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  الفصل الثاين

  اإلطار النظري

  روايةاألدب و ال: املبحث األول 

كلمة أدب . خيتلف معىن األدب ىف عصر إىل عصر وتتطور معنها 

اجلمع من كلمة اآلدب هو اآلدب باملعىن ظرف . أدباً باملعىن ظُرف -يأُدبُ  -أصله أُدبَ 

وكل ما سواه . وال ريب يف أّن األدب هو األدب احلّيد وحده 9.أو أيضا باملعىن التهديب

فاآلدب إدن هو املعىن املبتكر ىف اللفظ الفصيح والتعبري املتني واألسلوب . فليس آدب

وستشرح الباحثة معىن اآلدب ىف هذاملبحث واحدا فواحدا   10. البارع واخليال الواسع

  . مما يلي

   معىن اآلدب ىف عصر اجلاهلي 

  :اآلدب مبعىن املأدبة كقول الشاعر 

  الترى اآلدب فينا ينتقر# حنن ىف املشتاة ندعو اجلفلى 

وبعد ذلك يستخدم معىن اآلدب لألخالق احملمودة كقول أيب  

  : سفيان

وسآخذه بأدب البعل مع لزوم قّبييت # ق هذا لوامقة وإين له ملوافقة إين ألخال

   11. وقلّي تلفيّ 

أّن األدب يشكل ) Jokob Sumardji dan Saini( وعّرب جقاب سومارجو و سيين 

كل اخلربة والعقل واإلحساس والفكرة واهلمة واليقني يف عبارة نفس اإلنسان يش

 12. شكل صورة فكرية حقيقية الذي يهيج األفتتان بآلة اللغة

                                                 
 50: ص , )م 1973, بیروت: دار المشرق (, المنجد السیط في العربیة المعاصرة, معلوف, لویس  9

  19:  ص, )اجزء األول, دار العلم للمالیین: بیروت (, المنھاج الجدید فى الألدب العرب, الدكتور عمر فّروح  10
11Juwairiyah Dahlan, Sejarah Sastra Arab Masa Jahili (Surabaya: JAUHAR. 2009), hal.1-2 
12 Jokob Sumardjo dan Saini, Apresiasi Kesusastraan (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. 
1997), hal 3 
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  معىن اآلدب ىف عصر صدر اإلسالم 

م الذي حيمل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتعليمه مث يدعو بعد ظهور اإلسال

وبدأ منّ لك يستخدم األدب مبعىن . الرسول إىل الناس ليماس األخالق الكرمية

أّدبين ريب فأحسن : كما قال النيب . اخلطبة واحلوار, احلديث, املؤدب, األخالق

 13.تأدييب

, فالقرآن جيمع اآلدب الىت يدعوهللا تعاىل عبادة إليها من خلق كرمي 

وهي . ومواعظ نافعه من كل ما يتصل مبعىن التذهيب النفسي, وحكم صاحل

  14. يصنعه الرجل يدعوا إىل الناس

  معىن اآلدب ىف عصر بداية اهلجرة 

ويف بداية اهلجرة األدب هو تربية النفس أي تربية األخالق أو تعليم ىف الشعر 

وكان هؤالء املؤدبون يدرسون للناشئني الشعر وما    15.والنثر لذكاء الفكرة

ومن , وتوسعة للمعارف, شرحا له, وأمثل, يتصل به من نسب وأيام وأخبار

ذلك حتدد املعىن التهذييب  وهو ملادة اآلدب منذ أواسط القرن األول للهجرة 

  : وصارت تؤدي معنيني متمازين

  انة على الفضائل هذاملعىن اخللقي التهذييب وهو أخذ النفس باملر

مث التأثر , من حلم وكرم وشجاعة وصدق, والشيم الكرمية, اإلجتماعية

 . �ذه املرانة الكتساب األخالق الفضلة والسرية احلميدة ىف الناس

  هذا املعىن التعلمي القائم على رواية الشعر والنثر وما يتصل �ما من

والنفس , صفاء والذوق, نسب وخرب وأمثال ومعارف تزيد العقل نورا

 16.ثقافة وعرفانا

  معىن اآلدب ىف عصر العباسي 

                                                 
13 Juwairiyah Dahlan, Sejarah Sastra Arab Masa Jahili(Surabaya: JAUHAR. 2009), hal.3  

 4: ص, )م 1963, الطبعة السابعة, ملصريةمكتبة لتحضة : القاهرة( ,أصول النقد األديب, أمحد الشايب  14
15 Juwairiyah Dahlan, Sejarah Sastra Arab Masa Jahili(Surabaya: JAUHAR. 2009), hal.4-5 

 7- 6:ص,)1963,الطبعة السابعة, مكتبة لتحضة لمصریة: القاھرة( ,أصول النقد األدبي, أجمد الشایب  16
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ما جعل مادة  17. األدب هو كل شيئ لتوضيح نتائج األفكار شعرا و نثرا

  :اآلدب يف أخريات القرن الثالث تؤدي املعاين اآلتية 

  املعىن اخلاص وهو اشعر والنثر وما يتصل �ما من األخبار واألساب

 . وألحكام النقدية, واأليام

 وأنواع الفنون  , واآلثار العلمية, ي يتناول املعارف اإلنسانيةاملعىن العام الذ

    18.ويكشب الشخص ظرفا وأناقة, اجلميلة والرياضية مما يوسعالثقافة

دب حىت اآلن ال أحد ويف رأي آخر يعّرب  أن حتديد أي تعريف اآل 

ينقسم  19.شخصا الذي حيصل أن يعطي اإلجابة الصحيحة ما معىن األدب

  : األدب على قسمني 

  Non Imajinatifاألدب احلقيقي  .1

  رية الذاتية الس, السرية, التاريخ, النقد, املقالة: حنو

   Imajinatifاألدب اخلياىل  .2

 20.النثر , املسرحية, القصة القصرية, الرواية, الشعر: حنو

ا القيم هل" بنات الرياض"وجدت الباحثة أن الرواية حتت املوضوع   

لذلك جتذب الباحثة أن حتلّلها ىف هذا البحث بالنظرية , الدراسية الواسعة

  .الداخلية

 عناصر اآلدب  .1

ومها , يشمل اإلنتاج األديب كالرواية والقصة واحلكاية على العنصرين 

العناصر تبىن (أما العناصر الداخلي , داخلى والعناصر اخلارجيلعناصر الا

والعناصر اخلارجي . كل منها احلبكة واألسلوب وغريهاله ش) إخرتاع الشعور

                                                 
17 Juwairiyah Dahlan, Sejarah Sastra Arab Masa Jahili(Surabaya: JAUHAR. 2009), hal.5 

  8:ص,)1963,الطبعة السابعة, مكتبة لتحضة لمصریة: القاھرة(, أصول النقد األدبي, أجمد الشایب  18
19 Antilan Purba, Sastra Indonesia Kontemporer (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010),hal.1 
20 Jokob Sumardjo & Saini K.M, Apresiasi Kesusastraan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 
1997), hal.17  
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يرتبط كل واحد منهما  21.بشكل السياية والعادة والدينية وإلقتصادية وغريها

, ارجي يف التحليل اآلدببدون العناصر اخل. اآلخر ىف شرح املشكلة األدبية

سوف يعطي الناقد نتيجة أو إستنباطا على حسب جمرد إحتمال يف التحليل 

وبالعكس دون العناصر الداخلي يف التحليل اآلدب سوف يعطي . الداخلي

ويف هذه الرسلة جامعية تركز . الناقد نظاما تركبيا غري ممكن يف شرحها

  . بنات الرياض لرجا عبداللة الصانع الباحثة يف العناصر الداخلية يف الرواية

  تعريف العناصر الداخلية وأنواعها : املبحث الثاين

.  تبحث الباحثة يف هذا املبحث العناصر الداخلية وأنواعها يف اآلدب  

النقطة األوىل تبحث ىف العناصر الداخلية والنقطة الثانية : وينقسم هذالباب إيل النقطتان

  . اخليةتبحث يف أنواع العاصر الد

 تعريف العناصر الداخلية  .1

و  22.العناصر الداخلية هي العناصر اليت تبين العمل من األدب نفسه

العناصر الداخلية يف الرواية هي املشاركة املباشرة فيبناء القصة والعالقة بني 

صر الداخلية اليت ظهرت الرواية ومن القارئ هذه العناصر سيجد حينما العا

وهناك , والعناصر الداخلية اليت تبين العمل من اآلدب نفسه 23.يقراء الرواية

  : وم العناصر الداخلية يف الرواية وهي كما يليآراء خمتلفة عنن مفه

إن شروط الرواية تدرك من  )Jakob Sumarjo(قال يعقوب سومارجا  .1

موضوع : أماتلك العناصر فهي. حيث العناصر الىت وضعت �ا

                                                 
21 Assep Abbas Abdullah, Metode Penelitian Bahasa Dan Sastra Arab, (Bandung:ITB,2008), hal.6 
22http://abdurrosyid.wordpress.com/2009/07/29/unsur-unsur-intrinsik-dalam-prosa/ 
23 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 
1995),hal.23  
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القصة والشخصيتها واحلبكتها واملوضعها والظروف الباطنيتها 

 24.واألسلو�ا وجهة النظرها

إن العناصر الداخلية  )Burhan Nurgiyantoro(قال برهان نرغينطارا  .2

تشكل من موضوع الروايتها والشخصيتها واحلبكتها واملوضعها 

  25.والوجهة النظرها  واألسلو�ا وغري ذالك

هي اليت تبين   وبعد أن نظرت الباحثة إىل اآلراء السابقة فتقول إن العناصر الداخلية

وهي تتكون من موضوع الرواية وشخصيتها وموضعها . العمل من األدب نفسه

  : وأما تفصيلها ممّا يلي. يها وأسلو�اوحبكتها ف

 )Theme (املوضوع  .1

وهناك آراء خمتلفة عن مفهوم العناصر  26.من القصة  املوضوع هو فكرة

  :الداخلية ىف الرواية وهى كمايلى

املوضوع هو ما يدور حوله األثر األديب سواء أدّل عليه صراحة : ال جمدى وهبهق  )1

: ويستعمل هذا املصطلح اآلن لدى علماء اللغة مبعىن أضيق هو . أم ضمنيا

صفة . الفكرة اجلوهرية للمؤلف أو القضية العامة الىت يدافع عنها األثر األديب

) مقابل صحيح(ن نسبت له تطلق على وثيقة أو مؤلف مشكوك ىف نسبته إىل م

 27.واستعمل خاصة ىف الكتب الدنينية، مث امتّد إىل الوثائق التارخيية مجيعها

. ليس هو ذاتناموضوع هو مضمون ما جيول يف خاطرنا و : قال جبور عبدرالنور )2

ويف هذا املعىن بدل املوضوع على إحساس، أوصورة، وليس بالضرورة على شيء 

                                                 
24Sumarjo, jakob,saini, K.M, Apresiasi Kesusastraan, (jakarta: PT. Gramedia pustaka utama, 
1997), hal. 37 
25Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1995), 
 hlm.23 
26 jakob sumardjo&saini,K.M, Apresiasi Kesusastraan, (jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 
1997)56 

 396. ،  ص)1983مكتبة لبنان بريوت (جمدى وهبه، و كامل املهندس معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب ،   27
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ماله وجود يف ذاته، مستقل عن الفكرة اليت تكون يف ذهننا . موجود يف العامل

 28.عنه

كل قصة �دف إىل فكرة معينة يريد الكاتب املوضوع هو  :  نور هدايايت   قال )3

. نقلها إىل القارئ وقد يريد إبداء رأي يف احلياة أو سلوك معني رافضا أو مؤيدا

وهناك كتاب . وهو اليقدم احللول بل يكتفي عادة بإبراز سلبيا أو إجيابيا املوقف

ولكن . يذكرون الفكرة حرفيا يف القصة على لسا�م أو لسان أحد األبطال

  29.عظمهم اليذكرون مباشرة بل يرتكون للقارئ لّذة هذا اإلستنتاجم

أما ىف إصطالح آخر املوضوع هو الكاتب نفسه يف ما يهدف    

ه حبيث يصبح احلل ما يريد وهي من مث تقود العمل وتعلل. إليه من وراء قصته

, الكاتب أن يقتنع به القارئ اال أنه إذا ختلي الكاتب عن الفن يف سبيل الفكرة

وسرية األشخاص علي غريما تقتضية أخالقهم وأحواهلم فإنه خيطئ بذلك هدف 

إذا أمهل الفكرة وختلى عن اهلدف يف سبيل الفن ا�رد فإنه خيطئ هذف الفائدة 

تهفي عامل من الفراغ والالشيئ وذلك أن الفن متعة وفائدة من قصته ويزج كتاب

مبعزل عن األخرى غري أن الفكرة جيب أن تناسب يف القصة , التقوم الواحدة

 30.إنسانياخفيا فيستخلصها القارئ إستالصا وال يصرح �ا الكاتب تصرحيا

 (Author)الشخصيات  .2

الشخصيات هي اليت ترتكز حوهلا احلبكة أو األحداث يف القصة القصرية أو 

ويقسم إىل البطل رئيس وثاناوّي وقد تطّور البطل يف القصص . املسرحية

نصف : فقد حتول إىل األشكال التالية. حسب تطور احلياة اإلنسانية نفسها

                                                 
  272. ، ص)1085لبنان  - بیروت(جبور عبدرالنور، المعجم األدابى،  28

29 Nurhidayati,Penulisan Narasi Fiksi dalam Bahasa Arab(Malang: Pustaka Kaiswaran.2011), 
hal.125 
30 Nurhidayati,Penulisan Narasi Fiksi dalam Bahasa Arab(Malang: Pustaka Kaiswaran.2011), 
hal.126 
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. وفارس ونبيل ومواطن قروي أو إنسان بسيط كالذي نراه كّل يوم إله وملك

  31.ومىت مت التعارف بني القارئ والشخصية أصبحت القصة أقرب من نفسه

فهم األبطال وهم األشخاص يف القصة من أهم عناصر احلبكة     

والكاتب خيلقهم على مسرح قصته ينيط �م سري العمل . مصدر األعمال

القصصي فيتصرون وفاق لسنن احلياة وبتصرفهم هذا يتفاعل القارئ معهم 

تفاعال عاطفيا وفكريا ونفسيا وطبيعي أنه من الضعب أن توجد بني أنفسنا 

عا من التعاطف ومن وشخصية من الشخصيات اليت مل نعرفها ومل نفهمها نو 

قبل أن يستطيع الكاتب أن جيعل . هنا كانت أمهية التشخيص يف القصة

. قارئه يتعاطف وجدانيا مع الشخصية جيب أن تكون هذه الشخصية حية

يريد أن يتمكن . فالقارئ يريد أن يراها وهي تتحرك وأن يسمعها وهي تتكلم

  32.من أن يراها رؤية العني

الشخصية : تنقسم إىل قسمني من دورها والشخصيات     

 Pripherial(والشخصيات الثانوية ) Central Character(األساسية أو الرواية 

Character.(  أن تصور طبيعة الشخصية ىف القصة تعرف بطريقتني ومها

  : وبيان كل الطريقتان كما يلي. قة التحليلية والطريقة الدرامتكيةطري

  طريقة التحليلية 

إن . والطريقة التحليلية هي إيضاح الكاتب مبفصل طبيعة األشخاص

فسر الكاتب مبفصل السلوك . الكاتب يعرب بصورة طبيعة يف هذا األمر

  . واخللفية وحياة الشخصية يف اجلزء األول من القصة

  
  
  طريقة الدرامتكية 

                                                 
31 Nurhidayati,Penulisan Narasi Fiksi dalam Bahasa Arab(Malang: Pustaka Kaiswaran.2011), 
hal.71 
32 Nurhidayati,Penulisan Narasi Fiksi dalam Bahasa Arab(Malang: Pustaka Kaiswaran.2011), 
hal.72 
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. والطريقة الدرامتكية هي تصوير الكاتب طبيعة األشخاص غري مباشرة

واألدب اليوضع بتفصيل عن الصفة األشخاص يف الرواية أو القصة 

واحيانا بالكالم أو الفعل وكذالك من . يعرض شكله ونفسه بعلمه

كاية إّن يف اإلنتاج األديب كمثل الرواية أو القصة أو احل. احلادث الواقع

الكلمات واألعمال واألحداث الذين قصصوا التعرضوا احلبكة نفسها 

وأما الفائدة من هذه الطريقة . ولكن تعرضوا صفات والوسم األشخاص

   33.هي تصوير األعمال والصفات كاحليات أواحلقيقة

  (Plot)احلبكة  .3

ومن أهم اعناصر الداخلية يف النصوص األدبية احلبكة واحلبكة هي حادثة 

. رئيسية يف الرواية اليت يوصل إيل احلادثة األخري املقيد لتقوية احلادثة األوىل

وال بد أن تكون احلبكة وحدة كاملة  34.وهي املوصلة بني العالة واملعلول

  .وشاملة يف النصوص اآلدبية

. املشروع ويتواصل ويتحرك بالعناصر يف القصة –احلبكة هي اخلطة   

 تواصل احلادثة ويف إصطالح آخر احلبكة هي مفتاح احلادثة يف القصة اليت

  35.األوىل وغريها بفائدة لتقّوي احلادثة األوىل واحلبكة قد تكون العلة واملعول

أما يف احلبكة البد لوجود الصراع ولكن يف القصة اليستطيع أن يعرب  

  .بذلك

 Jalan(بالسرد  )Plot(كة القصة أو الرواية مسي بعض الناس حب  

Cerita(. الفرح يف : ويف نظر أرسطا كانت �اية احلبكة تنقسم إىل قسمني

ومن ناحية الزمن . ) Sad Ending(وحزن يف النهاية  )Happy Ending(النهاية 

                                                 
33 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi(Yogyakarta: Gajah Mada University Press.2010) , 
hal. 194 
34 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi(Yogyakarta: Gajah Mada University Press.2010) , 
hal. 223-227 
35 Josip Novakovich, Berguru Kepada Sastrawan Dunia(Bandung:Kaifa.2003),hal.98 
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حبكة اخطبئة أو مستقيمية : كانت احلبكة تنقسم إىل قسمني  مها

)Progresif( كوسيةو حبكة ط )Regresif(. 
36  

  : كان ثالث مراحل يف احلبكة  

املرحة األوىل تسمى املرحلة األويل باملرحلة التعريفية تتضمن على ما   

  . سيذكر الكاتب يف النهاية

سطى اليت تسمى باملرحلة املعركية فيذكر النضال أو املراحل الو   

  . اخلالف والصراع يف الرواية

املرحلة النهائية يف الروايات أو القصص متثل أخر اخلصم أو النضال إىل يقع 

 37.بني الشخصيات أو األشخاص األدبية

 )Setting( املوضع .4

أما املوضع هنا فهو الزمن واملكان اللذان جيري فيهما حادثان  

. مها تدالن يف موضع األمور اإلجتماعية املوجودة يف النص األديب. القصة

قال إبراهيم موضع هو  38 .ومن هنا قد خنتلف موضع قصة من قصة أخرى

جيمع . املكان وعالقة الوقت ودائرة اإلجتماعية موضع وقوع حوادث القصة

ألن هذه الثالثة يتوجه ) قصة(املوضع مع الشخصية واحلبكة يف احلادثة 

أو كون هذه . ويتخيل القارئ على وجه احلقيقة لو قرأها القارئ بوجه خيالية

الشخصية يف الرواية هي الفاعل : شرة بشكل القصةالثالثة متحققه ومبا

واملفعول احلوادث السببية وحتتاج القصة إىل موطئ ىف أي مكان وأية 

يدل على الزمان واملكان املعني بل يدل على  وليس موضع القصة 39.وقت

                                                 
36 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi(Yogyakarta: Gajah Mada University Press.2010) , 
hal.146 
37 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi(Yogyakarta: Gajah Mada University Press.2010) , 
hal.142-145 

  227:ص. املرجع نفس  38
  216:ص. نفس املرجع  39
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قصة ويف نظام ال. حقيقية وال يتها وفكرة وعيتها وطاقة حيا�م وغري ذلك

     40.البد ملوضع أن تشكل موضوع وشخصية القصة مطلقا

واملوضع ينقسم إىل ثالثة أقسام وهي موضع املكان وموضع الزمان   

  . وموضع اإلجتماعية

 موضع املكان  )1

  . ملكان إىل موقع األحداث الذي حيدث ىف عمل اخليالموضع ا    

 موضع الزمان )2

من أحداث كما قال يف عمل " عندما"موضع الزمان يتصل مسألة     

  . اخليال

 موضع اإلجتماعية )3

موضع اإلجتماعية وتشري إىل املسائل املتعلقة السلوك اإلجتماعية      

قد موضع . لألشخاص يف املكان الذي حيدث يف عمل اخليال

اإلجتماعية وتشمل أسلوب احلياة والعادات واألعراف والتقاليد 

واملعتقيدات والنظرة إىل العامل وطريقة التفكري و موقفا وباملوضع 

  41.اإلجتماعية

 )Style( األسلوب .5

هنا فهو طريقة يستعملها الكاتب يف التعبري عن موقفه أما األسلوب 

واإلبانة عن شخصية األدبية املتميزة عن سواها وال سيما ىف اختيار املفردات 

أحدمها كثافة : ويرتكز على أساسني. وصياغة العبارات والتشابيه وااليقاع

ىن تنخل املفردات وانتقاء والثا. األفكار املوضحة وخصبها وعمقها أو طرافتها

                                                 
40 Jokob Sumardjo dan Saini, Apresiasi Kesusastraan(Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.1997), 
hal.76 
41 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi(Yogyakarta: Gajah Mada University Press.2010) , 
hal.233 
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الرتكيب املوافق لتأدية هذه اخلواطر حبيث تأيت الصياغة حمصال لرتاكم ثقافة 

  42.األديب ومعاناته

 ملا كان األسلوب صورة األديب ومرآة نفسه وجتاربة فينبغي أن تكون

 43.صادقة غري كاذبة أو خداعة, هذه الصورة مشرقة مجيلة غري متكلفة

 )Idea(الفكرة  .6

أما الفكرة فهي الفكرة عن إدارة الكاتب إللقائها إىل القراء وكثريا ما هذه 

ة غري مباشرة وتكون هذه الوصايا يف الروايات الطويلة األمانة وصاب خلفي

مكل من هذه . أكثر مما توجد يف الروايات القصرية ال سيما يف قصة القصرية

الوصايا أو األمانة علي حسب منظور الكاتب أو فلسفة أو أراء كانت 

وعمل الذهن وتوارد املعاين فيه خاطرة أو رأي ينتهي  44.إجتماعية أو فردية

  45.إليه الذهن يف أمر من األمور أو موقف من املواقف

  ة رجاء الصانع و رواية بنات الرياض حملة عن ترمج: املبحث الثالث 

 ترمجة رجاء الصانع  .1

كان كاتب هذه الرواية امسه بنات الرياض رجاء الشركة الصانع ولد يف 

 25واآلن . واليت أثريت يف الرياض اململكة العربية السعودية 1981عام 

ة رجاء الصانع أيضا جاء من عائلة من األطباء يف اململكة العربي. عامًا عمر

السعودية وخريج من جامعة امللك سعود على شهادة البكالوريوس يف طب 

  . 2005األسنان يف عام 

                                                 
 20. ، ص)م1979.دار العلم للماليني:ليبنان-بريوت( املعجم األداىبجبور عبد النور،  42
  287:ص,)م1964,مكتبة األنجلو المصریة: القاھرة ( النقد العربي الحدیث, دمحم زغلول سالم  43

44  Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi(Yogyakarta: Gajah Mada University Press.2010) 
, hal.323 

 195: ، ص)م1979.دار العلم للماليني:انليبن-بريوت( املعجم األداىبجبور عبد النور،  45
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وشجعته على اهتمامه بالقراءة والكتابة يف العامل للحصول على جتربة 

، وكان أحد املتدربني 2006-2005بينما يف الفرتة . حقيقية ألصدقائه

مستشفى  ،)national university hospital( يف مستشفى احلرس الوطين

 Raja Faisal dan(امللك فيصل التخصصي ومستشفى امللك خالد اجلامعي

Raja Khalid University Hospital(.  الدكتور رجاء  الصانع اآلن االنتهاء من

كان العمل املنجز " بنات الرياض. ")Chicago(دراسة املاجستري يف شيكاغو

ه يف خمتلف منتديات اإلنرتنت يف وعلى الفور قدم امسه جيري مثرة الشفا

ولو إمسه و تألفه مل يشهر و مل أكثر يؤلفها جنيب حمفوظ ، ولكن . العامل

هذه الرواية ميكن أن يكون دليًال على أن رجاء الصانع جديرة مبحاذاة مع 

  . سائر الشعراء العرب أخري 

 مؤلفات آديبة لرجاء الصانع .2

امللك عبدهللا الواليات املتحدة رجاء  كانت من أعمال" بنات الرياض"رواية 

 . الصانع لألوىل والوحيدة

 خمتصر رواية بنات الرياض لرجاء الصانع  .3

قبل أن تبحث الباحثة خمتصر الرواية بنات الرياض تبحث الباحثة يف الكتابة 

  : أما تفصيلها مما يلي. الرواية

 : هويّة الكتاب مشتمل على .1

  بنات الرياض : املوضوع 
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  رجاء عبد هللا الصانع : املؤلف 

  جوئني غروب : املطبعة 

  2005: عام الطبعة 

  صفحة  163: حجم الكتاب 

 حبكة تقدميية: حبكة القصة  .2

سدمي , مليش, احملبة أربعة الشخصية األساسية وإمسها قمرة: املوضوع  .3

 . و ميشل

 الشخصيات  .4

  لرئيسية اليت تضمن املرأة اجلميلة من شخصيات ا :قمرة

 الوظيفة 

  زوجة نازار, املرأة اجلميلة من شخصيات الرئيسية : مليش 

  اليت , املرأة اجلميلة من شخصيات الرئيسية: سدمي

 شخصيات خملصة 

  املرأة اجلميلة من شخصيات الرئيسية أصله املدينة : ميشل

 .العرب و األمركية

  زوجي قمراة(يد املرأة اجلميلة و العشيقة رش: كاري( 

  زوجها قمرة : رشيد 

  أن يؤدي الصراع إىل ميشيل، بسبب قرار هلا على : فئيصل

 .الزواج من نساء أخريات بسبب عائلة الرجل

  يف النزاع إىل شيدمي ,,,رجال من كلية:واليد. 

  الرجال الذين يسبب الصراعات شيدمي: : فاراز. 

  ع يف مليسالرجال الذين يسبب الصرا  :نيزار 

  املرأة من كوايت : أمي نوائري 
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  عمه شيدمي: بييب بدرية 

  رجل الذي أصبح يعهد مع قمرة عن طريق : سلطان

 .الدردشة على اإلنرتنت

  أصدقاء مليش يف اجلامعة اليت الفريق الشيعى : فاطمة الشئية 

  خيتلفون على الصداقة مليس اليت , توأمان مليش: تاماراة

 .وفاطمة

  يف صفوف اجليش للمملكة، الذي هو مسؤولون :مساعيد

 .تطبيق لقمرة

  أصدقاء قومروه وشيدمي، وموظف يف املصرف: طاريق. 

  أخي فاطمة اليت يتعرف بامليس :علي 

  خال ميشيل كما حيبها كاحلبييب :ماطيو 

  رجل الذين يتعجب إىل جتمل و ماهرة الفكرة :محدان

 ميشيل 

 إخوان قمراة : نواف و نايف 

  أخته قمراة :نفالح 

  أخته قمراة وله تنكح آنفا من ذلك قمراة: حفصة 

  أخته قمراة: شهال 

  أصدقاء مليس من مرحلة الطفولة : فدوا اهلسدى 

  الذي يعرفها مساعد. عّم قمراة :أبو فهد. 

  .متسكون إيل التفاليد والرتاث القدمية 

ص بنات الرياض فأرادت الباحثة بشرح بعد أن تكلم الباحثة عن أشخا

هذه الرواية إحدى صناعة فنية األدبية لرجاء عبد هللا . خمتصر يف هذه الرواية

رواية بنات الرياض أو بنات الرياض أ�ا تتصل الصانع اليت تقص عن السرية 

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



22 
 

الصداقة . بأربع فتيات من الرياض الذي أصبح الشخصية الرئيسية يف الرواية

كانت الفتيات األربع . أن اقامتا الصغرية ويكرب حىت وهم حضر كليةبينهما منذ 

على قدم املساواة املتبادلة حتتفظ بقصة حب من راتبها، وأ�ا حتاول أيضا 

قصارى جهدها يف القتال من أجل حب كل واحد منهم على أمل احلصول على 

يانة ولكن خالفا للفتيات األربع احلصول على اخل. السعادة يف وقت الحق

ولديهم رغبة قوية لتحدف احلسود و أكره على مواصلة . واحلزن من أزواجهن

  :وكانت الفتيات األربع يعىن. مستقبله ليكون األفضل

كان , وهلا إمسها رشيد. قمراة القسماىن إ�ا تنكح بالرجل ختتري عائلتها

رشيد يف  ولكن ينبغي إ�اء العالقة املنزلية قمرة و. رشيد أصله من حمرتمة وغينّ 

نظرًا رشيد امرأة اجلحيم اليت تنشأ من اليابان، حىت قبل الزواج قامرة .  الطالق

رشيد فعال بعالقة مع السيدة األوىل، وبعد ريسيبوت تزوج قامرة أن تظل 

رشيد و كاري، حىت قمرة املطلقات , تتشابك، ولكن بعد اخليانة العالقة قامرة 

  .وإىل منزله  مع حالة حوامل

بعد . اهلارميلي هي مرأة اجلميلة  اليت خمطوبة بالرجال إمسه وليدشدمي   

شيدمي يف هذه رواية تصوره كمااملرأة يف . جمموعة طويلة من خالتها امسه البدرية

ولكن يف بلده قصة حب . وصف ذكية، وليد يأيت أيضا من عائلة حمرتمة وذكية

ته بعد شيدمي إعطاء  عاشته احلزن حزين أكثر بكثري من قمرة، يقطع وليد خطيب

  . وشهدت اإلجنازات الناجتة عن ذلك الفشل يف دراسته. كل الشرف لوليد

ميشيل  عبدالرمحن هي املرأة اجلميلة هذه تضمن الوظيفة بأصل من 

وأنه ينتقد أيضا دائمًا الثقافة اليت يتم , وله فقد حرية الفكرة.  العرب األمريكي

وقصة . لسعودية اليت دائمًا حتد اجلماع للمرأةتطبيقها يف جمتمع اململكة العربية ا

تعترب دائمًا وقد الفكر يف اجلزء اخللفي من حديث ) فيصل( احلب مع احلبيب 
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الطريق ميتد غواصة ألنه يف �اية املطاف جيب أن تطيع ينكح مع املرأة املتزوجة 

  . اختيار أفراد أسر�ا

تاة ذكية مع مليس جداوي فتاة حماضرات يف كلية الطب، هذه الف

التنبؤات النجوم وهذه الفتاة الذي لديه قصة حب الذي ينتهي حلسن احلظ، 

. حيصل نزار احلب ويف النهاية تزوج اليف حلسن احلظ يف ندائه الثالث مع اآلخر

نيزار أيضا طالب الطب التخرج بااملمتاز، ويف �اية . أنه حصل على حبة لنيزار

  .املطاف هم الزواج والعيش بسعادة
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