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  الفصل الثاني

 اإلطار النظري

  

 القصة: المبحث األول   .أ 

 مفهوم القصة .  ١

 مجعها ِقَصٌص ومعناه, ِقصَّةَ  –يـَُقصُّ  –َقصَّ " لغة من كلمة  القصة

  . القصة هي اآلثار األدبية ذات القيم الفن 4".اَحلِدْيُث 

  : ليوأما آرائهم فكما ي, االختالفوأما اصطالحا فوجد العلماء 

نثرية طويلة  حكايةأن القصة الىت تكتب واجلملة من الكالم : قال إبراهيم أنيس. ١

  5.تشتمل من اخليال أو الواقع معناها وتبني على قواعد معنية من الفن الكتاىب

القصة هي نوع من أساليب الكتابة يعىن بالسرد بني عدد : قال عمر فروخ. ٢

   6.من احلوادث املعينة يف إطار من اخليال ويف أسلوب خياطب العاطفةاجلمع 

فيها  وقد يدخل, لى السرد والوصفمد عتعت حكايةالقصة : قال أمحد زيد. ٣

    7.احلوار أحيانا

  

  أنواع القصة . ٢

   8:فقال حممد توجني أن القصة تنقسم إىل سّتة أقسام

 . صدرت عن الشعب واقعية أو خيالية حكايةهي كل : القصة الشعبية .1

                                                        
  ٦٠١ )١٩٨٦ ،دار املشرف: بريوت( واألعالماملنجد يف اللغة  ،لوس معلوف 4
  ٧٤٠ )جمهول السنة ،دار املعارف: وتبري ( املعجم الوسيط ،إبراهيم أنيس وأصحابه 5

  ١٩٦ )١٩٦٩ ،دار العلوم املماليني: بريوت( املنهج اجلديد يف األدب ،عمر فروخ  6

7
  126) 2013، جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية: سورابايا( األدب املقرنأمحد زيدون وأصحابه،   

       ٧٠٩ –٧٠٨ )١٩٩٩, دار الكتاب العلمية الثاىن: بريوت( املعجم املفصل يف األدب, الدكتور حممد توجني  8
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 . هي قصة أساسها الفلسفة وهدفها شرح األفكار: القصة الفلسفية .2

   منظومة شعرا تتكون من مقاطع قصرية تبعا لسري  حكايةهي : القصة الشعرية .3

 . األحداث

تعتمد هذه القصة على اخليال البعيد املنال الذي هو من صنع : القصة اخليالية .4

  .مؤلفها

نتقال أو صور حقيقية واقعية فهذا النوع برتكز إىل وجوب اال: صة الواقعيةالق .5

  .من احلياة

نوع من القصص الىت جيعل املؤلف فيها البطل حيوانا وتدور  : القصة احليوانات .6

  . األحداث حول تصرفه

الباحثة إىل اآلاء السابقة فتقول أن القصة هي طريق التعبري  بعد أن نظرت

املشاعر ووصف احلياة املروية أو املكتوبة باللغة واألساليب من عن األحاديث، و 

ُتكَتُب باألسلوب تعبري املؤلف عن الواقع واحلوادث و والقصة هي  .الفن الكتايب

، القصة القصة الشعبية: ستة أقسامتنقسم إىل  يف أما نوع القصة .وقيمة الفن

  .القصة الواقعية والقصة احليوانات الفلسفية، القصة الشعرية، القصة اخليالية،

    

  القصة في القرآن الكريم . ۳

إن الكالم عن القصة تستطيع أن تنظر من حيث الفنون العلمية، إذ أ�ا 

درجات  وسيلة لتسهل فهم الغرض العلمي اخلاص الذي حتصل على حنو اختالف

فلذلك القصة عامة جتري على حنو العلمي الفلسفي كقصة حي . قوة عقل اإلنسان

بن يقظان، والعلم األديب كقصة ليلة وجمنون وغريمها، ومن الغرض هذا سهل على 

األمة العربية يف فهم القرآن وأخذ معانيها، توجد أيضا يف القرآن اآليات على حنو 

  .سورة القصص
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للغوي إن القصة هي اليت تكتب واجلملة من الكالم، االعتبار اومن حيث 

نثرية طويلة تعتمد من اخليال أو الواقع أو  حكايةواحديث واألمر واخلري والشأن و 

  9).حمدثة(منهما معا، وتبىن على قواعد معينة من الفن الكتاىب 

 "كما يراد يف قوله تعاىل              

  )والقصص هنا مبعىن الرجع يقص األثر الذي جاء به) 64: الكهف .

: وكذلك يوجد القصص يف قوله تعاىل              

         )ويعرف القصص أيضا يف قوله  )11: القصص

: تعاىل اآلخر                          

       )10.)62: آل عمران  

وبعد أن عرفت القصة من حيث البحث اللغوي فتحصل أ�ا جتري على 

سائر الفنون املتعددة، مع أن لكل منها أمورا خاصة اليت مل توجد يف غريه، فالقصة 

القرآنية ذات اخلصائص مثل وجودها معرب على قصة االعتبار يف اآليات القرآنية 

  . اليت تكون فيها القصة

تصور  من حيث أ�ا –ذكر يف البيان املاضى  كما  –ويكون البحث اللغوي 

ومن هذا فمعىن القصة من . على ما سبق من الواقع واحلوادث املاضية اتصويرا جيد

هكذا . حيث اللغة الفرق بينها يف النصوص األدبية وبينها يف اآليات القرآنية

البحث يف القصة من حيث اللغة مل يوجد فيها الفرق األساسي بني البيانات 

   .لسابقةا

حلظت القصة من حيث اصطالح فقد شرح مناع القطان إ�ا أخبار تصور 

ومن هذا فالقرآن خمرب . عن أحوال األمم املاضية والنبوة السابقة واحلوادث الواقعة

                                                        
9
   740إبراهيم أنيس، املعجم الوسيط،   

  ٣٠٠) جمهول سنة, مكتبة وهبة: القاهرة( مباحث يف علوم القرآن, مناع القطان  10
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والواقع اخلاص لألمم املاضية من بالدهم وثقافتهم  عما ماضى وسبق من األحوال

املخصوصة من األمور الدينية واخلربة عن وحضارا�م وغريها للحصول على الفائدة 

  . األمور األخروية

وقد اشتمل القرآن على كثري من الوقائع واحلوادث املاضية والتاريخ األمم 

وهذا يدل على أن القرآن ليس مشتمال على . وذكر البالد والديار وتتبع أثر كل قوم

كحكم أخذ مال الغري بالباطل وحكم شرب اخلمر والزنا   –أحكام الناس فحسب 

بل كان الناس  . وال يكون أيضا يف القرآن داال على األمور األخروية فقط –وغريها 

كلهم يستطيع االستفادة من حيث ما شاء على قدرهم يف الفنون العلمية من 

ريقتهم ه والكالم وغريها ووجدوا بعد فهمهم على حسب طالفلسفة واألدب والفق

  .العلم اجلديد

  
 

 في القرآن الكريم صالح عليه السالمقصة : المبحث الثاني   .ب 

  صالح عليه السالماآليات التى ترد فيها قصة .  ١

  : كما يلي, صاحل عليه السالمومن اآليات القرآنية الىت ترد فيها قصة 

  : ٧٩- ٧٣: يف سورة األعراف آية
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  :٦٨-٦١ آيةهود يف سورة     
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  : ٨٦-٨٠ آيةيف سورة احلجر     

                           

                          

                        

                         

                            

  : ١٥٩- ١٤١ آيةيف سورة الشعراء     
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   :٥٣-٤٥ آيةيف سورة النمل     

                         

                        

                           

                      

                       

                        

                         

                        

                             

                  

  

  في نظر المفسرين  صالح عليه السالمقصة . ٢

يف سورة  األعراف يف , يف القرآن تسع مرات صاحل عليه السالم ذكر اسم

ويف سورة  ٨٩, ٦٦, ٦٢, ٦١يات ويف سورة هود يف اآل ٧٧, ٧٥, ٧٣يات اآل

صاحل عليه اختلف يف نسبه فقال احلافظ البغوى أنه  .١٤٢يات الشعراء يف اآل

وعن وهب أنه . بني عبيد بن أسف بن ماشخ بن عبيد بن جادر ابن مثود السالم

, عليه السالمصاحل مثود فهى القبيلة الىت منها  وأما. ابن عبيد بن جابر بن مثود
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وقيل مثود بن عاد بن عوص بن . سم جدها مثود بن عامر بن أرم بن سامامسيت ب

   11.هو املنقول عن الثعلىب: قال األلوسى. أرم

كّل , وكذلك قبيلة طسم. بن عائروهو أخو جديس , مثود بن إرم بن نوح

قوم  مثود وكانت .ه السالمعلىهؤالء من العرب العربة البائدة قبل إبراهيم اخلليل 

وكانت مساكنهم باحلجر بني , بعد عاد ورثوا أرضهم وديارهم, صاحل عليه السالم

ظاهرة إىل  صاحل عليه السالمومدائن . القرى وما حوله إىل وادي, احلجاز والّشام

وهي , وحجر مثود يف اجلنوب الشرقي من أرض مدين". فّج الّناقة"تعرف ب , اليوم

ت قبيلة مثود مثل قوم نوح وعاد تدين بعبادة األصنام وكان. مصاقبة خلليج العقيبة

صاحل عليه إليهم  هللافأرسل ا. نعمًا كثرية هللاوآتاهم ا, يف العبادة هللايشركو�ا مع ا

وآياته الّدالة على توحيده  هللاواعظًا هلم ومذّكرا هلم بنعم ا, ه السالمعلىًا نبي�ا السالم

   12.سواهوأنه جيب إفراده بالعبادة دون . وأنه الشريك له

صاحل  مبدائن اآلن تسمى واليت والشام احلجاز بني تقع اليت اِحلْجر منطقة يف

 نوح بن سام إىل أصلها يرجع مثود تسمى مشهورة قبيلة تعيش كانت عليه السالم

 يسكنون بيوتًا واختذوها اجلبال حنتوا فقد املعامل واضحة عمرانية حضارة هلم وكانت

 آلخر حني من إليهم تأيت اليت والعواصف األمطار من لتحميهم الشتاء يف فيها

 بنعم عليهم وجل عز اهللا وأنعم الصيف يف فيها يقيمون قصوًرا السهول من واختذوا

 واحلدائق الغزير العذب واملاء اخلصبة األرض فأعطاهم حتصى وال تعد ال كثرية

 سبحانه باهللا فكفروا والنكران باجلحود النعمة قابلوا ولكنهم والثمار والزرع والنخيل

 إليها وقدَّموا هللا شريكة وجعلوها األصنام وعبدوا نعمه على يشكروه ومل وتعاىل

 فأرسل هدايتهم اهللا فأراد يدعو�ا وأخذوا هلا وتضرعوا الذبائح هلا وذحبوا القرابني

 احمبوبً  تقي�ا كرميًا رجالً  وكان السالم عليه صاحل عليه السالم هو منهم نبي�ا إليهم

 ما وترك له شريك ال وحده اهللا عبادة إىل يدعوهم صاحل عليه السالم وبدأ لديهم
                                                        

11
  ٥٨ )جمهول السنة, دار الفكر: ريوتب( قصص األنبياء, عبد الوهاب  

   ٢٧٠:ص) ١٩٩١, دار الفكر: بريوت(, التفسري املنري, وهبة الزحيلي 12 
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 ( َغيْـُرهُ  ِإلَهٍ  ِمنْ  َلُكمْ  َما اللَّهَ  اْعُبُدوا قَـْومِ  يَا ) : هلم فقال األصنام عبادة من فيه هم

 كرميًا فاضالً  رجال بيننا كنت قد صاحل عليه السالم يا : له وقالوا ذلك قومه فرفض

 وقال لك حدث فماذا وصدقك وعقلك لعلمك أمورنا مجيع يف نستشريك حمبوبًا

 الذي ديننا نرتك أن تأمرنا ألن دعاك الذي ما صاحل عليه السالم يا القوم من رجل

 قد صاحل عليه السالم يا آخر وقال جديًدا ديًنا ونتبع وأجدادنا آباءنا عليه وجدنا

 وجهت اال�امات هذه كل.التفكري خمتلَّ  رجال رأينا يف وِصْرتَ  فيك رجاؤنا خاب

 من ييأس ومل مثلها بإساءة له إساء�م يقابل فلم صاحل عليه السالم اهللا لنيب

 ويدعوهم كالمهم رغم اهللا بدين يتمسك ظل بل له استجابتهم وعدم به استهزائهم

 من �م حلَّ  وما قبلهم اليت لألمم حدث مبا ويذكِّرهم األحد الواحد اهللا عبادة إىل

 بـَْعدِ  ِمنْ  ُخَلَفاءَ  َجَعَلُكمْ  ِإذْ  َواذُْكُروا ) : هلم فقال وعنادهم كفرهم بسبب العذاب

 َفاذُْكُروا بـُُيوتًا اْجلَِبالَ  َوتـَْنِحُتونَ  ُقُصورًا ُسُهوِهلَا ِمنْ  تَـتَِّخُذونَ  اَألْرضِ  ِيف  َوبـَوََّأُكمْ  َعادٍ 

 بنعم يذكِّرهم صاحل عليه السالم أخذ مث ( ُمْفِسِدينَ  ْرضِ األَ  ِيف  تَـْعثَـْوا َوال اللَّهِ  َآالءَ 

 َوَخنْلٍ  َوُزُروعٍ  َوُعُيونٍ  َجنَّاتٍ  ِيف  َآِمِننيَ  َهاُهَنا َما ِيف  أَتـُتْـرَُكونَ  ) : هلم فقال عليهم اهللا

 اهللا استغفروا لو وأ�م اهللا لعبادة الصحيح الطريق هلم يبني أن أراد مث ( َهِضيمٌ  طَْلُعَها

 َغيْـُرهُ  ِإلَهٍ  ِمنْ  َلُكمْ  َما اللَّهَ  اْعُبُدوا قَـْومِ  يَا ) : فقال توبتهم سيقبل اهللا فإن إليه وتابوا

 جمُِيبٌ  َقرِيبٌ  َريبِّ  ِإنَّ  ِإلَْيهِ  ُتوبُوا ُمثَّ  َفاْستـَْغِفُروهُ  فِيَها َواْستَـْعَمرَُكمْ  اَألْرضِ  ِمنَ  أَْنَشَأُكمْ  ُهوَ 

 )هوكذبو  واستكربوا األغنياء طائفة وكفر واملساكني الفقراء من طائفة به فآمنت(

 ِمنْ  َعلَْيهِ  الذِّْكرُ  َأُؤْلِقيَ  َوُسُعرٍ  َضاللٍ  َلِفي ِإًذا ِإنَّا نـَتَِّبُعهُ  َواِحًدا ِمنَّا أََبَشرًا فَـَقالُوا :وقالوا

 آمنوا الذين تصرف أن يوم ذات الكافرة الفئة وحاولت. (َأِشرٌ  َكذَّابٌ  ُهوَ  َبلْ  بـَْيِنَنا

 َأنَّ  أَتَـْعَلُمونَ  : )هلم فقالوا رسالته يف يشكون وجتعلهم دينهم عن صاحل عليه السالمب

 فأعلنت اهللا عند من رسول أنه تأكدمت هل أي ( َربِّهِ  ِمنْ  ُمْرَسلٌ  اصاحل عليه السالم

 ) : وقالوا ربه من به جاء ومبا صاحل عليه السالم على أُنِْزلَ  مبا متسكها املؤمنة الفئة

 وقالوا ضالهلا على الكافرة الفئة فأصرَّت 75 :األعراف  ( مؤمنون به أرسل مبا إنا
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 وملا ( َكاِفُرونَ  ِبهِ  َآَمْنُتمْ  ِبالَِّذي ِإنَّا اْسَتْكبَـُروا الَِّذينَ  َقالَ  ) : وضالهلم كفرهم معلنني

 قـَْومِ  يَا َقالَ  ) : هلم قال والكفر الضالل على إصرارهم صاحل عليه السالم رأى

 َعَصْيُتهُ  ِإنْ  اللَّهِ  ِمنَ  يـَْنُصُرِين  َفَمنْ  َرْمحَةً  ِمْنهُ  َوَآَتاِين  َريبِّ  ِمنْ  بـَيـَِّنةٍ  َعَلى ُكْنتُ  ِإنْ  َأَرأَيـُْتمْ 

 الداعي بأخالق قومه خياطب السالم عليهصاحل  وكان ( َختِْسريٍ  َغيْـرَ  َتزِيُدوَنِين  َفَما

 يف أخرى تارة وجيادهلم تارة احلسنة واملوعظة باحلكمة ويدعوهم الرفيعة وآدابه الكرمية

 متادوا قومه ولكن املستقيم والطريق احلق هي اهللا عبادة أن على مؤكًدا اجلدال موضع

 يوم وذات الناس أكثر به يؤمن ال حىت واحليل املكائد له يدبرون وأخذوا كفرهم يف

 جيب وأنه الكثرية اهللا نعم هلم ويبني اهللا عبادة إىل يدعوهم صاحل عليه السالم كان

 كنت وإذا مثلنا بشر إال أنت ما صاحل عليه السالم يا له فقالوا عليها ومحده شكره

 عن صاحل عليه السالم فسأهلم وآية مبعجزة تأتينا أن فالبد اهللا رسول أنك تدعي

 هذه من لنا أْخرِجْ  له وقالوا جبوارهم صخرة على فأشاروا يريدو�ا اليت املعجزة

 حىت صفا�ا ويعددون املطلوبة الناقة يصفون وأخذوا ُعَشراء طويلة ناقة الصخرة

 إن أرأيتم صاحل عليه السالم هلم فقال طلبهم حتقيق عن صاحل عليه السالم يعجز

 له فقالوا خلقكم الذي اهللا وتعبدون وتصدقونين يب أتؤمنون سألتم ما إىل أجبتكم

 دعا مث وتعاىل سبحانه هللا وصلى عليه السالمصاحل  فقام ذلك على وعاهدوه نعم

 من العظيمة الناقة فخرجت املعجزة حدثت حلظات وبعد طلبوا ما إىل جييبهم أن ربه

صاحل عليه  نبوة على قوي�ا ودليالً  ساطًعا برهانًا فكانت إليها أشاروا اليت الصخرة

 قومه بعض آمن اهلائل مبنظرها الناقة هذه صاحل عليه السالم قوم رأى وملا السالم

 يأمر أن صاحل عليه السالم إىل اهللا أوحى مث وضالهلم كفرهم على أكثرهم واستمر

 َلُكمْ  اللَّهِ  نَاقَةُ  َهِذهِ  ) : صاحل عليه السالم هلم فقال بسوء للناقة يتعرضوا ال بأن قومه

 واستمر ( أَلِيمٌ  َعَذابٌ  فـََيْأُخذَُكمْ  ِبُسوءٍ  َمتَسُّوَها َوال اللَّهِ  َأْرضِ  ِيف  َتْأُكلْ  َفَذُروَها َآيَةً 

 اليوم ويف يوًما هم ويشربون يوًما البئر ماء تشرب والناقة طويالً  وقًتا هذا على احلال

 الشيطان لكن مجيًعا يكفيهم لبنًا فتعطيهم حيلبو�ا كانوا يشربون وال تشرب الذي
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 قتل على فاتفقوا هلم السالمصاحل عليه  حتذير وجتاهلوا الشر طريق هلم فزين أغواهم

 ِيف  وََكانَ  ) : تعاىل قال أفراد تسعة الناقة قتل على أمجعوا الذين عدد وكان الناقة

 القوم باقي مع اتفقوا مث ( ُيْصِلُحونَ  َوال اَألْرضِ  ِيف  يـُْفِسُدونَ  َرْهطٍ  ِتْسَعةُ  اْلَمِديَنةِ 

 الصباح ويف فساًدا وأكثرهم أشقاهم األمر �ذا القيام توىل وقد مؤامر�م تنفيذ على

 مؤامر�م لتنفيذ الناقة مرور ينتظرون فسيح مكان يف صاحل عليه السالم قوم جتمع

 يف أصا�ا حاد بسهم وضر�ا منها أحدهم فتقدم العظيمة الناقة مرت حلظات وبعد

 مبا صاحل عليه السالم وعلم ماتت حىت بالسيف فضر�ا األرض على فوقعت ساقها

 العذاب أن إليه اهللا وأوحى به واالستهزاء منه السخرية على أصروا الذين قومه فعل

 فَـَقالَ  فَـَعَقُروَها ) : هلم صاحل عليه السالم فقال أيام ثالثة بعد بقومه ينزل سوف

 يف واستمروا كذبوه القوم ولكن ( َمْكُذوبٍ  َغيْـرُ  َوْعدٌ  َذِلكَ  أَيَّامٍ  َثالثَةَ  َدارُِكمْ  ِيف  َمتَتـَُّعوا

صاحل  قوم من الكافرة الفئة اجتمعت الليل دخل وملا به واالستهزاء منه سخريتهم

 مثلما منه يتخلصوا حىت صاحل عليه السالم قتل يف يتشاورون وأخذوا عليه السالم

 فأرسل التسعة املفسدين هلؤالء العذاب َعجَّلَ  وجل عز اهللا ولكن الناقة من ختلصوا

 صباح يف الكافرون وخرج الثالثة األيام ومرت وأهلكتهم أصابتهم حجارة عليهم

 جاء�م حلظات ويف والنكال العذاب من عليهم سيحل ما ينتظرون الثالث اليوم

 يف وأصبحوا أرواحهم فزهقت أسفلهم من عنيفة وهزة السماء من شديدة صيحة

 َذِلكَ  ِيف  ِإنَّ  ظََلُموا ِمبَا َخاِويَةً  بـُُيوتـُُهمْ  فَِتْلكَ  ) : تعاىل قال مصروعني هالكني دارهم

 قوم وجل عز اهللا أهلك وهكذا ( يـَتـَُّقونَ  وََكانُوا َآَمُنوا الَِّذينَ  َوَأْجنَيـْنَا يـَْعَلُمونَ  ِلَقْومٍ  آلَيَةً 

صاحل  بنبيهم واالستهزاء اهللا لناقة وقتلهم وعنادهم كفرهم بسبب صاحل عليه السالم

صاحل عليه  وقف مثود من الكافرين اهللا أهلك أن وبعد به إميا�م وعدم عليه السالم

 َعنْـُهمْ  فَـتَـَوىلَّ  ) : السالم عليهصاحل  فقال إليهم ينظرون املؤمنني من معه ومن السالم

َلْغُتُكمْ  َلَقدْ  قـَْومِ  يَا َوَقالَ   ( النَّاِصِحنيَ  حتُِبُّونَ  ال َوَلِكنْ  َلُكمْ  َوَنَصْحتُ  َريبِّ  رَِساَلةَ  أَبـْ

صاحل عليه  مبدائن اآلن املعروفة مثود ديار على وسلم عليه اهللا صلى النيب مرَّ  ولقد
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 عليها ميروا أن أصحابه فأمر اهلجرة من تسع سنة تبوك إىل ذاهب وهو السالم

 القرية دخول بعدم وأمرهم أهلها أصاب ما يصيبهم أن كراهة خائفني خاشعني

13.مائها من الشرب وعدم الظاملة
 

  

 العناصر الداخلية في قصة : المبحث الثالث   .ج 

 صةمفهوم العناصر في الق  . أ

وهذه العناصر تتعلق  .ةوالكمالي ةكل قصة تتكون من العناصر الشمولي

ويف . لعناصر الداخليةتنقسم إىل قسمني وهو العناصر اخلارجية واو بعضها ببعض 

من ناحية العناصر الداخلية  صاحل عليه السالمتشرح الباحثة قصة نيب س هذا البحث

  . ملوافق حبث املوضوع

العناصر الداخلية هي العناصر الىت تعمل على بناء األدب "قال برهان 

والعناصر الداخلية  عناصر الداخلية متعلقة بعضها بعض،وكانت أنواع ال. نفسه

ث ستبحث الباح ".والفكرةاحلبكة و  واألسلوب واملوضع والشخصية املوضوعتتكون 

 .ثها يف هذه الكتابةحب

 الموضوع. ١

وذلك كانت . ففي النصوص األدبية يكون املوضوع غري املباشرة

املوضوعات يف احلقيقية موضوعات غري مباشرة حىت ينظم القارئ اخلالصة 

فيعرب املؤلف يف هذه احلالة عن املوضوع الرئيسي يف حدة الرواية أو يعرب . بنفسه

وض �اية عنها يف أجزاء املعينة مثال يف آخر القصة، ولكن ميكن له أن يف

  . املوضوع إىل القارئ

                                                        
13  http://islam.mrkzy.com/prophets-stories/article-83/ 
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 ال يتحّدث فقطقصته  أليفاملؤلف يف ت. هو فكرة من القصةاملوضوع 

ؤلف عن هذه ورأى امل, عن مسألة احلياةلكل القارئ  بل يريد أن يقول األشياء

  14.من فكرة املؤلف كلهم, ال الشخصيةعماحلوادث وأ. احلياة

وهذا يتحقق . وقد يفسر القراء املوضوع يف أحد القصة تفسريا عديدا

ومن أجل ذلك . علينا أن املوضوع يف أحد القصة قد يكون أكثر من واحد

واملراد . ينقسم املوضوع إىل قسمني ومها املوضوع الرئيسي واملوضوع الزيادي

ينزل منزلة  باملوضوع الرئيسي هو أصل الفكرة يف كتابة القصة يعىن املوضوعة

واملراد باملوضوع الزيادي يفيد النشأة القوام على . األوىل ويدخل يف مجيع القصة

  15.مبنية املوضوع الرئيسي

  

  الشخصية . ٢

أكثر أشخاص النصوص األدبية أشخاص خيالية، واألشخاص يغربا 

ولكن مع . الكتاب أو ملقي العتارات األدبية بصرف حقيقتها حسب حيا�م

شخاص يف النصوص األدبية جزاءا مهما، إذ أن القصة وغريها ذلك كانت األ

حتتاج إىل حسن العبارة والقيم األدبية والرواية أيضا مستحلة من أن اليكون 

   16.مذكرا فيها الشخصيات التصال سلسلة الرواية

وإذا نظرنا إىل أمهية األشخاص أو الشخصيات األدبية فهناك أشخاص 

ذوا األمهية أكثر مما يف األشخاص األخرى بعبارة أدق هناك أشخاص رئيسية 

  . وأشخاص إضافية أو زائدية

                                                        
14

 Jacob dan Saini, Apresiasi Kesusastraan (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 
1997) 56  
15

 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, 72-73 
16

  Ibid, 54  
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ونعرف أمهية الشخصيات أو عدم أمهيتها من كثرية ذكرها أوقلة ذكرها 

مع ذلك قد تكون األشخاص ولكن . يف النصوص األدبية كنصوص الرواية

  . األكثر مهمة اليذكرها الكاتب كثريا

وأهم الشخصية يف دور القصة يسمى السخصية الرئيسية والشخصية 

   17.دور الشخصية الرئيسية يسمى بالشخصية اإلضافيةاألخرى اليت ُتكِمل 

: تنقسم الشخصية على قسمني. وظيفة الشخصية يف القصةيف جمال 

الشخصية الرئسية هي الشخصية املفضلة . الشخصية الزيادةالشخصية الرئسية و 

ذكر كثري يف وهذه الشخصية  وأما الشخصية تطلع يف القصة مراراً . يف القصة

ومل تكن مهّم , يف القصة تطلع الشخصية الزيادة القليلة, يف جمال اآلخر. القصة

  .بالشخصية الرئسيةتتعلق  الشخصية الزيادةواذا كان 

  

  الموضع. ۳

نه يعني مشول النص األدبية عنصر مهم وأساس أل النصوصإن املوضع يف 

ولكن مع ذلك اليكون املوضع حقيقيا أو واقعيا وإمنا ألجل تصور . وكماله

والذي حيدث يف ا�تمع  االجتماعيأو ألجل وصف السلوك  آيةالقصة أو رو 

  .الذي أثر فيه البطل أو األبطال يف القصة

واملوضع هو مكان وزمان الذي جتري فيه حوادث القصة املدخولة يف 

وهي املوضع  وكان املوضع ثالثة أنواع .يف النص األديبموضع االجتماع املوجودة 

  : وبيان كل من املوضع كما يلي 18.االجتماعياملكاين واملوضع الزماين واملوضع 

 املوضع املكاين  

                                                        
17  Aminuddin, Pengantar Apresiasi Karya Sastra (Bandung: Sinar Baru 
Algensindo, 2009) 79-80 
18

 Ibid 67 
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وقد تكون أمساء املكان يف  .هو مكان وقع يف القصة املوضع املكاين

النصوص األدبية واقعية حقيقية وغري واقعية بل غري واضحة حسب ما أراده 

 .الكتاب عند إلقائهم النصوص األدبية

 املوضع الزماين 

باألزمنة حتدثت فيها احلادثة يف النصوص ضع الزماين يتعلق املو وأما 

ع الزمين واقعيا حيث توافق عليه حادثة حقيقية األدبية، وقد يكون هذا املوض

وغري حقيقية أو اخليالية حيث كانت تقع فيه احلادثة الرواية خيالية من تلقاء 

 .الكاتب أو األدباء

  االجتماعياملوضع 

احلياة االجتماعية يف مكان يعيش فيه االجتماعي وضع امل يتعلق هذا

واعتقاد وغري ذلك من األبطال أو األشخاص من عرف وتقليد وعادة 

   19.األمور االجتماعية

  

  األسلوب . 4

األسلوب هو طريقة يستعملها الكاتب يف التعبري عن موفقة واإلبانة عن 

شخصية األدبية املتميزة عن سواها ال سيما يف إختيارا املفردات وصياغة العبارات 

أحدمها كثافة األفكار املوضحة وخصبها : ويركز على أساسني. والتشابيه واإليقاع

وانتقاء الرتاكيب املوافق التأدية هذه وعمقها أو طرافتها، والثاين تنخل املفردات 

  20.تأيت الصياغة حمصال لرتاكم ثقافة األديب ومعاناتهاخلواطر حبيث 

  

 

                                                        
19

 Ibid, 233 
  20) 1979يني، دار العلم للمال: بريوت، لبنان(ور عبد النور، املعجم األديب بج  20
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  الحبكة .5

واحلبكة هي . أهّم العناصر الداخلية يف النصوص األدبية احلبكةومن 

. يف القصة اليت يوصل إىل احلادثة األخرى املقيدة لتقوية األوىل ةاحلادثة الواحد

البد من أن تكون احلبكة وحدة كاملة شاملة  21.وهي املوصلة بني العلة واملعمول

فلزم أن تكون هناك عالقة بني ما يقع يف األول وما يقع . يف النصوص األجنبية

  . لشخصيةيف الثاين والثالث إىل آخر القصة من ناحية الزمن وا

زاء، األول التقد وقال فيرتائنوس تتضمن احلكبة على على ثالثة أج

)Exposition(  والثاين الصراع)Conflict ( والثالث املخرج)Denouvement.(22 

يف هذا التعريف كانت العناصر احلبكة تبىن على عرض بداية األحداث يوجه إىل 

   .الصراع والشديد وأخريا إىل خمرج الصراع

 إال ميكن ال الذي احلدث وهو. قصة تشكل اليت األحداث من سلسلة

 كان إذا تتطور والتطورات األحداث من حدثا فيها يوجد اليت القصة يسمى أن

 والصراع إدخال يهبكة احل يف موجودة تكون أن جيب اليت العناصر .بسب هناك

 .االنتهاء ذرو�ا ومكافحة الذروة،و 

 

  الفكرة . 6

ء املؤلف الىت تتعلق به نظر احليادل على تالفكرة يف اآلثار األدبية أما 

 24.أما الفكرة عن إرادة الكاتب إللقائها إىل القراء 23.النظرية بالقيم احلقيقيةو 

حيث وجد فيها  آيةومن هذا البحث أن يستطيعون أن يأخذ مضمونات الرو 

                                                        
21

 Ibid, 233 
22  Zainuddin Fanani, Telaah Sastra (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 
2002) 93 
23 Ahmad Muzakki, Pengantar Teori Sastra Arab (Malang: UIN Maliki Press, 
2011) 92 
24

  Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, 142-145 
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القراء حيث كانت حياة وهذه الفكرة مهمة للتوصيل إىل حياة . القيم اإلنسانية

 .خمالفة

ومن البيانات السابقة تتبني الباحثة أن القصة مشتملة على العناصر 

فاألديب يعتمد على القوة الداخلية من املوضوع . الداخلية والعناصر اخلارجية

واملوضع والفكرة حىت تبين النصوص األدبية امللّذذة قراء�ا  احلبكةالشخصية و و 

  .اوسامعها عند مقابله
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