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 الفصل األول
 مقدمة

 خلفية البحث . أ
واألدب  1.ندثقفي أو دتعلى الدل ت اليتبالكتابة أو شفوية  األدب ىو الفن

ن األدب العريب منذ نشأتو قد قام إ .لنثر والشعرا  ومها ُتإىل نوعبالكتابة ينقسم 
مزدوجة ورمبا  أكثر من مزدوجة ألنو قد استقطب الفنون كلها وجعلها تدور بوظيفة 

يف فلكو، ىو أوال كالما، وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا لون وصوت وؿتت وحركة، 
وإذا كان قد أعطى كل األلوان الفنية يف مده، فإنو ال ينحسر إال عن أمرين اثنُت مها 

اصتملة واألسلوب. وأما اظتعٌت يشمل اطتاطرة اللفظ واظتعٌت، واللفظ يشمل الكلمة و 
 2والفكرة والعاطفة.

 من مستقلمن الشعر، ألنو  االنثر سابقظهر يف تاريخ األدب العريب، 
العكس من  بقول. خيتلف من قول طو حسُت أو الشعر يف القصيدة كمالقواعد  ا

عالية. ىذا الشعور األدب واطتيال  لو، ألن شعرمن ال النثر ظهر سابقاذلك، أن 
 لغةعلماء التطور األفراد واصتماعات. بينما يف وقت واحد تقريبا مع  ضتال انتشرا

من الشعر، ألن النثر ىو عمل أديب  سابقاونقاد األدب يقولون ان وجود األدب 
 الشعر ىو العمل األديب الذي يرتبط بالقواعد وأمااضترة اليت ليست ملزمة )اظتطلقة(، 

راشق أن أصل العبارة   يؤكد ابن .وجود اظتطلقة مقدم من اظتقيدوهبذا فإن  )مقيد(.
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ألغاين اليت تتحدث عن الطابعي، ويشَت إىل إىل ا حيتاج عربالنثر، مث كان ال ىو
 3وتسمى بالشعر. يف كتابتو فكان األوزان وغَت ذلك ذاكرة اضتياة

النثر األديب غَت ينقسم النثر األديب إىل قسمُت ومها النثر اطتيايل وغَت خيايل. 
 ذكراتو السَتة واظت ةمثل اظتقال 4خيايل يناقش األدب ولكنها ليست نتيجة اطتيال

يف السَتة والتاريخ أو مذكرات ا . النثر األديب اطتيايل فيها اطتيال أعظم ؽتالرسالةو 
واقع. وينقسم النثر األديب على ثالثة أنواع، القاقق أو اضت أسس على الذي يقص

صة أو اضتكاية وقصة قصَتة أو أقصوصيىة ومسرحية وعتا العناصر اطتيالية و رواية أو ق
 5يف قدرىا وأغراض مألفها. ةفلؼتت هالكن

العقدة ومضمع يف  معقد يعٍتالرواية ىي أكرب األنواع القصصّية حجماً، 
  ىيعناصر اطتيايلالعلى األقل من  .وشخصييتها متنوعة، وخلفيتها ؼتتلفة،  القصة
مود ذىٍت، أن الرواية ىي ػت قال .تخلفياوووع والشخصيات و واظت العقدة يفواسعة 

أربع مئة صفحة أو حول حول مئتُت وستسُت حىت صفحتها قصة طويلة و عدد 
 الرواية، ولكن أطول من كلمة. والقصة أقصر من أربعُت ألف حىت تسعُت ألف

وستسُت صفحة أو قة اقة وثالثُت حىت ماحول م صفحتها يعٍتوعدد  يفقصَتة  قصة
وكذالك رواية أوالد حارتنا فيها ستسماقة  6كلمة.  ىت ثالثُت ألفح عشرين ألف

 وست وستسُت صفحة وفيها قصة جبل تتضمن إىل ستس وتسعُت صفحة.
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م لالظواألغنياء حكام على عن صراع جبل يف قيادة اظتعركة  حتكي جبل قصة
 جدىو من ذرية اصتبالوي من الذي يؤسس يف فتح اضتارة و  يف الواقع جبل. حارتويف 

األغنياء  وىو من آل أفندي، رىب األفندي جبل وصار جبل من أدىم. جبل ىو
األفندي  آل يف اضتقيقة عرف .اواحد ليس لديو طفال واقف الذيوناظر الواألقوياء 

 لكنلذلك ىم من ذرية واحدة معو. و  أن جبل وآل زتدان من ذرية اصتبالوي
تعزيز مكانتها حىت انو  و أن تكون عادلةقلبهبسبب طموحو إىل السلطة قد حتجب 

وتبلبل جبل ة كحارس أمن والكنوز والسلطة. الرقم اضتلقة وقوي زقلطمن خالل رفع 
يف ىذا اضتال قتل و  حاونة منذ الطفولة،أسرة إىل أو الرد  لقومو اظتظلوم بُت الدفاع

. حدث ىذا فتوات األحياء وخادم األفنديمن واحد وىو  جبل رجال بغَت عمد
يتضرب مع أحد خادم  الذيرجال من قومو إشتة دعبس عندما كان يدافع اضتال 

 يف ساقر سبيلو لقي جبل. و حارتومن وبسبب ذلك خرج جبل  .األفندي إشتو قدرة
بل، ا جمهساعداظتياه مث أخذ صعوبة يف اضتصول على  الديهم إمرأتُت اللتانمع 

مرور  . بعدبيتو وأما إسم أبيهما ىو البلقيطي ذلك دعى أبومها جبل إىلوبسبب 
الزمان تزوج البلقيطي بنتو يعٍت شفيقة مع جبل. وعلمو البلقيطي كيف يكون حاويا، 

 .فيهالتدمَت الطاغية  حارتةمث عاد إىل 
والرواية الفانتازية والرواية  يةسرومان ةروايال وىي ةتنقسم الرواية إىل ثالث

ىي رواية أوالدحارتنا لنجيب ػتفوظ اليت تدور حول  اظتواقعية ةمن الروايو  7.واقعيةال
الرواية تأخذ الرمز من القصة  . ىذهالشخصية الرقيسية أدىم، جبل، رفاعة، وقاسم

عن و  الشخصية الرقيسية وأحيانا العنفك ص عن الرجلتق الكرًن فيها يف القرآن
 .خاصة االجتماعيانقالب 
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 the culture“ إشتاعيل فاروق ولويس الفاروق حتت اظتوومعكتاب يف  
atlas of islam”   األدب  و أن يفاإلسالم ذكر فييف  أطلس الثقافية يعٍت

يعتمد  يف العصر اضتديثستخدم الكاتب  األسالب اظتختلفة يف ساقر الزمن و ا العريب
يف اعتباره  وكذلك 8.الكتابستخدام األسلوب علي أسس مذىب األديب اليت يتبع ا

الكاتب الذي عاش يف  ىو ؾتيب ػتفوظ تتعلق علي قدر الفكر واختبار الكاتب.
رمزي، ألن كل حرف اظتذىب ال تو "أوالد حارتنا"يف روايستخدم اعصر اضتديث و 

ة ىي قصة جبل ترمز قصو الحتواء. كما يف القصة الثانية  يتضمن علي الرمزية مكانو 
 األحداث فيها تشبو مع األحداث اليت حتدثت يف كثَت  .عليو السالم موسى نيب

طفل اضتضانة  ل، جبل ىوجبإحدى قصتها ىو . قصة نيب موسي عليو السالم
عليو  موسى نيب. ىذه اضتادثة مشاهبة لقصة حكي أنو قتل شخص بغَت عمدو 

 بحثيف ىذ ال لذا، .وىو يقتل شخصا بغَت عمد ىو ػتمي من فرعون السالم
الًتكيز و نجيب ػتفوظ. لأوالد حارتنا  يف روايةرمزية عن الالباحثة ناقش ت التكميلي

 جبل. يعٍت قصةعلى القصة الثانية 
 البحث ةلئسأ . ب

 :اإلجابة عليها فهي ةاول الباحثحتأما أسئلة البحث اليت سوف 
ما النصوص اليت تدل على الرمزية يف قصة جبال يف رواية أوالد حارتنا لنجيب  .1

 ػتفوظ؟
 ؟رواية أوالد حارتنا لنجيب ػتفوظ الرمزية يف قصة جبال يفشكال أما  .2
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 ف البحثاهدأ . ت
 أما األىداف اليت يسعى ىذا البحث إىل حتقيقها فهي ما يلي :

ظتعرفة عن النصوص اليت تدل على الرمزية يف قصة جبال يف رواية أوالد حارتنا  .1
 لنجيب ػتفوظ.

 ظتعرفة عن أشكال الرمزية يف قصة جبال يف رواية أوالد حارتنا لنجيب ػتفوظ.  .2
 توضيح الموضوع وتحديده . ث

"الرمزية يف قصة  اظتوووع من اظتفهوم ؼتالفة واجتناب اظتعاين إثبات ألجل
 اظتوجودة الكلمات معٌت الباحثة فّسرت "جبل يف رواية أوالد حارتنا لنجيب ػتفوظ

 :تلي ماك

ػتاولة األديب لًترتة إىل اظتصطلحات البيانية واحملسوسة بعمد  : الرمزية
 9وقصد.

: من حروف اصتر الذي عمل جملرور الكلمة بعده ويدل علي الظرفية  يف
 اجملازية ومبٍت علي السكون.

قصصا )عليو اطترب( أي حدث بو. والقصة  -يقصّ  -:من كلمة قصّ  قصة
يدخل فيها اضتوار أحيانا، ىي حكاية تعتمد على السرد والوصف وقد 

وعناصرىا الفنية اضتديثة مثل اضتادثة والسرد والشخصية والزمان 
 10واظتكان والفكرة.

 : اظتوووع الثاين يف رواية أوالد حارتنا لنجيب ػتفوظ. جبل
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 : مبعٍت القصة ولكن أكرب األنواع القصصّية حجماً. رواية

 11فوظ.: ىو إحدى القصص من دوان ؾتيب ػت أوالد حارتنا

: ىو من حروف اصتر لو عمل جملرور الكلمة بعده ويدل علي اظتلك  ل )الالم(
 وتكون مكسورة مع اإلسم الظاىر، ؿتو "لزيد"

 .1988ألدب عام ا يف جاقزة نوبل ىو أول عريب حاقز على:  ؾتيب ػتفوظ
كتب ؾتيب ػتفوظ منذ بداية األربعينيات واستمر حىت 

2004.12 

تبحث الباحثة عن الرمزية يف  وأما اظتراد هبذا اظتوووع فهو أن يف ىذا البحث
إحدى القصص لنجيب ػتفوظ حتت اظتوووع أوالد حارتنا يف باب الثاين يعٍت 

 "جبل".

 أهمية البحث . ج
 ترجو الباحثة عتذا البحث ينفع إما يف النضري أو التطبيقي، ومها:

 ريةظالفاقدة الن .1
ىذا البحث سوف ينفع لتربع نشأن العلوم يف علم األدب خاصة، قد 
عرف أن صفة اللغة ىي اإلعتباطي اليت تناسب بقصد مستعملها ولكن اللغة عتا 
بنيانة الكلمة عندىا معٌت اظتختلفة يف العادة. لذلك باللغة يستطيع الناس أن 

                                                           
11

 25-21(، ص. و 3244، )يصدر: دار انشرٔق، َجية يحفٕظ كاتة انعرتيح األٔلفؤاد قُديم،   
32

 55َفس انًرجع، ص.   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/2004
https://ar.wikipedia.org/wiki/2004
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عن سرد قصصّي  عبارةحيصل احملاولة كالنثر. من أحد النثر ىو القصة و ىي 
 .قصَت، يهدف إىل إحداث تأثَت مهيمن وديتلك عناصر الدراما

 الفاقدة التطبيقية .2
 ترجو الباحثة علي ىذا البحث ينفع ل:

 ، ليزيد مفهوم العلوم األدبية و خاصة عن القصة.ةالباحث (1
أحد اظتراجع  التكميلي كلية اآلداب وعلوم اإلنسانية، سيكون ىذا البحث (2

 عريب.يف علم األدب ال
شيق للمجتمع لقراقة و حيصل  التكميلي غتتمع، سوف يكون ىذا البحث (3

الفهم هبا فزاد اظتعرفة يف نفسو ألن إذا عرف وفهم اجملتمع عن كل شيء 
 فصارت اإلجتماعيتو طيبة وحسنة.

 الدراسة السابقة . ح
الرمزية يف قصة جبال يف رواية أوالد حارتنا يبحث عن  التكميلي ىذا البحث

ػتفوظ لذا لتتدارك الباحثة من وجود البحث اظتتساوي فبحثت الباحثة إيل لنجيب 
حبث العم اآلخر يف الكتب أو الرسالة اصتامعية األخرى ووجدت البحث العلمي 

 الذي يتعلق هبذا البحث مباشرة أو نقيضها.

م لفرحية الكاملة وىي إحدى  2011الرسالة اصتامعيىة األوىل قد كتبت سنة  .1
جبامعة سونان أمبيل اإلسالمية اضتكومية سورابايا بكلية اآلداب والعلوم الطلبة 

اإلنسانية قسم اللغة العربية وأدهبا. عنواهنا "العناصر الداخلية يف قصة أوالد حارتنا 
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لنجيب ػتفوظ". فيها حتليل يف قصة أوالد حارتنا لنجيب ػتفوظ من ناحية 
 ىام .العناصر الداخلية وختتص حتليلها يف قصة أد

م صتعفر صديق وىي أحد الطلبة  2008الرسالة اصتامعيىة الثالثة قد كتبت سنة  .2
جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية اضتكومية جوجاكرتا بكلية اآلداب قسم اللغة 
العربية وأدهبا. عنواهنا "قصة جبل يف الرواية أوالد حارتنا لنجيب ػتفوظ". فيها 

  الرواية أوالد حارتنا لنجيب ػتفوظ.حتليل إجتماعي أديب عن قصة جبل يف
م لنور فريدة وىي إحدى الطلبة  2016الرسالة اصتامعيىة الثانية قد كتبت سنة  .3

جبامعة سونان أمبيل اإلسالمية اضتكومية سورابايا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
ية كليلة شعبة اللغة العربية وأدهبا. عنواهنا "الرمزية يف قصة األسد والثور يف حكا

ودمنة إلبن اظتقفع". فيها حتليل الرمزية يف يف قصة األسد والثور يف حكاية كليلة 
 ودمنة الذي ألفها إبن مقفع.

تضح الباحثة مكان ىذا البحث مقارنة بالرسالة اصتامعية اليت قد سبقة 
بياهنا. الرسالة اصتامعية األوىل تبحث عن اعتناصر الداخلية يف قصة أوالد حارتنا 

الرسالة اصتامعية الثانية تبحث عن اإلجتماعي األديب يف قصة جبل يف الرواية أوالد و 
حارتنا لنجيب ػتفوظ والرسالة اصتامعية الثالثة تبحث عن الرمزية يف فابليو يعٍت يف 
حكاية كليلة ودمنة. وأما ىذا البحث يبحث عن قصة لنجيب ػتفوظ أيضا ولكن 

وصفي بطريقة رتع اظتواد وحتليلو. لذا ىذا  –عي من ناحية حتليل الرمزية مبنهج نو 
البحث ؼتتلف من البحث السابق وىناك اظتتماثل يف منهج البحث واإلسم مؤلف 

 القصة الذي صنف القصة اظتبحوثة.      
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 منهج البحث . خ

يف ىذه الفكرة ستعرض الباحثة عن مصدر البحث وكيفية رتع البيانات 
. أما كيفية البحث فهو العروض عن كيفيات واظتواد الدراسية وكيفية حتليلها

 13اإلستخدام عند البحث.

فالطريقة اظتستخدمة  (Library Research)إن ىذا البحث مكتيب 
ىي الطريقة الوصفية اليت تتعلق جبميع البيانات واظتواد الدراسية واظتعلومات بالرجوع 
إىل اظتصادر أو اظتراجع اليت توجد يف اظتكتبات ؿتو اظتقابالت احملطوطة، واظتالحظات، 
 والوثاقق الشخصية واظتذكورات وغَتىا من الوثاقق الرشتية. أما منهاج اإلستخدام

 خالل ىذا البحث فيأيت ما يلي:

 مصدر البحث .1
حثة اظتصادر اليت تنقسم إىل قسمُت ومها اظتصدر الرقيسي ااستخدمت الب

ىي القصة يف أوالد حارتنا مؤلفو ؾتيب ػتفوظ، دار اآلداب، بَتوت بعدد 
ستس قصص. واظتصادر الثانية ىي اظتصادر اليت تدعم على اظتصادر الرقيسية من 

 ية ىي الكتب واألعمال األخرى اظتتعلقة مبوووع البحث.اظتصادر الثان

 طريقة رتع البيانات، وىو نوعان: .2
ما ورده العلماء بال حتويل و  ةأخذ الباحثت: الطّريقة اظتباشرة، و ىى أن  اّوال

 تبديل.

                                                           
31
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ما ورده العلماء مع  ةأخذ الباحثتالطّريقة غَت اظتباشرة، و ىى أن :  ثانيا 
 14بعض الّتصّرف و الّتغَّت.

 طريقة حتليل البيانات، و ىو نوعان: .3
االراء اّلذي يتعّلق باظتشكلة ىف ىذه  ةبُّت الباحثت:اظتنهج البياىن ىو أن  اّوال 

 الّرسالة.

ىف تأكيد رأيها على منهج  ةالباحث ت:اظتنهج الّتحليلّى ىو اعتمد ثَانًِيا 
 نباط.اإلستقراء واإلست

 نظام البحث . د
تسهيال للدراسة و البحث فتنقسم الباحثة علي ستسة أبواب ولكل باب 

 الفصول .

الباب األول مقدمة وحتتوي علي ذتانية نقط وىي خلفية البحث و سؤال 
البحث وىدف البحث وتوويح اظتوووع وحتديده وأمهية البحث والدراسات السابقة 

 ومنهج البحث نظام البحث.

اإلطار النظري وحيتوي ثالثة نقط وىي حملة عن الرمزية وحملة عن والباب الثاين 
 قصة جبل يف رواية أوالد حارتنا وحملة عن ؾتيب ػتفوظ 
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منهج البحث وحيتوي على سبعة نقط وىي وأما الباب الثالث فيبحث عن 
ع مدخب البحث ونوعو وبيانات البحث ومصادرىا وأدوات رتع البيانات وطريقة رت

 ات وتصديق البيانات وخطوات البحث.البيانات وحتليل البيان

الرمزية يف قصة جبال يف  ومناقشة وأما الباب الرابع فيبحث فيو عن حتليل
 .رواية أوالد حارتنا لنجيب ػتفوظ

  واإلقًتاحات.   نتاقجوالباب اطتامس ىو اطتادتة وحتتوي علي ال
 


