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 الباب الثالث
 قصةأهميتها فى الالعناصر الداخلية و

 
العناصر  عنوصلت الباحثة الى الباب الثالث، وهو يبحث 

 . الداخلية وأهميتها فى األدب
 الفصل األول

 قصةالعناصر الداخلية في ال
 

وهذه . وآمالهاعناصر تتكون شمولها  قصةلكل من ال
العناصر يتعلق بعضها ببعض ويتصل آل من هذه العناصر 

. وينقسم هذه العناصر إلى الخارجية والداخلية. بعضها ببعض
وفى هذه الرسالة اعتنت الباحثة بالعناصر الداخلية فحسب على 

 .موافق بحثها فى الموضوع
والمراد بالعناصر الداخلية آل من المسألة القّصة فى 

ولذا واإلعتماد على تعرف . األدبية آالرواية وغيرهاالنصوص 
الرواية الذي يذآر أنها خيالية منظومة أو منشودة بعيده عن 

والغرائب  الحيات الواقعية أو القصة الخيالية المليئة بالعجائب
فالعناصر الداخليه هي أمور  ذات األسلوب اإلبداعى الطليق،

ومع . قارئها وسامعهاتكمل سلسلها حتى يتلذد  قصةمهمة فى ال
ذلك للرواية أيضا أمور أخرى ال تمكن من أن تكون نصوص 
الرواية خالية منها آالقيام الخيالية والفكرية والصورة وغيرها مما 

 .البد لكل من النصوص األدبية أن تكمله



 

ولكن  13والعناصر الداخلية آما ذآرها النقاد والكتاب آثيرة،
الموضوع ، الموضع ،: وهيالتى عدتها الياحثه هنا خمسة 

 .الشخصيات، ،الحبكه واألمانة
والمراد بالموضوع فى اصطالح األدب هو فكرة ورأى 

ألن األدب فلسفة من شخص يكون خلفية فى النصوص األدبية، 
من تفكير حياة المجتمع يكون الموضوع المعبر فى النصوص 

 .األدبية أنواعا من األحوال التى تكون حولها
نواع األمور الخلفية والنظامية والدينية ومن هذه األ

جتماعية والثافة والتكون لوجية والعادة التى تتعلق ألمور واال
. الحياة الموجودة عند الحياة الموجودة عند الحياة الكتاب أو بعدها

ولكن يكن الموضوع من نظرة المؤلف أو رأية أو مشيئته فى تدبر 
 14.المسائل الظاهر

 ات فى اصطالح األدب فهو التصويروأما المراد يالشخصي
عن األشخاص التى توجد فى النصوص األدبية آنصوص الرواية 

واألشخاص تختلف أنواعها على حسب أحوالها من  15.يرهاـوغ
 .ذآرها فى الرواية بنظرة آثيرة

مكان والزمان والمراد بالموضوع فى اصطالح األدب هو ال
لة الرواية حيث وقعت النصوص األدبية على سلس واألمور
النصوص الخاصة ومن هذا تختلف صورة  16طريقتها،

 .الف فى المكان والزمانبالنصوص األخرى التى فيهما االخت
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وآانت الحبكة هي حاقة رئيسية فى الرواية الذى يواصل 
الحاثة األولى الى الحادثة األخرى المقيدة لتقوية الحادثة األولى 

من هذا المراد تبين أن و 17وهي الموصولة بين العلة والمعلول،
الحبكة بحث سلسلة الرواية أو غيرها حتى يوجد فيها أوج الرواية 

 .وصراعها وبلوغ األوج فى الرواية
ها هي الكرة التى يريد الكاتب القائ واألمانة فى النص األدبى

ومن هذا البحث أن القراء يستطيعون أن يأخذوا  18بين القراء،
جدت فيها القيم اإلنسانية مضمونات الرواية وغيرها حيث و

وهذه األمانة مهمة للتوصيل الى حيات القراء حيث . واإللهية
 .آانت حياتها مختلفة أو موافقة

ومن البيانات المذآورة يتبين أن الرواية مشتملة على 
. العناصر الداخلية من أنها أيضا مشتملة العناصر الخارجية

لة واقعية او خيالية فالرواية تحكى عن األحوال واألشخاص المتخي
فاألديب يعتمد اعتمادا جيدا على القوة . فى الحوادث الخاصة

الداخلية من الموضوع ولحبكة والموضع وغيرها حتى تتبني 
 .ها وسامعوها عند مقابلتهارائالنصوص األدبية الملذة ق
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 الفصل الثاني
 همية العناصر الداخلية فى الروایةأ

 
 الموضع . أ

األدبية عنصرمهم وأساسى إن الموضع فى النصوص 
ولكن مع ذلك اليكون . ألنه يعين شمول النص األدبي وآماله

الموضع حقيقيا أو واقعيا وإنما ألجل وصف السلوك والذى 
يحدث فى المجتمع الذى عاتر فيه البطل أو األبطال وطب 

وآان الموضع غما 19. حياتهم ومجتمعهم وأراءهم وتقاليدهم
 مكانيا وإما زمنيا 

 ع المكانيالموض .1
والموضع المكان هو المكان الذى وقعت فيه حادثات 
القصه أو الرواية، وقد تكون أسماء المكان فى النصوص 
األدبية واقعية حقيقية وقد تكون غير واقعية بل رمزية أو 
غير واضحة حسب ما أراده الكتاب عند إلقاءهم النصوص 

 .األدبية
لى نفس ومن هذا يعرف أن الموضع المكانى يعتمد ع

الكاتب عند إلقائه النصوص األدية فإذا قد يختلف المكان 
 .باختالف األخوال
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 الموضع الزماني .2
وأما الموضع الزمنى فيتعلق باألزمنة تحدث فيها 

وقد يكون هذا الموضع . الحادثات فى النصوص األدبية
الزمنى واقعيا حيث يوافق عليه حاثة حقيقية وقد يكون غير 

حيث آانت تقع فيه الحادثات الروائية حقيقي أو خيالية 
 . خيالية من تلقاء الكاتب او األديب

ومن البيان يعرف أن الزمان الواقعى هو التعبير 
الزمانى حسب موافقة الحوادث الواقعية حين أصبح 
نصوصا أدبية والزمان الخيالى وهو معتمد على حسب 

 خيال الكاتب أو األديب عند إلقائه النصوص األدبية
 
 لموضوعا . ب

. ففى النصوص األدبية تكون الموضوع غير المباشرة
ومن ذلك آان حين الموضوعات غير مباشرة حتى ينظم 

فيعبر المؤلف فى هذه الحالة عن . القارء الخالصة بنفسه
الموضع الرئيسي في وحدة الرواية أويعبر عنها فى أجزاء 
معينة مثال فى اخر القصة، ولكن يمكن أن يفوض نهاية 

 .ضوع الى القارئالمو
أوعدمها يتعلقان بكفاءة المؤلف وحذابة الموضوع 

فاذا زادت مهارته فى اخفاء . ومهارته عند القاء العبارة األدبية
الموضوع بواسته العبارات الرموية زاد حسن أشكال 
موضوعة المعبر ألن حسن الموضوع ليس فى حسن جنسه، 

لى رابطه بل فى آيفية المؤلف فى تخطيط ذلك الموضوع ع



 

الحكاية المجذية المملوئة بالمشكيل المتحدة بخصائص 
 .أشخاصها

 
 الشخصيات . ت

من أشخاص النصوص األدبية أشخاص خيالة، آثرة 
أشخاص يعبرها الكتاب أو ملقى العبارات األدبية بصرف 

اص فى ولكن مع ذلك آانت األشخ. حقيقتها حسب حياتهم
يرها تحتاج الى اذا أن رواية وغ20ها،النصوص األدبية جزأ م

حسن العبارة والقيم األدبية والرواية أيضا مستحلة من أن 
 .اليكون مذآرا فيها الشخصيات التصال سلسلة الرواية

واذا نظرنا الى أهمية األشخاص أو الشخصيات األدبية 
فهناك أشخاص ذوااألهمية أآثر مما فى األشخاص األخرى 

افية أو وبعبارة أدق هناك أشخاص رئيسية وأشخاص اض
 .زائدية

ونعرف أهمية الشخصيات أو عدم أهميتها من آثرة 
ذآرها أو قلة ذآرها فى النصوص األدبية آنصوص الرواية، 
ولكن مع ذلك قد تكون األشخاص األآثر مهمة اليذآرها 

 .الكاتب آثيرا
وفى النصوص األدبية قد تكون الشخصيات الرئيسية 

وأما األشخاص . وقد تكون واحدا فقطأآثر من شخص واحدة 
أو الشخصيات الزيادة فكان اليذآرها الكاتب إال إذا علقها 
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وهذا األتمام سلسلة ما فى الرواية  21بالشخصيات الرئيسية،
حتى شعر القراء أو السامعين يتلذذون بالنصوص األدبية أو 

 22.الرواية
 

 الحبكة . ث
ومن أهم العناصر الداخلية فى النصوص األدبية الحبكة 

ئيسية فى الرواية التى يوصل إلى الحادثة هي حادثة ر
الموصلة بين وهي . األخرى المقيدة لتقوية الحادثة األولى

البد من أن تكون الحبكة وحدة آاملة شاملة  23.العلة والمعلول
فلزم أن تكون ما يحدث فى أول القصة . فى النصوص األدبية

وآذلك البد من أن تكون هناك . يتصل بما حدث فى أخرها
قة بينما يقع فى األول وما يقع فى الثانى والثالث إلى أخر عال

 .القصه من ناحية الزمن الشخصيات
وهناك مراحل فى الحبكة آما قالها أرسطو، المرحلة 
األولى و المرحلة الوسطية والمرحلة النهائية وتسمى المرحلة 
األولى بالمرحلة التعريفة تتضمن على ما سيذآره الكاتب فى 

الوسطية والنهائية مثل تعريف األسماء واألماآن المرحلتين 
 .والزمان التى تسمى بالوصف الموضعي

وأما المرحلة الوسطى التى تسمى بالمرحلة المعرفية 
 .فيذآر النضال أو الخالف والصراع فى الرواية

                                                           
21 Fananie, Zainuddin, Telaah Sastra, hal: 86 
22 Nurgianto, Burhan, Teori Pengkajian Fiksi, hal: 145-146 
23 Nurgianto, Burhan, Teori Pengkajian Fiksi, hal: 223-227 



 

والمرحلة النهائية فى الروايات تمثل اخر الخصم أو 
 24.ص األدبيةالنضال الذى يقع بين الشخصيات أو األشخا

 
 مانةاأل . ج

واما األمانة فى النص األدبى فهي الفكرة التى يريد 
وآثيرا ما هذه األمانة وصّب خلفية . الكاتب إلقائها بين القراء

وتكون هذه الوصايا فى الرايات الطويلة أآثر . غير مباشرة
. مما توجد فى الروايات القصيرة السيما فى القصة القصيرة

أو األمانة على حسب منظور الكاتب أو  وآل من هذه الوصايا
 25.الفلسفة أو أراء سواء آانت اجتماعية أو فردية

ومن البيانات السابقة تتبين أن العناصر الداخلية فى 
النصوص األدبية آاالرواية من األمور المهمة، إذ أن سلسلتها 
يتعلق بعضها بعض حتى آلمت نصوصا جيدة يبين منها الفهم 

الدور الذى عسر فهمها، وأن الرواية ليسة الصحيح ليس فيه 
والمعانى التى حسن مجردة األلفاظ بل لها المقاصد واألهداف 

 .عل القارئين والسامعين أخذها ويقارنونها بما وقع فى حياتهم
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