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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 مقدمة .أ 

من اتريخ القراءة البشرية من  أاليت تعد جز يف حياتنا  ىناك العديد من األعمال األدبية

ال يتجزأ من اتريخ  أأصبحت األعمال األدبية جز  .لعدة قرون وقت آلخر واليت استمرت

بٌن األعمال األدبية والفنية ىو يف استخدام اللغة. يستخدم األدب اللغة لواسطة   فرقلنا. احيات

فهم  ألن ابستخدام اللغة  ديكنو التواصل بسهولة مع اجلمهور. واستخدام لغة مقبولة بسهولة،

 1.القيم اليت سنقلها يف ادلصنفات األدبية بسرعة من قبل خرباء األدب

اما يف ادلعجم ادلصطلحات العربية الرواية ىي كل حالة من حاالت النص الذي 

 لقاموس اإلندونيسي الكبًنا وعند 2أجريت فيو تعديالت أما بفعل الّنساخ أو الرواة أو ادلرتمجٌن.

(KBBI) توي عل  سلسلة من قصص حياة الشخص مع حت، فإن الرواية ىي نثر مقال طويل

إن   (Lubis) وقال لوبيس 3حولو من خالل تسليط الضوء عل  شخصية وطبيعة كل شلثل.

تشمل ادلوضوعات،  داخليةتوي عل  عناصر حتىي شكل من أشكال العمل األديب الذي  ةالرواي

. غالبا القصًنة ةمع القص ةتتعارض الرواي 4، ومركز السرد.لفيات، واخلشخصيات، والبكاتواحل

                                                           
1
 Henry Guntur Tarigan, Prinsip-prinsip Dasar Sastra, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm 

12. 
 .183(، ص. 1984، )بًنوت: مكتبة لبنان، معجم ادلصطلحات العربية يف اللغة واألدبرلدي وىبو و كامل ادلهندس،   2

3
 Mendikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, hlm. 694. 

4
 Mochtar Lubis, Teknik Mengarang, (Jakarta: Karunia Esa, 1988), hlm. 15. 
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الرواية اجليدة قادرة عل   . كانتأكثر انتشارا ةالقصًنة عل  الشدة بينما تكون الرواي ةتركز القص

 القصًنة إىل حل ادلشكلة لفرتة وجيزة. ةمتيل القصو ، عادة نقل رلموعة معقدة من القصص

اخليايل اليت تعكس احلياة وتعرب إحدى نتائج األعمال األدبية للنثر أنو تعترب الرواية و 

اولة حملفهم قيمو وتقديرىا، جيب عل  القارئ  الفوائد. ليكونعطي عن قيم حياة الناس اليت ت

 (intrinsik) العناصر الداخليةيعين إدراك وفهم القيم واذلياكل والعناصر اليت تبين الرواية، 

الرواية ىي إحدى نتائج الفن اليت أنشأىا للرواية كعمل خيايل.  (ekstrinsik) والعناصر اخلارجية

ادلؤلف بناء عل  التجربة اليت شاىدىا وخربىا. لذلك، عند كتابة عمل أديب، جيب عل  الكاتب 

( احلياة يف ةالرجوع إىل البيئة والظروف اليت عاشها. ديكن أن تعكس األعمال األدبية )الرواي

 اجملتمع ضمنًيا وصرحًيا.

نهج نظري للنصوص األدبية اليت تؤكد عل  العالقة مدبية ىي نظرية البنيوية األاما 

لبناء الرواية. العناصر ا عنصر واخلارجية مه داخليةالعناصر ال 5الكلية بٌن عناصر النص ادلختلفة.

، لفياتمثل ادلوضوعات، واخل يالداخل األديب العملىي العناصر اليت تبين  داخليةاألدبية ال

 ةصر اخلارجياأن العن .واألشخاص أو الشخصيات وجهة النظر،و  ، وأسلوب اللغة،بكاتواحل

يف إنشاء ادلصنفات األدبية مثل العوامل  ياخلارج ؤثر عل  األعمال األدبيةت اليت صراعن يى

 6السياسية والثقافية واالقتصادية والتارخيية والتعليمية واالجتماعية والنفسية.

                                                           
5
 Yoseph Yapi Taum, Pengantar Teori Sastra, (Flores: Penerbit Nusa Indah, 1997), hlm. 
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مهمة شخصية ىي شيئ اللغة ووجهة النظر وال أسلوبو  بكةواحل األمانةادلواضيع و و 

دراسة بعض هتتم ب ةعل الباحثجيوجد عمل خيايل بدون ىذه األشياء. ىذا ما تألن ال  للغاية

ها، شخصيتالرواية و  الداخلية ىو احلبكة يف حول عنصرة كز الباحثرت ىذه اجلوانب. ومع ذلك، س

يف عنوان ىذه  ذكر الفراشة، كما حتولز و مثل دودة القناس الشخصية الرئيسية قصة ال تشبو ألن

 ؤلف متيل إىل الرتكيز عل  مشاعر وأفكار الشخصيات فيها.ا ادلإنشاؤى اليت ةالقص الرواية. و

، ابرج رواية حتاول متثيل "الفراشة الزرقاء" بقلم ربيع عل  حتتوي "الفراشة الزرقاء"

)الطبعة الثالثة( عل  قصة روائي حيصل عل  اإلذلام واخليال عندما يعاين  2113ادلنشورة يف عام 

 حيب؛ جدة زاىية وادلرأة اليت يعشقها. كاان  شخصٌنن  مناتركا قلبو من األمل والقلق، ألنو كان 

ىو التحليل اذليكلي، وىو حتليل ينظر إىل  ةستخدمو الباحثتالتحليل الذي أما 

أن أرجو ابستخدام نظرية التحليل اذليكلي ىذه، و صر اذليكلية للعمل األديب نفسو. العنا

يف بكة والشخصية احل استخدامها لتحليل الرواية بعمق والكشف عن معىن الرواية من خالل

 Robert) ابر. وىنا، سنبحث بنظرية روبرتت ستانتونج رواية الفراسة الزرقاء اليت كتبها ربيع

Stanton) 
 ةمفيد ليكونفوائد لألشخاص الذين يقرؤونو و الباحثة أن يعطي ىذا البحث ال وترجو

 للبحث يف ادلستقبل.

 

 

 



4 
 

 

 أسئلة البحث .ب 

 صياغة مشكلة. بناء عل  اخللفية حنتاج إىل ، من الضروريثنتائج البح لتحقيق

 التايل: ، يتم احلصول عل  صياغة ادلشكلةالسابقة

 ؟الفراشة الزرقاء لربيع جابركيف احلبكة اليت تنشئ يف رواية  .1

 كيف تشكل الشخصية يف رواية الفراشة الزرقاء لربيع جابر؟  .2

 كيف العالقة بٌن احلبكة و الشخصية يف رواية الفراشة الزرقاء لربيع جابر؟ .3

 أهداف البحث .ج 

 : ىي بحث، فإن أىداف ىذه الالسابقةبناء عل  صياغة ادلشكلة 

 جابر. ة الزرقاء لربيعشرواية الفرا ئ يفنشتاليت  احلبكة ةعرفدل .1

 .دلعرفة الشخصية اليت تشكل يف رواية الفراشة الزرقاء لربيع جابر .2

 دلعرفة العالقة بٌن احلبكة و الشخصية يف رواية الفراشة الزرقاء لربيع جابر. .3

 أمهية البحث .د 

 فوائد من انحية النظرية والعملية.ال يعطي أن ىذا البحثترجو الباحثة 

 النظريةالفوائد  .1

أن يقوم ىذا البحث بتطوير دراسات حول بنية األدب، خاصة فيما ترجو الباحثة   

 بكةاحل فهم معىن أن يعمق ىذا البحثوترجو  ذلك،جبانب  .شخصيةوال احلبكةيتعلق اب

 يف تطوير األعمال األدبية. شخصيةوال
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 الفوائد العملية .2

مفيدة وتساعد  بحثال عملية، ديكن أن تكون نتائج ىذهالنظر ال انحيةمن   

شخصية أساسا عل  نظرية وال بكةاحل وفهم  ،بشكل عام شخصيةفهم احلبكة وال يف اجملتمع

 .يف شكل خاص يف رواية(Robert Stanton)  روبرت ستانتون

 توضيح املصطلحات .ه 

والشخصية يف  بكةيف عنوان "احلالفنكرة عل  فهم  منذ البداية، ديكن للقراء احلصول

حبيث ال يعطي أي من القراء واضحا (" ةأدبي يةحتليل )دراسةجابر  ربيعالفراشة الزرقاء لرواية 

 منات ادلصطلح وضيحإىل شرح ت ةىذا العنوان. ذلذا السبب، حيتاج الباحث من معىن سلتلفا

 كما يلي:انحية ادلفاىيمية والتشغيلية  

 ادلفاىيمية .1

 احلبكة . أ

أن  (Stanton) القصة. قال ستانتون احلبكة ىي األحداث ادلتعلقة ادلوجودة يف

احلبكة ىي القصة احملتوية بتتابع احلوادث. بل كل احلوادث التوصل اال بعالقة السبب 

والعاقبة، تسشش إحدى احلادثة أو تعاقب وقوع احلادثة األخرى. لكي تسم  

تسلسل  7ابحلبكة، فعالقة بٌن احلوادث اليت فصت البد بعالقة السبب والعاقبة.

                                                           
7
 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian  Fiksi, (Yogyakarta: Gajahmada University 

Press, 2012), hlm. 110. 
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احلوادث الذي يؤدي اىل نتيجة يف القصة، ويكون ذلك إما مرتتبا عل  الصراع 

 8الوجدايّن بٌن الشخصيات أو اتثًن األحداث اخلارجة عن إرادهتا.

 الشخصية . ب

والناس الذين يفعلون احلوادث يسمون األشخاص. واألشخاص ىي اإلنسان 

ئ أبهنا ذو كيفية األخالق ادلتصور يف القصة القصًنة أو التمثيلية اليت فسرىا القار 

 وادليول ادلعينة كما تتصور يف قوذلما وأفعاذلم.

شخصية ىي: من الذي قدم يف إحدى العمل أن  (Abrams) وقال أبرامس

األديب أوادلسرحية الذي فسري ابقراء ديلك جودة األخالق ورغبة خاصة كما تعبًنة يف  

الرواية أو األخالق أو  كالم أو فاعل. شخصية حيل موضوع ادلهم كحامل وواصل

 9الشيء الذي يريد أن يصل إىل القراء ابلعميد.

 التشغيلية .2

والشخصية  بكة"احل من التوضيح التشغيلي، في السابقةادلفاىيم توضيحعل   بناء

ة الزرقاء لربيع جابر )دراسة حتليلية أدبية(" ىي احلبكة والشخصية اليت اشيف رواية الفر 

روبرت األعمال األديب ل التحليلطريقة  ابستخدام الزرقاءة شتشكلت يف رواية الفرا

 .هماوكذلك حتليل الشخصية والعالقة بين احلبكة وأنواع مراحل :وىم ستانتون،

 

 حتديد البحث .و 
                                                           

8
 .144، ص. معجم ادلصطلحات العربية يف اللغة واألدبرلدي وىبو و كامل ادلهندس،   
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ستخدم احلد من ادلشكلة تإىل قيود عل  ادلشكلة.  لباحثةتاج احت، ا البحثيف ىذ

. احتددى ينحرف كثًنا عن ادلشكالت اليت. لذلك ال حثيف إجراء الب ةلتوجيو وتسهيل الكتاب

ة راشرواية الف يف شخصيةوال بكةذلذا السبب، مت إجراء البحث مع الرتكيز عل  البحث يف احل

 ر.ابج ربيعلالزرقاء 

 الدراسات السابقة .ز 

 باحثةال تبقدر ما حبث ادلؤلف عن حبث شلاثل أو لو عالقة مع ىذا البحث، وجد

اليت مت شخصية أو البنيوية حبثًا مت القيام بو. من بٌن الدراسات اليت أجريت عل  احلبكة وال

 تنفيذىا، وىي:

وآاثرىا يف   (Tere Liye) تًني يلل يف قصة والدي ليس كاذب احلبكة"ن بعنواالبحث   .1

 دونسيتعليم اللغة اإلندراسة طالب من الكتبو الذي  " الثانوية ةتعلم األدب يف ادلدرس

 2117جامعة المبونج يف  ،كلية الرتبية والعلوم التعليمية  الفنون، ، قسم تعليم اللغة واهباوأد

بتحليل ادلراحل اليت تشكلت يف  باحثةال ت، قامبحثال ايف ىذ. (Alamsyah) االمسيو

 وآاثرىا يف ادلدرسة." Ayahku Bukan Pembohong" روايةال

)ت.ج.  بواسطة  (Rembang Jingga) رواية رمباع جيعكا يفالشخصية البحث بعنوان " .2

وتصميم التعلم يف ادلدرسة (Dwiyana Premadi)  و دوايان فرمادي (TJ. Oetoro) أوطارا

يف جامعة المبونج يف عام الرتبية والعلوم التعليمية  من كلية ةطالبال توكتبالذي   الثانوية"

 ت الباحثة، قامبحثال ايف ىذ . (Yuni Siti Mardiani) يوين سيت ماردايين 2116
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الشخصيات يف الرواية واستخدامها لدراسة األدب يف ادلدرسة  أنواع وطريقة بتحليل

 الثانوية.

 توكتبالذي  البحث بعنوان "العناصر الداخلية يف رواية مذكرات طبيعة لنوال السعدوي"  .3

دهبا جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية يف كلية اآلدب قسم اللغة العربية وآ  من ةطالبال

 بتحليل ت الباحثة، قامبحثال ايف ىذ. (Yeni Purwanti) يين فوروانيت 2112عام 

 مذكرات طبيعة لنوال السعدوي.مجيع العنصر الداخلي يف رواية 

والفرق بٌن البحوث السابقة والبحث الباحثة ىو الفرق يف أىداف البحث و نظرية يف 

اليت  شخصيةوال حلبكةسوف يركز أكثر عل  ادلراحل واألنواع وا ،ىذا البحثالبحث. يف 

 ميق و صريح.بتع تقدديها أن يتم شرح ادلناقشة اليتثة الباح ترجوتشكلت يف الرواية. 

 

 

 

 

 

 

 

 هيكل البحث .ح 
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بعنوان  بحثال ينقسم البحث يفحنتاج إىل ىيكل البحث. و  ،لبحثلتسهيل قراءة ىذه ا 

 إىل ثالثة أجزاء (ةأدبي يةحتليل ة الزرقاء لربيع جابر )دراسةراشوالشخصية يف رواية الف بكة"احل

 وىي:

 اجلزء األمامي .1

من طرف  حيتوي ىذا اجلزء عل  أشياء شكليات وىي: الغالف الداخلي واإلقرار وادلوافقة

ادلشرف واعتماد جلنة ادلناقشة ودليل اإلستبدال احلريف والشعار وادلستخلص واإلىداء 

 والشكر والتقدير وزلتوايت البحث.

 اجلزء األساسي .2

 حيتوي ىذا اجلزء عل :

الفصل األول: أساسيات البحث، حيتوي عل  )أ( مقدمة، )ب( أسئلة البحث، )ج( 

( توضيح ادلصطلحات، )و( حتديد البحث، )ز( أىداف البحث، )د( أمهية البحث، )ه

 الدراسات السابقة، )ح( ىيكل البحث.

شرح النظرايت وىي: )أ( الرواية )ب( نظرية  الفصل الثاين: اإلطار النظري، حيتوي عل 

 بنيوية أدبية )ج( نظرية حتليلية أدبية لروبرت ستانتون

ث ونوعو، )ب( بياانت الفصل الثالث: منهجية البحث، حيتوي عل  )أ( مدخل البح

البحث ومصادرىا، )ج( أدوات مجع البياانت، )د( طريقة مجع البياانت، )ه( حتليل 

 البياانت، )و( تصديق البياانت، )ز( إجراءات البحث.
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الفصل الرابع: لب احلث، حيتوي عل  سًنة ربيع جابر وخالصة روايتو وحتليل احلبكة 

 لروبرت ستانتون.والشخصية بطريقة حتليل األعمال األديب 

 الفصل اخلامس: اخلامتة، حيتوي عل  اإلستنباطات من ىذه البحث واإلقرتاحات

 اجلزء اخللفي .3

حيتوي ىذا اجلزء عل  )أ( قائمة ادلصادر وادلراجع )ب( ادللحقات )ج( السًنة الذاتية 

 للباحث.

 


