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 اإلستهالل

 أفضل اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائر

 
“Jihad yang paling afdhal adalah memperjuangkan keadilan di hadapan penguasa 

yang zhalim.” 

(HR. Abu Daud dan al-Tirmidzi) 

 

  



  

 و
 

 اإلىداء

 

 أىدم ىذا البحث اعبامعي إىل:

كالدم أمي احملبوبة ابسم "اييوؾ صاغبة" كأيب ابسم "مسندم" كاخواين ابسم دمحم  .1
نوهبم ذنوبنا ك ذنوفل حبييب ك دمحم ازاـ الف امر هللا، عسى هللا يرضبنا يرضبهم كيغفر 

 كيبارؾ حياتنا كحياهتم يف الدين زالدينا كألخرة. 
كصبيع أصحايب يف قسم  .يع األساتيذ كاألستاذات يف قسم اللغة العربية كأدهباصب .7

 .ابرؾ هللا ؽبم ككفقهم هللا لفوافقة اؽبدل اللغة العربية كأدهبا.
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 كلمة الشكر والتقدير

إف اغبمد هلل كبمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ ابهلل من شركر أنفسنا كمن 
ضبدا   سيئآت أعمالنا، من يهده هللا فال مضل لو كمن يضل لو فال ىادم لو. كاغبمد هلل

كثَتا طيبا مباركا فيو كما حيب ربنا يرضى، كنشكره سبحاف كتعاىل قد علمنا ما مل نعلم 
ىل النور كىداان اإلسالـ كعّلمنا اغبكمة كالقرآف. كأشهد أف آل الو إكأخرجنا من الظلمات 

اال هللا كأشهد أف دمحم رسوؿ هللا، كالصالة كالسالـ على رسوؿ هللا ؿبد صلى هللا عليو 
 أما بعد. ،الـ كعلى آلو كصحبو الكراـ كمن تبعو إبحساف إىل يـو الدينكالس

 ـبطط سردية يفالبنية اللقد سبت كتابة ىذا البحث اعبامعي ربت اؼبوضوع "
. تاف تودكركؼ(يفز تربليلية سردية )دراسة  َتثكعلي أضبد ابلجحا مسمار  اؼبسرحية

درجة بكالوريوس أكسرجاان لكلية الستيفاء شركط االختبار النهائي كنيل اغبصوؿ على 
العلـو اإلنسانية يف قسم اللغة العربية كأدهبا جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية 
اغبكومية دباالنج. فالباحث يقدـ كلمة الشكر ؼبن أييت بدعمة كربفيز منذ بداية كتابة 

 فألقي الشكر خصوصنا إىل: ،ىذ البحث اعبامعي حىت هنايتها مث خبَت ختم
الدكتور اغباج عبد اغبارس اؼباجستَت مدير جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية  .1

 اغبكومية ماالنج.
 الدكتورة شافية اؼباجستَت عميدة كلية العلـو اإلنسانية. .7
 الدكتور حليمي اؼباجستَت رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا. .0
مشريف يف كتابة ىذا ك اؼباجستَت.ة فٌت رسفاتى يوريسا, اؼباجستَت األستاذ .1

 .حفظو هللا تعاىل، البحث
 أيب احملبوب مسنادم كأمي احملبوبة اييوؾ صاغبة. .2
 صغَت دمحم نوفاؿ حبييب ك أـز الف امر هللا. أخ .3
 .صبيع األساتيذ كاألستاذات يف قسم اللغة العربية كأدهبا .4
 .7313يف مرحلة الزمالء احملبوبة يف قسم اللغة العربية ك أدهبا  .5
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تيتُت مكرمة،  ،: أغوست فرسبا، ديتا ألفيندا جاليستا احملبوبة ي األعزاء كئالزمال .6
سلسبيال اانستسيا ابلقيس،  اسقالف حافظ، ، ريكي كرنيأكاف، كريس العلم،

، دمحم اليلة، ـبلصة  مقرضباء الورل، خَتية اإلثنُت، اسوة حسنة، ، كارث ؿببة،
 ، اخيت مسرنيت داعية، كفوزماندم سيف الدين، أضبد عرفاف ؿبسن اؼبوافق، 

 اخيت احملبوبة ساؼبا. 
كأخَتنا جزاىم هللا خَتا أحسن اعبزاء. كعسى هللا أف يشملنا بتوفيقو 
كيطور عموران كابرؾ فيو كيدخلنا يف اعبنة الفردكس. كعسى أف يكوف ىذا 

 البحث يستفيد الباحث كللجميع. آمُت اي رب العاؼبُت.
 

 7373 يوين 16ماالنج، 
 حثالبا
 
 

 مفتاح اػبفيفة
 13013321رقم القيد : 
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 مستخلص البحث

بقلم علي أضبد ابكتسَت )دراسة  مسمار جحا البنيوية السردية يف ـبطط (7373. )مفتاح اخلفيفة
التحليل السردم تزفيتاف تودكركؼ(. البحث اعبامعى، قسم اللغة العربية كأداهبا ، كلية 

اؼبشرؼ :  .مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنجالعلـو اإلنسانية ، جامعة موالان 
 فٌت رسفاتى يوريسا, اؼباجستَت

 ، ـبطط اؼبسرحية، تزفيتاف تودكركؼيةجحا، السرد : الكلمات الرئيسية

التأثَت على تصورات  هابنية السرد كديكن عن درست يتفرع من فركع البنيوية ال يى يةالسرد
. يستخدـ اؼبسرحياحتواء عناصر األعماؿ األدبية يف النص  ؼبعرفة عنية ىي القراء. كظيفة السرد
تشمل  اللفظية ، كاليت تنص على أف جوانب(Todorov) تودكركؼ نظريةىذا البحث كجهة 

مستول حضور األحداث اؼبسردة يف النص.  النمطالنظر. ربدد فئة  ةاألمناط كاألكقات ككجهعلى 
كمركر الوقت يف اػبيايل مركر الوقت يف اػبطاب ىو ن زمنيُت: إطاري الوقت اؼبتعلق بُتتشَت فئة 

 .ةاؼبالحظ كجودة اؼبوضعيايل أكثر تعقيدا. فئة النظر: كجهة النظر من خالؿ نالحظ اػبعامل ال

كالوقت ككجهة النظر  النمطالذم يشمل  اللفظيالبحث على جانب  ىذا تركز الباحثة يف
ا بقلم "ميسمار جحالنص اؼبسرحي فيتاف تودكركؼ يف سنظور تدبعلى البنية السردية  بناء لكالـكا

، كالكالـ الراكمأك  كالنمطكجهة النظر  معرفةىو ا البحث َت". كاف الغرض من ىذكثعلي أضبد اب
ميسمار جحا. منهج البحث اؼبستخدـ ىو اؼبنهج الوصفي النوعي. يف النص اؼبرحس كاألكقات يف 

ىو اغبوار.  ا البحثيف ىذ اؼبوضعالوصفي النوعي. ألف  نهجاؼب ةالباحثت ، استخدما البحثىذ
فيتاف سنظور تدبصنفها استنادا إىل البنية السردية تك  اؼبسرحيص النأيضا اغبوارات يف  ةصف الباحثت

 تودكركؼ.
 جحا ميسمار ةاؼبسرحي خططاؼب( كجهة النظر يف 1: )ىذا البحث ىي من نتائجالككانت 

نظر المراقب كجهة حسب ك، أم أف الراكم غَت موجود يف النص ألف موقعو ايستخدـ راكاي خارجي
تستخدـ الكالـ اؼببلغ عن، كالكالـ  ؼبخططيف ا كالكالـأك الراكم  النمط( 7ثالث )الشخص ال

، مسمار جحا ذم عقدة مقدمة ةاؼبسرحي يف اؼبخططكاألكقات  (0، ك)اؼبسرد عنواؼبنقوؿ، كالكالـ 
 كالنهاية. يةزمنية ىي البداية كالوسطال قدالعوايكوف ؽبا ثالثة 
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  Narratology is a branch of structuralism that studies narrative structure and is able to 

influence readers' perceptions. The function of narratology is also to determine the extent to which 

the elements of literary works are contained in a drama script. This research uses Todorov's 

narratology point of view, which states that the veba aspects include the modes, times, and points 

of view. The mode category specifies the level of attendance of the events recounted in the text. 

The category tense alludes to the relationship between two timelines: namely, the passage of time 

in fictional discourse and the passage of time in the much more complex fictional realm. Category 

of view: the viewpoint from which we observe the object and the quality of the observations. 

The researcher focuses on the research only on the verb aspect, which includes the mode, 

time, point of view and narrative based on Tzevetan Todorov's perspective narratological 

structuralism theory in the drama script "Mismaaru Juha by Ali Ahmad Bakstir". The purpose of 

this study was to determine the point of view, mode or storytelling and narrative, and the times in 

the drama script Mismaaru Juha. The research methodology used is descriptive qualitative method. 

In this study, researchers used descriptive qualitative methods. Because the object in this study is a 

dialogue. Researchers also describe and classify dialogues in drama scripts based on Tzvetan 

Todorov's perspective narrative structure. 

The results of this study are as follows: (1) the point of view in the drama script Mismaaru 

Juha uses an external storyteller, namely the narrator is not present in the text because his position 

is only a third person observer / point of view (2) mode or narrator and narrative in the script This 

drama uses reported speech, transposed speech, and narrated speech, and (3) when in the drama 

script Mismaaru Juha is advanced, it has three story timelines, namely the beginning, middle, and 

ending storylines.  
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Naratologi merupakan cabang strukturalisme yang mempelajari struktur naratif dan 
mampu mempengaruhi persepsi pembaca. Fungsi naratologi juga untuk mengetahui 

sejauh mana unsur-unsur karya sastra yang terkandung dalam naskah drama. Dalam 

penelitian ini menggunakan sudut pandang naratologi Todorov, yang menyatakan bahwa 
aspek veba meliputi kategori modus, kala, dan sudut pandang. Kategori modus 

mengemukakan tingkat kehadiran peristiwa yang diceritakan dalam teks. Kategori kala 

menyinggung hubungan antara dua jalur waktu: yaitu jalur waktu dalam wacana fiksi dan 

jalur waktu dalam alam fiktif yang jauh lebih rumit. Kategori pandangan: sudut pandang 
dari mana kita mengamati objek dan kualitas pengamatan.  

Peneliti memfokuskan penelitian hanya pada aspek verba saja, yang meliputi 
modus, kala, sudut pandang dan penuturan berdasarkan teori strukturalisme naratologi 

perspektif Tzevetan Todorov dalam naskah drama “ Mismaaru Juha karya Ali Ahmad 

Bakstir”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sudut pandang, modus atau pencerita 
dan penuturan, dan kala dalam naskah drama Mismaaru Juha. Metodologi penelitian yang 

digunakan adalah  metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode kualitatif deskriptif. Karena objek dalam penelitian ini berupa 

dialog. Peneliti juga mendeskripsikan dan mengklasifikasi dialog dalam naskah drama 
berdasarkan struktur naratif perspektif  Tzvetan Todorov. 

Adapun hasil dari penelitian ini, sebagai berikut: (1) sudut pandang dalam naskah 
drama Mismaaru Juha menggunakan pencerita ekstern, yaitu pencerita tidak hadir di 

dalam teks karena posisinya hanya sebagai pengamat/sudut pandang orang ketiga (2) 

modus atau pencerita dan penuturan dalam naskah drama ini menggunakan wicara yang 
dilaporkan, wicara yang dialihkan, dan wicara yang dinarasikan, dan (3) kala dalam 

naskah drama Mismaaru Juha beralur maju, memiliki tiga alur waktu cerita, yaitu alur 

cerita awal, tengah, dan akhir.   
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث  . أ

إف األدب يتم تشكيلو من األثر الكالمي أك الكتايب. كلألدب كاألثر الكالمي 
كبَتة مثل األصالة كالفن كصباؿ احملتول كتعبَته )ابنويت سودجيماف، أك الكتايب مزااي  

(، إف األدب ىو اللفظ 07، ص. 1644(. رأل أضبد حسُت الزايد )35، ص. 1653
اعبمايل كالبياين، يقصد بو للمس قلوب الذين يعربكف عنو أك يستمونو إما الشعر أـ النثر. 

األديب مل يعد مرتبطا ابلرابطة اؼبعينة، كالعكس كغالبا، ما يرتبط النثر حينما يكوف األثر 
ذلك، الشعر ما يرتبطو حينما يتعلق األثر األديب برابطة القواعد كترتيب األمناط. اؼبثاؿ 
من األدب األديب ىي  القافية كالقصيدة كالشعر، كأما اؼبثاؿ من العمل النثرم ىي القصة 

 كالقصة القصَتة كالتمثيل.

تعبَتا من كاتبو. كاألدب ديكن أف يكوف القصة اػبيايل يعترب األثر األديب 
بواسطة اػبربات الداخلية )الفكرة كاػبياؿ( كاػبربات العملية )صورة اغبياة اغبقيقية إما من 

(، األدب ىو 6، ص. 1645الكاتب أـ اغبقائق الواقعة حولو(. رأل مرساؿ إيستاف )
اة اإلنساف )كاجملتمع( بواسطة اللغة  التعبَت عن اغبقائق الفنية كاػبيالية كمظاىر حي

، ص. 1613كاؼبتوسط كؽبا التأثَت اإلجيايب على حياة اإلنساف. رأل شوقي ضعيف )
(، األدب ىو العمل الذم يوجو اإلنساف إىل الكماؿ، كيتضمن من اعبماؿ كاغبقيقة. 0

األنظمة  عن طريق األثر األديب، يقدر الكاتب على التعبَت اغبر عن حياة اإلنساف كصبيع
 كالشريعات يف اتصالو ابلبيئة حىت يتضمن األثر األديب من اؼبعاين اؼبعينة عن اغبياة.

يعترب التمثيل أثرا أدبيا، كذلك ألف الوسيلة اؼبستخدمة إللقاء فكرة الكاتب ىي 
(. كيف رأم آخر الذم يؤكد على مكانة 117، ص. 7337اللغة )بوداينطا كأصحابو، 
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التمثيل كاألثر األديب ىو إف التمثيل داخل ضمن أنواع العمل، كذلك لقصتو خيالية يف 
(. كالتمثيل ذاتو من أحد 70، ص. 1663صاحبها، شكل نسخة التمثيل )زلفة نور كأ

اآلاثر األدبية اليت مت تصميمها بشكل عاـ على اؼبسرح، كىو حيتاج إىل إىل التخطيط 
كالتدريب كاعبوانب األخرل من العرض. كلكن التمثيل الخيلو من الطبيعة كاألدبية 

حيث أهنا من العناصر  الداخلة ضمن التمثيل، منها اؼبوضوع كالدسيسة كالعقدة كالقيادة،
اعبوىرية يف األثر األديب. كأما العنصر األديب، كدبا فيو التمثيل ىو خلفية كتابة العمل 

 األديب أك التمثيل.
 ىو من اآلاثر األدبية بشكل التمثيل الذم كتبوكلمة السر لشيخ جحا سبثيل 

اليت كقعت يف َت. ىذا التمثيل حيكي عن الواقعة أحد األديب العظيم علي أضبد ابكث
مدينة كوفة )العراؽ( ربت أمر األمَت الظامل. كتب ىذا التمثيل على حسب خلفية الواقعة 
حيث أف األمَت يهتم بنفسو كأىلو كأقرابئو فحسب كال يهتم حبياة قومو، بينما حياة قومو 
يف حالة اغبزف كالضغط. كاعبانب اعبذايب ؽبذا التمثيل ىو شيخ جحا، حيث أنو يعترب 

ا للدكلة، ألنو يقـو ابػبطبة عن طريق اؽبزيل، كلكنو خيدش حاد يف أذف األمَت، كما عدك 
 قوة طابع السلطة، فيعترب شيخ جحا عدكا للدكلة.

رغم ذلك، ما اىتز شيخ جحا، بل ىو كأتباعو يكّونوف اغبركة ؼبساعد الرعية 
كإلقاء ذلك  اؼبظلومة. ىم يصنعوف كلمة السر كشعار التوحيد جملاىد الصدؽ كالعدؿ.

الشعار يف اؼبسألة بُت قادة ضباد ابن عم شيخ جحا، كغنيم الذاف يتنازعاف اغبقوؽ 
كالعدالة يف الطاكلة اػبضراء. حينئذ، أصبح شيخ جحا رئيس احملكمة يف بغداد الذم 
حيصل على الثقة لالنتهاء من تلك اؼبسألة. كيتم القصة عن الواقعة اليت كقعت حُت ذلك 

 كىو القادة الرئيسية كمركز القصة أك مصدرىا. كلمة السر لشيخ جحا ل من خالؿ سبثي
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كؼبعرفة إىل أم مدل عناصر اآلاثر األدبية اليت تضمن يف ىذا التمثيل، فتعرضها 
الباحثة حسب تراكيب النصوص يف ضوء نظرية السردايت لتودفاف تودكركؼ. تودكركؼ 

هور دبقًتح نظرية النسخة األدبية ىو أحد األعياف البنيوية بعد دم سوسَت. ىو مش
أصبحت سردية. يف رأم السردايت لتودكركؼ، يقاؿ إف مطالعة األدب تشمل بثالثة 
أمور، ىي الداللة كاللفظ كالنحو. كيف رأم تودكركؼ، اعبانب الداليل يشتمل على 

كالوقت العالقة بُت احملور السياقي كاحملور التباديل، كاعبانب اللفظي يشتمل على الطريقة 
كالنظرية كالتحدث، كأما اعبانب النحوم يشتمل على تراكيب النصوص ككبو اغبكاية 
كالتخصيص كالعالقة. كمن ثالثة آراء تودكركؼ، ال تبحث الباحثة عن صبيها، كلكنها 
تبحث عن اعبانب اللفظي فقط، الذم تطبق أك تستخدـ الباحثة لتحليل عناصر 

 .كتَتعلي أضبد ابلجحا مسمار  اؼبسرحية ـبطط سردية يفالبنية الالسردايت يف 

 سؤال البحث  . ب
 يف اؼبشكالت صياغة فإف ، أعاله اؼبوضحة للمشكالت اػبلفية كصف على بناءن 
  ىي: البحث ىذا

يف ـبطط اؼبسرحية مسمار جحا لعلي أضبد  كجهة النظركيف  .1
 َت )دراسة ربليلية سردية تزفيتاف تودكركؼ(؟ثابك

َت ثلعلي أضبد ابككيف النمط يف ـبطط اؼبسرحية مسمار جحا  .7
 )دراسة ربليلية سردية تزفيتاف تودكركؼ(؟

َت ثلعلي أضبد ابككيف الوقت يف ـبطط اؼبسرحية مسمار جحا  .0
 )دراسة ربليلية سردية تزفيتاف تودكركؼ(؟

 ج. ىدف البحث
 الدراسة ىذه من الغرض فإف ، أعاله اؼبذكورة كاؼبشكالت اػبلفية إىل استنادا

 ىو:
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يف ـبطط اؼبسرحية مسمار جحا لعلي أضبد  كجهة النظر ؼبعرفة .1
 .َت )دراسة ربليلية سردية تزفيتاف تودكركؼ(تابك

َت تيف ـبطط اؼبسرحية مسمار جحا لعلي أضبد ابك النمط ؼبعرفة  .7
 .)دراسة ربليلية سردية تزفيتاف تودكركؼ(

َت تيف ـبطط اؼبسرحية مسمار جحا لعلي أضبد ابك الوقتؼبعرفة  .0
 .)دراسة ربليلية سردية تزفيتاف تودكركؼ(

 د. فوائد البحث 
 كؽبذا البحث فائداتف : فائدة نظرية كفائدة تطبيقية  

 فأما الفوئد النظرية, كىي: 
 .لتطوير نظرية البنيوية ، كربديدا البنية السردية لنموذج تسفيتاف تودكركؼ .1
تضيف البصَتة كتعزيز النظرايت األدبية. حبيث ديكن أف نقدر األدب  ديكن أف .7

 مع دراسات أخرل.

 كأما الفوائد التطبيقية، كىي:
ديكن أف تكوف مفيدة إلضافة األدب لعشاؽ األدب ، كخاصة اؼبعلمُت  .1

 كالطالب يف عملية تعلم األدب.
الذين يرغبوف يف ديكن أف تكوف نتائج ىذه الدراسة مفيدة للباحثُت اآلخرين  .7

 .دراسة تشغيل الربانمج النصي لكلمة اؼبركر من الشيخ بكتيار من جانب آخر

 البحث   حتديده.  

النظرية اليت ىي األساس ىي النظرية اؽبيكلية السردية اليت طرحها  
تسفيتاف تودكركؼ. يشمل اؼبفهـو الذم طرحو تسفيتاف تودكركؼ لتحليل النصوص 

،  العالقة بُت احملور السياقي كاحملور التباديل: اعبانب الداليل( 1دبية ما يلي: )األ
( اعبانب 0) النظرية كالتحدثجهة  ك اػبطاب كاغببكة( اعبانب اللفظي: 7)
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من . نظرنا للعديد تراكيب النصوص ككبو اغبكاية كالتخصيص كالعالقة: النحوم
الطريقة كالوقت ، كىي اعبانب اللفظي اليت تتضمن اؼبشكالت اليت ديكن ربديدىا

 يةابلنظر  َتثكجحا لعلي أضبد اب مسمار ؿبطط مسرحيةيف  كالنظرية كالتحدث
 .تاف تودكركؼيفز ت

 و. الدراسات السابقة

الدراسات السابقة اليت تستفاد منها كتؤخذ منها األفكار  عرض البحث 
 حيت يتجلي النقاط اؼبعيزة بُت ىذا البحث ك البحوث القددية. ك ىي كما تلي:

.  ؼبالف كوندرا La Lenteurالرركاية يف  السردية. 7312. فرديا سليستيا كارداف .1
 . جوغجاكاراتمية و لم اإلنسانية ك األدب جامعة اغبكعالكلية 

هتدؼ ىذه الدراسة إىل كصف: قصة كركاية ،موقع الراكم ، كموقع 
بحث كظيفة التدىور يف قصة يف ركاية ال لينتور بقلم ميالف كونديرا. طريقة ال

اؼبستخدمة ىي اؼبنهج الوصفي لتقنية ربليل احملتول. مت اغبصوؿ على صالحية 
البياانت كاختبارىا مع صالحية الداليل مدعومة بصالحية حكم اػبرباء. أظهرت 

كانت خياؿ ال لنتيرقد تقدمت كالقصة أبكملها يف ال لنتير ركاية  النتائج أف
"أان" ، كالشخص يف ىذه  الشخصية "أان" ،كاف موقع اؼبشاىد يف شخصية

الركاية كاف متجانسنا ، ككاف موقع الراكم ىو اؼبؤلف الراكم )مؤلف( ، ك ىناؾ 
 تسعة مواضيع من الكسل يف ىذه الركاية.

 Reckless Steinernes Fleischقصة اغبب يف  سردية. ربليل 7314.تييارا افاندا .7

 .جوغجاكاراتمية كو لم اإلنسانية ك األدب جامعة اغبكلية ع. عبورنليا فنكي
الًتكيز ، موضع ككظيفة الراكم اؼبؤامرة ،هتدؼ ىذه الرسالة إىل كصف: 

. يستخدـ ىذا البحث اؼبنهج فنكيللكورنيليا  ركليس سيتينرس فليسيف ركاية 
الوصفي النوعي. نتائج ىذه الدراسة ىي كما يلي: ىذه الركمانسية ؽبا تدفق 
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كظيفة رئيسية ،يتم سرد ىذه الركمانسية بًتكيز  23تسلسالن ك  131لألماـ مع 
داخلي متغَت ، من خالؿ ربليل الشخصية ، كالركاية يف ىذه الركمانسية متباينة ، 

اؼبؤلف( كلو الراكم طبس -كضع الراكم ىو اؼبؤلف ابعتباره الراكم )الراكم
ظيفة االتصاؿ ككظيفة الشهادة كظائف ىي الوظيفة السردية ككظيفة التوجيو كك 

 . كالوظيفة األيديولوجية الوظيفة األيديولوجية( 
. تاف تودكركؼيفز تسردية ربليل يف  سولوؾ تريدادم .7317. دكم كسوايت .0

 .ظبارنجمية جامعة اغبكو 
يف  سولوؾ تردم هتدؼ ىذه الدراسة إىل الكشف عن البنية اؼبوجودة يف

. الطريقة اؼبستخدمة ىي الطريقة للسكرايتتودكركؼ دراسة البنيوية لنموذج 
النوعية الوصفية. بناءن على نتائج ىذه الدراسة ، فإف اعبانب النحوم للتسلسل 

 سولوؾ تردماؼبكاين الذم بدأ هبدؼ اؼبؤلف حوؿ الغرض من كتابة كتاب 
. حيث توجد عشر يفالذم يشرح تعاليم علـو اعباكية اليت تشبو لعبة بطاقة 

،  كَتكؾ، كاغبقائب ، ك   درـك، ك  فييت، ك  فومفوج، ك كاسوتبطاقات ، ىي  
، كاألخ الذم يعرب عن إرادة الشخص الذم  غلينديج، ك  فيجيس، ك  كَتكك  

 .دياف ابهلل العظيم بكل إرادة لويرافقو التنبيو إلغراءات الشيطاف كاإل
. االقتباس يف مسرحية مسمار جحا لعلي أضبد ابكثَت. 7314سييت نور ىدية.  .1

 سورااباي.مية لـو اإلنسانية جامعة االسالمية اغبكو عالكلية 
النصوص اليت ربتمل االقتباس يف مسرحية مسمار  هتدؼ ىذه الدراسة

كأنواع االقتباس يف مسرحية مسمار جحا لعلي أضبد  ،جحا لعلي أضبد ابكثَت
ابكثَت. طريقة البحث اؼبستخدمة ىي طريقة كصفية نوعية ؼبساعدة الكاتب يف 

نصا حيتوم على اقتباس يف  11ربليل اؼبشكالت اؼبطركحة. كجدت النتائج 
مسرحية مسمار جحا لعلي أضبد ابكثَت. كأنواع االقتباس الواردة يف مسرحية 
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بينما تلك اؼبوجودة يف  ،صبلة 05جحا كىي: اقتباس القراف ىناؾ مسمار 
 صبل. 0اقتباس اغبديث توجد 

. اؼبوضوع ك األشخاص يف مسرحية مسمار جحا 7311دمحم اريف ىدية هللا.  .2
 سورااباي.مية لـو اإلنسانية جامعة االسالمية اغبكو عالكلية لعلي أضبد ابكثَت.  

اضيع يف مسرحية مسمار جحا اؼبو  إىل الكشف دؼ ىذه الدراسةهت
كالذين ىم الشخصيات يف مسرحية مسمار جحا لعلي أضبد  ،لعلى أضبد ابكثَت

طريقة البحث ابستخداـ العديد من الطرؽ اليت تشمل صبع البياانت  ابكثَت.
ىي حُت اف  بناءن على نتائج ىذه الدراسةبشكل مباشرة كغَت مباشرة. 

شخصية كلكل شخصية  73 الشخصيات يف مسرحية مسمار جحا ىناؾ
 ،ثرثرة ،طبية ،صبور ،مضحكة ،حكيمة ،شخصيات ـبتلفة مثل ذكية

 استبدادية. 

 

 دراسة نظرية موضوع الباحث منرة
فرديا سليستيا  1

. كارداف
7312 

 Laالرركاية يف  السردية

Lenteur ؼبالف كوندرا 
دراسة ربليل  

 سردية

تييارا  7
 7314.افاندا

قصة يف  سرديةربليل 
اغبب قصة اغبب 

Reckless Steinernes    

   Fleisch عبورنليا فنكي 

دراسة ربليل  
 سردية

0 
 

دراسة ربليل تزفيتاف يف  سولوؾ تريدادم. دكم كسوايت
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تاف يفز تسردية ربليل  .7317
 تودكركؼ

 سردية تودكركؼ

سييت نور  1
. ىدية

7314. 

االقتباس يف مسرحية 
مسمار جحا لعلي أضبد 

 ابكثَت

  

دمحم اريف  2
ىدية هللا. 

7311 

اؼبوضوع ك األشخاص 
يف مسرحية مسمار 

 جحا لعلي أضبد ابكثَت

  

 

التعدؿ ىذا البحث ك الدراسات السابقة ىم يستخدموف نظرية البنية 
الفرؽ بُت تلك الدراسة السابقة كىذا البحث ىو تلك الدراسة  السردية. ك

السابقة موضوعو متنوعة. األكؿ موضوعو من الركاية، الثاىن موضوعو قصة 
اغبب، كالثالث موضوعو سولوؾ. كلكن يف ىذا البحث استخدمت البحث 

 ألف مل يكن كاحدا منهم )الدراسة السابقة( موضوعو من اػبطط اؼبسرحية.
هم عن ـبطط مسرحية، فتسخدـ الباحثة ذلك اؼبوضوع ابلنظرية البنية اؼبوضوع

 السردية.  

 ز. منهجية البحث 

 نوع البحث -1

ألف البياانت يف  الوصفيىذا البحث تستخدـ الباحثة اؼبنهج الكيفي 
ىذا البحث تتكوف من الكلمات اؼبكتوبة. كقاؿ بوغداف كتيلور أف اؼبنهج 
الكيفي كإجراء البحث الذم ينتج البياانت الوصفية بوجود الكلمات اؼبكتوبة أك 
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ألسنة الناس أك األفعاؿ اليت يراقبها الباحثة. اؽبدؼ من البحث الوصفي تعبَت 
على كجو التفصيل ابلكلمات أك الصور كليس  البياانت من اؼبوضوع اؼببحوث

  (.0. ص. Moleong .7311)ابألرقاـ 

 مصدر البياانت -7
 7333مصادر البياانت ىي مبحث أين ربصل البياانت )أريكونطا، 

 (. أما مصادر البياانت ىف ىذا البحث تنقسم إىل مصدرين ك مها :176ص. 

جحا مسمار  مسرحيةـبطط  من البياانت الرئيسية : تؤخذ مصادر. أ
 .كتَتعلي أضبد ابل

تعلق هبذا البحث، كىي من اؼبرجع الذم ي: مصدر البياانت الثانية  . ب
البنية  عن الىت تتعلق هبذا البحث كالكتاباؼبقاالت كالكتب اؼبتعلقة 

 .السردية

 طريقة صبع البياانت -0
استخدـ الباحث طريقة صبع البياانت القراءة ك الكتابة. طريقة القراءة 

 7311ابلقراءة اغبوار كسائل األعالـ اؼبطبوعة )إديزير، ىي طريقة عبمع البياانت 
 ىف استخدـ ىذه الطريقة فعل الباحث مراحل األتية : .(36ص. 

جيدا ك  اؼبسرحيةبعناية مع اؽبدؼ لفهم  اؼبسرحيةقرأت الباحثة .( أ
 ؾبمال.

الفعل  جوانبعدة مرات لبحث عن  اؼبسرحيةقرأت الباحثة .( ب
حبث عن العوامل اليت  جحاالذم شهدتو شخصية  اؼبوجودة
 تسببو.

بعد طريقة القراءة ك حصلت الباحثة البياانت، استخدـ الباحث طريقة 
ات صلة الكتابة. أما طريق صبع البياانت الكتابة ىو الكتابة األشياء اليت تعترب ذ
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(. استخدـ الباحث ىذه 60ص. 7332)ؿبسوف، ابستخداـ لغة عاديةللبحث 
الطريقة لتوثيق البياانت اليت قد صبعت من طريقة القراءة لتسجيل ك توثقها 

 بشكل منهجي. أما خطوات اليت فعل الباحث ىف طريقة الكتابة كما يلي :
 اؼبسرحية.ىف  اغبوار الذم فعلتو شخصية جحا ةالباحثكتبت .( أ
مع شخصية أخرل  جحااغبوار بُت شخصية  ةالباحثصنفت .( ب

 .اليت تسببو العواملك  البنية السرديةاليت تعترب إىل 
 طريقة ربليل البياانت -1

 التحليل طريقة ىو الباحثة تستخدمها اليت البياانت ربليل طريقةطريقة 

 : كىي خطوات،ثالث  من البياانت ربليل كىوبَتماف كيتكوف عند ميلس الكيفية

 البياانت زبفيض .1

 مسرحيةيف إىل مواضع التنغيم كأنواعها  تماـىاال تركيز ك اختار يعٍت
، كالتفريق بُت تنغيم الصاعد كتنغيم كتَتعلي أضبد ابلجحا مسمار 

 اؽبابط كغَتىا. كحذؼ مامل ربتج.
 البياانت تقدًن .7

 الشكل إىل ركبةاؼب البياانت أك علوماتاؼب تركيب عملية من ذاىك 
 .اػبالصة لفحص عيتب الذم التبيع

 البياانت ربليل .0
 مفصال أصبحت حىت وقبل يوضح مل اليت ؤقتاؼب اػبالصة تركيب
 .كاضحا

 ىيكل البحثح. 

علي لجحا مسمار  اؼبسرحية ـبطط سردية يفالبنية ال عن علمي حبث
 من أربعة أبواب، منها: تاف تودكركؼ(يفز تربليلية سردية كتَت )دراسة أضبد اب
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: مقدمة، يف مقدمة ربتول علي خلفية البحث، كأسئلة  الفصل األكؿ
كحدكد  البحث، كأىداؼ البحث، كفوائد البحث،

كالدراسات السابقة، كمنهجية البحث. يف ىذا  البحث,
 الفصل يشرح اللمحة عن موضوع البحث.

 ـبطط يف اؼبوجودة للمحتوايت شرحاإلطار النظرم،  : الفصل الثاين
تاف يفز ت سرديةالبنية الكشرح عن  ،جحامسمار  اؼبسرحية
 . تودكركؼ

رض كربليل عرض البباانت كربليلها، تتكوف من ع:  الفصل الثالث
البباانت اليت صبعت الباحثة. كنتائج التحليل اؼبناسب 

اعبانب  ىي الدراسة ىذهدبنهجة البحث. كستحصل 
 .خطط اؼبسرحيةاؼبمن  اللفظي

: اإلختتاـ، ربتول علي اػبالصة من صبيع الباب  الفصل الرابع
  كاإلقًتاحات من الكاتب.
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الثاين بابال  

 اإلطاري النظري
 

  البنيوية السردية تعريف -أ 

العلم السرد ىو فرع من البنيوية اليت تدرس البنية السردية ككيف تؤثر على 
تعٍت   logos. Naratioك   naratioإدراؾ القارئ. أييت علم السرد من الالتينية 

تعٍت "العلم". يسمى علم السرد أيضا نظرية  logosالقصة، كالقوؿ كاغبكاية، كأما 
قراءة النص السردم. تفسَت كل من السرد كنظرية النص السردم كمجموعات من 

 (.175ص.  7311اؼبفاىيم حوؿ ركاية القصص )راتنا، 

مصطلحات خاصة يف  تعترب القصص كالنصوص السردية كالنظاـ السردم
علم السرد. القصة ىي مفهـو ؾبرد يف نص سردم يف شكل سلسلة من األحداث 
اؼبنسوجة زمنيان حبيث تنتقل القصة من البداية إىل النهاية. تتكوف القصة من مكونتُت 
األحداث كالوجود. األحداث ىو إجراء أك حدث لو نقطة بداية كنقطة هناية. 

زبترب حداثن كاإلعداد الذم حيدث فيو. ديكن إدراؾ الوجود ىو شخصية تتصرؼ أك 
القصص اعبديدة إذا كاف فيها كسيط التسليم. تسمى طريقة تقدًن القصة عرب تلك 
، فإف ركاية القصص ىي حدث  الوسائل بركاية القصص. بناءن على ىذا اؼبفهـو

  .تواصل كينفذه الراكم إلخبار القصة إىل مستلم القصة

ركع للمستقبل ال مستقبل الدراسة األدبية فقط. كقد إف فهم السرد ىو مش
صنع ريكور، يف مؤلفو الزمن ك السرد، بداية سيجدىا الكثَتكف مفيدة حىت كىم 
يفككوهنا كيعيدكف بناىا. ك على اؼبؤرخُت كالفالسفة أف يعرفوا كم يستطيعوف أف 



03 
 

 
 

ما عليها كأكثر، يتعلموا من نظرايت السرد األدبية الىت انقشها، ك علينا كبن، بقدر 
أف نتعلم منها. كقد يكوف األفضل، ك كبن ننتظر اؼبقاالت كالكتب الىت تعطينا 

ل قيمة قد ذالنظرية الىت ننتظرىا، أف نقرأ اؼبسركدات ألهنا ستكوف مصدر ال شئ 
 (.727ص.  1665، دمحم)نساىم بو يف اؼبوضع 

اليت يتكوف منها العمل تركز البنيوية يف البحث األديب اىتمامها على العناصر 
األديب نفسو. يُدعى العنصر عنصر جوىرم، كىو العنصر الذم يبٍت العمل األديب 

(. عنصر القصة ىو ما يُقصد تصويفو يف النص 37ص.  7335نفسو )كوساسيو 
(. يتكوف عنصر 73ص.  7337)نور جيانطا  السردم، بل القراءة ىي كيفية كصفو
وف اغبدث نفسو يف شكل أفعاؿ )أحداث يف القصة من األحداث. ديكن أف يك

شكل أفعاؿ بشرية( كأحداث )أحداث ليست نتيجة أفعاؿ بشرية(. يف شكل 
كجودىا، تتكوف عناصر القصة من الشخصيات كاإلعدادات. القراءة من انحية 

 .أخرل، ىي اقًتاح للكشف عن احملتوايت

مل (، اػبياؿ ىو جسر بُت سلسلة من اعب72، ص . 1652تودكركؼ )
)كاحدة منها مبنية ابغبوار السردم( بعامل اػبياؿ. بعد قراءة عمل معُت، كم من القراء 
يشعركف ابالتصاؿ بعدد من الشخصيات يف العمل بعد القراءة أك التنظيم إذا كاف 

 .دراما. يف الواقع، ما نقرأه كنشاىده ليس سول سلسلة من القراءات األدبية كاػبطية

األكلية مايعرفو األدب يف األكقات الراىنة من أضف إىل تلك البينات 
لك، حياؿ ذتشتت: فمن عساه يقدـ اليـو على الفصل بُت ما ىو أدب كماليس ك
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م الديكن تبسيطخ، من بُت مايعرض علينا من كتاابت )كاسوحة، ذالتنوع ال
 (3، ص 7337

( رأل أف القصة مصنوعة 13ص  7337كفقنا لػجينيت يف سوجيهستويت )
كركنولوجية لفظية ديكن مساكاهتا بتعريف شكلي حيتوم على صبيع اعبوانب   من مادة

اليت أضافها اؼبؤلف، خاصة يف التغيَتات يف ترتيب كقت العرض، ككعي اؼبمثلُت، 
 .كعالقة اؼبؤلف ابلقصة كاؼبشاىدين كالقراء

القصص أك السرد ىو أدكات لفهم تعقيد الذات كالباطن للبشر. عادة ما 
الشخص الذاتية عند التعامل مع اآلخرين ملفوفة يف شكل القصص. تكوف ذبربة 

القصة ىي أيضا خلفية أفعاؿ كأفكار اؼبرء. كهبذا اؼبعٌت تصبح القصة أداة لتربير فعل 
أك فكرة معينة. ذبارب السرد كالتخزين الشخص اليومية يف شكل قصص. جيب على 

أدكات الشخص "ميًتكفا،  ك كيبسًت اعبميع اغبصوؿ عليها. "السرد" ، كما نقلت
لفهم التجربة اغبسية كتنظيمها يف شكل من أشكاؿ اؼبعرفة العملية". )كيبسًت 

 (.71، ص  7334كميًتكفا ، 

(ذكر على أف الراكم أك أعضاء السرد كالقارئ يف 7334ميك ابؿ )ىداية، 
القصة، كىو موضوع لغوم، كليس شخصنا، كليس مؤلفنا. تعريف السرد كقصة أك 

 .ركاية القصص على أنو سبثيل غبدثُت كاقعيُت أك خياليُت على األقل يف تسلسل زمٍت

، ص  1660كفقنا ؼبارم لورم راايف كإرنست فاف ألفُت )ماكاريك ، 
 :فإف علم السرد ينقسم إىل ثالث فًتات، كىي ( ،113-111
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 تقريبا( 1633الفًتة ما قبل البنيوية ) .1
 تقريبا( 1653-1633الفًتة البنيوية ) .7
 حىت اآلف( 1653الفًتة ما بعد البنيوية ) .0
 

يف األساس، فإف تفرد األعماؿ األدبية ليس من ما حيكى كلكنو من كيفية 
حكايتو. لذلك، جيب إعادة سرد القصة حبيث تصبح مؤامرة ، كمسلسل )راتنا ، 

 (.126ص  7311
جتماعية. كيبسًت كميًتكفا، فإف السرد ىو منهج البحث يف العلـو اال كفقا ؿ

نتائج ىذا اؼبنهج ىو القدرة على فهم ىوية اؼبرء كنظرتو للعامل من خالؿ اإلشارة إىل 
القصص )الركاايت( اليت يستمع إليها أك حيكيها يف أنشطتو اليومية )سواء يف شكل 
الغيبة أك القصة أك اغبقائق أك التحليل كما إىل ذلك، ألف اعبميع يسمى ابلقصة(. 

ىذا اؼبنهج ىو القصص اؼبسموعة يف خربة حياة البشر اليومية. يف تركيز البحث من 
القصص أك السرد التقاط التعقيد الثقايف غبياة البشر كالتحدث بو يف اللغة. تعٍت فإف 

)كيبسًت  القصة ليست ؾبرد قصة، بل ىي جزء من البحث لفهم البشر كعاؼبهم
 (.10ص.  7334كميًتكفا 

( بُت أنو إذا كاف منهج البنية 23. ص )سولَت يف سوجيهستويت يقوؿ
السردية ىو اغبصوؿ على االكتفاء ، حىت االكتفاء غَت الكامل. فيجب أف ينتبو إىل 
عملية القراءة حبيث تقدـ العملية عدة تفسَتات حوؿ كيفية ربديد قصة يف األعماؿ 

 .األدبية
ى يف دراستها، لعلم السرد حرية، فبا يعٍت أف علم السرد ال يقتصر عل

النصوص األدبية، بل النص أبكملو كتسجيل للنشاط البشرم. تعترب الركاية ؾبتمعة، 
عناصر البنية السردية إىل  كىو عمل يعترب سبامنا أتريتيك كنص سردم. جاسباف يقسم



06 
 

 
 

قسمُت، القصة كالقراءة. عنصر القصة ىو ما يُقصد تصويفو يف النص السردم، كأما 
 (.73ص.  7337انتورك )نور جي القراءة ىو كيفية كصفو

( ابلنظرية السردية يف الفلم، حاكؿ شرح 1645يُعرؼ سيمور جاسباف )
القراءة السردية، رأل أف ىذه النظرية تشرح كيف عالقة القصة من "قصد اؼبؤلف" ك 

 جاسباف "التقاط القارئ" ابإلضافة إىل "الراكم" ك "الراكم" يف كصف العرض. بدأ
يت تفًتض مسبقنا لقاء اغباكي كاؼبستمع على الرغم من أف الفكرة عن طريق اغبكاية ال

طبيعة االتصاؿ كعالقة االتصاؿ معقدتُت للغاية حىت عند اغبكاية كاالستماع كجهنا 
جاسباف إطارنا من  لوجو. مع كجود العالقة يف ذىن اؼبستمع كاغباكي، اقًتح

 .الشخصيات اػبطابية كوسيلة للتحدث
ة بتحديد الشخصية كالطابع كالتوصيفة. الشخصية تبدأ دراسة النظرية السردي

ىي فبثل حيمل حداثن يف قصة خيالية حبيث خيلط اغبدث قصة، كأما الطريقة عند 
(. دييل 52، ص 1651األديب لتقدًن الشخصية تسمى التوصيف )أمَت الدين ، 

توصيف الشخصية إىل جانب الراكم ألنو متواصل كينقل كل شيء يشعر بو بناءن 
جهة نظره. يقاؿ أف الشخصية تكوف ـبتصة األنصار كبطل الركاية بسبب على ك 

 ركاية الراكم.
( 140: 1651جيعل علم السرد أيضنا نزاعنا بُت إعداد القصة. يشَت أبرامز )

إىل أف إعداد القصة ىو مكاف عاـ، ككقت اترخيي، كعادات اجملتمع )ظركؼ 
اكم مثل اؼبخرج يف فلم، يصبح اجتماعية( يف كل حلقة أك أجزاء من اؼبكاف. الر 

السائق الذم يدير قصة حوؿ كيفية معاعبة ىذه القصة. كىذا ديكنو تغيَت قصة 
حزينة مثل قصة فبتعة، كالعكس صحيح. ىذا ىو ما جيعل علم السرد يؤثر على 

 .إعداد القصة
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كاف توماس كوف رأل أف من ربتاج إىل التجربة كاجملتمع لفهم اجملتمع. يف 
بحث السردم، ال حيتاج فعل التجربة مباشرة. عادة ما تظهر نظرة العامل طريقة ال

كطريقة تفكَت األشخاص الذين يعيشوف يف ؾبموعة يف القصص أك الركاايت اليت 
. اإلحساس عبزء من اجملتمع، عندما كنت ابحثة كأان  يسمعوهنا كيتكلموهنا كل يـو

ص.  7334م )كيبسًت كميًتكفا نشأت القصص اؼبذكورة يف اجملتمع الذيُت أحبث فيه
73) . 

ال تكمن صالحية البحث السردم يف استقرار كموضوعية القياس، كلكنها 
يف صدؽ كدقة كصف اإلنساف كموضوع البحث. ال ديكن تطبيق اؼبعايَت اؼبستخدمة 
بشكل شائع يف البحوث التقليدية الكمية غالبا يف منهج البحث السردم، اليت ؽبا 

. تشمل ىذه اؼبعايَت القدرة على العثور على القصص أك البياانت معايَتىا اػباصة
اؼبناسبة للبحث، كالصدؽ يف قراءة كتفسَت القصص أك البياانت اؼبوجودة، كاغبقيقة، 
كالقدرة على إقامة عالقات كثيقة مع مواضيع البحث، كالقدرة على تلقي 

)كيبسًت كميًتكفا   اؼبالحظات كالبياانت كمعاعبتها يف دراسات حبثية ذات معٌت
 . (71ص.  7334

اعتمادا على ما سبق، ديكن استخالص النتائج حوؿ مفهـو علم السرد، أم 
علم السرد ىو فرع من البنيوية اليت تدرس النظاـ السردم ككيف يؤثر على إدراؾ 
القارئ. ديكن استخداـ دراسات علم السرد لدراسة األعماؿ األدبية، مثل الركاايت، 
كالركمانسية، كالقصص القصَتة، كالقصائد السردية، كاػبرافات، كالسَتة الذاتية، 
كالنكات، كاألساطَت، كاؼبالحم، كاؼبذكرات، كما إىل ذلك. يفًتض علم السرد أف 
القصص ىي العمود الفقرم لألعماؿ األدبية. من انحية أخرل، تعمل القصة أيضنا 

 نقلها إىل اعبيل التايل. على توثيق صبيع األنشطة البشرية أثناء
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  بنيوية تزفيتان تودوروف -ب 
كاف تودكركؼ أحد الشخصيات البنيوية اليت أاثرت كجهات نظره حوؿ 

( 1النصوص األدبية. قاؿ تودكركؼ إف دراسة النصوص األدبية تشمل على: )
( جوانب الفعل: الوضع، 7اعبوانب الداللية: العالقات النحوية كالنماذجية، )

( اعبوانب النحوية: بنية النص، بناء السرد، 0الوجهة، السرد ، ك )الوقت، 
 (.17، ص  1652اػبصوصية كالعالقات )تودكركؼ يف زديار كآخركف ، 

خصص تودكركؼ كتبو األكىل للبحث عن صبالية البناء السردم، ال من 
حيث أنو رسالة ك مضموف، بل من حيث ىو تشغيل ؼبستويُت يف الكالـ: القصة ك 

طاب، أك اغببكة ك التعبَت عنها بواسطة كبو سردم، تتواىل فيو اؼبقاطع اغبكائية، اػب
حسب عالقات شكلية ك تداخالت صورية تعرب عنها صيغ اػبطاب ك سجالت 

لك عرض أكال اىل الشكالنيُت الركس ك ترجم  ذالقوؿ كاختيارات اؼبعجم. كل
 يف األدب، أف الداللة، يف نصوصهم إىل الفرنسية، كأابف يف كتابو عن نظرية النعٌت

ا اعبنس من الكالـ، تًتكز أساسا يف البٌت السردية، كىي اليت تصنع اؼبعٌت من ذى
 خالؿ ما توفره من تعالقات ك تداخالت.

يف ربليل الشخصيات، اقًتح تودكركؼ ثالثة أبعاد ، كىي: اإلرادة كالتواصل 
ه العالقات الثالثة. كرأل أف كاؼبشاركة. رأل فإف صبيع أنظمة العالقات تنشأ من ىذ

الغرض من الشكل الشعرم ليس تفسَتا أك معٌت، بل إنو بنية أك اعبوانب األدبية، 
 (.103، ص  7331الواردة يف القراءة )راتنا ، 

ال تعتمد األعماؿ األدبية على ما يُقاؿ، كلكنها تعتمد على "كيف" تركيها 
د القصة حبيث تصبح ركاية،  (. لذلك، جيب إعادة سر 124، ص  7311)راتنا ، 

(. جيرم ىذا مع نظرية الشكلية الركسية اليت 126، ص . 7311كمؤامرة )راتنا ، 
كىي مناسبة ؼبفهـو تودكركؼ،  (7311)سوراابيت،  سبيز بُت `` قصة '' ك `` مؤامرة
 (.103، ص  7311كىي التاريخ كاػبطاب )راتنا ، 
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النحو  قدًن الذم ينقسم إىلأكجو الشبو الثالثية السابقة مع اػبطاب ال
كالداللة، كالشطف )اللفظي(، ابإلضافة إىل علم اللغة اغبديث اليت تتميز عن النحو، 
كالداللة، كعلم األصوات. يف التحليل، جيب مراعاة ثالثة جوانب، كىي: أ( اعبوانب 
النحوية، كالبحث يف تسلسل األحداث زمنيان كمنطقينا، ب( اعبوانب الداللية، 

لقة ابؼبعٌت كالتعبَت، كمراقبة اؼبوضوعات كاألشكاؿ كاإلعدادات، ك( اعبوانب اؼبتع
اللفظية، كفحص الوسائل مثل كجهة النظر، كأسلوب اللغة، كما إىل ذلك )راتنا ، 

 (.104، ص  7331
ا التحليل ىي ذلك، فإف مناقشة اؼبشكلة اليت سيتم مناقشتها يف ىذكمع 

ؼبخطط اؼبسرحية مسمار جحا للمخرج علي أضبد  نظرية السرد البنيوية. ك تودكركؼ
 ظى. فلعلى كجو التحديد لتحليل جوانب الابكثَت، 

 ان  اللفظي: اخلطاب و احلبكة و وجهة النظر و التحدثاجل -1
 اخلطاب (1

يعرب الوضع عن مستول التواجد لألحداث يف النص. كأما الوقت يعرب 
اػبطاب اػبيايل )يظهر من العالقة بُت سطرين زمنيُت: اؼبسار الزمٍت يف 

سلسلة خطية من اغبركؼ على صفحة أك على صفحات يف ؾبلد كاحد( 
ا بكثَت. )توركدكؼ يف زمار  كاؼبسار الزمٍت يف العامل اػبيايل أكثر تعقيدن

  (.72، ص  1652كآخركف ، 
الربكي األشياء كاألحداث نفسها. كالعكس من ذلك، تظهر احملاكاة يف 

 .ديكن إدراج األلفاظ بطرؽ أكثر أك أقل دقة أنواع ـبتلفة ألهنا
ؼ يف زمار اقًتح جَتارد جينيت التمييز بُت ثالثة درجات تدرج)توركدك 

 :(73، ص  1652كآخركف ، 
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األسلوب الفورم: ىنا ال يتغَت الكالـ على اإلطالؽ؛ ىذا  .1
 يسمى أيضا الكالـ الذم يتم اإلبالغ عنو

األسلوب غَت مباشر أك كالـ معّدؿ؛ االحتفاظ دبحتوايت  .7
النسخة اؼبتماثلة اليت يبدك أهنا قيلت، كلكنو من خالؿ دؾبها 

 .كفقنا لقواعد اللغة مع قصة اؼبتحدث
ربوؿ نطق الشخصية األخَت ىو ما يسمى الكالـ الذم  .0

يقاؿ. ىنا يكفي ذكر مضموف عمل الكرازة دكف االحتفاظ أبم 
 .رهمن عناص

كىكذا ، فإف أسلوب الكالـ يعرب عما إذا كاف التدرج الدقيق يناقش 
اؼبرجع أـ ال: القوة اؼبباشرة تعرب عن اغبد األقصى للتدرج، بينما يوجد اغبد 

 يف حاالت أخرل.األدىن للتدرج يف التفسَت، كالتدرج اؼبتوسط 
 إىل ربليل النصوص ؼبسرحية "مسمار جحا" هتدؼ ىذه الدراسةكأما 

تزفيتاف َت ابستخداـ نظرية السرد البنيوم من منظور ثن علي أضبد ابكم
 ظى.فلعلى كجو التحديد لتحليل جوانب ال، تودكركؼ

 احلبكة (0

جانب آخر من اؼبعلومات اليت ننتقل من اغبديث إىل اػبياؿ ىو 
الوقت/الزمن. يف ىذه مشكلة ألنو جيب أف يكوف فيو رابط بُت خطُت 

عامل اؼبوصوؼ ككقت اػبطاب الذم يصور )توركدكؼ زمنيُت، كمها كقت ال
 (.74، ص  1652يف زمار كآخركف ، 

اآلف الوقت موضوع البحث اػبطَت. كىذا اليبحث مستمرا، ال يتكلم 
 زمار )توركدكؼ يف  تزفيتاف إال أىم اؼبشكالت اليت تنشأ يف ىذا اجملاؿ

 :(03-75، ص  1652كآخركف ، 
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الذم يالحظو القارئ. ال ديكن أف ىذه العالقة ىي الًتتيب أسهل  .1
يكوف التسلسل الزمٍت اؼبستخدـ للقوؿ )الوقت يف اػبطاب( مناسبا 
لوقت اغبدث الذم يقاؿ )الوقت يف الدراما(. ابلطبع خيتلط من 
السابق كاؼبستقبل. للوقت يف اػبطاب بُعد كاحد، بينما للوقت يف 

ذاة تؤدم أيضنا إىل اػبياؿ )الدراما( أبعاد متعددة. استحالة ىذه احملا
مفارقات. كاليت ديكن ذبميعها بشكل كاضح يف نوعُت رئيسيُت من 
اؼبفارقات: استعادة اؼباضي أك العودة إىل اؼباضي كالتنقيب أك يسمى 

 .أيضنا الًتقب
من حيث طوؿ الزمن، ديكن مقارنة الوقت الذم يعترب كقت حدكث  .7

الذم طرح  األحداث اؼبذكورة ابلوقت اؼبطلوب لقراءة اػبطاب
 .اغبدث

العنصر األخَت اؼبهم يف العالقة بُت كقت القصة كسرد القصة ىو  .0
الًتدد. ديكن عرض ثالثة إرىابيُت ؿبتملُت ىنا: يف قصة كاحدة، 
ا فقط؛ يف القصة اؼبكررة، تعرب  يقدـ خطاب كاحد حداثن كاحدن
العديد من اػبطاابت عن نفس اغبدث؛ أخَتنا يف قصة التكرار، 

كاحد العديد من األحداث )اليت تشبو بعضها  يقدـ خطاب
 البعض(.

كأخَتنا، فإف قصة التكرار اليت تقدـ حداثن يتكرر يف اػبطاب ىي تقنية 
شهَتة يف األدب التقليدم. لكن ىذه التقنية ؽبا دكر ؿبدكد. عادة ما يضع 
الكاتب حالة أكلية مستقرة دبساعدة األفعاؿ يف اغباجز الذم حيتوم على 

طئة، قبل ذكر تسلسل كاحد من األحداث اليت تشكل ما يعرؼ قيمة خا
 .ابلقصة
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 وجهة النظر (3
إف معيار كجهة النظر أك ىو كجهة النظر اليت نالحظ من خالؽبا 
موضوع كنوعية تلك اؼبالحظة )يف ؾبملها(. اؼبعيار يربط بُت اػبطاب 

كما ىي،   كاػبياؿ. األحداث اليت يتكوف منها العامل اػبيايل ال تُعرض علينا
ا مع  كلكنها حبسب كجهة النظر معينة. يف ؾباؿ األدب، مل نتعامل أبدن
األحداث أك اغبقائق كما ىي حقنا، كلكنو مع األحداث اؼبعرضة بطريقة 
معينة أك احملولة إىل شكل آخر، أم اػبياؿ. كجهتا النظر اؼبختلفتُت، على 

لبعض. كجهة سبيل اؼبثاؿ، ستجعل األحداث نفسها ـبتلفة عن بعضها ا
النظر اليت تقدـ لنا ربدد صبيع اعبوانب يف اؼبوضوع. عرض ىذا الضوء يف 
الفنوف البصرية كالنظرية األدبية مهم كنقدر على تعلم  الكثَت من نظرية الرسم 

 (.01، ص.  1652)توركدكؼ يف زمار كآخركف ، 

ميزات يف الواقع، كل من أمثلة كجهة النظر اؼبدركسة حىت اآلف ذبمع بُت 
،  1652زمار كآخركف ،  ـبتلفة كاليت سنصفها كاحدة فواحدة )توركدكؼ يف

 :(03-07ص. 

اؼبعيار األكؿ ىو النظرة الذاتية أك اؼبوضوعية لألحداث اؼبعربة عنها  .1
)سنستمر يف استخداـ ىذا اؼبصطلح طاؼبا أننا مل نعثر على مصطلح 

كالناظر: النوع آخر أفضل(. تعطينا النظرة اؼبعلومات حوؿ اؼبنظور 
األكؿ من اؼبعلومات يسمى موضوعا كالثاين يسمى ذاتيا. ال زبلط 
بُت ذلك كبُت إمكانية تقدًن القصة أبكملها مع ضمائر اؼبتكلم: إما 
بذكر ضمائر اؼبتكلم أك ضمائر الغائب، ديكن أف يقدـ القصة كال 
النوعُت من اؼبعلومات. يذكر ىنرم جيمس الشخصيات اؼبنظورة  

اظرة على أهنا عاكسة: إذا كانت الشخصيات األخرل ؾبرد كالن
 .صورة يف الوعي، فإف العاكسة ىو مسند نفسو
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جيب سبييز اؼبعيار األكؿ الذم يوضح بشكل أساسي اذباه العمل   .7
الذم قاـ بو القارئ )من كجهة نظر القارئ إىل اؼبوضوع( عن اؼبعيار 

لومات احملصولة، أك الثاين الذم مل يتعلق ابلكيفية بل بكمية اؼبع
مستول معرفة القارئ. من خالؿ االستمرار يف استخداـ 
االستعارات البصرية، ديكن سبييز شيئُت يف اؼبعيار الثاين: اتساع 
النظرة كالعمق أك مستول اغبدة. يف ىذا، عادة ما يشَت اتساع اآلراء 
 إىل كجود قطبُت، كمها النظرة من الداخل كاػبارج. يف الواقع، كجهة

النظر اػبارج  أم كجهة النظر اليت تصف فقط اإلجراءات اليت ديكن 
نظرىا دكف تضمُت التفسَت أك التشتيت يف ذىن بطل القصة، 
ا نقية حقنا: ىذا سيكوف فبا تسبب يف عدـ فهم  ليست أبدن

 .األحداث
ىنا حيتاج إىل تعرؼ اؼبعيارين اللذين  يصوعاف تقسيم كجهة النظر  .0

 عالقة ؽبما ابلنظرة، كمها اؼبعارضة بُت اؼبفرد إىل نوعُت فرعيُت، ال
كاعبمع من جهة كبُت كجهات النظر الثابتة كتغيَت كجهات النظر 
من جهة أخرل. يف الواقع، ديكن ترتيب كل من ىذا اؼبعيار كفقنا 
ؽبذه اؼبعايَت اعبديدة: ديكن نظر الشخصية من الداخل فيمكن نظر 

ة إىل ذلك، ديكن استخداـ صبيع الشخصيات من الداخل. ابإلضاف
النظرة الداخلية للتعبَت عن الشخصية طواؿ القصة أك عبزء كاحد 

 .فقط من القصة
جيب يف اعتقاد الوىم بعض اؼبعلومات كلو كانت غَت صحيحة. قد  .1

ربدث حالة متطرفة أيضنا، كىي أنو ال توجد معلومات على 
 جيب نسياف اإلطالؽ: مل نعد نتعامل مع األكىاـ، بل مع اعبهل. كال

ا، فالسبب ىو طبيعة اللغة نفسها؛ لذلك  أف الوصف مل يكتمل أبدن
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ال ديكن إلقاء اللـو على أحد لقوؿ شيء ما ابلتفصيل الكامل طاؼبا 
أف الصفحات التالية ال زبربان أنو يف مرحلة ما من القصة اليت زبفيها 

 .شيء منا
اؼبعيار احملدد  كأخَتنا ، من حيث كجهة النظر، فإنو يشمل أيضنا على .2

إىل حد ما، كىي تقييم األحداث اؼبطركحة. ديكن أف يكوف كصف  
كل جزء من القصة حكما أخالقيا: عدـ االعتبارات يبُت موقف ذا 
مغزل كبَت. ليس من الضركرم أف يتم التعبَت عن التقييم دائمنا من 
أجل الوصوؿ إىل القارئ: لفهم اغبكم الضمٍت، كديكن للقارئ أف 

ؼبساعدة بشأف مدكنة اؼببدأ كرد الفعل النفسي الذم يبدك يطلب ا
أنو مقدـ بشكل طبيعي. ال حيتاج القارئ أيضنا إىل التمسك بوجهة 
النظر اؼبتطرفة، بل ابستخالص استنتاجات حوؿ ؿبتول ـبتلف 
سبامنا، كيف ىذا قد ال يقبل االعتبارات األخالقية كاعبمالية الواردة يف 

: التاريخ األديب يعرؼ العديد من األمثلة كجهة النظر اؼبستخدمة
على التشويو القيم اليت ذبعلنا كبًـت الشرير ككبتقر الشخص اعبيد يف 

 .اػبياؿ الذم أييت من مسافة بعيدة عن القارئ
 التحدث (5

ديكن خطاب صبيع معايَت اعبوانب اللفظية اؼببحوثة حىت اآلف مرة 
ػبطاب فيما يتعلق أخرل مع كجهات النظر األخرل. ىنا اليُبحث ا

ابػبياؿ الذم يبنيو، كلكن كالمها يناقش فيما يتعلق حبامل اػبطاب، 
موضوع الًتنيم أك كما يشار إليو عادة يف األدب، الراكم. كىذا يثَت 

 .مشكلة، كىي مشكلة ركاية قصة

الراكم ىو فاعل كل األعماؿ اليت تبٍت القصة الذم استعرضناه. 
لذلك فإف صبيع اؼبعلومات حوؿ الراكم تشرح غَت مباشر بناء القصة. ىو 
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الراكم الذم يعرب عن اؼببادئ األساسية للحكم، ىو الذم خيفي أك يعرب 
عن عقوؿ الشخصيات كابلتايل جيعلنا نشارؾ مفهومو العقلي: ىو الذم 

زمٍت بُت استخداـ الكالـ اؼبباشر كاػبطاب اؼبعدؿ، كبُت الًتتيب الخيتار 
 .ال توجد قصة بدكف راكم لألحداث أك تشويو األحداث.

كمع ذلك، ديكن أف زبتلف أيضنا مرحلة حضور الراكم. الفرؽ بُت 
اغبالتُت كبَت حىت استخداـ مصطلحُت ـبتلفُت لإلشارة إليو: يطلق عليو 

صرحيا، كما مل يُذكر صرحيا يسمى اؼبؤلف الضمٍت.  الراكم فقط عند الذكر
القصص اليت تستخدـ الشخص األكؿ ال ذبعل صورة الراكم أكثر 
كضوحنا، بل ذبعلها أكثر ضمنية. ككل احملاكالت لتفسَت ىذا ستؤدم 

نفسو ىذا  فقط إىل موضوع التدريس اػبفي متزايدا: الكالـ الذم يذكر
 .اػبطاب، خيفي عنصر اػبجل خبجل

كمع ذلك، فمن اػبطأ أيضنا فصل الراكم سبامنا عن اؼبؤلف اؼبعٍت كال 
يعتربه سول أحد الشخصيات. جيب أف نضيف أف الراكم ديكن أف 
يلعب دكرنا رئيسينا يف القصة )كوف الراكم شخصية رئيسية( أك العكس، 

ا غَت ابرز ، ص.  1652زمار كآخركف ،  )توركدكؼ يف فقط كونو شاىدن
04-06). 

 ريثجحا" كتبها علي أمحد ابك مسمار"مسرحية  خمططصف و ج. 

 ( عن مؤلف خمطط ادلسرحية مسمار جحا1 

َت. كىو شاعر ثمار جحا" قد كتبها علي أضبد ابكؼبسرحية "مس ـبطط
نسل  1613ديسمرب  71كلد يف سورااباي يف . كىو من جنسية حضرموت
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بوب سعيد" من " كأما األـ ؼ"نور ثَتضرموت. كاف األب اظبو "أضبد ابكح
  سورااباي.

علي أضبد ابكثَت ىو علي بن أضبد بن دمحم ابكثَت الكندم، ىو الكاتب 
اإلسالمي كاؼبسرحي اؼبعركؼ األديب الشاعر من قبيلة كندة اليمنية اؼبعركفة )عبد 

 (.13، ص  7334هللا 

ككاف أبوه )أضبد بن دمحم ابكثَت( كتزكج ابمرأتُت إندكنسيُت، فالزكجة 
ظبها "رقية" من ظباراغ ك تنتسب من العرب كؽبا بنت كاحدة اظبها فاطمة األىل ا

 (16-15ص  7317)فبلوئة 

كأما زكجتة الثانية اظبها "نور" صدرت من سورااباي تنتسب من العرب 
كؽبم عشرة أكالد، كاف كلده األكرب قد مات كمل يعرؼ اظبو، كأظباء أكالده ىم 

)الثانية( كعلى أضبد كشفاء كخدجية كابو  عبد القادر كعائشة )األكىل( كعائشة
 7331بكر كرقية كحسن. مث تزكج على أضبد ابكثَت ابمرأة حضرموت )مواردم 

 (.13ص 

ه الطفولة. كمل ذكقضى هبا طفولتو األكىل كمب نعرؼ شيئا عن حياتو يف ى
بلغ من العمر شبانية أعواـ أرسلة كالده إىل حضرموت موطن آابئو كأجداده. 

ك عادة اػبضاـر اؼبقيمُت يف اؼبهاجر حيث يقوموف إبرساؿ أبنائهم إىل ككانت تل
كطنهم األصلي لينشأكا نشأة عربية خالصة يف أرض اآلابء كاألجداد كلتخلص 

 (71، ص.  7334ألسنتهم من شوائب العجمة )عبد هللا 

عاش ابكثَت حقبة زمنية غَت قصَتة حضرموت مث تنقل بُت عدف كحبشة 
فحصل علي  1610حيت استقر بو اؼبقاـ يف مصر عاـ  كصوماؿ كاغبجاز

اعبنسية اؼبصرية كالتحق بقسم اللغة اإلقبليزية يف جامعة فؤاد األكؿ )القاىرة( عاـ 
 (.75ص  1136)العشماكل،  1636كعاش يف مصر حيت كفاتو سنة  1612
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يف سن العاشرة ، أرسلو األب إىل حضرموت للدراسة الدينية يف مث 
العلمية. بدأ ابكتسَت مهارتو األدبية من خالؿ الشعر. تطورت  مدرسة النهضة

عامنا بنفسو. انتقل  10قدرتو األدبية بسرعة كقد سبكن من أتليف شعره يف سن 
علي أضبد ابكتسَت إىل عدف كاؼبملكة العربية السعودية قبل أف يلتحق جبامعة 

. من مؤلفاتو 1613دبلـو ؼبعلمي الًتبية حىت عاـ  -فؤاد )جامعة القاىرة(. 
األدبية النصوص النثرية كالشعرية كالتارخيية. تدعم مؤلفاتو قراءة كتب عن الًتاث 

 ديب الغريب.العريب كاأل

تنوع انتاج ابكثَت األديب الركاية كاؼبسرحية كالشعرية كالنثرية، كمن أشهر 
اليت أعمالو الركائيتو "الثائر األضبر" كمن أشهر أعمالو اؼبسرحية " سر شهرزاد" 

 ترصبت اىل الفرنسية ك "مأسة أكديب" اليت ترصبت أىل اإلقبليزية.

اشتغل ابكثَت ابلتدريس طبسة عشرة عاما منها عشرة أعواـ ابؼبنصورة مث 
ـ انتقل للعمل يف كزارة الثقافة كاإلرشاد القمي  1622نقل إىل القاىرة. كيف سنة 

ابة على اؼبصنفات الفنية دبصلحة الفنوف كقت إنشائها، مث انتقل إىل قسم الرق
 (.772ص  7331كظل يعمل يف كزارة الثقافة حيت كفاتو )مواردم 

َت على ؾبموعة متنوعة من اػبربات كالزايرات. ثكيعتمد مؤلفات ابك 
علي أضبد ابكثَت رائدة يف مسرحية األدبية العربية اغبديثة. على من طفلتو درس 

 .1636-1613عيش يف يف إندكنيسيا مع علماء نوسانتارا. ك ىو ي

ص  7317كاف ابكثَت يؤلف كثَتا من األعماؿ األدبية كىم )فبلوئة 
( : يف اؼبسرحية : مسمار جحا ك عودة الفردكس كحبل الغسيل كمأسة 14

أكديب كىارؤت كماركت، أما يف الركاية : سالمة القس كليلة النهر كالثائر األضبر 
ابكورة الشعر كأزىار الريب يف شعر كسَتة شجاع كالفارس اعبميل، كيف الشعر : 

 الصبا كالعدنيات كاغبجازايت.
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قدـ على أضبد كقد اشتهرت مؤلفاتو على نطاؽ كاسع من قبل اعبمهور. 
ابكثَت مسامهة حقيقية للغاية يف ؾباؿ األدب. ك ىو معركؼ ابلركائي ككاتب 

دب القصة القصَتة ك كاتب السيناريو اؼبسرحية. مع العديد من األعماؿ األ
"مسمار  كإحدل من مؤلفاتو الشهَتة ىو نص مسرحيةكاءه. ذ م كلد من الذال

 أال كىو اؽبدؼ الرئيسي للباحث يف حبثو ىذا. جحا"

 عن قصة خمطط ادلسرحية مسمار جحا( 0

 َت يف نص مسرحية "مسمار جحا" ىوثالذم اخًته ابك خططكأما اؼب
مضحكة كنكاتو ربتوم واس. شخصية عامة نالشيخ جحا أم اؼبشهور ابسم أبو 

على انتقادات حادة، قد ربظى بشعبية يف بلده األصلي حىت اآلف، الشرؽ 
األكسط. إف شخصية الشيخ جحا يف ىذه القصة زبتلف عن شخصية جحا 
اؼبعركفة يف العصور القددية، إما االختالفات من حيث األىداؼ، ككذلك 

ئل اؼبستخدمة لتحقيق االختالفات يف أشياء أخرل ، على الرغم من أف الوسا
اؽبدؼ سواء. إف األسلحة كالوسائل اليت يستخدمها جحا لتحقيق أىدافو 

 ليست سول النكات كالفكاىة.

إف األساليب اليت ازّبذىا الشيخ جحا ىو فكاىاتو الذكية ، ككذلك 
الرباءة الذكية البنو أـ اغُبسٍت. كالطرؽ اؼبعقدة اليت ازّبذىا عبد القوم كضباد كاف 

 للشيخ جحا يف السالح. إف ركح الدعاابت ليست ؾبرد عزاء فكاىي، زميال
كلكنها مليئة بقيم اغبكمة كالشجاعة إلعالف ما ىو اغبق كالصواب كما ىو 
الباطل. كىكذا يبقى كل من ركح الدعابة اؼبنعشة كاؼبرحة كالفكاىة اؼبرة ينبوعنا 

 كمصدرنا للحكمة كالشجاعة ليكونوا صراحة يف الكالـ.

سبب من أف نص ىذه اؼبسرحية "مسمار" ألف مدينة الكوفة )العراؽ( كال
حيكمها زعيم طاغية. اغباكم يهتم كثَتا بعائلتو أك أصدقائو فحسب. يعيش 
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الناس يف ضغط كمعاانة. يقوؿ اؼبؤلف إف اؼبقصود ابؼبسمار ىو دعول قضائية أك 
تالكو ، حىت طريق أك شيء يريد كل مستعمر من بلده االستعمارم امتالكو كام

 يتمكنوا من االستمرار يف زرع أظافر قوهتم.

يف ىذه اغبالة ظهر الشيخ جحا، الشيخ جحا ىو رمز للمقاكمة. 
كاغبماية من الظلم كاالحتالؿ كاالستبداد يف منطقة الشرؽ األكسط كالدكؿ 
النامية ابلغا، حيث ربالف العديد من اغبكاـ مع أطراؼ أجنبية. ىذا ىو ما 

 من البؤس يف كل مكاف ، ككذلك اؼبعاانة لألبرايء ألهنم غالبا ما يسبب الكثَت
 يكونوف ضحااي لعبة الذكاء كالسلطات احمللية الفاسدة.

كاف الشيخ جحا مشهوران إبماـ ذكي، ككاف ؿببو اؼبسجد يبحثوف عن 
ؿباضراتو. ؼبست ؿباضراتو اؼبشاعر كضربت قلوب اؼبصلُت. كقد ألقت احملاضرات 

 كسط مصاعب اغبياة يف ظل نظاـ حكم فاسد كظامل. الضوء عليهم

كثَتا ما يعقد الشيخ جحا ؿباضرات بطريقة مرحية، يلمح الشيخ جحا 
السلطات ما تفي ابلوعود كالتباىي غالبنا. يبدك أف ؿباضرات الشيخ جحا اليت 
جذهبا الكثَت من الناس دعت غطرستو اػباصة إىل أمَت الكوفة الذم كاف يف 

ألف بعض التلميحات اليت مت إخراجها يف ؿباضرات الشيخ جحا ذلك الوقت، 
 جذبت الكثَت من مزاج األمَت.

على الرغم من أف نقد مليء ابلفكاىة، لكنة قادرنا على خدش أذف 
اغباكم كسخرية من اعبشع البشرم. كشخصية السلطة االستبدادية، حىت اعترب 

 الشيخ جحا عدكنا للدكلة.

 النضاؿ من أجل ربرير الناس كاألمة من مل يتزعزع الشيخ جحا، يف
السلطة الظاؼبة الذين يتحدكف مع قول أجنبية عاؼبية. سبكن الشيخ جحا 
كأصدقاؤه من صياغة كلمة مركر تبُت أهنا فعالة كرمز موحد ؼبقاتلي اغبرية 
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كالعدالة. ىذا مطلوب دائما من قبل أم ؾبتمع يريد أف ينضج، كيريد أف ينضج 
 اؼبشكالت اليت تنشأ أمامو. يف مواجهة صبيع

من خالؿ شخصية الشيخ جحا كالشخصيات األخرل يف ىذه النص، 
يريد مؤلف ىذه القصة إيصاؿ رسالتو من خالؿ الصيغ كرموز أساسيات 
الشخصية ، من الشخصيات الشخصية الديناميكية كالتقدمية يف الشرؽ األكسط 

ضمٍت، مثل بُت اغبكاـ كاؼبناطق العربية األخرل. يتم نقل الرسائل بشكل 
 كالناس، كبُت الفائزين كاػباسرين.

كتب اؼبؤلف ىذه القصة ردان على نداء حسو اؼبخصي للقومية ، 
كسخطو الذم حيرؽ الركح دائمان ، عندما رأل طغياانن متفشيان يف بلده )مصر(. 
يضاؼ إىل سلوؾ السكاف العرب يف الشرؽ األكسط الذين حيبوف تشكيل 

ؿ أجنبية، كخيوف األمة كالدكلة ؼبصاغبهم الشخصية أك اعبماعية ربالفات مع دك 
 فحسب.

كل ذلك عرب عنو اؼبؤلف عرب كسائل اإلعالـ عن شخصية تدعى الشيخ 
جحا. من خالؿ ىذه الشخصية، يكشف اؼبؤلف عن كل اليأس الذم جيتاح 

لفة سكاف الشرؽ األكسط، بسبب ضبيمية الغزاة. ككذلك التعبَت عن اؼبعاانة اؼبخت
 اليت تسببت هبا أفعاؿ خونة األمة الذين عززكا مكانة الغزاة يف بالدىم.

ن هتدؼ ىذه الدراسة إىل ربليل النصوص ؼبسرحية "مسمار جحا" م
، تزفيتاف تودكركؼَت ابستخداـ نظرية السرد البنيوم من منظور ثعلي أضبد ابك

ك  /الزمنالوقتك اليت تشمل الوضع  ظىفلعلى كجو التحديد لتحليل جوانب ال
 .كجهة النظر ك التحدث
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 الباب الثالث
 عرض البياانت وحتليلها

 

تبحث الباحثة يف الفصل ربليل السردية يف ـبطط اؼبسرحية مسمار جحا 
سيتم ربليلو حسب اعبانب الفعلي كفقا للنظرية اليت يعربىا لعلي أضبد ابكثَت. 

، كىو أحد اػبرباء يف ربليل السرد البنيوم. رأل تودكركؼ (Todorrov)تودكركؼ 
(Todorov)  .أف اعبانب الفعلي يشتمل على فئات الوضع كالوقت ك كجهة النظر

تعرب فئة الوضع مستول حضور األحداث يف النص. كأما فئة الوقت أشارت إىل 
اػبط الزمٍت العالقة بُت اػبطُت الزمانيُت، مها اػبط الزمٍت يف اػبطاب الزمٍت ك 

يف العامل اػبيايل أكثر تعقيدا منو. كاألخَت، فئة النظر تعٍت كجهة النظر اليت 
 نالحظ منها األشياء ك جودة اؼبالحظة )صحيحة أك خاطئة، بعضها أك صبيعها(

 (.73-72ص  1652)تودكركؼ 

كفيما يلي مبحث من كجهة نظر اعبانب الفعلي الذم يتعلق بفئات 
ة النظر. كلكن، ألف تًتابط فئة الوضع ك كجهة النظر الوضع كالوقت ك كجه

كتؤثر على بعضهما البعض من قبل الباحث، كابلنظر إىل أهنما من دراسة 
البنيوية اليت تتطلب منهما الكماؿ، فيتم اعبمع بينهما. كديكن فصل اؼبباحث 

 اعبديدة يف قسم فئة الوقت.

 ابكثري اخلطاب يف ادلخطط ادلسرحية مسمار جحا لعلي أمحد -أ 
قبل أف نبحث عن اعبانب الفعلي )فن السرد( يف ىذه اؼبسرحية، ستقدـ 
الباحثة ـبططات السرد اليت توضح مستول السرد كإطاراتو لتوضيح اؼبباحث 

 التالية.
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 نقاس:

بناء على الرسم البياين، يقاؿ إف يف مسرحية "مسمار جحا" لعلّي أضبد 
ابكثَت أنواع ركاايت القصص اليت تستخدـ الراكم اػبارجي. الراكم اػبارجي ىو 
الراكم الغائب يف نص القصة ؼبكانتو مالحظا أك انظرا للشخص الثالث فقط، 

 أك يعٍت الراكم اليلعب دكره يف نص القصة.

قصة ، يستخدـ اؼبؤلف تقنية الراكم اليت ليست شخصية يف ال يف ركاية
الراكم  .القصةالقصة ، أك التحليل الداخلي لألحداث ، أك التحليلي يف سرد 

خارج القصة ، كال يركم سول الشخصية الرئيسية الشيخ جحا كالعديد من 
 .الشخصيات األخرل

ركاية كل فإف الراكم قادر على أنو خارج القصة، على الرغم من  .
حدث مر بو الشخصية الرئيسية كالعديد من الشخصيات األخرل ابلتفصيل 

الراكم كلي العلم كالتحليلي حوؿ الشكل اؼبادم كاألفكار كاؼبشاعر  .كبعمق
ؼبخطط اؼبسرحية مسمار جحا. فيما يلي مثل لبياانت لبعض الشخصيات يف ا

 من ـبطط اؼبسرحية مسمار جحا:

 

الراكم يصبح  الراكم
مالحظا كانظرا 
 للشخصية الثالثة

 السيخ جحا

 

 

الشخصية 
 الرئيسية
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الدار البن أخى سفها كما تزعم ىذه اؼبرأة، : إىن ما كىبت  جحا

كلكٌت نظرت فوجدتٌت شيخا كبَتا كليس يف أىلى رجل رشيد 

غَت ضباد ابن أخى، فخشيت إذا أان مت أف يضيع أىلى 

كعلياىل، فرأيت أف أجعل ضبادا كصيا عليهم يرعى شئوهنم 

بعدل. غَت أف امرأتى تكره ضبادا كال تطيقو كما تنفك تعَته أبنو 

ح ابن فالح كأنو ليس كفؤا البنىت الىت اردت أف أزكحها لو، فال

كابنىت تريده كال تريد غَته. فإذا كانت ىذه اؼبرأة تصنع كل ىذا 

كاان حى فماذا يكوف حاؽبا بعد كفاتى؟ لذلك رأيت أف أجعل 

ابن أخي صاحب اليد العليا يف اإلنفاؽ على أىلى ك عياىل 

أف تغلبو غلى أمره، فاتفقت  حىت ال تقدر ىذه السليطة اغبمقاء

معو على أف أىب لو الدار ليبيعها فيستثمر قيمتها يف عمل رابح 

 يستطيع بو أف يكفل ؽبم بعدل العيش الكرًن.

 (62)ابكثَت ص. 

 

كما كضح يف جزء من النص أعاله، من الواضح أف الراكم ىو الذم 
اكم يقص عن اليشارؾ أك يلعب دكره يف نص القصة، كىو مالحظ الغَت، كالر 
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قصة حياة الشيخ جحا فقط. تلك العبارة ىي العبارة اليت نفذىا اعباين  أك 
شخصية "أان" حيث إف شخصية "أان" راك الذم لو أتثَت كبَت على عقدة قصة 

 "مسمار جحا".

يقوؿ الراكم عن قصة الشيخ جحا، ابلنظر إىل أف الراكم يصبح 
الشيخ جحا مت ربقيقو من الراكم، مالحظا كانظرا للشخصية الثالثة. ما أصابو 

كفتحت القصة بتعرض الراكم. أكال، السرد متساكم، كالقصة يتم تعبَتىا بفن 
السرد الذم يقولو الراكم. كظهر حضور الراكم من نقاط اؼبعلومات. السرد ىذا 
ديكن بو االنطباع أبف صبيع األحداث موجودة بشكل ضمٍت، كلكن كجودىا من 

 خالؿ الراكم. 

لو أف للراكم دكرا قواي لتفسَته القصة كتقدديها كما يف النص. كما 
الراكم كشخصية اثلثة يعرؼ كثَتا عن ىذه اؼبسرحية ؼبنسقو لألحداث اليت ديكن 
النظر من خاللو. كاف االنطباع اؼبستفيد منو أسلواب بُت الراكم مع األحداث ك 

 الشيخ جحا.

خصيات أخرل ىي كيليو، السرد يف مسرحية مسمار جحا يقص عن ش
عباد كحرائق كأبو صفواف، حيث إهنم فرقة اليت يتجسسوف اػبطابة كحركة الشيخ 
 ، جحا. ىم جواسيس للشعوب األجنبية اليت تبدأ اؼبشاكل يف بلده. ذات يـو
خيطب الشيخ جحا خطابة خارج اؼبسجد اعبميع الذم كقع يف مدينة كوفة. 

رااب يف شرفة اؼبسجد، ىم عباد يبدك أف عدة من الرجاؿ يقوموف متوترا كاضط
 كىريق كأبو صفواف. يظهركف أهنم يالحظوف الشيخ جحا خارج اؼبسجد. 

بعد انتظارىم يف مدة طويل، خرج الناس من اؼبسجد. منهم يذىبوف 
الستمرار أعمالو، كمنهم جيلسوف يف اؼبسجد دبدة طويل الستماع النصائح 
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اد كحرائق كأبو صفواف جيلسوف كاػبطاابت اليت يقدمها الشيخ جحا. كأما عب
 أيضا بُت اغباضرين اؼبشاركُت جمللس الشيخ جحا.

كما شرحت الباحثة يف اؼبباحث اؼباضية عن الراكم الغائب يف النص 
ؼبكانتو مالحظا أك انظرا للشخصية الثالثة، حينما يقص عن ىذا القسم، يبقي 

كم كمالحظ. عندما السرد منفصال ألف األحداث يتم نقلها عن طريق منسق الرا
يقص الراكم عن ىذا القسم، السرد يتم فصلو لتقدًن األحداث من خالؿ منسق 

 الراكم كمالحظ. 

كلكن أسلوب السرد متحوؿ عندما مل ربوؿ األقواؿ بتة أك يسمى أيضا 
ابلتقرير. يقصد هبذا الشرح، ألف ربدث شعور القصة يف الواقع، فيتم ابنتحاؿ 

تفويض ألف يقدـ القصة إىل شخصياهتا كالما مباشرا. كالراكم يركم الراكم ال
 مهمة الراكم ىي إبالغ ؿبادثة الشخصيات كماكجدت دكف ربويلو.

 الكالم الذي يتم إبالغ .1

 يف مسرحية مسمار جحا لعلّي أضبد ابكثَت الكالـ الذم يتم إبالغو كمايلي:

ذه اللحية : ما عندل شىء أستحى من إبرازه للناس اللهم إال ى جحا

الىت التريد أف تنتظم أبدا، كلو ال مراعاة السنة غبلقتخا كما 

 !فعلت أنت بلحيتك 

 : )ؿبتدا( من قاؿ لك ايخبيث إنٌت حلقت غبيىت؟ حريق

 : فأين إذف؟ ىل أكلتها نعجتك كأنت انئم؟ جحا
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 )ضحك( ؼباذا مل تشبعها قبل أف تناـ ؟ )يتعاىل الضحك(

)يتميز حريق غيظا كمن يهم أف يبطش جبحا لوال أف يومئ لو  

 عباد أبف يسكن(

 (73)ابكثَت ص. 

كتظهر بياانت حوار النص أعاله تقنية ركاية القصص اليت يكوف راكيها 
يركم الراكم أك خيرب الشيخ جحا كشخصيات أخرل يف القصة . خارج القصة

ا الشخصية الرئيسية من خالؿ اإلبالغ عن صبيع األشياء اليت زبتربى
 .كالشخصيات األخرل

كمع ذلك ، فإف الراكم قادر على ركاية أكرب قدر فبكن من التفاصيل  
يف  .عما خيتربه كيشعر بو الشخصية الرئيسية كالشخصيات األخرل يف القصة

مثاؿ البياانت أعاله ، يستطيع الراكم شرح شيء يشعر بو الشيخ جحا 
على الرغم من أف اؼبؤلف ال يصبح تلقائينا يثبت أنو  ىذا .كشخصيات أخرل

الشخصية الرئيسية يف القصة ، إال أف اؼبؤلف قادر على كصف العديد من 
..األمور اؼبتعلقة دبحتوايت القصة بعمق

 كالم الذي يتم حتويل .0

مث كالـ الذم يتم ربويلو ىو كالـ أبسلوب غَت مباشر أك قوؿ الذم يتم 
يف ىذا   طريق ذبمع القواعد اللغوية بقصة الراكم.تعديلو، يعٍت كالـ بليغ عن 

اغباؿ، اؼبالحظ يالحظ صبيعها عن كثب. كلكن ىذه اؼبرة، الراكم اليعطي 



37 
 

 
 

التفويض إىل الشخصية الفًتاض القصة إال ىو الذم يؤدم دكره. كمع ذلك، 
 حاكؿ الراكم  ركاية القصة أبقرب ما ديكن. 

إال يستخدـ كالـ الشخصية بذلك، اليستخدـ الراكم كالمو ابلكامل 
الذم حيولو إىل كالمو. جاءت يف كالـ التحويل األحداث فحسب كلكن أيضا 

 اؼبناظر كالشخصيات كأفكارىا كغَتىا.

 يف مسرحية مسمار جحا لعلّي أضبد ابكثَت كالـ التحويل، كمايلي:

جانب من سوؽ الكوفة حيث يقع اعبامع الذل يتوىل جحا فيو اإلمامة 

يظهر يف صدر اؼبسرح ابب اعبامع ك من أمامو مصطبة –كالوعظ. 

جيلس عليها جحا للوعظ، ك أماـ اؼبصطبة رحبة مفركشة ابلرمل ىي 

دبثابة حـر يفصل اعبامع عن السوؽ ك جيلس عليها بعض الذين 

 يستمعوف إىل الوعظ.

  (6)ابكثَت ص. 

يف شرح مسرحية "مسمار جحا" فن النظر ككردت يف أكؿ القصة، 
حيث إف الراكم يقص عن كيفية أحواؿ بيئتو ماداي إىل القارئ كما لو أنو حياكر 
معو )القارئ(. مل تكن فقط قصة عن أحواؿ بيئتو ماداي، لكن يصور الراكم يف 

حا الشرح كيف أحواؿ اؼبسجد الذم حيافظ عليو العامل ابسم الشيخ ج
ابلتفصيل، كينصح نصيحة دائما كيلقي اػبطابة إىل اغباضرين. كيقدـ الراكم 
أيضا أحواؿ اؼبسجد األمامي أبف ىناؾ منرب كمكاف إللقاء الشيخ جحا 
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خطابتو. كأما أماـ اؼبسجد ساحة اليت سبتد كاسع بصخور صغَتة. تلك الساحة 
 مدخال إىل اؼبسجد ك حاجزا بُت اؼبسجد كالسوؽ.

 مروي مثة كالم .3

ابغبقيقة، شبة كالـ مركم ىو أسلوب مركم الذم يعرب احملتوايت من 
إجراء التعبَت دكف احملافظة على عناصره. كاؼبقصود بو أف ينظر الراكم الوقائع عن 
بعد، كهبذا البعد، يشعر الراكم أبف اليتدخل فيما ينظره. فالراكم اػبارجي يقدـ 

كل كالـ ال ديكن تركو من النص،   بنفسو خطة القصة ابستخداـ كالما مركاي.
 يعٍت من العناصر األخرل.

 يف مسرحية مسمار جحا لعلّي أضبد ابكثَت كالـ مركم، كمايلي:

يف يواف القضاء.. قاعة كبَتة. تقع اؼبنصة يف صدر اؼبسرح ك على 

 جانبيها فبراف يؤدل كل منهما إىل ابب يف أدىن اؼبسرح من ديُت ك مشاؿ.

ضى القضاة جحا جالسا يف كسط اؼبنصة بُت قاضُت يرفع الستار عن قا

مساعدين عن ديينو ك مشالو، كعلى ديُت اؼبنصة دكة منصوبة يساكيها يف 

االرتفاع قد جلس على مقاعدىا اغباكم األجنيب ك كاتبو عبد القول. 

كيرل كاتب الديواف على مقعد أماـ اؼبنصة من جهة اليسار ك دكهنا يف 

اء كل من البابُت صباعة من الشرطة حيولوف برما االرتفاع. ك قد كقف إز 

حهم دكف تدفق الناس الذين حضركا لشهود ىذا اجمللس إىل كسط 

 القاعة.
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 (55)ابكثَت ص.  

يف شرح اؼبسرحية، يقص الراكم عن كيفية أحواؿ احملكمة ماداي إىل 
القارئ كما لو أنو يف تلك األحواؿ. كيف ذلك الشرح يصور الراكم كيف أحواؿ 
احملكمة الرائعة ابلتفصيل. رئيس احملكمة ك شخصية "الشيخ جحا" جيلساف يف 
الكرسي األكسط، كجيلس أيضا حاكماف جانبهما اليمٌت ك اليسرل. جانب 
الكرسي الذم جيلس فيو الشيخ جحا منرب. يف احملكمة حامي اؼبستعمرة على 

القول يف  اعبانب األخرل، كجيلس مع سكراتريتو كىو عبد القول. جيلس عبد
األماـ األيسر الذم جيلس فيو الشيخ جحا. كمن بُت ابب قاعة العدالة ربت 
حراسة مشددة من قبل ؾبموعة من الشرطة. ىم يستعدكف ألمانة ؾبلس احملكمة 

 من مشكالت اغباضرين ليشهدكا احملاكمة.

كأخَتنا ، ىناؾ تقنية الًتكيز اؼبستخدمة ىي صفر الًتكيز ، كىو ما يعرفو 
الراكم على  .كم أكثر حوؿ ما يعرفو شخص كاحد أك عدة شخصياتالرا

ديكن توقع الشكل اؼبادم ، كما  .أبشياء ـبتلفة عن الشخصيات يف القصة دراية
ليس فقط على شخصية  .يشعر بو ، كما يعتقد ،حىت ما سيختربه الشخص

 .رئيسية كاحدة ، كلكن حىت عدة شخصيات

يف اؼبخطط اؼبسرحية للمؤلف علي أضبد ابكثَت، ىناؾ تقنيات للًتكيز 
 على النحو التايل: 

 ا الشيخ عن غيو حىت يضرب على يده.ذ: لن ينتهى ى عباد

: آه لو كاف األمر ىل لطرحتو أرضا كجثمت على صدره فتفت  حريق
 ! !غبيتو اللمعلونة شعرة شعرة 

 (6)ابكثَت ص 
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 ! !: )خيونو ثباتو ك كقاره( كفى اي شيخ اؼبفسدين يف األرض  اغباكم

  (137)ابكثَت ص 

يف البياانت األكىل ، يصف الراكم الشكل اؼبادم للشيخ جحا كالعديد 
يصف الراكم ابلتفصيل الشكل اؼبادم ، بل كيصف .من الشخصيات األخرل

مثل  .عمر الشيخ جحا من خالؿ أجزاء من اغبوار من عدة شخصيات أخرل
الشخصيات حبيث ديكن للقراء أف يتخيلوا  أكثر كاقعية كجود ىذه التصورات

يف البياانت الثانية ، يصف الراكم استياء  .اغبالة اؼبادية ؽبذه الشخصيات
شخصية األمَت الذم انزعج من انتقاد الشيخ جحا لكل من رغباتو األاننية 

 .كعائلتو أك أصدقائو

أعاله تقنية الًتكيز اليت ديكن أف تصف بدقة يوضح اؼبثاالف للبياانت      
حاالت ـبتلفة من شخصيات القصة ألكصاؼ ـبتلفة لنضاالت الناس 

كىكذا ، على الرغم من أف الراكم غَت  .اؼبضطهدين ربت الضغط كاؼبعاانة
قادر على كصف التفاصيل اؼبختلفة غبياة  موجود مباشرة يف القصة ، إال أنو

كأحيت بفضل الشخصية الرئيسية اليت أصبحت  .لظاؼبوفالكوفة اليت استعمرىا ا
ا ؼبقاتلي اغبقيقة كالعدالة  .رمزنا للمقاكمة كرمزنا موحدن

بتحليل فئيت الوضع كالنظر يبدك أف فنوف السرد ديكن استخدامها 
استخداما فعاليا كمًتابطا. ككلها يساعد على موضوع القصة كىي اعبهاد. كلكن 

اليوجد شيء للحديث عنو يعٍت فئة الوقت الذم يتم  اؼببحث مل يتم حبثها ألف
 ربليلها يف الباب التايل.
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 احلبكة يف ادلخطط ادلسرحية جحا لعلي أمحد ابكثري -ب 
تتكوف من خطُت زمانيُت، كمها خط زمٍت يف لوف خيايل   كالفئة الكاال

كخط زمٍت يف عامل خيايل أكثر تعقيدا. كيف ىذه الفئة ىناؾ حبكة كرأل 
 (، اغببكة ىي ترتيب األحداث الذم يشكل القصة.1665سوجيماف )

ؼبعرفة التوزيع يف ـبطط اؼبسرحية مسمار جحا من قبل على أضبد 
ديكن تقسيم ىذه التسلسالت  .أك تسلسل أكالن  يتم ترتيب كحدة قصةابكثَت، 

أكالن ، تسلسل األحداث ، أم التسلسل الذم توجد فيو شخصيات  .إىل نوعُت
ينقسم تسلسل األحداث أيضنا إىل تسلسل األحداث اليت ىي ابلفعل  .اغبركة

اثنينا ،  .أحداث كتسلسل أحداث موجودة فقط يف ذكرايت الشخصيات
م تسلسالن بدكف إجراء شخصي على اإلطالؽ ، كلكن التسلسل ليس حداثن ، أ

 . يف شكل كصف ، كل من كصف الشخصية كحالة الشخصية كأفكارىا

كحدات القصة أك التسلسل ؽبا  (01ص  1663نظراي برتيس )يف زديار 
إف التسلسالت اليت ؽبا الوظيفة الرئيسية  .كاحملفز كظيفتاف ، مها الوظيفة الرئيسية

 .حُت أف احملفز يعمل فقط كحلقة كصل للوظيفة الرئيسيةتوجو القصة ، يف 

ربتوم ـبطوطة اؼبسرحية مسمار جحا جيد سبعة تسلسالت لركاية 
 القصص مرتبة يف شكل جدكؿ غلى النحو التايل:

 سلسلة القصة ترتيب الوظؤؼ الرئيسسية رقم
أصبح الشيخ جحا إماـ مسجد جامع  1

مدينة كوفة ك ىو أصبح خاطب لطاؼبا 
 نصحت للجمهور

 أ

كشوىد اإلابد كاغبريق كأبو شفواف  7
متوترة كمضطربة خارج مسجد جامع 

 ب
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دبدينة الكوفة. إهنم يتجسسوف على 
 أنشطة ؿباضرة الشيخ جحا

 
يف كقت ؿباضرة الشيخ جحا ، جاء  0

شخص يف منتصف النشاط ألكؿ مرة. 
يبدك أف من جاء ىو أمَت )اغباكم( 

 الكوفة
 

 ج

الشيخ جحا رئيسا للقاضي مت تعيُت  1
 يف بغداد

 

 د

كقد ألقى اغباكم القبض على الشيخ  2
 جحا كألقي بو يف السجن

 

 ق

تلقى احملافظ أنباء مفاجئة من سلطاف  3
اؼبملكة عن حرب الغزاة كاغبركة 

 الشعبية الثورية
 

 ؼ

أمة ككطن الشيخ جحا قبا من براثن  4
 النظاـ االستبدادم

 

 غ
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 نقاش:

يف اؼبقدمة ىي بداية قصة أك مسرحية أصل األحداث الالحقة. جيب أف 
مثَتة لالىتماـ حبيث يكوف اعبمهور أكثر اؼبقدمة يف القصة على قصة ربتوم 

فيما يلي شرح للتقسيم األكيل )اؼبؤامرة األكلية(  .اىتمامنا دبواصلة اؼبشاىد التالية
 سرحية مسمار جحا.ؼب

اعبزء األكؿ ىو عن طريقة تقدًن الشخصية الرئيسيسية، كإعداد اؼبشهد، 
تبدؤ القصة من كالبحث عن العالقات بُت الشخصيات، يف بداية ىذا اعبزء، 

أ(، كاف شيخ جوحا إماما كخطيبا يف أحد اؼبساجد. كىو  الوظؤؼ الرئيسسية)
ست ؿباضراتو مشهور إبماـ ذكي، ككاف ؿببو اؼبسجد يبحثوف عن ؿباضراتو. ؼب

 اؼبشاعر كضربت قلوب اؼبصلُت. 

كقد ألقت احملاضرات الضوء عليهم كسط مصاعب اغبياة يف ظل نظاـ 
حكم فاسد كظامل. يبدك أف ؿباضرات الشيخ جحا اليت جذهبا الكثَت من الناس 
دعت غطرستو اػباصة إىل أمَت الكوفة الذم كاف يف ذلك الوقت، ألف بعض 

جها يف ؿباضرات الشيخ جحا جذبت الكثَت من مزاج التلميحات اليت مت إخرا
 األمَت.

،  ربوؿ سرد القصة إىل شخصيات أخرل ب( الوظؤؼ الرئيسسيةكيف )
، كىم عباد كحرائق كأبو صفواف. كإهنم ؾبموعة مكلفة ابلتجسس على ؿباضرات 
كحركات الشيخ جحا كشركاء الدكؿ األجنبية اليت استعمرت دكلة كوفة. كذات 

، يف  خارج اؼبسجد اعبامع بكوفة، ىم يف انتظار رجل. يبدك أهنم كانوا يـو
ينتظركف الشيخ جحا. كبعد ذلك، خرج اعبماعة من اؼبسجد كمنهم عاكفوف فيو 

 لألنشطة األخرل مثل استماع على ؿباضرة الشيخ جحا. 
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كيف ىذه األثناء ، كاف عباد   كحينئذ، يبدك الشيخ جحا من كراء الباب
اف داخلي اؼبسجد كجيلسوف يف الصف األمامي كالتجسس على كحريق كأبو صفو 

ككاف الشيخ جحا على علم بوجود كجوه جديدة مل ؿباضرة كخطبة الشيخ جحا.
 يسبق رؤيتها يف ؾبلسو. مت قاؿ الشيخ جحا اغبوار على النحو التاىل:

)حيحل بصره يف الناس والسبحة يف يده يقل  حباهتا يف :  جحا
جلالسني يف الصف األول كأنو يتفرس تؤدة مث يونو إىل ا

وجوىهم فتعلو فمو ابتسامة غامضة حىت إذا ىدأت 
إف ألرل اليـو كجوىا جديدة  األصوات تنحنح قليال مث قال(

أف عندان  -ايترل -ما كانت تغشى ؾبلسنا من قبل، فهل ظنوا
 اليـو كليمة؟

 ) يتغامز الناس وينظر بعضهم إىل بعض وىم يستمون (.

أال حيق لنا  يشعر اب حلرج من نظرات الناس إىل مجاعتو () :  عباد
 اي سيدل الشيخ أف نستمع كغَتان أىل كعظك؟ 

: بل حيق لكم كما حيق لغَت كم. غَت أىن ما أحسبكم صليتم  جحا
، أفتظنوف أنٌت يف كعظى سأحل لكم ترؾ الصالة؟  معنا اليـو

 عظ. : لقد صلينا ىف جامع آخر، كإمنا جئنا لسماع الو  عباد

 : أمل ذبدكا من يعظكم ىناؾ؟ جحا

  : نريد أف نستمع ك عظك أنت. عباد

 (11)ابكثَت ص. 
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منتصف القصة ىناؾ سلسلة من اؼبراحل اليت تتكوف منها عملية   يفمث
يف ىذا القسم ، تبدأ اؼبشاىد كالصراعات اؼبتوترة ابلظهور ،  .السرد أبكملها

فيما يلي شرح للجزء التنموم من  .كىي تطور الوضع األكيل يف قسم اؼبقدمة
 سرحية مسمار جحا.اؼب

القناة الوسطى ىو اؼبسار الذم بيدأفيو التوازف يف االهنيار بسبب ذبارب 
ج(، جاء أمَت كوفة يف ؿباضرة الشيخ  الوظؤؼ الرئيسسيةيف ). شخصية عديدة

جحا، كيبدك أف األمَت أراد أف يعرؼ خطبتو على اعبمهور. كعندما استمع 
األمَت إىل خطبة الشيخ جحا اليت تبعثو، صار اعبمهور ضاحكُت عليو كأصبح 

كما يف   األمَت غاضبا عليهم  كأمر حراسو بتفريق األنشطة يف ذلك اؼبسجد.
 اغبوار أدانه:

: اسكت...كهللا لوال إبقائى على شيخو ختك ؼبا اكتفيت  واىلال
رقبتك بعزلك. كلو علم صاحب األمر دبا كاف منك ألمر بقطع 

! ! 

: إف كنت تعٌت سلطاننا اؼبعظم فإنو أبر كأكـر من أف يقطع رقبة  جحا
رجل سبٌت اغبَت لرعيتو. كإذا كنت تقصد اغباكم األجنىب الدخيل 

 ! !فما أىوف أمرل عنده ما بقيت حنوده رابضة يف الثغر 

 ! !: )يستشيط غضبا( خذكا ىذا السفيو  الواىل

 (03)ابكثَت ص. 

مت  د( الوظؤؼ الرئيسسية) ىناؾ، يف نتصف القصة علىاليكفي يف 
مت اكتشاؼ القصة اليت أصبحت تتوجيا للصراع يف ىذا ـبطط مسمار جحا. 

تعيُت الشيخ جحا رئيسا للقاضيُت يف بغداد. كذات يـو يف مكتب القضاء، 
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جرل احملكمة العظيمة. حضر رئيس القضاة، الشيخ جدا، يف احملكمة جالسا يف 
األكسط. كال تتػأخر، أف ؿبافظ بغداد كسكرتَته عبد القوم كاان يف الصف 

 الصف األكؿ بُت اعبمهور.

خالؿ احملكمة، من الواضح أف أفكار اغبركة كالصراع كانت متجذرة  
بعمق يف أذىاف سكاف بغداد. فهموا اللغة الرمزية من قبل الشيخ جحا كابن 

قا أبف سلطة ؿبافظ بغداد أخيو يف احملكمة. ككاف سكاف بغداد يعرفوف ح
ا لبيت اجملتمع.   كما كشركاءه يتصرفوف يف أعماؽبم مثل كجود مسمار مزعج جدن

 يف اغبوار التاىل:

 

ماذا تركف  )معرضا عنو ومتوجها إىل احلاضرين(:  جحا
 ايمعشر اغباضرين ؟ أليس على ضباد أف ينزع مسماره؟

 !ضباد بلى ... انزع مسمارؾ اي ) بصوت واحد (:  اغباضرين
 !انزع مسمارؾ ايضباد 

: )صائحا أبعلى صوتو(. كيلكم، تركف اؼبسمار الصغَت  ضباد
ىذا صاحبو فيكم ... مركه  !كال تركف اؼبسمار الكبَت 

 !بنزعو أك فانز عوه أبيديكم 

 !خذكه ك خذكا ىذا الشيخ اللعُت   )صائح(:   اغباكم

 (130)ابكثَت ص. 
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ابلفضح، استمرت القصة إىل قبض على ابلرغم من أف احملكمة قد سبت 
ق(.  كمت سجن الشيخ جحا بسبب إىانة  الوظؤؼ الرئيسسيةالشيخ جحا )

ؿبافظ بغداد عندما قاد ؿبكمة مثَتة للجدؿ كالتحريض تعرؼ ابسم قضية 
اؼبسمار. تسببت الرموز يف احملكمة إىل اضطراابت اجتماعية كسياسية كفتحت 

 ة الشعبية لألنظمة اغبكومية التعسفية.الطريق للحركة إلشعاؿ اؼبقاكم

يف الصراعات  . عليو األخدكد األخَت اعبزء اػبتامي أك غالبنا ما يطلق مث
اليت تنشأ يف التنمية أك القناة الوسطى ديكن حلها كإجياد ـبرج ، حبيث ديكن 

سرحية مسمار جحا فيما يلي شرح للخط اؼب .إنشاء توازف يف حياة الشخصيات
ؼ(. أخرب السكرتَت احملافظ األخبار اؼبفاجئة. كتلقى  الرئيسسية الوظؤؼ) على

الرسالة مث قرأىا. كفجأة أصبح كجهو شاحبنا مندىشا عند قراءة الرسالة. كتلك 
الرسالة تتعلق دبقاكمة الغزاة كاغبركات الثورية الشعبية . مث تلقى احملافظ ابلشيخ 

ب احملافظ النصائح من الشيخ جحا ؼبناقشة عن اغبركة الشعبية الثورية كاستجا
 .جحا كطلباتو 

كلكن ال بد مع حالة أيضا كىي أف يكتب الرسالة كيرسلها إىل رئيس 
الثورة  لكي يقفوا االستفزاز  كالحياصر اجملتمع إرساؿ اؼبساعدات للجيش 

مل يدـ  اؼبلكي.  كأخَتا، شعر الشيخ جحا ابلسعادة على ما قد قرر احملافظ.
حارس السجن على عجل. يف يده عقد ثالث شفرات سيف طويال، فجأة ظهر 

 طويلة.

 يدخل عوف مسرعا ك معو ثالثة أسياؼ فيعطى سيفُت لصاحبيو اعبنديُت :

 ! : أبشر ايقضى القضاة فقد جآء الفرج األكرب  عوف

 ! أفصح اي عوف :  جحا
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 القتاؿ الساعة دائر حوؿ القصر. :  عوف

 : أم قصر؟ جحا

 ! : قصر الطاغية الدخيل  عوف

 : شعب العاصمة اثر؟ جحا

 ! : بل جيش العاصمة كمن كرائو الشعب عوف

 ! : )ىاتفا( هللا أكرب  جحا

 (107)ابكثَت ص.  

كأخَت ىذه القصة )سلسة القصة غ(،  سلم الوطن كالشعب من سلطة 
مفرجا استبدادية دبقاكمة اجملتمع كالتأثَت الكبَت للشيخ جحا. كصار الشيخ جحا 

 من السجن كعاد إىل أسرتو سعيدا.

كن العثور على التوازف يف ىذه القصة ألف اؼبوضوع يصل إىل اؽبدؼ دي
ديكن رؤية توازف القصة من اؼبرحلة حيث ديكن ربقيق  .بنجاح كيصل إىل اؽبدؼ
سبكن اؼبوضوع من ربرير خطط اؼبسرحية مسمار جحا. االستقالؿ كاجملد يف اؼب

كاف النجاح انصبان عن شخصية الشيخ جحا كأصدقائو  .الوطن األـ كشعبو
الذين سبكنوا من صياغة كلمة مركر ، كاليت تبُت أهنا فعالة كرمز موحد للمقاتلُت 

 .من أجل اغبرية كاغبرية كالعدالة

ذا مت فحصها عن كثب ، فإف الشخصية الرئيسية يف ىذه القصة سبيز إ
صة ىو يف شكل مقاكمة الصراع يف ىذه الق .رمز اؼبقاكمة كالنضاؿ

يعيش الناس يف كجو اغبياة  .اغباكم فقط أانين كعائلتو أك أصدقائو .للظاؼبُت
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حبيث يصور شخصية الشيخ جحا يف ىذا النص الدرامي  .ربت الضغط كاؼبعاانة
 .كديثل أيقونة للنضاؿ ؼبساعدة اؼبضطهدين

ىي نسخة مسرحية مسمار جحا كىكذا ، ديكن استنتاج أف القصة يف 
كاحدة من قصة النضاؿ اليت يوجد فيها شكل موحد ؼبقاتلي اغبقيقة 

يف ىذه القصة ىو  إىل جانب ذلك ، فإف شكل اؼبستعمرة اؼبوضحة .كالعدالة
كعندما يبدأ شعبو يف إدراؾ اؼبشكلة ، تستمر ،  استبداد زعيم دكلة ذباه شعبو

إشعاؿ انر اؼبشكلة يف االضباء ، كاشتعلت ، كىم قادركف يف النهاية على 
 .اؼبقاكمة

مسرحية "مسمار جحا"  ـبطط كمن بياف ىذه األحداث توضح أبف
يستخدـ اغببكة الكركنولوجية. مع ىذه الفئة ، دييل القراء إىل الشعور ابلفضوؿ 

حىت يستمعوا بعناية إىل النص الدرامي "مسمار جحا" حىت النهاية بعناية.
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 الفصل الرابع

 اخلالصة واإلقرتاحات

بعد انتهاء إقامة البحث يف ربليل السرد يف ـبطط اؼبسرحية مسمار جحا سيقـو 
 الباحث ابػبالصة كاإلقًتافات: 

 اخلالصة .أ 
 ( أف ـبطط اؼبسرحية1توصل الباحثوف إىل النتائج التالية: )

مسمار جحا لو قناة أمامية ، ؽبا ثالثة خطوط زمنية للقصة ، كىي بداية 
يستخدـ نوع السرد الراكم اػبارجي ، أم  (7، كسط ، كهناية القصة. )

أف الراكم غَت موجود يف النص ألف منصبو ىو فقط كمراقب / كجهة 
( نوع الراكم يستخدـ الكالـ اؼببّلغ ، كالكالـ 0نظر لشخص اثلث. ك )

  . اؼبنقوؿ ، كالكالـ اؼبرك

كسولة   لسرد يف ـبطط اؼبسرحية لذلك يف ىذا البحث أف ا
لكالـ اؼببلغ. كأقل اغبوار ابستخداـ الكالـ داـ ااغبوار معظم ابستخ

 اؼبرك.

 
 اإلقرتاحات  .ب 

مسمار  اؼبسرحية ـبطط سردية يفالبنية اللقد مت البحث بعنواف " 
. تاف تودكركؼ(يفز تربليلية سردية َت )دراسة ثكعلي أضبد ابلجحا 

ينبغي الباحثوف أف حيلل مسرحية مسمار جحا ابلدراسة األخرل من 
 اللغوم ك األدبية نظرية اغبب أك الداللة ك غَت ذلك.النظرايت 
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