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  الفصل األول

 أساسيات البحث

 مقدمة   . أ

وقبل أن نعرف , النتائج األدبية الىت حيبها القارئ وفنان إن الرواية إحدى  

واخلالف بني األدباء كبري . ما مفهوم الرواية وجب علينا أن نعرف املعىن اآلدب

وكلمة األدب كلمة موجزة بسيطة ىف ظاهرها ولكن . يف تفسري املعىن األدب 

مفهوم األدب كثري ىف . اإلفرتاب منها حملاولة تعريفها يبني أ�ا معقدة أشد التعقيد

  .كتاب أو النصوص العريب أو اإلندونسي

األدب هو حفظ العرب خبارها واألخذ من كل فن بطرف يريدون علوم  

وأصل األدب الدعاء ومنه قيل : اللسان أو العلوم الشرعية ويف لسان العريب

للصنيع يدعى إليه الناس مدعاة ومأدبة واألدب الذى يتأدب به األدب من 

الذى الّفه عبد الرزق زيدا أن الرواية " معجم إصطالح األدب"وذكر  1.الناس

هي احدى النثر الىت حتتوى على العناصر املوضوع والشخصية واملوضع واحلبكة 

  2.لقصة جتعل اساس اتّفاقّية الكتابةواألسلوب والفكرة الىت صناعة ا

                                                 
  14.ص,)م 1963,الطبعة السابعة, مكتبة لتحضة ملصرية: القاهة(, أصول النقد األديب, أمحد الشياب 1

2 Antilan Purba, Sastra Indonesia Kontemporer, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal:63 

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



2 
 

واألدب مهّم جّدا ىف تعلم اللغة وآدا�ا اآلدب ىف رايب هو التأثري وكل  

ب تأثري حيدث عن طريق اللغة هو آداب وهناك التأثري الذى ينتقل من اآلدي

كمثل يقراء القارئ رواية وسيجد القارئ الفن ىف كل الرواية كما . إألى القارئ

تبحث الباحثة ىف هذه ارسالة جامعية يعىن الفن من ناحية العناصر ىف هذه 

  . الرواية

وينقسم هذه العناصر تقسيما . و�ذه العناصر يتم األدب متاما, عناصر 

والعناصر اخلارجية يعىن .ناصر الداخليةامجاال إىل قسمني العناصر اخلارجية والع

العنصر اخلارجي ىف عمل األدىب ولكنه مؤثر ىف األداب ومضمونه ولكن ليس له 

تتكون  4.د األدب نفسهوالعناصر الدخلية هي العناصر الىت تشي 3.عضوا فيه

, واملوضع, واحلبكة, والشخصية, هذه العناصر من أقسام وهي موضوع القصة

 5.والفكرة

املوضوع يف هذه املناسبة , وهذه الرواية اليت كتبها رجاء عبد هللا الصانع 

فيها حكايات صديقا�ا حتكى عن " بنات الرياض لرجاء عبدهللا الصانع"رواية 

صة حقيقية حدثت ألربعة من على ق ).قمرة، ميشيل، سدمي، و مليس(األربع 

                                                 
3 Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta:PT. Gadja Mada University pers, 
1995),hal 24 
4 Made Sukada, Pembinaan Kritik Sastra Indonesia Masalah Analisa struktur Fiksi, 
(bandung:Angkasa, 1987) hal.47 
5 Jokob Sumoharjo& Saini KM, Apresiasi Kesusastraan (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 
1997), hal.24 
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أصدقائه يف الرياض، مجيع القصص يف هذه الرواية حيكي نفس القصة يف حياة 

ا�م يشعرون بالظلم واإلحباط  .الشخصيات األربعة الرئيسية هلذا هي قصة حب

للنساء يف عرب، احلب ليس شيئا من اجلمال،  .وعدم املساواة �رد أ�م كامرأة

 .شيء يف خوف، يف مقيدة واإلشراف ولكن يعترب يف الغالب

ااألديب ك وقد إختارت الباحثة هذا املوضوع بأن رجاء الصانع مشهور  

وهذه الرواية إحدى روايات األديبة والكاتبة اإلسالمي كبري حيث , الرياض

جاءت روايته على قدر كبري من جزالة اللفظ وحسن األسلوب والرباعة ىف تكتب 

الرياض رجاء الصانع استخدم طريقة اختالفة مبألفة  قصة ىف هذه الرواية بنات

تبدأ  .رجاء تكتب بأشكال ىف هذه الرسائل الىت يصدر االنرتنيت . األخرى

 11/2/2005لتنتهي بآخر امييل يف   123/02/2005بتاريخ أول امييل يف 

وعاودت اإلرسال بعد انقضاء الشهر  .توقفت فقط خالل شهر رمضان –

امييالت ترسلها فتاة جمهولة كل يوم  .يًال وعلى مدار سنةمخسون امي -الفضيل

ىف هذه الرواية بنات  حىت . مجعة إىل معظم مستخدمي االنرتنيت يف السعودية

ووجد الباحثة أن الرواية , فرتيد الباحثة أن تنقد هذه الرواية. الرياض وجدت متيز 

باحثة أن حيلله ىف بنات الرياض هلا القيم دراسة الواسعة ألجل ذلك إجندبت ال

  . البحث بنظرية داخلية اهذ
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 أسئلة البحث  . ب

 لرجاء الصانع؟"  بنات الرياض " العناصر الداخلية املوجودة ىف رواية ما هي 

  أهداف البحث  . ت

 لرجاء الصانع " بنات الرياض " ملعرفة العناصر الداخلية املوجودة ىف رواية  

  أمهية البحث  . ث

  : ظرية وتطبيقية كما يليهلذا البحث أمهية ن

هيأن الدراسة األدبية للعناصر الداخلية تساعد : أما األمهية النظرية .1

 .  الطالب لفهم اإلنتاج األديب

تستفيد " بنات الرياض"يف هذا البحث تكون رواية: األمهية التطبيقية  .2

 .منها الطالب ىف حتليل األدب

 توضيح املصطلحات  . ج

, لي املصطلحات الىت تتكون منها صياغة عنوان هذالبحثحثة فيما ياتوضح الب

  : وهي 

العناصر الداخلية ىف الرواية بنات الرياض "موضوع هذا البحث هو 

املقصود يف كلمة العناصر الداخلية هي العناصر الواردة , "لرجاء عبدهللا الصانع

ناصر وكانت أنواع الع. يف عمل أديب مثل القصة وتعمل على بناء األدب نفسه

, والعناصر الداخلية تتكون من املوضوع, الداخلية متعلقة بعضها ببعض

  6.والفكرة, واحلبكة, واملوضع, والشخصية

                                                 
6 Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta:PT. Gadja Mada University pers, 
1995),hal 23 
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كتبتها " بنات الرياض"رواية بنات الرياض هي رواية من الرواية ا�موعة 

فيها حكايات حتكى عن ىف هذا الرواية رجاء الصانع  7.رجاء عبدهللا الصانع

كما كتبت رجاء الصانع ىف , )قمرة، ميشيل، سدمي، و مليس(صديقا�ا األربع 

سأكتب عن صديقايت ...               . سأكتب عن صديقايت 2صفحة 

  . فقصة كل واحدة أرى فيها

كتبت هذه , رواية بنات الرياض هي رواية مشهور لرجاء عبدهللا الصانع

لتنتهي بآخر امييل يف   13/02/2004الرواية تبدأ بتاريخ أول امييل يف

   8.توقفت فقط خالل شهر رمضان 11/2/2005

 شهر ولد ىف , رجاء الصانع هي آديبة إمسه الكامل رجاء عبدهللا الصانع

 ". بنات الرياض"وهي مؤلفه هذه الراية . الرياضيف مدينة  1981سبتمرب

العناصر الداخلية ىف الرواية بنات " واملراد �ذ املوضوع هو البحث عن 

العناصر الداخلية ستة  وتفضل منها الباحثة ىف" الرياض لرجاء عبد هللا الصانع

املوضوع والشخصية واملوضع واحلبكة واألسلوب ملعرفة العناصر : أنواع وهي

  الداخلية 

  

  

 حدود البحث   . ح

لكي يركز حبثه فيما وضع ألجله وال يتسع إطارا وموضوعا فحدده الباحث ىف ضوء 

  : ما يلي

                                                 
 اإلعداد والتنفيذ اإللكرتوين(, بنات الرياض, رجاء عبدهللا الصانع  7

8 http://www.alriyadh.com   
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إن موضوع الدراسة يف هذا البحث هو قصة  ىف رواية بنات  .1

  . رياض لرجا عبد هللا الصانعال

إن هذا البحث يركز يف دراسة قصة ىف رواية بنات الرياض لرجا  .2

, املوضوع: عبد هللا الصانع على عناصرها الذاخلية وهي 

وستبحثها الباحثة . ,واألسلوب, واحلبكة, واملوضع, والشخصية

 .يف هذا البحث التكميلي

   الدراسات السابقة  . خ

ة وجدت الباحثة الرسائل اجلامعية الىت هلا عالقة �ذا  املوضوع املناسب ههذيف 

 :وهى

يف " القرد والغيلم"العناصر الداخلية يف قصة "حارس خطيب األمم  .1

حبث تكميلي قدمه لنيل ) دراسة أدبية(حكاية كليلة ودمنة البن املقفع 

داب والعلوم شهادة   يف اللغة العربية يف قسم اللغة العربية وأدا�ا كلية األ

سنة , اإلنسانية جامعة سونان أمبيل أإلسالمية احلكومية سورابايا

سوف هذا البحث حبث يف العناصر الداخلية يف هذه  قصة . م 2015

باملنهجية البحث منهجية التحليل و منهجية البيان حيث أن أهدفها 

 يف حكاية كليلة" القرد والغيلم"هي ملعرفة العناصر الداخلية يف قصة 

إذن خيلص تستنبط الباحثة من حبثها يف الفصول , ودمنة البن املقفع 

يف " القرد والغيلم"السابقة يعين موجودة العناصر الداخلية يف قصة 

. احلبكة والفكرة فقط, املوضوع:حكاية كليلة ودمنة البن املقفع هي 

وأما . فكان اإلختالف اجللي بأن الباحثة ستبحث املبحث يف هدف
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خيتلف عن هذالبحث الذي تقوم به الباحثة حيث الرواية هذالبحث 

من ناحية العناصر الداخلية فيها اليت هو أوسع جماال " بنات الرياض"

 . وإطارا مما تناوهلا ذلك الباحث

العناصر الداخلية يف رواية الربيع العاصف لنجيب الكيالين "نور حيايت  .2

شهادة  يف اللغة العربية يف رسالة جامعية قدمه للحصول ) دراسة أدابية (

قسم اللغة العربية وأد�ا كلية اآلداب جامعة سونان أمبيل اإلسالمية 

ويف هذالبحث حبث الرواية الربيع . م2014احلكومية سورابايا سنة 

فكان اإلختالف اجللي بأن الباحثة ستبحث , العاصف من األدب 

 . ض لرجاء الصانع البحثة يف العناصر الداخلية يف الرواية بنات الريا

دراسة يف األداب (رواية الربيع العاصف لنجيب الكيالين "حبر العلوم  .3

يف اللغة العرابية يف رسالة جامعة قدمه للحصول شهادة ) اإلجتماعية 

قسم اللغة العرابية وأدا�ا كلية األداب جامعة سونان أمبيل اإلسالمية 

حث حبث رواية الربيع ويف هذا الب. م2001احلكومية سورابايا سنة 

العاصف من األداب اإلجتماعية فكان اإلختالف اجللي بأن الباحثة 

ستبحث البحث يف العناصر الداخلية يف الرواية بنات الرياض لرجاء عبد 

  . هللا الصانع
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