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 الثالث الباب

 القصة ىف وأنواعها الداخلية العناصر

 الداخلية العناصر ىف يبحث وهو الباب، هذا إىل الباحثة وصلت

 الفصل الفصلني، إىل الباب هذا وينقسم . نثرا كان سواء القصة ىف وأمهيتها

 العناصر أمهية ىف يبحث الثاىن والفصل الداخلية العناصر ىف يبحث األول

 . الداخلية

 األول الفصل

 الداخلية العناصر

 يتعلق العناصر وهذه . وكماهلا مشوهلا تكون عناصر القصة من لكل

 هذه وتنقسم . ببعض بعضها العناصر هذه من كل ويتصل ببعض بعضها

 بالعناصر الباحثة اعتنت طالوت قصة وىف . والداخلية اخلارجية العناصرإىل

 . املوضوع ىف حبثها وقف فحسب الداخلية

 األدبية النصوص ىف القصة مسألة من كل الداخلية بالعناصر واملراد

 خيالية أا يذكر الذى الرواية تعريف على واالعتماد ولذا . وغريها كالرواية

 ب بالعجائ املليئة اخليالية القصة أو الواقعية احلياة عن بعيدة منشودة أو منظومة

 أمور هى الداخلية فالعناصر ١ الطليقي، اإلبداعى األسلوب ذات والغرائب

 للرواية ذلك ومع . وسامعها قارئها يتلذذ حىت سلسها يكمل الرواية ىف مهمة

 كالقيام منها خالية الرواية نصوص تكون أن من متكن ال أخرى أمور أيضا

 دار : بريوت ( األديب، النقد أمني، أمحد يف الرواية عن أيضا وانظر ، ) م ۹ األوىل، الطبعة للماليني، العلم دار ( ، األديب معجم النوم، عبد جبور )

- ، ) م ۹ الرابعة، الطبعة األدبية، كتب
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 أن األدبية النصوص من لكل البد مما وغريها والصورة والفكرية اخليالية

 . تكمله

 الىت ولكن ١ رية، كث والكتاب النقاد ذكرها كما الداخلية والعناصر

 واحلبكة واملوضع والشخصية املوضوع : وهى مخسة هنا الباحثة عدا

 . والفكرة

 من وفلسفة ورأي فكرة هو األدب اصطالح ىف باملوضوع واملراد

 اتمع حياة تفكري من األدب ألن األدبية، النصوص ىف ية خلف يكون شخص

 تكون الىت األحوال من أنواعا األدبية النصوص ىف املعرب املوضوع له يكون

 . حوهلا

 والثقافية واالجتماعية والدينية والنظامية اخللفية األمور أنواع هذه ومن

 أو الكاتب حياة عند املوجودة احلياة بأمور تتعلق الىت والعادت والتكنولوجية

 تدبر ىف أومشيئتة أورأية املؤلف نظرة من املوضوع ميكن ولكن . بعدها

 . ٢ الظاهرة املسائل

 عن التصوير فهى األدب صطالح ا ىف بالشخصيات املراد وأما

 ٣ . غريها و الرواية كنصوص األدبية النصوص ىف توجد الىت األشخاص

 بنظرة الرواية ىف ذكرها من أحواهلا حسب على أنواعها ختتلف وااألشخاص

 . كثرية

 واألمور والزمان ان املك هو األدب اصطالح ىف باملوضع واملراد

 ومن ٤ طريقتها، الرواية سلسة على األدبية النصوص وقعت حيث االجتماعية

Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1995), 
hal.22 
Zainuddin Fananie, Telaah Sastra, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000) hal. 84 
Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, hal. 165 
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 االختالف فيهما الىت األخرى بالنصوص اخلاصة النصوص صورة ختتلف هذا

 . واالجتماع والزمان املكان ىف

 األوىل احلادثة توصل الىت الرواية ىف رئيسية ة حادث هى احلبكة وكانت

 العلة بني املوصولة وهى األوىل احلادثة لتقوية املقيدة األخرى احلادثة إىل

 أوغريها القصة سلسلة ىف تبحث احلبكة أن تبني املراد هذا ومن . ۵ واملعلول

 . القصة ىف األوج وبلوغ وصراعها القصة أوج فيها يوجد حىت

 . ٦ اء القر بني إلقائها الكاتب يريد الىت هى االدىب النص ىف والفكرة

 وغريها الرواية مضمونات يأخذوا أن يستطيعون القراء أن البحث هذا ومن

 إىل للتوصيل مهمة الفكرة وهذه . واإلهلية اإلنسانية القيم فيها وجدت حيث

 . موافقة أو خمتلفة حياا كانت حيث القراء حياة

 الداخلية العناصر على مشملة الرواية أن يتبني املذكورة البيانات ومن

 األحوال عن حتكى فالرواية . اخلارجية العناصر مشملة أيضا أا مع

 يعتمد فاألديب . اخلاصة احلوادث ىف خيالية أو واقعية املتخيلية واألشخاص

 حىت وغريها واملوضع واحلبكة املوضوع من الداخلية القوة على جيدا اعتمادا

 . مقابلتها عند وسامعها قرائها امللذذ األدبية النصوص تبىن ت

۵  Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, hal.  227‐233  dan Josip Novakovich, Berguru 
Pada                        Sastrawan Dunia, ( Bandung : Kaifa, 2003 ), 98 
Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, hal. 323
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 الثاىن الفصل

 القصة ىف الداخلية العناصر أنواع

 املوضوع . 1

 كانت وذلك . املباشرة غري املوضوع يكون األدبية النصوص ففى

 اخلالصة القارئ ينظم حىت مباشرة غري موضوعات احلقيقة ىف املوضوعات

 الرواية وحدة ىف الرئيسي املوضوع عن احلالة ذه ه ىف املؤلف فيعرب . بنفسه

 يفوض أن له ميكن ولكن القصة، آخر ىف مثال معينة أجزاء ىف يعربعنها أو

 . القارئ إىل املوضوع اية

 عن ومهارته املؤلف بكفاءة يتعلقان عدمها أو املوضوع وجذابة

 سطة بوا املوضوع إخفاء ىف مهارته زادت فإذا . األدبية العبارات إلقاء

 املوضوع حسن ألن املعرب موضوعه أشكال حسن زاد الروموزية العبارات

 على املوضوع ذلك ختطيط ىف املؤلف كيفية ىف بل جنسه، حسن ىف ليس

 . أشخاصها خبصائص املتحدة باملشاكل اململوئة اذبة احلكاية ربط

 الشخصيات . 2

 واألشخاص خيالية، أشخاص األدبية النصوص أشخاص أكثر

 . حيام حسب حقيقتها بصرف األدبية العبارات ملقي أو لكتاب ا يعربها

 أن إذ ۸ مهما، جزءا األدبية النصوص ىف األشخاص كانت ذلك مع ولكن

 األدبية والقيم العبارة حسن إىل حتتاج كما إليها حتتاج وغريها القصة

۸ Zainuddin Fananie, Telaah Sastra, hal. 73
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 التصال الشخصيات فيها مذكرا يكون ال أن من مستحلة أيضا والرواية

 . الرواية سلسلة

 فهناك األدبية الشخصيات أو األشخاص أمهية إىل نظرنا وإذا

 هناك أدق وبعبارة األخرى األشخاص ىف مما أكثر األمهية ذوا أشخاص

 . زائدية أو إضافية وأشخاص رئيسية أشخاص

 قلة أو ذكرها كثرة من أمهيتها عدم أو الشخصيات أمهية ونعرف

 تكون قد ذلك مع ولكن . الرواية كنصوص األدبية النصوص ىف ذكرها

 . كثريا الكاتب يذكرها ال مهمة األكثر األشخاص

 من أكثر الرئيسة الشخصيات تكون قد األدبية النصوص وىف

 الزيادية الشخصيات أو األشخاص وأما . واحدا تكون وقد واحد شخص

 وهذا ٩ الرئيسية، بالشخصيات علقها إذا إال الكاتب يذكرها ال فكان

 يتلذذون السامعني أو القراء شعر حىت القصة ىف ما سلسلة اإلمتام

 . ١٠ الرواية أو األدبية بالنصوص

 املوضع . 3

 يعني ألنه وأساسي مهم عنصر دبية األ النصوص ىف املوضع إن

 واقعيا أو حقيقيا املوضع يكون ال ذلك مع ولكن . وكماله النص مشول

 االجتماعي السلوك وصف ألجل أو رواية أو القصة تصوير ألجل وإمنا

 وإذا . القصة ىف األبطال أو البطل فيه أثر الذى اتمع ىف حيدث والذي

Zainuddin Fananie, Telaah Sastra, hal. 86 
Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, hal. 145156
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 أو األشخاص ملوك كذلك عرفنا رواية أو قصة ألي املوضع عرفنا

 ١١ . وتقاليدهم وآرائهم وجمتمعهم حيام وطب األبطال

 من كل وبيان . اجتماعيا وأما زمنيا وإما مكانيا إما املوضع وكان

 : يلى كما املوضع

 املكاىن املوضع

 أو القصة ادثات ح فيه وقعت الذي املكان هو املكاىن واملوضع

 وقد حقيقية واقعية األدبية النصوص ىف املكان أمساء تكون وقد الرواية،

 عند الكتاب أراده ما حسب واضحة غري أو رمزية بل واقعية غري تكون

 . األدبية النصوص إلقائهم

 عند الكاتب نفس على يعتمد املكاىن املوضع أن يعرف هذا ومن

 ىف األحوال باختالف املكان تلف خي قد فإذن األدبية، النصوص إلقائه

 . العبارات

الزمىن املوضع

 ىف احلادثات فيها حتدث باألزمنة فيتعلق الزمىن املوضع وأما

 عليه يوافق حيث واقعيا الزمىن املوضع هذا يكون وقد . األدبية النصوص

 فيه تقع كانت حيث خيالية أو حقيقى غري يكون وقد حقيقية حادثة

 . األديب أو الكاتب تلقاء من الية خي الروائية احلادثات

 حسب الزماىن التعبري هو الواقعى الزمان أن يعرف البيان ومن

 وهو اخليايل والزمان أدبية نصوصا أصبحت حني الواقعية احلادثات موافقة

 . األدبية النصوص القائه عند األديب أو الكاتب خيال حسب على معتمد

Zainuddin Fananie, Telaah Sastra, hal.  9798
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 االجتماعى املوضع

 فيه يعيش مكان ىف االجتماعية باحلياة الجتماعى ا املوضع هذا يتعلق

 من ذلك وغري واعتقاد وعادة وتقليد عرف من األشخاص أو األبطال

 عن التبيان االجتماعى املوضع أن هذا من وحيصل . االجتماعية األمور

 فيه وقعت الىت ١٢ ، االجتماعية األمور من وغريه اخلاص العرف

 . األدبية النصوص صورا ما كيف األشخاص

 احلبكة . 4

 هى واحلبكة . احلبكة األدبية النصوص ىف الداخلية العناصر أهم ومن

 لتقوية املقيدة األخرى احلادثة إىل يوصل الىت القصة ىف رئيسية حادثة

 تكون أن من البد ١٣ . واملعلول العلة بني املوصلة وهى . األوىل احلادثة

 حيدث ما تكون أن فلزم . األجنبية النصوص ىف شاملة كاملة وحدة احلبكة

 تكون أن من البد وكذلك . آخرها ىف حدث مبا يتصل القصة أول ىف

 آخرالقصة إىل والثالث الثاىن ىف يقع وما األول ىف يقع ما بني عالقة هناك

 . والشخصيات الزمن ناحية من

 األوىل املرحلة وهي أرسطو، قاله كما احلبكة ىف مراحل وهناك

 التعريفية باملرحلة األوىل املرحلة وتسمى النهائية واملرحلة الوسطية واملرحلة

 مثل والنهائية الوسطية املرحلتني ىف الكاتب سيذكره ما على تتضمن

 . املوضعى بالوصف تسمى الىت والزمان واألماكن األمساء تعريف

Zainuddin Fananie, Telaah Sastra, hal.  9798 
Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, hal. 227233
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 أو النضال فيذكر املعركية باملرحلة تسمى الىت الوسطى املرحلة وأما

 . الرواية ىف والصراع اخلالف

 أو اخلصم آخر متثل القصص أو الروايات ىف النهائية واملرحلة

 ١٤ . األدبية األشخاص أو الشخصيات بني يقع الذي النضال

 الفكرة . 5

 . القراء بني إلقائها الكاتب يريد الىت فهى أديب نص ىف الفكرة وأما

 ىف الوصايا هذه وتكون . مباشرة غري خلقية وصاب الفكرة هذه ما وكثريا

 القصة ىف السيما القصرية الروايات ىف توجد مما أكثر الطويلة القصص

 أو الكاتب منظور حسب على األمانة أو الوصايا ذه ه من كل . القصرية

 ١۵ . فردية أو اجتماعية كانت سواء آراء أو فلسفة

 األدبية النصوص ىف الداخلية العناصر أن يتبني السابقة البيانات ومن

 حىت ببعض بعضها يتعلق ها سلسلت أن إذ ، املهمة األمور من كالرواية –

 عسر الذى الدور فيه ليس الصحيح الفهم منها يبني جيدة نصوصا كلمت

 واألهداف املقاصد هلا بل األلفاظ جمردة ليست القصة وأن فهمها،

 ىف وقع مبا ويقارنوا أخذوها والسامعني القارئني على حسن الىت واملعاىن

 . حيام

Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, hal. 142145 
۵  Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, hal. 323


