ليفي سًتاكس  یتخدـ ليفي سًتاكس التحليل اللغوم على ربليلو. ير اس 

 كاألسطورة،يف الظواىر االجتماعية كالثقافية، مثل ادلالبس، كقائمة الطعاـ، 
لغوية، كمثل اجلملة أك النص. بناء على ذلك يكشف كالطقوس، كظواىر ال

ص تتكوف من الناس مجيعا الظواىر الثقافية يف حياة اليومية يف النص. كل الن
 اجلمل كالكلمات كالعبارات، اليت ديكن أف تعترب ظاىرة الثقافية.

 ليسًتاكس لتطبيق التحل یقد اسًتعي ىذه ظاىرة الفن األديب ليف
 یالبنيوم يف فهم سلتلف األساطَت من اذلندم يف أمريكا اجلنوبية. إف بنيوية ليف

فهم بنيوية أدبية. ىذه سًتكس ىي نوع من علم األدب األنًتكبولوجي اليت هبا ت
النظرية ليعرب كل بناء يف عرض الثقافة معُت اليت افًتضت كالعرض احتصل هبا 

 بسبب بناء يف حياة الناس. كىذه البناء ىي بناء فكرة الناس.
مت اختارت الباحثة ىذه القصة القصَتة لدراستها من أجل فهم كامل 

ال لعناصرىا. ديكن العثور لقصة ال يكفي أف تقرأىا، كلكنها تتطلب فهما مفص
النظرية البنيوية ىي نظاـ ينظر إىل  معٌت حقيقة كديكن فهمو بوضوح. على

 بعضها البعض.  مًتابطة يتألف من عدة العناصر كىي ومياألدب كبن
كدقيق  شامل يهدؼ التحليل البنيوية إىل التفكيك كالتوصيف بشكل

 عناصر ة كالتشابك بُت مجيعتفصيلية كعميقة قدر ادلستطاع العالقات ادلتداخل
 كنواحي األعماؿ األدبية اليت تنتج معنا شامال. نظرية البنيوية كفقا لركبرت

البنيوم األساسي للبناء يف األعماؿ األدبية يتضمن ادلوضوع، كقائع  استانتوف،
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كاخللفية( كالعناصر األدبية )كجهة نظر كأسلوب  )احلبكة كالشخصية القصة
 (.1١ص.  ،٣01٧ الرمزية كالسخرية( )ستانتوف،ك  كالعنواف كالنغمة

القصة القصَتة ألنيس منصور بعنواف  اختارت الباحثة ،يف ىذا البحث
قصَت "قلوب صغَتة". ربكي ىذه القصة رلموعة قصة "اخلطيئة امرأة كرجل" يف 

 خيطئن دائمنا. كابدلثل، أرسل النيب آدـ إىل يتالقصَتة عن موقف النساء الال
إقناع زكجتو. مع ىذا األساس، جيادؿ البعض أبف الرجاؿ الذين األرض بسبب 

لديهم عالقات مع النساء سيواجهوف ابلتأكيد ادلشاكل كسيكوف ذلا أتثَت سليب 
  .على حياهتم

مع ىذا األساس، جيادؿ البعض أبف الرجاؿ الذين لديهم عالقات مع 
 . معلى حياهت ايسلب اأتثَت  ىناؾالنساء سيواجهوف ابلتأكيد ادلشاكل كسيكوف 

اؤلف أنيس منصور أف النساء حباجة ادل أكد "اخلطيئة امرأة كرجل"كبقصة قصَتة 
 اخلطأ لكل مشكلة. مصدرإىل االىتماـ كليست دائمنا 

كىي يف قصة قصَتة ألنيس منصور  "اخلطيئة امرأة كرجل"كانت 
كتاب عن عدة  قلوب صغَتةك . رلموعة من القصص الفصَتة "قلوب صغَتة"

ت لألديب أنيس منصور يدكر أغلبها حوؿ رلموعة مقاالت يف احلب مقاال
كالزكاج كالعالقات بُت الرجل كادلرأة، كما أف الكتاب حيوم بعض ادلذكرات 
الشخصية للماؤلف، كما يتطرؽ ادلاؤلف لتوضح طبيعة العالقة بُت الرجل كادلرأة 

للعالقة ادلثالية بُت  من الناحية النفسية كادلشاعر ادلتبادلة بينهما كما ىى رؤيتو
  الرجل كادلرأة كغَت ذلك من ادلوضوعات ادلتنوعة كاجلميلة.

يف ىذه القصة القصَتة من  الداخليةاستكشاؼ العناصر  ةالباحث أرادت
أجل معرفة كاستكشاؼ ادلعٌت أك التفويض الوارد فيها. فإف النظرية دلتابعة ىذا 

القصة . ىذه النظرية لتحليل األدبية األدبية البنيويةاذلدؼ ىي استخداـ النظرية 
 .القصة ال عالقة أبشياء خارجا ك نفسه القصَتة
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 أسئلة البحث  .ب 
انطالقا إيل خلفية البحث السابقة، أرادت الباحثة أف تبحث الساؤالُت: 

 كمها:
ألنيس  "اخلطيئة امرأة كرجل"القصة القصَتة الداخلية يف ما العناصر  -٣

 ؟منصور
"اخلطيئة امرأة القصة القصَتة الداخلية يف  عناصرالعالقة بُت الكيف  -0

 ألنيس منصور؟كرجل" 
 

 أهداف البحث  .ج 
اعتمادا علي ما سبق من مشكلة البحث، فهناؾ أىداؼ البحث اليت 

 أرادىا الباحثة يف ىذا البحث كىي كما يلي:
ألنيس  "اخلطيئة امرأة كرجل"القصة القصَتة الداخلية يف العناصر دلعرفة  -٣

 منصور
"اخلطيئة امرأة القصة القصَتة عناصر الداخلية يف العالقة بُت لادلعرفة  -0

 ألنيس منصوركرجل" 
 

 فوائد البحث . د
 فوائد يف ىذا البحث ينقسم إيل قسماف:  

 الفوائد النظرية -3
 .قصة قصَتةيف  بنيويةليكوف ىذا البحث مرجعا من ادلراجع يف دراسة ربليلية .أ 
 .بنيويةبنظرية التحليلية الَتة القصة القصيف  بنيويةليزيد الفاىم عن  .ب 
إشارة إىل تعميق  أف يسهم ىذا البحث يف علم اللغة، كديكن أف يكوف أيضا.ج 

البنيوية يف األعماؿ  الدراسات خاصة يف رلاؿ األدب الذم ياؤدم إىل جوانب
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" يف سلتارات القصة اخلطيئة امرأة كرجل" األدبية، كابلتحديد يف القصة القصَتة
 ف تكوف مفيدة ألدبيات دراسات جيل الشباب.القصَتة، كديكن أ

 
 الفوائد التطبيقية -0
 للباحث .٣

من كل األدب للباحث يرقي ىذا البحث معلومت الباحثة خاصة يف العلم 
جوانبو أكثر من قبل. كيكوف ىذاالبحث زايدة يف فحم األدب بنظرية دراسة 

 .قصة قصَتةيف  بنيويةربليلية 
 اك للقراء . للطالب0

 طالب عن الدراسة بنيوية بعنواف القصة القصَتة.يعرؼ ال  (٣
 .جعل مصدرا كمراجعا دلن يريد دراسات بنيوية أدبية  (0

  . للجامعة١
 إبراىيم دباالنج. ليزديد ادلراجع مكتب اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالان مالك (٣
 يف ادلستقبل. يعتقد أخذىا يف االعتبار أك تطويرىا من قبل الباحثة (0

 
  حدود البحث . ه

الباحثة حددت البحث يف األدب متنوع للغاية ككاسع النطاؽ. لذلك  كاف
القصة يف ربليل العناصر الداخلية موضوع أك نطاؽ الدراسة. ىذا البحث 

ابستخدـ النظرية البنيوية لكلود  ألنيس منصور"اخلطيئة امرأة كرجل" القصَتة 
 . ليفي سًتاكس
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 َتديد ادلصطلحات . و
األدب. ك  ت جديدة يف العلمايي ادلدخل لظهور نظر ى: نظرية البنيويةال -٣

 سياليوانين القدًن ك قدمتها أريسطوتل موجودة نظرية البنيوية منذ عصر
(Aristoteles)  ،مفهـو الكماؿ )الكامل(، ك الوحدة )الوحدنية(، كالتعقيد

كالتماسك )ادلًتابطة(. ادلدخل البنيوية نشأتو ال تنفصل من دكر الفرقة 
 ركسيا كماؤسسة ربليل األدب. الشكليوف

 ىي طريقة التفكَت ادلتعلقة ابدلفاىم األبنية عن (Teeuw)البنيوية عند تييو 
تبٍت العامل من كل عناصرىا، ليس فيها معاف متفردة إال ما  العامل. يف احلقيقة

بُت عناصرىا ادلوافقة بوضعها يف مجع األبنية. كلذلك، البنيوية ىي  ارتبط
تتكوف من العناصر اليت كانت اليتغَت أحدىا أصال حىت  ادلنهج النظامي،

 .(٧٧، ص. 0١١٣)جرباىم، األخرل يغَت العناصر
شكل النثر القصصي اخليايل. سبيل القصص القصَتة إىل أف تكوف  :قصة قصَتة -0

سلتصرة كمباشرة ألهنا عادة ما تركز على حدث كاحد كلديها سلطط كعدد زلدكد 
 (edgar allan poe)كذىب ايدكار الالف بو  .َتمن الشخصيات كإطار زمٍت قص

كاملة قراءة يف جلسة كاحدة, كاليت تًتاكح ما   قصةىي  قصَتةال قال إن القصة
 .)٣٣ .ص ،0١٣١ نوركيانتورك، (يقرب من نصف إيل ساعتُت 

من بداية ىذه القصة القصَتة حيكي عن التمييز ضد ادلرأة،  :اخلطيئة امرأة كرجل -١
 ىفجيعل اإلنساف ال يريد أف تكوف ادلرأة   جعلت بداية ادلشكلة.مفهـو ادلرأة اليت

كشخصية كما لو أف ادلرأة ىي  مشكلة. ناألرض. يعتقدكف أف التعامل معه
ىذه القصة القصَتة ألنيس منصور اليت ربكي  .يف ىذه القصة القصَتة اخلصم

اقع ما ىو عن النساء تعترب دائمان خاطئة لوجوده. لذلك ىو مشكوؾ فيو، يف الو 
 (. 1٥، ص. ٣01٥، أنيس منصور)السبب الذم جيعل البياف
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 السابقة اتالدراس . ز

ىذا البحث ال ينفصل عن الدراسات البحثية السابقة، ك ديكننا أف 
عن ادلزااي ك العيوب بُت البحوث السابقة ك البحث الذم تقـو بو  نالحظ فيو

 .الباحثة
)دراسة  فراشة الزرقاء لربيع جابررواية ال ،0١٣٥فوترم لولوس أمبار رزقي،  .٣

 موالان جبامعةاللغة العربية كأدهبا كلية العلـو اإلنسانية  قسم َتليلية بنيوية أدبية(،
أما أسئلة البحث يف ىذا البحث ىي . ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك

بُت الزرقاء لربيع جابر، ككيف عالقة  ما عناصر الداخلية يف الركاية الفراشة
 عناصر الداخلية يف الركاية الفراشة الزرقاء لربيع جابر. 

 تستخدـ نوع البحث يف ىذا البحث ىو الدراسة ادلكتبية، كاستخدـ الباحثة يف
ىذا البحث ادلنهج الكيفي الوصفي. كإف طريقة مجع البياانت ىي طريقة القراءة 

 من مصادر البياانت الذم متعلقة اب ىذا البحث.  كالكتابة
 ما نتائج البحث الذم حصلت الباحثة من األسئلة البحث عن ادلوضوع اليتأ

تضمن يف الركاية ىي عن قصة عن مسَتة احلياة عن جدة، كعن موت أخو،  
مفارقخة احلبيبتو. كثَت شخص يف ىذه الركاية، ابسهيل ابابزكاغلي   کربة بعد

 كشخص الرئيسي. 
تتضمن يف ىذه الركاية مًتبطة، نتائج من األسئلة الثاين ىو عناصر الذم  أما

ملفت الركاية. بُت ادلوضوع، احلبكة، الشخص، كاخللفية مًتبظة  حىت يتشكل
 بينهما.

)دراسة َتليلية  لنزار قباين تريدينرسالة الشعر ، 0١٣٥أمحد يوليانطو،  .0
 إبراىيم مالك موالان جبامعةاللغة العربية كأدهبا كلية العلـو اإلنسانية  قسم ،بنيوية(

  .ماالنج احلكومية إلسالميةا



00 
 

 
 

النزار  ما العناصر الداخلية يف شعر تريدين( ۱أسئلة البحث يف ىذا البحث: )
ما الرسالة يف شعر تريدين لنزار قباين. كيستخدـ الباحثة البحث ( ۲قباف )
ابلطريقة الوصفية يف ربليل البياانت إلظهر ادلعٌت ادلقصود يف شعر تريدين  الكيفي

كنتيجة ىذا البحث ىي أف العناصر الداخلية يف قصيدة تريدين لنزار  لنزار قباين
العاطفة، يشعر الشاعر ابالكتئاب كيعاتب ( ۱تفصيل ما يلي: ) قباين على

( ۲يعد يرل يف الدنيا كل الرغبات اليت تريدىا ىذه ادلرأة. ) طلبات ادلرأة، ألنو مل
ستعارات كالتشبيهات القصيدة يكثر إىل استعماؿ اإل اخلياؿ، كاف الشاعر يف

الفكرة، يعرب ( ۳ابألسطورة كالتاريخ كالدين. ) ابدلادات الثمينة جدا اليت تتعلق
( 1كانشغاؿ ادلرأة ابألشياء ادلادية. ) الشاعر مجيع الطلبات على مدل ىوس

ادلكنية، كإعتماد الرموز  األسلوب، فهو يكثر من التشبيهات كاإلستعارات
القصيدة ىي أف يف  تارخيي كالديٍت. كالرسالة يف ىذهكتنويعو بُت األسطورم كال

يكوف ىناؾ  عالقة احلب يتطلب كجود عملية األخذ كالعطاء كلكن جيب أف
 التوازف بينهما.

 القصة القصرية "اليتيم" دلصطفى لطفي ادلنفلوطي ۲۱۱۷ ،أمحد فاؤاد ىاشم .١
جامعة موالان  ة،قسم اللغة العربية كأداب، كلية اإلنساني )دراسة َتليلية بنيوية(

 . مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
ثالثة أسئلة، كىي: كيف العناصر الداخلية أما أسئلة البحث يف ىذا البحث 

كيف يتم مبادئ ترابط القصة؟ كما ىي ادلعاين األخالقية ادلضمونة   القصة؟ ذلذه
اصر ادلوجودة يف الباحثة طرؽ البحث البنيوية اليت تاؤكد العن استخدـ يف القصة؟

 النص األديب ذاتو .
الشخصيات يف منت احلديث ابب ادلنصورات وادللح يف   ۲۱۱۷مبارؾ زين ، .1

قسم اللغة العربية كأدهبا   دراسة َتليلية بنيوية() 41رقم  الصاحلي ضايكتاب ر 
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. موالان كلية العلـو اإلنسنية جامعة
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البحث ىي األكؿ: كيف الشخصيات يف منت احلديث ابب  ىذا أسئلة 
، الثاين : ما القيم اخللقية ؟1١يف كتاب رايض الصاحلُت رقم  كادللح ادلنصورات

  ؟1١كادللح يف كتاب رايض الصاحلُت رقم  ادلنصورات يف منت احلديث ابب
كادلنهج  البحث الذم يستخدـ الباحثة ىو نوع البحث الكيفي الوصفي نوع
ألنو جيمع البياانت  الوصفي م يستخدـ الباحثة يف ىذه البحث ىو ادلنهجالذ

ىذا البحث تسمباحلقائق  كحقائق من الكلمات كالصورة كليس من األرقاـ،
نتائج ىدا البحث  أما. نتيجة البحث إىل الكيفية ألف الباحثة يعرب تعبَتا لفظيا

احلديث ابب  منت يف ىي كجد الباحثة ستة الشخصيات كاإلثناف القيم اخللقية
 .1١ادلنصورات كادللح يف كتاب رايض الصاحلُت رقم 

 ، بعنواف التحليل۲۱۱۸نظرا ديوم، سنة  هايحبث األطركحة الذم يقـو بو بر  .٧
 من أجااث كريسيت ك تنفيذىا للتعليم يف ادلدرسة Toword Zeroعن قصة  البنيوم
 نهج الوصفي. . ك يستعمل الباحث البحث الكيفي ابستخداـ ادلادلهنية

من ىذا البحث ىي معرفة على ادلوضوع، ك ادلغزل، ك أصلوب  األغراض أما
الظرية، كالتوصيف يف القصة ادلبحوثة. أما نتائج ىذه الدراسة  ككجهة اللغة،

الدكر البطل، كاخلصم، كاإلضايف، ك الدكر الوسيط  القصة فهي: ىذه
(Tritagonis)االنتقاـ، كاللغة ادلستخدمة موضوع بوليسي ابلدافع  القصة . ذلذه

زللية. فيمكن تنفيذ ىذه القصة يف تعليم األديب يف  إصلليزية ىي لغة عامية بلهجة
للسنة الثانية عشر يف الفصل الثاين، ألهنا مرتبطة بتعليم  خاصة ادلدرسة ادلهنية

  األديب.
 البحث ادلكتوب، كجدت الباحثة كجو التشابو ك االختالؼ بينو كالبحث فمن

 كأما قامت بو الباحثة. فوجو التشابو بينهما يف بعض النظرايت ادلستخدمة لذما
 حبثو، كجو االختالؼ يف جيهة عنواف كائن البحث، كنوع كائن البحث، كتركيز

 ألف تركيز ىذا البحث يف تطبيقو يف ادلدرسة ادلهنية.



03 
 

 
 

 ورم، جاکا فولك ست۲۱۱1 ت،يبيب يناياجمللة البحثية السابقة دلوغي ىاندا  .1
 : ليفي سًتكس التحليل البنيوية. ابندكنج

ابستخداـ ادلنهج الوصف كىذا البحث لو  كيستعمل الباحث البحث الكيفي
شًتاكس، بعض األشياء ادلوجودة يف ىذا  نتائج بعد فحصو من منوذج ليفي

الشخصيات يف ىذه القصة صلة القرابة اجلاكية،  الفولكلور تشمل: يوضح بنيوم
قبل اجلالية اجلاكية كجيب ذبنبو، كتتأثر عقلية  غَت مقبوؿ من كالزكاج السليم

مثالية ديكن استخدامها كنماذج حيتذل  كشخصية یالشعب اجلاكم بعامل الدم
 إجراء البحث ادلكتوب، كجد الباحث كجو تشابو مع األحباث اليت، أم من هبا.

 البحوث ابستخداـ نفس النظرية كالدراسة، أم البنية.
، حبث األطركح .٥  البنيوم ، التحليل۲۱۱۳ة من قبل دكم سوسانيت کسوما صلرـك

 كقيمة التدين ابألرقاـ يف ركاية أمساء انداي بدكف انفذة. 
البحث الكيفي ابستخداـ ادلنهج الوصف، حيتوم ىذا البحث  الباحث كيستعمل

قيمة التدين اليت قامت هبا عائلة رارا اليت ذلا أتثَت جيد على الناس  نتائج على
 رارا، كقيمة التدين ادلوجودة يف ىذه الركاية كاليت تعترب شيخا دينيا ال منزؿ وؿح

 فقط على النظرية الدينية اليت يعرفها، بل مع السلوؾ اجليد يشَت إىل أف تقتصر
  ديٍت. الشخص

 البحث ادلكتوب توجد كجو تشابو مع األحباث اليت أجريت، كىي يف
 الفرؽ يف الًتكيز ادلدركس يف الدراسة أعاله نفس النظرية البنائية كلكن استخداـ

 على الدراسة البنيوية نفسها لكنو يركز على قيمة التدين على الشخصيات كركز
 .القصة القصَتة  داخل

القصَتة كاألحاديث ك  ةيستخدـ الباحثوف القص من البحوث السابقة،
 د الباحثة امّ مل ذب يف ىذه الدراسةبينهم الفرؽ ك  .الرسالة كالركاايت للدراسة
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من  ألنيس  منصور" اخلطيئة امرأة كرجل" قصَتةال ةقصال موضوع بتحليل ىذه
 .ابستخدـ النظرية البنيوية لكلود ليفي سًتاكس دراسة ربليلية بنيويةخالؿ 

 
 ح. منهجية البحث

 البحث نوع -3
، ألهنا يف ىذه الدراسة كصفية دائمنا. مكتيب اك  ىذا البحث حبث نوعي

أف البياانت اليت مت ربليلها كنتائج التحليل يف شكل أكصاؼ.  ذا يعٍتهب
.  االستطالع على كتب ادلراجع كادلقاالت ادلتعلقة دبادة ىذا البحث العلمي

الذم تصفو ىذه الدراسة حوؿ العناصر اجلوىرية كالعالقات ادلتبادلة بُت العناصر 
ا دلنظور ليفي منصور كفقن  صَتة "اخلطيئة امرأة كرجل" ألنيسيف القصة الق

 .شًتاكس
. كاستخدـ الباحث يف (library research)ىذا البحث من نوع ادلكتبية 

كىي منهج البحث   (qualitative research method)ىذا البحث دراسة كيفية 
الذم ال حيتاج إىل تصميم فركض البح كال تستعمل الباحث األرقاـ يف التفسَت 

ذبمع البياانت ابلكادلات، كالصوار،  (. ٣٣، ص. 0١٣١عن اإلنتاج )مولييوع، 
تصور البياانت الكيفية ابلكادلات أك اجلملة اليت مفصولة حسب . كليس ابألرقاـ

 (.٣٣0، ص. 0١٣٣الفيئة حلصوؿ النتائج )امساكيت، 
ىو البحث ادلتجذر يف بيئة طبيعية كالكامل، كيعتمد على  كيفيحبث  

، كجيرم ربليل البياانت االستقرائي، حبث، كيستخدـ أساليب کيفي كأداة البشر
البحثية يف زلاكلة إلجياد نظرية من األساس، كصفية، إعطاء  أىدافو كيوجو

األكلوية للعمليات من النتائج، كاحلد من الدراسات مع الًتكيز، لديها رلموعة 
من صحة البياانت، كتصميم البحوث ىو ماؤقت كنتائج  للتحقق من ادلعايَت



05 
 

 
 

من قبل الطرفُت: الباحثُت كادلوضوعات البحثية )موليونج،  عليها الدراسة ادلتفق
  (11ص.  ،0١١٥

يتعلق هبذه الدراسة أك ىذا البحث، سيصف كيستكشف الباحث   كفيما
عن البنيوية يف القصة القصَتة "اخلطيئة امرأة  ةلل الباحثرب مث اخللفية، كيف

 الكيفي الوصفي دلنهج كرجل" ألنيس  منصور، ابإلشارة إىل ادلبادئ التوجيهية
 .يصدر من بعض كتب ادلراجع كادلقاالت ادلتعلقة التحليلألف حصوؿ 

 
 مصادر البياانت -0

مت احلصوؿ على البياانت اليت مت احلصوؿ عليها يف ىذه الدراسة من 
 :مصدرين، على النحو التايل

 مصادر البياانت األكلية.أ 
معها الباحثة ذبت اليت األساسية ىي البيااناك األكلية البياانت مصدر 

(. البياانت األكلية يف ٧1 ص. ،0١٣0نفسو مباشرة من مصادره )سيسوانتو، 
 .ىذه الدراسة ىي القصة القصَتة اخلطيئة امرأة كرجل ألنيس منصور

 

 مصادر البياانت الثانوية. ب
من  ليستادلاؤسسة بل  تنشرىامصدر البياانت الثانوية ىي البياانت اليت 

البياانت الثانوية يف ىذه أما  (.٦٥ ص. ،0١٠0)سيسوانتو،  البياانت معاجلة
آسس مثل ىناؾ  .الدراسة ىي الكتب أك اجملالت ادلتعلقة بطريقة ربليل البنيوية

يائية يف ننظرية بك  كاحلركات البنيوية إبراىيم یفتحل شًتاكس یفيالينيوية: نقد ل
 و كغَتىم.تشاباجلامعي السابق ادل البحثك  صالح فصلل النقد األديب
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 مجع البياانت طريقة -1
مجع البياانت أىم خطوة يف البحث ألهنا هتدؼ إىل احلصوؿ  طريقةتعد 

(. طريقةمجع البياانت ١١١ ص. ،0١١١ ،على بياانت دقيقة )سوجيونو
كطريقةالقراءة ىي  .تسجيلالالقراءة ك  ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي طريقة

قصة القصَتة اخلطيئة امرأة كرجل ألنيس قراءة عدة مرات من خالؿ دراسة ال
تسجيل العناصر اجلوىرية ادلوجودة يف لتسجيل الطريقة المنصور. استخداـ 

 .القصة القصَتة. طريقة مجع البياانت يف ىذا البحث ىي على النحو التايل
للتعرؼ على العناصر اجلوىرية بشكل الكامل امرأة كرجل ألنيس منصور اءة قر  .٣

 .صة القصَتةادلوجودة يف الق
 .تسجيل مجيع أجزاء العناصر اجلوىرية كالبدء يف ربليل العالقات بُت العناصر .0

 
 طريقة َتليل البياانت -2

طريقة ربليل  ىي طريقة ربليل البياانت يف ةاستخدمت الباحث
ربماف ى( كىو Miles(. كلذلك قاؿ مايلز )interactiveالتفاعلي )

(Hubermanأف النشاط يف ربليل البياان ) ت النوعية يتم بشكل تفاعلي
كتعمل بشكل مستمر حىت حيتمل، كابلتايل فإف البياانت أك معلومات 
جديدة. كتشمل األنشطة يف التحليل زبفيض البياانت، كتعرض البياانت 
كنتائج البحث. أما عملية ربليل البياانت تتكوف من أربعة خطوات 

 ( يعٍت:۱۶۴، ص. ۲۱۱۱)حَتدييانشو، 
 (data collection) مجع البياانت( أ

الن ديوف. مث إعطاء اخلط ربت النص  نظومةيعٍت قراءة الكلمات يف ادل
 (۹۱، ص ۲۱۱۸ادلهم مث يكتب النص الذم ربتو خط )صوغييونو، 

 



07 
 

 
 

 (data reductionزبفيض البياانت )ب( 
من عملية تلخيص البياانت، كاختار الباحث األشياء األساسية مع  ناى 

ادلهمة كالبحث عن ادلواضيع كتصميمات البياانت  الًتكيز على األمور
(. كىذه الطريقة للحد البياانت عن ۹۲، ص. ۲۱۱۸)صوغييونو، 

طريق إنشاء احملضر من البياانت اليت مت احلصوؿ عليها حُت الوقت 
 البحث.

التخفيض من البياانت ليس دبجرد أصل التجلص من البياانت غَت 
ليت تركز على القياـ بو أثناء ربليل جهد البياانت ا مطلوب كمع ذلك ىو

البياانت كخطوة منفصلة من ربليل البياانت. كما نعلم، احلد من 
البياانت حيدث بشكل مستمر من خالؿ حياة ادلشركع ادلوجو نوعيبا. 

، ص. ۲۱۱۱يف الواقع، حىت قبل مجع البياانت يف الواقع )إمريز، 
۱۹۲.) 

ل: يتضمن ربرير كتشمل خطوات زبفيض البياانت عدة مراح  (1
اخلطوة، تتجمع كتلخيص البياانت الفصل البياانت بعد مجع 

اخلطيئة امرأة  القصة القصَتة "البياانت يف مصدر الرئيسية يف 
كيف كمصدر الثانوية كتب الشرح عن ذالك  ألنيس منصور كرجل"

 ، ادلفردات، ادلعاجم، كغَت ذلك.نظومةادل
ت حوؿ سلتلف ادلسائل بتجميع الرموز كالسجال ةتقـو الباحث  (2

الحظة . ادلألنيس منصور اخلطيئة امرأة كرجل" القصة القصَتة "من 
اليت تاؤدم إىل التنظَت فيما يتعلق ابلبياانت الواردة ىنا ىي األفكار ك 

 اليت سبت مواجهتها.
مناط زبطيط مشاريع ادلفاىيم كادلعاين كغَتىم للمواضيع كاأل  (3

إبجراء اختيار البياانت اليت  ةلباحثقـو اتكالبياانت. يف ىذه ادلرحلة 
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تركز حقا على مفهـو البحث حبيث سيتم زبفيض البياانت غَت 
 ذات الصلة إىل عدـ ربليلها.

 (:data displayعرض البياانت )( ج
لستنتاج  ةذبتمع البياانت ابدلعلومات ادلنظمة اليت سبكن هبا الباحث

انت (. كبتقدًن البيا۹۱، ص. ۲۱۱۸البياانت )صوغييونو، 
القصة القصَتة ابدلعلومات، سيكوف سهال للباحثة لفهم ثنائية ادلعٌت يف 

كحلظة العمل  بنيويةعلى دراسة  ألنيس منصور اخلطيئة امرأة كرجل" "
 ادلستقبلة بنسبة ما فهم الباحث.

 (:verificationد( نتائج البحث )
عملية مهمة جدا يف دراسة كيفية. كىذه العملية مصدر ابدلعلومات 
ادلنظمة اليت مت احلصوؿ عليها يف ربليل البياانت. كىي اإلجاابت من 

اخلطيئة امرأة  القصة القصَتة "أسئلة البحث تعٍت ثنائية ادلعٌت يف 
. مث قدـ إىل استنتاجات فكرية ادلكتسبة ألنيس منصور كرجل"

 (.۹۹، ص. ۲۱۱۸االستنتاج )صوغييونو، 
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لثاينالباب ا  
 اإلطار النظري

 
 ومفهومه دباأل .أ 

 بتعاليةكجدان معٍت أدب يف صدر اإلسالـ: دلا جاء الدين اإلسالمي 
ذيب مكاـر األخالؽ. كىكذا تستخدـ كلمة "أدب" يف حدكد هت الداعية إىل

،  النفس كالتحلية الطبع  (.۳. ص ،۲۱۱۵كالتجميل ابلفضائل كاألخالؽ )خبرـك
 منها امل،تضم فيها العو  فاتيسوسنطا، أف لألدب تعر  یيعترب دك 

 شكاؿ الفن  أمن  كاألدبالسياقية كاجلغرافية كالثاقافية كالوقتية كالغرضية كغَتىا. 
من خالؿ اللغة، كديكن للماؤلف  .الكتابية كأسواء الشفوية  .اللغةالذم كسيلتو 

 .ادلالحظات كاألفكار يف شكل األدب عن اخلياؿ، أف يعرب 
 ماعية كاالقتصادية كالثقافية،األعماؿ األدبية ادلنتجة سوؼ تتأثر االجت 

 أف ،ميكيعترب جوزيف اذلاش. كالسياسة يف ذلك الوقت من األعماؿ األدبية
األدب عبارة اجلمالة ابستخداـ اللغة. كجيعل األدب اجملتمع ىدفو يف إظهار 

مستقل  ئيش ك ، أف األدب بناء شاملويرمحت جوكو برادز  كيعد .احلياة ظاىرة
 (.۹۳ ص. ،۱۹۹۵كالقارئ كعامل حييطو )برادكبوا، كبعض النظر عن ادلاؤلف 

األدب ىو العمل اإلبداعي للبشر الذين حياكلوف دائما التعبَت عن القيم 
كفقا للحضارة يف اجملتمع. ما دييز األدب عن األعماؿ الفنية األخرل  اإلنسانية

 األدب اللغة يف كسائل اإلعالـ ألنو ابستخداـ اللغة اليت ىو اللغة. يستخدـ
 مجهوره أك قارائو.  يتصل هبا األدب بسهولة مع

 إف العمل األدب إبعتبار حصيلة كنتجة من العمل ادلخًتع يعترب كسيلة
من كسائل تفعيل اللغة للكشف عن حياة اإلنساف، فلذالك حيتوم أغلبو على 
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اإلنسانية اليت ربيط حبياة االنساف، كىو ال يربز من الفراع بل يظهر من  القضااي
 (.۲. ص ،0١١1 لو للتعبَت عن كتابو )سارجيدك، فع إال تساسالدا

اإلبداعي من الشاعر أك ادلاؤلف الذم يكتب   اخلياؿ التأليفاألدب ىو 
 ،)موزكيربة جالواقعة كالت كلو ادلعٍت يف كل اللفظ. اخلياؿ ثبت يف بكتابة مجيلة

  .(٣٥٣ص.  ،0١٣٣
احلياة،  بَت ركحو عنتمع ىي نتيجة لتعاألدبية اليت كلدت يف كسط اجمل

 الفراغ الثقايف الذم ارب احلية. ال ينطلق العمل األديب منجكاألحداث كالت
كالعادات. أف  التقاليد مع بعضياة احلساس األكتب فيو األعماؿ األدبية على ي

اجلميلة يف العبارة  رةالفك حقيقة. األدب ىو تعريف األدب ىو سهل جدا
 ،)توفيق اذلامشي رئها أك سامعها لذة فنيةاجلميلة، كاليت ربدث يف نفس قا

 (.٣٣ص.  ،٣0١١
السهل تعريفو كلو تعريف متنوع، فإنو ينظر  األدب مصطلح ليس من

أف الفن كفقا لتيتوس، مسيث،  .أشكاؿ الفن من ابلنظر األدب على أنو شکل
لتعبَت، ككل نشاط فٍت ىو شكل من أشكاؿ التعبَت ا كظيفة كوسيلة كنوالف لديو

فهم كل فرد إىل كل جديد فريد كاألصلي، كابلاعي ك كل عمل فٍت ىو شاإلبد
األدب كدليل على الرغبة يف الفن سوؼ زبتلف اعتمادا علي اخلربة كالتقدير 

 كالتعبَت عن األدبية. 
يف العصر األموم تظل لفظة األدب ابدلعٍت اخللقي كالتهذييب، كلكنها 

ت طائفة من ادلعلمُت تسمي ضلمل دبعٌت أخر كىو معٍت تعليمي، فقد ظهر 
"ادلاؤدبُت" كانوا يعلموف أكالد اخللفاء فيلقنوهنم الشعر كاخلطب كأخبار العرب 
كأنستبهم كأايمهم يف اجلاىلية كاإلسالـ، كاإلستخداـ لكلمة أدب أف تصبح 
مقابلة لكلمة العلم الذم يطلق حينئذ على الشريعة اإلسالمية كما يتصل هبا من 
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 ،٣٣٣0 شوقي ضيف،)ديث النبوم كتفسَت القرآف الكرًن دراسة الفقو كاحل
  (.١ص. 

" دبعٌت يدرؾ عرؼ الدكتور طو حسُت األدب أبنو "فن مجيل يتوسل بلغة
كىي نظرة مثل أرسطو األدب يف الفنوف مثل النحت كالرسم كالفنوف التصويرية 

ئرة يف الفن الشعرم حُت رأل أف األدب فن من الفنوف، كىذه نظرة توسع من دا
فهمنا لألدب، ألهنا تربطو ابلفنوف غَت القولية اليت ديكن أف نستفيد منها، 
فالفنوف نوعاف: فن يستعُت ابلكلمة، كفن ال يستعُت ابلكلمة كىو علم اجلماؿ. 

، ص. ٣0١1)دمحم عناين،  أف النظرة ىي جديدة لألدب الدكتور دمحم عناين یير 
٣١.)  

منوذجا للواقع. جيب أف يكوف جيب أف يكوف األديب منوذجا للكوف ك 
األديب منوذجا للكوف كمنوذجا للواقع. أف األدبية ىي ماؤسسة اجتماعية تستخدـ 
اللغة كوسيط. األدب يقدـ صورة للحياة، كاحلياة يف حد ذاهتا الواقع 

 .االجتماعي
 

 القصرية القصة .ب 
 قصة. ذلا مقدراف: قصا كقصصا. قبل قص -يقص  -من قص القصة

. كمجيع فشياء اءيقصا كقصصا أثره تتبعو ش -يقص  -حدثو، كقص اخلَت أك عليو
 (.1١٣ص.  ،٣0٥1 لف،أالقصة ىي القصص )م

 القصة لغة ىي اخلرب كالقصص بكسر القاؼ: مجع القصة اليت تكتب،
 أك كيقوؿ زلمود تيمور عن القصة: القصة عرض لفكرة مرت دبخاطر الكاتب

 عاطفة إحتلجت يف صدره فأراد أف يعربتسجيل لسورة أتثَت هبا سليلتها أك بسط ل
عنها ابلكالـ ليصل هبا إىل أذىاف القراء. القصة فن من الفنوف النثر يعرض احلياة 
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 ،۱۹۹۱أسلوب مشوؽ جيميع بُت احلقيقة ك اخلياؿ )ادلغريب،  جبميع جوانبها يف
 (.١١1-١١٧ص. 

بياف كاف ال بُّد من تسليط الضوء على ىذا الفّن األديّب، بتعريفو، ك 
 ،) عناصره، كأنواعو، كرد تعريف القّصة يف اللغة على أهّنا لفظة من الفعل )قصَّ
، فهو قاصٌّ، كاسم ادلفعوؿ منو ىو )مقصوص(، يُقاؿ:  ، يَػُقص  حيث نقوؿ: قصَّ

 َقصَّ الِقصََّة أم حكاىا، كركاىا ذلم، كأخربىم هبا
احلوادث  القصة ىي كسيلة عن احلياة يتناكؿ حادثة كاحدة أك عدد من

الكتاب، أك تسجيل  بينها ترابط كذلا بداية كهناية. كالقصة عرض الفكرة خباطر
فأراد أف يعرب عنها ابلكالـ  الصورة أتثرت هبا أك بسط لعاطفة اختلصد يف صدره

ص.  ،۱۹۱1، ين)عنا نفسو ليصل هبا إىل أذىاف القراء زلاكال أف يكوف اثرىا يف
٧١.) 

صَتة نسبيا على شكل نثر. تفسَت القصَت القصة القصَتة ىي القصة الق
: ديكن قراءهتا مرة كاحدة جيلس يف ساعة. كيقاؿ أف تكوف التايلعلى النحو 

كادلاؤامرات، كاإلعدادات  ات،يقصَتة ألف ىذا النوع لو أتثَتات كاحدة، كالشخص
 القددية رزلدكدة، كليس متنوعة، كالقصة القصَتة أتيت يف الواقع من مص

 (.۴۳ص.  ،۲۱۱۸ ،)سوفندم
شلّا ال شكَّ فيو أّف القّصة القصَتة تشغل شديد األمهّية بُت األدبّيات 

حيث إهّنا تُػَعد  من أىم  ادلوجودة لدل الثقافات ادلختلفة، كخباّصة الثقافة العربّية
أبّف أصوؿ ىذا . الفنوف اليت هتتّم إبصالح سلوؾ اجملتمعات، كمعاجلة قضاايه

مصدرين، مها: األدب العريّب القدًن، كالذم يتمّثل النوع األديّب تعود إىل 
ابلقصص الواردة يف القرآف الكرًن، كادلقامات، كغَتىا، كاألدب الغريّب الذم سّبت 

 .ترمجتو بعد االختالط ابلثقافات األجنبّية، كالتأثر هبا
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اخلياؿ. كديكن  يفنوعاف من األعماؿ األديب الركاية كالقصة القصَتة 
القصة الطويلة دلئات  تها.يلالقصَتة كالركاايت من طو  ةاختالفات القص

کركاية. القصة  الصفحات ال ديكن اعتبارىا قصة قصَتة، كلكنها موصوفة
طويلة جدا. كال توجد قواعد موحدة  القصَتة ربتوم على القصص اليت ليست

كذىب إيدكار آالف بو قاؿ إف القصة القصَتة ىي  بشأف طوؿ القصة القصَتة.
. إف تراكح من نصف إىل ساعتُت  جلسة كاحدة، كاليتيف ملة قراءةقصة كا

 )نورجيانتورك، ريعة أك موقفا كاحداسالقصة القصَتة قد تكتفي أبف أتخذ 
  (.٣٣-٣0. ص ،0١٣١

فكرة سودخيماف عن القصة القصَتة يف حالة ادلصطلحات األدبية أنو 
االنطباع. القصة  القصة القصَتة أقل من عشرة آلف كلمة من ادلفًتض إعطاء

القصَتة تركز من حرؼ كاحد يف حالة كاحدة يف مناسبة كاحدة. حيت لو مل يتم 
القصَتة  ة. القصاريالوفاء هبذه ادلتطلبات، القصة القصَتة ال تزاؿ التماسك کمع

الفعالة ادلكونة لشخصية أك رلموعة من األرقاـ الواردة يف ادلقدمة أك اخللفية كمن 
 .(٧٣ص.  ،0١٣١ ،)أنتالف لداخلية كضوحا يف حالة كاحدةفرض الوالدة أك ا

يُعرِّؼ إديربت القّصة القصَتة على أهّنا: سرد نثرّم موجز يعتمد على 
خياؿ قّصاص فرد برغم ما قد يعتمد عليو من أرض الواقع، فاحلدث الذم يقـو 

ة من بو اإلنساف، أك احليواف الذم يتّم إلباسو صفات إنسانّية، يتألَّف من سلسل
الوقائع ادلتشابكة يف حبكة، حيث صلد التوت ر كاالسًتخاء يف إيقاعهما التجريدّم 

 من أجل اإلبقاء على يقظة القارئ، مث تكوف النهاية مرضية من الناحية اجلمالّية.
 نصف ساعة حوذلا القصة القصَتة ىي القصة اليت سبت قراءهتا يف كاحدة،

 خصائصها )ادجار يف يتها يف الركاية كمنكىي الشيء ال ديكن عمل. إىل ساعتُت
 :(۳۲۱، ص. 0١١٧ نورجيانتورك،
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 صفحات ۱۱-۳طوؿ ادلقالة +  .٣
 االلقصة القصَتة كصلبة كذات مغزل كأقصر من الركاية .0
 ةخياليالقصة  .١
 قراءة يف جلسة كاحدة .1
 توصيف بسيط جدا كقصَتة كليس عميقة .٧

 
عالّية يف عصران احلديث أكثر األنواع األدبية ف أّف القّصة القصَتة ىي يرل

ُيصوِّر حياة شخصية، . ابلنسبة للوعي األخالقي، فهي عن طريق فكرهتا، كفّنياهتا
تمِثّلة ، أك أكثر يف مرحلة محاسة من حياهتا

ُ
بوصف مظاىر احلياة، كمكنوانهتا ادل

ابحلّب كالُكره، كاخلَت كالشّر، كاألمل، كاألمل، كغَتىا، يف تناُسق فٍّت شّيق، 
 .يتجانس فيو اخلياؿ البديع مع احلقيقة الصائبة كلطيف،

 
  أنواع القصة .ج 

ص.  ،٣000 ،)توصلى فقاؿ دمحم توضلي إف القصة تنقسم إىل ستة أقساـ
٥١0:) 
 القصة الشعبية: ىي كل حكاية صدرت عن الشعب كاقعية أك خيالية. -۱
القصة الشعرية: حكاية منظومة شعرا تتكوف من مقاطع قصَتة تبعا  -۲

 اث.لسَت األحد
 القصة الفلسفية: قصة أساسها الفلسفة كىدفها شرح األفكار. -۳
القصة اخليالية: تعتمد ىذه القصة على اخلياؿ البعيد الذم  يصنع  -۴

 ماؤلفها.
لقصة الواقعية: فهذا النوع بًتكز إىل كجوب اإلنتقاؿ أك صور حقيقية ا -۵

 كاقعية من احلياة.
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ف فيها البطل حيواان القصة احليواانت: نوع من القصص اليت جيعل ادلاؤل -۶
 .كتدكر

 
 كتنقسم القصة من حيث طوذلا كقصرىا إىل ما اييل:

 .الركاية: ىي أكرب األنواع القص صية حجمان  -۱
احلكاية: ىي كقائع حقيقية أك خيالية ال يلتـز فيها احلاكي قواعد الفن  -۲

 الدقيقة.
القصة القصَتة: سبثل حداث كاحدا يف كقت كاحد، كزماف كاحد، يكوف  -۳

 ا أقل من ساعة  كىي حديثة العهد يف الظهو.غالب
القصة: كتتوسط بُت األقصوصة كالركاية كحيصر كاتب األقصوصة  -۴

اذباىو يف انحية، كيسلط عليها خيالو كيركز فيها جهده كيصورىا 
  إبجياز.

 
 القصرية القصةيف الداخلية  عناصرال .د 

غم من العناصر الداخلية ىي العناصر اليت كانوا يف األدب كعلى الر 
العناصر اليت تتجاكز األدب. تقييم العناصر الداخلية يف األدب ىو شكل العمل 
البنيوية كتقييم العناصر الداخلية يف األدب ىو احلكم الذايت. كأكده بودم دارما 
أف الدراسة الذاتية تقتصر على دراسة األدب نفسو من غَت ربط األدب مع 

 (.0١ص.  ،0١١1 دارما،) خارجو
الداخلية ىو البياانت األساسية لألدب كذلك لتشکيل كحدة العناصر 

فإف العناصر الداخلية ىي العناصر اليت كانوا يف األدب  كطنية بذاهتا القصة.
تقييم العناصر الداخلية يف األدب ىو . كعلى الرغم العناصر اليت تتجاكز األدب

ما يقوؿ أف كىذا ما أكده بودم دار . كىو احلكم الذايت يويةشكل العمل البن
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الدراسة الذاتية تقتصر على دراسة األدب نفسو من غَت ربط األدب مع العامل 
 (. 0١ص.  ،0١١1 ،)بودم اخلارج األدب

نوجرايٍت عيقو كرداين يذكر على أف البنيوية يرل أف بنية األدبية تتكوف من 
ص.  ،0١١0 كرداين،) موضوع كماؤامرة كالتوصيف كالتصرؼ ككجهات النظر

٣١١.) 
 

 ادلوضوع -3
ينتج منو إنشاء الذم ادلوضوع ىو فكرة أك كجهة نظرم حياة ادلاؤلف 

ادلوضوع ىو رؤية العادلية احلياة ادلعينة كتتعلق ابحلياة أك اجملموعة . األعماؿ األدبية
. من القيم احملددة اليت تشكل أك تبٌت فكرة األساسية أك الرئيسية للعمل األديب

ا للحياة، كيدعو القارئ إىل نمعٌت معي دلاؤلفكمن خالؿ العمل األديب يقدـ ا
من خالؿ النظر إىل ادلشكلة كما يراىا.  النظر كالشعور عن معٌت احلياة )التجربة(

القارئ بشيء مل يشعر بو من قبل، ردبا احلزف  ، قد يشعراىلبعد قراءة العمل اخلي
يالية الشخصيات يف األعماؿ اخل أك السعادة، كغَت ذلك من خالؿ

 .(۷۱، ص. ۲۱۱۵يانتوركا، )نورج
سييت أجار إمسيايت تقوؿ أف موضوع القصة حيمل دكر كظيفة ىي أداة أك 

ليعرؼ ادلوضوع األدبية للرد  من ىأصوؿ الركاية الكاملة. جيب عل كسيلة لفهم
 األدب لذم يبٍتا على معٌت األدب. ادلوضوع األدبية يقع يف التسابك القص

 (.٣٥٣ص.  إمسيايت،)
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 رةادلؤام -0
. القصة تتكوف من األحداث كل عمل خياؿ جيب أف يقدـ قصة،

كىذا  كلكن عالقة بُت بعضها البعض، ال يتم تدريسها فقط، كىذه األحداث
 حبكة ىي عنصر مهمة للقصة، كادلاؤامرة اليت تربط السببية. احلبكة يسمى عادة

رئ كجود تظهر ادلاؤامرة للقا العالقة بُت سببية احلدث. آخر إىل من حدث كاحد
 كمعقولة كمنطقية كسطية كهناية لديها بداية حقيقية قوانُت اثبتة احلبكة

 (.1٣ص.  ،0١٣١ ،)فوجيهرتو
ادلاؤامرة ىي يرتبط ارتباطا كثيقا جوانب القصة. جوانب من القصة أك 

فورسًت . أف يكوف ذلا دكر ادلركزيةك  اخليايل ىو أمر ضركرم جدا قصة يف األدب
فورسًت . ىي أمر أساسي يف األدب اخليايل لى أف القصةيف نورغيانتورك تصر ع

الوقت. فورسًت كأبراـ يف  يفسر القصة كما سرد لألحداث ترتيب متعمد حبسب
من األحداث يف ة توفَت فهم القصة كما تسلسل احلادثة البسيط نورغيانتورك

 (.0١ ، ص.۲۱۱۵نورجيانتوركا، )التسلسل الوقت 
سلسل األحداث، كلكن كل احلدث ادلاؤامرة ىي قصة ربتوم على ت

، احلدث تسبب ابحلدث اآلخر أك تسبب إىل احلدث  يرتبط ابلعلة كادلعلـو
ادلاؤامرة على الوضوح يف حدث يتم إخباره كليس رلرد تسلسل  اآلخر. تتطلب

 (.00 ، ص.۲۱۱۵نورجيانتوركا، ) زمٍت
، ىو أبرز عناصر القّصة القصَتة، كزلورىا الذم تدكر حولو احلدثيرل 

أبنّو يتشّكل من رلموعة من الوقائع اجلزئية اليت ترتبط ببعضها البعض على ضلو 
ُمنظَّم، كقد يُبٌت احلدث ابستخداـ عّدة طرؽ، منها: الطريقة التقليديّة اليت 

 يسلك فيها القاّص أسلوب التدر ج من مقّدمة القّصة، كحىت هنايتها. 
، مّث الرجوع إىل الطريقة احلديثة اليت يتّم فيها العرض منذ  حلظة التأزـ 

ادلاضي لَتكَم البداية، كذلك ابستخداـ أساليب فّنية، كأسلوب الذكرايت. 
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طريقة االرذباع اليت يستخدمها الكاتب يف ركايتو للحدث ُمبتِدائن ابلنهاية، مثّ 
 يعود فَتكم القّصة كلَّها.

 
 الشخصية -1

القصة. الشخصية ىي سبثيل الصورة كاضحة للشخص ادلعركض يف 
إىل عدة أنواع منها: من ضلاية دكرىا يف  اليةالشخصيات يف القصص اخلي تنقسم
 يدعم القصة، كشخصية اخلصم (protagonis) شخصية البطل القصة

(antagonis )كتريتاجونسة خصم القص (tritagonis )لكل من  شخصية داعمة
 (.٣1٧ص.  ،0١١٧ جونيس يف نورجيانتورك،) بطل القصة كخصم القصة

الشخصية ىي فاعل الذين يديركف ىذه القصة، كأف األكصاؼ ىي 
ديكن تقسيمها إىل الية خي طبيعة أك شكل من الفاعل القصة. كشخصيات

 ،ة )سيويتقسمُت، كمها شخصية زلورية أك شخصية الرئيسية كأحرؼ إضافي
 (.٥1ص.  ،0١١١

تّم من خاللو كىي أساس القّصة القصَتة، كزلورىا الذم ي الشخصيةيرل 
شمل سلوؾ الشخصّية، كمزاجها، ىي ت. إيصاؿ األفكار، كعرض األحداث

كأفكارىا، كمشاعرىا، كما إىل ذلك، كالبعد اجلسدّم الذم يتمّثل بوصف اجلسد 
اخلارجّي، كالوزف، كالطوؿ، كالعمر، كغَتىا، كالبعد االجتماعي الذم يتمّثل 

 ا االجتماعّيةبثقافة الشخصّية، كنشاطها، كدينها، كطبقته
 

 اخللفية -2
كاحلدث اليتحقق يف  لفية ىي احلدث الذم لو بداية ككسط كهناية،اخل

مع مالحظة أف حدـ القصة القصَتة  كىذا البيئة تتكوف من الزماف كادلكاف الفرغ،
 (.١٧ص.  ،0١٣0 ستانتوت،) الزماف كادلكاف يستوجب احملافضة على كحدة
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لى كىي خلفية ادلكاف كخلفية الزماف كتنقسم عناصر اخللفية إىل ثالثة، ع
االجتماعية. كتشَت األماكن اخللفية إىل موقع احلدث الذم يركيو العمل  كخلفية
كترتبط اخللفية الوقت بوقت كقوع األحداث يف العمل األديب. كتشَت  األديب
 االجتماعية إىل مسائل تتعلق بسلوؾ اجملتمع يف احلياة االجتماعية  اخللفية

 (.0١١ص.  ،0١١١ ورك،نورجيانت(
 

 وجهة النظر -3
 كجهة النظر ىي ادلوقف اجلسدم كمكاف الشخص كتقدًن األفكار أك

 خيتاره كجهة النظر ىي منظور أك رؤية جسدية يف فضاء الوقت الذم. األحداث
على  كيشمل الصفات العاطفية كالعقلية للشخص الذم يشرؼ ادلاؤلف لشخصو

ص.  ،0١١١ نورجيانتورك،) ما يليكتنقسم الوجهة النظر على . ادلواقف
0١١:) 

 كجهة نظر الشخص األكؿ( أ
كجهة نظر الشخص األكؿ ىي الشخص الذم يعمل بصفتو  

 أك األحداث كاالجراءات ادلعركفة ذم حيكي قصة نفسو،ال ادلتحدث
كادلسموعة كالشعر ككذلك موقفو ابلشخصيات األخرل  كادلشاىدة

 ".كلمة "أان كابستخداـ
 

 الثالث كجهة نظر الشخص( ب
 أصبحت كجهة ،"ىو" تستخدـ كجهة نظر الشخص الثالث الكلمة

كيعرض شخصيات  نظر الشخص الثالث ىي راكاي خارج القصة
من "ىو" أك "ىم".  من خالؿ ذكر األمساء أك الكلمات بدال القصة

 .يسهل على القراء للتعرؼ على من يتم اخبار الشخصياتا ىذ
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 كجهة نظر ادلختلطة( ج

ادلختلطة ىي استخداـ أكثر من كجهة نظر كاحدة. الوجهة النظر 
"أان"  للماؤلف التبديل من أسلوب إىل آخر. ادلثاؿ، مزيج من ديكن

 ك"ىو".
 

 ةالنظرية البنيوي .ه 
  النظرية -3

ابدلقدمات  بناء فكرم أتملي ترتبط فيها النتائج ابدلبادئ أكىي  النظرية
بدؤكا فلسفتهم  فاليواننيوفكمعناه النظر كالتأمل،  ككلمة من اليواننية )تيوراي(

النهضة بدأت  كيف عصر. الكواكب كاألفالؾ ابلنظر إىل الكوف دلعرفة حركة
فأطلق تعبَت نظرية . ادلعرفة العلمية ابلظهور كفق قوانُت كمعاير جديدة كدقيقة

كتستعمل كلمة نظرية  .الواقع على ذلك النوع من ادلعرفة الذم يفسر جوانب من
أك العامة، كعلى كل معرؼ تقـو  نقيض للمعرفة السطحيةعلى ما ىو  للداللة

كىي إشارة إىل أم رأم يطلقو فيلسوؼ . كنظاـ مرتبط دبفاىيم دقيقة على منهج
 (.1١١ص.  ،0١١١ ،)كميل احلاج على مسألة معينة

حيدد كيليك مفهومو  كإحدل من النظرية يف البحث النظرية األدبية،
أما دراسة . دب، كتصنيفاتو، كمستوايتوللنظرية األدبية دراسة مبادلء األ

كىو مدخل ستاتيكي للدراسة األدبية،  األعماؿ األدبية احملددة ربت النقد األديب
 ىينظمنة الثالثة الكىذه . األدب يف حركتو أك التاريخ األديب الذم يدرس

من  أف النظرية األدبية ىي منظومة. األديب النظرية األدبية ك النقد األديب كالتاريح
من نقد األعماؿ األدبية احملددة، كاليت تستعُت ابلتاريخ  ادلبادمء كالقيم ادلستمدة

 (.٣١ص.  ،٣000 كيليك،) األديب بصورة مستددية كمنتظمة



31 
 

 
 
 
 

عند الفالسفة ي النظرية قضية تثبت برىاف كى مجيل صليبا بقولو عند
 صليبا،) ئالنتائج ابدلباد ربط منسقة هتدؼ إىل عقلی ماؤلف من تصورات تركيب

 (.١٥٥ص.  ،٣001
 

 بنيوية النظرية ال -0
البنية ىي رلموعة عن العناصر الثابتة ادلنسجمة كادلتجانسة فيما بينها، 
كإذا حدث تغيَت يف أحد عناصرىا كاف اخللل يف رلموع البنية. مثل جسم 
اإلنساف ىو بنية تتكوف من عناصر األعضاء كالرئة، العُت، األذف. . .اخل 

 .(01، ص. 0١٣٣)تيلوف، 
من  ك يركف أهنا مشتقة structureإىل بنية  structuralismينسب البنيوية 

كإف  الذم يعٍت البناء أك الطريقة اليت يقاـ هبا من معُت. stuereاألصل الالتيٍت 
للداللة  النسب إىل بنية يف اللغة العربية ىو بنائي، كقد استخدمها العرب أيضا

تتصل ببناء  خدمها العلماء اللغة ك النحو صورا منهاعلي التشييد ك البناء، كاست
 (.١0ص.  ،۲۱۱۱اجلملة كتركيبها. )منظور، 

  كإف منهج البنيوية لإلنتاج األدب عند البنيويُت، ىو ادلنهج اجلمعي الذم
 بنيوية اإلنتاج ن انحية تعريفم يبٍت من العناصر ادلرتبطة كادلتماسكة من بينها.

 ناء متكامالبيق كالتصوير ادلوادك مجع األعضاء اليت تكوف األديب ابلًتكيب كالتحق
الداخلية  العناصر مفهـو العالقات بُت األديباإلنتاج  بنيويةرائعا. ككذالك تعلن 

 ادلتعلقة ك ادلتماسكة من بينها، اليت تكوف كحدة متكاملة رائعة من انحية أخرل
 (.٧٥ص.  ،0١٣١ نورجيانتورك،)

ألف   القصة مجيعها أك بعضها فال فائدة لو. كإذا ضاع عنصر عن عناصر
 عالقات مع أجزاء أخرل، كإسهامو ادلهم جبميع كل جزء لو فائدة مع مالو من

 النص. كلقد کانت للنصوص األدبية أبنية زبنص هبا، زبالف غَتىا من
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ابلبنيوية  النصوص، كذبمع كل أجزاءىا لَتتبط بعضها بعضا. كظل النص األديب
الذم يلـز  كقابال للفهم. كيعرؼ أبف البنيوية ىي ادلنهج القانوين معنواي كمعقوال

 (. ٧١ص.  ،٣00١ سلدين،) عديدا من العناصر يكوف كحدة منهجية
 البنية ىي عالقة العالقة اليت ذبعل موضوع الدراسة ىو نظاـ األديب،

 كالعامة اليت تنظم العناصر يف النصوص كىي رلموعة من االتفاقيات اجملردة
 دبية حبيث يتم دمج العناصر مع العناصر األخرل. على الرغم أف االتفاقياتاأل

 اليت تشكل النظاـ األديب ىي ذات طبيعة اجتماعية كتوجد يف كعي رلتمع،
ربليل  تفًتض الدراسة البنيوية األدبية أنو ديكن تتبع نظاـ ادلاؤسبرات ككصفو من

 ،)أمهسا اؤلف أك الواقعبنية النص األديب نفسو بشكل مستقل، منفصال عن ادل
 (.1٣ص.  ،0١١٣

كأما البنيوية عند فويل ىي أف طبيعة األشياء ال تقع يف الكائن نفسو، بل 
ال يوجد عنصور لو معٌت مستقال بذاتو، ابستثناء ما  ديكن يف عالقة األشياء

، 0١٣١يسوانتورك، س)الصلة عند يتعلق دبعٍت مجيع العناصر يف النظاـ البنيوم 
 (. ٣١ص. 

" حوؿ عصر poeticaكما قل أريسطوتليس يف كتبو ربت ادلوضوع "
 يف أتينا. البنيوية ىي البنية الكاملة كيتعلقو كحصوصا ابلبحث عن احلبكة ۳1۱
  .(٣١١ص.  ،0١٣١ ،)تييو

كمعنها ىي النتائج اليت حصلت من فرقة الشكليوف ركسيا. كيعتبَتكف أف 
خصائصها ك يريدكف أف ربرير علـو  يفهم األعماؿ األديب ىي اجتهاد لإلكتياب

األدبية من العلـو األخرل مثل علم النفس كعلم التاريخ أك الدراسات الثقافية 
 (.٣١٥ص.  ،0١٣١ ،ی )تييواألخر 

أتثرت نظرية البنيوية من ادلفهـو اللغوية اليت قدمتها فرديناف دم سوسور 
أساس اللغة لديها  الذم يتعلق بشكل كادلواد. كأعماؿ األدبية اليت بنيت على
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صفة خاص ىي شكلها ك مادهتا مستقلة. كمعنها يستطيع لفهم األعماؿ األدبية 
أف حيلل النص نفسو. كلكن جيب أف يكوف القدرة على ىذا الفهم ليوصل 
ادلتواصلة بُت العناصر لبناء األعماىل األدبية. كادلتواصلة ذلذه العناصر سيحصل 

ص.  ،0١١1 ،)سواردم يقاـ على البنيوية معنا كامل. كلذلك ادلبدأ الشامل
٧١)  . 

قد استخدمت كلمة البنيوية فيما سبق من موضوعة بُت عالمات اقتباس 
حركة يف  السوسيولوجية كشيوعها الواسع السريع بوصفها. لكي بُت الظاىرة

ابإلاثرة، كاليت  فرنسا كخارجها، كرلموعة ادلبادلء الفلسفية اليت ال تتصف
 (.٥-1ص.  ،٣001 ،ي )سًتكؾة منها على الصعيد الفلسفتتشكل البنيوي

 
 بنيويةالنظرية التاريح ال -1

أكؿ الظهور البنيوية ىي مدرسة الشكليُت الركسيا اليت ظهورت يف القرف 
عشرينات كثالثينات دبدرسة النقد اجلديد يف أكريكيا. فمدرسة الشكليُت 

ية للنص كقالت أبف الركسيا دعت إىل ضركرة الًتكيز على العالقات الداخل
موضوع الدراسة التارخيية ينبغي أف ينحصر جاكبسوف أدبية األدب كتتكوف 
األدبية بشكل عاـ من األساليب كاألدكات اليت سبيز األدب عن غَته أم 

 (.٣١ص. اخلصائص اليت سبيز ذلك األدب )إبراىيم، 

يوية أما يف العصر احلديث فرجع الدارسوف الفضل يف نشأة الدراسات البن
إىل علم اللغة السويسرم فرديناف دم سوسَت، أف يف التفرقة بُت اللغة كالكالـ، 
كالداؿ كادلدلوؿ، كيف أكلوية النسق أك النظاـ على ابقي عناصر األسلوب، كيف 

 التفرقة بُت التزامن كالتعاقب ىي أسست لنشأة الدراسات البنيوية.
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يوم حيث ينظر إىل إف تظاـ بناء النص ىو زلط اىتماـ الدرس البن 
األبنية اليت تنجم عن اجتماع بعض العناصر يف النص كالنطاـ الذم يتشكل من 
األبنية، لذلك تعرؼ البنيوية أبهنا رلموعة من العالقة الثابتة بُت عناصر متغَتة. 

 ،)فضل ال ديكن فهم عناصر يف البنية خارج الوضع الذم يشغلو يف الشكل العاـ
 (.٣١١ص.  ،٣00١

ياجيو عن البنيوية قائال: إذا كاف اتريخ البنيوية العلمية طويل جاف ب
فالدرس الذم جيب أف نصتخلصو ىذا التاريخ ىو أف البنيوية ال ديكن أف تشكل 
موضوعا لعقيدة أك لفلسفة. يبدك من كالـ بياجو أنو يقوؿ ابلتاريخ العلمي 

بارىا طريقة كليست للبنيوية. كابلتايل فهو يعًتؼ بعلمية ادلنهج البنيوم، ابعت
عقيدة كابلتايل فالبنيوية مدىب أك تيارا فلسفيا بل ىي منهج حبث علمي 

 (.٣٣ص.  ،٣0١٧)بياجية، 

كانت البنيوية يف أكؿ ظهورىا هتتم جبميع نواحي ادلعرفة اإلنسانية مث 
البحث اللغوم كالنقد األديب. كتعرب األمساء اآلتية ىم ماؤسس  دافيتبلورت يف م

 البنيوية

دم سوسَت الذم يعد الرائد األكؿ  ندانفي رلاؿ اللغة برز فر يف( أ
للبنيوية اللغوية الذم قاؿ ببنيوية النظاـ اللغوم ادلتزامن، حيث أف 
سياؽ اللغة ال يقتصر علي التطورية. أف اتريخ الكلمة ال يعرض 
معنها احليايل، كديکن يف كجود أصل النظاـ أك البنية، ابإلضافة إيل 

كرلموعة ادلعاين اليت تاؤلف نظاـ يرتكز على القاعدة  ،خكجود التاري
من التميزات كادلقابالت، إف ىذه ادلعاين تتعلق ببعضها، كما تاؤلف 

 نظاـ متزامنا حيث أف ىذه العالقات مًتابطة.
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كيف رلاؿ علم اإلجتماع برز كلود لفي شًتاكش، إف مجيع األحباث ( ب
نيوايت، كأف اجملموعات ادلتعلقة ابجملتمع، مهما احتلفت، تاؤدم إيل ب

االجتماعية تفرض نفسها من حيث أهنا رلموع منضبظة ذاتيا، 
 .كذالك للضوابط ادلفركضة من قلب اجلماعة

كيف رلاؿ علم النفس برز كل من ميشاؿ فوكو كجاؾ اليكوف الذين ( ت
كقفا ضد االذباه الفردم يف زلاؿ اإلحساس كاإلدراؾ كإف كانت 

ـ تعد الشكل  ۱۹۱۲يت كلدت سنة نظرية الصيغة أك احلشتلت ال
 (.٣00، ص. ٣00١)صالح،  ادلعرب للبنيوية النفسية

 
 بنيوية لكلود ليفي سرتاوسالنظرية ال .و 

 لكلود ليفي سرتاوس -3
كلود ليفي سًتاكس ىو أىل األنًتكفولوجي الفرنسي اليهودم. كلد كلود 

وه ق، اب ٣0١٧نوفمرب  0١، بلغييا، يف التاريخ ليفي سًتاكس يف بركسليس
انتقل كلود ليفي سًتاكس مع كالديو إىل فاريس فرنسا  . مثليفي سًتاكسراديوند 

كلد كلود  آخر(. يف ادلراجع  ١، ص. 0١١1ق)اىيمسا،  ۱۹۱۹ يف السنة 
، ص. 0١٣٣)تيلوين،  كال يزاؿ على قيد احلياةق ٣0١١عاـ  ليفي سًتاكس

01.) 
، قبل أف تغَت بدأ ليفي سًتكس حياتو العملية بدراسة علم اإلثنيات

مكادلة ىاتفية مسار حياتو كذبلب لو حظا كشهرة كافرين، كىو يتلقى ذات 
 سيـ عرضا من مدير دار ادلعلمُت العليا ببار  ۱۹۳1صباح من أايـ خريف 

 للعمل كأستاذ علم االجتماع يف جامعة ساك ابكلو الربازيلية. 
حلزينة " ـ، ادلدارات ا ٣0٧٧كىكذا، مثلما حيكي يف سَتتو الصادرة 

الفكرية بدأت اىم ذبربة يف حياتو، كىو يتوىل مهاـ كيف "ماتو غركسو" 
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استكشافية إثنوغرافية يف غاابت األمازكف، كيلتقى قبائل ىندية تعيش حيث 
 اكصف، "بدائية " يف رلتمعات يقاؿ بشكل رائع، حياهتا كعاداهتا كمعتقداهت

تو االستكشافية ابلربازيل بُت عاـ كاالجتماعية عند ىنود من رحال.احلياة العائلية
 ـ. ۱۹۳۹ك  ٣0١٧

اذلنود كحياهتم كأساطَتىم اليومية بسبب قوانُت حكومة فيشي ادلعادية  
لليهود، صرؼ ليفي سًتاكس من اخلدمة طبقا للقوانُت العنصرية اليت سنتها، 

. بركتوف إىل أمريکا ويكانتقل الجئا، برفقة العشرات فيهم شاعر السورايلية أندر 
مرحلة  ۱۹1۲ ويورؾيبن یحيث عُت أستاذا ابدلدرسة اجلديدة للبحث االجتماع

، كعاش جبوار علماء أنثركبولوجيا الفكرم العميق، مثلما ٣01٧ىامة من العمل 
التقى ابلعامل اللغوم ركماف ايكبسوف الذم استمع دركسو، كأتتر بو، كنت 

وف عن كجود منهج علمي أدرؾ ذلك، كقد أفادين ايكبس فأمارس البنيوية دكف أ
 كبعدما كضعت احلرب أكزارىا. 

قائم ابدلركز اجلامعي للبحث العلمي ابريس. كبعد توايل دراساتو الرائدة 
يف االنثركبولوجيا كاإلشعاع الذم تركتو يف زمنها، جرل انتخابو ابلكوليج 

ـ، كابألكادديية  ۱۹٧۹دكفرانس يف كرسي األنثركبولوجيا االجتماعية عاـ 
 (.٣١ص.  ،0١١0 ،)الورارم ـ ٣0٥١رنسية عاـ الف

العلـو  ميترؾ كلود ليفي سًتكس كتبأ كثَتة خلخلت جزءا مهما يف مفاى
ـ، البنيات األساسية للقرابة: من أمهها كفيو يدرس ادلبادئ اليت ۱۹10اإلنسانية 

متوقفا عند مسألة االنتقاؿ من الطبيعة إىل  نها،ييقـو عليها نظاـ القرابة كقوان
ادلمتلكات كالنساء كالرسائل  بادؿالثقافة، أم ىذه احلياة اليت تدكر على ت

 .(٣١، ص. 0١١0)الورارم، 
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 لكلود ليفي سرتاوسالتاريح البنيوية  -0

لقد طور البنيوية يف األنًتكبولوجيا كذلك من خالؿ الكثَت أعماذلا حيث 
طَت يف ادلراحل طبق ىذا ادلنهج التحليلي البنيوم بنجاج من خالؿ دراسة األسا

، كبعد ذلك صلده قد اذبو إىل ۱۹1۹من خالؿ دراستو للعالقة العائلة عاـ 
، إذ ۱۹٧۸دراستو التجمعات البشرية اليت نعرؼ بعلم االثنيات، ككاف بُت عاـ 

صلده يف ىذا العلم قد اعتمد على ادلقارنة من خالؿ أنظمة الزكاج كالعالقة العتلية 
 لف القبائل كالتجمعات.كمن خالؿ ادلقارنة بُت سلت

كيظهر البنيوم يف نظريتو من خالؿ ما الحظو من مبادئ بسيطة 
كأبعداد زلدكدة ربكم التجمعات البشرية، كأف كل ذبمع من ىذه التجمعات 
البدائية ربكمو ثالث بنيات كتسمو كذالك ابلقواعد كىي بنية النسب، بنية 

عنصر من أفراد لتجمعات اليت السكن أك بنية ادلكاف، كبنية ادلَتاث كعلى كل 
تشكل بنية أف الخيرج عن ىذا النسق، فهو مفركض فرضا إلزاميا على ىذه 

 (.0٥، ص. 0١٣٣تيلوين، ) التجمعات كعلى كل أفرادىا
العنصرم، كإف كل أحباثو  يزيلقد قاؿ "سًتاكس" ببنية الثقافة كحارب التم

(. يشهدكف أىل 0١، ص.0١٣٣ادليدانية تقريبا أصلزىا يف الربازيل )تيلوف، 
األنًتكفولوجي إف كاف عالقة بُت اللغة ك الثقافة. ألف األنًتكبولوجيا علم من 

مجالية، دينية،  مي)ق موالعلـو اإلنسانية يهتم بدراسة اإلنساف من حيث قي
 (0١ ص. ،0١٣٣ ،)تيلوف أخالقية، اقتصادية، كثقافية، كاجتماعية(

لغوم أف يضعوا الصيغة ادلختلفة يف فكرة ليفي سًتاكس يقدركف أىل ال
 لفهم الظواىر اللغوية متنوعة، يستعملوف فكرة التباديل جيدا يف ربليلهم

 .(00ص.  ،0١١1 ،)اىيمسا
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ليفي سًتاكس  یلغوم على ربليلو. ير استخدـ ليفي سًتاكس التحليل ال 
 كاألسطورة،يف الظواىر االجتماعية كالثقافية، مثل ادلالبس، كقائمة الطعاـ، 

كالطقوس، كظواىر اؿ لغوية، كمثل اجلملة أك النص. بناء على ذلك يكشف 
الناس مجيعا الظواىر الثقافية يف حياة اليومية يف النص. كل النص تتكوف من 

 ،)اىيمسا اجلمل كالكلمات كالعبارات، اليت ديكن أف تعترب ظاىرة الثقافية
 .(١٣١ص.  ،0١١1

 ليسًتاكس لتطبيق التحل یقد اسًتعي ىذه ظاىرة الفن األديب ليف
البنيوم يف فهم سلتلف األساطَت من اذلندم يف أمريكا اجلنوبية. كأما األسطورة 
تكوف مهتما من النظرية البنيوية ليفي سًتاكس. فيها اتصل ليفي سًتاكس بُت 

النظرية، ليست  ذهاألسطورة ك فكرة الناس مث تفهم بناء بينهما. يف النظر ى
، بل كقصة فيها ت تضمن الرسالةاخلرافة األسطورة ال  يت تستخدـ هبا كناقل النـو

 (.١٣١ص.  ،0١١1 ،)اىيمسا
اختلفت تعريف األسطورة بُت دراسة بنيوية ليفي سًتكس كدراسة علم 
األساطَت. األسطورة يف ىذه النظرية دبعٍت بعض من عناصر الثقافة اإلنسانية. 

ييب اليت ىي خرجت على جاءت األسطورة يف حياة الناس ليفضح متعارض ذبر 
عقل الناس. األسطورة تكوف ستارة العقل كاع أك غَت كاع، كقد تبتت يف كجو 

 .(01١١ص.  ،0١١1 ،)اىيمسا الناس ليفهم ك يفسر عن حياهتم اليومية
سًتكس ىي نوع من علم األدب األنًتكبولوجي اليت هبا  یإف بنيوية ليف

بناء يف عرض الثقافة معُت اليت افًتضت  تفهم بنيوية أدبية. ىذه النظرية ليعرب كل 
كالعرض احتصل هبا بسبب بناء يف حياة الناس. كىذه البناء ىي بناء فكرة 

 .الناس
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 الباب الثالث
اعرض البياانت وَتليله  

 
 ألنيس منصور "اخلطيئة امرأة ورجل" قصريةالقصة الوصف  .أ 

موعة من كىي يف رلقصة قصَتة ألنيس منصور  "اخلطيئة امرأة كرجل"كانت 
كتاب عن عدة مقاالت لألديب  قلوب صغَتةك . القصص الفصَتة "قلوب صغَتة"

أنيس منصور يدكر أغلبها حوؿ رلموعة مقاالت يف احلب كالزكاج كالعالقات بُت 
الرجل كادلرأة، كما أف الكتاب حيوم بعض ادلذكرات الشخصية للماؤلف، كما يتطرؽ 

كادلرأة من الناحية النفسية كادلشاعر ادلتبادلة ادلاؤلف لتوضح طبيعة العالقة بُت الرجل 
بينهما كما ىى رؤيتو للعالقة ادلثالية بُت الرجل كادلرأة كغَت ذلك من ادلوضوعات 

  ادلتنوعة كاجلميلة.
 كإحدل القصص يف قلوب صغَتة  قصَتة"اخلطيئة امرأة كرجل"القصة أما ال

النيب  يقوؿ البعض أفف. كسبب ظهور ادلشاكل كاألخطاءربكي عن موقف النساء  
إىل األرض بسبب إقناع زكجتو. مع ىذا األساس، جيادؿ عليو السالـ أرسلو هللا آدـ 

البعض أبف الرجاؿ الذين لديهم عالقات مع النساء سيواجهوف ابلتأكيد ادلشاكل 
 أكد "اخلطيئة امرأة كرجل"كبقصة قصَتة  . معلى حياهت اسلبي اأتثَت  ىناؾكسيكوف 

اخلطأ لكل  مصدرنصور أف النساء حباجة إىل االىتماـ كليست دائمنا اؤلف أنيس مادل
 :كىذا كما ذكر يف النص التايل مشكلة.

 
 ؟ ىل اخلطيئة رجل...

 أـ ىل اخلطيئة امرأة؟
 ؟اخلطيئة امرأة.. قد قرأان كمسعنا كتعلمنا أف اخلطيتة امرأة. . كلكن من الذم قاؿ إف

األدب كيف ب كقاذلا يف كتب الفلسفة كيف كت إنو الرجل ! قاذلا يف الكتب ادلقدسة،
 (1٥، ص. ٣01٥، أنيس منصور... ) الفن كؼ الشعر
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كأهنا  سبب الرذائل، كأهنا الشر الذم ينزؿ ابلناس. كالشر الذم أنزؿ الطيب من ...
السماء اىل األرض، كالذم ألقي أببناء آدـ من اجلنة إىل النارا اهنا حواء سبب 

شر، الكالـ معها حراـ، كصداقتها كفر كمعاشرهتا خطيئة. بل ادلصائب كالبالء كال
لقد قرأان يف االصليل : أف من نظر اىل امرأة فقد زين هبا. كقراان احلديث النربم القائل 

، ٣01٥، أنيس منصورة....) أبنو لك النظارة األكلی، كأما النظرة الثاني
 (10ص. 

 
   رأةدلاأف بداية ربكي  اليف ىذه القصة القصَتة النص السابق أف يبدك يف

 اجديد اوصل فهمتمر ابالبتعاد عنها. مث موقفها يف اخلطإ كتصف عن األ كانت
 زكجتو علىدبوقفو  بدأ سقراطحبيث ي تغيَت الفهم القدًن.إىل  ةاكلكىو احملسقراط ل

  ها.ًتمحيب زكجتو ك كحي
  

 س منصورألني "اخلطيئة امرأة ورجل"قصة القصرية الالداخلية يف العناصر  .ب 
ىو إعطاء القيمة ك  (Levi Strauss)  ليفي سًتاكسل البنيويةستخداـ التحليل اب

، كجدت الباحثة "اخلطيئة امرأة كرجلكمعرفة احملتوايت الواردة يف يف قصة قصَتة "
أما . وضوعكادل ،كجهة النظرك  ،لفيةكاخلة، شخصي، كالاؤامرةادل كىي فيها ةداخليعناصر 

 .ما يليعرضها كربليلها فهما ك
 

 ادلؤامرة -3
الناس  يعتربىا بعض، حىت ة يف العمل األديبهمادلصر اعنال منادلاؤامرة تعد 

خرل. يبدك ىذا أيضنا معقوالن ألف األيالية اخلعناصر ال أكثر أمهية من بُت سلتلف
كضوح ادلاؤامرة، ككضوح العالقة بُت األحداث اليت يتم سردىا بطريقة خطية، 

كضوح القصة، يدؿ على يتم تقدديها. كضوح ادلاؤامرة سيسهل فهمنا للقصة اليت 
اؤامرة عمل خيايل معقد ادلسهولة فهم القصة. إف تشَت إىل بساطة ادلاؤامرة كذلك ك 
 جيادؿ ستانتوف. يصعب التعرؼ على العالقة السببية بُت األحداثبدكهنا ك 
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(Stanton)  أبف ادلاؤامرة ىي قصة ربتوم على سلسلة من األحداث ادلرتبطة
 آخر. سبب حدثالذم يواحد الدث كابحللسبب كالنتيجة، اب

ادلاؤامرة ىي قصة ربتوم على تسلسل األحداث، كلكن كل احلدث يرتبط 
، احلدث تسبب ابحلدث اآلخر أك تسبب إىل احلدث اآلخر.  ابلعلة كادلعلـو

 ادلاؤامرة على الوضوح يف حدث يتم إخباره كليس رلرد تسلسل زمٍت تتطلب
 (.00 ، ص.0١١٧نورجيانتوركا، )

تنقسم  فيها ادلاؤامرةف ألنيس منصور "اخلطيئة امرأة كرجل"يف قصة قصَتةأما 
)مرحلة ظهور الصراع(، كأفعاؿ  الوضع األكيل :إىل ثالثة ثالث مراحل، كىي

 (.  )مرحلة التسوية الشخصيات )مرحلة تعزيز الصراع(، كنتائج العمل
 

 مرحلة ظهور الصراع.أ 
منذ حكم هللا على ادلشاكل سبب ككي ادلرأة  يف ىذه القصة القصَتة رب

يف شجرة ا فضوذلك واء حبسبب إمهاؿ السيدة  إىل األرض والنيب آدـ كأرسل
آدـ كاستدعت النيب  الشجرة على أكل الشيطافُ  بتحريضها كىذا ادلعرفة. 

 :كىذا كما ذكر يف النص التايلأيضا.  وألكل
 

 .؟.عند اليهود. كلكن ما ىي خطيئة حواء
 ة...!ا أكلت من الشجرة احملرمإهن 

  كماىي الشجرة؟
فلما أخلت من الشجرة "عرفت" أهنا عارية كرأت عورهتا  "ادلعرفة"إهنا شجرة 

 ...كرأت عورة زرجها آدـ
أنو كاف ال ينبغي حلواء أف تعرؼ شيئا.. فادلعرفة خطيئة، كاجلهل  ذلككمعٍت 

 ة...فضيل
 ..فضلت ادلعرفة على اجلهل. ءكحوا

 ة...ي العادلة اخلاطئىفهو اجلاىل الفاضل، كحواء  اما آدـ
 (٥١، ص. ٣01٥، أنيس منصوركىذه ىي اخلطيئة...!" ) 
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عليو السالـ  من اتريخ النيب آدـ تبدأ القصة يبدك أف، النص السابقمن 
، يةالتارخي معرفة ىذه القصةبعد . ك إىل األرض الذم انزؿ هللاأكؿ إنساف  ام

 .راء سلتلفةآب ناسال احتج
 

 مرحلة تعزيز الصراع.ب 
 الدين . عندما جاءأك الصراع ىذا القسم حيتوم على ذركة ادلشكلةك 

ففي اإلسالـ كما قاؿ رسوؿ هللا دمحم  .كاضحاشرح دكر ادلرأة  ادلقدس لكتاباب
". كما ذلك لك النظرة األكلی، كعليك النظرة الثانية"النظرة إلی ادلرأة:  ملسو هيلع هللا ىلص يف

إف من "نظر" إىل امرأة فقد "زىن" هبا فإذا نظرت إىل امرأة فقد زنيت  صليلاإليف 
 :كىذا كما ذكر يف النص التايلهبا. كالزىن حراـ، فالنظر إليها إذف حراـ. 

 
جاءت الداينة اإلسالمية، كقاؿ الرسوؿ، كىي يتحدث عن النظرة إلی ادلرأة: ...

  لك النظرة األكلی، كعليك النظرة الثانية.
ذلك أنك إذا نظرت عن غَت قصد إلی ادلرأة فليست سلطئا. أما إذا  كمعٌت 

، أنيس منصور.! ) نظرت إليها عن قصد فأنت سلطئ. فالنظرة إىل ادلرأة حراـ
 (10، ص. ٣01٥

 قد قرأان كمسعنا كتعلمنا أف اخلطيتة امرأة. .
 ؟اخلطيئة امرأة.. كلكن من الذم قاؿ إف 

األدب ب دسة، كقاذلا يف كتب الفلسفة كيف كتإنو الرجل ! قاذلا يف الكتب ادلق
 (1٥، ص. ٣01٥، أنيس منصور... ) كيف الفنوؼ الشعر

زداد معٌت اخلطيئة، ككقعت كلها قوؽ رأس ات الداينة ادلسيحية.ء....كدلا جا
 اء. كأصبح الكالـ معها حراما، كاجللوس اليها خطيئة كمعاشرهتا شرا.و ح
االصليل : إف من "نظر" إىل امرأة فقد ليس ىذا فحسب، بل أنو قد جاء يف  

 فإذا أنت نظرت إىل امرأة فقد زنيت هبا. ."زىن" هبا
 كالزىن حراـ. . 
 (1١، ص. ٣01٥، أنيس منصور)  فالنظر إليها إذف حراـ. 
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تزداد  كلكن .كتب الدينية دليل حلياة الناسكانت الالنص السابق،  من 
  .ع الرجاؿ يف ادلدرسة نفسهاألهنن تدرسن م الكراىية اإلنسانية للنساء

 كذكر أيضا يف النص التايل :
 

 كأكلت يف مطعم . ىو أف ادلرأة تعلمت يف مدرسة الرجل. لسبب كاحد ...
 .الرجل، كلبست من صنع الرجل، كامنت بدين الرجل

كادلدرسوف من الرجاؿ، . جلر فادلدرسة بناىا رجل كألف كتبها رجل، كطبع ىذه الكتب 
كاألنبياء رجاؿ، كالفالسفة رجاؿ رالشعراء . رجل، ككزير كل معارؼ رجلكانظر ادلدرسة 

 (٥١، ص. ٣01٥، أنيس منصور... ) رجاؿ كادلخًتعوف رجاؿ
 

ادلشكلة بسبب الفهم اخلطيئ عند اجملتمع على  تربز النص السابق،من 
 .كالتفاعل معهنالنساء  ادلتعلقة بتعليمكاألحاديث  القرآنية يف اآلايتدالئل 

 
 حلة التسويةمر .ج 

. حىت كالغلطةالنساء  درجةالذم يعارض  تبدأ ىذه ادلرحلة بقصة سقراط
من أثينا  فيلسوؼسقراط  كاف الزكجة اليت ضربتو. حياربأنو قدر زكجتو كمل 

للحصوؿ . إف السعي ةالغربي ةمن أىم الشخصيات يف الفلسف ىوابليوانف ك 
هد الطريق للفالسفة. التغيَت ادلعرفة األساسية من خالؿ التفكَت اجلديل دي على

يف الًتكيز الفلسفي من التفكَت يف الطبيعة إىل كونو إنساانن من سقراط يصبح 
البشر موضوعنا للفلسفة بعد نسياهنم مسبقنا من قبل ادلفكرين. أصبح ىذا 

كما ذكر يف النص  لتطوير الفلسفة األخالقية يف ادلستقبل. يالتفكَت األساس
 التايل:

 
ا. مدينة أثين ككاف يعيش يف .بثالثة قركف. راط قبل ميالد ادلسيحلقد عاش سق

شديد التاثَت على . خصب اخلياؿ قول احلجة ككاف ذكيا ككاف طويل اللساف
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، ص. ٣01٥، أنيس منصور... ) أتباعو، على من يعرفو، كعلي من ال يعرفو
٥١) 

 . ىي أف حياكؿ اإلنساف أف ديوت على درجات إف الفضيلة عند سقراط
كأف أيكل القليل كال ، أف يقفل عينيو فال يرل شيئا كأذنيو فال يسمع

 .يستجيب للمرأة
من الصفحات من   ىذه ادلعاين الصغَتة سجلها سقراط يف عشرات االلوؼ

 .كتبو اجلميلة العبارة الفاتنة احلجج
كمل حيد ث أف أعلن انساف أف اخلطايئة كادلرأة شئ كاحد كما فعل سقراط 

 ك األدايف كاحلضارة األنسانية كلها..كتبعتو يف ذل
ف اخلطيئة ليست امرأة، كلكنها أمرأة كرجل. . كالفضيلة ليست رجال كلكنها إ

 امرأة كرجل!
كجنب ة نسيت ىوسة القديسُت، كشذيذ الفالس االنسانية مل تتطور اال عندـ

 !.أمنت ابحلرية كادلساكاة بُت الرجل كادلرأة ادلصلحُت، كاال عندـ
 ىي حرية اخلطأ كالصواب. كاحلرية 

 حرية لكل حواء كلكل آدـ.! حرية الرذيلة كالفضيلة، حرية اخلطيئة كالقداسة. 
 (٥0، ص. ٣01٥، أنيس منصور) 

 
يف  أف ادلرأة كالرجل يتشاهبافعلى  فكرة، جيعل سقراط النص السابقمن 

 ذلا ألنيس منصور اخلطيئة امرأة كرجل"القصة القصَتة "أداء حقهما. كىذه 
ارتباطو من احلدث احلايل مث  اليت تبدأ ادلاؤامرة تتم حبيث  حبكة القصة ادلتورئة

 حبل ادلشكالت.  تنتهيك  ابحلدث القدًن كأساس الصراع
 

 الشخصية -0
يف ىذه القصة القصَتة ربتوم على شخصيتُت، كمها الرجل  ةالشخصي

أة مدمرة ادلر  ورتصك . ادلرأة بعده هفسدكت اصاحلإنساان الرجل  يعد .ادلرأةك 
يف ىذه القصة.  اليت كلدت األحداث رئيسيةشخصيات كالرجل كادلرأة أخالقية. 

 .سقراطكىناؾ الشخص الثانوم كىو 
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كمكانتها يف قصة قصَتة  اتابإلضافة إىل الًتكيز على دكر الشخصي
على توصيف  أيضا باحثةال تكز ر ، ألنيس منصور اخلطيئة امرأة كرجل""

ير كاضح لشخص معركض يف قصة من خالؿ تصو  يعٍتالشخصيات. الوصف 
ىي  ةطريقة التحليل ادلباشر للشخصيك شخصيتو بشكل مباشر كغَت مباشر. 

ربليل أما شرح كتقييم ادلاؤلف كخطاب اآلخرين كطريقة تفكَت الشخصية نفسها. 
من خالؿ كصف الشخصية كادلواقف،  وبشكل غَت مباشر ى ةالشخصي

 خرين.ع الشخصيات اآلكالتصوير اخلارجي كتصوير عالقتو م
 

 ادلرأة(أ 
 فهـو كادل ىا، ضدك عن سبييز ادلرأة  كصفبداية ىذه القصة القصَتة يف 

 ىف نساء واكونيأف  ناسالفال يريد   ادلرأة اليت جعلت بداية ادلشكلة.عن 
اخلطيئة "في القصة القصَتة ف مشكلة. ناألرض. يعتقدكف أف التعامل معه

كما ذكر يف  .شخصية اخلصمكرأة ىي  أف ادل ألنيس منصور امرأة كرجل"
 النص التايل:

 
 ؟امرأة. كلكن من الذم قاؿ إف اخلطيئة امرأة...لقد قرأان كمسعنا كتعلمنا أف اخلطيتة 

إنو الرجل ! قاذلا يف الكتب ادلقدسة، كقاذلا يف كتب الفلسفة كيف كتب األدب كيف 
 (1٥، ص. ٣01٥، أنيس منصور)  الفن كىف الشعر...

 .!حواء سبب ادلصائب كالبالء كالشر اهنا...
 .الكالـ معها حراـ، كصداقتها كفر كمعاشرهتا خطيئة

 ا.بل لقد قرأان يف االصليل : أف من نظر اىل امرأة فقد زين هب
 كقراان احلديث النربم القائل أبنو لك النظارة األكلی، كأما النظرة الثانية فعليك.

 (1١، ص. ٣01٥، أنيس منصور.. ) .كمعٌت ذلك أف النظرة إىل ادلرأة حراـ
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 ارئيسي ايف الواقع تلعب ادلرأة دكر  يبدك أف من النص السابق
صم. اخلصم ىو شخصية تعارض خط القصة. عادة ما تكوف ىناؾ اخكادل

ىي  ادلرأة شخصية رئيسية تعارض القصة كذلا شخصية معاكسة للبطل.
شخصية األكثر الشخصية الرئيسية يف القصة. الشخصية الرئيسية ىي ال

 ركاجنا كىي حاضرة يف العديد من األحداث. 
 

 الرجل(ب 
 ألنيس منصور اخلطيئة امرأة كرجل""يف قصة قصَتة  الرجلشخصية 

عليو السالـ حبيث  آدـيف ىذه القصة ىو النيب  لرجليقصد اب. دعم القصةت
ا إىل األرض. كم ينزؿكىي حواء عليها السالـ  ادلرأةأنو ينعم اجلنة مث حبضور 

 كرد يف النص التايل :
 

كأهنا الشر الذم ينزؿ ابلناس. كالشر الذم أنزؿ الطيب من السماء اىل ...
 من اجلنة إىل النار  آدـاألرض، كالذم ألقي أببناء 

 فهو اجلاىل الفاضل، كحواء مي العادلة اخلاطئة. آدـاما 
 ىذه إنن ىي خطيئة حواء، كىذه إذف ىي فضيلة ادـ. 
طيئة اليت استحقت عليها حواء كل لعنات أبنائها من الفالسلة ىذه إذف ىي اخل 

 (1١، ص. ٣01٥، أنيس منصور)  ...كاألنبياء كالشعراء كاألدابء
 

الشخصية الرئيسية يف القصة. الشخصية الرئيسية ىي  وى الرجل
 الشخصية األكثر ركاجنا كىي حاضرة يف العديد من األحداث. 

 
 سقراط(ج 

 اخلطيئة امرأة كرجل""قصَتة القصة لايف  كتبدك شخصية سقراط
 ، كىي كما يف النص التايل:إضافية ةالشخصيك  ألنيس منصور
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 قبل ميالد ادلسيح بثالثة قركف. ككاف يعيش يف مدينة أثينا.  سقراطلقد عاش ...

 ككاف ذكيا ككاف طويل اللساف خصب اخلياؿ قول احلجة.
 من ال يعرفو.شديد التاثَت على أتباعو، على من يعرفو، كعلي  

ككاف يتحدث إىل الناس يف كل مكاف يف الشوارع كاألسواؽ. ككاف يقـو بدكر 
 (٥١، ص. ٣01٥، أنيس منصور... ) زلطة اذاعة صارخة قوية عنيفة.!

 .قبيح الصورة، يشع األنف، عارل الصدر حاىف القدمُت سقراطككاف ...
ألانس ال  تالمذتوكاف إذا قدمو أحد   حىت ككانت دمامة سقراط مضرب األمثاؿ

 !قراط.سيعرفونو فإنو يعتذر عن دمامة 
ككانت امرأتو تضربو لنقص يف  ككاف سقراط ىو األخر مصااب بشذكذ جنسى،

 ...! رجولتو
كقاـ سقراط أبكرب عملية زبريب عرفتها االنسانيو يف معسكر الرجاؿ كالنساء على 

 (٥٣، ص. ٣01٥، أنيس منصور)  السواء.....
أف ت. عند سقراط ىي أف حياكؿ اإلنساف أف ديوت على درجا إف الفضيلة...

 كأف أيكل القليل كال يستجيب للمرأة. يقفل عينيو فال يرل شيئا كأذنيو فال يسمع
من كتبو  ىذه ادلعاين الصغَتة سجلها سقراط يف عشرات االلوؼ من الصفحات

 .اجلميلة العبارة الفاتنة احلجج
 ىا.دايف أك الفلسفات أف تفلت من أتثَت ىذه، مل تستطع األ سقراطكفلسفة 

 .اجلميل رلتمع يعشق الرجل إهنا فلسفة رجل قبيح الصورة انقص الرجولة يف
كاحد كما فعل سقراط كتبعتو  كمل حيد ث أف أعلن انساف أف اخلطايئة كادلرأة شئ

 ا.ذلك األدايف كاحلضارة األنسانية كله يف
كمت عليو أف يشرب كأسا من ك ح لقد حكمت أثينا علی سقراط ابألعداـ.

خرافات عن  أفسد الشباب كشغلهم عن أنفسهم كدس ىف رؤكسهم السم ألنو
 كشرب سقراط السم يف شجاعة القديسُت. الفضيلة كالرذيلة.

الرجاؿ ن يزاؿ يسری علی ألسنة الشواذ ما كلكن السم الذم شربو سقراط م
 . صلحُتكادلشعوذين من ادل كالنساء كاخلاثفُت من رجاؿ الدين

كالفضيلة ليست رجال كلكنها امرأة  أف اخلطيئة ليست امرأة، كلكنها أمرأة كرجل.
 (٥٣، ص. ٣01٥، أنيس منصور!... )  كرجل
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اإلضافية ىي تظهر قليالن، كذلا دكر غَت مهم للغاية،  ةالشخصيكاف 
كال تظهر إال إذا كاف اتصاؿ مع الشخصية الرئيسية إما بشكل مباشر أك 

دكر إضايف لكنو يستطيع  سقراطلإف . يف ىذه القصة القصَتة غَت مباشر
دليل على رحلة كيف النص السابق تغيَت معتقدات مجيع البشر حىت اآلف. 

 يف بناء درجات ادلرأة يف نظرة العامل. وسقراط كنضال
  

 لفية اخل -1
على حد سواء القصص القصَتة  ةؿ األدبياعمأف األ ال شك فيو 

 اخلطيئة امرأة كرجل""القصة القصَتة فكذلك زماف. الكاف ك ادللو خلفية كالركاايت 
خللفية. اخللفية عنصر مهم ابسمى عادة ي كزماان مكاان أتخذ ألنيس منصور

 ادلكاف كالزماف.  :إىل قسمُت كىي تنقسمللغاية يف القصة القصَتة. 
كاحلدث اليتحقق يف  لفية ىي احلدث الذم لو بداية ككسط كهناية،اخلك 
مع مالحظة أف حدـ القصة  البيئة تتكوف من الزماف كادلكاف هكىذ الفرغ،

ص.  ،0١٣0 ستانتوت،) الزماف كادلكاف القصَتة يستوجب احملافضة على كحدة
 ابلتفاصي: فيما يلي ربليل عنصر اخللفية(. ك ١٧

 

 خلفية ادلكاف ( أ
كظائف كاليت ديكن أف سبكن  اربعةادلكاف على  خلفيةحيتوم 

شخصية كإظهار احلالة ادلزاجية، كديكن أف تعٍت حدكث احلدث ككصف 
ذلا  ألنيس منصور اخلطيئة امرأة كرجل" الرموز. اخللفية يف القصة القصَتة "

 دث حدث. رب كظيفة ديكن أف تكوف سببا
 

 ٣ خلفية ادلكاف
 . مدينة أثينالقد عاش سقراط قبل ميالد ادلسيح بثالثة قركف. ككاف يعيش يف ...
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ويل اللساف خصب اخلياؿ قول احلجة. شديد التاثَت على ككاف ذكيا ككاف ط
 أتباعو، على من يعرفو، كعلي من ال يعرفو.

ككاف يتحدث إىل الناس يف كل مكاف يف الشوارع كاألسواؽ. ككاف يقـو بدكر 
 (٥١، ص. ٣01٥، أنيس منصور... ) زلطة اذاعة صارخة قوية عنيفة.!

 
ل احلضارة الغربية بسبب أبهنا أص يسمأثينا ىي عاصمة اليوانف، ك 

إصلازاهتا الثقافية ادلختلفة يف القرنُت الرابع كاخلامس كذبعلها غنية ابلعديد من 
عندما يولد سقراط، يبدأ تغيَت يف فهم  .ادلباين كاآلاثر كاألعماؿ الفنية القددية
 ادلرأة. علم احًتاـ ادلرأة كرفع كرامتها.

 
 0 خلفية ادلكاف

وأكلت يف  يف مدرسة الرجلادلرأة تعلمت  . ىو أف. لسبب كاحد ...
 .الرجل، ولبست من صنع الرجل، وامنت بدين الرجل مطعم

 .جلر فادلدرسة بناىا رجل كألف كتبها رجل، كطبع ىذه الكتب 
. كادلدرسوف من الرجاؿ، كانظر ادلدرسة رجل، ككزير كل معارؼ رجل 

 ...عوف رجاؿكاألنبياء رجاؿ، كالفالسفة رجاؿ رالشعراء رجاؿ كادلخًت 
 (٥١، ص. ٣01٥، أنيس منصور)  
 

خاطئة، لذلك  يصَتمكاانن لدراسة النساء  هاادلدرسة اليت كانت أصل
 أك البيت يف ادلنزؿ حي نمنع النساء من التدريس أك الدراسة يف ادلدرسة. ذل

 . كاالبتعاد عن العالقات مع الرجاؿ
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 خلفية الزماف( ب
ألنيس  اخلطيئة امرأة كرجل""َتة القصة القص أما خلفية الزماف يف

 فهي كما كرد يف النص التايل: منصور
 

 كلعل حواء مل تنجب ابنا أقسی من أبناء الفيلسوؼ اليوانين سقراط.!...
. ككاف يعيش يف مدينة قبل ميالد ادلسيح بثالثة قرون لقد عاش سقراط

التاثَت أثينا. ككاف ذكيا ككاف طويل اللساف خصب اخلياؿ قول احلجة. شديد 
، ٣01٥، أنيس منصور)  على أتباعو، على من يعرفو، كعلي من ال يعرفو.

 (٥١ص. 
 

عندما يولد سقراط، يبدأ  ربرر ادلرأة. تبدأيف ذلك الوقت كانت 
كانت مدينة أثينا حينذاؾ   احًتاـ ادلرأة كرفع كرامتها. ،تغيَت يف فهم ادلرأة

لى للجماؿ ىو مجاؿ ككاف ادلثل األع يسودىا نوع من الشذكذ اجلنسى.
كأف اجلماؿ ىو . أعلن أف مجاؿ اجلسم كذب يف كذب سقراط. الرجل

 .  مجاؿ الركح
 

 وجهة النظر -2
كجهة النظر ىي اذباه كجهة نظر ادلاؤلف يف ركاية قصة، حبيث تكوف 
القصة حيوية كفاعلية للقارئ أك ادلستمع. دبعٌت كجهة النظر ىي الطريقة اليت 

ذبعل  اليت   القصة. كجهة النظر ىي تقنية ركايةينظر هبا أك يضع نفسو يف
"اإلحساس" سلتلفنا يف ادلاؤامرة كطريقة تقدًن القصة. من كجهة النظر، يبدك أف 

 الكاتب ىو ادلمثل الرئيسي أك شخص آخر يف القصة. 
من كجهة ا ذل ألنيس منصور اخلطيئة امرأة كرجل" القصة القصَتة "يف 

كل شيء، سيخرب الكاتب أم شيء يتعلق نظر الشخص الثالث الذم يعرؼ  
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ابلشخصية الرئيسية. أنو يعرؼ عن الشخصية كاألفكار كادلشاعر كاألحداث 
.   حىت اخللفية اليت دبرت حداثن

 أصبحت كجهة ،"ىو" تستخدـ كجهة نظر الشخص الثالث الكلمة
من  كيعرض شخصيات القصة نظر الشخص الثالث ىي راكاي خارج القصة

يسهل على ا من "ىو" أك "ىم". ىذ اء أك الكلمات بدالخالؿ ذكر األمس
 كىي كما يف النص التايل:. القراء للتعرؼ على من يتم اخبار الشخصيات

 
 ؟ اخلطيئة رجلىل ...

 ؟اخلطيئة امرأة أـ ىل
اخلطيئة  ة. . كلكن من الذم قاؿ إف قد قرأان كمسعنا كتعلمنا أف اخلطيتة امرأ

 ؟امرأة..
ب يف الكتب ادلقدسة، كقاذلا يف كتب الفلسفة كيف كتإنو الرجل ! قاذلا 

 (1٥، ص. ٣01٥، أنيس منصور... ) األدب كيف الفن كؼ الشعر
 كلعل حواء مل تنجب ابنا أقسی من أبناء الفيلسوؼ اليوانين سقراط.!   ...

يف مدينة أثينا.  يعيشقبل ميالد ادلسيح بثالثة قركف. ككاف  سقراطلقد عاش 
طويل اللساف خصب اخلياؿ قول احلجة. شديد التاثَت على ككاف ذكيا ككاف 

، ص. ٣01٥، أنيس منصور)  أتباعو، على من يعرفو، كعلي من ال يعرفو.
٥١) 
 

أف ادلاؤلف كراكم يركم األحداث اليت نفذهتا  يبدك النص السابقمن 
 يربزالشخصيات النسائية اليت مت إنشاؤىا دلرافقة آدـ كىي حواء. كجود امرأة 

اكل دائمنا لذا جيب ذبنبها. لكنها انتهت أبفكار كمواقف سقراطية يف ادلش
. كأخَتنا، يدرؾ البشر كيبدأ يف إعطاء دكر بصفة عامة كالنساء ةزكجالسلاطبة 
 للنساء.

يعرؼ ادلاؤلف كامل ماؤامرة كشخصية الشخصيات كمجيع األحداث يف 
 القصة القصَتة مت ترتيبها كفقنا لرغبات ادلاؤلف.
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 ادلوضوع -3

كالرسالة قيم  .كرسالتهاادلوضوع ىو أداة لوصف زلتول أك جوىر القصة 
 يريد ادلاؤلف أف ينقلها للقارئ من خالؿ عملواليت أخالقية  مفاىيمأك  يةتعليم

يف  رسالةال خيتلف كثَتنا عن أشكاؿ القصة األخرل، سيتم االحتفاظ ابل األديب.
ت القصة ابلكامل. لذلك، القصة القصَتة بدقة كيتم إخفاء ادلاؤلف يف زلتواي

 رسالة.ديكن احلصوؿ على ال
ىو   ألنيس منصور اخلطيئة امرأة كرجل" القصة القصَتة "وضوع كم

 .للعدؿ على ادلرأة دعوة القارئ اؤلفادل . أرادالتمييز االجتماعيعلى شكل 
 كإعطاءىا احلق يف العمل كالدراسة كالوظيفة. كىي كما كرد يف النص التايل:

 
 ؟ طيئة رجلىل اخل...

 أـ ىل اخلطيئة امرأة؟
اخلطيئة  ة. . كلكن من الذم قاؿ إف قد قرأان كمسعنا كتعلمنا أف اخلطيتة امرأ

 (1٥، ص. ٣01٥، أنيس منصور؟ ) امرأة..
أف يقفل ت. إف الفضيلة عند سقراط ىي أف حياكؿ اإلنساف أف ديوت على درجا...

 القليل كال يستجيب للمرأة.كأف أيكل  عينيو فال يرل شيئا كأذنيو فال يسمع
من كتبو  ىذه ادلعاين الصغَتة سجلها سقراط يف عشرات االلوؼ من الصفحات

 .اجلميلة العبارة الفاتنة احلجج
الرجاؿ كالنساء ن يزاؿ يسری علی ألسنة الشواذ ما كلكن السم الذم شربو سقراط م

، ليست امرأة أف اخلطيئة. كادلشعوذين من ادلصلحُت كاخلاثفُت من رجاؿ الدين
أنيس !... )  كالفضيلة ليست رجال كلكنها امرأة كرجل كلكنها أمرأة كرجل.

 (.٥٣، ص. ٣01٥، منصور
 . ككاف يعيش يف مدينة أثينا. سقراط قبل ميالد ادلسيح بثالثة قركفلقد عاش ...

 ككاف ذكيا ككاف طويل اللساف خصب اخلياؿ قول احلجة.
 .ن يعرفو، كعلي من ال يعرفوشديد التاثَت على أتباعو، على م 
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ككاف يتحدث إىل الناس يف كل مكاف يف الشوارع كاألسواؽ. ككاف يقـو بدكر زلطة اذاعة 
 (٥١، ص. ٣01٥، أنيس منصور... ) صارخة قوية عنيفة.!

 .ككاف سقراط قبيح الصورة، يشع األنف، عارل الصدر حاىف القدمُت...
ألانس ال يعرفونو  إذا قدمو أحد تالمذتو كاف  حىت ككانت دمامة سقراط مضرب األمثاؿ

 !قراط.سفإنو يعتذر عن دمامة 
 ...! ككانت امرأتو تضربو لنقص يف رجولتو ككاف سقراط ىو األخر مصااب بشذكذ جنسى،

كقاـ سقراط أبكرب عملية زبريب عرفتها االنسانيو يف معسكر الرجاؿ كالنساء على 
 (٥٣، ص. ٣01٥، أنيس منصور)  .....السواء

 
 علم  الناس ربليل يتضح من خالؿ النص السابق أف ادلاؤلف يريد

تصبح النساء ضحااي  ادلعرفة كاألخبار اليت يسمعوهنا حىت ال خيطئوا يف اخلاسبة.
الظلم بسبب فهم بعض البشر كالعلماء السابقُت، على سبيل ادلثاؿ القصة يف 

أف يرفض ىذا  يف النهاية ديكن لسقراط. ألنيس منصور ىذه القصة القصَتة
  الفهم من اجملتمع كأف يوفر العدالة للمرأة.

 
ألنيس قصة قصرية "اخلطيئة امرأة ورجل" عناصر الداخلية يف العالقة بي ال .ج 

 منصور
 بناء كحدة القصة ىو كبنيوية يف الداخليةمن ادلعركؼ أف دكر العناصر 

كن الفصل بينها، . ككانت البنيوية يتأثر بعضها ابلبعض فال دياألعماؿ األدبيةيف 
تشَت إىل  كالشخصيةسلسة احلوادث الواردة يف العمل األديب،  ادلاؤامرةحبيث إف 

رجاؿ احلوادث يف حبكة القصة أك ادلاؤامرة. كلتوضيح حبكة القصة استخدـ 
فيحتاج إليها ادلاؤلف ليسهل للقارئ فهم مضموف  كجهة النظر ادلاؤلف اخللفية. أما 

 القصة. 
عالقة مركبة كيتأيد  العمل األديب يف الداخليةاصر بُت العن كالعالقة

بعضها البعض. هبذه العالقة يكوف العمل األديب جيدا كيصل مضمونو كرسالتو إىل 
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الداخلية ارتباطا يف ظل موضوع القصة كعنصر القارئ، حبيث ترتبط العناصر 
 أساسي لبناء القصة الواردة يف العمل األديب.

سبييز ىو  ألنيس منصور خلطيئة امرأة كرجل"ا القصة القصَتة "وضوع كم
. كانت ادلرأة يتعاملها الناس بظلم كيضعونو دائما يف سبب ادلواقف اجتماعي

اخلطيئة. كأراد ادلاؤلف أف يتعامل ادلرأَة الناس معاملة حسنة كأف يعدلوا يف التفاعل 
 معها. كهبذا اذلدؼ عرض ادلاؤلف ماؤامرة القصة على شكل متورئ. 

اؤامرة مع احلوادث اليت ترافق الشخصيات يف القصة القصَتة. كتكوف ادل
يف ىذه القصة القصَتة ربتوم على شخصيتُت، كمها  األساسية الشخصياتك 
عد يفسدكف بمث ف، و كصاحلرليدكف  أانسُيصوَّر الرجل على أهنم ادلرأة. رجل ك ال

اإلضافية ية . كالشخصتوصف ادلرأة أبهنا مدمرة أخالقيةفلذلك ابلنساء.  همارتباط
 . سقراطىي  اخلطيئة امرأة كرجل" القصة القصَتة "الواردة يف  أك الثانوية

 ألنيس منصور اخلطيئة امرأة كرجل" القصَتة "كخلفية ادلكاف يف القصة 
الغربية بسبب إصلازاهتا  اتاحلضار  تشتهر دبصدر . كىيعاصمة اليوانف، أثيناىي 

كاخلامس كذبعلها غنية ابلعديد من ادلباين كاآلاثر الثقافية ادلختلفة يف القرنُت الرابع 
يف  ،تغيَت يف فهم ادلرأةالعندما يولد سقراط، يبدأ ك  .كاألعماؿ الفنية القددية

  ها.مواضعكرفع  هااحًتام
يف القصة القصَتة "اخلطيئة امرأة كرجل" ألنيس منصور ىناؾ كجهة 

 كجهةككانت  ،"ىو" كلمةبكجهة نظر الشخص الثالث  ادلاؤلف ستخدـاك نظر. ال
لتعرؼ على من للقارئ ايسهل ا األمر ىذك نظر الشخص الثالث خارج القصة. 

يتضح للباحثة أف السابقة،  كمن البياانتالواردة يف القصة.  يتم اخبار الشخصيات
"اخلطيئة امرأة كرجل" ألنيس منصور يتم  القصة القصَتة اليت تبٍتالداخلية العناصر 

دبخطط كما ، كديكن معرفتها على البعضبعضها ياؤثر  مركب كهيكل  هاتشكيل
 :يلي
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 ألنيس منصور" "اخلطيئة امرأة كرجلالداخلية يف القصة القصَتة العالقة بُت العناصر  صورة
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 الفصل الرابع

 واالقرتاحات  الصةاخل

  اخلالصة - أ
 يف القصةكعالقة بينها  الداخلية العناصريف الباب الثالث مت ربليل 

كلود ل بنيويةالنظرية ال ستخدـاب القصَتة "اخلطيئة امرأة كرجل" ألنيس منصور
 . كاستنتجت الباحثة إىل عدة نتائج البحث، كىي كما يلي:ليفي سًتاكس

 يف القصة القصَتة "اخلطيئة امرأة كرجل" ألنيس منصورالعناصر الداخلية  .٣
 .عوضو كادل كجهة النظرك لفية كاخل ةشخصيكال اؤامرةادل تتضمن

)مرحلة ظهور  الوضع األكؿ أقساـ: تنقسم إىل ثالثىي ، ك ادلاؤامرة(أ 
 الصراع(، كأفعاؿ الشخصيات )مرحلة تعزيز الصراع(، كنتائج العمل

 . ()مرحلة التسوية
 .سقراطادلرأة ك لرجاؿ ك : اثالثة، كىي الشخصية(ب 
عاصمة ك ادلدرسة : الزمافك ادلكاف  لفيةعلي خ ربتوم، كىي لفيةاخل(ج 

 سقراط.  كميالد ا،أثين اليوانف
 كجهة نظر الشخص الثالث، كىي كجهة النظر(د 
 .عند ادلرأة كدعوة ادلاؤلف لدفعو سبييز اجتماعي، كىي ادلوضوع(ق 

يف القصة القصَتة "اخلطيئة امرأة كرجل" العناصر الداخلية العالقة بُت  .0
بُت ادلاؤامرة  عالقة مركبة ككثيقة. كىي تبدك يف العالقة ألنيس منصور

ارتباطا يف ظل موضوع القصة  ككجهة النظر اليت ترتبط  لفيةاخلكالشخصية ك 
القصة القصَتة "اخلطيئة امرأة كعنصر أساسي لبناء القصة الواردة يف 

 كرجل". 



57 
 

 

 االقرتاحات - ب
يف كعالقة بينها  الداخلية العناصرعلى دراسة  مقصورىذا البحث  

 بنيويةالنظرية ال ستخدـاب القصة القصَتة "اخلطيئة امرأة كرجل" ألنيس منصور
ىذا لباحثُت ادلستقبلُت أف يواصلوا  ًتجوا الباحثة من ا. فكلود ليفي سًتاكسل

 القصَتة "اخلطيئة امرأة كرجل" ألنيس منصوردراسة القصة  إىلالبحث 
كلود ل بنيويةالنظرية ال. ككذلك ديكنهم استخداـ األخرل نظرايتال ستخدـاب

 األخرل.ّية األعماؿ األدب ةدراسيف  ليفي سًتاكس
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 سرية ذاتية

 

ـ. ٣001يونيو  ٣١ اتريخسومنف ، كلدت يف ستيا نور جنة  
. مث ـ0١١١ تنجونج أطفاؿبتدائية يف ركضة دلدرسة االاباالتحقت 

 مطالع األنواريف ادلعهد  حقت ابدلدرسة ادلتواسطة احلكوميةالت
 تحقتالـ. ك 0١١0يف سنة سومنف مدكرا اإلسالمية السلفية  
اإلسالمية  مطالع األنواراحلكومية يف ادلعهد إىل ادلدرسة الثانوية 

ـ. مت التحقت جبامعة موالان مالك إبراىيم 0١٣٧خرجت سنة ك  سومنف مدكراالسلفية  
اإلسالمية احلكومية ملالنج حىت حصلت على درجة الباكالوريوس يف قسم اللغة العربية 

 .  0١0١كأدهبا سنة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


