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 االستهالل
 

َر ِذي ِعَوٍج َلَعلَُّهْم يَ ت َُّقوَن )  (82قال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي: قُ ْرآانً َعَربِيًّا َغي ْ
 {82}سورة:الزمر 
 

Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an : “(Ialah) Al- Qur’an dalam bahasa 

Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka bertaqwa” 

(Q.S. Az-Zumar: 28) 
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 اإلهداء 

 أهدي هذا البحث العلمي إىل من أحبين وأحببتهم إىل من خيضر يف قليب: 
 ولدي العزيز مركب، ووالديت احملبوبة سيت سؤدة

 أخيت الكبرية احملبوبة أؤتيا رمحى ويت
 أخي الصغري أنوار يونس آ فكري

مجيع األصدقاء األحباء يف رابطة طلبة حممدية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 
 احلكومية ماالنج
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 كلمة الشكر والتقدير

احلمد هللا الذي هداان هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هداان هللا، اشهد ان ال اله اال 
حممد عبده ورسوله، ال نيب بعده. والصالة والسالم  هللا واحده الشريك له، و اشهد ان

على حممد خامت األنبياء واملرسلني رمحة للعلمني وأسواة حسنة للمسلمني واملسلمات يف 
 الدنيا، وعلى آله وأصحابه أمجعني. 

كلمة الشكر ألقي هبا الباحثة أيضا إىل مجيع الناس، خاصة مبا يتعلق بكتابة 
 ه، منها: البحث العلمي اجلامعي هذ

فضيلة األستاذ الدكتور احلاج موجيا راهارجو، كمدير جبامعة موالان مالك إبراهيم  -
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 فضيلة الدكتورة استعادة كعميدة كلية العلوم اإلنسانية.  -
 قسم اللغة العربية وآدهبا.  فضيلة الدكتور حممد فيصل كرئيس -
ي حىت يف هذه كتابة البحث العلمي اجلامع فضيلة عبد الرمحن املاجستري كمشرف -

 جاء هذا البحث العلمي إىل هنايته.

 عسى هللا أن مين علينا برمحة الحد هلا وأن يشيبنا حبسن الثواب. آمني....

 م 0301مايو  1ماالنج،   
 الباحثة  
   
 فوتري لولوس أمبار  
 00003331رقم القيد:   
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 امللخص

. رواية الفراشة الزرقاء لربيع جابر )دراسة حتليلية بنيوية 0301أمبار رزقي. فوتري. لولوس. 
أدبية(. البحث اجلامعي، قسم اللغة العربية وأدهبا. كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك 

 املشرف: عبد الرمحن املاجستري.إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. 

 الكلمة الرئيسية: البنيوية، الرواية 

 "poetica"يف الكتبه حتت املوضوع   (Aristoteles)البنيوية كما قل أريسطوتليس 
يف آتينا. البنيوية هي البنية الكاملة األديب ذو صفة إستقاللية داخلية.  013حول عصر 

ألن . نيويةارت الباحثة النظرية املعينة، هي نظرية البيف هذه الرواية، إخت بنيويةلتحليل ال
  .فقط ابستعمال نظرية البنيوية، نستطيع أن نعرف ويفهم معىن املضمون يف الرواية

أما أسئلة البحث يف هذا البحث هي عن ما عناصر الداخلية يف الرواية الفراشة 
 رقاء لربيع جابر. واية الفراشة الز الزرقاء لربيع جابر، وكيف عالقة بني عناصر الداخلية يف الر 

تستخدم نوع البحث يف هذا البحث هو الدراسة املكتبية، واستخدم الباحثة يف 
هذا البحث املنهج الكيفي الوصفي. وإن طريقة مجع البياانت هي طريقة القراءة والكتابة 

 من مصادر البياانت الذي متعلقة اب هذا البحث. 

أما نتائج البحث الذي حصلت الباحثة من ألسئلة البحث عن املوضوع اليت 
تتضمن يف الرواية هي عن قصة عن مسرية احلياة عن جدة، وعن موت أخه، كربة بعد 
مفارقة احلبيبته. كثري شخص يف هذه الرواية، ابسهيل ابابزواغلي كشخص الرئيسي. أما 

شكل ضمن يف هذه الرواية مرتبطة، حىت يتنتائج من ألسئلة الثاين هو عناصر الذي تت
 ملفت الرواية. بني املوضوع، احلبكة، الشخص، واخللفية مرتبظة بينهما. 
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ABSTRAK 

AMBARA RIZKI, PUTRI, LULUS. 2017. Novel Al Faransyah Al Zarqa’ karya 

Rabi’ Jabeer (Kajian Strukturalisme). Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab 

Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Dosen Pembimbing: Abdul Rahman, M.Hum. 

Kata Kunci: Strukturalisme, Novel  

 

 Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Poetika, yang ditulis pada tahun 

340 sebelum masehi, menganggap karya sastra sebagai struktur yang otonom. 

Untuk meneliti struktur yang ada di dalam novel Al Faransyah Al Zarqa’ ini, 

peneliti memilih teori yang cocok, yaitu teori strukturalisme. Karena hanya dengan 

menggunakan teori strukturalisme, kita mampu memahami isi yang terkandung di 

dalam novel tersebut.  

 Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama tentang 

apasaja unsur intrinsik yang terkandung dalam novel Al Faransyah Al Zarqa’ karya 

Rabi’ Jabeer, dan bagaimana hubungan antar unsur yang terdapat dalam novel 

tersebut.  

 Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka dengan menggunakan 

metode deskriptif kualitatif, adapun pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

dengan cara membaca dan mencatat dari sumber data yang digunakan. 

 Adapun hasil dari penelitian dari rumusan masalah pertama yaitu, tema yang 

terkandung dalam novel yaitu tentang perjalanan hidup seseorang yang ditinggal 

neneknya, dan juga tentang ditinggal mati saudaranya dan ditinggalkan oleh 

kekasihnya. Tokoh yang terdapat dalam novel ini sangat banyak, dengan tokoh 

utama Suhail Babazoagli dan kembar Babazoagli. Adapun hasil penelitian dari 

rumusan masalah yang kedua yaitu, unsur – unsur yang terkandung dalam novel 

tersebut  saling berhubungan satu sama lain sehingga terbentuk sebuah novel 

dengan cerita yang menarik. Antara tema, alur, penokohan dan juga settingnya juga 

berhubungan.  
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Abstract 

Rizki, Putri Lulus Ambara. 2017. Structuralism Analysis in Rabi’ Jabeer’s novel 

AlFaransyah Al Zarqa’. Thesis. Arabic Letters and Language Department, Faculty 

of Humanities, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Supervisor: Abdul Rahman, M. Hum.  

Keywords: structuralism, novel 

 Ariestoteles in his book, Poetika (340 b.c) assumes that literature as an 

autonomics structure. Structuralism analysis is used to analyze a literary work 

detailed. To analyze the elements of the novel AL Faransyah Al Zarqa’, the 

researcher uses structuralism theory, because by this theory the researcher can 

understand the content contained in the novel.  

 The problems to be answered in the study are: (1) what are the intrinsic 

elements of the novel AlFaransyah Al Zarqa’? (2) How is the relation in each 

element in the novel? 

 This research is library study which uses descriptive qualitative method. The 

research data are collected by reading and writing the data source which is classifies 

the data into some categories as mentioned in research problems. 

 The results of the study show that the theme is about the life of someone 

who left by his grandmother, brother and his girlfriend. The plot is back forward. 

The main character of this novel is Suhail Babazoagli and the twins Babazoagli. 

Also, the result for the second problem is there is relation in each element such as 

theme, characterization and setting which makes the interesting story.  
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 حمتوايت البحث
 صفحة الغالف 
 ورقة فارغة 
 صفحة العنوان 

 أ .................................................................. االستهاللأ. 

 ب .................................................................. اإلهداءب. 

 ج .............................................................. كلمة الشكرج.  

 د ................................................................ بحثتقرير الد. 

 ه ......................................................... تقرير جلنة املنقسنيه. 

 و ............................................. تقرير عميدة كلية العلوم اإلنسانيةو. 

 ز ............................................ تقرير رئيس قسم اللغة العربية وآدهباز. 

 ح ............................................................. تقرير الباحثح. 

 ط .................................................................. امللخصط. 

 ي ........................................................... حمتوايت البحثي. 
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 0 .............................................................عناصر الروايةج.  
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 03 ....................................................... احلبكةمن الناحية ج.  

 08 ..................................................... من الناحية الشخصيةد.  

 11 ....................................................... من الناحية اخللفيةه.  

 38 ................................................. من انحية رسالة املضمونةو.  

 30 ................................................... عالقة بني عناصرالداخليةز. 

  ................................................................ الفصل الرابع: االختتام
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 00اإلقرتاحات.............................................................. -ب

 01.................................................................قائمة املراجع
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 الفصل األول
 مقدمة

 خلفية البحث -أ
كل الكاتب يف يصنع األعمال األدبية، ابلقطعي هناك املوجود موضوع اليت سيتم 
تقدميها يف األعمال األدبية، يف الرواية أو القصة القصرية. املوضوع اليت ينصور يف 

 القصة القصرية أو يف الرواية فيها كثرية وخمتلفة بينهما. 
 أن يرفض للمجتمع. ألناألدب هو أحد من الواقع الثقايف الذي وجوده الميكن 

األدب هو نتائج اخليال اإلبداع واحلصول عليها من خالل التأمل اليت ميكن التعبري 
 عنها من خالل لفظية وغري لفظية.

كما عرفنا، األدب العريب ينقسم إىل قسمني ومها الشعر والنثر، الشعر هو الكالم 
يف  ال قافية. كما املكتوباملوزن املقفي. والنثر هو الكالم الذي ال يربط بوزن و 0

الكتاب، لدي األدب أنواع متنوعة هي الشعر والنثر. مث يعبري أريسطاتيليس 
(Aristoteles)   لدي األدب نوعني هي القصة واملسرحي. حىت األن نعرف أن

 األدب هلا ثالثة أنواع هي الشعر، والنثر، واملسرحي.
احلركة أو اليت تصور األشخاص و  الرواية هي القصة النثرية اخليالية يف طول معني

املوقف التمثيلي عن احلياة الظاهرية املصورة يف التصاميم أو األحول التشابكة. وتعريف 
أخر إن الرواية هي القصة ابلتصميم يكتفي يف الطول يف كتاب واحد أو أكثر، واليت 

 حتلل حياة الرجال والنساء خيالية.
عربوا حبرية ن وال قافية. مث يستطيع كتبها أن يالنثر هو العمل األديب ليس مربطا بوز 

ما تريدين خبياهلم. الرواية هي أحد من أنواع النثر وفيها أن يتضمن من كل عناصر 
النثر مثل املوضوع، واحلبكة، واخللفية، والشخصيات، واللغة، والرسالة، وغريها 

 املضمون فيها. 

                                               
1 Henry Guntur Taringan, Prinsip-prinsip dasar Sastra Bandung: Angkasa,1980)Hlm.146 
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  شخص ابالشخصيات.الكاتب يرباء يعطي الشخص ابالواحد الشخصية أو ال
كثرية من الرواية أو يف القصة القصرية تصور شخص مع الشخصية خمتلفة. ولكن أن 
 الباحثة حتب إىل األشخاص الذين لديهم الكثري من الشخصيات يف األعمال األدبية. 

ة الرواية الفراشة الزرقاء لربيع جابر فيها لديها كثري من الشخصية ينصور فيها. الباحث
الثخصية سهيل يف هذه الرواية. ألن شخصية سهيل يف هذه القصة يتضخ اجنذب مع 

 ابالكثرية الشخصية. 
الشخصيات هي اجلهات الفاعلة يف العمل األديب. يف األدبيات عادة ما تكون 
هناك بعض األرقام ولكن يشكل عام هناك شخصية رئيسية واحدة. الشخصية الرئيسية 

 ، اخلاصة يف الرواية. هي شخصية مهمة جدا يف العمل األديب
الباحثة أيخذ هذا املوضوع ألن الرواية اليت هي أحد أشكال عمال األدب، كان 
فيها عناصر الداخلية وعناصر اخلارجية الذي حييط يف جيري القصة. وعناصر الدخلية 
اليت أظهر يف الرواية هي الشخصية. الشخصية كان عناصرها مهمة جدا يف الرواية. 

 يظهر الشخصيتها املؤلف دائما يظهر ضمنيا حىت ليس مجع القراء من ولكن، يف كثري
 فهم الغرض من الرواية. هلذا السبب الباحثة تبحث عن الشخصية يف هذه الرواية. 

يف النظرايت هذا العلم هو نظرية البنيوية التكوينية هي نظرية أن يبني العالقات، 
 درس عالقة هذه البنية كلها ابإلطارواألنظمة، والعالمات يف النص األديب وكذلك ت

اإلجتمعي والنفس اليت تولد عنها النص األديب. بذلك متثل البنيوية التكونية الرتكيز 
 0على مفهوم ايل اجملتمع.

املدخل البنيوية األدبية هي املدخل لظهور نظرايت جديدة يف العلم األدب. 
  (Aristoteles)دمتها أريسطوتليس وموجودة نظرية البنيوية منذ عصر اليوانين القدمي وق

مبفهوم الكمال )الكامل(، والوحدة )الوحدنية(، والتعقيد، والتماسك )املرتابطة(. 

                                               
 55,ص.2001مدحت الجيار, النص األدبي من منظور إجتمعي, دارالوفاء,2 
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املدخل البنيوية نشأته ال تنفصل من دور الفرقة الشكليون روسيا كمؤسسة حتليل 
 األدب. 

 هي طريقة التفكري املتعلقة ابملفاهم األبنية عن العامل. يف (Teeuw) البنيوية عند تييو
احلقيقة تبين العامل من كل عناصرها، ليس فيها معان متفردة إال مبا ارتبط بني عناصرها 
املوافقة بوضعها يف مجع األبنية. ولذلك، البنيوية هي املنهج النظامي، تتكون من 

 0يغري العناصر األخرى. العناصر اليت كانت اليتغري أحدها أصال حىت
نظرية  يف هذه الرواية، إختارت الباحثة النظرية املعينة، هي بنيويةولذلك، لتحليل ال

البنيوية. نظرية البنيوية هي نظرية أن تركز دراستها حتليل العناصر الداخلية من األعمال 
أن  عألن فقط ابستعمال نظرية البنيوية، نستطي 1األدبية وترفض التدخل اخلارجي.

نعرف ويفهم معىن املضمون يف الرواية والشخصية فيها الذي ليس هلا املناسب 
 خبصائص الرواية.

 
 أسئلة البحث -ب

 الرواية الفرنشة الزرقاء لربيع جابر؟كيف بنيوية  -0
 عناصر الداخلية يف الرواية الفرانشة الزرقاء لربيع جابر؟ال احتاد كيف  -0
 

 أهداف البحث  -ج
 املذكورة يقدم الباحثة من أحداف حبثها كما يلي:من األسئلة 

 ملعرفة عناصر الداخلية يف رواية الفراشة الزرقاء لربيع جابر. -0
 ملعرفة شخصية سهيل يف رواية الفراشة الزرقاء لربيع جابر.  -0
 
 

                                               
3  Jabrohim, Metodologi Penelitian Sastra. Yogyakarta:Graha Widia. 2001.Hlm.55  
4 Jabrohim, Teori Penelitian Sastra, Yogyakarta, Pustaka Pelajar : 2012. Hlm. 70 
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 فوائد البحث  -ه
الفائدة النظرية: هذا البحث يكون مراجعا لتنمية علم األدب خاصة يف النظرية البنيوية  -0

 يف الرواية. 
الفائدة التطبيقية: الباحثة يرجوا أن يكون هذا البحث مراجعا للباحثني اآلخرين عند  -0

 يقومون ابلبحث العلمي األديب خاصة يف تطبيق النظرية البنيوية. 
 

 الدراسة السابقة:  -و
البحت اجلامعي "الشخصية يف رواية لياىل الف ليلة لنجيب حمفوظ )حتليلية بنيوية("  -1

، شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم ۰۰31000۶يف إعداد توفان الدرجات، رقم القيد 
قد  0300اإلنسانية اب جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، يف السنة 

 يبحث الباحث مفات الشخصية الرئيسية يف الرواية قصة لياىل الف ليلة. 
 
نيوية(" ب البحث اجلامعي حتت املوضوع "شخصية عنيزة يف شعر إمرئ القيس )دراسة -0

، قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم 1031000۸يف إعداد فيصل أكرب، رقم : 
. يف 0301اإلنسانية اب جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج يف السنة 

هذا البحث قد يبحث الباحث عن  العناصر الداخلية وشخصية عنيزة يف شعر إمرئ 
ن ية. ونتائج من هذا البحث هي طول سريته شعره ابلعشيق واحلزن ألالقيس ابلنظر البنيو 

فراقه منها، وكان عنيزة مرأة كاملة مجيلة كرمية رآه، صور مجيلة شخصيتها بكلمات وخبيال 
جيد يف شعره واستعمله التشبيه أحول العاملية للقيلسها، والفكرة من الكلمات تؤثر عادة 

 فيه تنحرف إىل الفاحشة مل ينقص قيمة مجيلنه.  يف عصر اجلاهلية، ولو كان كلمات
البحث جامعي حتت املوضوع "الشخصية يف قصة قصرية إمرأة غلبت الشيطان لتوفيق   -0

، قسم اللغة 00003310احلكيم )دراسة حتليلية عضوية( يف إعداد معاملة، رقم القيد:
كومية ماالنج هيم اإلسالمية احلالعربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية اب جامعة موالان مالك إبرا
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. يف هذا البحث قد تبحث الباحثة عن العناصر الداخلية يف قصة قصرية 0303يف السانة 
امرأة غلبت الشيطان لتوفيق احلكيم والشخصية يف قصة قصرية امرأة غلبت الشيطان لتوفيق 

ج اتكيفي هاحلكيم ابلظرية العضوية. حتتج الباحثة على املنهج يف هذا البحث، هو من
الوصفي.وطريقة حتليل هذا البحث، تستخدم الباحثة طريقة الواثئقية. ونتائج من هذا 
البحث حاصلت الباحثة من هذا البحث كان موضوعه هي فضيلة من توبة النصوحة، 
وحبكة هي احلبكة املستقدمية، وشخصيته هي املرأة كالشخص الرئيسي وهلا صفة اليأس 

ة، مث الشيطان كالشخص الثانوي وله صفة اجلهل ألن يسهل و الوفاء بعهدها والذاكي
خداعته، واملالئكة الزابنية و املالئكة حراس اجلنة لديهما صفة طاعة، و خلفية تتكون من 
املكان و الزمان، املكان هي احلجرة، والنار، واجلنة، والبحر. والزمان هي يف الليل، واملدة 

القصة هي حطة القصة الشخص الثالث،  عشر سنوات، والشهرين األخريين. وحطة
 ورسالته منها كانت اتاب توبة النصوحة، وال تياس ودائما يف الصرب. 

 
حبث جامعي حتت املوضوع "قصة مراتلبنية خلليل جربان )دراسة حتليلية بنيوية(" يف   -1

. قسم اللغة 0301يف السانة  31003330إعداد حممد عبد اخلالق العامل، رقم القيد: 
بية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية اب جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية العر 

ماالنج.يف هذا البحث الباحث قد يبحث عن العناصر الداخلية اليت تكون يف قصة مرات 
البنية. ويف هذا البحث يستعمل الباحث دراسة كيفية تستعمل املنهج الوصفي. والطريقة 

انت هي طريقة واثئقية. ونتائج من هذا البحث هي منها أن قصة استخدمها جلمع البيا
م بعد عودته إىل بوسطان. وكانت هذه القصة تعكس 0033"مرات البنية" تولد يف سنة 

عن احزال اجملتمع يف لبنان. وأما القيم اليت تضمتها القصة منها: اهلمة والتفائل يف مواجهة 
 ة وبراءة احلياة حيتاج إىل سعي وجهد شديد. مشقة احلياة، وأن حلصول على سعادة وحري
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ق حبث جامعي حتت املوضوع عن "دراسة حتليلية بنيوية يف قصة قصرية ميالد فكرة لتوفي  -3
، قسم اللغة العربية وأدهبا كلية 00003331احلكيم. يف إعداد مؤدية آمالنا، رقم القيد: 

العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. يف السانة 
بحث الباحثة قد تبحث عن عناصر البنيوية يف القصة قصرية "ميالد . يف هذا ال0303

فكرة". ويف هذا البحث تستعمل الباحثة ابملنهج الكيفي، وبعد إجراء هذا البحث اجلامعي 
حصلت الباحثة على النتيجة: تقدم القصة القصرية ميالد فكرة لتوفيق احلكيم أمهية الفكرة 

أان" و شخصية "الفكرة" وصراعهما حىت وصل وعملياهتا. يعرض احلوارين شخصية "
صراعهما إىل الذروة واحنالل العقيدة. قد أمهلت شخصية "أان" الفكرة اليت هتز جدران 
رأسها، وتذكرها شخصية "الفكرة" أن تعبري فكرهتا، لكن هتتم شخصية "أان" أبمور املعدة 

 أكثر من أمهية ميالد فكرهتا. 
 

 منهج البحث   -ز
 نوع البحث  -1
 Library)نوع البحث الذي يستحدمها يف البحث العلمي هو دراسة مكتبية  

Research وهي البحث الذي تكون عمليته ابلبياانت واملعلومات من أي نص، إما من ،)
 3الكتب أو اجملالت أو الصحف واجلرائد وغريها.

  مصادر البياابت -0
تنقسم مصادر البياانت على نوعني مها املصادر األولية و املصادر الثانوية. املصادر  

األولية حيث أتخذ من البياانت منها الشخص أو املوجود عندها البياانت األصلية. 
واملصادر البياانت الثانوية تكون البياانت الالزمة للبحث جمموعه وجاهزه. املصادر األولية 

لبحث، هي: الرواية "الفراشة الزرقاء" لربيع جابري. أما املصادر الثانوية اليت تكون هلذا ا
: فهي املصادر اليت تتعلق ابملوضوع. مثل، تستخدم الباحثة الكتب اليت تتعلق بعلم األدب

                                               
5 Kartini, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: Bandar Maju, 1996), hlm.33 
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عن النثر الرواية ونظرية البنيوية اباملوضوع "منهجية البحث كيفي لسوجيياان" و"نظرية 
 غريها. البحث ادبية جلرباهيم" و 

 طريقة مجع البياانت  -۳
طريقة مجع البياانت املستخدمة يف هذا البحث  بطريقة القراءة، والكتابة، ومنهج  

املكتبة. فطريقة القراءة تستعملها يف نتول البياانت تستعمل خطوات القراءة، هي الباحثة 
وهنا جتمع الباحث  تبة،تقراء الرواية "الفراشة الزرقاء" لربيع جابري مع ختليلها. ومنهج املك

بعض املراحع من املصادر سواء كان من اإلنرتنت أو من الكتب أو وسائل اإلعالم املطبوعة 
 لدعم هذا البحث. 

هذا املنهج هو وسيلة جلمع البياانت إلنتاج السجالت اهلامة تتعلق ابملشكلة اليت سيبحث، 
 0ات.ى أساس التقدير حبيث سيتم احلصول على البياانت الكاملة والصحة وليس عل

 طريقة حتليل البياانت  -4
طريقة حتليل البياانت يف هذا البحث تستحدم الباحثة الكيفي 

، ألنه جيمع البياانت من الكلمات والصورة وليس (Qualitative Descriptive)الوصفي
من األرقام. و حقائق يف هذا البحث تسمى ابحلقائق الكيفية، ألن الباحثة تعرب تعبريا 

 لفظيا إىل نتيجة البحث. 
 أما خطوات حتليل البياانت هي:   
 جيمع البياانت من املراجع الذي يتعلق ذلك املوضوع  -أ

 ق التكرير ليحصل البياانت ب. تقرأ الرواية ابالطري
 اختيار البياانت اليت حصلنا عليها -ج
 حتليل البياانت والتفسري يف شكل تقرير النهائ  -د

 
 
 
 

                                               
6 Basrowi dan Suwardi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).hlm. 158 
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 الثاين فصلال
 اإلطار النظري

 مفهوم الرواية  -أ
ومعناها  "Novelis"املرتلة من كلمة " Novellusتصدر من الكلمة الالتينية "الرواية 

احلديث أو اجلديد. واستحدمت هذه الكلمة )الرواية( ألول مرة يف القرن السادس 
 عشر. والرواية اليت كتبها كل من دانيل ديفوان وصمويل ريتشاردسون.

الرواية هي القصة النثرية اخليالية يف طول معني اليت تصور األشخاص واحلركة أو 
وتعريف  ملصورة يف التصاميم أو األحول التشابكة.املوقف التمثيلي عن احلياة الظاهرية ا

أخر إن الرواية هي القصة ابلتصميم يكتفي يف الطول يف كتاب واحد أو أكثر, واليت 
 1حتلل حياة الرجال والنساء خيالية.

وتعريف أخرى عن الرواية, الرواية هي القصة خيالية ونثرية طويلة, وهي أكثر فن 
ااي ب النثري. تتميز ابلتشويق يف األمور واملواضيع والقضانتشارا وشهرة من فنون األد

املختلفة سواء أكانت أخالقية أو اجتماعية أو فلسفية, وبعضها يتحدث عن 
 8اإلصالح وإظهار غري املألوف وقد يكون هدف الرواية للضحك والرتفية.

ومن تعريفات الرواية املذكورة, تستطيع الباحثة أن تلخص أن الرواية تتكون من 
العناصر الداخلية والعناصر اخلارجية. وبينما كانت العناصر الداخلية يف الرواية, ولكن 
مل تكن مؤسسا لوجد العمل األديب, ولكن العناصر الداخلية والعناصر اخلارجية تتعلق 

 بينهما. 
 
 
 
 

                                               
7 Henry Guntur Taringan, Prinsip-prinsip dasar SastraBandung: Angkasa,1980)Halm.146 

 2۸4.ص.2011د. ركان الصفدي, الفن القصص النثر العربي حتى مطلع القرن الخامس الهجري )دمشق: وزارة الثقافة,۸ 
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 اية أنواع الرو  -ب
 الرواية العاطفية  -1

وهي الرواية اليت تغلب عليها قصص احلب واملثالية, وتلفت إىل مشكالت 
اجملتمع أو احلكم أو املشكالت السياسية األخرى. أن اهلدف من الرواية 
العاطفية هو تقدمي التسلية وتصوير للعالقات اإلجتماعية اليت تبحث عن 

 احلب وتشعر ابحلرمان العاطفي. 
 الرواية البوليسة -8

تطلق عليها رواية اجلرمية وفيها التشويق واإلاثرة وصورة ألغاز اجلرمية اليت 
تسعي القارئ حلها طوال قراءية للرواية ويبحث عن اجملرم من خالل أحداث 

 اجلرمية. 
 الرواية التارخيية -3
 الرواية السياسية  -4
 الرواية اإلجتماعية  -5

 
 عناصر الرواية  -ج

اخليايل كرواية وقصة قصرية ومشرخية حيتوي على مخسة أن النثر األديب 
عناصر وهي حبكة, وشخصيات, وبيئة, وموضوع, وأسلوب. وقيل أن الرواية 

اخللفية, /والقصة القصرية حتتوي على عناصر وهي, موضوع, وحبكة, وبيئة
 وشخصيات, وحطة القصة, واللغة, والرسالة. 

ظرية من العناصر الداخلية يف كتاب نهنا تريد الباحثة أن تبني واحد والواحد 
 Burhan)لربهان نور غيانطارا  (Teori Pengkajian Fiksi)دراسة اخليالية 

Nurgiyantoro .):فتلك عناصر كالتايل 
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 (Tema)املوضوع  -1
ليبني موضوع القصة أو الرواية, ويبحث أن تفسرها. فهذا املوضوع حيتاج إىل 
التفسري العميق. كل النص اخليايل يضم ويقدم املوضوع. بل, ليس من أمر البسيط 
أن حيلل املوضوع ويكشف حمتوايت. فيجب أن يفهمه ويفسره عرب القصة 

, املوضوع (Kenny), وكيين (Stanton)وعناصر إعمارها األخرى. عند ستنطان 
, ورمحنطا (Hartoko)هو املعىن اليت تتضمن يف القصة. وعند هرطاكا 

(Rahmanto).0, املوضوع هو الفكرة األساسية العامة اليت تسند العمل األديب 
وعرفه فناين أنه األفكار ونظرة حلياة املؤلف اليت كانت يف خلفية تصنيف 

وع فكانت الفكرة متنوعة. يستطيع املوضاألدب. ألن األدب مرآة للحياة اجملتمع، 
أن حيتوي على مشكلة األخالق، أو الدين، أو اإلجتماع الثقايف، أو العادة اليت 
تتعلق مبشكلة احلياة. بل كان املوضوع يستطيع أن حيتوي على نظرة املؤلف، أو 

 03الفكرة أو إرادة املؤلف يف معاملة املشكلة الظاهرة.
مس  القصة القصرية متنوعة. وتنقسم املوضوع إىل اخلاملوضوع يف الرواية أو يف

 أقشام:
 املوضوع اجلسدي  -أ

هي املوضوع املتعلقة ابجلسد اإلنسانية, ويتضح بنشاط البدانية من 
 النفسية.

 املوضوع األخالقية  -ب
 هي املوضوع املتعلقة أبخالق اإلنسان يف حياته. 

 املوضوع اإلجتماعية  -ت

                                               
9 Bambang Nurgiantoro. Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995) 
hlm.26 
10 Zainudin Fanani, Telaah Sastra.1987.hlm.84 
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املشكالت اإلجتماعية يف اجملتمع و يف مكان هي املوضوع الذي يقدم 
 00لتواصل بني الناس, مثل السياسية, والتعليم, وغريها.

 املوضوع التقليدية و املوضوع العصر  -ث
املوضوع التقليدي هو املوضوع الذي استعمل يف زمان املاضي وضم 
هذا املوضوع عن القصة احلق والعدل الذين غلبني الباطل واجلرمية. أما 

ضوع العصر فال يتفق برجاء ومتنية القراء. وهذا املوضوع متناقض, املو 
 00ومفزع, ومتضايق أحياان, وغريها.

 املوضوع الرئسي و املوضوع الثانوي  -ج
املوضوع الرئسي هو املعىن الرئيسي للقصة وأصبح أساسا أو الفكرة العام 

 نيف األعمال األدبية و مضمون يف معظم القصة. إن العمل يف البحث ع
املوضوع األساسي هو نشاط إحتياري، وتقدير من املعاين املفسر ومضمون 
يف اإلنتاج األديب. أما املوضوع الثانوي هو املعىن الذي قد وجد يف أجزاء 

واملوضوع الثانوي يوجد يف جزء القصة ويؤكد املوضوع  00املعينة من القصة.
 األساسي.

 
 ( Plot)احلبكة  -8

املوجودة يف القصة. ويقال أن احلبكة هي حوادث وهي األحداث املتعلقة 
القصة اليت تتأكد على عالقة سببية. ولذلك نستطيع أن نقول أن يف احلبكة 

 عنصرين. مها: األحداث وسلسلة الوقائع والعالقة السببية.
كانت احلبكة عناصر اخليايل املهم. ولكن, كثري من حيسب أهنا أمهية العناصر 

األخرى. كانت احلبكة أيضا احدى قوة الرواية ليصل إىل من العناصر اخليايل 
أن احلبكة هي القصة احملتوية بتتابع  (Stanton)عاقبة اجلملية. قال ستنطان 

                                               
11 Wiyatmi, Pengantar Kajian Fiksi (Yogyakarta: Pustaka, 2006) hlm.43 
12 Burhan, Nurgiantoro. Teori Pengkajian Fiksi 

 نفس المرجع 13 



 

12 
 

ش إحدى , تسشاحلوادث. بل, كل احلوادث التوصل إال بعالقة السبب والعاقبة
 احلادثة أو تعاقب وقوع احلادثة األخرى. لكي تسمي ابحلبكة, فعالقة بني

 01احلوادث الىت فصت البد بعالقة السبب والعاقبة.
, واملنازعة (Peristiwa)تنقسم احلبكة إىل ثالثة أقسام. وهي: احلادثة 

(Konflik) والقمة ,(Klimaks.)  وتلك العناصر الثالثة تكون ضرورية يف تطور
حبكة القصة. واألن ستبني الباحثة واحدا فواحدا من تلك العناصر الثالثة أقسم 

 احلبكة: 
 : (Peristiwa)احلادثة  -0

 حتويل من أحدى إىل احلالة إىل احلالة األخرى. 
 :( Conflic)املنازعة  -0

شيء  املنازعة هي احلادثة غري مفرحة الىت وقعت على أشخاص القصة.
مأساتية تشري إىل نزال بني قوتني متوازنتني وتشري إىل وجود احلركة 
والتفاعل. تنقسم املنازعة إىل قسمني: املنازعة الداخلية, أو مسيت مبنازعة 
الباطن. واملنازعة اخلارجية إىل قسمني أيضان: املنازعة اإلجتمعية 

 03واملنازعة اجلسدية.
 :(Klimaks)القمة  -0

حوادث املنازعات الىت وقعت يف القصة. أن النازعات داخلية   أعلى
كانت أم خارجية إذا تصل إىل درجة األعلى, فتسبب إىل وقوع 
القصة.كانت القمة يف الرواية متكن أكثر من أحدى القمة, تتعلق جبملة 

 00املنازعات الىت تبىن.
 
 

                                               
 110نفس مرجع 14 

 124-122نفس مرجع 15 

 165نفس مرجع 16 
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 (Caracter)شخصية  -3
عرفنا أن تناولت الرواية احلوادث يف أول وهلة فكانت حتتاج إىل الناس 
يفعلوهنا. والناس الذين يفعلون احلوادث يسمون األشخاص. واألشخاص هي 
اإلنسان املتصور يف القصة القصصية أو التمثيلية اليت فسرها القارئ أبهنا ذو  

 فعاهلم. كيفية األخالق وامليول املعينة كما تتصور يف قوهلما وأ
شخصية هي: من الذي قدم يف إحدى العمل األديب ( Abrams)عند أبرامس 

أو املسرحية الذي فسرت ابقراء ميلك جودة األخالق ورغبة خاصة كما تعبرية يف  
كالم أو فاعل. شخصية حيل موضوع املهم كحامل وواصل الرواية أو األخالق 

 01أو شيء الذي يريد أن يصل إىل القراء ابلعميد.
ينقسم الشخص يف القصة أو الرواية إىل متنوعة أشخاص, من حيث أمهية 

 الدور, هي: 
 الشخص الرئيسية والشخص الثانوي. -أ

 (Tokoh Utama & Tokoh Tambahan) 
الشخص الرئيسية هو الشخص الذي فضل على قصته يف القصة, وأكثر 

ص الشخظهوره يف القصة, وله دائما على اتصال مع الشخص األخرى. أما 
الثانوي هو الشخص أقل ظهوره أو يظهرون مرة واحدة أو بعض ورات يف 
القصة ويف وقت قصرية, وال يهتم فيها وأوجد إذا كان له العالقة مع الشخص 

 08الرئيسي, بشكل مباشرة أو غري مباشرة.
 من انحية طبيعة، ينقسم الشخص إىل: 
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 .الشخص البطل و الشخص اخلصم -ب
(Tokoh Protagonis,Tokoh Antagonis & Tokoh Tritagonis) 

الشخص البطل هو الشخص الذي حنبه و املعجب, مناسبا مبا أراد 
للقرئ. أما الشخص اخلصم هو الشخص الذي يسبب املنازعة يف القصة و 

وهذه الشخص يسمى أيضا  00يستطيع أن يقال املعارضة ابلشخص الباطل.
 لح الصراعة احلادثة بنيابلشخص اخلري و الشخص الشر. والشخص الذي ي

الشخص الفرواتغونيس و الشخص األنتاغونيس، ويسمى هذا الشخص 
 ابلشخص الرتيتاغونيس. 

 ومن انحية طبيعته, تنقسم الشخص إىل:
 الشخص البسيط والشخص اجلولة. -ت
(Tokoh Sederhana & Tokoh Bulat) 

الشخص البسيط هو الشخص الذي يعرض طبيعة واحدة فقط, ومستمر 
وضوحه يف العمل اخليايل. والشخص اجلولة هو الشخص الذي لديه طبيعات 
معينة, و أوضحت جوانب من حياته, شخصيته, وقد يكون متناقض حىت 

 03ميكن أن ينبؤا ابلقارئ.
 

 (Setting)اخللفية  -4
وهي تصوير املكان والزمان واحلالة اليت توجد فيها القصة. ولو كانت 

لق لفية لتدل أين، ومىت، وكيف األحداث، ال تتعذلك يف احلقيقة ال تكون اخل
بعادة اجملتمع وطبائعها والسلوك اإلجتماعي ورواية اجملتمع حني كتبت القصة 

 و الرواية.
, اخللفية أو تسمى أبساس املسند تشري إىل (Abrams)عند أمربامس 

تعريف املكان, وعالقة زمانية, وخلفية اإلجتماعية حلوادث الىت حكيت. 
                                               

 17۰-17۸نفس مرجع  1۰ 

 1۸1نفس مرجع  20 
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ينقسم اخللفية يف عمل  (Wiyatmi)وتعرفة اخللفية األخرى, كما ذكر يف وايمتي 
 00اخليايل إىل نوعني, هي: خلفية املكان, وخلفية الزمان, وخلفية اإلجتماع.

 خللفية إىل ثالثة أقسام: وتنقسم ا 
 خلفية املكان  -0
 خلفية الزمان  -0

 
 (Point of view)حطة القصة  -5

حطة يف احلقيقة هي السرتاتيحية, أو الصناعة, أو السياسية الىت حيتارها 
الكاتب لتعبري فكرة وقصة. فكل حطات الكاتب وتفاسريه عن معىن احلياة 

 نظر القصة أو الرواية. يف يستطيع أن يصلها إىل القراء عرب حطة الشخص يف
العامة, نستطيع أن نفرق حطة, فهى: املوظف األول أو الشخص األول "بطريقة 
)أان(" الكاتب هو الشخص األوىل هلا قسمني, هي "أان" كالشخص الرئيسي, 
و"أان" كالشخص الثنوي. مث املوظف الثالث أو الشخص الثالث "بطريقة )هو( 

لشخص خارج من القصة و يعرض الشخص أو )هي( و )هم(" الكاتب هو ا
 اللقصة ابسم الشخص أو الضمري من الشخص "هو", و"هي", و"هم".

 
 (Amanah)الرسالة  -6

فكل رواية فيها الرسلة أو رسائل اليت تكون أحد السبب من أسباب أتلف 
الرواية. الرسالة هي املعىن اخلاص الذي يكون يف كل قصة أو رواية. كانت الرواية 
تتضمن يف القصة اليت تكون اإلفرتاح املقدم للقرائني. والرسالة متفرق ابملوضوع. 

ل ملوضوع أمجع من الرسالة, وليس كفهذا الفرق بني الرسالة واملوضوع. فكان ا
املوضوع رسالة. يف العادة الرسالة يف كل رواية تكون إشارة ابنظرة حياة الكاتب. 

                                               
21  Wiyatmi, Pengantar Kajian Sastra, hlm.40 
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نظرته عن قيمة احلقيقة, وهي اليت يريد أن يقدمها الكاتب إىل القارئني. التزال  
 كل الرواية أن تقدم الرسالة األخالقية اليت تتعلق بصفات حسنات بنظر اإلنسان,

اليت جتاهد احلقوق واملساوة بني الناس. فكانت تللك الصفات معروفا بني الناس 
 أي مبعن العام. 

 
 مفهوم نظرية البنيوية   -د

الذى  "Stuere"تشتق كلمة بنية يف اللغات األوروبية من األصل الالتيىن 
يعىن البناء أو الطريقة اليت يقام هبا مبىن ما, مث امتد مفهوم الكلمة ليشمل وضع 
األجزاء يف مبىن ما من وجهة النظر الفنية املعمارية ومبا يؤدى إليه من مجال 
تشكيل, وتنص املعاجم األوروبية على أن فن املعمار يشتخدم هذه الكلمة منذ 

 00القرن السابع عشر.
يوية األدبية هي املدخل لظهور نظرايت جديدة يف العلم املدخل البن

األدب. و موجودة نظرية البنيوية منذ عصر اليوانين القدمي و قدمتها أريسطوتليس 
(Aristoteles)   مبفهوم الكمال )الكامل(, و الوحدة )الوحدنية(, و التعقيد, و

قة الشكليون ر الفر التماسك )املرتابطة(. املدخل البنيوية نشأته ال تنفصل من دو 
 روسيا كمؤسسة حتليل األدب. 

هي طريقة التفكري املتعلقة ابملفاهم األبنية عن ( Teeuw) البنيوية عند تييو
العامل. يف احلقيقة تبين العامل من كل عناصرها, ليس فيها معان متفردة إال مبا ارتبط 

ي املنهج النظامي, ة هبني عناصرها املوافقة بوضعها يف مجع األبنية. ولذلك, البنيوي
 00تتكون من العناصر اليت كانت اليتغري أحدها أصال حىت يغري العناصر األخرى.

                                               
  120( ص.1۰۰۸صالح فضل, نظرية البنائية في النقد األدبي )القاهرة: دار الشروق,  02

23 Jabrohim, Metodologi Penelitian Sastra. Yogyakarta:Graha Widia. 2001.Hlm.55 
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 "poetica"يف الكتبه حتت املوضوع   (Aristoteles)كما قل أريسطوتليس 
يف آتينا. البنيوية هي البنية الكاملة ويتعلقه وحصوصا ابلبحث  013حول عصر 
 01عن احلبكة .

ائج اليت حصلت من فرقة الشكليون روسيا. ويعتبريون أن ومعنها هي النت
يفهم األعمال األديب هي اجتهاد لإلكتياب خصائصها, و يريدون أن حترير علوم 
األدبية من العلوم األخرى, مثل علم النفس, وعلم التاريخ, أو الدراسات الثقافية 

 03األخرى.
ة اليت قدمتها فهوم اللغويمباشرة أو غري مباشرة, أتثرت نظرية البنيوية من امل

و أعمال األدبية اليت بنيت  00فردينان دي سوسور الذي يتعلق بشكل واملواد.
على أساس اللغة, لديها صفة خاص هي شكلها و مادهتا مستقلة. ومعنها هي 
لفهم ألعمال األدبية يستطيع أن حيلل من النص نفسه. ولكن جيب أن يكون 

تواصلة بني العناصر لبناء األعمال األدبية. القدرة على هذا الفهم ليوصل امل
واملتواصلة هلذه العناصر سيحصل معنا كامل. ولذلك, املبدأ الشامل يقام على 

 01البنيوية.
وهذه املفهومة ألرسطو ال يزال عن العامل األدب, خصوصا ابلغريب حىت 
انتشر مفهومه كاالفرتاض أن اإلنتاج األديب و الشرح يف عمومه هو من تركيب  

 كلها, ومجيع عناصرها مرتابطة. 
وقيل من هذه املفهومة واإلدراك ألرسطو, إن اإلنتاج األديب ذو صفة 

ينبغي الكالم عنها بدون عالقات خارج اإلنتاج , و (Otonom)إستقاللية داخلية 
 األديب. 

                                               
24 Teeuw.A, Sastra dan Ilmu Sastra. Jakarta:Dunia Pustaka Jaya.hlm.100 
25 Teeuw.A, Sastra dan Ilmu Sastra. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.hlm. 107 
26 Suwardi, Metodologi Penelitian Sastra(Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006)hlm. 50 
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لدى نظرية البنيوية املفهوم األساسي وجعل صفة املميزة, هي فكرة يف 
نفسها أن األدب هو بنية مستقلة مرتابطة بعناصرها األخرى. ولذلك ليفهم معنها, 
 جيب أن حيلل عمل األديب من بنائها نفسها, وخارج من خلفية التارخيي من

 08الكاتب وما يريده, ومن أاثر للقارئ.
 

  التارخيية للبنيوية -ه
أولية لظهور البنيوية, أن التارخيية للبنيوية هي مدرسة الشكليني الروسيا اليت 
ظهورت يف غشرينات وثالثينات هذا القرن, وما مسي مبدرسة النقد اجلديد يف 

 أكريكيا. 
اخلية ز على العالقات الدفمدرسة الشكليني الروسيا دعت إىل ضرورة الرتكي

للنص وقالت أبن موضوع الدراسة التارخيية ينبغي أن ينحصر يف ما أمساه جاكبسون 
(Jakobson)  أدبية األدب, وتتكون األدبية بشكل عام من األساليب واألدوات اليت

 00متيز األدب عن عريه, أي اخلصائص اليت متيز ذلك األدب.
الواقع االجتماعي لألدب, ودرست األدب وعلى الرغم من أهنا مل تتحدث عن 

من الداخل وليس من اخلارج ولكنها مقابل ذلك حددت وظيفة األدب ابإلجهاز 
على األلفة والعادية يف العامل, أي أن تنسيق عناصر العمل األديب وأدوابه يستهدف 

 خلق عالقة مغايرة كيفيا للعالقات املألوفة بني اإلنسان والعامل. 
  بنية يف اللغة العربية هو بنائي, وبنيوي, وقد استخدمها العربوإن النسب إىل

أيضا للداللة على التشييد والبناء, واستخدم علماء اللغة والنحو صورا منها تتصل 
ببناء اجلملة وتركيبها. من ذلك حديثهم عن االرتباط الوثيق بني املبين واملعىن, وأن 

م إن زايدة املبين و تغيري يف الداللة, كقوهلأي حتول أو تغيري يف البنية يتبعه حتول أ

                                               
28  Jabrohim, Teori Penelitian Sastra. Hlm.69  

 1۸ثامر إبراهيم, البنيوية بين النشأة والتأسيس. ص.  2۰ 
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يتبعها زايدة يف املعىن, وكذلك حديث النحاة عن املعرب واملبين, واملبين للمجهول 
 واملبين للمعلوم..

أما يف العصر احلديث فرجع الدارسون الفضل يف نشأة الدراسات البنيوية إىل 
, إذا يرون أن (Ferdinan De Sassure)عامل اللغة السويسري فرديناند دي سوسري 

آراءه يف التفرقة بني اللغة والكالم, والدال واملدلول, ويف أولوية النسق أو النظام 
على ابقي عناصر األسلوب, ويف التفرقة بني التزامن والتعاقب هي اليت أسست 

 لنشأة الدراسات البنيوية. 
كذلك يربطون استخدام مصطلح بنية يف العصر احلديث ابملؤمتر الذي عقده 

م, ويرون أن رومان 0008الشكالنيون الروسيا لعلوم اللسان يف مدينة الهاي ينة 
هو أول من استخدام هذا املصطلح مبعناه احلديث,  (Roman Jakobson)جاكبسون 

 م. 0000وذلك يف البيان الذي أصدره يف أعمال املؤمتر سنة 
كذلك ال ينظر البنيويون خارج النص, ومبدأهم الذي ينظلقون منه يف الدراسة 
هو: الشيء خارج النص. إهنم ال ينظرون إىل التاريخ أو ألثر العوامل اخلارجية يف 

 بناء دالالت النص, وكذلك الينظرون إىل ذاتية املؤلف أو ذوق التملقي. 
رس البنيوي, حيث ينظر إىل األبنية إن تظام بناء النص هو حمط اهتمام الد

اليت تنجم عن اجتماع بعض العناصر يف النص, والنطام الذي يتشكل من لظراد 
هذه األبنية, لذلك تعرف البنيوية أبهنا "جمموعة من العالقة الثابتة بني عناصر 
متغرية", وإنه على الدراس البنيوي أن يبحث عن العالقات اليت تعطي للعناصر 

قيمة وضعها يف جمموع منطم, شريطة أن يكون حتليله للنص حتليال مشوليا, املتحدة 
وأال يعترب العناصر اليت يتكون منها وحدات مستقلة, ألن البنية ليست جمرد جمموعة 
من العناصر املتآزرة, بل هي كل حتكمه عالقاته الدخلية وفق املبدأاملنطقي الذي 
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ية خارج يل ال ميكن فهم أي عناصر يف البنبقضي أبولوية الكل على األجزاء, وابلتا
 03الوضع الذي يشغله يف الشكل العام.

وعلى هذا األساس فإن "البنيوية األدبية يف جوهوها تركز على أدبية األدب, 
وليس على وظيفة األدب أو معىن النص, أي أن الناقد البنيوي يهتم يف املقام األول 

قصيدة اليت جتعل القصة أو الرواية أو ال بتحديد اخلصائص اليت جتعل األدب أداب,
نصا أدبيا, ولكي حيقق ذلك عليه أن يدرس عالقات الوحداث والبىن الصغرية 
بعضها ببعض داخل النص, يف حماولة للوصول إىل حتديد للنظام أو البناء الكلي 
الذي جبعل النص موضوع الدراسة أداب, وهو نظام يفرتض الناقد البنيوي مقدما 

جود, وبعد ذلك حياول تطبيق خصاءص النظام الكلي العام على النصوص أنه مو 
 الفردية, معطيا لنفسه حق التعامل حبرية مع بىن النص الصغرى ووحداته".

ذلك كان مفهوم البنيوية األدبية وجمال اهتمامها, أما أعالمها فكثر ال بتسع 
د من م, وهنا ال باملقام لذكرهم واستفاء آراهم, لذلك سأقصر حديثي على أشهره

, الذي يعد الرائد األول (Ferdinan De Sassure)اإلشارة إىل فردينان دي سوسري 
للبنيوية ابلرغم من أنه مل يستخدم مصطلح بنية يف حماضرات أو حبوثه, وذلك ألن 
آراءه يف علم اللغة الداخلي ومتييزه بني اللغة كنظام واللغة كحدث فعلي ميارسه 

 نشأة الدراسات البنيوية.  شخص معني هي أساس
, أحد رواد البنيوية املؤثرين, (Roman Jakobson)كذلك يعد رومان جاكبسون 

أو كما يقول صالح فضل: "يلخص بعض الباحثني اتريخ نشأة البنائية وتشكالهتا 
املختلفة يف شخصيته ومغامراته العلمية, ابتداء من مطلع شبابه يف موسكو حىت 

 أجيال من الباحثني يف أوراب و أمريكا, وأصبح احلجة األوىل واملرجعخترج على يديه 
 00األخري".

                                               
 133( ص.1۰۰۸صالح فضل .نظرية البنائية في النقد األدبي )القاهرة: دار الشروق,  30

 75( ص.1۰۰۸صالح فضل .نظرية البنائية في النقد األدبي )القاهرة: دار الشروق,  31 
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( فيعد زعيم البنائية الفرنشية, ومؤسس البنائية 0038أما ليفي شرتاوس )
األنشر وبولوجية, حيث عمم مفهومه عن البنية على مجيع فروع املعرفة البشرية, 

ة جمرد منهج ميكن ألنه يرى أن البنيوي وتوسع يف نظرته للبنائية لتشمل الكون أبسره,
 تطبيقه على أي نوع من الدراسات. 

وقد وظف الفكر البنيوي يف دراساته اإلجنماعية, هذا الفكر الذي يعترب اللغة 
فوق الواقع والتاريخ, وأهنا ترتبط أبساسها اإلجتماعية, كما متثل عادات وتقاليد 

فية رى شراوس أن كل الظواهر الثقااجملتمع الذي أنتجها, ليس ذلك فحسب, بل ي
 اليت تسود اجملتمع هي من إبداع اللغة. 

ومن البيان السابق, يستطيع أن يشرح أن يف دراسات األدبية رفض التداخل 
اخلارجي. لذلك, يفهم عمل األديب هو يفهم العناصر أبين بنيته. ويهدف عن 

ة, وبتعميق كان وبدقاملدخل العضوي هي لتفكيك و لتوضيح ابعتناء, وبتفصيل, 
على املتواصلة و املتشابكة كل عناصرها. و انحية عمل األدبية اليت تستنتج معنا  

 كامال. 
وتستنتج هنا, أن مدخل البنيوي هو املدخل املستعمل ليفهم عمل األديب من 
عناصرها املرتابطة. وتركز عناصرها إىل عناصر الداخلية و هتمل العناصر املوجودة 

 ألديب. خارج عمل ا
 

 مبادئ الرتابط   -و
عالقة بني عناصر يف بنية اليصفة كيفي ولكن الوصفي، مبعىن إذا احدى 

 عنصر غابة وهو فاسد.
يف نظرية البنيوية مفهوم وظيفة أتخذ دورا هاما. وهذا هو، من العناصر املميزة 
لنظرية ميكن أن تشارك بنشاط فقط مع وظيفتها، أي يف خطوة تظهر عناصر 

املشاركة. لذلك يقال أن بنية هو أكثر من جمرد عناصر ومشوليته، والعمل الرتابط 
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األديب هو أكثر من جمرد فهم اللغة كوسيلة لألعمال، العمل األديب أكثر من جمرد 
جمموع الشكل واملضمون. هذا مبعىن الرتابط جوده حيوية من العناصر. عناصر هلا 

ألدبية. نة واإلتفاقيات، والتقاليد اوظائف خمتلفة، وهذا يعتمد على نوع من اهليم
العناصر بدورها لديها القدرة على تنفيذ عملية إعادة التنظيم والتنزمي الذايت، وإنشاء 
وتغزيز العالقة بني العناصر. نوعية العمل تقييمها يف جمملها، وليس الرتاكم العناصر. 

ية الرتابط لالعنصر ليس له معىن يف حد ذاته، ميكن أن يفهم عنصر فقط يف عم
هلا. وهذا يعين أن جمموع لكل عنصر ال ميكن فهمه إال يف استقامة جممله. عامل 
احلياة االجتماعية هو جممل الوقائع، وليس جممل األشياء. الرتابط يفرتض حتول  
كبري يف اللقيم حنو اهليكلي، وقيمة نوعية األجزاء حنو نوعية جممل. العالقات 

 ات.ولكن السلبية أيضا، مثل الصراعات والتناقضتشكلت ليست إجيابية حبتة، 
احلياة العملية اليومية اليت يسيطر عليها مفهوم العالقة. كل الناس يعرف نفسه 
على أساس اخلالفات مع اآلخرين يف املنطقة اجملاورة. تستند علمليات وأنظمة 

 .االتصاالت على حدوث أشكال خمتلفة من العالقات، سواء يف الزمان واملكان
 إجراء تغريات على بينة من أمناط تغيري احلالة دور العالقات اإلجتماعية.

أمهية مبادئ الرتابط يف حتليل األعمال األدبية، من انحية يوجه الباحثون أن 
يكون منتبهون على الدوام إىل كل عنصر كجزء ال يتجزأ مع العناصر األخرى. من 

ين  له معىن حقيقي. الباحثون الذانحية أخرى، ومبدأ الرتابط أدى إىل عمل أديب
أجروا األحباث على عنصر واحد معني يعين قتل العناصر األخرى، وهم عدموا 

 جممل معىن. 
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 الفصل الثالث

 عرض البياانت و حتليلها

 لربيع جابر الرواية "الفراشة الزرقاء"  حملة -أ
يف الرواية "الفراشة الزرقاء", يعترب الكاتب عن احلياة العائلة ابابزواغلي. يف 
هذه الرواية يعترب كيف العائلة ابابزواغلي حياة. و يف الرواية الفراشة الزرقاء يعترب 
حياة سهيل ابابزواغلي،و يوسف ابابزواغلي،و جورجي ابابزواغلي،و جوزف 

 ابابزواغلي.
لبداية جكاايت جديت عن أخيها الصغري، و عن جوزف و هناك يف ا

جورجي ابابزواغلي، و عن معمل احلرير و صاحبه الفرنساوي بروسرب بورابليس. 
حكاايت سكنتين منذ أايم الطفولة لكنها مل تكن كافية كي تصنع رواية. فكان 

ين تعلي أن أنتظر. وبعد أن كتبت تسع رواايت ونشرت ثالاث منها، و بعد أن ترك
 ))س(( ومصت بعيدا، إكتشفت فجأة أنين قد وصلت إىل البداية لتوي. 

كان الثلج يغطي البلدة. مشينا حتت مساء زرقاء صافية. بعد املنعطت 
ظهرت غابة السرو. وكلما تقدمنا ابنت الطريق املتعرجة اليت خترتق الغابة حىت 

األخرى  ت يدياجلانب اآلخر حيث املقربة. كتفي اليمىن كانت توجعين. وفع
ومسحت العرق عن جبيين. الرجل عن مييين كان ميشي منتصب القامة كأنه ال 

 حيمل شيئا. 
شعاع الشمس ينعكس فوق صفحة الثلج وخيرتق عيين. قشرة الثلج ما 
تزال قاسية حتت قدمي. هناك أمل خفيف يف حنجريت_ هذا من سعال الليايل 

ة كأن يدا خفية إمتدت وأسدلت املاضية. حني دخلنا الغابة خفت الضوء فجأ
 ستائر. هنا قشرة الثلج كانت أقسى. أنزلنا التابوت يف احلفرة. 
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لن تكون مهجورا أبدا حىت ولو تركتك. ألنك مسكون ابحلكاايت فقط. 
 ابحلكاايت وجبدتك وهبذه القصة عن الفراشة الزرقاء. 

كنت أخاف أن أكتشف فيها لؤما ال أقدر على حتمله. وكنت أخاف 
أيضا أن أرى نفسي على تلك الصورة : صورة الرجل الذي فقد أحاسيسه ألن 

 الدود قد جوفه من الداخل وأفرغه من كل شيء فيه. 
 

 بعد أن تقراء الباحثة الرواية الفراشة الزرقاء وحتاول أن حتليلها يطريقة حتليل
 العناصر البنيوية، فتستطيع الباحثة أن تشرحها كما اتيل: 

 اية الفراشة الزرقاء لربيع جابربنيوية الرو  -ب
 لربيع جابر  العناصر الداخلية يف رواية الفراشة الزرقاء -1
 املوضوع  (1

لقد صرحت الباحثة يف البحث النظؤي، أن املوضوع هو الفكرة اجلوهرية 
للمؤلف وتكون خلفية يف أنتاجه األديب. واملوضوع له متنوعة يف أقسامه، 

 أحدها هي املوضوع الرئيسي. 
بعد أن حتللت الباحثة هذه الرواية، كان املوضوع الرئيسي يف هذه الرواية، 

"قصة عن مسرية احلياة عن جدة، وعن موت أخه، كربة بعد مفارقة هو 
 احلبيبته".

"وجدي قال لنفسه إنه مل يعد الرجل الذي كان قبل غروب مشس النهار 
 00الفائت"

 اة.يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن مسرية احلي

                                               
 10۸ربيع جابر. الفراشة الزرقاء. ص 32 
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"كنت أحس من داخلي أنين جديت وأهنا مل متت وأهنا ليست مدفونة يف الغابة 
وأهنا جالسة يف مطرحي تنظر عرب النافذة كما فعلت دائما. عرب هذه النافذة، 

 00إىل النزل."
 يف هذه العبارة السابقة، يعترب الكاتب عن متت اجلدة. 

 
ثة ألمريكية. منذ ثال"كنت جالسا مع ))س(( يف مكتبة ايفت يف اجلامعة ا

أشهر ال نرى بعضنا البعض إال مرة أو مرتني خالل األسبوع الواحد. كنت 
أعرف أهنا قد اختذت قرارها. وكنت قررت أن أتصرف كمن ال يعرف شيئا. 

 01هذا قبل سنتني من اآلن."حصل 
 يف هذه العبارة السابقة، يعترب الكاتب عن يرتك احلببته. 

 
 احلبكة  (8

بعد حتلل الباحثة عن املوضوع املضمون يف الرواية الفراشة الزرقاء لربيع 
جابر، واآلن تستمر بتحليل احلبكة. كما قد تشرح يف الفصل الثاين، احلبكة 
هي سلسلة من األحداث اليت أعدت إىل أساس العالقة السببية. احلدث 

 الذي يسبب يف أحداث األخر. 
كة تقدمية، و احلبكة اإلرجتائية، و احلبوتنقسم احلبكة هي: احلبكة املس

اخللطية. جتد الباحثة أن احلبكة اليت يستعمل الكاتب يف هذه الرواية هي 
 احلبكة اخللطية.

 هذه الرواية تنقسم اب اربع أبواب، و يبدأ هذه الرواية عن جنازة جدة.  
 

                                               
 157فراشة الزرقاء. ص ربيع جابر. ال33 

 1۸3ربيع جابر. الفراشة الزرقاء. ص 34 
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بعد و "فكان علي أن أنتظر. وبعد أن كتبت تسع رواايت ونشرت ثالاث منها، 
أن تركتين ))س..(( ومضت بعيدا، إكتشفت فجأة أنين قد وصلت إىل البداية 

 03لتوي. سأكتب رواية، قلت. وقلت إنين سأبدأها جبنازة جديت."
يف تلك مجلة يعتبري الكاتب، عن هو سيكتب الرواية بعد ينتظر و بعد  
كتبه تسع رواايت ونشرت ثالاث منها. و الكاتب سيبدأ هذه الرواية عن 

 اجلنازة. وهو يبدأ ابجلنازة جدته، امسها زهية. 
 

 وتستمر يف هذه القصة توجد احلبكة اإلرجتائية. وهي: 
"اخلوري، الذي طاملا أعطاين حاابت امللبس الورقاء والبيضاء خني كنت 
  صغريا، بدا يل وجهه، بينما يفتح اإلجنيل وينقل نظرائه بني اتبوت جديت وبيننا،

خص مل أره يف حيايت من قبل، وال يشبه شخصا ش -كأنه وجه شخص آخر
 00رأيته صدفة."

والعبارة السابقة يعترب عن الكاتب حني هو صغريا. الكاتب حيدث عن 
 جتربة حني صغريا يف املقربة اجلدة.

 
"قال إهنا عاشت وحدها يف ذلك الكوخ قرابة العشر سنوات. مث ذات شتاء 

صنوع سقفه من األغصان والقصب. وجدوها يف احلمام القائم قرب الشجرة، وامل
ووجدوها مدفونة ابلثلج. فالسقف وقع عليها ألن الثلج كان قد تكدس فوقه 

 01خالل الليل."
 والعبارة السابقة يعترب عن احلبكة اإلرجتائية، ألن يف هذه العبارة يعترب عن

 موت أم جوزف. 

                                               
 7ربيع جابر. الفراشة الزرقاء. ص. 35 
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أن  نون دون" ولدت عند املساء. خالل اخلريف. قالوا إنين كنت أصرخ كاجمل

أبكي. جديت أرادت أن تسمين أنطون. أمي مل تقبل. خالة من خااليت، ال 
أعرف من ابلضبط اقرتحت أن يسموين سليم. لكن أيب حسم املوقف، فأطلق 

 08علي إسم )نور( على سبيل الدعابة."
العبارة السابقة يعترب عن ولد من الكاتب. وعن كيف يسميه. جدته يريد 

 كن أمه مل تقبل. أن تسمى أنطون، ول
 

"إن عائلة ابابزواغلي هي تركية األصل وأن والده يوسف جاء من تركيا يف 
مطلع القرن التاسع عشر، وكان عمله يف إدارة القائمقاميتني، وبعد وصوله إىل 
لبنان بسنوات قليلة تزوج من إمرأة مسلمة. وبعد موت هذه املرأة ابلطاعون تزوج 

ومن بطن هذه املرأة خرج صيب واحد هو سهيل، إمرأة مسيحية من آل سرسق، 
وسرعان ماتت ماري سرسرق ابابزواغلي وبعد موهتا ظل سهيل يراها كل ليلة يف 

 املنام." 
 يف هذه العبارة السابقة يعتبري عن عائلة ابابزواغلي. 

 
 وبتايل، احلبكة املوجود يف هذه الرواية هي احلبكة املستقدمية. وهي: 

يوما على وفاة جديت طلب أيب مين أن أسري منه قليال يف "بعد مضي أربعني 
اخلارج. كنا جالسني يف البهو، يف الطابق السفلي من بيت جديت، وكان الوقت 
عصرا، وكانت أمي تساعد خااليت على مجع الكراسي أمام الباب إبنتظار وصول 

يعا بعد صاحبها الذي سيأيت إلستعادهتا عند السماء. وكان املعزةن قد غادروا مج
 00أن تناولوا طعام الغذاء."
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العبارة السابقة يعترب عن بعد أربعني يوما على وفاة جدة الكاتب. يعترب 
 عن عائلة الكاتب بعد وفاة جدته وما أحداث بعدها.

 
"عاد جورجي ابابزواغلي إىل بلدتنا وحيدا بعد ثالث وثالثني سنة من الغياب.  

 13قييبني."كان يرتدي معطفا أخضر طويال وحيمل ح
العبارة السابقة يعترب عن بعد جورجي ابابزواغلي عاد إىل بلدتنا وحيدا بعد 

 ثالث وثالثني سنة من الغياب. 
 

"بعد مرور تسعة عشر عاما عشرت ابلصدفة يف أرشيف صحيفة ))لسان 
احلال(( املوجد يف اجلامعة األمريكية على اخلرب التايل: ))اليوم وجد أنطون 

اجلبل القاطنني يف بريوت مقتوال يف دكانه وظن أن قتله جرى عبود من أهلي 
 10."أايم 0منذ 

 العبارة السابقة يعترب عن احلبكة يف هذه الرواية مستقدمية. 
 

 الشخصية  (3
يف الرواية الفراشة الزرقاء لربيع جابر موجدة الشخصيات تصور يف هذه  

القصة. فيها سهيل ابابزواغلي كالشخص الرئيسي،و يوسف 
ابابزواغلي،وجورجي ابابزواغلي،و جوزف ابابزواغلي كالشخص الثنوي. 
 وسلمى، وإبراهيم خبعازي، أم سهيل, أب سهيل, وسليم كالشخص فرعية.
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 زواغل  اباب الشخص سهيل (1
شخص سهيل يف الرواية الفراشة الزرقاء كالشخص 
الرئيسي. شخص سهيل يف هذه الرواية يصور كالسلب،  
كاغامض، كامدخن، كامرتكب، كاملمرض. سهيل كالسلب 

 هي: 
"هكذا، وبينما األب يوسف يقرأ آخر الكشوفات العلمية اليت قام 

 ية الزجاجية يفهبا ))داروين((, كان اإلبن سهيل ميد يده إىل اخلزا
الدكان املنفرد القائم عند مدخل سوق اجلوهرجية، ويسرق أسوارة 

 10ذهبية."
العبارة السابقة يعترب عن سهيل قد يسرتق احد الدكان يف سوق 

 اجلوهرجية، حني أبه يوسف يقراء كتب من الصدقئه داروين، 

 

عاع ش"لكن، يف هذه املرة، مل تسلم اجلرة. رأى الصائع األسوارة ألن 
ضوء برق فوقها، فقفز من حيث كان جالسا ومل يهتم لألرجيلة اليت 

 10سقطت وهتشم زجاجها، وركض مطاردا السارق."
هذه العبارة يعترب عن الشخص سهيل يسرتق جواهر على الدكان 
يف سوق اجلوهرجية، ولكن حني سهيل يسرتق جواهر مل تسلمه 

 ألن رأى الصائع األسوارة إىل سهيل. 
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الزمحة شديدة، فهو حيس أنه سيتمكن من الزوغان واهلرب. إنه "وألن 
خفيف، ومعتاد على هذه املطاردات تقريبا، لكن قلبه يطرق 

 11بعنف."
هذه العبارة يعترب عن سهيل إنه خفيف, و معتاد على هذا 

 إلختالس. سهيل يعهد يسرتق يف السوق..
 

، مث يعود ح"بعد أن يقوم سهيل بريقاته ميشي يف األسواق مثل منفر 
إىل املدراسة متسلال قبل هبوط املساء، ويغلق على نفسه بوابه احلمام  

 13كي يتفحص غنيمته."
يف هذه العبارة يعترب الكاتب عن الشخص سهيل يسرتق يف 

 السوق وهو ميسي يف األسواق مثل منفرح. 
 

"إراتح سهيل، قال لنفسه إن الصائغ قد كف عن مطاردته، وأخذ 
ألرمن وهو يصفر ويتخيل بريق األسوارة املستقرة يتهادى يف سوق ا

 10داخل ثيايه."
يف هذه العبارة، يعتبري عن إراتح شخص سهيل يفكر إن الصائع 
قد كف عن مطاردة، وهو يضفر ويتخيل بريق األسوارة املستقرة 

حىت هو يستمر يسيح إىل سوق األخر. وهو يف  داخل ثياثه.
 سوق األرمن. 
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 حيتفظ ابلكتب اليت يسرقها، فال يبيعها إال"لكن سهيل يفضل أن 
خوفا من أن جيهدها أساتذته ملفوفة يف كيس خيش فوق سقف 
احلمام، ألن الكيس حني ميتلىئ وينتفخ متاما يبدو ظاهرا ألعني 
األساتذة الطوال القامة إذ يعربون املمر وهم يرفعون رؤوسهم ويفكون 

 11مام."األحزمة اليت تزنرهم فيما يتوجهون حنو احل
يف هذه العبارة، يعترب عن بعد شخص سهيل ابابزاغلي يسرتق يف 
سوق، سهيل مل صرف البضاعة مسروق. ولكن سهيل خيفي 

 مسروق يف احلمام املدراسة.
 

"ينط من النافدة العالية مث يتسلل عرب البوابة اخللفية للحديقة وخيرج 
 تزلق ا كي الإىل الطريق املبلطة ابحلجر البحري الناعم. خيطو حماذر 

قدمه ألن هذا اجلزء املنخفض من الطريق يبقي مبلال يف أغلب 
 األوقات، مث يهبط املنحدر القريب، وهو يدرك أنه قد أفلت كالعادة."

يف هذه العبارة، يعرت عن ذهبا شخص سهيل بعد يسرتق. يف هذه 
الفقرة يصور شخص سهيل جييد عن يسرتق يف كل حال. يستطيع 

 ذهاب من وقاية الدكان. سهيل ابابزاغلي
 

"وحني ال جيد ماال يف ثيابه يسرق أي شيء، وزكراي يدبر املسألة. 
وحني يسرق كتااب ما خييئه إىل وقت الحق أو ميضي به على الفور 

 18إىل لوكندة زيدان الواقعة على ساحة الربج."
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يف هذه العبارة، يعترب عن حني جييع شخص سهيل ابابزاغلي، 
حىت يستطيع ليكل. وهو ماهر لسيرتق يف   وعليه هو سيسرتف

 كل حال و كل وقت. 
 

بعد أن حتليل الباحثة عن شخص سهيل كالسلب، اآلن الباحث 
 ستعرب شخص سهيل كالغامض. وهو: 

"حني جاء إىل البلدة، وبين كوخا صغريا من القصب والطني، كان 
سهيل ابابزواغلي يرد على حتيات أهايل البلدة دون أن ينظر يف 

 10أعينهم. قالوا : هذا رجل يف قلبه سر"
 عن حني شخص سهيل جاء إىليف هذه العبارة السابقة، يعترب 

البلدة، وكان سهيل ابابزواغلي يرد على حتيات أهلي البلدة دون 
أن ينظر يف أعينهم. واجملتمع يف تلك البلدة يتكلم عن سهيل 

 ابابزواغلي )هذا رجل يف قلبه سر(.
 

وكان مكتواب له أن يعيش غريبا، وأن يتريأ أبوه منه "كان إمسه سهيل، 
 33وأن تصل به دروب القدر إىل حيث وصلت به."

يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن شخص سهيل وكان مكتواب له 
أن يعيش غريبا. واجملتمع يف تلك البلدة مل يعرف عن خلفية سهيل 

 ابابزواغلي. 
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؟ ربق الشمس فوقها مرة أخرىتلك األسوارة الذهبية كم انتظرت كي ت
ابألسوارة ضمن هذا احلقل. وقال سهيل ابابزواغلي إهنا حياة 

 30غريبة."
يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن شخص سهيل ابابزواغلي لديه 

 معيشة متفرقة. يفكر شخص سهيل عن احلياة غريبة. 
 

بعد أن حتليل الباحثة عن شخص سهيل ابابزوأغل  كالغامض، 
   الباحثة ستعرب شخص سهيل كاملرتكب. وهو:اآلن 

"أخذ اجلنود سهيل إىل السراي، حيث حبسوه يف الطابق السفلي مع 
 30بقية احملبوسني."

يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن أخذ اجلنود سهيل ابابزواغلي 
 إىل السجن. وهو يف سجن السراي. 

 
ان سهيل جانبه ك "كان الدم خيرج من رئتيه وخينقه، وكان يبكي، وإىل

ابابزاغلي راكعا ويف يديه الفوطة املبللة ابلدم. والسجناء اآلخرون  
 30كانوا يتكومون لصق لبجدار يف اجلانب اآلخر من الغرفة الكبرية."

يف العبارة السابقة، يعترب عن شخص سهيل يف السجن السراي 
مع صحبته إبراهيم خبعازي. و إبراهيم خبعازي مصااب مبرض السل. 

يف سنته اخلامسة يف السجن، وذات صباح شتائي ابرد تويف و 
 إبراهيم خبعازي.
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نستمر بعد أن حتليل الباحثة عن شخص سهيل كاملرتكب، اآلن 
   الباحثة ستعرب شخص سهيل كاملدخن. وهو:

"فيعرف أنه خسر إبنه ويوشك على البكاء. فيما بعد يشرب من 
ه سيجارة يلف لنفس إبريق الفخار وهو يفكر حبفيدية ويبتسم، مث

 31ويدخنها."
يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن يفكر سهيل ابابزواغلي أنه 
خسر إبنه ويوشك على البكاء. وفيما بعد يشرب من إبريق 

 اتفخار، ويدخنها..
 

"كأنه منام سيستيقظ منه بعد قليل، فيشرب من إبريق الفخار ويلف 
 ." بدو كأنه يبتسمسيجارة ويدخن، فتهدأ النظرات يف عينيه وي

يف هذه العبارة، يعترب عن شخص سهيل ابابزواغلي يستيقظ من 
 النوم فيشرب من إبريق الفخار ويدخن.

 "جلس على حجر أمام اخليمة ولف سيكارة أخرى وأشعلها." 
يف هذه العبارة، يعترب عن جلس سهيل على حجر أمام اخليمة 

ل هو ولف سيكارة أخرى وأشعلها. هنا، تصور شخص سهي
 مدخن.

 
"وكانت السيجارة على آخرها، ووضعها على احلجر قريه، ولف 
أخرى بسرعة وأشعلها من مجرة السيجارة السابقة. يف السجن تعلم 
أن يدخن، وهناك غدا أسرع من يلف سيجارة رفيعة ومضبوطة. يفرد 
الورقة على فخذه أبصابع اليد اليسرى فيما يضع التبغ فوقها 
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د األخرى، ويف رمشة عني يلف الورقة وهو مستخدما أصابع الي
يضغطها برفق، وميررها من اليمني إىل اليسار على طرف لسانه، 

 وميسدها مرتني وهو يرفع رأسه قليال، مث يشعل عود الكربيت." 
يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن شخص سهيل ابابزواغلي يبدأ 

 يدخن حني هو يف السجن. 
 
 الشخص "أان"  (8

الذي طاملا أعطاين حبات امللبس الزرقاء والبيضاء حني   "اخلوري،
كنت صغريا، بدا يل وجهه، بينما يفتح اإلجنيل وينقل نظراته بني 

شخص مل أره حيايت  -اتبوت جديت وبيننا،كأنه وجه شخص آخر
 33من قبل، وال يشبه شخصا رأيته صدفة."

 جدته. ةيف هذه العبارة السابقة، يعترب عن حينما هو صغريا يف مقرب 
 

"بقبت وحدي يف بيت جديت. أحياان كانت خاليت الصغرى أتيت 
لزايريت. ذلك كان خالل األشهر األوىل. مث مل تعد أتيت. وقبل أن 
تنتهي السنة استأجرت يف بريوت شقة صغرية تقع على مقربة من 

 30اجلامعة."
يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن شخص أان بقبت وحدي يف 

أحياان كانت خالته الصغرى أتيت لزايرته وذلك كان بيت جدته. و 
 خالل األشهر األوىل.
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"سأغادر. فليبقيا هنا. يف النهاية سيذهبان. ال شيء يف هذه الشقة 
 31يغري ابلبقاء. سأغادر."

يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن شعص أان حينما سيذهب إىل 
 اجلامعة.

 
 شخص "أب" (3

 ك؟ كرر اثنية." "كان هنارا هادائ، أليس كذل
يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن شخص أب يتكلم مع شخص 

 أان عن ماذا يريد أبه. 
"ملاذا تكلمين هكذا؟ أعرف إنك مستقل وكل هذا، لكنين والدك رغم  

 كل شئ. كيف تكلمين هبذه الطريقة."
يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن شخص أب حينق على إبنه ألن 

 غري أدب معه.إبنه يتكلم 
 شخص جدة زهية  (1

 "قالت جديت: أريد أن أخرج، أريد أن أتنفس." 
يف هذه العبارة، يعترب عن شخص جدة تريد أن خترج من مصنع 

 احلرير. 
"وقالت جديت لنفسها: بلى، إين عاملة نشيطة. لكن كان علي أن 

 ال أدوخ يف الصباح." 
 يف هذه العبارة، يعترب عن شخص جدة. 
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 ابابزواغل  و جورج  ابابزواغل  شخص جوزف (5
كااحلفيد من شخص يف هذه الرواية شخص جوزف ابابزواغلي  

وهو توأم مع جورجي ابابزواغلي. وابجوزف  ، ابابزواغلي سهيل
 كااألخ الكبري، و جورجي كااألخ الصغري. 

"جوزف كان يكرب جورجي بسنة واحدة لكن اجلميع كانوا حيسبوهنما 
شخصا واحدا بسبب من الشبه العجيب بينهما. حىت جدي حني 
وجد نفسه يصادق جورجي، أدرك أنه يف الوقت عينه كان قد ابت 

 صديقا جلوزف أيضا." 
يف هذه العبارة السابقة، يعتري عن جوزف ابابزواغلي و جورجي 

ا توأم. ولكن اجلميع كانوا حيسبوهنما شخصا واحدا ابابزواغلي مه
 بسبب من الشبه العجيب بينهما.

 
"ونظر اجلنود إبجتاه األخوين ابابزواغلي فإبتعدا عن حاثط الطابق 

 السفلي حيث السجن، وحلقا جبدي سليم ووقفا قربة." 
يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن نظر اجلنود إبجتاه األخوين 

ي حني جورجي ابابزواغلي وجوسف ابابزواغلي يف أمام ابابزواغل
 السحن السرااي. 

 
 "مااألمر؟ سأله جورجي"

يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن جورحي يسأل إىل جوزف عن 
 ماذا يتحدث.
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 "جدي سيضمن لنا حقل الوادي لنزرعه قمحا. قال جوزف."
رجي عن جو يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن جيب جوزف إىل 

 ماذا كلم جد.
 

"صحيح، قال جوزف، وبينهن رأيت اليت سأتزوجها. أنت اي جورجي  
 38كنت مشغوال ابلنظر إىل السماء يف تلك اللحظة."

 يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن شخص جوزف هوي مع فتاة. 
 

"وخالل األايم اليت تلت عودة جورجي ابابزواغلي إنصرف جدي إىل 
 30العائد، على اإلستقرار يف البلدة."مساعدة صديقه، 

يف هذه العبارة السابقة، يعرت عن شخص جورجي يساعد جدته 
 إىل مساعدة صديقه، العائد، على اإلستقرار يف البلدة. 

 
"وجورجي يكفر أبمه اليت ماتت ومبا أخربه إايه جدي. وكان القمر 
ما يزال يف السماء، وأخذ ضوء الفجر الشاحب يقوى رويدا 

 03دا."روي
يف هذه العبارة السابقة، يعرت عن شخص جورجي يفكر عن أمه 

 ماتت ومبا أخربه إايه صديقته.
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"يف تلك الليلة حكى جورجي جلدي عن كل شيء. قبل أن يبدأ 
 00الكالم وصف له جدي موت أمه، أم جوزف."

يف هذه العبارة السابقة، يعرت عن شخص جورجي قبل يستمع عن 
 احلكاية أمه.

 
"قال جورجي إن املرض هو الذي بدأ كل شيء. ففور نزوهلما إىل 

 اليابسة أصيب جورجي بنزلة برد حادة والتهبت قصبته اهلوائية." 
يف هذه العبارة السابقة، يعرت عن شخص جورجي املرض بنزلة برد 

 حادة والتهبت قصبته اهلوائية. 
 

فى ستش"واملرض الذي أصاب جورجي أجرب جوزف على محله إىل امل
 اإلنكليزي فورا." 

يف هذه العبارة السابقة، يعرت عن شخص جورجي أصبه وأجرب 
 جوزف على محله إىل املستشفى اإلنكليزي. 

 
"ويف تلك اللحظة ذاهتا كان جورجي قد وصل إىل قلب حكايته فبدأ 
احلديث عن جوزف وكيف وقع يف غرام وريب، وكانت قطعة الصمغ 
تتحرك يف صدر جدي كأهنا سوسة يف جذع شجرة، وكانت تنخره 
من الداخل، وفكر أهنا مثل دودة القز ال حدود لشراهتها وطمعها 

  وأهنا ستقضي عليه وجتوفه متام."
يف هذه العبارة السابقة، يعرت عن شخص جورجي قصة عن 

 جوزف ابابزواغلي. 
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 شخص يوسف ابابزواغل   (6
كان يوسف ابابزواغلي يف هذه الرواية هو كااألب سهيل 

 ابابزواغلي. 
"كان يوسف ابابزواغلي يريد إلبنه سهيل أن يصبح موظفا حكوميا  

عد ة مث نقله بكبريا مثله، لذلك أرسله كي يدرس يف مدرسة احلكم
 سنتني إىل مدرسة الفرنسيسكان الداخلية." 

يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن أبه سهيل ابابزواغلي إمسه 
يوسف ابابزواغلي يريد إلبنه سهيل أن يصبح موظفا حكوميا كبريا 

 مثله. 
"أخذ اجلنود سهيل إىل السراي، حيث حبسوه يف الطابق السفلي مع 

نه  وصل اخلرب إىل يوسف ابابزواغلي تربأ من إببقية احملبوسني. وحني
 على الفور." 

يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن جاء يوسف ابابزواغلي إىل 
 السجن السراي حني وصل اخلرب إليه وتربأ من إبنه على الفور.

 
 شخص إبراهيم خبعازي   (7

"هكذا قضى سهيل ابابزواغلي ثالث سنوات يلعب ابلورق مع رجل 
 00تنا امسه إبراهيم خبعازي."من بلد

يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن سهيل ابابزواغلي ثالث سنوات 
 يلعب ابلورق مع صحيبه إبراهيم خبعازي.
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"حكم إبراهيم خبعازي ابلسجن ملدة عشر سنوات بتهمة القتل، بعد 
أسبااب ختفيفة، إذا أعلن ثالثة شهود عيان أنه كان يدافع عن  أن منح

نفسه، وأن مراقب العمال مات بطعنة السكني اليت أخرجها هو نفسه 
من حتت ثيابه كي يضرب إبراهيم خبعازي هبا. وكان هؤالء الشهود 
الثالثة أجراء مثل إبراهيم خبعازي يف أشغال جر مياه هنر الكلب إىل 

 00بريوت."
العبارة السابقة، يعترب عن شخص إبراهيم خبعازي الذي  يف هذه

 يكون يف السجن ملدة عشر سنوات بتهمة القتل.
 

"وكان إبراهيم خبعازي مصااب مبرض السل. والرائحة اليت خترج من 
جوفه تبعد عنه املساجني مجيعهم. وكان يقضي أايمه وحيدا يف الزاوية. 

ينتظر رون على بعض اخلبز، و يراقب اآلخرين وهم يلعبون ابلورق ويقام
قدوم املساء كي ختفت أصواهتم قليال. ويف الليل كان يصغي إىل نباح 

 01الكالب اليت تسيطر على أزقة املدينة."
يف هذه الفقرة السابقة، يعترب عن شخص إبراهيم خبعازي مصااب 
مبرض السل. والرائحة اليت خترج من جوفه تبعد عنه الساجني 

 أايمه وحيدا يف الزاوية. مجيعهم. وكان يقضي
 

"مرت السنة الثانية على إبراهيم خبعازي، ففكر أن السنني القادمة 
 03ستشبهها. لكن، بعد وصول سهيل ابابزواغلي، تبدل كل شيء."
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يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن احلياة شخص إبراهيم يف السجن 
بدل كل تيف السنة الثانية. ولكن، بعده وصول سهيل ابابزواغلي، 

 شيء.
 

"عند هناية سنته اخلامسة يف السجن، وذات صباح شتائي ابرد، تويف 
إبراهيم خبعازي بعد ليلة طويلة من األمل والصراخ. كان الدم خيرج من 
رئتيه وخينقه، وكان يبكي، وإىل جانبه كان سهيل ابابزواغلي راكعا 

ومون لصق يتكويف يديه الفوطة املبللة ابلدم. والسجناء اآلخرون كانوا 
 00اجلدار يف اجلانب اآلخر من الغرفة الكبرية."

يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن شخص إبراهيم خبعازي الذي 
تويف يف السجن ألن مصااب مبرض السل. عند هناية اخلامسة يف 

 السجن. 
 

 شخص الناظرة : (8
"قالت هلا الناظرة: إنتظري قليال وإال ضربك اهلواء. هنا اجلو ساجن 
بسبب البخار. تعلمي أن تنتظري دائما يف املدخل حىت تعتادي على 

 هواء اخلارج."
يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن شخص الناظرة حني تتكلم مع 

 زهية هداد.
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"كانت الناظرة تتكلم هبدوء، بينما تنظر حنو العامالت املنهمكات 
يتة، عن امل يف حتريك العيدان الطويلة داخل اخلالقني لفصل الديدان

 شرانق احلرير." 
 يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن شخص الناظرة. 

 
 شخص بروسرب  (9

 شخص بروسرب يف هذه الرواية كرئيس العمال. 
"ومسعت رئيس العمال يتكلم : أنت زهية إبنة املرحوم ميشال 

 01عبود."
يف هذه العبارة السابقة يعترب عن رئيس العمال يتكلم مع زهية  

  هذه الرواية. كجدة يف
 

"لكن رئيس العمال إبتسم هلا مث إلتفت صوب الناظرة وسأهلا بصوت 
 08مسموع : وهل هي جيدة."

يف هذه العبارة، يعترب عن شخص رئيس العمال يبتسم إىل زهية 
 حني زهية حتور. 

 
"وكان بروسرب يقف وسط خمتربه، والضوء يقطع عتمة الصالة اخلفيفة  

أبيض اللون، فيمر على بعد إصبعني من كأنه أنبوب طويل شفاف 
 00بطنه مث يواصل طريقه حىت البوابة."

 يف هذه العبارة، يعترب عن شخص بروسرب حني يف وسط خمتربه. 
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"وفكر بروسرب أنه حاول كل شيء كي تنجح هذه التجربة وكي جيد 

 مساعدة فتية متلك الرائحة املناسبة." 
 يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن الشخص بروسرب. 

 
 من الناحية اخللفية  (4

ملكان و اخلافية ا ،أن اخللفية نوعني. و هي ،كما تشرح يف البحث النظري
  اخللفية الزمان.

 بعد أن حتللت الباحثة هذه الرواية، كان اخللفية املكان يف هذه الرواية هي: 
 :  يف البلدة (0

البلدة. بعد املعطف ظهرت غابة السرو. وكلما " كان الثلج بغطي 
تقدمنا ابنت الطريق املتعرجة اليت خترتق الغابة حىت اجلانب اآلخر 

  13 حيث املقربة."
يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن هذه القصة حني الثلج البلدة، ويف 

 الطريق املتعرجة اليت خترتق الغابة حىت اجلانب اآلخر حيث املقربة.
 

جاء إىل البلدة، وبىن كوخا صغريا من القصب والطني، كان  "حني
سهيل ابابزواغلي يرد على حتيات أهايل البلدة دون أن ينظر يف 

 10أعينهم".
يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن جاء سهيل ابابزواغلي إىل البلدة 

 وهو يرد على حتيات أهايل البلدة دون أن ينظر يف أعينهم. 
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م وعاشروه، فأخربهم السر. كانوا يعرفون كيف وصل فيما بعد، عاشره
إىل بلدهتم ألهنم كانوا يعرفون حمتوى وصية أبراهيم خبعازي الذي تويف 

 10يف السجن".
يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن شخص سهيل ابابزواغلي ويبدأ 
عرف إىل اجملتمع. وكانوا يعرفون كيف وصل إىل بلدهتم كانوا يعرفون 

 إبراهيم خبعازي الذي تويف يف السجن. حمتوى وصية
 

 يف الغابة :  (0
"حني دخلنا الغابة خفت الضوء فجأة كأن يدا خفية أمتدت 

 10وأسدلت ستائر."
يف هذه الفقرة، يعترب عن اخللفية مكن يف هذه القصة هو الغابة. 
ابجلملة حني دخلنا الغابة خفت الضوء فجأة كأن يدا خفية أمتدت 

 وأسدلت ستائر. 
 

"وخرجت عن الطريق، ودخلت بني أشجار الغابة وأخذت أركض  
كأنين أطري. وكنت أرتطم ابألغصان فتتساقط فوقي رقع ثلج. وكان 
الضوء يصفو ويزداد قوة، وقلت إنين وصلت إىل طرف الغابة، وكنت 

 11أحس قدمي خفيفتني كأهنما جناحان."
 هذه يفيف هذه العبارة السابقة، يعترب عن اخللفية مكن يستخدم 

القصة هي يف الغابة، ألن يف هذه الفقرة موجود اجلملة ودخلت بني 
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أشجار الغابة وأخذت أركض كأنين أطري، ةقلت إنين وصلت إىل 
 طرف الغابة. 

 
 :يف الغرفة  (3

"مددوين يف غرفة جديت، ووضعوا جرابني جلديني مليئني ابملياه  
 13الساخنة قريب، مث غطوين ابلبطانيات."

العبارة السابقة، يعترب عن اخللفية مكن يف هذه القصة هي يف هذه 
يف الغرفة جدة, ألن بعد عائلة يستغرب يف الغابة، مث وضعه يف غرفة 

 جدة.
 

"أعود إىل غرفيت. أجلس إىل الطاولة. ظل رأسي يغطي األوراق. جيب 
 10أن أشرتي ملبة مكتب."

يف الغرفة.  ةيف هذه العبارة السابقة، يعترب عن املكن يف هذه القص
 ابجلملة أعود إىل غرفيت وأجلس إىل الطاولة. 

 
"مددت على السرير وحاولت أن أفكر أبشياء أخرى. فكرت جبديت 

 11وفكرت أبايم املدرسة وفكرت أبول قصة كتبتها."
يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن املكن يف هذه القصة يف الغرفة. 

 فكر أبشياء. ابجلملة مددت على السرير وحاولت أن أ
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"متددت على سريري واستمعت إىل املطر يتساقط على الشرفة، وكان 
 الوقت عصرا، وأخذين النوم." 

يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن املكن يف هذه القصة يف الغرفة. 
 ابجلملة مددت على السرير واستمعت إىل املطر. 

 
ج من الضباب خير "إين أجلس يف غرفة جديت. عرب زجاج النافدة أرى 

وراء النزل الكاحل اجلدارن، ويدنو زاحفا فوق الطريق املغطاة ابألوراق 
 18احلمراء."

يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن املكن يف هذه القصة يف الغرفة. 
 ابجلملة إين أجلس يف غرفة جديت. 

 
 يف الغرفة اجلالسة :  (4

، وكان جديت"كان جالسني يف البهو، يف الطابق السفلي من بيت 
الوقت عصرا، وكانت أمي تساعد خااليت على مجع الكراسي أمام 
الباب إبنتظار وصول صاحبها الذي سيأيت إلستعادهتا عند 

 10املساء."
يف العبارة السابقة، يعترب عن اخللفية مكن يستخدم يف هذه القصة 
هي يف الغرفة اجلالسة. وهو يعترب يف اجلملة كان جالسني يف البهو، 

 الطابق السفلي.يف 
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 يف البيت : (5
"وكان يقطن مع أمه ومع جدة العجوز ومع أخيه الصغري جورجي يف  

 83كوخ طيين يقع عند طرف البلدة."
يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن اخللفية مكن يستخدم يف هذه 
القصة هي يف اليبت ابجلملة، وكان يقطن مع أمه ومع جدة العجوز 

 يف كوخ طيين يقع عند طرف البلدة. ومع أخيه الصغري جورحي
"كنت أجلس مع جديت على املصطبة، وكان املساء دافئا، وكانت 

 خاليت الصغرى يف الداخل تعد لنا طعام العشاء." 
يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن خلفية مكن الذي يستخدم يف 
 هذه القصة، هي يف البيت. ابجلملة أجلس مع جديت على املصطبة. 

 
وقف عن الكتاهبة، أدخل إىل املطبخ. أضع إبريق الشاي على "أت

 80البوتوغاز."
يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن خلفية مكن الذي يستخدم يف 

 هذه القصة، هي يف البيت، وهي يف املطبخ. 
 

 80"أدخل إىل املطبخ. أراقب فقاقيع املياه الصاعدة من قعر اإلبريق."
 ترب عن خلفية مكن الذي يستخدم يفيف هذه العبارة السابقة، يع

 هذه القصة، هي يف البيت، وهي يف املطبخ.
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"وحني فتحت خاليت الكربى الباب سقط الضوء األبيض القوي فوق 
 ثوهبا األزرق، وأانر خصالت شعرها الصفراء كسنابل قمح انضجة."

يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن خلفية مكن الذي يستخدم يف 
هي يف البيت. يف اجلملة وحني فتحت خاليت الكربى  هذه القصة،

 الباب. 
 

"وكان القمر ما يزال يف السماء، وأخذ ضوء الفجر الشاحب يقوم 
رويدا رويدا. وحتتها، يف البيت، كانت جديت تنام بناهتا األربع وهي 

 80تضغط على بطنها وخترج من رئتيها أنفاسا ثقيلة."
 ن خلفية مكن الذي يستخدم يفيف هذه العبارة السابقة، يعترب ع

هذه القصة، هي يف البيت. يف اجلملة وحتتها، يف البيت، كانت 
 جديت تنام بناهتا األربع. 

 
 يف النظارة أو السجن  (6

"أخذ اجلنود سهيل إىل السراي، حيث حبسوه يف الطابق السفلي مع 
 81بقية احملبوسني."

ذه القصة هو هيف هذه العبارة، يعترب عن اخللفية مكن يستخدم يف 
 يف السجن. ألن يف هذه الفقرة حني أخذ اجلنود سهيل إىل السراي.

 
"حكم إبراهيم خبعازي ابلسجن ملدة عشر سنوات بتهمة القتل، بعد 
أن منح أسبااب ختفيفية، إذ أعلن ثالثة شهود عيان أنه كان يدافع عن 
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 نفسه، وأن مراقب العمال مات بطعنة السكني اليت أخرجها هو نفسه
 83من حتت ثيابه كي يضرب إبراهيم خبعازي هبا".

يف هذه العبارة، يعترب عن اخللفية مكن الذي يستخدم يف هذه القصة 
هي يف السجن. ألن يف هذه الفقرة يعترب حكم إبراهيم خبعازي 

 ابلسجن ملدة عشر سنوات بتهمة القتل. 
 

ن م"وكان إبراهيم خبعازي مصااب مبرض السل. والرائحة اليت خترج 
جوفه تبعد عنه املساجني مجيعهم. وكان يقضي أايمه وحيدا يف 

 80الزاوية."
يف هذه الفقرة، يعترب عن اخللفية مكن يف هذه القصة يف السجن، 
وهو شخص إبراهيم خبعازي مصااب مبرض السل، والرائحة اليت خترج 
من جوفه تعبد عنه املساجني مجيعهم. ةكان يقضي أايمه وحيدا يف 

 الزاوية.
 

"عند هناية سنته اخلامسة يف السجن، وذات صباح شتائي ابرد، تويف 
 81إبراهيم خبعازي بعد ليلة طويلة من األمل والصراخ."

يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن اخللفية مكن يف هذه القصة هي 
يف السجن. يف الفقرة السابقة، تويف شخص إبراهيم خبعازي بعد ليلة 

 خ. عند هناية سنته اخلامسة. طويلة من األمل والصرا 
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"حني وصلوا إىل املدينة، وبعد أن ترجلوا من القطار، تفرجوا على 
احلوذي وهو يسعل ويضع املاء أمام بغاله. بعد ذلك وقفوا قبالة 

 السرااي طويال."
يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن املكن يف هذه القصة هي يف 
السجن السراي. حني جورجي ابابزواغلي وجوزف ابابزواغلي وصلوا 
إىل املدينة، وبعد أن ترجلوا من القطار، تفرجوا على احلوذي وهو 

 يسعل ويضع املاء أمام بغاله. 
 
 يف السوق  (7

 يعود اق مثل متفرج، مث"بعد أن يقوم سهيل بسرقاته ميشي يف األسو 
إىل املدرسة متسلال قبل هبوط املساء، ويغلق على نفسه بواية احلمام  

 88كي يتفحص غنيمته."
يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن اخللفية مكن الذي يستخدمها يف 
هذه القصة، وهي يف السوق. ألن يف هذه الفقرة، يعترب بعد أن 

  األسواق مثل متفرج. يسرق و يقوم سهيل بسرقاته ميشي يف
 

"كان اآلن عند آخر سوق أيب النصر، والتفت إىل خلف، وكان 
 يلهت وأنفاسه الساخنه خترج كالبخار وتصنع غيمة عابرة أمام عينيه."
يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن شخص سهيل منظور صاحب 

 الدكان، 
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ذ خ"إراتح سهيل، قال لنفسه إن الصائغ قد كف عن مطاردته، وأ
يتهادي يف سوق األرمن وهو يصفر ويتخيل بريق األسوارة املستقرة 

 80داخل ثيابه."
يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن مسرية شخص سهيل يف سوق 
األرمن حني إراتح سهيل، قال لنفسه إن الصائغ قد كف عن 

 مطاردته.
 

"إنعطف إىل النيمني قاصدا سوق التورية. هناك حبث عن زكراي. إنه 
 03تعامل معه منذ أشهر معدودة"ي

يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن سهيل ابابزواغلي يبحث عن زكراي. 
 زكراي هو قد يتعامل مع سهيل ابابزواغلي منذ أشهر معدودة. 

 
من حيث كان  –"فجأة، وسط زمحة خفيفة قادمة من جهة اليمني 

أحس سهيل أنه مراقب. تلفت حوله مسؤعا،  –قادما قبل حلظات 
 مل يكن أحد ينظر صوبه." 

يف العبارة السابقة، يعترب عن سهيل يف السوق، و قادمة من جهة 
 اليمني. وقلبه بقي خيبط بعنف. 

 
"كان ذلك الصائغ األعرج، وجره من شعره عرب األسواق. سوق 

 يفسحونالصرامي مث سوق سرسق مث سوق النجارين. وكان الناس 
الطريق أمام الصائغ وغنيمته، ويصطفون على جانيب الزقاق الضيق 

 مراقبني الغنيمة وهي تنتفض وهتدأ مث تنتفض جمددا."
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يف العبارة السابقة، يعترب عن أخذ الصائغ األعرج، وجر سهيل 
ابابزواغلي شعره عرب األسواق. سوق الصرامي، مث السوق سرسق، 

 مث سوق النجارين. 
 

عينيه أدرك أنه يف سوق الفشخة. فوق رأسه كانت هناك  "حني فتح
 حبال ممدودة بني جانيب الزقاق." 

يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن شخص سهيل بعد يضرب 
الصاحب الدكان إليه، وأغمض عينيه. وحني فتح عينيه أدرك أنه يف 

 سوق الفشخة.
 

. جورة"لقد مر يف سوق الفشخة فوجد مجيع الدكاكني فارغة ومه
دكاكني سعد وربيز وسامل وابرودي وابرك وغريزي، كلها مغلقة. 

 00والسوق كله، من فمه إىل ذيله، ليس فيه دجاجة واحدة."
يف العبارة السابقة، يعترب عن حني شخص سهيل مر يف سوق 
الفشخة فوجد مجيع الدكاكني فارغة ومهجورة. و يف أمام سرااي الربج 

 جلائعات عن بوابة املخزن الكبري.شاهد العساكر تدفع النساء ا
 

"ووجد الثالثة أنفسهم عند مدخل السوق املنشودة، ومل يعثروا على 
دكان الصائغ األعرج. وكان هناك ابئع سوس يقف عند الزاوية القريبة، 
 وأخربهم أن الدكان ذلك مث هدمه مع املخازن القريبة منه قبل سنتني،"

السوق  ثة يف السوق، ووجد مدخليف العبارة السابقة، يعترب عن الثال
 املنشودة، ولكن، مل يعثروا على دكان الصائغ األعرج. 
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 يف املخترب  (8
"وكان اآلن يقف وسط خمتربه املكون نت قاعة واحدة فسيحة غطت 

 00جدراهنا الرفوف واألدوات املعدنية واألانبيب الزجاجية."
يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن اخللفية مكن الذي يستخدم يف 

 هذه القصة وهي يف املخترب، ابجلملة وكان اآلن وسط خمتربه. 
 

"وكان بروسرب يقف وسط خمتربه، والضوء يقطع عتمة الصالة اخلفيفة  
كأنه أنبوب طويل شفاف أبيض اللون، فيمر على بعد إصبعني من 

 00ىت البوابة."بطنه مث يواصل طريقه ح
يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن اخللفية مكن الذي يستخدم يف 

 هذه القصة وهي يف املخترب، ابجلملة وكان اآلن وسط خمتربه. 
 

"خالل شهرها الثالث يف املخترب حكي بوراتليس جلديت عن فرنسا 
 وعن دراسته يف جامعة السوربون." 

يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن اخللفية مكن الذي يستخدم يف 
 هذه القصة وهي يف املخترب. 

 
 يف املكتب :  (0

"يف املكتب الواسع رأى بروسرب ))ميكروسكوب(( أمريكي الطراز 
 01مشبتا فوق طاولة يف الزاوية."
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يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن اخللفية مكن الذي يستخدم يف 
 ة وهي يف املخترب. حني بروسرب يف املكتب. هذه القص

 
 يف املطبخ : (03

 03"أدخل إىل املطبخ. أراقب فقاقع املياه الصاعدة من قعر اإلبريق."
 هذا املكان يف هذه العبارة هي يف املطبخ. 

"أتوقف عن الكتابة. أدخل إىل املطبخ. أضع إبريق الشاي على 
 البوتوغاز." 

 يف املطبخ. هذا املكان يف هذه العبارة هي 
 
 يف الشرفة :  (00

"يف احلمام غسلت رأسي ووجهي مث وضعت منشفة حول أذين 
 وخرجت إىل الشرفة. كانت النجوم متأل السماء، واملدينة صامتة." 

يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن بعد شخص يف احلمام، لغسلت 
 رأسي ووجهي مث خرجت إىل الشرفة. 

 
 يف حقل :  (00

))ثالثة(( كانوا على الطريق عائدين إىل البلدة من عالية. "جاء اجلراد. 
 وكان العجوز سهيل ابابزواغلي وحده يف حقل الوادي."

 العبارة السابقة، يعترب عن حني شخص سهيل ابابزواغلي يف حقل. 
 

                                               
 52نفس مرجع. ص. ۰5 



 

56 
 

احثة عن اخللفية املكان واآلن الب بعد أن حتللت الباحثة هذه الرواية
ية هذه الرواية. يستخدم الكاتب اخللفستبحث عن اخللفية الزمان يف 

الزمان يف هذه الرواية ه  الصباح، واللية، والنهر، والعصرا، وغري 
 يف هذه الرواية ه :  كان اخللفية الزمان  ،ذلك

"أتصفح األوراق. اكتشف أنين أكتب بسرعة. هذا أمر سيء. لقد 
 00بدأت عند العصر، واآلن جتاور الوقت منتصف الليل."

يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن الزمان يف هذه القصة هي يف الوقت 
 الليل. وابجلملة واآلن جتاور الوقت منتصف الليل. 

 
"فبعد أن يصل األب ستبدأ الفراشات ابخلروج من الشرانق. جلس 

 01بروسرب يف عتمة الفجر حمدقا إىل الشرانق البيضاء الصلبة."
ت  عن الزمان يف هذه القصة هي يف الوقيف هذه العبارة السابقة، يعترب

 صباح.
 

"وكان صباح الديكة يتعاىل من جهات البلدة األربع. ومسعا أصوات 
 08نوافذ تفتح ومسعا أصوات نساء."

يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن الزمان يف هذه القصة هي يف الوقت 
 صباح. يف اجلملة وكان صباح. 
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أترك السرير وأشعل اللمبة. مل أفعل. "كان الضوء يتالشى. أردت أن 
وأغمضت عيين وكنت أمسع صوت قطرات مطر قليلة تتساقط فوق 

 الشرفة." 
 يف هذه فقرة السابقة، يعترب عن الزمان يف هذه القصة هي يف الليل.

 
"يف اليلية اليت سبقت الزواج وضعت والدة جديت اللمسات األخرية 

 علق إىل اجلدار واستسلمتعلى ثوب الزفاف مث أطفأت القنديل امل
 لنوم عميق." 

يف هذه فقرة السابقة، يعترب عن الزمان يف هذه القصة هي يف الليل. يف 
 الكلمة يف اليلية اليت شبقت الزواج وضعت والدة جديت اللمسات.

 
"وجورجي يفكر أبمه اليت ماتت ومبا أخربه إايه جدي. وكان القمر 

 00الشاحب يقوى رويدا رويدا." مايزال يف السماء، وأخذ ضوء الفجر
يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن الزمان يف هذه القصة هي يف الليل. يف 

 الكلمة وكان القمر ما يزال يف السماء. 
 

 من الناحية احلطة القصة  (5
حطة القصة هي وسيلة أو طريقة لتحكي القصة، جهة النظر الذي 
يستخدم الكاتب كوسيلة لتعريض الشخص، وأعماله، وخلفيته، واألحداث 
الذين أوجد القصة يف عمل اخليايل. بقول األخر، حطة القصة هي الطريقة 

 واألسلوب املختار الكاتب لتعبري عن األفكار و حكاايت يف القصة. 
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حثة أن يف هذه القصة استخدم الكاتب حطة القصة اخلليطة ووجدت البا
"بطريقة )هي( و )أان("، والكاتب يشارك نفسه يف قصة. هناك كما يبدوا 

 يف النص التايل: 
"إين أجلس يف غرفة جديت. عرب زجاج النافدة أرى الضباب خيرج من 

ألوراق ابوراء النزل الكاحل اجلدارن، ويدنو زاحفا فوق الطريق املغطاة 
 033احلمراء."

يف العبارة السابقة، يعترب عن حطة القصة املوظف األول، ألن يف هذه 
 الفقرة يعترب شخص أان أن جلس يف غرفة جدة. 

 
"اآلن جيب أن أنزل إىل الطابق التحتاين كي أشعل الوجاق وأصنع 

 لنفسي بعض الشاي." 
. يف العبارة السابقة، يعترب عن حطة القصة املوظف األول  

 
"ولدت عند املساء. خالل اخلريف. قالوا إنين كنت أصرخ كاجملنون 

 دون أن أبكي. جديت أرادت أن تسمين أنطون. أمي مل تقبل." 
يف العبارة السابقة، يعترب عن حطة القصة املوظف األول. ألن يف هذه 

 العبارة يعترب عن ولد من شخص أان. 
 

 من انحية رسالة املضمونة  (6
عىن املضمون من أول القصة حىت هنايتها، أز كل ما يريد أن الرسالة هي امل

يعترب الكاتب من خالل كتابته. والرسالة اليت مضمون يف الرواية الفراشة 
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"يف احلياة الناس، كمثل دودة احلرير. موجد املزدهر ليكون الزرقاء هي: 
 الفراشة اجلميلة، أو ليكون كشرنقة فارغة وسوداء." 

 
 الداخلية يف رواية الفراشة الزرقاء  عناصرعالقة بني  ما -ت

بعد الباحثة تعرض البياانت والتحليل عن عناصر الداخلية، واآلن تستمر إىل 
يبحث عن أسئلة حبث الثاين، يعين : عالقة العناصر يف الرواية الفراشة الزرقاء لربيع 

ة اليت مربطة يجابر. كما تعترب الباحثة يف اإلطار النظري عن نظرية البنيوية هي نظر 
 بني عناصرها.

وعن العالقة بني عناصر يف هذه الرواية، ستبدأ الباحثة من املوضوع يف هذه 
الرواية. املوضوع يف هذه الرواية هو "قصة عن مسرية احلياة عن جدة، وعن موت 

 أخه، كربة بعد مفارقة احلبيبته". واخللفية اليت مرتبطة مع املوضوع هي :

أنين جديت وأهنا مل متت وأهنا ليست مدفونة يف "كنت أحس من داخلي 
الغابة وأهنا جالسة يف مطر حي تنظر عرب النافدة كما فعلت دائما. عرب هذه 

 030النافذة، إىل النزل."

يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن خلفية املكان اليت مرتبطة إىل املوضوع عن احلكاية 
 جدة اليت قد متت.

جورجي إىل غرفته القائمة يف وسط الطابق الثالث  "وبعد أن قرأ اخلرب صعد
وأقفل على نفسه البوابة مث جلس أمام املرآة الكبرية وأخذ حيدق يف عينيه.  

 030كان يفكر أبخيه جوزف."
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يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن خلفية املكان اليت مرتبطة إىل املوضوع عن 
 احلكاية أخيه اليت قد ميت.

ها أان وحيدي اي جوزف، -جورجي ويتكلم مع صورته : "أمام املرآة جيلس 
 030وأنت وسليم هناك. هل تفكران مبي كما أفكر بكم؟"

يف هذه العبارة السابقة، يعترب عن خلفية املكان اليت مرتبطة إىل املوضوع عن 
 شوق إىل أخيه وصحابته قد ميت.

"كنت جالسا مع )س( يف مكتبة ايفت يف اجلامعة األمريكية. منذ ثالثة 
أشهر ال نرى بعضنا البعض إال مرة أو مرتني خالل األسبوع الواحد. كنت 
أعرف أهنا قد اختذت قرارها. وكنت قررت أن أتصرف كمن ال يعرف شيئا. 

 " .حصل هذا قبل سنتني من اآلن. أردت أن أجعل ذلك صعبا ابلنسبة إليها

هذه العبارة السابقة، يعترب عن عالقة بني املوضوع مع احلبكة املستقدمية اليت 
  تعرب عن مفارقة حبيبته.

"قالت : سأتركك. سأسافر. وقامت وغادرت املكتبة. بعد ذلك لن أراها 
أبدا. نظرت حويل. طالب يقرأون يف كتب. ضوء النهار يدخل عرب النوافذ. 

لبالط نظيف. اهلواء الذي خيرج من املكيف ابرد الرفوف مليئة ابجمللدات. ا
 يعض الشيء. وفهمت: لقد تركتين."

ملكان وهو يف اخللفية ا هذه العبارة السابقة، يعترب عن عالقة بني املوضوع مع
املكتبة. شخص )س( ترتك شخص أان يف املكتبة. يف هذه العبارة يعترب عن مفارقة 

 ت وغادرت املكتبة. حبيبته. بعد )س( تتكلم إىل أان، وقام
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س. ال ترتكيين أبدا. ال ترتكيين فأبقي وحيدا  -"ذات مرة أردت أن أقول هلا: 
 كبيت مهجور. كشرنقة فارغة وسوداء." 

ياة حني احلبكة، احل هذه العبارة السابقة، يعترب عن عالقة بني املوضوع مع
 . غ...يفارق مع حبيبة كشرنقة فارغة وسوداء. كشرنقة يكون الفراشة. فار 



 

62 
 

 الفصل الرابع

 تتاماإلخ

 

 اخلالصة  -أ
بعد أن الباحثة تعرض البياانت والتحليلها، عناصر الداخلية الذي مضمون 
يف الرواية الفراشة الزرقاء لربيع جابر، وجد الباحثة يف هذا البحث عن املوضوع، 
واخللفية مكان والزمان، وكثري من الشخص، واحلبكة، وحظة القصة، وكذلك 

 الرسالة اليت تتضمن يف هذه الرواية. 
ل البياانت فتجمع عناصر الداخلية عن موضوع، و عن شخص يف من ذلك حتلي -0

هذه الرواية. يف هذه الرواية شخص سهيل ابابزواغلي كشخص الرئيسية، وجورجي 
ابابزواغلي وجوسف ابابزواغلي وسليم هداد أيضا كشخص الثانوي. أما اخللفية 

بة، وغري تمكان يستخدم يف هذه الرواية هي يف الغابة، يف سوق، والبيت، واملك
ذلك. أما اخللفية الزمان اليت يستخدم يف هذه الرواية هي الصباح، والنهر، والليل، 

 وغري ذلك. 
 

من ذلك حتليل البياانت فتجمع غري عناصر الداخلية فهي عن العالقة بني عناصر  -0
يف الرواية الفراشة الزرقاء. والعالقة بني عناصر يف هذه الرواية هي مرتبطة بني 

من املوضوع، احلبكة، الشخص، اخللفية، احلطة القصة، وكذلك الرسالة  عناصرها.
 اليت ننضمن يف هذه الرواية. 
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 االقرتاحات   -ب
للطالب يف الكلية اإلنسانية  يتخصص يف قسم اللغة العربية وآدهبا.  -0

إذا وضع عن الدراسة حتليلية البنيوية جيب أن يقرأ كثري الكتب عن 
 ألن الدراسة البنيوية اليسهل.  الدراسة بنيوية.

 للكلية واجلامعة، يرفع املراجع عن البنيوية حصوصا.  -0
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