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 الثالثالباب 
 شخصيةالعناصر الداخلية في نوع ال

 
داخلية فى نثر ناصر العيريد الباحث هذا الفصل عن مفهوم ال

 يل األدباعماأل تبنىالعناصر العناصر الداخلية هي . اآلداب
فهي تشمل الموضوع،  آلدابنثر اية فى داخلناصر العالأما  21.نفسه

 22.االساليب البالغيةو الموضع،واألشخاص، والحكة، و
وعلى آل حال أن أنواع العناصر الداخلية آثيرة، ولكن 
الباحث اليبحث عن آل منها إال ما يتعلق بالشخصية آما ذآر 

 .الباحث في تحديد البحث
 

 الفصل األول
 شخصية في العناصر الداخليةالتعریف بال

 
 يةالشخص . أ

 Oxford(الشخصية لغة آما ذآرت فى قاموس أآسفورد 
Dictionary(  بمعنى طبيعة وأخالق المرء النفسية)Personality(.23 

 .خر هي هوية أو فردية مميزةأو بمعناها اآل
هو أحد األفراد  صطالحااالشخصية وأما تعريف 

الخياليين أو الواقعيين الذين تدور حولهم أحداث القصة أو 
في آتاب نورغيانتورو  Abram)(عند أبرم و 24.ةالمسرحي

)(Nurgiantoro  في تلك القصة بصفات  وظهرت تىالهي الشخصية
                                                 

21. Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi (Jogjakarta, Gajah Mada University Press, 2005) H 23 
22. Sukron Kamil, MA, Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern, (Jakarta: Rajawali Press, 2009) 
H 45 
23. A.S. Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Eds. 6, (British: Oxford 
University Press, 1995), H 863 
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 الرجال عبر في قولتالشخصية  وهذه. ة على المؤلفينتلفخم
 25.وعملهم

ألن  آانت الشخصية دورا هاما في أعمال اآلداب،
األحداث، وآذلك  تعبيروسيلة للمؤلفين في  يه الشخصية

في أعمال  الشخصيةعظم أما أ 26.يه القصة إلى نهايتهاتوج
، مؤلفخيال ال شكل من مهما، خياليةال الشخصيةهي ف اآلداب

 27.جزء مهم في بناء قصة يه الشخصيةو
وينقسم الشخص أو الشخصية األدبية إلى أقسام آثيرة، 
إما أن يكون الشخص ذو األهمية أآثر من اآلخر دورا، وإما 

يسمى ذلك االصطالح بالشخصية الرئيسية و. اقّل من اآلخر
 اإلضافية ةيوأما الشخص. الزائدية اإلضافيةوالشخصية 

 28.الرئيسية ةيشخصال يذآرها الكاتب إال إذا علقها بال تفكان
ذلك الممثل : الشخصية الرئيسية في األصل اليوناني

الذي آان يقوم بالدور الرئيسي في المسرحية، ولوآان يقوم 
أما اآلن فمعناه تلك الشخصية . ة في نفس الوقتبأدوار ثانوي

الرئيسية في أي سرد قصصي، مسرحيا آان أم روائيًا، وقد 
يكون هو البطل أو غير البطل ما دام هو المحور الرئيسي 

 .ألحداث السرد
 

 من الشخصية عٌدُب . ب

                                                 
25. Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi (Jogjakarta, Gajah Mada University Press, 2005) 
H 165 
26. Drs. Mardjoko Idris, M.Ag, Kritik Sastra Arab (Pengertian, Sejarah dan Aplikasi), (Jogajakarta: 
Bidang Akademik UIN Kalijaga, 2008) H 78 
27. Zainudin Fanani, Telaah Sastra, (Surakarta: Muhammadiyah Press, 2000), H 86 
28. Zainudin Fanani, Telaah Sastra, (Surakarta: Muhammadiyah Press, 2000), H 86 
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أن تظهر في الثالثة  يةـالمسرحفي القصـة أو  شخصية
 29:األشـكال من األبعاد وهي

نطر الشخصية في :   الفسيولوجيةد بع .1
القصة أو المسرحية من الطبيعيات البدنية 
والجسمانية، آمثل عمر من الشخصية، وجنس 

 .، وعالمة من وجه الشخصية)الذآورة أو األنوثة(
نطر الشخصية في :   يةسيكولوجالبعد  .2

القصة أو المسرحية من الروحانية، آمثل الخلق، 
 .قوالمبدأ، والسلوك، واألخال

نطر الشخصية في القصة أو :  السوسيولوجيةبعد  .3
المسرحية من الحياة االجتماعية، آمثل الحالة 

 ).عمل، وموقف، وذرية(االجتماعية أي 
، يةسيكولوجال، وبعد الفسيولوجيةبعد -األبعادثالثة من 

هي ثالثة العناصر التى تبني في -السوسيولوجيةوبعد 
 .الشخصية في القصة أو المسرحية

                                                 
29. Drs. Made Sukanda, Pembinaan Kritik Sastra Indonesia, (Bandung: Angkasa, 1987), H 62-63 
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 الفصل الثانى
 شخصيةالأنواع 

 
آانت الشخصية في النثر األدبي تمكنها أن تتغير في  

تتغير في الصفة من أول القصة  الصفة، ولكن آانت الشخصية ال
حتى آخر القصة، واشتهر هذا االصطالح بالشخصية المتوازنة 

 30.والشخصية الدنامية
 

الشخصية آعلى الشخصية،  تتغير ال:  الشخصية الُمَتَواِزَنة . أ
في " واحد من أصحاب الشيخ صنعان"

هذا الشخص ليس له  .حكاية الشيخ صنعان
أن يتغير في صفته، ألنه يملك الصفة 
الساآنة لطلب عن حالة المسألة من آفر 

 :يةاآلت آمقتطفة الحكاية. الشيخ صنعان
 

بعد ذلك قال ألصحاب ذلك المريد، "
أما آان لعملكم من مزيد؟ ال مكان 

عتاب الحق، فكان لكم سوى أ
 الواجب أن تكونوا في حضور

دواما، آما آان الواجب أن يتسابق 
آل واحد منكم في التضرع إلى 
بارئكم، فما أن يراآم الحق ال يقر 
لكم قرار، فسرعان ما يرد عليكم 
شيخكم بال انتظار، فإن آنتم قد 

                                                 
30. Josip Novakovich, Berguru Kepada Sastrawan Dunia, (Bandung: Kaifa, 2003), H 68  
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تحررتم من شيخكم، فلم رجعتم عن 
 باب خالقكم؟

ل، حتى طأطأ ما أن سمع الجميع القو
الجميع الرؤوس من العجز، فقال 

أي فائدة من الخجل اآلن، لقد : أحدهم
وقعت الواقعة، فهيا ننهض 
مسرعين، علينا بأن نلزم أعتاب 
الحق، وننثر التراب تضرعا، وعلينا 
أن نرفع ضراعتنا، حتى نصل في 

 31.النهاية إلى شيخنا
 

آالشخصية تغيير على الشخصية، :  الدَِّناميَّة الشخصية . ب
 .في حكاية الشيخ صنعان" الفتاة المسيحية"

هذه الشخصية لها أن تتغير في صفتها، 
ألنها تملك الصفة الكثيرة، الفتاة المسيحية 
تملك الصفة الفخرة، ولكن تتغير هذه الصفة 
الحزينة لما آانت الفتاة رأت في منامها 
الشمس سقطت بجوارها، وسمعت هذا 

لف شيخك، عليك باإلسراع خ: القول
مقتطفة آ. واعتنقى مذهبه وآوني ترابه

 :يةاآلت الحكاية
 

ما أن إستيقظت الفتاة المسيحية من "
نومها، حتى انبثق النور آالشمس من 
! قلبها، وأفعم قلبها باأللم، وياللعجب

                                                 
 235 ص). 1979 ،دار األندلس: لبنان –بيروت ( ،منطق الطير ،الدآتور بديع محمد جمعة.  31
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وهكذا لم يعد يقر لها قرار، وتلك 
اآلالم من الطلب قد أضرمت النار 
ة في روحها الثملة، فأصبحت واهن

حيث ضاع منها قلبها، ولم تعد تعلم 
ماذا يمكن أن ينتج عن روحها 
المضطربة، وقد رأت نفسها إحدى 
عجائب العالم، حيث اضطرب 
أمرها آما عدمت الرفيق، والعالم 
. الذي يخلو من عالمات الطريق

الصمت فيه واجب، وليس للسان أن 
 32.ينطق

 

المسرحية هو أفضل  شخصية في القصة أوشخص و
شخصية فال وجود القصة عدم شخص واصر، ألن العن

 .أوالمسرحية
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