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 الباب األول 
 مقدمة

 
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

على الحمد هللا الذى خلق اإلنسان وعلمھ البیان والصالة والسالم 
 . إلى یوم الدین وأصحابھ ومن تبعھمنبینا محمد خیر األنام وعلى آلھ

ستیفاء لبعض الشروط فى اوبعد، فھذه الرسالة كتبتھا الباحثة 
آلداب شعبة اللغة العربیة وأدبھا جامعة سونن استكمال دراستھا بكلیة ا

، وكان موضوع الرسالة ھو قصة أمبیل اإلسالمیة الحكومیة سورابایا
 .اخلیةد یةراسة تحلیل ألم حسان الحلو د"لیالى الفجر"القصیرة 

وقبل إیضاح ھذه كلھا أرادت الباحثة أن توضح موضوع ھذه 
یبین الفھم المختلف وكان غیر الرسالة فى أول مرة ألنھ یستطیع أن 

 . القارئ إلى ما ال تقصده الكاتبةىمحدودة تجر
  خلفیات -أ 

إن األدب تعبیر عن الحیاة الیومیة واألحداث التى وجدھا 
ورأى الدكتور شوقى ضیف أن األدب .  فى حیاتھاألدیب وأثرت

 ولما كنا 1. الحقیقة مرآة ناصعة صافیة تنعكس علیھا حیاة أھلھيف
القرن العشرین مثال فأننا  األدب العربى فى فيسنبحث 

 ما فیھ من حاالت لنكشفمضطّرون الى نرجع الى الوراء 
او ناقد و كان األدیب شاھد . اجتماعیة و سیاسیة و اقتصادیة 

األدب ھو تلك  2.اللحاة و یلقى ما شھده بصورة المكتوبة 
وص من الشعر أو النثر التى نقرؤھا وندرسھا ونتذوقھا، إن النص

الكالم المنثور أو المنظوم، رسالة أو مقالة أو خطبة أو قصیدة أو 
 يمة، الكالم الجید مر الشعر أو النثر الذى یحدث فحقصة أو مل

  3.نفس قارئھ أو سامعھ لذة فنیة

                                                
 13. ص) 1921دار المعارف، : مصر (األدب العربى المعاصر فى مصرشوقى ضیف، 1

، ) 1982فى الفصول مجلة النقد االدبى ، المجلد الرابع ، (  ، مقدمة نظریة ، النقد االدب فى علم االجتماعدیاب  محمد حافظ  2
 59. ص 

 1. ص) 1397 مزیدة ومنقعة،: قاھرة(، األدب المقارنحسن جاد حسن، 3
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ي أدیبة من أدباء ھ) ـ ھ1390(و لوكانت أم حسان الح
لقى ما خطر فى ذھنھ فى القصص اإلسالمیة وآثارھا الریاض، ت

 القصة يروائیة، وتكتب خاطرة، ومقالة فى جرائد أو مجلة ف
 ي أم حسان الحلو مرتبة وقیعة فتوقد بلغ. القصیرة أو محاورة

أكثر من آثارھا . بطة أدباء الشامالفن واألدب، وھي تشترك فى را
فى الریاض وتشترك شجیان من األدب النسائي، من آثارھا 

أخطاء تربویة "و " قوارب وأمواج"الجدیدة یعني الروایة 
 4".شائعة

 إلى الزمان بصور  من الزمانينتشر األدب العرباالحقیقة 
إحدى اإلنتاج . والقصة ھي نوع من أنواع اإلنتاج األدبیة. ةمختلف

 يلیال" ھو القصة ي فن األدب العربياألدبیة التي تحضر ف
وكانت أم حسان الحلو فكریة قویة التي . ألم حسان الحلو" الفجر

اراءھا ببیئتھا مثل تربیة  تؤثر من آراء حولھا والسیما تؤثر
ن إ. طریقة اإلسالمیةالوالضعفاء والمساكین بللعاجزات 

اإلنتاجات األدبیة بنیت على عناصر معینة، وكذلك بنیت قصة 
: على العناصر األدبیة التي یجدھا داخلھا، منھا" لیالى الفجر"

 5.ضع، ووجھة النظروالموضوع، والحبكة، والشخصیات، والم
ترید الباحثة أن تحلل إحدى آثار أم ذكره سبق  كما قد

باستخدام تحلیل "  الفجريلیال" قصة ھيحسان الحلو األدبیة و
داخلي كمنھج تركیبي والنقد وترید الباحثة أن تظھر ما تحتوى 

 .واألفكارعلیھ القصة من المعانى واألغراض 
 

                                                
4  Website http://www.islamtoday.net/articles/newsubartittlescontent.hal:19 

Website http://www.thakafa.infoshowclass.asp?id=0024.hal:205 
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 القضایا األساسیة -ب 
 :یا مھمة یجب تقدیمھا ھنا فكما یليكانت لھذا البحث قضا

ما ھو التحلیل الداخلي وكیف تطبیقھا كمنھج فى النقد  -1
 األدبى؟

ألم حسان " لیالى الفجر"العناصر الداخلیة فى قصة كیف  -2
 الحلو؟

 
 افتراض علمى -ج 

 :كما یليافترضت الباحثة فى رسالتھا ھنا ف
 علم ھإنوالتحلیل الداخلي ھو إحدى مناھیج التحلیل فى األدب  -1

من علوم النقد األدبى الذى یكشف وظیفة العناصر الداخلیة فى 
 .األدب وعالقة بین العناصر لتشكل المعنى الكامل

وكذلك فى قصة . اإلنتاج األدبي یتكون من العناصر المعینةن إ -2
: كانت العناصر الداخلیة منھاالتى فیھا " لیالى الفجر"

. الموضوع، والحبكة، والشخصیات، والموضع، ووجھة النظر
 الفجر يلالی) الشخصیة المحوریة(بطلھا ھذه القصة بتحصیر 

وكان . ضیع كلھاوفى نھایة القصة ھي تتعبر بوجھھا الجمیلة، 
، )المكان(ھى البیت والمكتب والمستشفى  (setting)موضعھا 

 الحبكة المستقیمة (plot)إن حبكتھا ). الزمان (النھار واللیل
، (klimax)وتقابل البطل التراع أو المسائل حتى بلغ إلى الذروة 

ئب ا بطریقة ذكر الضمیر الغ(point of view)ووجھة النظر 
 ".ھى/ھو"

 
  توضیح الموضوع وتحدیده -د 

 ترید الباحثة أن تبین للقارئین ما یتصل ءقبل كل شي
 ألم حسان الحلو " الفجريقصة القصیرة لیالاللة بموضوع الرسا

حدده تالموضوع وفي ولذلك تبحث الباحثة " دراسة تحلیلیة داخلیة
 :كما یلى
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علیھ ( قصصا – یقص –لغة من كلمة قص : قصةال
والقصة جمعھا قص . أى حدثھ بھ) الخیر

 وھى اصطالحا 6.واألقصوصة جمھا أقاصیص
الحوادث یخترعھا الخیال والقصة القصیرة ھي 

األحداث : وناصرھا . قصة قصیرة الروایة
واألبطال والموضوع والسخصیة والبیئة وتقطة 

 7.النظر واألسلوب
 اسم صفة وھى خالف الطویل :  القصیرة 

قصة من القصص اإلسالمیة للكاتبة الریاض  : لیالى الفجر 
 ھـ 1417صدرت عام " أم حسان الحلو"

 ي الریاض اعتمدت علیھا ف–بمؤسسة آسام 
ھا ت الفجر التى طبعيلا، فھى لیدراستي ھذه

ھد الوطنیة فى الطبعة األولى فمكتبة الملك 
 صفحة، ولم تغیر 120ھـ، تتألف من  1417

 . اللغة اإلندونسیةيوتصرف ف
 العصر الحدیث، يبیة من األدباء الریاض فأد : ألم حسان الحلو

اوالثار  القصص اإلسالمیة ي فيیلقى ما خطر
 جرائد أو ي، ومقالة فاكتب خاطرالروائیة، وت

وقد . حاورة القصة القصیرة أو الميمجلة ف
تبة وقیعة فى الفن  مربلغت أم حسان الحلو

واألدب، وھى تشترك فى شجیان من األدب 
  8.النسائى

و .  دراسة – درسا – یدرس –من كلمة درس :  دراسة
 9.بمعنى القرآن او الطلب ھى 

 إلى ءرد شي"  تحلیال – یحلل –حلل " من :  یلیة تحل
عناصر إرجاع بعض األجسام لمركبة إلى 

                                                
 631. ، ص1987ن، دار المشرف ، لبناالمتجد فى الغة واألعالم لویس معلوف، 6 
 7  37. hal, 1997Utama . PT: Jakarta , Apresiasi kesusastraan. Jacob Sumardjo dan Saini Km 

Website http://www.adabashom.net/show.pp?sid=8853.hal:1138 
9  Muhammad Yunus, Kamus Arab – Indonesia, hal. 327 
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 عناصرھا بواسطة التیار الكھربائى كرد الماء
 10.إلى كسیجین و ھیدروجین 

ھا المحلیة ، و ھى صفة ضد خارجیة و مرادف:  داخلیة 
شیاء أضیف إلى ما تتصل فى تصف األ

 11.الداخل 
 

 فى قصة ىاإلنتاج األدبفى والمراد بھذا العنوان ھو بحث 
راسة تحلیل داخلى، دداما  ألم حسان الحلو استخ" الفجريلیال"

 .كتشاف وإظھار المعنى الكامل فى القصةاوبھدف ھذا البحث إلى 
 . فحسبلكن تحدید البحث تلك القصة إلى الفصل االول 

 
 سبب اختیار الموضوع  -ه 

قصة لیالى الفجر :  تحت عنوان-كتبت الكاتبة ھذا الموضوع 
سالة جامعیة أو ر كبحث -ألم حسان الحلو دراسة تحلیلة داخلیة 

 -وتلك األسباب إما موضوعیة . ألسباب دعت الكاتبة إلى كتابتھا
 قلیل اأنھھي جوھریة فالموضوعیة العرضیة  -عرضیة وإما ذاتیة 

 .من یقدر األدب العربى الحدیث
 سباب الموضوعیةاأل -1

من أى جانب كان " لیالى الفجر" أم حسان الحلو ةن قصإ )أ 
 .لم یبحث تحلیل ھذه القصة

 أم حسان الحلو من األدباء الریاض فى العصر كانت )ب 
 . تعیش حتى اآلن تلاز الحدیث، التي ما

                                                
 147. ، ص) 1992دار المشرف ، : بیروت (  ، المنجد فى اللغة و اإلعالملویس ملوف ،   10

 11 , Grafika: Yogyakarta(,  Kontemporer Arab IndonesiasKamu, Ali  Atabik dan Zuhdi Mudhor
1992), hal. 873 
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 سباب الذاتیةاأل -2
ألنني أحب األدب العربى الحدیث كمادة أتعلم فى ھذه  )أ 

 .الكلیة
لم تكن الرسالة الجامعیة من الطلبة لجامعة سونن أمبیل  )ب 

األدب العربي الحدیث ي فاإلسالمیة الحكومیة التى تبحث 
 "أم حسان الحلو"

 .كون أسوة فى حیاتنا الیومیةتستطیع أن وھذه القصة ت )ج 
 

 ى ترید الباحثة الوصول إلیھااألھداف الت -و 
 :كما یلىفأما األھداف فى ھذه الرسالة وأھمیتھا 

 .لمعرفة تحلیل داخلي وتطبیقھا كمنھج فى النقد األدبي -1
ألم حسان " لیالى الفجر"داخلیة فى قصة لمعرفة العناصر ال -2

 .الحلو
 

 دراسة سابقة  -ز 
 فيأكثرھا تبحث الكلیة بالحقیقة كانت الرسالة فى ھذه 

" لیالى الفجر"جد بحیث كما فى قصة والدراسة الداخلیة، ولكن لم ت
 :منھافھا أما الرسالة األخرى التى تبحث فی

 سنة ھا فخر الرازى لمحمود تیمور التى كتب"إحسان اهللا"قصة  -1
 . م التى یركزھا بحثھا فى دراسة تحلیلیة ادبیة 2000، 

 لمحمود تیمور التى كتبتھا لیلیك "وة القدارفغ" فيقصة  -2
یركزھا بحثھا فى دراسة التى  . م 2004،  سنة تىمولیا

 . تحلیلیة تأویلي 
  اللیلة لمحمود تیمور التى كتبتھا علی"ظلمة اللیل"قصة فى  -3

 التى یركزھا بحثھا فى تحلیل العناصر . م 2006، سنة 
  .الداخلیة

ألم حسان الحلو التى كتبتھا نور المكرمھ سنة، " أطیاف"قصة  -4
 . م التى یركزھا بحثھا في دراسة تحلیلیة داخلیة2007

 
 منھج البحث  -ح 
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فى وضع ھذه الرسالة تنتھج الباحثة المناھج التالیة، وھى كما  -1
 :یلى

ما وضعھا العلماء كریقة المباشرة، ھى أخذت المواد الط )أ 
 . وال تغییر نصا ومعنىمن غیر تبدیل

الطریقة غیر المباشرة، ھى أن تأخذ الباحثة المواد  )ب 
وردھا العلماء مع بعض تصرفات أوجواھر الفكرة التى 

 .أو زیادات

 :طریقة تحلیل المواد، وھو كما یلى -2
وردھا أرض المواد على ما لطریقة البیانیة، وھى عا )أ 

 .ائھارآالباحثة التعلیق والعلماء أو حقائقھا ثم تقدم 
 دراسة ي، وھو أحد المناھج التركیبیة فيتحلیل داخل )ب 

األدب وھذا المنھج یرتبط بالجمال األدبى أو بالفنى 
 .األدبى

 
  طریقة البحث -ط 

الة طالع واإلفادة رتبت الباحثة ھذه الرستسھیال وتیسیرا لال
 .ة أبواب وخاتمةثوقسمتھا إلى خمسة أبواب تتكون من المقدمة وثال

قضایا  وخلفیات تشتمل على يالباب األول ھو المقدمة، وھ
سبب  وتوضیح الموضوع وتحدیده و يافتراض علم وساسیةأ

 الھدف الذى ترید الباحثة الوصول إلیھواختیار الموضوع 
 .بحثطریقة الومنھج البحث وسابقة الدراسة وال

وأم " لیالي الفجر"أما الباب الثاني فیبحث التعریف بقصة 
الفصل األول نبذة عامة : حسان الحلو، وینقسم إلى ثالثة فصول 

 أم حسان الحلو عنوالفصل الثاني نبذة .  قصة لیالي الفجرعن
 . والفصل الثالث اثار أم حسان الحلو األدبیة
. ل على فصلین  و یشتمالباب الثالث یبحث التحلیل الداخلى

والفصل الثاني . لیل الداخلى حبحث مفھوم عن التالفصل االول ی
 . دبیةیبحث عن العناصر الداخلیة في القصة األ
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لیالي " تحلیل داخلي في قصة فيوالباب الرابح یبحث 
ویشتمل على الموضوع، والحبكة، والشخصیات، والبیئة أو " الفجر

 . الموضع، ووجھة النظر
 الخاتمة حیث تشتمل على االستنباطات الباب الخامس

 .  واالقتراحات وقائمة المراجع
 


