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 الباب الثالث
 التحلیل الداخلى

 
وأم حسان " لیالى الفجر"بحث التعریف بقصة  ق لنابس

 . تحلیل الداخليلافى الباب الثانى، ونحن اآلن فى صدر  الحلو
 

 الفصل األول 
 مفھوم التحلیل الداخلي 

 
ج التركیبیة فى دراسة  ھو أحد المناھن التحلیل الداخليإ

وقد . باالفن األدبي وأاألدب وھذا المنھج یرتبط بالجمال األدبي 
 . أشارت الباحثة إلى تعریف التحلیل الداخلي فى الباب األول

ثار فاآل. ھ المستقلةإن قیمة األدب تقع خاصة فى جودت
. احیة الداخلیة وإما من الناحیة الخارجبةناألدبیة تحلل إما من ال

وھذ الفصل یشتمل على بحث الناحیة الداخلیة فقط دون الخارجیة 
فكان ھذا البحث بحثا تركیبیا أودراسة النص األدبي بصرف 

 . النظر عن التاریخ خارج النص
ى فى نفس النص  المعن–وعالم األدب ھو عالم معنوي 

 ال یحتاج إلى ما –األدبي فتحلیل معنى األدب من ھذا المنظور 
وھناك عامالن فى دراسة ھذا المعنى . ھو خارج النص األدبي

ھما عامل تركیبي فني وعامل .  أو ھذا العالم المعنوي–الداخلي 
والعامل الفني أو العنصر الفني تبحثھ الباحثة عن . غیر فني

وذلك ألن غرض الكاتب أو األدیب . ي ال غیرطریق النص األدب
وفى ھذا یقول عبده عبد . یعرف من أثره األدبي ال من غیره

. تحیازیة ناحیة الفن وقیاسھفنیة األدب ھى اال: "العزیز قلقیة 
 1.سة أي بصرف النظر من غرضةبمقاب

                                                
 14. ص) 1923التجلو المصریة، مكتبة ا: مصر (، النقد األدبي فى المعرب العررى عبده عبد العزیز قلقیة،  1
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دبي وأمعنا وكلما كثر تقدیم العناصر الداخلیة فى األثر األ
وھذا العناصر . تضح لنا نوع ھذا األثر وجودة كاتبةاالنظر فیھا 

 والموضع أو البیئة ووجھة ھى الموضوع والحبكة والشخصیات
 . النظر والفكرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثانى 
 یة فى القصة األدبیة العناصر الداخل

 
 إلى – بعد كل من مفھوم التحلیل الداخلي –وصلنا اآلن 

 . مبحث عن العناصر الداخلیة فى القصة األدبیة
القصة حكایة تعتمد على السرد والوصف، وقد یدخل فیھا 

الحادثة، والسرد، : الحوار أحیانا، وعناصرھا الففیة الحدیثة 
األدب ( أما القصة فى 2فكرة،والشخصیة، والزمان، والمكان، وال

                                                
 77. ص).  م1978.  ھـ1398مزیده ومنقحة، : مصر . ( حسن جاد حسن، األدب المقارن 2
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فإتھا ظلت إلى العصر الحدیث، ال ینظر إلیھا على أتھا ) العربي
نسانیة، فقد كان جنس أدبي، لھ قواعده وأصولھ الفنیة وغیاتھ اإل

  3.ثر األدبي، ال لموضوعھعمل النقد یتجھ إلى النقد الجزئى لأل
إن عناصر األدب الداخلیة ھى العناصر التى یتكون منھا 

ھذه العناصر ھى التى تجعل اإلنتاج إنتاجا أدیبا، . نتاج األدبياإل
 فى مطالعتھم على النصوص وھي التى وجد ھا القراء فعلیا

والذى یحمل ین ھذه العناصر المختلفة ھبوالتناسق . األدبیة
حبكة أو : وھذه العناصر الداخلیة . اإلنتاج إلى حیز الوجود

لقصة، االروایة، وشخصیات القصة أوبطال القصة، وموضوع 
 :  تفصیلھا فكمایلى  أما 4. والفكرةوالموضع، ووجھة النظر

 
 

 موضوع القصة  .1
أن الموضوع ھو فكرة ) stanton(رأى ستنطون 

 central(وغایة أساسیة ) central idea(أساسیة 
purpose.(5وقالت لیلیك مولیانى ) lilik mulyani( فى 

كان فى القصة من  رسالتھا الجامعیة إن الموضوع ھو ما
 وأ یرید الكاتب أن یعیر عنھا للقراء المضمون الذى

فھى طلب " لى الفحرلیا" وأما موضوع قصة 6سامعیناال
 . حقیقة اإللھ

اصطالح األدبي ھو الفكرة والمراد بالموضوع في 
وكل ھذا یكون خلفیة . والرأي لألدیب في عملھ األدبي

والموضوع أنواع ألن األدب . األدبي في عملھ األدبي
تعبیر عن الحیاة بكل ما فیھا من حزن أو فرح ومن حب أو 

                                                
 82 نفس المرجع، ص  3
4  Burhan Nurgiyanto, Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2006), 

hal. 23 
 7 - نفس المراجع، ص  5
كلیة اآلداب جامعة سونن امبیل اإلسالمیة : سورابایا (، قصھ فى غقوة األقدار المحمود تیمور تحلیل تأویلى لیلك مولیانى،  6

 37. ص) 2004الحكوسیة، 
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وقد یكون . كره أو من أمر فردي أو اجتماعي وغیر ذلك
  7. الشخصیةالموضوع رأي األدیب الشخصي أو أمنیة

 الحبكة  .2
) plot(سمى بعض الناس حبكة القصة أو الروایة 

  وفى نظر أرسطوjalan cerita. 8بالسرد أو 
)Aristoteles( إلى نوعین ھما حسن  كانت الخاتمة تنقسم

وأما ). sad end(وسوء الخاتمة ) happy end(الخاتمة 
فى القصة الحدیثة فكانت الخاتمة تنقسم إلى إنتھاء المطلق 

 ومن ناحیة الزمان كانت الحبكة تنقسم إلى 9.وإنتھاء النسبى
) progresif(حبكة مستقیمة نوعین ھما حبكة خطیة أو 

  flash back(10(وحبكة نكوصیة 
فھي حبكة " لیالى الفحر"وأما الحبكة فى قصة 

خر الروایة من آمستقیمة، حیث یمكن للقراء أن یعرفوا 
لیلى "وقصة . لى النھایةإبدایتھا، والقصة تجرى من الیدایة 

خاتمة القصة فى إذا  غرو ھى قصة طویلة، فال" الفجر
 . شكل سوء الخاتمة وباء نتھاء المطلق

ولكن الصراع فى . وكانت جوھرة الحبكة ھوا الصراع
القصة ال یذكرحالیا، بل ینبغي لھ نواتھ، فلذلك للحبكة 

 : العوامل اآلتیة 
 المقدمة  )1
 ظھور الصراع  )2
 رتفاع الصراع ا )3
 الذروة أو الغایة  )4
   11.وط المفاجئبالھ )5

                                                
 7 84. hal) 2002. Muhammadiyah University Press: Surakarta (, Telaah Sastra, Zainuddin Fananie 

  38 نفس المراجع، ص  8
 9 146. hal, Teori pengkajian fiksi, Burhan Nurgiyanto 

 153 نفس المراجع، ص  10
11  Jacob Sumardjo & Saini K.M. Apresiasi Kesusastraan, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 

1997), hal. 49 
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 الشخصیات  .3
فى مسیر  الشخصیة أو البطل ھى من یلعب األد وار

. وقل إن الیطل ھو من یمثل القصة طبیعة وغریزةأالقصة، 
 : والشخصیة نوعان 

 )central character(الشخصیة المحوریة  -
 peri pheral character (12(الشخصیة اإلضافیة  -

ومن حیث صفاتھ تنقسم إلى قسمین، القسم األول 
، وھو شخص الذى "protagonis /الطال المعارضین "

 ھو الشخص المخاصم لھ صفة وطبیعة حسنة والقسم الثانى
)antagonis(ومن  13، ھو الشخص الذى لھ صفة سیئة 

 static(الشخص الساكت : ناحیة تنمیھ طبائعھ فتنقسم إلى 
character( والشخص التطور ،)developing 
character(14  

 و بیئة القصة أالموضع  .4
الموضع الذى یذكر فى القصة ھوا لدنیا التى تحمل 

 قالت لیلیك 15الحوادث واالشخاص الذین یسكفون فیھا
ھي ما ) setting / landas tumpu(مولیانى إن البیئة 

یتعلق بالقصة من مكان االحداث الواقعة فیھا وزمانھا 
  16والبیئة االجتماعیة حیث وفع مصمون القصة فیھا

 " لیالى الفجر"ما البیئة فى قصة أو
 : المكان  . أ

  كھف جبلي فى جزیرة -   جیزا  -
 كریت 

   فى تركیا -   في برلین  -
                                                

 37.  لیلیك مولیانى، قصة فى غفوة األقدار لمحمود تیمور تحلیل تأویلى، ص 12
 13 178. hal, Teori Pengkajian Fiksi, Burhan Nurgiyanto 

 188:  نفس المراجع، ص  14
 15 , Gramedia. PT: Jakarta  (Pengantar Ilmu Sastra, Westreijn. Mieke Ball G, janvan, Luxemburg

1998; hal. 137 
 39. ، صقصة فى غفوة األقدار لمحمود تیمور تحلیل تأویلى لیلیك مولیانى،  16



 35 

   فى الطائرة - فى یوغوسالفیابقا  -
   فى مصر - )السجن( فى جزیزة إیطالیا  -
 

 : الزمان  . ب
   الصیف -   الصباح  -
   البارد -   اللیل  -
   لیلة المولد -   النھار  -
   لیلة االحتراق -   مساء  -

  : اإلجتماعیة . ج
ما اإلجتماعیة التى وقعت تحت نظر الباحثة فھي أو

منطقة بالحضارة والتقدم والحریة حتى بعض الناس 
 . سالمیة السلیمةمبھورة عنھا وینسون التربیة اإل

 )point of view(وجھة النظر  .5
إن وجھة النظر كانت فى األساس نظرة الكاتب نحو 

د أن رأى یحطر ببال بع یعنى ما: وجرى أمامھأماحدث 
  وینقسم وجھة النظر إلى قسمین ھما 17.ما واقعة ما أو شیئا

 third(والغائب " انا"ضمیر ) first person(المتكلم 
person ( 18" ھي /ھو "یضمیر  

أم خسان (سلك الكاتبة " لیالى الفجر"وفى قصة 
وكان كاتیة " ھي/ھو"طریقة ذكر الضمیر الغائب ) الحلو

 تقوم خارج القصة وتقدم – فى ھذه الطریقة –الروایة 
شخصیاتھا بذكرأسمائھم أو الضمائر  تعود الیھم، مثل 

 .، وذكر شخصیات ھذه القصة"ھم "،"ھي"، "ھو"
 الفكرة  .6

                                                
 40.  لیلیك مولیانى، قصة فى غفوة األقدار لمحمود تیمور تحلیل تأویلى، ص 17
18  Burhan Nurgiyanto Teori Pengkajian Fiksi, hal. 259 
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أما الفكرة فھي الفكرة الذي یرید الكاتب إلقاء ھا بین 
 ومن ھذا البحث أن القراء یستطیعون أن یأخذوا 19.القراء

. مضمونات الروایة حیث وجد فیھا القیم اإلنسانیة واإللھیة
لقراء حیث كان وھذه األمانة مھمھ التوصیل إلى حیاء ا

 . حیاة مخالفة

                                                
 323 نفس المراجع،  19


