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نْ َيا   ﴾5فاطر:  ﴿َفالَ تَ ُغرَّنَُّكُم احلََياُة الدُّ

“So let not this present life deceive you” 

“Maka jangan sekali-kali membiarkan kehidupan dunia ini memperdayakan 

kamu” 

(Q.S Al-Fatir: 5) 
  



 ه

 

 اإلهداء

  :أهدى هذا البحث اجلامعي اىل

 والدي أيب زينول خالص وأّمي سيت زينب

 يف الموجنان مجيع األسريت

 مجيع األساتيذ واألستاذات يف قسم اللغة العربية وأدهبا.

  



 و

 

 توطئة

إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهد اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له. أشهد أن ال إله إال 
اهلل وأشهد أن حممدا رسول اهلل ال نيّب بعده وال رسول بعده. أللهم صل علي سيدنا حممد 

هلل رب العاملني، والعاقبة للمتقني، فال عدوان إال علي  وعلي آل سيدنا حممد. واحلمد
الظاملني، والصالة والسالم علي أشرف األنبياء واملرسلني، نبيّنا وحبيبنا حممد أرسله اهلل 
رمحة للعاملني، وعلي أزواجه الطاهرات أمهات املؤمنني، وعلى آله الطّيبني وأصحابه الغّر 

  م الدين. امليامني ومن تبعهم بإحسان ايل يو 
أشكر شكرا كثريا لّله عّز وجّل على نعمه حىت متت هذا البحث حتت العنوان 

يف القصة القصرية ثغرة ابن يعقوب خلالد محدي )دراسة بنيوية على ضوء حتليل البناء "
 درجة على للحصول النهائي االختبار شروط الستفاء" نظرية روبريت ستانطون(

 ملك موالنا جامعة اإلنسانية العلوم كلية أدهبا و العربية اللغة قسم يف البكالوريوس
إلمتام هذا البحث مل تصل بدون مساعدة األساتيذ الكرام والزمالء  .ماالنج إبراهيم

 األحباء واألخرى. فلذلك تقدم الباحثة الشكر والتقدير على:
المية سبراهيم اإلة موالنا مالك إعبد احلارس، مدير جامعاحلاج الدكتور األستاذ  -٠

 .ية ماالنجاحلكوم
م براهبجامعة موالنا مالك إ عميدة كلية العلوم اإلنسانيةالدكتورة شافية،  -٧

 .اإلسالمية احلكومية ماالنج
راهيم بجامعة موالنا مالك إ رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا الدكتور حليمي، -١

 .اإلسالمية احلكومية ماالنج
 هذا البحث اجلامعي. رفين يف كتابةيشالذي كتور سوتامان، الد  -4
عربية وأدهبا قسم اللغة ال كاملشرفة األكادميكيملنجية، املاجستري،  معرفة ا األستاذة -5

 براهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.جامعة موالنا مالك إ



 ز

 

 .٧٣٠٧ قسم اللغة العربية وأدهبا مجيع الزمالء يف -٧
 .5٦ن امبيل العايل عند دورة فازا مجيع الزمالء يف معهد سونا -٦
، السليلة فوزية، عرفة الزمالء األعزّاء: نيلة املعيشة، فيفني فطري ليستاري، ايتا م -٨

 .قسوة األنق فردوسياملفلحة، 
أخريا، عسى أن يكون هذا البحث مفيدا للباحث نفسه ولكل من تفاعل بعلمها  -٩

 وفهمها. آمني يارب العاملني.
 

 
 ٧٣٧٣يوليو  ٠٧ ماالنج، 

 الباحثة
 
 

 حبيبة اثنني
  



 ح

 

 مستخلص البحث
حتليل البناء يف القصة القصرية ثغرة ابن يعقوب خلالد محدي )دراسة بنيوية . ٧٣٧٣. حبيبة اثنين

لية العلوم قسم اللغة العربية وأدهبا، ك. البحث العلمي. على ضوء نظرية روبريت ستانطون(
 اإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبراهيم احلكومية اإلسالمية ماالنج.

 .: الدكتور سوتامان المشرف
 .القصة القصرية، ستانطون بنيوية،: الالكلمات المفتاحية

 ويتطلب. املؤلف وأفكار مشاعر من مستمدة أفكار عن التعبري يف اإلنسان برغبة األدب ظهر
. البنيوية التحليل ستخدامبا التعقيد على التغلب ميكن. معقًدا فهًما أحيانًا األدبية اآلثار يف الوارد املعىن

 العناصر خالل من صيلبالتف املؤلف أفكار معرفة ميكن ،لروبريت ستانطون البنيوية لتحليلباخصوصا 
 ابن ثغرة" القصرية لقصةا يف وباملثل. اليت تبحث فيها املوضوع، وحقائق القصة، ووسائل األدبية البناء

 حمتويات عن شفالك يف للغاية مفيد البنيوية لروبريت ستانطون التحليل استخدام فإن ،"يعقوب
 .بالتفصيل القصرية القصة يف القصة

"ثغرة ابن يعقوب" خلالد   يف القصة القصريةموضوع لوصف  ( ٠) اهلدف يف هذا البحث
"ثغرة ابن   يف القصة القصريةحقائق القصة  ( ملعرفة٧، و )ونطمحدي عند نظرية البنيوية لروبرت ستان

يف القصة  دبيةاألوسائل  ملعرفة( ١) ، مثونطيعقوب" خلالد محدي عند نظرية البنيوية لروبرت ستان
البحث ة منهج نوعيّ  .ونط"ثغرة ابن يعقوب" خلالد محدي عند نظرية البنيوية لروبرت ستان  القصرية

قة نوعية. واخلطوات يف طريقة مجع البيانات تتكون من طريقة القراءة و طري وصفية يف هذا البحث هي
أما خطوات يف  .ميلس وهوبريمانالكتابة. طريقة حتليل البيانات باستخدام بتحليل  البيانات عند 

 ،(البيانات قليلت) والتبسيط البيانات، تصنيف او مجع شكل يف أعمال شكل حتليل البيانات هي
 .البيانات وعرض

 رئيسية، نقاط ثثال إىل تنقسم ونستانط روبرتعند  بنيوية أن يعرف التحليل تأسيسا على
و ه يف القصة القصرية ثغرة ابن يعقوبالفكرة ( ٠). يةاألدب ووسائل القصة وحقائق املوضوع وهي

 (٧) تتكون. اإلنس وعامل اجلن عامل بني املمنوعة الثغرة فتح ألنه حازم تناول الذي الكارما او عواقب
 وسائل (١) نتتكو  بينما. املوضعو  احلبكة،و  الشخصية، من القصرية القصة هذه يف القصة حقائق
 .والرمزية ،سخريةال نغمة،وال واألسلوب النظر ووجهة ،العنوان من القصرية القصة هذه يف األدبية
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Sastra lahir atas dorongan keinginan manusia untuk mengungkapkan gagasan 

yang berasal dari perasaan dan pemikiran pengarang. Dan makna yang terkandung 

dalam karya sastra terkadang memerlukan pemahaman yang rumit. Kerumitan 

tersebut dapat diatasi dengan menggunakan analisis struktural. Terutama dengan 

analisis strukturalisme Robert Stanton, gagasan-gagasan pengarang dapat diketahui 

secara rinci melalui elemen-elemen struktur yang terdiri dari tema, fakta-fakta 

cerita, dan sarana-sarana sastra. Begitupula dengan cerpen “Tsughrotu Ibn 

Ya’kub”, penggunaan analisis strukturalisme Robert Stanton sangat berarti bagi 

pengungkapan isi cerita dalam cerpen tersebut secara rinci. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan tema dalam cerpen 

“Tsughrotu Ibn Ya’kub” karya Khalid Khamdy dengan menggunakan analisis 

strukturalisme Robert Stanton, dan (2) untuk mengetahui fakta-fakta cerita dalam 

cerpen “Tsughrotu Ibn Ya’kub” karya Khalid Khamdy dengan menggunakan 

analisis strukturalisme Robert Stanton, lalu (3) untuk mengetahui sarana-sarana 

sastra dalam cerpen “Tsughrotu Ibn Ya’kub” karya Khalid Khamdy dengan 

menggunakan analisis strukturalisme Robert Stanton. Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi teknik baca dan teknik 

catat. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis Miles dan Huberman. 

Adapun tahap teknik analisis data yaitu berupa cara kerja dalam bentuk 

pengumpulan atau klasifikasi data, penyederhanaan (reduksi data), dan penyajian 

(display) data. 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa strukturalisme Robert 

Stanton terbagi menjadi tiga poin utama, yaitu tema, fakta-fakta cerita, dan sarana-

sarana sastra. (1) Tema dalam cerpen “Tsughrotu Ibn Ya’kub” adalah tentang 

karma atau konsekuensi yang diterima hazem karena telah membuka celah 

terlarang antara dunia jin dan dunia manusia. Adapun (2) fakta-fakta cerita dalam 

cerpen ini terdiri dari karakter, alur, dan latar. Sedangkan (3) sarana-sarana sastra 

dalam cerpen ini terdiri dari judul, sudut pandang, gaya dan tone, ironi, dan 

simbolisme. 
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Literature was born from the urge of human desire to express ideas derived 

from the feelings and thoughts of the author. And the meaning contained in literary 

works sometimes requires a complex understanding. The complexity can be 

overcome by using structural analysis. Especially with structuralism analysis of 

Robert Stanton, the author's ideas can be known in detail through the structural 

elements consisting of theme, facts of the story, and literary devices. Likewise with 

the short story "Tsughrotu Ibn Ya'kub", by using structuralism analysis of Robert 

Stanton is very meaningful for the contents revealed of the story in the short story 

specifically. 

This study aims to (1) explain the theme of short story "Tsughrotu Ibn 

Ya'kub" by Khalid Khamdy by using Robert Stanton's structuralism analysis, and 

(2) to figure out the facts of the story in short story "Tsughrotu Ibn Ya'kub" by 

Khalid Khamdy by using analysis of Robert Stanton's structuralism, and (3) to find 

out the literary devices of short story "Tsughrotu Ibn Ya'kub" by Khalid Khamdy's 

by using analysis of Robert Stanton's structuralism. This type of research is 

descriptive qualitative. The steps in data collection techniques include reading and 

note taking techniques. The analytical method used is the Miles and Huberman 

analysis method. The data analysis technique stage is in the form of work methods 

in the form of data collection or classification, data simplification, and data display. 

The results of the analysis can be concluded that Robert Stanton's 

structuralism is divided into three main points, there are theme, facts of the story, 

and literary devices. In the short story "Tsughrotu Ibn Ya'kub" there are two themes, 

namely (1) The theme in the short story "Tsughrotu Ibn Ya'kub" is about the karma 

or consequences received by Hazem because it has opened a forbidden gap between 

the world of jinn and the world of humans. (2) the facts of the story in this short 

story consist of characters, plot, and setting. Whereas (3) the literary devices in this 

short story consist of title, point of view, language style and tone, irony and 

symbolism. 
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 الفصل األول

 مقدمة

 خلفية البحث -أ
 أن املمكن نم. األخرى العلوم جماالت على حيتوي األدبية ثاراآل يف احلقيقة،

ان قدمياً، قبل  .نفسهب األدب علم غريب جمالني من أكثر على األدبية ثارآلا حتتوي
 .األدب ةعانيوم ةقيم هي وما األدب طبيعة يف يفكرون الناس وكان األدبية، آثار يتم

 يف بشرلل األساسية الرغبة هو األدب والدة يشجع الذي الشيء أن تفسري وميكن
 الذي واقعال بعامل واالهتمام البشر، من بإخواهنم واالهتمام ، أنفسهم عن التعبري

 يف األساسية الرغبةو  احلقيقي، العامل اتخيلهت اليت األمنيات عاملال ويف ،مفيه يعيشون
 األدب أن استنتاج ميكنو  . (٠٣، ص. ٠٩٩4 ،هارجانا) شكلبال شكل احلب

. بشرالك لناسل البشرية لطبيعةبا على توياليت حت أساسية حمركات نتيجةمن  ولد
 ألدبيةا ثاراآل اولحي ال أنه إال ،"احلروف" احلريف له املعىن األدب عن رغم على

 .أيًضا الشفوية األدبية ثاراآل اولحي بل ،فقط املكتوبة
 وائير  نثر شكل يف األدبية األنواع من واحدةالك القصرية القصة تصنف

 قصة يف لقصةا حمتويات تقدمي يتم ،أخرى األدبيةالنظرية  من بأشياء مقارنة. خيايل
 القصة ولط إن. طويلة تفسريات بدون موجزة تكون أن إىل ومتيل بكثافة قصرية

 طوهلا بلغت اليت وتلك ، كلمة 5٣٣ حدود يف بعضها ، كثرية فاتخمتل اهل القصرية
 حيث . من(٠٣، ص. ٧٣٠٧ ،ييانطوروجنور ) الكلمات من اآلالف عشرات
بشكل  كلماتب ضمين يف مشكلة القصة القصرية القصة ليتنق أن املتوقع القصة،
 جمموعة لىع الرتكيز من معينة حالة على أكرب بشكل القصرية القصة تركز. متحدا
 غاللاست على القصرية القصة ملناقشة الرئيسي الرتكيز. األحداث من معقدة

 .(١١، ص. ٧٣٠٣، عبدول وعزيز) واخلارجية الداخلية عالقة يف احلرجة اللحظات
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لو حبثنا يف املعاجم والقواميس اللغوية عن مدلول املنهج فإننا جند شبكة من 
راط والطريقة واهلدف والسري الواضح والصالدالالت اللغوية اليت حتيل على اخلطة 

. ويعين هذا أن املنهج عبارة عن خطة واضحة (٠٧، ص. ٧٣٠٧ ،اجمليد) املستقيم
اخلطوات واملراقي، تنطلق من البداية حنو النهاية. ويعين هذا أن املنهج ينطلق من 

 ةوالغايات ومير عرب سريورة من اخلطوات العمليجمموعة من الفرضيات واألهداف 
د املناهج وتتعد واإلجرائية قصد الوصول إىل نتائج ملوسة وحمددة بدقة مضبوطة.

بتعدد جوانب النص )املؤلف والنص والقارئ واملرجع واألسلوب والبيان والعتبات 
والذوق...( ولكن يبقى املنهج األفضل هو املنهج التكاملي الذي حييط بكل 

البد من اجلانب األول ليثمر  .(٠٦، ص. ٧٣٠٧ ،اجمليد)مكونات النص األديب 
معارف للعمل األديب، صادر عن نظريات تبني عن امللتقى العام لل النقد مثرته، بتقومي

 .(٠٠، ص. ٠٩٩٦ ،هالل)احلمالية واللغوية يف تاريخ الفكر اإلنساين 
 داعمة عناصر نم القصرية القصة يف مبا القصة منط يتكون ،لبنائيةا الناحية من

 أو جيدة صةق احلالة، هذه يف. جيدة قصة اإلنشائي يفاليت تساهم  تكفي خمتلفة
 حبث فإن ، لذلك. فيها واخلارجية لداخليةا العناصر تشكل كيفية يف ظهرت ال

 نظرية يف أن يقال. ونستانط روبرتل البنيوية نظريةب تفقت املناقشة هذه يف النظري
حقائق القصة،  ،الفكرة، مها املناقشة من أنواع ثالثةهناك  ونستانط لروبرت البنيوية

من الشخصية، واحلبكة، واملوضع ن وسائل األدبية. حقائق القصة تتكوّ  و
. أما وسائل األدبية تتكّون من العنوان، وجهة (٧٦، ص. ٧٣٠٧ ،فوجيهارطا)

ا مهوغري  ،وسائل البالغةو  ،الصراع، لسخريةا ،سلوب والنغمة، األرمزيةالنظر، ال
ويف هذا البحث، وسائل األدبية تتكّون من  (.٧١، ص. ٧٣٠٧، فوجيهارطا)

 .، والرمزيةالسخرية، وجهة النظر، األسلوب والنغمة، العنوان

"ثغرة ابن   القصرية القصةيف  القصرية القصة البحث هو هذ يفاألغراض 
 رةها يف إطار رعب وإثااألحداث تدور القصرية القصة هذه .يعقوب" خلالد محدي
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تفتح ثغرة بني عامل اإلنس وعامل اجلن، واألحداث كلها تدور يف جزء  تعويذة حول
 ألن بحث،ال ذاهب علقيت لبناءا التحليلب فلذلك من ليلة جملموعة من الشباب.

 .التحديد وجه على القصة حمتوى كيف عرفسن النظرية،تلك  باستخدام

 

 أسئلة البحث -ب
وية عند نظرية البني "ثغرة ابن يعقوب" خلالد محدي  القصرية القصةيف  فكرةما  -٠

 ون؟طستانلروبرت 
عند  "ثغرة ابن يعقوب" خلالد محدي  القصرية القصةيف قائق القصة احل ما -٧

 ون؟طستاننظرية البنيوية لروبرت 
عند  "ثغرة ابن يعقوب" خلالد محدي  القصرية القصةيف دبية وسائل األال ما -١

 ون؟طستاننظرية البنيوية لروبرت 
 

 أهداف البحث .ج
عند نظرية  "ثغرة ابن يعقوب" خلالد محدي  القصرية القصةيف  فكرةملعرفة  -٠

 ون؟طستانالبنيوية لروبرت 
عند  "ثغرة ابن يعقوب" خلالد محدي  القصرية القصةيف ملعرفة حقائق القصة  -٧

 ونطستاننظرية البنيوية لروبرت 
عند  "ثغرة ابن يعقوب" خلالد محدي  القصرية القصةيف دبية األوسائل ملعرفة  -١

 ونطستاننظرية البنيوية لروبرت 
 

 فوائد البحث -د
ومها كما . طبيقيةالت وفوائد نظريةال فوائد تقدمي الباحثون يريد ،ا البحثهذ يف

 :يلي
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 الفوائد النظريّة -٠
لزيادة العلوم األدب حصوصا يف فهم الدراسة البنيوية  متوقع البحث هذا

 حقائق ،الفكرة عن تشرح. تلك الدراسة روبريت ستانطونعلى ضوء نظرية 
 ."ثغرة ابن يعقوب" خلالد محدي  القصرية القصةيف  األدب ووسائل ،القصة

 الفوائد الّتطبيقّية -٧
السهولة للقارئ. بفالفوائد الّتطبيقّية هلذا البحث هي لفهم حتليل البناء 

 .األخرى يةاألدب ثاراآل لتحليل جعار ااملك البحث هلذا نتائج ميستخد ميكنو 
 

 البحث تحديد -ه
تفسري  عند لتباسلكل البحث، حتديد البحث مهم جدا بسبب دام على اال

نتائج البحث. حدود البحث هو صياغة املشكلة يف عبارات واضحة ومفهومة 
وحمددة تعرب عن مضمون املشكلة وجماهلا، وتفصلها عن سائر اجملاالت األخرى 

 جمالة دف. هت(٨٩، ص. ٧٣٣5، عبيدات ذوقان ، واحلق عبد كايد،  عدس)
 يف هذا البحث هو عناصر الداخلية يف نطاق. املناقشة نقاط منلبحث لتحديد ا

، ونطتانسعند نظرية البنيوية لروبرت  "ثغرة ابن يعقوب" خلالد محدي  القصرية القصة
قائق احلية. وسائل األدبالقائق القصة، و احل، الفكرة، مها املناقشة من أنواع ثالثةهناك 

ن من وسائل األدبية تتكوّ المن الشخصية، واحلبكة، واملوضع. أما ن القصة تتكوّ 
 .والرمزيةالسحرية، العنوان، وجهة النظر، األسلوب والنغمة، 

 
 تحديد المصطلحات -و

 األدب -1
خمتلفة. نقل من مزكي، قال طه  معنوية له األدب من املعروف، معىن

اّن كلمة أدب تتكون من املعىن اخلاص واملعىن  (٧4، ص. ٧٣٠٠)حسني 
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العام. األدب باملعىن اخلاص هو الكالم اجليد الذي حيدث يف نفس قارئه 
وسامعه لذة فّنية سواء ذلك الكالم شعرا أم نثرا، وأما األدب باملعىن العام هو 

 األدب نأل اإلنتاج العقلي الذي يصّور يف الكالم ويكتب يف الكتب، وذلك
 مجالية. قيمة على يحتتو 

أما عند التارخيي، األدب هو معرفة أخبار املاضني وأحواهلم من حيث 
ألدب هو  ، ااحلالة هذه يفمعيشهم، وسياستهم، واعتقادهم، وأدهبم ولغتهم. 

كل رياضة حممودة يتخرج هبا اإلنسان يف فضيلة من الفضائل، إما الرياضة 
 ن مبزاولة األقوال احلكيمة اليتتكون بالفعل، وحسن النظر، واحملاكاة، تكو 

 .(١، ص. ٠٩٠٧، سكندري وعنايناإل)تتضّمنها لغة أّي أمة 
 

 القصة القصيرة -٠
 يف اهلموأفع ،وكوهنم ،الشخصيات املؤلف ينشئ قصرية،ال قصةال يف

 فقط جمهزة القصرية القصة. (٦٧، ص. ٧٣٠٧ ،ستانطون) واحد وقت
 سواء ،األعمق الشخصيات تطور وصف ميكنها ال حبيث حمدودة بتفصيل

 طويلة رتةف يف حتدث اليت واألحداث املعقدة االجتماعية الظروف أو العالقات
 (٦٩، ص. ٧٣٠٧). والتمييز قصة قصرية عند روبرت ستانطون الزمن من

 حتقيق يف كاتب عادة ،املختصر هيكله يف يقع بنقل رأي ايدغار ااّلن فو، هو
 .الكلمات إضاعة عدم خالل من ذلك

 
 ونطنظرية البنيوية لروبرت ستان -3

، ٧٣٠٧)يف حتليل عناصر الداخلية آثار األدب، قال روبرت ستانطون 
 .ةي، حقائق القصة، ووسائل األدبالفكرةهناك ثالثة أنواع، مها  (٧٣ص. 
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 الفكرة (أ
هو ناحية القصة اليت مكاىفء ب ا"املعىن" يف اخلربة اإلنسان، او  الفكرة

، ٧٣٠٧ ،ستانطون)دائما  مبعىن آخر هو كل شيء الذي جيعل خربته تذكر
 .(١٧ص. 

  

 حقائق القصة (ب
ية، من الشخصن هناك ثالث أنواع يف حقائق القصة، هو تتكوّ 

" لواقعا املستوى" أو" الوقائعية البنية" تسمىواحلبكة، واملوضع. هم 
 .(٧٧، ص. ٧٣٠٧ ،ستانطون) قصة عن خيالية كمالحظة ووظيفته

 الشخصية (1
 شريت األول، السياق يفاستخذام الشخصية بالسياقتان. 

 لسياقا يف . أّماالقصة يف يظهرون الذين األفراد إىل الشخصية
اختالط املستلزمات، واإلراداة،  إىل الشخصية تشري الثاين،

 ،ستانطون) األفراد هؤالء مناألخالق  بدأامل واإلنفعال، و
 .(١١، ص. ٧٣٠٧

 الحبكة (٠
احلبكة معروف  .القصة يف األحداث من احلبكة هي دورة

 .(٧٨، ص. ٧٣٠٧ ،ستانطون)القصة  الفقري العمودب
 الموضع (3

 الذي الكونو  القصة، يف حدث حتيط اليت البيئةاملوضع هو 
 .(١5، ص. ٧٣٠٧ ،ستانطون)اليت جتري  األحداث مع تفاعلت
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 يةوسائل األدب (ج
ميع لتحديد وجت (مأّلف)مبعىن اآلخر، وسائل األدبية هي طريقة 
، ٧٣٠٣ ،ييانطوروجنور )تفاصيل القصة األحداث يف أمناط ذات معىن 

أما وسائل األدبية تتكّون من مخسة أنواع، مها وجهة النظر، . (٧5ص. 
 لسخرية.االعنوان، األسلوب والنغمة، الرمزية، و 

 
 العنوان (1

 ثحبي ،اآلثار األدب يف الواردة بالقصة صلة ذا العنوان
 . (5٠، ص. ٧٣٠٧ ،ستانطون) وحدة كالمها يشكل

 وجهة النظر (٠
 ميت ،حليلةا ،الطريقة سرتاتيجية،اال هي النظر وجهة

 صوالقص األفكار عن للتعبري املؤلف قبل من عمدا اختيارها
  .(٧4٨، ص. ٧٣٠٣ ،اييانطورو جنور )

 سلوب والنغمةاأل (3
األسلوب هو طريقة اليت تستخدم هبا املألف اللغة. أّما 

 القصة يف املعروض للمؤلف العاطفي املوقفالنغمة هي 
 .(٧١، ص. ٧٣٠٧ ،ستانطون)

 
 السخرية (4

 ما شيئ أن إلظهار طريقة بأهنا السخرية يتم عام، بشكل
، ص. ٧٣٠٧)ستانطون،  سابًقا يُعتقد كان ما مع يتعارض

٦٠.) 
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 الرمزية (5
 امللموسة (، الرمزية٧4، ص. ٧٣٠٧قال ستانطون )

 ألفكارا طرح على القدرة ولديها واحلقيقة الواقعية للتفاصيل
 .القارئ ذهن يف والعواطف

 
 الدراسات السابقة -ز

 القصرية ةالقص يف ستانتون لروبريت البنيوي التحليل .٧٣٠٩. رفعة العزيزة -٠
 القدوس. عبد إلحسان" اآلخر الشاطئ من زوجة"

يف القصة القصرية "زوجة من البنيوي إىل وصف  البحث هذا هتدف
 .نتونروبريت ستاالبنيوية لبنظرية  الشاطئ اآلخر" إلحسان عبد القدوس

حقائق و هأّما نتائج يف هذا البحث دم هذا البحث باملنهج الوصفي. يستخو 
ون من عناصر األدبية تتكالقصة تتكون من احلبكة، اخللقية، والشحصية، و 

  رية.  والنغمة، والرمزية، والسخالعنوان، وجه النظر، األسلوب 
 مغري يا" القصرية لقصة الداخلية العناصر .٧٣٠٨. فرتوي أريسة إنداه -٧

:  لعريينا صاحل بن الصغرية لعبداهلل أشياؤهم قصص جمموعة يف" األحوال
 ستانطون. لروبريت تركييب حتليل

ا مغري يلقصة القصرية "العناصر الداخلية هتدف هذا البحث إىل وصف 
األحوال" يف جمموعة قصص أشياؤهم الصغرية لعبد اهلل بن صاحل العريين بنظرية 

ائق القصة لية يف هذا البحث هي حقالعناصر الداخ لروبريت ستانطون. تركييب
)الشخصية، احلبكة، واملوضع( والفكرة و وسائل القصة )العنوان و وجهة 

الشكر والقناعة ينتبان اطمئنانا  ي الفكرةه نتائج هذا البحثو النظر(. 
وسعادة، وعلى العكس أن كفر النعمة واإلدبار على اإلرادة يسببان ظهور 

فر الطماع وكا هو أبو مشعل،ك القصة يف تلالشخص األساسي  .صعوبات
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لقصة هو ا تلكأشخاص إضافيني. واملوضع املكاين يف  ةالنعمة. وهناك ثالث
بيت أبو مشعل ودكان وديوان أبو مشعل، واملوضع الزماين عند صباحا، 
واملوضع االجتماعي هو احلياة يف الئبقة املتوسطة واألسفل من اجملتمع. أّما 

قصة هو الراوي هنى "هو" أو وجهة نظر الشخص التلك وجهة النظر يف 
 الثالث غري احملدودة.

 امتةخ بعد" لقصة القصرية الداخلية العناصر .٧٣٠٦. نداريووال سوجي دينا -١
 لروبريت يبتركي حتليل :زيدان ليوسف عرب غربة قصص جمموعة يف" املطاف

 ستانطون.
هتدف هذا البحث إىل وصف العناصر الداخلية يف القصة القصرية "بعد 

ركييب بنظرية ت زيدان ليوسف عرب غربة قصص جمموعةخامتة املطاف" يف 
العناصر الداخلية يف هذا البحث هي حقائق القصة  لروبريت ستانطون.

)الشخصية، احلبكة، واملوضع( والفكرة و والوسائل األدبية )وجهة النظر 
صيات. هناك ثالثة الشخ هذا البحثيف الراوي، واألسلوب، والرمزية(. ونتائج 

واحلبكة يف هذا القصة ينقسم إىل ثالثة أقسام يعين اإلبداء، الوسط، النهاية. 
القصة يتكون من أربع مواضع، مها املوضع املكاين، املوضع  يف تلكاملوضع و 

القصة هي  تلكالزماين، املوضع البيئي، واملوضع اإلجتماعي. أّما الفكرة يف 
أن املناسبة بني اعتقادين يف تكون العائلة الزمة حلفظ املتناسق األسري. 

القصة ك والرمزية يف تليف تلك القصة هي استعمال اللغة العامية. واألسلوب 
 لواقعية.هي تناسب القصة بالرتيخ ا

حتليل البناء يف الرواية "عمر يظهر يف القدس"  .٧٣٠٩. ليلي سلمى هانوم -4
 .لنجيب الكيالين عند نظرية البنيوية لروبرت ستانتون

" الرواية "عمر يظهر يف القدسهتدف هذا البحث إىل وصف البناء يف 
دم هذا البحث ويستخبنظرية البنيوية لروبريت ستانتون.  لنجيب الكيالين
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باملنهج الوصفي. ونتائج يف هذا البحث هناك موضوعان، يعين الصراع 
والعنف. والشخصية يف تلك الرواية هي بطل الرواية، خصم، وبطالء. أّن 

هي خلفية مكان والزمان. واألخدود يف تلك الرواية اخللفية يف تلك الرواية 
 األحداث، الصراعات، والذروة اليت مت شرحها بوضوح.هي 

 يف "الشيطان دموع" لقصة القصرية الداخلية العناصر .٧٣٠٩. نوغراها رايف -5
  .بريت ستانطونلرو  تركييب حتليل :بيطار هليفاء اجلسد ضجيج قصص جمموعة

 دموع"هتدف هذا البحث إىل وصف العناصر الداخلية لقصة القصرية 
ركييب بنظرية ت بيطار هليفاء اجلسد ضجيج قصص جمموعة يف" الشيطان

لروبريت ستانطون. العناصر الداخلية يف هذا البحث هي حقائق القصة 
هة وج، )الشخصية، احلبكة، واملوضع( والفكرة و وسائل القصة )العنوان

(. ونتائج هذا البحث هي الشخص األساسي هو "انا". ، واألسلوبالنظر
ضافيني. واملوضع املكاين يف تلك القصة هو أمام املرآة، وهناك ثالثة أشخاص إ

 تلك القصة الفكرة يف املستشفى، وغرفة فارد، وهناك أربعة املوضع الزماين. أّما
لقصة هو اوجهة النظر يف تلك و  .املشكلة حلل احلل ليس جرمية ارتكابهو 

 الو  وبسيط ملموس أسلوبالشخص األّول. واألسلوب يف تلك القصة هو 
 .له معىن

 
 منهج البحث -ح

 نوع البحث -1
  ليجلون وديزمي. قالت نوعية وصفيةهذا البحث هو  نوعّية منهج

، البحث الكيفي هو (٩٧، ص. ٧٣٠٣)اليت نقلت راتنا  (٨، ص. ٧٣٣٨)
تايلور .القيمة من خال   إطار يف والنتيجة املتبادل السبب وحتليل قياس على يركز

 أنّ  تذكر ، (٩4، ص. ٧٣٠٣)اليت نقلت راتنا  (5، ص. ٠٩٦5)وبغدان 
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 مكتوبة لماتك شكل يف وصفية بيانات بدورها تنتج اليت طريقة هي النوعية
 البحث راءإج مراعاة مع طبيعية، كانت النوعية طريقة أن أيضا وقيل .وشفوية

 بعده أو لبحثا إجراء قبل سواء ،األغراض يتغري ال حبيث ،" حقيقية" بيئة يف
 . (٩5، ص. ٧٣٠٣ ،راتنا)

 الوصفي ليحتلي طريقة ، الوصفي التحليلي هجانمب  يسمى البحث هذا
البحث الكيفي . (١١٧، ص. ٧٣٠٣ ،راتنا) وحتلله الكائن تصف طريقة هي

 اجلمع خالل نم ، لذلك. حتليله دون الكائن تشفري يفك أنه يُعتقد ما غالًبا
 .نتائج أقصى يوفر أن ميكن ، الشيئني بني

 
 البيانات مصادر -٠

 يتم ينةمع وحدة هي البيانات. للغاية مهم دوري البياناتعند البحث، 
، (٧٠٦، ص. ٧٣٣٧)كريليجري . يف رأي  املالحظة خالل من عليها احلصول

 مت سواء البحث، نتيجة هي البيانات، (٠4٠، ص. ٧٣٠٣)اليت نقلت راتنا 
 مث األخرى، الفهم وعمليات واملقابالت املالحظة خالل من عليها احلصول

حث ينقسم يف هذا الب البياناتمصادر  .استدالهلا يتم املرحلة، تلك على بناءً 
 اىل قسمان، مها:

 األساسي البياناتمصادر  (أ
"ثغرة   ةقصري قصة  مصادر البيانات الرئيسية يف هذا البحث هو

 .ابن يعقوب" خلالد محدي
 الثانوية البياناتمصادر و  (ب

مصادر البيانات الثانوية يف هذا البحث هي الكتب األديب، 
ذا ، واملصادر األخرى املتعلقة هبونطستانالبنيوية لروبرت والكتب 
 البحث. 
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 جمع البيانات -3
 اتيجياتاسرت  وتنفيذ التصاريح، عن البحث على البيانات مجع يركز

 زينوخت املعلومات، لتسجيل طرق وتطّور اجليدة، النوعية العينات أخذ
، ٧٣٠5 ،كريسويل)ظهر ت قد اليت األخالقية املشكالت وتوقع البيانات،

 :يلي كما ا البحث هوهذ يف طريقة مجع البيانات. (٧٣5ص. 
 طريقة القراءة (أ

 ناصرالع وجتاهل للجسم الكامل االهتمام إيالء طريقة القراءة من خالل يتم
 يلي فيما. (٧45ص. ، ٧٣٠٣ ،راتنا)الرتكيز ختدع أن ميكن اليت اخلارجية
 :طريقة القراءة يف اخلطوات

 "ثغرة ابن يعقوب" خلالد محدي  قصة قصريةقراءة  (٠
"ثغرة ابن   قصريةالقصة عالمة الكلمات واجلمل والفقرات يف ال (٧

الذي يرتبط بالتحليل البناء عند نظرية  يعقوب" خلالد محدي
 البنيوية لروبرت ستانطون

 رت ستانطون.بنظرية البنيوية لروبيبحث ويقرء املراجع اليت تتعلق  (١
 طريقة الكتابة (ب

 لخيصوت لتسجيل هي اختذت اليت اخلطوات ،الطريقة هذه يف
"ثغرة ابن   قصريةالقصة والفقرات يف ال ،اجلمل ،اتكلمال كل حتليل

ند نظرية ع. ويكتب ما يتعلق بتحليل البناء القصة يعقوب" خلالد محدي
 .ونطستانالبنيوية لروبرت 

 
 تحليل  البيانات خطوات -4

 ، الذي نقل(۱٩٩4) ميلس وهوبريمانعند  تحليل  البياناتاملفهوم ب
 تصنيف/  مجع شكل يف أعمال شكل، هو (٧5٠، ص. ٧٣٠5) لكريسوي
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 بذلك للقيام قةالطري. البيانات وعرض ،(البيانات تقليل) والتبسيط البيانات،
 البيانات قليلت مث أواًل، للتحليل تنظيمها مت اليت البيانات مجع خالل من هو
 يف ياناتالب تقدمي اآلخرو  والتلخيص، الرتميز عملية خالل من وضوعامل إىل

 :النقاط من نقطة لكل إضايف شرح يلي فيما  .مناقشة شكل
 لبياناتا مجع الباحثني من يطلب احلالة هذه يف، البيانات تصنيف (أ

 كانت ذاإ مكتملة املرحلة هذه اعتبار ميكن. التوثيق طريق عن الالزمة
)سّيدة،  ديدةج بيانات تعترب وال كافية الدراسة يف املطلوبة البيانات
 (.٠54، ص. ٧٣٠٨

 ملعلوماتا أو البيانات إتقان عملية هي املرحلة هذه، البيانات تقليل (ب
 يف عادة(. ٠54، ص. ٧٣٠٨)سّيدة،  الباحثون عليها حصل اليت
 وجود ندع اخنفاض هناك. إضافة أو اخنفاض تواجه سوف البيانات هذه

 اإلضافة وحتدث. بالبحث صلة أقل بيانات أو للغاية مهمة غري بيانات
 أو اعليه احلصول مت اليت البيانات يف نقص هناك يزال ال عندما

 .املطلوبة املعلومات
 مث سابًقا، هامعاجلت متت اليت البيانات املرحلة، هذه يف، البيانات عرض (ج

، ص. ٧٣٠٦)سّيدة،  ومفصل موجز شرح شكل يف تقدميها مت
٠55.) 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 القصة القصيرة -أ
 شخصية صةق اولديه القصة، احلبكة عن اليت تفيد مؤلف هي القصرية القصة

 من النوع هي القصرية القصة(. ٠٠٣، ص. ٧٣٠٨)سوراستينا،  حمدودة قصة حالو 
 خصيةش حول دار على قصرية بقصة)تأليف مستقّل(  نثر شكلب ثار األدباآل

. على األكثر قّصتها ٠حالة. هناك مخسة خصائص يف القصة القصرية:  يف واحدة
جًدا  مهمة هلا قالت اليت األشياء إن. ٧؛ دقيقة ١٣ حوايل اقراءهت وميكنقصرية 

 ويتم. 5؛ القراء بقل يف عميق انطباع وإعطاء. 4. حمتويات الوجيز؛ ١وعناه األمر؛ 
سبعة  . القصة القصرية تتنوع اىلالصراع مع للتعامل فقط حلظة الشخصية وصف

عناصر البناء، مها املوضوع، األمانات، احلبكة، الشخصية، املوضع، األسلوب، 
فالقصة القصرية من املمكن أن  (.٠٠٠، ص. ٧٣٠٨والوجه النظري )سوراستينا، 

جتتاج بالقارئ فرتة زمنية طويلة، كما تصنع الرواية، ولكن حيدث الفرق هنا يف طريقة 
 (.٠54، ص. ٧٣٠٨العرض )حامد، 

أن املفهوم األساس للقصة القصرية ينحصر يف كوهنا صيغة سردية لزمن له 
)ونعمي بالشخصية اإلنسان جدا بالنسبة للشخصية القصيصية مغزى خاص 

باعتباره فاعلية ثقافية متصلة مع الزمن واملكان( وما دام هذا الزمن ال ينفصل عن 
مفهوم الذات بالنسبة للشخصية فإن من الطبيعي أن تتجه حركة الزمن يف دوامها 

بالعكس مع الرواية، القصة القصرية  .(٠٩، ص. ٧٣٣٦وجرياهنا وتتبعها )غلوم، 
 من صغري واحد جبانب يتعلق فيما صّورت يتم الذي العامل خليايلا جانبلديها 
 أوسع بشكل اهتقدمي مت يايلاخل عاملال على الرواية حتتوي. على بعد اآلخر، اخلربة

 مجيعها لكنو  فعلية أهنا على نظر اليت احلياة تجاربال مبتعّدد ومعقدة مث حييط
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 أن يعين مما (.Unity) متماسك معيار. القصة القصرية اجليدة منظور بأكمل مرتابطة
 ألحداثا . مرتبطالرئيسي املوضوع لدعم ظائفالو و هلا املوصف  هي حتدث ما كل

 منطقًيا مرتبطة كونت أن جيب ،بغري صفة املرّتب الرغم على ،احلبكة تصنع املختلفة
 (.٠٦، ص. ٧٣٠٧)نورغيانتورو،  البعض ببعضها

 
 نظرية البنيوية -ب

ي البناء والوصف تأثري على أّكد وجهة النظري هي البنيويةمعىن احلقيقة 
 يةلغو  حركة(. يف معىن اآلخر، أّن البنيوية هي 4٦، ص. ٧٣٣5)كريدالكسانا، 

 ملوضوعافرد و  ،النفس العناصر من أمهية أكثر لغةال عناصر بني العالقة أن ترى اليت
( Diachronic/synchronic) اللغة وأحباث اللغة نظام هو الصحيح اللغوي

(. حيث أّن بناء يف رأي جني فياغيت الذي ٧٧٨، ص. ٧٣٣5)كريدالكسانا، 
 الكمال، يشمل الذي الكائنات ترتيب( هو 4٧، ص. ٧٣٣5نُقل بكريدالكسانا )

 جمموعة جمرد يسل الوجود ترتيب ألن" الكمال" عليه يطلق. الذايت والتنظيم ،والتغري
 وجود له وليس داخليةال قواعد مع امتوافق البناء اتناملكو  كل ألن ولكن ،فقط

 اجلديدة املواد عاجلوم ثابت البناء غري ألن" التغري" عليه يطلقالبناء.  خارج مطلق يف
 مساعدة إىل بًداأ حيتاج ال البناء ألن" الذايت التنظيم" وتقولبعض البناء.  باستمرار
 .مغلق البناء إن لذلك ،التغري اإلجراءات هذه لتنفيذ خارجية

إن البنيوية تدعوا إىل مفهوم النظام والكلية البنيوية وكذلك مفهوم العالئقية، 
الذي حيكم عناصر النظام، وتسعى إىل كشف القوانني الداخلية اليت حتكم اللغة، 

. ومن هنا نفهم عن صيغ متباينة من (٠٣، ص. ٧٣٣٦)صاحل،  وكذلك النص
اهتمام النسل اجلديد من املعارف واخلطابات هو املمارسة االنسانية، فإن مايأسر 

اإلمكانية غري املسبوقة لغزو مناطق جديدة من التعبري املمارسات وصيغ الوجود 
 اإلنساين.
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 بني الصلة املزمنو  والتفصيل، والدقة، يبنّي بالضبط،و ليخلع  البناء حتليل هدف
ة )تيو، مليًا مجاع يكسب معىن اليت األدب اآلثار وجوانب عناصر مجيع واالرتباط
 عناصرال بعض حتليل البناء وقع علىاختالف يف  (. املعظم٠٣٧، ص. ٧٣٠5

 اآلثار خبصائص البناء التحليل توجيه ميكن ال. مهماً  دوراً  لعبي أن بد ال الذي
 ليس األدب اآلثار البناء حتليل(. ٠٣٦، ص. ٧٣٠5)تيو،  تحليلهب املراد األدب
 .ثار األدباآل وفهم قراءة طريقة يف يتم ما وتنظيم لتوضيح حماولة سوى

 يف يليب قيقحت وهو االتفاقية، أداة حتقيق هوثار األدب اآل البنيوية، دراسة يف
 مرتبة أنظمة هي األدبية . االتفاقيةاالبتكار بسبب ويكسرها القارئ حسيب بغية

و عند سقوليس ونُقل لتي موضح هذاضروري.  الطبقات من مهم جزءبغض  فيها
 املعطاة اإلمكانات من جملموعة نتيجة هو أدب نص كل(، أّما  ٨٧، ص. ٧٣٠5)

 ليس وسيلة أن فرتض. ولكن تيو ياإلمكانات تلك تغري هو الوقت نفس ويف أواًل،
 . اآلن بعد الرتتيب يظهر يعد مل والذي متهورًا، شيًئا

(؛ ٠٣٩، ص. ٧٣٠5)تيو،  أشياء أربعة املنهج البنيوية هناك ضعف ينبع
 نظرية دبعمن  ليس عام بشكل األدب اآلثار بناء وحتليلنقد جديد خصوصا،  (٠)

 رلتطوو  خطر نهإ الواقع يف وكاملة، دقيقة أدبية نظرية إىل يستند ال أنه حىت أدبية،
 ولكن مبعزل، اآلثار األدب عن البحث ميكن ال( ٧)؛ للغاية ضرورية أدبية نظرية
 وجود يف متزايد شك هناك (١)؛ تارخيية خلفية ذي أدب نظام إطار يف فهمها جيب
 القارئ دور على متزايد بشكل الضوء تسليط يتماألدب، و  آثار عند ةموضوعي بناء

 التحليل على تبةاملرت  النتائج مجيع مع اآلثار األدب تفسري يف املعىن مقدم باعتباره
 السياق يزيل اآلثار األدب استقاللية يؤكد الذي التحليل أن كما (4)البناء؛ 

 .االجتماعية الصلة وفقدان نبيل ملوقف نظراحىت ذلك اآلثار  والوظيفة،
 أن ميكن وال ضروري غري عند آثار األدب البنيوية نهجامل أن وخبالصة القول

 األديب لنظاما على جيب ولكن والواقع، وقرائ، مؤّلف،: مسيوطيقية منوذج يف يكون
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 كان سواء. ألدبآلثار ا العام تفسري يف دورهمعلى  مجيًعا يلعبوا أن األديب والتاريخ
 نأ ميكن حتليلذلك  طالقا على ال، أم موضوعًيا كان سواء ال، أم صحيًحا ذلك

البناء  ليلحت خالل من واضح تفسري تقدمي دون ولكن وخمالف؛ تساؤل موضع يكون
 (.٠٠٩، ص. ٧٣٠5)تيو، 

 
 ستانطون نظرية البنيوية لروبرت -ج

، ص. ٧٣٠٧)عند حتليل عناصر الداخلية آثار األدب، قال روبرت ستانطون 
 .يةوسائل األدب ، حقائق القصة، والفكرةهناك ثالثة أنواع، مها  (٧٣

  الفكرة -1
 يف مهًما دورًا الفكرة لعب ،اآلثار األدب عناصر منواحد  صراكعن

 أنّ  ( يصرخ٠٠4، ص. ٧٣٠٧. ستانطون وكيين )نورغيانتورو، قصة تكوين
على  يشتمل هناك ،ولكن. القصةيف  يشتمل على املعىن هو(theme)  الفكرة

خبالف، هارطوكو ورمحنطو  .اخليالالقصة  يفومستهدف  عدد املعىن
 العامة األساسية األفكارب الفكرة( يعرف ٠٠5، ص. ٧٣٠٧)نورغيانتورو، 

 أو اهباتمبتش ويتعلق ةالدالل لبناء النص يف تردو  األدب لآلثار مدد اليت
( ٠٠5، ص. ٧٣٠٧ات. من ناحية أخرى، بالديج )نورغيانتورو، االختالف

 يظهر أو أثار األدب يف الواردة الرئيسية اجملردة الرأي هو الفكرة أنّ  يذكر
تورو . نورغيانالدوافع تكرار خالل من ضمين أو واضح سواء راوتكري مستمرا

 العامة األساسية األفكار حيث من الفكرة ( خيلص٠٠5، ص. ٧٣٠٧)
 كلبش طرحها يتم وملخص ةدالل كبناء األدب لآلثار مدد اليت( املعىن)

 كرةالف على التعرف مت .ضمنية تكون ما وعادة الزخارف خالل من متكرر
حممد  )ننغسيه، واضحة غري تزال ال نفسها الفكرة هوية ولكن كامل بشكل
 (.4٨، ص. ٧٣٧٣اندى، ج، جوّ رايف تان
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 لن ةالقص من معينة أجزاء قراءةيف آثار اخليايل ب الفكرةإلكتشف 
 القصة نم واالستنتاج قراءةب ولكن. صحيح الفكرة على احلصول من تتمكن

 معىن أن(، ٠٠٦، ص. ٧٣٠٧لستانطون )نورغيانتورو،  كشفت كما. كلها
 ميكن. سيطةب بطريقة عناصره معظم التحديد وجه على يشرح قصة يف فكرة

 لذلك،ف. يسيالرئ والغرض الرئيسية للفكرة تقريًبا مرادفة الفكرة ال تكون أن
 .القصة يف الرئيسية األفكار على الفكرة ختلص ميكن

 من(. ربةجت) حياته معىن على يضلّ  الفكرة ينصبو  مؤلف خيتار عادة
 احلياة معىن ةرؤي إىل قارئمنه ال ويدعو للحياة، معيًنا معىن املؤلف يقدم ،آثاره

، ٧٣٠٧يراه )نورغيانتورو،  كما مشكلة إىل النظر خالل من وعيشه )جتربة(
 رالشعو  ميكن ما ،آثار اخليايل قراءة من انتهائ عند لذلك،(. ف٠٠٩ص. 

 أبًدا، هبا نشعر ال قد اليت الشخصية هبا متر اليت األجنبية العواطف أو باملشاعر
 .احلياة( جتربة) معىن لعيش نتيجة هي واليت

 
 القصة حقائق -٠

 أساسية عناصر ثالثة هناك بأن جيادل( ٧٧، ص. ٧٣٠٧) ستانطون
 العناصر ذهه تُعرفعند حقائق القصة، بينهم الشخصية، احلبكة، واملوضع. 

 ليست سهانف القصة . حقائقلقصةا حقائق املستوى أوقائق البناء باحل عادةً 
 وداملقص. أّما للغاية مهم القصة من واحد جانب ولكن القصة، عن منفصلة

بناء  لتقدير. ةالقص تفصيلة تنظيم لكيفية واحدة طريقة هوقائق البناء باحل
 يف سناأنف غمر أو تعميقب بالقصة حًقا نصدق أن ينبغي ،لقصةا حقائق
 (.٧١، ص. ٧٣٠٧)ستانطون،  املؤلف أنشأه اليت األوهام
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 الشخصية (أ
 األفراد إىل باإلشارة يستخدم عادةعند مقام كلمة )شخصية(، 

 خمتلف من مزيج إىل أيًضا ويشريون القصة يف يظهرون الذين
 فراداأل هلؤالء األخالقية واملبادئ ،والعواطف ،والرغبات ،االهتمامات
 قصةال يف الرئيسية الشخصية(. كثريا ما ١١، ص. ٧٣٠٧)ستانطون، 

 تلك ،الحق وقت يف. القصة تتضمن اليت األحداث من كلل عالقة هلا
 اىل موقفنا أو للشخصية الذات تغيري على تأثري هلا األحداث
 شخصية هجتا القارئ قبل من أوالً  يظهر الذي االنطباع مييل. الشخصية

 .للمؤلف الفعلي الوصف نقطة تفويت إىل
 لشائعةا النمطية الصور بعض إىل الشخصية القارئ يقلل ما غالًبا

 القارئ بقي إذا كبرية مشكلة هذه يكون أن ميكن. مواجهتها تتم اليت
 ونيك أن اللطيف من سيكون األوىل، االنطباعات على مصراً  فقط

 ملؤلفا أظهرها اليت اجلديدة اإلرشادات من متنوعة جمموعة يف مفتوًحا
 .القصة يف حدث كل يف

 
 الحبكة (ب

 ليتا األحداث من سلسلة أهنا علىاحلبكة  تعريف على األكثر،
 يسبب حدث هو ةالسببي باحلدث املقصود. والسببية منطقيا ترتيبها يتم
 سيؤثر هألن جتاهله ميكن وال خمتلفة أخرى ألحداث تأثريًا يصبح أو

 موقف يف تغيريات السببية األحداث بأكمله. تشمل اآلثار على الحًقا
 اليت األشياء وكل النظر، قراراته، وجهات من ومضات الشخصية،

، احلبكة (٧٦ص. ، ٧٣٠٧فيه. خبالف ستانطون ) متغريات تصبح
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 دالعمو  بأهنا عادة إليها شاري أو القصة يف األحداث من سلسلة هي
 .للقصة الفقري

 اهل ولكن ،ةالرئيسي حلبكةا من جزء هي اليت األحداث سلسلة
، ص. ٧٣٠٧)ستانطون،  الفرعية احلبكة فهم هي خاصة خصائصها

 كةحب مع متوازي شكل الفرعية احلبكة أحد يف يكون ما عادة(. ٧٦
 قنياتت طريق عن األمهية، على الضوء لتسليط جهد هذا. أخرى فرعية

 اإلطار هو شائع بشكل معروف الفرعية احلبكة. والتشابه التباين
 ينتج حبيث اويغلفه ةالرئيسي السرد يؤطر الفرعية احلبكة وهو السردي،

 .القصة يف قصة
 ثاألحدا فهم من بدعم بأكملها القصة فهم ميكن القصة، يف

 القصة ناصرع مع احلال هو كما. والتأثري ،والسببية احلبكة، تربط اليت
، ص. ٧٣٠٧)ستانطون،  اخلاصة قوانينها هلا احلبكة فإن األخرى،

 وسط، ومنطقية، مقنعة ملموسة، بداية وجود خالل من(، وهي ٧٨
 ًداح وتضع املفاجآت، من متنوعة جمموعة ختلق أن وميكن وهناية،

 .للتوترات
 

 الموضع ج(

(، املوضع ١٣٧، ص. ٧٣٠٧يف رأي أبرامس )نورغيانتورو، 
 لوقتا وعالقة املكان، فهم إىل تشري مؤسسة أنه على عادة إليه يشار

، حلالةا هذه يف. النقاش يقال حيث االجتماعية والبيئة التارخيي،
 إىل جنبا ،املوضع جتميع( ١٣٧، ص. ٧٣٠٧ستانطون )نورغيانتورو، 

 ألشياءثالثة ا هذه ألنواحلبكة اىل حقائق القصة،  شخصيةال مع جنب
 ميكن وأقصة خيايل.  قرأ إذا حقيقة يتخيلها أن للقارئ وميكن ستواجه
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 ملموس بشكل القصة ددحي هو الذي الثالثة األشياء كذل كوني أن
 من يعانون والذين اجلناة هي الشخصيات تكون حيث ومباشر،

 مىت،و  وأين، قدم، موطئ هذه تكون أن وجيب تأثري، له اليت األحداث
 ية.للمجتمع ثقافية اجتماعية ظروف أي ويف

 يعطي أن ميكن ،املوضع يف وواضحة حمددة قصة وجود مع
 لذلك،. لبالفع حدث لو كما مؤكدبيئة  وخيلق للقارئ، واقعًيا انطباًعا

 على درتهق إىل باإلضافة خياله،" تعمل" ويسهل سهل أنه القارئ يشعر
انتورو، ملوضع )نورغيبا مبعرفته يتعلق فيما نقدي بشكل املشاركة
 (.١٣١، ص. ٧٣٠٧

 ناصرع ثالثة إىل تقسيمه ميكن عناصر على حيتوياملوضع 
و، )نورغيانتور  االجتماعية والثقافة ،والزمان ،املكان وهي رئيسية،
 ميكن مشاكل لديهم الثالثة أن من الرغم على(. ١٣4، ص. ٧٣٠٧

 على تؤثر أن ميكن عالقات لديهم الثالثة أن إال بأنفسهم، شفرهتا فك
 .البعض بعضهم

 موضع املكان (٠

 ثارآ على يقال الذي احلدث موقع إىل يشريموضع املكان 
 املكان على طلق( ي١٠٧، ص. ٧٣٠٧. نورغيانتورو )خيايل
 التوجيه ىعل ذلك يؤثر أن ميكن. ووظيفًيا ومنوذجًيا فريًدا شيًئا

 تمي ال. ولكن، العامة القصة مع متماسًكا ويكون والتوصيف،
 التفصيلي الوصف خالل من فقط املنطقة خصائص حتديد

 الثقافيةو  االجتماعية احلياة طبيعة تدعمه أن جيب ولكن للموقع،
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 نيبكثريا ما  والثقافية االجتماعية ةالقيم ألن وذلك. للسكان
 .خمتلفةغري  ناكم

 مت اإلعداد أن إىل أيًضا الوظيفية املوضع تشري ما عادةً 
 إليه ُيشر مل ما وهو. موضع املكان املؤلف قبل من بعناية إعداده

. هيمنة أقل املعين ثاراآل يف دوره يكون أن احملتمل فمن باالسم،
 فةوالوظي الوصف دقة خالل من اخلري حتديد يتمموضع املكان 

 مكملة امجيعه تكون حبيث األخرى، اخللفية عناصر مع والتكامل
 (.١٠٦، ص. ٧٣٠٧)نورغيانتورو، 

 موضع الزمان (٧

 اليت األحداث" مىت" مشكلة مع مستمرةموضع الزمان 
، ص. ٧٣٠٧. جينييّت )نورغيانتورو، خيايل آثار يف عنها يقال

 كونت أن ميكن السردي اآلثار يف الوقت مشكلة بأن ( يرى١٠٨
 تووق ،القصة وقت إىل تشري ناحية فمن: مضاعف معىن ذات
 لوقتا وتسلسل الوقت إىل يشريمن حناية أخرى و  القصة، كتابة
 كثرأ الوقت ترتيب أن الواضح من. القصة يف وروى حدث الذي
 األشكال اختيار ألن وذلك. املكان عناصر وضوح من أمهية

 موضع يكون أن جيب ذلك، وبني. للكشف كوسيلة اللغوية
 بني رتابطم احلقيقة يف ألنه املكان، وضعمب أيًضا مرتبطًا الزمان

 املوضعان.

 الثقافية موضع اإلجتماعية (١

 لقةاملتع األشياء إىل يشري الثقافية موضع اإلجتماعية
 الاخلي عند يروي مكان يف للناس االجتماعية احلياة بسلوك
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 (. سهم موضع اإلجتماعية١٧٧، ص. ٧٣٠٧)نورغيانتورو، 
 يف ورد يلعب الثقافية صارخ جدا. موضع اإلجتماعية الثقافية
 تكوناملوضع، خصوصا موضع املكان،  كان إذا ما حتديد

 نأ آخر، مبعىن. ملوظفبا العكس أو ووظيفية، ،خاص، منوذجة
 يرافقه نأ جيبموضع املكان  وظيفية وأكثر منوذجيا وصفا تكون

 ماعيةاالجت احلياة سلوك الثقافية مبوضع اإلجتماعية واحدة مرة
 .املعين املكان يف للمجتمع

  
 وسائل األدبية -3

 طريقة(، وسائل األدبية هو 4٦، ص. ٧٣٠٧يف رأي ستانطون )
 .معىن ذات طأمنا حتقيق أجل من القصة تفصيلة وترتيب اختيار يف( مؤلف)

 هناك. صةالق حقائق تعنيه ما يفهم أن للقارئ ميكنبوجود وسائل األدبية، 
لوب النظر، األس وبينهم العنوان، وجهة ،األدبية الوسائل يف عناصر مخسة

 ناصرع أربعة الدراسة هذه يف ناقشت ،ولكن والنغمة، والرمزية، والسخرية.
وسائل األدبية فقط، وبينهم العنوان، وجهة النظر، األسلوب والنغمة، 

 والسخرية.
 العنوان (أ

 يثحب ،اآلثار يف الواردة بالقصة صلة ذا العنوان يكون ما غالًبا
 صحيح (. ذلك5٠، ص. ٧٣٠٧)ستانطون،  وحدة كالمها يشكل

 هو كما .معني موضع أو الرئيسية الشخصية إىل يشري العنوان كان إذا
 ميًحاتل العنوان يكون ما عادة القصرية، القصة يف العنوان مع احلال
 ملعىنا مستويات عدة للعنوان يكون ما وغالًبا. املعنية القصة ملعىن

 (.5٧، ص. ٧٣٠٧)ستانطون، 
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 النظروجهة  (ب
( ١١٨، ص. ٧٣٠٧يف معن العام، أبرامس )نورغيانتورو، 

 ملؤلفا يستخدمه منظور أو و طريقة أهنا على النظر وجهة تفسريب
 أحد وه. وجهة النظر للقارئ خيايل آثار يف القصة لتقدمي كوسائل
 يعين ال ذاهاىل وسائل األدبية.  ونستانط يصنفه اليت اخليالية العناصر

. لقصةا عرض على النظر وجهة تؤثر. مهم غري اآلثار األدب يف دوره أن
 الذي من أو أين من أو، خيرب من حول خيالية أسئلة آثار يف نظر وجهة

 .واألفعال األحداث عرض يتم
 يتم اليت الزاوية على اعتماًدا معدد بأنواع النظر وجهة تتميز

 نو ستانط يقسم ، احلالة هذه يف. تفصيلها ومدى منها عرضها
 :رئيسية أجزاء أربعة إىل نظر وجهة (5١، ص. ٧٣٠٧)
 كيحت اليت الرئيسية الشخصية ،(ةالرئيسي) األول يةالشخص (٠

 بكلمات نفسه،
 غري شخص قصته يروي الذي ،(اجلانب) األول يةالشخص (٧

 ،(اجلانب) ةرئيسي
 مجيع إىل املؤلف يشري ما عادة ،ةحمدود الثالث يةالشخص (١

 ما قطف يصف الذي الثالث يةالشخص يف ويضعها الشخصيات
 فقط، واحد شخص فيه ويفكر ويسمعه يراه

 لك إىل املؤلف يشري ما وعادة ،ةحمدود غري الثالث يةالشخص (4
 لعديدا املؤلف وجيعل الثالث، يةالشخص يف ويضعها شخصية

 ديوج ال وقت يف أو تفكر أو تسمع أو ترى الشخصيات من
 .واحد حرف فيه
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 واملوضوعية الذاتية ومها ،النظرهناك طريقني لتصور وجهة 
 يفسر املؤلف كان إذا ذاتية(. 54، ص. ٧٣٠٧)ستانطون، 

 ؤلفامل كان إذا ةموضوعي أنه يقال صريح، أو مباشر بشكل الشخصية
 قاطن بالتأكيد نظر وجهة ولكل. والعواطف األفكار إخفاء إىل مييل

 .قوهتا ونقاط ضعفها

 
 األسلوب والنغمة ج(

 للغةا استخدام يف املؤلف طريقة هو األسلوب األدب، عامل يف
 احلبكة، نفس مؤلفان ستخدما عندما(. ٧٠، ص. ٧٣٠٧)ستانطون، 
 ختالفًاا كتاباهتم نتائج ختتلف أن ميكن ،، واملوضع وحدةوالشخصية

 طول ،واإليقاع ،التعقيد جوانب خلط إن. مستخدمة أسلوب عن كبريًا
 ملختلفةا والصور ،واخلرسانة ،والفكاهة ،والتفاصيل، باختصار ةاجلمل

 وفعالة دةفري أسلوب استخدام إن. خمتلفة أسلوب سينتج واالستعارات
 قبل من ةاللغ منط خصائص ملعرفة. آثاره نتائج لقراءة القارئ سيجذب
 .املختلفة املؤلف آثار قراءة الضروري من املؤلف،

، ص. ٧٣٠٧. ستانطون )النغمة هوبأسلوب  املرتبط صراالعن
. القصة يف املعروض للمؤلف العاطفي املوقف هي النغمة بأن يرى( ٧١

 ليئةم أو احللمك صامتة، غامضة، ساخرة، ،غزايل النغمة تكون أن ميكن
 خالل من الشخصية مشاعر وصف للمؤلف ميكن عندما. بالشعورة

 .هب احمليط للجو مطابقة النغمة تصبح البيئة، يف انعكاسها
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 السخرية د(

 ما شيًئا نأ إلظهار وسيلة أهنا على السخرية تفسري يتم ما غالًبا
(. ٦٠، ص. ٧٣٠٧)ستانطون،  سابًقا يُعتقد كان ما مع يتعارض

 أكثر صةالق جتعل أن للسخرية ميكن. سخرية له جيد آثار كل تقريبا
 والفكاهة، معينة، مؤثرة عرض خالل من لالهتمام، ومثرية حيوية
 تعزيزو  املؤلف، موقف ووصف األخدود، وتركيب الشخصية، ةوتعميق

 قراءة يف وتفسريها السخرية مكان ملعرفة الطرق إحدى تتمثل .املوضوع
 السخرية كونتت نفسه، اخليال عامل يف. وحذر بعناية وتكرارًا مرارًا القصة

 .الدرامية والسخرية لسخريةا النغمة مها نوعني، من

 اللفظية، للسخرية أخرى مصطلحات أو لسخريةا نغمةال
 فيها التعبري ئلوسا تتناسب اليت التعبري طرق إىل لإلشارة عادةً  ُتستخدم

 تباين يوجد اخليال يف (.٦٧، ص. ٧٣٠٧)ستانطون،  عكسي بشكل
 ما غالًبا. به يشعر الذي احلقيقي والشعور املؤلف موقف بني لسخريةا

 اهل وجهت اليت اجملموعة أو الشخصية نظر وجهة املؤلف يستخدم
 من دجي بشكل السخرية من النوع هذا عن التعبري ميكن. السخرية

 .األول الشخص منظور استخدام خالل

 احلبكة ةسخري عادة عليها يطلق اليت أو الدرامية السخرية تنشأ ما
 الشخصية ةني بني والواقع، املظهر بني قطري تباين خالل من الوضعأو 

ستانطون، ) بالفعل حيدث وما التوقعات بني أو والنتيجة، منها والغرض
 .البعض ببعضها العناصر واترتبط(. ٦٠، ص. ٧٣٠٧
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 الرمزية ه(

 امللموسة (، الرمزية٧4، ص. ٧٣٠٧على رأي ستانطون )
 والعواطف اراألفك طرح على القدرة ولديها واحلقيقة الواقعية للتفاصيل

 يضةالب من شيء، أي يةالرمز  جتسيد يكون أن ميكن. القارئ ذهن يف
 سنف من أشياء عدة أو واحد شيء إىل تشري اليتموضع القصة  إىل

 حىت أو الصوت أو اللون أو احلركة أو الشكل أو املادية املادة أو النوع
 لالمباالةا أو املرء بشخصية تتعلق حقيقة ذلك يثري أن ميكن. العطر

 نسانيةاإل االلتزامات أو الزائف الطموح أو اإلنسانية للمعاناة الطبيعية
 .الشباب لدى الرومانسية أو

 مدى لىع منها كل يعتمد تأثريات، ثالثة تظهر أن ميكنالرمزية 
 يةرمز ( ال٠(. )٧4، ص. ٧٣٠٧)ستانطون،  املستخدم يةالرمز  اهتمام
 يذكرنا( ٧) احلدث، معىن يوضح القصة يف واحد مهم حدث يف يظهر

، القصة يف الثابتة العناصر ببعض متكرر بشكل عرضه يتم واحد رمز
 على عثورال يف خمتلفة سياقات يف ظهرت اليت يةالرمز  سيساعد( ١)

 .املوضوعات

 غالًبا واليت نفسه الرمز هوية يف ما حد إىل رمزيةال على األكثر،
 هوية ببسب ما حد إىل صعبة وأيًضا منطقية حقائق شكل يف تكون ما

)ستانطون،  ةالتقليدي يةالرموز  تدعمه ال معىن تعرض اليت األدبية الرمزية
ة فاصيلالت تربز ما عادة ال، أو الرمزية التفاصيل ملعرفة(. ٧5، ٧٣٠٧
 .الرمزية
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 الفصل الثالث

 مناقشة نتائج البحث

"ثغرة  القصرية صةالق عرض البيانات وحتليلها عند كيفية شرح سيتم الفصل، هذا يف
 من تتكون ليتا، ونطستاننظرية البنيوية لروبرت ب باستخدام محديخلالد  ابن يعقوب"

الشخصية،  هافي اليت القصة حقائق مث، الفكرة هو األول. للمناقشة رئيسية نقاط ثالث
ة النظر، األسلوب ، وجهالعنوان من تتكون اليت األدبية الوسائل هي التايلاحلبكة، واملوضع. 

  :يلي فيما تفصيالً  أكثر شرح. ، والرمزيةالسخريةوالنغمة، 

 الفكرة -أ
 القصة جوانب من جانب هو الفكرة أن (١٧، ص. ٧٣٠٧ستانطون ) ذكر

. ذلك ذكرت التجربة من جتعل خرىا معان أو اإلنسانية، التجربة يف" املعىن" ل  مواز  
 الكارماو ه الفكرةمستخدم  خلالد محدي "ثغرة ابن يعقوب" القصرية و يف القصة

 اإلنس. املوع اجلن عامل بني ةاملمنوع الثغرة فتح ألنه حازم تناول الذي عواقباو 
ل واملقابلة بالعّلة واملعلو  املاضي سلوك عواقب هو حيدث ما كلهو   الكارما

 تتكون الكارما أما .الكارما حكم يعين السلوك هذا .(٧، ص. ٧٣٣٧)رينفوج، 
 و ابيةاإلجي الكارما يف العام اخلصائص أما .السلبية الكارماو  اإلجيابية الكارما من

، ص. ٧٣٣٧)رينفوج،  خصائص ةأربع وهناك الطبيعة نفس فلها ةيلبالس الكارما
 هبا نقم مل اليت الكارما عواقب جند لنالسريع،  الكارما، تطور الكارما، ومها حّق (٦

 .متت اليت الكارما ختتفي لن، واآلخر يعين بعد
رما . وخصائص الكاةيلبالس الكارماأّما الكارما يف هذه القصة القصرية هي 

 األول وهو حّق الكارما ظهرت يف االقتباس التايل:
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 سوف دنسها مَن كل أن وأكمل ة،يموخ ستكون ئذحين فالعواقب"..
 فإما تزول، ولن تنفك لنية أبد لعنة وتطاله به لسيُنكَّ  فتحها ومَن نَّس،يد

 (.٨، ص. ٧٣٠٨)محدي،  !"ظيمالع العذاب وإما ،يماألل املوت
 

ملن  لتايل. فقد ابن يعقوب خيرب بالعواقبيف االقتباس اأّن حّق الكارما ظهر 
ت يف السريع ظهر  الكارماتطور فتح تلك ثغرة. واخلصائص الكارما الثاين وهو 

 االقتباس التايل:
 

 وهويعًا سر  بعقله مرت م،يو ال ةيحصب مع بدأت يتال األحداث هذه كل"..
 قرارة ف فتساءل بؤذنه ترتدد ماجد صرخة وصوت اخللوي هباتفه ممسًكا الزال
  هذا؟ حدث كيف  نفسه

 ! أمزح كنت لقد
 أصاهبم؟ ما يصيبينس هل
 الصبح؟ بيلقُ  ونيكس موعدي إن هل

 (.٠٣، ص. ٧٣٠٨)محدي، .." ؟يببقر  الصبُح يسأل
 

لكارما وأصدقائهم يقرأ بعض التعويذة، فايف االقتباس التايل، وقع بعد حازم 
 مل اليت الكارما عواقب جند لن جاءت سريعا وال ظّن حازم. وخصائص الثالث وهو

 ، ظهرت عند حازم يدعوا أصدقائهم لفتح تلك الثغرة. فيما يايل االقتباسبعد هبا نقم
 يف هذه القصة القصرية:

 
 الفوضىيف حياة  وشركائه دراسته ألصدقاء األمر نقل الفور وعلى"..

)محدي،  .."دقوهايص ومل األمر بادىء الفكرة استخفوا كذلك هم والعربدة،
 (.٩-٨، ص. ٧٣٠٨
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يف االقتباس التايل، إذا حازم لن نقل ألصدقائه وفتح تلك الثغرة، الجيعله 
، ظهرت متت ليتا الكارما ختتفي لنيعين  وخصائص الرابعبالعواقب اللعنة الوريدة. 

 لعنة يف اآلخر القصة التايل:حازم يتناول العند 
 

 يقينًا يعلمل ،عينيه من الندم دمعات وانسابتتيه راح نيب ذقنه وضع"..
 هي لعنته صارت بل منه، قمينت ومل به، ليُنك فلم تنفك، لن يةأبد لعنة أهنا

)محدي،  "اهيد اقرتفته مبا جزاء ينونةالد ميو  إىل له زمامال يظلسيم عظ عذاب
 (.٠5، ص. ٧٣٠٨
 

 ميو  إىل له زمامال يظلسيم عظ عذابهناك كلمة "يف اإلقتباس التايل، 
، أّن عذاب عظيم يعين لعنة بسبب فتح الثغرة و كلمة إىل يوم الدينونة ينونة"الد

 مبعىن تلك اللعنة األبدية.
 

 حقائق القصة -ب
 وراء تكمن عناصر ثالثة هناك بأن جيادل( ٧٧، ص. ٧٣٠٧ستانطون )

 عادةً  رالعناص هذه تُعرفالشخصية، احلبكة، واملوضع. ، بينهم القصة حقائق
 الداخلية لعناصراالواقعية اهليكلية هي . يكليةاهل واقعيةال أو احلقائق القصة مبستوى

القصة  يف القصة قحقائحتليل  يلي فيما .والواضحة للحقيقة تتعرض اليت القصة يف
 :ثغرة ابن يعقوبالقصرية 

 الشخصية -1
استخذام الشخصية بالسياقتان. ( يرى أّن ١١، ص. ٧٣٠٧ستانطون )

 عدد) لقصةا يف يظهرون الذين األفراد إىل الشخصية تشري األول، السياق يف
اختالط  ىلإ الشخصية تشري الثاين، السياق يف (. أّماالقصة يف الشخصيات

 ةمس) األفراد هؤالء مناألخالق  بدأامل املستلزمات، واإلراداة، واإلنفعال، و
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بن ثغرة االقصة القصرية يف  رئيسية شخصيات أربع وجدت (.شخصية
 يشبه نواجل ،ترتدي قميص أبيض امرأة شبهت ن، مها حازم، ماجد، اجليعقوب

 ، مها مرام، ياسر، نسرين، حارسةجانبية شخصيات ست وهناككائًنا بشًعا. 
 لقصةا يف الشخصيات خمتلف ايلالبناية، زوجة حازم، وابن حازم. فيما ي

 ثغرة ابن يعقوب: القصرية
 

 حازم (أ
 ولط علىمعظم  حازم الشخص ظهور القصرية  القصة هذه يف

 الشخص األساسي أحد هو حازم أن االستنتاج ميكن لذلك. القصة
 يف ذلك اتإثب ميكن .فضويل كشخصية يقال. القصرية القصة هذه يف

 :التايل االقتباس
 
 شيء كل وراء البحث أو القراءة هواة يكن من مل.".

 ذلك الكتاب فحوى ملعرفة فضوله يثن   مل هذا لكن يد، جد
  !.."حيواين غريب جبلد   املغلف

 بني نفسه، أمسكه يف عظيم أثر العنوان لوقع فكان"..
 أوراق تقلب كما سرعة يف صفحاته يقلب بدأ يديه مث 
 متامًا الوقت نسي قد أنه أخذ يتصفحه، احلقيقة مث الروزنامة،

 .."الكتاب صفحات داخل يتنقل وهو
 (.٨، ص. ٧٣٠٨)محدي، 

 

 اهذ ويعزز. رافةباخل تصدق ال شخصال بأنه يوصفكذلك 
 :التايل القصرية القصة يف االقتباس
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 يقالتصد أو يةاجلد من بشكل األمر حازم خذيأ مل"
 وقتذاك، انتابتهيت الاخلوف  حالةت رغم اخلرافا من نوع واعتربه

، ٧٣٠٨)محدي،  "به، ةيطاحمل لألجواء هذا أرجع أنه  حنييف
 (.٨ص. 

 
 باتإث ميكنيف الفعل.  تهورامل شخصحازم كال يوصفكذلك 

 :التايل االقتباس يف ذلك
 
 واقرتب رجع مث حادًا اينسك وسحب املطبخ خل غرفةد"
، ص. ٧٣٠٨)محدي،  .."أصابعهأطرف  على النوم من غرفة

٠4.) 
 
 زوجته قلب حنو هينبسك هوى وإصرار سرعة ..يف"
 (.٠5، ص. ٧٣٠٨)محدي،  .."الدماء منه لتتفجر

 
 هورمت صفة هو التايل االقتباس يف حازم الشخص إن فلذلك

 قبل طويلة فرتةل التفكري لعدم زوجته لقتل أفعاله. املتدهور ظرف سببي
 .احلياة يف سعادتهو  للغاية آسًفا جعلته التمثيل

 
 ماجد (ب

 هوو   معظم كاحلازم.  ليس ولكن كثريماجد   الشخص ظهور
م إىل حازم. أصدقائه أصابت اليت اللعنة أحداث معظم أخرب الذي

 ذهه يفأخرى  الشخص األساسي هو مازد أن االستنتاج ميكن لذلكف
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 هذا .قلقةال و الرعديد الشخص بأنه ماجد يوصفو  .القصرية القصة
 :التايل االقتباس يف موضح

 
 أو يهنئون أتركهم ولن دوري جاء لقد أصمت، لن ال.." -

 (.٦، ص. ٧٣٠٨)محدي،  "بإخافيت. يتلذذون
 

 ر.اآلخ على اللوم إلقاء حيب شخصال بأنه ماجد يوصفكذلك 
 .التايل النحو على حازم مع حديثه يف ذلك إثبات ميكن

 
 كما لعبة تكن مل امللعون، الكتاب هبذا لعنتنا من أنت.." -

 فوات بعد إال إليها نفطن مل حقيقة كانت بل تومهنا،
 (.٦، ص. ٧٣٠٨)محدي، .." اآلوان،

 
 ترتدي قميص أبيض امرأة شبهت ناجل ج(

 لذينا موأصدقائه حازم تصرفات بسبب شخصيةال هذه ظهرت
. اجلن عاملو  اإلنسان عامل بني الثغرة فتحتمث  ممنوعة تعويذةقرأت ال

 ذاه. اآلخر حىت حازم حياة سالم زعجوت اجلن هذه أيتت ما غالًبا
  :التايل االقتباس يف موضح

 
  بشرفة خفيفاً أبيض اللون، تقف  قميصًا ترتدي كانت"

آيات  أقصى ملمحها تضرع  على يف حنوه  تنظر األول الطابق
 ذلك ظهور .. باغته به تستنجد حنوه بيديها تشري الرعب، 

 يف تصرخ  كانت نصله، سكني يلتمع بيده الكائن املخيف
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 يسمع مع هلا مل الصرخات تلك ولكن شديد، رعب  
 (.5، ص. ٧٣٠٨)محدي، "صوتًا!

 
 كائًنا بشًعا يشبه ناجل د(

 اءأصدق مجيع وقتل الشخص مهجي أنه على الكائن هذا ظهرت
 هذا مهجي. موأصدقائه حازم عمل سببب كائنال هذا وجود. حازم

  :التايل االقتباس يف يظهر الكائن

 
 رأى ه؟يقصد ماجد صدر فوق ثمجي هناك كان فقد"

 قرقعة صوت صاحَبهللغاية  مقزز مشهد يف لتهمهي الكائن ذلك
 (.٠١، ص. ٧٣٠٨)محدي، " ..أسنانه حتت عظامه

 
 ذلك رأىاجلن يشبه كائنا بشعا يظهر يف مجلة "كذلك 

 ، وهو الذي يرئ حبازم."الكائن

 
 ابن يعقوب ه(

 هفي يوجد كتاب كمؤلف القصة يف هذا الشخص عرض يتم
 يف ذلك إثبات ميكنتعويذة لفتح ثغرة بني عامل اإلنس وعامل اجلن. 

 :التايل االقتباس
 

 وأسود أبيض شعر بقايا به نفاذة رائحة له جلًدا كان"..
 ُكتب الذي التاريخ حًقا هو انتباهه لفت ما املاعز، جلد يشبه
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 4١٩ لعام  قدمية حلقبة يعود  تارخيى كان صدر الغالف، على
الباحثني  مالذ ( عنوان الكويف باخلط على الغالف وقد نقش ه،
 بن اهلامشي زريق اإلمام للشيخ العالمة )والشياطني اجلن عامل يف

 (.٨، ص. ٧٣٠٨)محدي،  .."اخلزمي، يعقوب

 
 مرام و( 

 نيب الثغرة فتح يف ساعد الذي حازم أصدقاء من واحد هو مرام
 يف ظهورهوهو من احد الشخص اإلضايف. . اجلن وعامل اإلنسان العامل

 :التايل االقتباس
 
 مث يننسر  أعقبتها مث بقوة تضحك مرام انطلقت ةأفج"

)محدي، و.." ريياهلست الضحك من حالة يف يعاجلم انفجر
 (.٠٣، ص. ٧٣٠٨

 حتب صفة له مرام أن ،االقتباس من نستنتج أن ميكن
 استمتاع ومفرط.

 
 ياسر (ز

 ويقال. حازم أصدقاء أحد ولذلك اإلضايفالشخص  هو ياسر
 :التايل االقتباس هذا .بأبشع توفيا ونسرين راموم أنه

 أمري انتهى لقد حمالة؟ ال آت آت   وأجلي الصمت ومل"
 اجلميع مات لقد  ..، ونسرينياسر و ،مرام أمر انتهى كما

 اليت الذعر بأذين، ومالمح ترتدد صرخاهتم تنكيل، وسيلة بأبشع
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)محدي،  "وق   .. فلم اخليف عيين أمام قسماهتم على حفرت
 (.٦، ص. ٧٣٠٨

 
 نسرين (ح

 كان. حازم أصدقاء أحد ولذلك الشخص اإلضايفهو  نسرين
  حازم عم حديثه يف ماجد بذلك صرح. أبشعب توفيا ياسرو  مرام مع

 :كاآليت
 

 أمري انتهى لقد حمالة؟ ال آت آت   وأجلي الصمت ومل"
 اجلميع مات لقد .. ياسر، ونسرين و مرام، أمر انتهى كما

 اليت الذعر بأذين، ومالمح ترتدد صرخاهتم تنكيل، وسيلة بأبشع
)محدي، " وق   .. فلم اخليف عيين أمام قسماهتم على حفرت

 (.٦، ص. ٧٣٠٨

 
 ةحارسة البناي (ط

 خصيةش أهنا على القصرية القصة يف الشخصية هذه وصف يتم
 :لتايلا االقتباس يف ذلك تأكيد مت وهي شخصية إضافية. .ممسوسني

 
 أخر؟ أمر هناك هل حازم، أستاذ هو ها" -

 : سرعة يف القائ يةثانتياح ار  ابتسامة منحها
  يوسف؟ أحوال كيفو  .. أخر أمر جديو  ال .. الال  -
 من؟ يوسف  -
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 ابنك؟ -
 .يمإبراه تقصد أنت  -
 لياستكم حسنا حسنا .. للذاكرة تبا .. يمإبراه نعم نعم  -

 تلك ىير  أن دون البابد وأغلق املصع وجل مث .. نومك
 !" وجهها أصاب الذي اجلمود وذلك ،يةاخلاو  النظرة

 (.٠٠، ص. ٧٣٠٨)محدي، 

 
هر ا ممسوسني اليت تظأهن ،االقتباس من نستنتج أن ميكن

 بالنظرة اخلاوية.

 
 زوجة حازم (ي

ة وهي شخصي .ضعيف يةشخص بأهنا الشخصية هذه توصف
 :التايل االقتباس يف موضح هذا إضافية.
 
 وتتضرع تتوسل كانت"

 يف والفراغ، باهلواء تتشبثان لألمام ايديه ومتد تستنجد كانت
)محدي، ر!" املذعو  ابنه صراخ صوت فيه مسع الذي الوقت

 (.٠5، ص. ٧٣٠٨
 

 وحزنه عفهوض استسالمه إال يقدمه وال ، بالتفصيل يشرح الفإهنا 
 .الشديد
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 ابن حازم (ك

. زوجته قتلحازم ي عندماوظهرت  .إضايف شخص هوابن حازم 
 :التايل االقتباس يف موضح هذا

 
 يئاش دجي مل الفراش حنو اخلاوي بصره دار ماينوح"..

)محدي، .." اهلواء يديهو  ميهبقد سُ يرف يعالرض ابنه سوى
 (.٠5، ص. ٧٣٠٨
 

 الحبكة -٠
 وسطو  بدايةهلا  ميكن( يرى أّن احلبكة ٧٨، ص. ٧٣٠٧ستانطون )

 من تنوعةم جمموعة ختلق أن ميكن ومنطقية، ومقنعة حقيقية تكون أن هنايةو 
رية ثغرة ، يف القصة القصعموما. التوترات وإهناء تقدمي عن فضالً  املفاجآت،

القصة  يف حتليل احلبكة يلي فيما .خمتلط نوع من حبكة الديهابن يعقوب 
 :ثغرة ابن يعقوبالقصرية 

 املرحلة األّول (أ
 القصة القصرية ثغرة ابن يعقوب، يروي من لاألوّ  املرحلة يف

 هذا يف الشخصيات بعض أصاب الذي الصراع تفاصيل عن املؤلف
. هيبةالر  اللعنات هي القصة هذه يف الصراع شكالأ. القصرية القصة
 ةالقص هذه يف الشخص األساسي أحد وهو ، حازم يقع األول الصراع

يقبع  يف التقاطع عند وقف عندما غريب دثحب عرضيوهو  .القصرية
 ثوب يف فتاة ظهور واجه مث متكرر بشكل الضحك صوت مسع. منزله

 املساعدة، بليطل لفته مث وجهه على مروعة نظرة مع الشرفة على أبيض
 :التايل االقتباس يف موضح هذا. سكيًنا حتمل يده وكانت
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  بشرفة خفيفاً أبيض اللون، تقف  قميصًا ترتدي كانت"

آيات  أقصى ملمحها تضرع  على يف حنوه  تنظر األول الطابق
 ذلك ظهور .. باغته به تستنجد حنوه بيديها تشري الرعب، 

 يف تصرخ  كانت نصله، سكني يلتمع بيده الكائن املخيف
 صوتًا! يسمع مع هلا مل الصرخات تلك ولكن شديد، رعب  

 ! شيء يلتقط أذنيه مل لكن جوفه، خيرتق بصراخها شعر
 يعيشه؟ الذي هذا رعب أي

 رأى حينما  محله تستطيعان ال ترتعشان ساقاه كانت
 متتدان ذراعاها عنقها بينما على ذراعه يطبق  الكائن ذلك

بسكينه  يهوي وبيده األخرى والفراغ،  باهلواء وتتشبثان لألمام
)محدي، " األبيض، قميصها  وتغرق الدماء لتتفجّر على قلبها،

 (.5، ص. ٧٣٠٨
 

 .ماجد صديقه من اتصاالً  حازم لقىي عندما ينيع التابع الصراع
 ًعاكائًنا بش رأى. مزعج حلادث همأصدقاء وثالثة عرضي إنه ماجد قال

 :احلدثذلك   من فيما يايل االقتباس .أحدهم معدة يلتهم
 
 فوق جيثم أمتار عشرة بعد على بشعًا كائنا رأيت "

،منظر   يف معدته ويلتهم أحدهم صدر  يف بظهري عدت مقزز 
 وسقطت تعثرت وخويف فجعيت هول من لكن شديد، خوف

 زجمرة فأطلق لتعثري انتبه أن بعد الكائن ذلك أرضًا، حملين
مين،  خطوات على بعد هبا أصبح هائلة قفزة سحيقة وقفز

 وأدرت السيارة  ودخلت الفزعة صرخايت حتت مسرعًا زحفت
 (٧، ص. ٧٣٠٨)محدي،  .."وانطلقت مقودها بسرعة
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 بشكل يتتوف مأصدقائهثالث  أنّ التالية  لعنةال شكلب الصراع مث

ثغرة ابن  صريةالق القصة يف قتباساال يلي فيما. التعذيب بسبب رهيب
 :يعقوب

 
 كما لعبة تكن مل امللعون، الكتاب هبذا لعنتنا من أنت  -

 فوات بعد إال إليها نفطن مل حقيقة كانت بل تومهنا،
 يهنئوا ولن وعاملنا عاملهم بني الثغرة تلك فتحت لقد اآلوان،

 .. تلك احلمقاء بفعلتنا دنسناه ما بنا جرّاء التنكيل قبل
)محدي،   ..." إهن أجلي من آتون حويل، إهنم من هبم أشعر

 (.٦، ص. ٧٣٠٨
 

 املرحلة الوسطى (ب

ة ثغرة القصري  القصة يف القصة ذروة وصف يتم املرحلة هذه يف
على  رةمباش ماجد وفاة حازم شهدي املرحلة، هذه بداية ابن يعقوب. يف

 :ثغرة ابن يعقوب القصرية القصة يف قتباساال يلي فيما .أمامه
 
 ه؟يقصد ماجد صدر فوق ثمجي هناك كان فقد"

 صوت صاحَبهللغاية  مقزز مشهد يف لتهمهي الكائن ذلك رأى
 شعر رأسه،يكتنف  بالدوار شعر أسنانه، حتت عظامه قرقعة

 املرآةية بزاو  .. الكام جبوفه ما أفرغ إنه حىتباخلثيان ينتابه 
 كانت املرة هبذه لكن الفتاة، ل يقف خلفالظ كان األخرى

 ةيااحل منية خال نظرهتا جامدة، حمهامال ،امتامً  مستسلمة تقف
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 أشهره الذي هينسك نصل من تتساقط دماء قطرات ومثة
 (.٠١، ص. ٧٣٠٨)محدي، ليًا"عا

 
 حكةض يسمع مث منزله إىل حازم عودة حول التايل املشهد ظهر مث

. غرامية عالقة على كانت زوجته بأن وتكهن. رجل وصوت زوجته
 وجتهز  كانت بينما يءس حلادث تعرض أنه شعر ألنه غاضًبا حازم كان
 ا يايلمفي. زوجته قتل ينويو  غاضبًا كان لذلك غرامية، عالقة على

 :التايل االقتباس
 
 ! أذنه على ليست غربية ضحكات صوت مسع"

 ! ةيعخل يةأنثو  ضحكات نومه، من غرفة يهآت ضحكات نعم
 ذكوري صوت مثة وهناك رقاعة، يف تضحك زوجته صوت مسع
 ! عبهاادي أنه ويبد

من  واقرتب رجع مث حادًا اينسك وسحب املطبخ خل غرفةد
 الباب خلف أصبح إن وما أصابعه،أطرف  على النوم غرفة

 (.٠4، ص. ٧٣٠٨)محدي،  "متامًا،

 
 فارغ، ريرس على ألنه خمطئا كان أنه حقيقة جهو  زوجته، قتل بعد

 :التايل االقتباس يف وارد هذا. يتوقعه رجل هناك يكن مل
 
 بصره دار ماينوح اختفى، مث وراءمها الظل ذلك ظهر ةأفج"

 ميهبقد سُ يرف يعالرض ابنه سوى يئاش دجي مل الفراش حنو اخلاوي
 أرضًا وتسقط زوجته عنق رريتحل ساعده أرخى .. اهلواء يديهو 

 (.٠5، ص. ٧٣٠٨)محدي، " ..دمائها يف ساحبة
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 املرحلة اآلخر (ج
 لقرارا. قرارال هو القصرية القصة هذه من ة اآلخرحلهذه املر  يف

 هو القصرية القصة هذه يف القرار. القصة يف املشكالت وللحم هو
 بني ةالثغر  لفتح مأصدقائه حازم يدعوا الذي أفعاله على ةماند شكل
يف  فيما يايل االقتباس .ممنوعة تعويذة بقراءة اإلنس وعامل اجلن عامل

 :القصة القصرية ثغرة ابن يعقوب
 

 وانقشاع تبدد بعد برأسه شرينت بالصفاء شعر"..
 مقعد على جلس حىت تراجع أصابته، الىت يشالتشو  سحائب

 من الندم دمعات وانسابتتيه راح نيب ذقنه وضع ن الغرفة،برك
 ومل به، ليُنك فلم تنفك، لن يةأبد لعنة أهنا يقينًا يعلمل ،عينيه

 له زمامال يظلسيم عظ عذاب هي لعنته صارت بل منه، قمينت
، ص. ٧٣٠٨)محدي،  ."اهيد اقرتفته مبا جزاء ينونةالد ميو  إىل

٠5.) 
 

 لشكهو  عنه الكشف مت الذي القرار كان االقتباس،ذلك  يف
تلك و  ئسي خبيبة حازم ياةاحل تتعرض القصة، هذه هناية ويف. ةماند

 .أبدا اللعنة تلك ألن به، حتيط تزال ال اللعنة
 

 الموضع -3
 مع تفاعلت الذي الكونو  القصة، يف حدث حتيط اليت البيئةاملوضع هو 

 يتمويف هذا البحث، . (١5، ص. ٧٣٠٧ ،ستانطون)اليت جتري  األحداث
 .الزمانموضع و  املكان موضع ومها ،اىل قسمني املوضع حتليل جتميع
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 موضع املكان (أ
 بنا ثغرة القصرية القصة يف األحداث معظم الذي املكان موضع

 قريًبات احلوادث مجيع على العثور مت .حازم منطقة سكنية هي يعقوب
 :التايل االقتباس يؤكده ما هذا. حازم مستوطنة حول

 
 من ميتد الذي التقاطع ذلك بداية على كان يقف"

 حد إىل عريضا كان شارعًا منزله، يقبع طويال به شارعًا أمامه
 هجرها اليت القدمية الفيالت بعض جانبيه على ترتاص كبري

 متشابكة كثيفة فروعًا أسوارها من فخرجت زمن، سكاهنا منذ
 القلوب، يف املهابة تقذف ببعض اجلانبني من ضخمة ألشجار

 ينتهي الذي الوحيد الكهريب العامود ذلك الح بعيد من
 على مهيبة بظالل اإلضاءة يلقى بكشاف مرتعش

 (.١، ص. ٧٣٠٨)محدي، .."الطريق
 

 ثغرة ريةالقص قصةال يف موضع املكان ينقسم التحديد، وجه على
 بيت( ب) حازم؛ والد كتبةامل( أ) ومها أماكن، عدة إىل يعقوب ابن

 مها األربعة األماكن. حازم غرفة( د) األمن؛ حارس غرفة( ج) ياسر؛
 يف( ةالرئيسي الصراعات) اهلامة األحداث إعداد فيها يتم اليت األماكن

 .يعقوب ابن ثغرة القصرية القصة
 

 حازم والد كتبةامل (٠
 تقع اليت يعقوب ابن ثغرة القصة القصرية يف مهم حدث

 بتنظيف حازم زوجته أخربت عندما كان حازم والد كتبةمب
 اجلن عامل عن كتابًا الحق وقت يف حازم وجدها واليت املكتبة،
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 هذا ضحتو  اليت املقتطفات بعض فيما يلي. غريبة والطالسم
 :اإلعداد

 
 زوجته منه طلبت حينما بداية األمر، حازم تذكر"

 توصف كانت واليت والده مكتبة حمتوى من يتخلص أن
 من جمموعة إىل مآهلا آل أن بعد ذلك بالعريقة،
 البحث أو القراءة هواة يكن من مل .. املهملة الصناديق

 ملعرفة فضوله يثن   مل هذا لكن يد، جد شيء كل وراء
.." حيواين غريب جبلد   املغلف ذلك الكتاب فحوى

 (.٨، ص. ٧٣٠٨)محدي، 
 

 ياسر بيت (٧
 القصة يف مهم حلدث املناسب املكان ياسر منزل كان

 نمب ه،وأصدقاء حازم اجتمع عندما يعقوب، ابن ثغرة القصرية
 نع فضال. حازم اكتشفه الذي الكتاب ملناقشة ،ياسر فيهم

 يف لواردةاقراءة الطالسم  مثل غريبة جتارب عملية تليهاالعربدة 
 صريةالق القصة من اقتباس يلي وفيما. حازم وجده الذي الكتاب

 :ياسر بيت يف يعقوب ابن ثغرة وضعها اليت
 
 وبعد -كالعادة–ئي النا رياس يتبب اجتمعوا"

 ،بعينيه  كان يغمز اينمب ةسيلالو  تلك عن حازميث حد
 ساعدت شبق نزعة فلسعتهم م،بينه افيم النظر تبادلوا

 جمون يف ساءلوايتل ججهاأت على األجواء
 (.٩، ص. ٧٣٠٨)محدي، :"جريء
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 األمن حارس غرفة (١
 حلدث حازم عندما األمن حارس غرفة يف احلدث كان

 معو . األمن حارس إىل شكوى تقدمي أراد مث املصعد، يف غريب
 امتالك مثل الشيء، بعض غريبة األمنية الظروف فإن ذلك،
 :األمن حارس غرفة يف التايل املقتطف يوضح. شيء

 
 طرقات يةالبنا حارسة باب رقيط وأخذ تقدم"

 أن قبل بنطالهيب جب ووضعه هاتفه تقطيل عاد مث ،يةقو 
 احلارسة، اب غرفةب فتح صوت معيس كان ه،يبترك يعيد

 مندهشة لهأتس رأسها على طرحتها تضع هيو  فخرجت
: 

  ؟يءش حدث هل حازم، أستاذ هناك ماذا -
 : انفعال يف قائالً  يدشد ياحارت يف هلا ابتسم

 أنيريد  ال املصعد باب ولكن ،يءش ال .. ال
 (.٠٠، ص. ٧٣٠٨)محدي،  !"حيفت

 
 حازم غرفة (4

 موضع املكان كانت الذي املكان يف مهمة أحداث وقعت
 منزله، إىل العودة وشك على حازم كان عندما حازم غرفة فيه

 فيما .قتله أراد مث غرامية عالقة على كانت زوجته بأن وتكهن
 :حازم غرفة يف القصرية القصة يف اقتباس يلي

 
 ! أذنه على ليست غربية ضحكات صوت مسع"
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 يةأنثو  ضحكات نومه، من غرفة يهآت ضحكات نعم
 ! ةيعخل

 صوت مثة وهناك رقاعة، يف تضحك زوجته صوت مسع
 ! عبهاادي أنه ويبد ذكوري

 واقرتب رجع مث حادًا اينسك وسحب املطبخ خل غرفةد
 خلف أصبح إن وما أصابعه،أطرف  على النوم من غرفة

 (.٠4، ص. ٧٣٠٨)محدي،  "متامًا، الباب
 

 موضع الزمان (ب
 ستكون األخرى، اخليالية الرعب أعمال معظم مع احلال هو كما

هو  عقوبي ابن القصرية ثغرة قصةال يف موضع الزمان هي العامة الصورة
ثغرة ابن  صريةالق القصة يف موضع الزمان اقتباس هو يلي مافي. الليل يف

 :يعقوب
 
 املتأخر الوقت ذلك يف املسرعة السيارة نفري تلك ارتفع"

 متامًا يتناىف مستهرت   بشكل مزعج   سكونه ليشق الليل قلب من
 (.١، ص. ٧٣٠٨)محدي، " اآلخرين، حقوق احرتام مع

 
 وسائل األدبية -ج

أّن وسائل األدبية تتكّون من مخسة أنواع، ( 4٦، ص. ٧٣٠٧ذكر ستانطون )
وسائل ، يلي فيما .والرمزية لسخرية،ا، وجهة النظر، األسلوب والنغمةالعنوان، مها 

 :ثغرة ابن يعقوبالقصة القصرية  يف األدبية
 العنوان -1
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 هو يدمح خالد املؤلف استخدمه الذي العنوان القصرية القصة هذه يف
 التباس إىل ةحمل يف رؤيته مت ما إذا العنوان يؤدي أن ميكن". يعقوب ابن ثغرة"

 قراءة بعد ،كفلذل ".يعقوب ابن" و" ثغرة" الكلمتني بني ارتباط يوجد ال ألنه
 اإلجابة تمت البداية، يف غامضة كانت واليت ،كامال القصرية القصة حمتويات

 عامل نيب الثغرة هي السؤال يف" ثغرة" أن. ما حد إىل صلة وذات أخريًا عنها
 عامل اجلن )مالذ الباحثني يف كتابه يف يعقوب ابن بقلم البشري والعامل اجلن

 والشياطني(.
 حيث قيا،امليتافيزي عن الكتاب خُيرب املناقشة، من األخري الفصل يف

 رقوط الطالسم خالل من البشر وعامل اجلن عامل بني ثغرة أو صلة توجد
 املعاناةو  العقاب أن من كتابه يف حذر قد يعقوب ابن وكان .خمتلفة أخرى

. الثغرة وأ الرابط فتحوا الذين أولئك هلا يتعرض أن ميكن والدائمة الشديدة
 :التايل االقتباس يف مكتوب هذا

 
 وأسود أبيض شعر بقايا به نفاذة رائحة له جلًدا كان"...  (٠)

 الذي التاريخ حًقا هو انتباهه لفت ما املاعز، جلد يشبه
 قدمية حلقبة يعود  تارخيى كان صدر الغالف، على ُكتب
 عنوان الكويف باخلط على الغالف وقد نقش ه، 4١٩ لعام 

 للشيخ العالمة( والشياطني اجلن عامل الباحثني يف مالذ (
)محدي،  ..."اخلزمي يعقوب بن اهلامشي زريق اإلمام

 (.٨، ص. ٧٣٠٨
 –غيبب  املع عن حدثيت رياألخ الفصل كان  "... (٧)

 نيب تُفتح ثغرة فهناك اجلن، وعامل عاملنا نيب طيرب -يزيقيافيتم
 معلومة غري بلغة كتبت يتال سمالطال بعض يقطر  عنني العامل

 كتب يف مضن حبث بعد ترمجتها من قوبيع ابن استطاع
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 فالعواقب الطقوس، تلك اتباع من حذر وقد ةميالقد السحر
 سوف دنسها مَن كل أن وأكمل ة،يموخ ستكون ئذحين
 تنفك لنية أبد لعنة وتطاله به لسيُنكَّ  فتحها ومَن نَّس،يد

)محدي،  ظيم!"الع العذاب وإما ،يماألل املوت فإما تزول، ولن
 (.٨، ص. ٧٣٠٨

 
 مالذ" عنحازم وجدت الكتاب فيه يبحث  كان ،األول االقتباسذلك  يف

وهو كتبته ابن يعقوب. ويف اإلقتباس  "والشياطني اجلن عامل الباحثني يف
الثاين، هناك شرح عن "ثغرة" اليت فتحت بني عاملني. فلذلك يضح بني العنوان 

 ومدلول القصة بيظهر باإلقتباس ذالك.

 
 وجهة النظر -٠

 هناك ،ثغرة ابن يعقوب القصرية قصةال يف الشاملة القصة ،البحث عند
 الثالثالشخص  وجهة النظري ومها املستخدمة، النظر وجهات من نوعان
 .ةحمدود غري لثالثلشخص اا وجهة النظر و ةحمدود

 
 ةحمدود الثالثالشخص  وجهة النظري (أ

 لثالثا الشخص فيه يقوم الذي النظر وجهة القصة هذه يف
 احدةو  بشخصية وفكره ،ومساعه ،رؤيته يتم ما فقط يصف هو

 .حازم شخصية وهو فقط،
 حازم رأى عندما املشهد يف النظر وجهة املؤلف استخدم

 هو يلي ما .يدها يف حاًدا سكيًنا حتمل أبيًضا ثوبًا ترتدي فتاة
 :دودةاحمل الشخص الثالث نظر وجهة يستخدم اقتباس
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 اخلطى، فأسرع جبسده باخلوف يزحف  شعر"
 خيفض يُكّذب عينيه و أن فإما الرحى، شقي بني كان

 إنه أو هذا، تبعات متحمالً  الطريق يستكمل ناظريه و
 فضوله، انتصر باألخري ! حوله من يدور ما فهم حياول

 "!اإلنسان عجيب هذا .. خوفه انتصر الدقة شئنا لو أو
 (.5، ص. ٧٣٠٨)محدي، 

 
 رمنظو  تستخدم حازم حالة أن كيف أوضح االقتباس يف

كان املألف منتصف اىل حازم، بتصوير مانظر،    .ةحمدود ثالث
 حازم فقط. وفكره ،ومساعه

 
 ةحمدود غري لثالثلشخص اا وجهة النظر (ب

 تلفةخم شخصيات إىل املؤلف يشري هذه، النظر وجهة يف
 لمؤلفل ميكن نظور،هذا وجهة ال يف. الثالث الشخص يف ويضعه

 :ويشاهده به ويشعر شخص كل يدركه ما يصف أن
 

 حازم ذهب عندما هذه النظر وجهة استخدام "مت
 فيما يلي املقتطف. األمن حارس غرفة إىل شكوى لتقدمي

 .املشهد يف
 ميين وهو السابع الطابق زر حازم ضغط أن منذ

 ابنه وجه يلوتقب زوجته، صدر داخل باالرمتاء نفسه
 لرمبا أو ة،ليلال تلك ةأوط من خيفف هذا فلعل صغريال

)محدي،  !"مزعج حلم داخليعيش  أنه يكتشف
 (.٠٧، ص. ٧٣٠٨
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 كان اليت األمن حارس أن كيف قيل احلادثة هناية ويف
 .هنفس حازم يعرف أن دون وصلب فارغ بشكل حازم إىل نظرت

 
 األسلوب والنغمة -3

 األسلوب (أ
األسلوب هو طريقة اليت ( يرى أّن ٧٠، ص. ٧٣٠٧ستانطون )

 لقصريةا القصة مؤلف يستخدم ، عام بشكلتستخدم هبا املألف اللغة. 
 تضمنم اليت سلوباأل. القارئ فهمها يسهل كلمات يعقوب ابن ثغرة
فصحى.  بيةالعر  اللغة يستخدمثغرة ابن يعقوب هو  القصرية القصة يف

يف هذا  . فيما يايل االقتباساألول فذلك تصورت جبملة األول يف الفقرة
 :القصة

 
 املتأخر الوقت ذلك يف املسرعة السيارة نفري تلك ارتفع"

 متامًا يتناىف مستهرت   بشكل مزعج   سكونه ليشق الليل قلب من
 (.١، ص. ٧٣٠٨)محدي،  .."اآلخرين حقوق احرتام مع

 
 مهايستخد اليت الصياغة أن مالحظة ميكن االقتباس، ذلك يف

 .ومباشرة واضحة تكون كلمة كل. الفهم وسهلة منظمة املؤلف
 

 النغمة (ب
 املوقفالنغمة هي ( يرى أّما ٧١، ص. ٧٣٠٧ستانطون )

 ابنغرة ث القصرية القصة يف. القصة يف املعروض للمؤلف العاطفي
 فاملؤل تصور وقد". وخيمة" هو املؤلف أبداه الذي النغمة يعقوب،

 عامل بني ثغرة فتح عند ينشأ الذي اللعنة وخيمة من حتذير شكلب
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 بني غرةث فتح من ملنع التحذير املؤلف يظهر وقد. اجلن وعامل اإلنسان
 القصة يف النغمة التالية قتباساال ُتظهر. العامل اجلنو  نساناإل العامل

 :ثغرة ابن يعقوب القصرية
 
 مَن كل أن وأكمل ة،يموخ ستكون ئذحين فالعواقب".. (٠

 لعنة وتطاله به لسيُنكَّ  فتحها ومَن نَّس،يد سوف دنسها
 وإما ،يماألل املوت فإما تزول، ولن تنفك لنية أبد

 (.٨، ص. ٧٣٠٨)محدي، ظيم.." الع العذاب
 وف يدنسس دنسها مَن".. (٧

 يةأبد لعنة وتطاله به نكليس فتحها مَن
 (.٠4، ص. ٧٣٠٨)محدي،  .."تزول ولن تنفك لن

 
 عدة رحذقد  املؤلف أن االستنتاج ميكن ،التايل االقتباس يف

 وخيمة. لعنةال إىل سيؤدي ألنه ثغرة فتح من مرات

 
 السخرية -4

 عتقديُ  كان ما مع يتعارض ما شيئ أن إلظهار طريقةمعىن السخرية هي 
 بيعقو  ابن ثغرة القصرية القصة يف(. ٦٠، ص. ٧٣٠٧)ستانطون،  سابًقا
 عالقة بني بسبب الدرامية السخرية حتدث ما عادة. السخرية الدرامية توجد

 يف كةاحلب من واحد جزء يف مرة ألول الدرامية السخرية تظهر. عّلة واملعلول
 بني غرةث فتح عواقب يف يفكرون وال وأصدقاؤه حازم يستهزم حيث القصة

 قتباساتاال يف الدرامية السخرية حالة توضيح يتم. البشر وعامل اجلن عامل
 :التالية
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 نوع واعتربه يقالتصد أو يةاجلد من بشكل األمر حازم خذيأ مل"
 أرجع أنه  حنييف وقتذاك، انتابتهيت الاخلوف  حالةت رغم اخلرافا من
 دراسته ألصدقاء األمر نقل الفور وعلى به، ةيطاحمل لألجواء هذا

 بادىء الفكرة استخفوا كذلك هم والعربدة، الفوضىيف حياة  وشركائه
 من العامل هذا باستجال ةيلوس أحبوا ولكنهم دقوها،يص ومل األمر
 (٨، ص. ٧٣٠٨)محدي،  الثغرة!!!" فتح لخال

 
 لقضاء دقائهأص يدعو عندماحازم  املبدئي ختمنيهو يف االقتباس التايل، 

 .يتوقعه كان ماع خمتلًفا كان التايل احلادث لكنو . تلك الثغرة فتحب ممتع وقت
 فيما يايل االقتباس هذا البحث:

 
 انتهى كما أمري انتهى لقد حمالة؟ ال آت آت   وأجلي الصمت ومل -"

 تنكيل، وسيلة بأبشع اجلميع مات لقد .. ونسرينياسر،  و مرام، أمر
 أمام قسماهتم على حفرت اليت الذعر بأذين، ومالمح ترتدد صرخاهتم

 (٦، ص. ٧٣٠٨)محدي،  "وق   .. فلم اخليف عيين
 

 خيمةو  حلادث وأصدقاؤه حازم تعرض ،تلك املسألة بسبب استحفوا
 درامية خريةس تظهر  اليت التايل املشهدو . قبل من واآلخرون هو فيه يفكر ملو 

 األمر هب وانتهى غرامية عالقة على كانت زوجته بأن حازم تكهن عندما هي
 :درامية سخرية تظهر اليت املقتطفات بعض يلي فيما. بقتلها

 
 ! أذنه على ليست غربية ضحكات صوت مسع"..
 ! ةيعخل يةأنثو  ضحكات نومه، من غرفة يهآت ضحكات نعم
 ويبد ذكوري صوت مثة وهناك رقاعة، يف تضحك زوجته صوت مسع
 ! عبهاادي أنه
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 النوم من غرفة واقرتب رجع مث حادًا اينسك وسحب املطبخ خل غرفةد
 .(٠4، ص. ٧٣٠٨)محدي،  "أصابعه،أطرف  على

 
 عالقة على كانت زوجته أن حازم املبدئي ختمنييف االقتباس التايل، هو 

 .عهيتوق كان عما خمتلًفا كان التايل احلادث لكنو  .أخرى رجل مع غرامية
 فيما يايل االقتباس هذا البحث: 

 
 اخلاوي بصره دار ماينوح اختفى، مث وراءمها الظل ذلك ظهر ةأفج"

 .. اهلواء يديهو  ميهبقد سُ يرف يعالرض ابنه سوى يئاش دجي مل الفراش حنو
 شعر دمائها، يف ساحبة أرضًا وتسقط زوجته عنق رريتحل ساعده أرخى

 الىت يشالتشو  سحائب وانقشاع تبدد بعد برأسه شرينت بالصفاء
 نيب ذقنه وضع ن الغرفة،برك مقعد على جلس حىت تراجع أصابته،

 لن يةأبد لعنة أهنا يقينًا يعلمل ،عينيه من الندم دمعات وانسابتتيه راح
يم عظ عذاب هي لعنته صارت بل منه، قمينت ومل به، ليُنك فلم تنفك،

)محدي،  "اهيد اقرتفته مبا جزاء ينونةالد ميو  إىل له زمامال يظلس
 (٠5، ص. ٧٣٠٨

 
 من قدهيعت كان ما أن حقيقة على حازم زوجته، مقتل بعد املشهد يف

 األسف لىع حازم حاز حبيث. صحيح غري( غرامية عالقةتفعل  زوجته) قبل
 .الشديد

 
 الرمزية -5

 عيةالواق للتفاصيل امللموسة (، الرمزية٧4، ص. ٧٣٠٧قال ستانطون )
هناك  .القارئ ذهن يف والعواطف األفكار طرح على القدرة ولديها واحلقيقة
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 االقتباس يف ةالوارداألول هو يف هذه القصة القصرية ثغرة ابن يعقوب،  رمزيتان
 :التايل

 
 حىت لبث ألذنيه ما يتسرب بدأ  قد طنني هناك كان"
 ،٧٣٠٨)محدي،  " يتفجر رأسه معه كاد بشكل حدته تعالت
  (.5ص. 

 
تفجر".  كاد ي" تشبهالذي اجل حلازم  سالرأ صداعيف االقتباس التايل، 

رأسه اجل من مرض شديد. مث الرمزية أخرى يف كلمة "يتفجر" يعين معىن  
 هذا القصة ظهرت عل االقتباس التايل:

 
 من املتأخر الوقت ذلك يف املسرعة السيارة نفري تلك ارتفع"

 احرتام مع متامًا يتناىف مستهرت   مزعج   بشكل سكونه ليشق الليل قلب
 (.١، ص. ٧٣٠٨)محيد،  "اآلخرين، حقوق

 
لمة كتقع الرمزية على موضع البيئي، ظهرت يف  يف االقتباس التايل، 
ة سكونه. والذي ليسق سكونه هي السيار  اسرتاحة"ليسق سكونه" له املعىن 

 .املسرعة
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 الفصل الرابع

 خاتمة

 الخالصة -أ
 ابن ثغرة لقصريةا القصة يف بياناتال ، يتماملذكورة التحليل نتائج على استناداً 

 رئيسية نقاط ثالث من تتكون اليت، ونستانط روبرت ضوء نظرية على يعقوب
 مستخدم الفكرة و. األدبية وسائل، مث القصة حقائقو  ،الفكرة هو األول. للمناقشة

 لثغرةا فتح ألنه حازم تناول الذي هو الكارما او عواقبيف هذه القصة القصرية 
 أّما الكارما يف هذه القصة القصرية هي الكارما .اإلنس وعامل اجلن عامل بني املمنوعة

، ومها (٦، ص. ٧٣٣٧)رينفوج، خصائص  أربعة وهناك الطبيعة نفس السلبية. فلها
بعد،  اهب نقم مل اليت الكارما عواقب جند تطور الكارما السريع، لنحّق الكارما، 

 متت.  اليت الكارما ختتفي واآلخر يعين لن
 .واملوضع( ١)احلبكة، ( ٧)الشخصية، ( ٠) تتكون من؛ اليت القصة حقائق مث
مها  ،ثغرة ابن يعقوبالقصة القصرية يف  األساسي شخصيات أربع (٠) وجدت

 وهناكشًعا. كائًنا ب يشبه نواجل ،ترتدي قميص أبيض امرأة شبهت نحازم، ماجد، اجل
ة، مرام، ياسر، نسرين، حارسة البنايابن يعقوب، ، مها اإلضايف الشخصيات سبعة

 القصة يف ترتيبها مت اليت احلبكة من مراحل ةثالث( ٧)هناك زوجة حازم، وابن حازم. 
( ١) .آلخرا مرحلة ، ومرحلة الوسطى املرحلة األول،ب يبدأ ثغرة ابن يعقوب القصرية

 عنّي،م .وموضع الزمان املكان موضع ومها قسمني، هناك يف هذه القصة املوضعف
( أ) ومها ن،أماك عدة إىل يعقوب ابن ثغرة القصة القصرية يف موضع املكان ينقسم
 ماك  .حازم غرفة( د) األمن؛ حارس غرفة( ج) ياسر؛ بيت( ب) حازم؛ والد مكتبة

 هي العامة الصورة ستكون األخرى، اخليالية الرعب أعمال معظم مع احلال هو
 .الليل يعقوب هو يف ابن القصرية ثغرة القصة يف موضع الزمان
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( ٠) من ونتتك يف القصة القصرية ثغرة ابن يعقوبا األدبية وسائل واآلخر،
. والرمزية( 5)، السخرية( 4)األسلوب والنغمة، ( ١)وجهة النظر، ( ٧)، العنوان

" ثغرة" أن". يعقوب ابن ثغرة" هو خالد محدي املؤلف استخدمه الذي العنوان( ٠)
كتابه )مالذ  يف يعقوب ابن بقلم البشري والعامل اجلن عامل بني الثغرة هي السؤال يف

 املستخدمة، النظر وجهة( ٧) من نوعان هناك الباحثني يف عامل اجلن والشياطني(.
 ريغ الشخص الثالث وجهة النظر و حمدودة الشخص الثالث وجهة النظري ومها

 لماتك يعقوب ابن ثغرة القصرية األسلوب يف القصة( ١) ؤلفامل ويستخدم .حمدودة
ن يعقوب ثغرة اب القصرية القصة يف متضمن اليت األسلوب. القارئ فهمها يسهل

 القصرية قصةال املؤلف يف أبداه الذي النغمةأّما  .فصحى العربية اللغة هو يستخدم
 .يف هذه القصة درامني سخرتني( 4)وجدت مث  ".وخيمة" هو ثغرة ابن يعقوب

 رمزيتان يف هذه القصة.( 5)هناك واآلخر، 
 

 اإلقتراحات -ب

 يتعلق ما لحو  اإلقرتاحات بعض الباحثة تقدمي البحث، نتيجة على اعتمادا
 :بالبحث

 فهم فةملعر . املختلفة املراجع من الكثري يعطيواجب على الباحث،  -٠
 .ونستانط روبرت البنيوية نظرية

 .مفصل ليلحت وإنتاج فهمه يسهل تفسرياً  يقدم أن الباحث على جيب -٧
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 سيرة ذاتية

م. خترج ٠٩٩٨أغسطس  ٠٠ولدت يف الموجنان تاريخ  حبيبة اثنين،
م. مث التحق باملدرسة ٧٣٠٣باجريان سنة  ٨من املدرسة اإلبتدائية 

م. ٧٣٠١سيندانج أغونج باجريان الموجنان سنة  ٠٧املتوسطة حممدية 
مث التحق باملدرسة الثانوية سيندانج أغونج باجريان الموجنان سنة 

النا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية م. مث التحق باجلامعة مو ٧٣٠٧
ماالنج حىت حصل على درجة البكالوريوس يف كلية اإلنسانية قسم اللغة العربية وأدهبا سنة 

 م.٧٣٧٣

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


