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 فصل الثاينال

 اإلطار النظري

لتحقيق األىداؼ ادلرجوة يف مناقشة ادلشكلة ادلوصوفة، حنتاج إىل نظرية تشكل اإلطار  

 النظرايتة ناقش الباحثتاألساسي يف إجراء البحث كنظاـ للتفكَت العلمي. يف ىذا الصدد، 

صفو ستو يف ىذه الدراسة. فيما يلي أساس نظرم تسف اليت تعترب ذات صلة كالًتكيز الذم ادلختلفة

 ر.ابربيع اجللة الزرقاء شيف ىذه الدراسة على أنو زلاكلة الستكشاؼ ككصف ما نقلو يف ركاية الفار 

 الرواية .أ 

الركاية لغة من مادة )ركل( احلديث كالشعر ركاية، محلو كنقلو، كىو راك، كمجعو ركاة، 

لو، حاملو. كالركاية: مؤنث الراكل، كمن كثرت ركايتو، كالراكل: راكل احلديث أك الشعر، انق

كالركاية اصطالحا ىي كل حالة من حاالت  1كىنا "التاء للمبالغة" كالركاية مبعٌت القصة الطويلة.

ىي أحد األشكاؿ ك  2النص الذم أجريت فيو تعديالت أما بفعل الّنساخ أك الركاة أك ادلًتمجُت.

 الناس. تقدـ الركاية صورة أكثر كاقعية للحياة االجتماعية.األدبية األكثر حساسية لتأمل 

سرد نثرم خيايل طويل عادة، جتتمع فيو عدة عناصر يف كقت كاحد مع كالركاية يف اآلدب ىي 

 3اختالفها يف األمهة النسبية ابختالؼ نوع الركاية.

                                                           
 .51-51ق(، ص.  1391، )إيراف: جامعة آزاد اإلسالمية، إىل العناصر الركائيةرؤية حسن شوندل كآزاده كرمي،  1
 183(، ص. 1984، )بَتكت: مكتبة لبناف، معجم ادلصطلحات العربية يف اللغة كاألدبرلدم كىبو ك كامل ادلهندس،  2
 183، ص. عنفس ادلرج 3 
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كقاؿ ركاف الصفدم يف كتابو أف الركاية ىي القصة خيالية كنثرية طويلة، كىي أكثر فن 

انتشارا كشهرة من فنوف اآلدب النثرم. تتميز ابلتشويق يف األمور كادلواضيع كالقضااي ادلختلفة 

اجتماعية أك فلسفية، كبعضها يتحدث عن اإلصالح كإظهار غَت سواء أكانت أخالقية أك 

أما الفرؽ بُت الركاية كالقصة القصَتة يعٍت:  4ادلألوؼ كقد يكوف ىدؼ الركاية للضحك كالًتفية.

تعترب الركاية من انحية الطوؿ مقارنة ابلقصة القصَتة ىي أطوؿ. فتبدأ الركاية من مخسُت آالؼ  

ك، كيًتاكح طوؿ القصة القصَتة ما بُت الف ك مخس مائة حىت كلمة كديكن اف تزيد عن ذل

ثالثة آالؼ كلمة. كالركاية نوع من أنواع النقل القصصى: فكانت ىي قصصا كلية، مث 

 اصبحت فنا ذا عناصر، ىي:

 ادلوضوع .1

حيتاج  5ادلوضوع ىو ما يدكر حولو األثر اآلديب سواء أدؿ عليو صراحة أـ ضمنا.

ادلوضوع اىل التفسَت العميق. كل النص اخليايل يضم كيقدـ ادلوضوع. كليس من أمر البسيط 

أف حيلل ادلوضوع كيكشف زلتوايت. ادلوضوع ىو الفكرة األساسية العامة اليت تسند العمل 

 6األديب.

كعرفو فناين أنو األفكار كنظرة احلياة ادلؤلف اليت كانت يف خلفية تصنيف اآلدب. 

ف اآلدب مرآة للحياة اتجمتمع، فكانت الفكرة متنوعة. يستطيع ادلوضوع أف حيتوم على أل

مشكلة األخالؽ أك الدين أك اإلجتماع الثقايف أك العادة اليت تتعلق مبشكلة احلياة 
                                                           

 284(، ص. 2111ق: كزارة الثقافة، )دمش اخلامس اذلجرم،، الفن القصص النثر العريب حىت مطلع القرف ركاف الصفدم  4
  396(، ص. 1984كت: مكتبة لبناف، ، )بَت معجم ادلصطلحات العربية يف اللغة كاألدبرلدم كىبو ك كامل ادلهندس،  5 

6
 Burhan  Nurgiyantoro. Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 2012), hlm. 26. 
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اإلنساف. بل كاف ادلوضوع يستطيع أف حيتوم على نظرة ادلؤلف أك الفكرة أك إرادة ادلؤلف 

 الظاىرة.  يف معاملة ادلشكلة

  احلبكة .2

احلبكة ىي األحداث ادلتعلقة ادلوجودة يف القصة. تسلسل احلوادث الذم يؤدم 

اىل نتيجة يف القصة، كيكوف ذلك إما مًتتبا على الصراع الوجدايّن بُت الشخصيات أك 

 كاحلبكة ىي قلب الًتاجيداي. 7اتثَت األحداث اخلارجة عن إرادهتا.

ـ. كىي: احلادثة كالصراع كالذركة. كتلك العناصر تنقسم احلبكة إىل ثالثة أقسا

الثالثة تكوف ضركرية يف تطور حبكة القصة. كاألف ستبُت الباحثة كاحدا فواحدا من تلك 

 العناصر الثالثة:

  احلادثة .أ 

احلادثة ىي حتويل من حالة اىل حالة أخرل. كمن انواع احلادثة يعٍت بداية ك الصراع 

 كالعقدة )الذركة(.

   الصراع  .ب 

الصراع ىي شيئ مأساتية تشَت اىل نزاؿ بُت قوتُت متوازنتُت كتشَت اىل كجود احلركة 

كالتفاعل. كتنقسم الصراع اىل قسمُت مها الصراع الداخلي ك اخلارجي. الصراع 

                                                           
7
 144ص. ، (1984كت: مكتبة لبناف، )بَت ، معجم ادلصطلحات العربية يف اللغة كاألدبرلدم كىبو ك كامل ادلهندس،   
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الداخلي ىو حيدث يف قلب الشخصية أك يسمى الصراع الباطٍت. أما الصراع اخلارجي 

 8ىو الصراع بُت الشخصية ك أخرل.

  الذركة .ج 

الذركة ىي تشابك األحداث كتقاطعها لنقطة يصعب فيها حتديد ماذا سيحصل بعد 

 ذلك.

 كىنا سنبحث عن ادلراحل كأنواع احلبكة:

 مراحل احلبكة . أ

ديكن فرز احلبكة أك تطويرىا إىل مراحل معينة ترتيبا زمنيا من الناحية النظرية. 

زمنيا   -مراحل تطور احلبكة نظراي كلكن ال تتبع للنظرية  يف العملية دائما. كحتديد 

 كما يلي:

 نهايةال – وسطىال –ادلراحل األكىل  (1

كما قاؿ ستانتوف أعاله، جيب أف يتكوف احلبكة من ثالث مراحل، كىي:  

ادلراحل األكىل كادلتوسطة كالنهائية. ادلرحلة األكىل ىي عادة ادلرحلة التمهيدية اليت 

ادلراحل ادلقبلة. كظيفة ادلرحلة األكىل يف قصة حتتوم على معلومات ىامة تتعلق 

ىي توفَت ادلعلومات كاإليضاحات حسب االقتضاء، خصوصا فيما يتعلق مع 

 اخللفية كالشخصية.

                                                           
8
 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 2012), hlm. 124. 
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مرحلة اخلالؼ. توضح ىذه ادلرحلة التناقضات أك  ادلرحلة الوسطى يسمىك  

اليت يركيها  الصراعات اليت تظهر يف ادلرحلة السابقة. يف ادلرحلة الوسطى، القصة

ادلؤلف ىي أطوؿ كأىم جزء من العمل األدبية. يف ىذا القسم، يتم عرض جوىر 

القصة، كيتم سرد األحداث الوظيفية، كتتطور الصراعات على حنو متزايد، متوترة، 

 التعبَت عن موضوع القصة كمعنىها يف ىذه ادلرحلة.ك  كيدؿ إىل ذركة.

كتعرض مشاىد معينة نتيجة ذركة. تسمى ادلرحلة النهائية مرحلة الطالؽ،  

توم ىذه ادلرحلة على اجلزء األخَت من قصة حيث كانت التسوية النهائية مغلقة حت

أك تسوية مفتوحة. يشَت احلل ادلغلق إىل اإلنتهاء من قصة كفقنا دلطلبات ادلنطق 

تطويره. كاحلل ادلفتوح ىو يعطي ادلؤلف القارئ حرية التخيل كالتفكَت  الذم

 طريقة انتهاء القصة.كإنشاء 

 تفاصيل أخرل (2

مراحل احلبكة األعلى، من ادلمكن أف يكوف مراحل احلبكة أخرل.  كغَت 

كذلك كفقنا الحتياجات ادلؤلف يف تعديل قصتو ليصبح عمالن ذا قيمة مجالية. مثل 

الذم يصف حركة مراحل احلبكة القصة مثل ادلوجات. تبدأ  (Loban) رأم لوابف

( ادلضاعفات أك ادلؤامرات األكلية اليت ستتطور إىل صراع، 2( العرض، 1ادلوجة بػ 

 (denouement)( اخلادتة 5( الوحي أك تقصَت حجاب ادلشكلة، ك 4( الذركة، 3

مثَتة  ، أم حلوؿ(catastrophe)أك احلل السعيد ،الذم يتميز عن الكارثة 
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، كىي النهاية ال تزاؿ مفتوحة ألف القارئ يسمح لو (solution)للشفقة، كحلوؿ 

 9ابحلل من خالؿ اخلياؿ.

 نوع احلبكة (3

دلعرفة ىيكل العمل، حيتاج إىل التحليل يعٍت كصف احلبكة يف العمل األديب.  

 :تنقسم احلبكة كفقنا للفئة إىل عدة أنواع بناء على معايَت سلتلفة يعٍت

 التسلسل الزمٍت ( أ

 (progresif)بكة ادلستقيمية / التدرجيية احل .1

كيقاؿ أف احلبكة القصة تكوف تدرجيية إذا كاف متماسكة زمنية  

بدءنا من ادلراحل األكىل كادلتوسطة كالنهاية. يوضح ىذا احلبكة بساطة 

 طريقة الركاية كليس ادلعقد كسهولة ادلتابعة.

 (regresif)احلبكة العكسية / االحندارية  .2

إف تسلسل األحداث يف احلبكة االحندارية ليس ترتيبنا زمنينا. ال  

تبدأ القصة من ادلرحلة األكىل كلكن ديكن أف تبدأ من ادلرحلة الوسطى أك 

النهائية. يعرض احلبكة يف ىذه ادلرحلة مشاىد الصراع اليت ارتفعت على 

رئ ابلتشويق دكف الفور. ىذه الطريقة أكثر إاثرة لالىتماـ ألف تُقدـ القا

 ادلركر مبرحلة التقدمي اليت تكوف طويلة كشلتدة احياان.

 
                                                           

9
 Aminuddin, Pengantar Apresiasi Karya Sastra, (Bandung: Sinar Baru Algesindu, 

2011), hlm. 84. 
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 احلبكة ادلختلطة .3

التكوف احلبكة تدرجيية أك احندارية يف العمل األديب مطلقا.  

يعتمد تصنيف احلبكة يف العمل األديب على أيهما أكثر بركزنا. إذا كاف  

 كالمها ابرزنا، فإف احلبكة تكوف سلتلطة.

 العدد ( ب

 احلبكة الواحدة .1

تعمل أعماؿ اخلياؿ ذات احلبكة الواحدة على تطوير قصة من  

خالؿ إظهار الشخص الرئيسي الذم دياثل البطل. القصص تتبع رحلة 

حياة الشخصية الرئيسية كاملة مع ادلشاكل كالصراعات اليت مر هبا 

 أحياان.

يستخدـ ادلؤلف احلبكة للًتكيز على "ىيمنة" شخصية معينة   

 أك مشكلة معينة خيتارىا شخص معُت غالبا. كبطل

 احلبكة الفرعية .2

يف العمل اخليايل ديكن أف يكوف احلبكة أكثر من كاحد يتم  

إخباره أك ىناؾ أكثر من شخصية يتم إخبارىا برحلة حياتو كادلشاكل 

كالصراعات اليت كاجهتها. ديكن أف يؤدم ىذا اذليكل احلبكة إىل احلبكة 

كاحلبكة اإلضافية )احلبكة الفرعية(. كلكن ابلنظر  (main plot)الرئيسية 
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إىل الفضائل كدكرىا يف القصة، تلعب احلبكة الرئيسية أكثر أمهية من 

 احلبكة اإلضافية.

احلبكة الفرعية ىي جزء من احلبكة الرئيسية اليت حتتوم على  

القصص "الثانية" اليت دتت إضافتها كتوضح كتوسع رؤية القارئ للحبكة 

 يسية كتدعم التأثَت العاـ للقصة.الرئ

 الكثافة ( ج

 احلبكة الكثيفة .1

تقدمي ىذه احلبكة القصة بسرعة، كحتدث األحداث الوظيفية  

بسرعة، كالعالقة بُت األحداث متشابكة كثيقا، كيضطر القارئ إىل اتباع 

القصة دائما، لذلك يقاؿ أف ىذه احلبكة قوية. ألف القصة كثيفة 

 سيقلل ادلؤلف من احلدث مبوقف طويل.كسريعة، لذلك يف القصة 

 سائبةاحلبكة ال .2

العالقة ك ببطء  ث األحداث، حيدلو حبكة سائبة يف عمل خيايل 

ديكن للمؤلف االستفادة من  بُت األحداث ليست قريبة. يف ىذه احلالة

االستطراد كىو احنراؼ عن ادلوضوع الرئيسي لتعزيز القصة بعناصر ال 

 .مباشرة ابدلوضوع ترتبط
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 معايَت احملتولد( 

 ةاحلظاحلبكة  .1

 ةابلقصة اليت تكشف عن ادلصَت كالثرك  بكةترتبط ىذه احل 

 .لقصةيف اابلشخصية الرئيسية 

 احلبكة الشخصية .2

االىتماـ. أىم ك لو أكثر  الشخصية إىل شخصاحلبكة  يشَت 

 على حالة الشخصية أكثر من األحداث. بكةتسلط ىذه احل

 ةالفكر احلبكة  .3

يعرب عن شيء يصبح مادة لألفكار كادلشاعر  ةالفكر  احلبكةإف  

كأنواع سلتلفة من اذلواجس كغَتىا اليت تصبح مشاكل احلياة كاحلياة 

 .البشرية

 الشخص ك الشخصية .3

الشخصية ىي أحد األفراد اخلياليُت أك الواقيُت الذين تدكر حوذلم أحداث القصة 

 كينقسم الشخص اىل أنواع متعدد ىي:  11أك ادلسرحية.

 الشخص الرئيسي ك الثانوم .أ 

الشخص الرئيسئ ىو الذم فضل على قصتو يف القصة كلو اتصاؿ مع الشخص 

األخرل. أما الشحص الثانوم ىو أقل ظهوره، أك يظهر مرة كاحدة أك بعض كرات يف 

                                                           
10

 218، ص.  (1984كت: مكتبة لبناف، )بَت ، معجم ادلصطلحات العربية يف اللغة كاألدبرلدم كىبو ك كامل ادلهندس،   
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القصة كيف كقت قصَتة. للشحص الثانوم عالقة مع الشخص الرئيسي بشكل مباشرة 

 11أك غَت مباشرة.

 بطل كالشخص اخلصمالشخص ال  .ب 

الشخص البطل ىو الذم حنبو القرأ كمناسبا مبا أرادىم. أما الشخص اخلصم ىو 

 12الذم يسبب الصراع يف القصة ك يستطيع أف يقاؿ ادلعارضة ابلشخص الباطل.

 الشخص البسيط كاجلولة .ج 

الشخص البسيط ىو الذم يعرض طبيعة كاحدة فقط، كمستمر يف العمل اخليايل. 

اجلولة ىو الذم لديو طبيعات معينة، ك أكضحت جوانب من حياتو ك أما الشخص 

 13شخصيتو. كقد يكوف متناقض حىت ديكن أف ينبؤا ابلقرأ.

 اخللفية .4

خذ أتبيئة تشمل حداثن يف قصة، كوف يتفاعل مع األحداث اجلارية. اخللفية ىي 

 اترخيية كاحدة.أكقات معينة )األايـ أك األشهر أك السنوات( أك الطقس أك حلقة  خللفيةا

 :ة أنواعاخللفية إىل ثالث (Burhan Nurgiantoro)دييز برىاف نورجيانتورك

                                                           
11

 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 2012), hlm. 177. 
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. كلو أمهية كبَتة يف الركاية، ألف ، أم موقع احلدث يف عمل خيايليةادلكاناخللفية  .أ 

األحداث جترم فيو كتتحرؾ الشخصيات خاللو، ككل حادثة البد أف تقع يف مكاف 

  14كمبادئ، خاصة ابدلكاف الذم كقعت فيو.معُت كترتبط بظركؼ كعادات 

. ، كالذم يرتبط مبشكلة األحداث اليت يتم سردىا يف عمل خيايلزمانيةالاخللفية  .ب 

كالزماف يعترب عنصرا بنائيا ىاما يف مجيع فنوف القصص منها الركاية، فعليو تًتتب 

معينة تعتمد  عناصر التشويق كاستمرار األحداث الركائية ادلتتابعة، كمن منظومة لغوية

 15على الًتتيب كالتواتر كالداللة الزمانية.

اخللفية االجتماعية، كاليت تشَت إىل األشياء ادلتعلقة بسلوؾ احلياة االجتماعية للناس  .ج 

 يف مكاف يركم يف اخلياؿ.

 كجهة النظر .5

يف احلقيقة ىي السًتاتيحية أك الصناعة أك السياسية الىت خيتارىا الكاتب لتعبَت 

. فكل جهات الكاتب كتفاسَته عن معٌت احلياة يستطيع أف يصلها اىل القراء فكرة كقصة

 عرب جهة الشخص يف القصة أك الركاية. كتنقسم كجهة النظر اىل قسمُت:

 ك القصة من منظور الشخص األكؿ. األكؿ ىو طريقة ادلؤلف يف جهة النظر لشخصك  .أ 

 "حنن" كغَت ذلك.: "أان"، تستخدـ الضمائر من منظور الشخص األكؿ مثل

الشخص  من منظور فلشخص الثالث للطريقة اليت يركم هبا ادلؤلكجهة النظر  .ب 

 و"، "ىم" كغَت ذلك.ى:"استخداـ الضمائر من منظور شخص اثلث مثلك  الثالث.
                                                           

 . 28(، ص. 1981، )بَتكت: دار الفكر، القصة كالركايةعزيرة مريدف،  14
  .11(، ص. 1998، )القاىرة: اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، الزمن يف الركاية ادلعاصرةبناء مراد عبد الرمحن مربكؾ،  15
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 األسلوب .6

األسلوب ىو اللغة اليت يستخدمها ادلؤلف اك الشاعر لتوصيل أفكاره كعواطفو 

، األسلوب ىو طريقة ادلؤلف الستخداـ اللغة. على الرغم يف األدبك  16كخياؿ اىل قرائو.

 نتائج الكتابُتقد يكوف  ،خللفية سوايكالشخصية كا احلبكة ُتمن أف مؤلفُت يستخدم

 سلتلفة.

 األمانة .7

بشكل أف يُبلغها  كاردة يف الركاية اليت ديكن أف أيخذىا القارئ. ديكن لرسالة ىيا

عنصر مهم يف العمل األديب. ىذا كالرسالة ىي  صريح أك مباشر كضمٍت أك غَت مباشر.

كدركس جيب أف يتعلمها  حكمة، كلكن ىناؾ فقط على الًتفيو مجيعل الركاية ال حتتو 

 إذا مل يقرأ القارئ كامال كعميقا، فقد يكوف من اخلطأ يف التفسَت.ك  القارئ.

 ظرية بنيوية أدبيةن .ب 

. (Aristoteles) كقدمتها أريسطوتليسكيوجد نظرية البنيوية منذ عصر اليوانين القدمي 

كترجع بداية البنيوية اىل أكائل القرف العشرين، عندما نشر كتاب "زلاضرات يف اللسانيات" 

ـ يف ابريس،  1916سنة  (Ferdinand de Saussure) للسويسرم )فرديناف دم سوسَت(

  17الذم يعد أكؿ مصدر للبنيوية يف الثقافة الغربية.

                                                           
  . 58)عماف: سارع اجلامعة األردبية(، ص. حتليل النص األديب، بُت النظرية كالتطبيقدمحم عبد الغٍت ادلصرم،  16 

( )عر دمحم بن عبدهللا بن صاحل ابلعضَت، "  17  .233(، ص. 2113"، )جامعة األندلس، ك نقد( ضالبنيوية )النشأة ك ادلفهـو
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ورىا التعترب اجتاىا شلاثال كموازاي لالجتاىُت الرئيسُت ادلوجودين أنذاؾ كالبنيوية عند ظه

يف أكراب )الشكالنية كادلاركسية(، بل تعد منهجا تفرغ عن أحد االجتاىُت السابقُت أك  

ككانت بداية استخداـ ادلنهج البنيوم زلصورة يف علم اللغة، كما كاف عند سوسَت  18كليهما.

(Saussure)  يف بداية التأسيس، مث صار التطور بعد اكتشاؼ البنية يف علم اللغة اىل الكشف

 عن عناصر النظاـ يف األدب.

اشتقت كلمة بنية من الفعل الثالثي بٌت، يبٌت، بناء، كبناية، كبنية، كالبنية تعٍت اذليئة 

تكوف عليها البناء، اليت بٍت عليها شيء ما، فهي تدؿ على معٌت التشييد كالعمارة كالكيفية اليت 

كهبذا أتسس ثنائية ادلعٌت كادلبٌت على الطريقة اليت تبٌت هبا كحدات اللغة، كعلى مدل التحوالت 

 اليت حتدث فيها، كمن ىنا أتيت )بنية اللغة(. كالكلمة يف الغرب أك عند الغربيُت بنية

“sructure” مشتقة من الفعل الالتيٍت “struere” .19مبعٌت يبٍت أك يشيد 

تتمتع نظرية البنيوية بتاريخ طويل من اخللفية التطورية كتتطور بشكل ديناميكي. يف ىذا  

على سبيل ادلثاؿ، ال ترتبط البنيوية يف ك ادلفاىيم كادلصطلحات ادلختلفة، حىت متناقضة.  التطور

يف أمريكا.  (Whorf) ككرؼ، (Sapir) سابَت، (Boas) فرنسا بعالقة كثيقة مع البنيوية لبواس

لكن كل األفكار البنيوية )يف رلاالت الرايضيات كادلنطق كالفيزايء كالبيولوجيا كعلم النفس 

كاألنثركبولوجيا كاإلنسانيات األخرل( ديكن أف تتحد مع جتديد اللغوايت اليت ابتكرىا فرديناند 

 21دم سوسور.

                                                           
  .234، ص. نفس ادلرجع 18
  .239، ص. عنفس ادلرج 19

20
 Kees Bertens, Filsafat Barat Abad XX, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 379-381. 
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ف جابداية، قدـ البنيوية اللغوية على النظرية األدبية. يف ال (Praha) دائرة براغ تطورك   

حقيقة  اآلدب يعترب 21ادلفهـو التوأـ "لألشياء اجلمالية". (Jan Mukarovsky) موكاركفسكي

يتضمن النظم  ،( يف سياؽ كاسعمتعددة دبية عالمة مركبة )أشكاؿآلتعترب النصوص اك اثبتة. 

 دبية كاالجتماعية.اآل

العمل األديب ىو  العلم اآلدب.أما بنيوية اآلدبية ىي ادلدخل لظهور نظرايت جديدة يف 

بنية معقدة. لتكوف قادرنا على فهم العمل األديب، جيب إجراء حتديد للدراسات ادلتعلقة بعناصر 

دبية اليت تؤكد على نظرية البنيوية األدبية ىي هنج نظرم للنصوص اآل. البناء يف العمل األديب

الدائمة ليست مهمة. ىذه العناصر ذلا عناصر النص  العالقة الكلية بُت عناصر النص ادلختلفة.

يف عمل أديب موحد،  22معٌت يف العالقات، سواء عالقات الشراكة أك عالقات ادلعارضة.

 معٌت شامل. ينتج حىت حتدث العناصر عالقات متبادلة كحتديد بعضها

من قبل عامل االجتماع  (Genetic Structuralism) مت تطوير نظرية البنيوية الوراثيةك  

ادلنظر  الذم بٌت نظريتو على النظرية األدبية، (Lucien Goldman) لوسياف جولدماف ،الفرنسي

 ىذه النظرية تسمى سيلدف. (Georg Lukacs) جورج لوكاس، (Marxis) ادلاركسي

(Selden) كنظرية ادلاركسية اإلنشائية (Marxisme Strukturalis).23 

                                                           
21

 Yoseph Yapi Taum, Pengantar Teori Sastra, (Flores: Penerbit Nusa Indah, 1997), hlm. 

38. 
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23
 Raman Selden, Panduan Pembaca Teori Sastra Masa Kini diterjemahkan oleh 

Rachmat Djoko Pradopo, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1991), hlm. 37. 
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أف النصوص األدبية ديكن حتليلها من بنيتها الداخلية كاخلارجية مثل  وراثيةتفًتض البنية ال 

البيئة االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية اليت أنتجتها. جيب أف يبدأ حتليل األعماؿ األدبية من 

 ىيكل العمل األديب )الوحدة كالتماسك( ككلمات أساسية.

  النظرة العادليةعٌتذم مديثل العمل األديب كهيكل ، (Goldman) ولدمافج قاؿك  

(vision du monde) .قاؿ ستانتوفك  24للكاتب، ليس كفرد بل كممثل للمجتمع (Stanton) 

( لفيةأنو عند حتليل قصة ما، جيب فهمها مسبقنا حقائق القصة )احلبكة كالشخصية كاخل

 كادلوضوعات اليت تصبح عناصرىا. إنو يهدؼ إىل فهم التجربة اليت توضحها القصة.

 (Robert Stanton) نظرية حتليلية أدبية لروبرت ستانتون .ج 

إىل قسمُت، مها: حقائق القصة  داخليةعناصر اخلياؿ ال (Stanton) يقسم ستانتوف 

 خللفيةقسم حقائق القصة إىل أربعة عناصر، كىي احلبكة كالشخصية كاكي ككسائل القصة.

 العنواف ككجهة النظر كأسلوب اللغة كالنربة كالرمزية كادلفارقة. ىيكسائل القصة  أما كادلوضوع.

 القصةسائل و  .1

تفاصيل القصة من أجل  ديكن تفسَت األدكات األدبية كوسيلة )مؤلف( الختيار

حتقيق أمناط ذات معٌت. ىذه الطريقة ضركرية ألف ديكن للقارئ من خالذلا رؤية حقائق 

 .حبيث ديكن مشاركة التجربة تعنيو سلتلفة من خالؿ أعُت ادلؤلف، كفهم ما

 ف العناصر يف كسائل القصة ىي: العنواف ككجهة النظرأ ركبرت ستانتوفكقاؿ 

 كاألسلوب كالنربة كالرمزية كادلفارقة.
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 حقائق قصة .2

ىذه العناصر  تسمى كىذه العناصر مبثابة مالحظات األحداث اخليالية للقصة.

من القصة.  نوعىو  قيقيمن القصص. اذليكل احل حقيقية" أك مستوايت حقيقية"ىياكل 

 25.قصة من منظور كاحدينظر ال وىقيقي احل يكلاذل

احلقيقية للقصة ىي طريقة كاحدة لكيفية تنظيم التفاصيل. ابإلضافة إىل  ىياكلإف 

 احلقيقي يكلذلك، تشكل ىذه التفاصيل أمناطا سلتلفة ستحمل بدكرىا ادلوضوع. لتقدير اذل

ف "نثق ابلقصة"، نغمر أنفسنا يف األكىاـ اليت ختلقها. بدال من ذلك، للقصة، جيب أ

جانبا. إذا مت تنفيذ  لتقدير األمناط اليت حتمل ادلوضوع، جيب على القارئ أف يضع األكىاـ

 ىذين النهجُت صحيحا، فسيعرؼ القارئ أف التفاصيل الواردة يف القصة منطقية كىامة.

بكة كالشخصية كاخللفية كادلوضوع. كمع ذلك، كالعناصر يف حقائق القصة ىي: احل

تناقش ىذه الدراسة احلبكة كالشخصية فقط بسبب قيود الباحثُت. كيهدؼ حتديد الدراسة 

 على العنصرين اجلوىريُت إىل أف تتم مناقشة احلبكة ك الشخصية بعميق.

 بكةاحل .أ 

. يقتصر )يف شكل عاـ( ىي سلسلة من األحداث يف القصةاحلبكة  

. األحداث السببية ىي األحداث عادةن  على األحداث ادلرتبطة سببينا بكةاحلمصطلح 

                                                           
25

 Robert Stanton, Teori Fiksi Robert Stanton diterjemahkan oleh Sugihastuti dan Rossi 

Abi Al Irsyad, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 22. 
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ال ديكن جتاىلها ألهنا ستؤثر  ىي آاثر األحداث األخرل ادلختلفةاليت   اليت تسبب أك

 26أبكملو.اآلديب  على العمل 

كن أف دت تلف عن العناصر األخرل،ختللقصة. الكلمة الرئيسية ىي كاحلبكة 

مراجعتو ابستفاضة يف التحليل. لن يتم فهم  سو على الرغم من أنو اندران ثبت التدفق نفت

، فإف األخرالقصة دتامنا بدكف فهم األحداث اليت تربط التدفق كالسببية كالتأثَت. كما 

قوانُت اخلاصة؛ جيب أف يكوف للتدفق بداية ككسط كهناية حقيقية كمقنعة  للحبكة

 27.كمنطقية

كل  مها "الصراع" ك "الذركة". بكةاف يشكالف احلالعنصراف األساسياف اللذك  

عمل خيايل لديو على األقل صراع داخلي )كىو كاضح( من خالؿ رغبات شخصيتُت 

أك رغبة شخصية مع بيئتهم. الصراع الرئيسي يكوف أساسينا دائما، حيث يصطدـ 

تعداد بسمات كقول معينة مثل الصدؽ ابلنفاؽ، كالسذاجة ابخلربة، أك الفردية مع االس

للتكيف. ىذا النوع من الصراع ىو البنية األساسية للقصة. حتتوم القصة على أكثر 

من صراع كاحد، كلكن الصراع الرئيسي فقط ديكن أف يلخص كل األحداث اليت 

 حتدث يف القصة.

ا حبيث ال ديكن جتنب   إف الذركة ىي الوقت الذم يكوف الصراع شديدن

. الذركة ىي نقطة جتمع بُت قول الصراع كحتدد كيف ديكن حل (ending)النهاية 
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ادلعارضة. تكوف الذركة الرئيسية ليست مذىلة للغاية غالبا. كىي تصعب التعرؼ على 

 الذركة الرئيسية ألهنا الصراعات الثانوية ذلا ذركهتا اخلاصة.

ىو  (Flashback) ارجتاع،  (Soediro Satoto)سوديرا ساطاطا قاؿك  

تقنية  (Flashback) ارجتاعتسلسل اخلطوات العكسيو ككذلك االحندار. تغيَت أسلوب 

يظل ، (Backtracking) التوجيو من التدرجيي إىل الًتاجع. على عكس تقنية الًتاجع

فإف  لكسحب احلدث مرة أخرل. لذ نوع التوجيو متقدمان، فقط يف مراحل معينة

بقى إىل األماـ أك ت بكةسحبو ىو احلدث فقط )تذكر أحداث ادلاضي( كلكن احل

 تقدمنا.

ككل اإلنساف يفهم أف احلبكة منطقية. إف القصة ادلنطقية ال تعٍت تقليد احلياة  

دائما. دتاسك اخلربة ىو الشيء الذم جيب أف حيتوم عليو. سيبدك التماسك مقنعنا 

اربنا متماسكة يف أعيننا ألف قوانُت السببية اليت تربطها ألنو يرتبط ببعضو. ستبدك جت

 مألوفة كمتحدة مع العامل الذم نعيشو.

 شخصيةال .ب 

تشَت الشخصيات إىل األفراد الذين  كالا .حالتُتيف  ُتستخدـ الشخصية 

تشَت الشخصية إىل مزيج من االىتمامات كالرغبات اثنيا  يظهركف يف القصة.
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 وجديف معظم القصص، ي 28األخالقية ادلختلفة ذلؤالء األفراد.كالعواطف كادلبادئ 

 يف القصة.  "شخصية رئيسية"، كىي الشخصية ادلرتبطة جبميع األحداث

الدافع . "الدافع"يسمى يُطلق على سبب تصرؼ الشخصية كما يفعل ك 

ا للوعي، ، احملدد للشخصية ىو سبب رد الفعل التلقائي للمدرب كالذم قد يكوف فاقدن

عاـ  شيئىو  الدافع األساسيك  ذم يظهر من خالؿ مشهد أك حوار معُت.كال

لشخص كاحد أك الرغبات كالنوااي اليت توجو الشخصية خالؿ القصة أبكملها. االجتاه 

 ىو االجتاه الذم تؤدم فيو مجيع الدكافع احملددة. الذم يتم فيو توجيو الدافع األساسي

تصبح الشخصية أكثر حيوية يف القصة. س إىل التوصيف شخصيةيشَت الك 

عندما دينح ادلؤلف شخصا شخصية، سواء يف شكل موقف كسلوؾ الشخصية. كىذا 

أف يعرؼ يوضح التوصيف جتسيد الشخصية. ديكن للقارئ ك . الشخصيةما يسمى 

 .شخصيةات الشخصية من خالؿ الصف
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