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 الباب الخامس
 الخاتمة

 
 االستنباطات  . أ

ألم " لیالي الفجر"طلعت الباحثة على قصة أبعد أن 
ا أن تستنبط ھتحلیلیة داخلیة، ویتمكن لراسة د  حسان الحلو

 : تالیة  أمورا
إن التحلیل الداخلي ھو أحد المناھج التركیبیة في دراسة  .1

األدب وھذا المتھج یرتبط بالحمال األدبي أو بالفني 
 . األدبي

إن عناصر األدب الدخلیة ھي العناصر التي یتكون منھا  .2
 فھي الموضوع، ما العناصر الداخلیةأو. االنتاج األدبي

 والحبكة، والشخصیات، والموضع، ووجھ النظر
ألم حسان الحلو " لیالي الفجر"وفي قصة . والفكرة

ماریا ھي مرأة ) الشخصیة المحوریة(بتحضیر بطلھا 
وأما . ألمانیة جمیلة، وفي نھایة القصة ھي تضیع كلھا

فھو طلب حقیقة اإللھ، " لیالي الفجر"موضوع قصة 
مصائب الدنیا من ألفھا إلى یائھا فى وتقص ھذه القصة 
ھي ) setting(وكان موضعھا . دورة عجلة الحیاة

 /البیت، مریض الخیل، الكنیسة، ألمانیة، برلین، البقالة 
الحانوت، یوغوسالفیا، فى جزیرة إیطالیا، السجن، 
كھف جبلي فى جزیرة كریت، تركي، الطائرة، مصر 

) الزمان. (واللیلة، والصباح، والنھار، ومساء، )المكان(
) progresif(الحبكة المستقیمة ) plot(إن حیكتھا 

یطریقة دكر الضمیر ) point of view(ووجھة النظر 
القصة وتقدم شحصیا ، تقوم خارج " ھي/ھو "الغائب 

لیھم، مثل ھو، إتھا بذكر أسما ئھم أو الضمائر التى تعود 
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ھي، ھم، وذكر شخصیات ھذه القصة، مثل ماریا، 
 . ، وغیرھمانبمرضة زیوالم

 االقتراحات  . ب
قد تمت كتابة ھذه الرسالة بعون اهللا وتوفیقھ، فمن 

وجل،  الجدیر أن تقدم الباحثة أكبر الشكر وأجزلھ هللا عز
الدكتوراندوس عتیق محمد رمضان الماجستیر شكرا على و

 . عنایتكم وإشرافكم، وجزاكم اهللا أحسن الجزاء
سالة مازالت بعیدة عن وتأكدت الباحثة أن ھذه الر

وعلى ذلك ترجو . الكمال، وال تخلو عن النقائص والقصور
  واإلمن القراء الكرماء أن یتكرموا بتقدیم المالحظات

 . نتقادات البنائیةصالحات الرشیدة واال
احثة بوعلى الرغم من تلك القصور والنواقص فإن ال

وكل ترجو أن تكون ھذه الرسالة نافعة لھا وللقراء عامة، 
من ساھم في إتمامھا وأخیرا، تسأل اهللا تعالى أن یتفعنابھا 

 . فى الدارین آمین
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