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ABSTRAK 

 و
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap struktur intrinsik cerpen 

“al-Maradl al-Mutabaadil” sekaligus mengetahui tipe fiksi karya tersebut. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori fiksi Robert Stanton membagi 

unsur interinsik menjadi tiga yaitu fact (fakta cerita) yang terdiri dari tokoh, 

latar, dan alur. 2) literary devices (sarana sastra) yang terdiri dari judul, sudut 

pandang, gaya dan tone, simbolisme, dan ironi. 3) theme (tema). Serta 

mengglongkan fiksi dalam tiga belas tipe. Penelitian ini menggunakan metode 

korelasional analisis dengan mengkaji pustaka (library research). 

Peneliti menemukan unsur interinsik berupa fakta cerita yang terdiri 

dari tiga tokoh yaitu istri, dokter, dan suami, yang berlatar tempat di klinik, 

ruang tunggu pasien, ruang periksa, dan rumah serta berlatarkan waktu pagi, 

sore dan malam dengan alur maju. Adapun konflik dan kimaks cerita ada pada 

subplot. Pada sarana cerita, judul “al-Maradl al-Mutabbadil” berkaitan dengan 

keadaan yang ada pada fakta cerita, dengan sudut pandang orang ketiga-terbatas 

serta gaya bahasa yang jelas, mudah, dan religius dengan tone syok, tone ironi, 

sedih, dan marah. Terdapat dua ironi yaitu ironi dramatis seperti ketika sang 

istri mengetahui penyakitnya, ketika dokter bertemu sang suami, ketika dokter 

mengetahui sang suami datang sendirian di hari kedua periksa, dan ketika sang 

istri meminta cerai kepada sang suami, dan tone ironi sebagaimana pada 

pembahasan tone. Maka tema cerita ini adalah “free sex merusak hubungan tali 

kekeluargaan”. Oleh sebab itu tipe fiksi karya ini adalah cerpen realis karena 

mengangkat tema sosail serta tidak ditemukannya simbol dalam cerita. 

 

Kata kunci: unsur intrinsik, “al-Maradl al-Mutabaadil”, fiksi realis. 



 
 تجريد

 ز
 

رض املتحادل" "امل قصةالن يف تضم  ت ية اليتعناصر الداخلعن الكشف اذا الحث   هلغرض لا

اليت  Robert stantonفاستخدم الحاح  النظرية اخليالية لروبرت ستانتون  .القصة عو ن عن كشفلاو 

)حقائق القصة( اليت حيتوي على الشخصية واخللفية واحلحكة.  fact( 1ثالثة أقسام هي: تتكون على 

2)literary devices   وسائل القصة( اليت يتظمن من العنوان والوجهة النظرية واألسلوب والنربة(

خدم هاذا يستعشر أنواع.  ثالثة)املوضوع(. وينقسم نوع اخليايل على  theme( 3والرمزية والسخرية. 

الدراسة املكتحية  خالل من الدراسة هاذه يف لتثليل (corelational) الحث  مبنهج االرتحاطي

(Library Research.) 

ونتيجة هاذا الحث  اكتشاف العناصر الداخلية من حقائق القصة اليت حتتوي على ثالثة 
أشخاص هي الزوجة والطحيب والزوج. ويستعمل اخللفية املكانية بيَت ممارسِة الطحيب وحجرة العالجي 

 .الليلة األمساملساء و الصحاح و  يشمل علىففية الزمانية لخلاوالحيت، أما بالنسحة  اإلنتظار وحجرة
ائل ، ووجد صراعة وذروة القصة يف احلحكة الثوية. ويف وساحلحكة يف هاذه القصة هي احلحكة املقدومة

 –لثال  اوجه نظري القصة الشخص القصة  العنوان "املرض املتحادل" الاذي يتعلق حبقائق القصة ب
هي الحالغية والعمية. أما النربة يف هاذه القصة فو  السهلة أسلوب األسلوب يف هاذه القصة هي. حمدد

ىل قسمني، هي: ينقس إ هنا السخرية .والنربة الغضوب النربة الساخرةلصدمة و النربة او  النربة احلزنية
، الزوجة عن مرضها. الثاينحني عرف األول، السخرية الدرامية اليت تشمل علي أربعة إحوال هي: 

حني يلقى الطحيب الزوج. الثال ، حني عرف الطحيب أن  الزوج أيت وحده. الرابع، حني يلقى الزوج 
العناصر الثال   .اليت مشلت يف الحاب النربةة يف هاذه القصة هي ر خاالس النربة هناك عنوجد . و الزوجة

نوع أما  .مفسد على الروابط األسريةاجلنس املوضوع يف هاذه القصة هي حرية ممارسة هي املوضوع، 
 الواقعي.القصة هي فالقصة هاذه القصة القصرية 

 

 اخليايل والقصة القصرية "املرض املتحادل" والنوع داليةصر اكلمة الدليلة: عن



 كلمة شكر وتقدير
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

 ح

 

ا وجعل ، تبارك الذي جعل يف السماء بروجاذي كان بعباده خبريا بصري ال هلل مدحلا
لذي بعثه ا دا عبده ورسولهمن ال إله إال هللا وأشهد ان حما فيها سراجا وقمرا منريا. أشهد

له وصحبه آ ىق إبذ ه وسراجا منريا. اللهم صل عليه وعليرا، وداعيا إىل احلذا و ري ابحلق بش
 .د. أما بعاما كثري وسلم تسلي

 الباحث شكر يو  ستعا ته.ذ ه واإب البحث اهذ وا تهى تم  واحلمد له قدهلل الشكر 
ة "املرض العناصر الداخلية يف القصة القصري " حتت العنوان هذا البحثمتام إملن يساعد يف 

قدر لباحث ال ياألن  "دراسة حتليلية داخلية لروبرت ستا تون(املتبادل" لنجيب حمفوظ )
دعاء  علىو أساتذي الكرام وأصدقائي األعزاء  ال مبساعدةإء كتابة هذا البحث اإهنعلى 

و وبذلك أرج لو من النقصانخي ال هذا البحثأن  عتقدوي ومساعدة اآلخرين. والدي  
 .بحثال اءهنإيف  طاقتهبقدر  الباحثوقد اجتهد متام هذا البحث. ابلنقاد البناء إل

 ، منهم :هناء هذا البحثإل شكرا جزيال إىل من يساعد أقولهلذا و 

 وم الثقافيةوالعل آلدابكلية اب عميدك  املاجستريزمزم أفندي  الدكتور سيد الفاضلال .1
 ؛سالمية احلكومية جوكجاكراتن كاليجاكا اإلامعة سواجب

كلية ة وأدهبا بقسم اللغة العربي رئيسك  رياملاجست الفاضل الدكتور أوكي سوكيمان سيدال .2
 ؛سالمية احلكومية جوكجاكراتن كاليجاكا اإلامعة سواجب علوم الثقافيةالاآلداب و 

ب قام جبهد يف هتذيمشريف الذي كواحد هداية املاجستري،  حممد الفاضل السيد  .3
 ؛األلفاظ والكتابة وتنسيق األفكار املقدمة يف هذا البحث

لى كل كأستاذي، شكرا كثريا ع  املاجسرت النهضيني خري الدكتور دس الفاضل السيد .4
 .علم

املدرمسات و من املدرمسني ذه الكلية هات الذين فضل يف إمتام دراس ي هباجلمجيع  .5
 واملوظفني واملوظفات؛

 ن وجياك ساا.شاه آجو  ينإىل أخي الكبري أرد وابخلصوصأمي وأيب واخويت،  .6
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 البحث خلفية .أ

أن جيعل  سهلةالأمور وليس من . Maestroل األديب الكبري من يد مايسرتو مولد الع
كل عام   د يفيوج. وهذا العمل ال قارئلوالقوي جاذبية ل ةداب اخليالياألديب من اآلالعمل 

  لية اجلميلة والطويلة.لعماحتتاج إىل التفكري العميق و  ةاألدبي يةعملال عتصنوال عقد أو قرن. و 
  وإذا –قول ي نأستطيع يو  .هتطور و  للمجتمع احملاضرمقايسا للنجاح  العمل األديب كان

وسوف  .، فتلك الدولة يف احلضارة السيئةاألديبوشعبها ليس له العمل  اجملتمعكانت 
. مهادتطور األمة و تقرا من ؤش أن يكون مألن تطور العمل األديبهتدد األمة ابإلنقراض. 

كبرية يف لوهذه ظهرت من األمم امع مرور الزمان.  هاور فتطاألدب تطور واألمة اليت لديها 
ا حيث يتطور حضارهتم حىت وقتن .صول النجاححعلى عصران احلاضر كدول العريب 

حول فيد على   يةاألدب )األعمال(لة املصرية اليت ولدت عدد العملو احلاضر. كما الد
 .األدابء

)ب(  ليس التقليد. يةالذي لديه اخلصائص: )أ( اإلبداعاألدب هو العمل الفين 
( تقدمي ه. )ةتماسكامل هلا صفة ةستقلوامل. )د( ل  ق  ت  س  عفوية من العاطفة. )ج( م  الفورة 

على  األدب حيتويو  1.لغة اليوميةال بء ياشاأل( الكشف عن وتركيب األشياء املتناقضة. )
 ةربهذه التج وأوضح 2ية.ل   احمل   يةماعتجاإل ةتجربالو  ؤلفمللذاتية التجربة من ال موعةاجمل

                                                           
1 . Diterjemahkan oleh  Melani Budianta, Jakarta: Gramedia Teori Kesusastraan dan Austin Warren, WellekRene 

1989), hlm: 3. 

2 , Yogyakarta: Seleksi Penerbitan Sastra Pendekatan, Teori, Metode, Teknik dan KiatPenelitian Sastra: Sangidu, 

Asia Barat FAKULATS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS GAJAH MADA 2007), hlm: 1. 
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يلة يةعناصر األدبال منبوضوح  اعة اجلديدة الصنمل ع هو يةاخلياليف احلقيقة أن  اللغة.  ب و س 
ي ة الك ل مةالقد م األرض يف ت يتال  ابحلكم الذايت، عألدب اخل اض  اب ت عىنأي  – املستقلةو  ب ن  

أن   يختلصبياانت فالمن تلك و  3.لك األدبمن ذ يةارجاخل اجلوانب البنيةوال يراجع 
 أوضحت يتالاإلبداعية  الذي يتضمن من التجرابت الذاتيةهو عمل الفن  األديبعمل ال

 . ة بوسيلة اللغةيالصناععناصر اليف 
نوع األديب هلا األثر الهذه  قصة القصرية.ال يه عاصرةامل يةعمال األدبأنواع األومن 

قصة الأن   Stanton ستنتون رأى .ملةاالكاخللفية احملددة وغري و  احلبكةوالشخصية و  للقارء
 نيمخس مناألقل  أو اتف كلمآلمن مخسة عشر ا تتكون يتال ديبعمل األالالقصرية هي 

 دابءاأل قصوصة. ومنألاب ذكر اترة ةعربيالاألدبية  يف ت القصة القصريةكان  4صفحات.
. بعض أعماله يفاخلصصية  ائصصاخلله و هو جنيب حمفوظ.  القصة القصرية يف شهورينامل

عبارات حم  يَّة ع ن ملو  م يتال اخياهلمن حيث ة ي  ل  ع  ال لىيدل ع قصة القصريةالمؤلفاته من 
 .يةتالفلسفو  من اخليال ةمليئو 

الذي  األديبك.  فةختل  ر املفكأله و  رصمب يناملشهور  ابءاألد من وظ هوفجنيب حم
 ؤدي إىلتاليت  هتكتاببسبب  احملافظني  علماءالمن  اتنتقدإ لهو  ةجتماعياإل سياقاأل دق  ين

تمثيل اليعترب نه أل املصريةورة يف الث  قدوة  كعامل أو  اهوير . االجتماعيةو  م الدينيةاخطرة القي
مهور جلرغبة امل يةل األدبعماأل يف نتجيةامل األدابءمن  احدى. هو روة الواقعية يف مصرذ  لل

ويعط من  يةرحواملس قصة القصريةالأو قصة الفلسفة ال أورواية الاجملتمع من القارءين يف 
 .نصف حياته لألداب

 من ادل"رض املتبامل" نجيب حمفوظ هول القصريةيف القصة  ةدبيه األلاعمأومن 
عناصري لا. هذه القصة القصرية ي بىن على بعض "هس اجلنون" القصرية  القصص املختارات

الصناعة  التحليل يؤدى ملعرفة بعضحتليل تلك العناصري. و على  م  ه  ، لذلك م  ةالداخلي
لك ذمن و . الرائعو  ةاإلستثنائي ةاعات األدبينصالف الذي قد ألنجيب حمفوظ ل ةاألدبي

                                                           
3  (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm.8.Teori Pengkajian FiksiNurgiantoro, Burhan   

4 (New York: Holt Renehart and Widnston Inc, 1965), hlm.37An Introduction to Fiction,  Stanton Robert 
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 للالذي حي ت ستانتونر لروب من النظري ةالداخلي عناصرال الباحث سيعرف ةاألدبي العمل
جيب نلقصة القصرية ال من مشكلة ههذ إضافة منو  ،ةياألدب عملال ةعناصر الداخليال

  ."رض املتبادل"امل عنوانالحمفوظ حتت 
 ةأن العمل األدبي "The Introduction to fiction"يرى روبت ستانتون يف كتابه و 

الذي يقص  عن أشياء  (serious fiction) طرياخلاخليايل  يةاألدب العملينقسم إىل قسمني: 
 شهورملااخليايل  األديب عملالو  سياسية واالقتصادية واالجتماعية،ك  )الثقيلة(  ثقلةلا
(popular fiction الذي )قصص كقصص اهلزيلة و   ةسهلة لقراءالو  فيفةاخلشياء األقص  عن ي

(. يبصفة الذايت )غري موضوع ةيف العمل األدبيقيمة الأن  5.قصص األطفالو  احليوان
 مأ هحسن من حيث ةالعمل األدبي قيميف تاليستطيع أن جيعل أسس قيمة ال تلك لذلك
 عاطفي تناول الفين على قدريو  عمل الفين وه األديب عملال. ألن ةالعمل األدبي هقبيح

ا رأي احلقائق املوجودة فهذو  قيمة األدب أبسس النظريةنسان. بل اذا يرى املثقفي اإلو 
 .قبيحهأو  هحسن ةيبداأل عمللك الذ على ةمستعملو  مستقبلة

يشمل على حقائق  ةخلياالد عناصرال عن Robert Stanton ت ستانتونر يرى روب
 تضمنتلقصة اليت ائل اوسو لفية  م املوضوع اخلخصية و الشبكة و احلن م تضمنت القصة اليت

مناط أ هذه هيرية. خوب والصوت والنربة والرمزية والسواألسل وجه النظرو  العنوان من
كفائة الفهم عن   ألجل ،Robert Stanton ت ستانتونر روب كتابيف   تالبحث كما ورد

 البحث.و  النظرية
 تحديد البحث .ب

 ا يلي:يف هذا البحث كمت، فتحديد البحث إضافة من تلك البياان
ما العناصر الداخلية اليت تتضمن يف القصة القصرية "املرض املتبادل"  .1

 ؟لنجيب حمفوظ

                                                           
5 (New York: Holt Renehart and Widnston Inc, 1965), hlm.7An Introduction to Fiction, Stanton, Robert.,  
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رض "املرية قصة القصلل لعناصربني اعالقة الو  )النوع اخليايل( قصةال عنو ما  .2
 ؟"املتبادل

  البحث أغراض .ج

 يف البحث كما يلي: غراضفاألإضافة إىل حتديد البحث 
رض امل"ن يف قصة القصرية تضم  ت ية اليتالداخل عناصرالعن ف كشلا .1

 " لنجيب حمفوظ.املتبادل
جيب " لنمرض املتبادل"قصة القصرية لل ع اخليايل ا نو األ عن فكشلا .2

 .حمفوظ
  فوائد البحث .د

 سبق من العرض فالفوائد البحث يف هذا البحث كما يلي:مما 
 تطبيق النظرية املعاصرة لروبوت ستانتون .1
 يف البحوث األدب املعاصرةاإلنطالق و  مراجعهذا العمل أصبح  .2

 المكتبى  قيقتحال .ه

ن البحوث ع لبيان األخطار هذا البحث تحقيق املكتيب يف هذا البحثالوحيتاج 
به حىت أمتكن من حتديد وتقليل مستوى املخاطرة من أوجه التشااملاضية، يف اليت صنعت 

 بني حبثه مع الدراسات اليت مت القيام به.
نجيب قصة الشريدة القصرية لحتت العنوان الذي كتبها رينا سوراينيت  البحث

ة األداب والعلوم كلي  ،حمفوظ: دراسة حتليلية على العناصري الداخلية عند روبت ستانتون
قة القصة، ونتيجة هلذا البحث هو حقي .الثقافية جبامة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية

لقصرية هي حبكة املتقدمة، ألن ر وى األحداث اليت مت وتشمل،احلبكة يف هذه القصة ا
جتميعها من احلادث األويل حىت النهاية على استكشاف األخطاء وإصالحها. سخصية 
يف القصة القصرية يتكون من الشخصية الرئيسية هي ح س ن ة. أما شخصية اإلضافة زينب 

ة املكانية ملكتب، وأان. خلفيهامن، األم، يسباين حممد راضي، الدكتور أمحد شليب، وصيب ا
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يف القصة القصرية الشريدة هي يف منزل أسرة حسن والغرفة والشارع وفندق الريش، غرف 
 Lasbalوغرفة فندق الضمائر الثمانية   Lasbalفندق الريش وفندق الضمائر الثمانية 

عصر لواحملطة. خلفية الزمنية يف القصة القصري الشريدة تشمل على الصباح واملساء وا
والفجر، ولكن مل يعط الوقت كالساعة أوالتاريخ أوالشهر. اخللفية االجتماعية كما هو يف 
القصة القصرية يصور حياة الشباب يف احلب، يدعى الرجل ح س ن ة وله صديقة اإلانث 
تدعى زينب. املواضيع الرئيسية الواردة يف القصة القصرية الشريدة على العالقات اليت تقوم 

لن جتلب اخلري. أما ابلنسبة موضوع القصة البسيط هو: احلب هو هدية من  على شهوة
هللا سبحانه وتعاىل وانه ال يعرف الوضع وااللتزام القوي ال جتعل الشخص أثرت بسهولة. 
وسائل القصة مثل وجهة النظر املؤلف ي ست خدم يف القصص القصرية الشريدة هو كالراوى 

الشريدة يشري إىل شخصية إضافية يسمى زينب هامن، أي احملدود، عنوان القصة القصرية 
اإلمرأة املطردت. عناصر الداخلي الواردة يف هذه القصة القصرية لديه عالقة وثيقة للغاية 
يف بناء القصة أو تشكل كال متماسكا. حبيث ميكن أن يفهم هذه القصص بسهولة وكانت 

ف نسية الذين ال توضع على املوقانجحة جدا يف نقل موضوع أو فكرة عن الكتاب الروما
 6الفعلي.

طهري  "القصة خاليت صفية والدر لبهى عنوانابل سييت منورةالذي كتبها  البحث
وانن  كلية األداب والعلوم الثقافية جبامة س  )دراسة حتليلية ابلنظرية روبرت ستانتون(

 تانئيسير  خصيتانالش حصل يف هذا البحث اكتشافما و  .كاليجاكا اإلسالمية احلكومية
لشخصية "أان" منها ا ةياإلضافتتضمن عشرون الشخصيات و  يف الرواية وهي صفية وهريب

وجه النظري منظور الشخص األول ما الشخصية الرئيسية. خلفية املكنية  احلاكي ويكون
. إلضافةابيت  صفية والبيوت للشخصيات و  قرية بدون اسمو  Luxorيف هذه الرواية يشمل 

ية يف استعمال يف هذه الرواية. أما خلفية الزمانو  والبيئة ما حوله، أكثر ذكورالدير خلفية 
هذه الرواية يشمل على أوقات اليومية  كالصباح والظهر واملساء والليل وأوقات اخلاصة  

                                                           
ت حمفوظ: دراسة حتليلية على العناصر الداخلية عند روبرينا سواينيت، قصة الشريدة القصة القصرية لنجيب  6

 (2010ستانتون، البحث، )جوكجاكرات: جامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية، 
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ني هو إن  الرب  اليتم ابلفور أحياان. الوحدة بكالعيد الفطري. املوضوع يف هذه الرواية 
 اإلضافة الرئيسية واملوضوعو  اإلضافة الصراعةو  سخصية الرئيسيةوال اإلضافةالشخصية 

احلياة  . وحدة العامل صفية هو عاملوالرئيسية كلهم وحدة الذي املتناغم والتثبت القصة
واستعمل  .السكان األصليني الذي يتصمن قيمة العرف الثقافات واالنتقام والدين والقرابة

واية التشبيه التمثيل واللغة العمية. واستعمل عنوان الر و  املؤلف أسلوب اللغوية كالكناية
لصفية ل"صفية" من اسم الشخصية يف هذه القصة. أما خاليت هي اسم الندائي سخصية 

 7من شخصية ال"أان".
محار احلكيم  روايةحتت العنوان  جينديىنجواينالذي كتبها ريزقي مؤمنات  البحث

لوم الثقافية جبامة كلية األداب والع  ،لروبت ستانتونليلية بنياوية حتلتوفيق احلكيم: دراسة 
حصل التحليل وجد عناصر الداخلي يف القصة  .سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية

الشخصية. حبكة القصة يف هذه  21الرواية محار احلكيم. وجد يف حقائق القصة عن 
ة. ويشمل  املدن القصة يف هذه الوايحادثة  14شمل ة. وتالرواية حبكة ال املعتكف

والشوارع والقرى يف مصر وأوروب عن خلفية املكين. وتنقسم خلفية الزمنية على فرقني: 
الكلمات يراجع إيل األوقت اليومية  كالصباح واملساء والكلمات اليت يعلق مبعىن القت  

. ويشمل وسائل القصة على: استعمار الشخص كالشمس. املوصوع يف هذه الرواية هي
محار احلاكيم الذي حيكي احلمار الذي أصبح صديقا ل"أان". األسلوب الذي العنوان: 

على الدرامي  يشمل الصوتو  ، التشبيه، التمثيل.لة اإلستفهاميشمل على الغة العمية ومج
احلر. ويشمل الشخرية ك دخل محار الفندق مزية الزاهد و والذعر والغضب. ويشمل الر 

 8ويبقي يف احلمام.
دم املكتيب أعاله، كان هناك بعض األحباث والدراسات اليت تستخوبناء على حتقيق 

ية، وهناك دراسٌة واحدٌة على نفس األشياء املاد نظرية البنيوية الداخاية روبرت ستانتون.
                                                           

ن(، البحث، )جوكجاكرات: روبت ستانتو سييت منورة، القصة "خاليت صفية و الدير لبهى طهري )دراسة حتليلية ابلنظرية  7
 (2010اإلسالمية احلكومية، جامعة سوانن كاليجاكا 

رزكي مؤمنة جيندينجواجني، رواية محار احلكيم: دراسة حتليلية بنيوية لروبرت ستانتون، البحث، )جوكجاكرات: جامعة  8
 (2010سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية، 
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 يف ملختلفةولكن ا مهس اجلنونبعنوان لنجيب حمفوظ قصرية القصة ال يف خمتارات وهي
 هود اليت بذلت وكما يف ذلك استخدام. بعد البحث بكل جمستخدمة القصة القصرية

جيب حمفوظ. لن املرض املتبادل اإلنرتنت، مل يكن هناك حبوث ودراسات القصص القصرية
 ولذلك، كان البحث والدراسة من العناصر الداخلية لروبرت ستانتون يف القصة القصرية

 ممكنة وقابلة للتنفيذ. املرض املتبادل
 اإلطار النظرى .و

يتم تعريف النظرية األدبية على أهنا جمموعة من األدوات اليت يتم استخدامها 
تتكون من  اليت هو بنيةاألدب  الصناعة أما 9ألدب.ابلوصف وتصنيف وتعميم ما يسمى 

فالبنية  10االحتاد. عالقة متبادلة للطرفني يفالإقامة فوحتديد بعضها بعضا،  رتابطةاملعناصر ال
عناصر لايف وحدة العالقة، كل عنصر على تنوعة النص. املعناصر الني هي العالقة العامة ب

يف  عناصر أخرى مناسبا وفقا للموقفب قةإال ابالشرتاك والعال اصاخلما هلا معىن  يخر اآل
 لذلك الميكن العناصر ينظر ابألشياء اليت وحدها، بل هذه أشياء الشابكة البنية العامة.

وقسم نفسه.  ةرتكز على العمل األدبيتحلقيقة أن  كل مقاربة اب .إىل تلك األدب املرتابطةو 
 هذه املقاربة ابسم التحليل الداخلي

روبرت نظرية لابل "املرض املتبادل"ويستخدم هذا البحث بتحليل القصة القصرية 
 ةليعناصر الداخال ينقسم أن ه يف كتابه Stanton ستانتون رأىكما   .Robert Stanton ستانتون

 literary( ووسائل القصة )theme( واملوضوع )factsهي حقائق القصة ) أقسامعلى ثالث 

device.)11 احدى ال يقف و  وحدة املعىنالتشكيل يف بعض العناصر الثالثة  بعضها  ترتبط
سخدم إ، فStanton لستانتونه ي يطابقذنمط البحث الالمن . عناصر آخرالبدون  العنصر
يق هذا البحث تفر  اأمو . القصرية كبنية ثروة التحليلكشف القصة ب البحث هذا الباحث

صلى روبرت كتاب األيف  البحث ومنط على ترتيب وكيفية البحث.  إال فقطغري  الف
                                                           

9 viii.,(Jakarta: Grasindo, 2008), hlm: Pengantar Teori SastraSiswanto, Wahyudi.,  

10 ,(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm.36Teori Pengkajian FiksiNurgiantoro, Burhan,  

11 11(New York: Holt Renehart and Widnston Inc, 1965), hlm.An Introduction to Fiction, Stanton, Robert,  
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تشاف موضوع كا   ألن  . وضوع  م وسائل القصةامل عن حقائق القصة بدأ التبيني ستانتون، 
هذا البحث  القصة. لذالك يفالبد على معرفة حقائق القصة  م وسائل يف احلقيقة القصة 

 ملوضوع.واوسائل القصة على حقائق القصة  قدم
 العاصر الداخلية .1

 حقائق القصة .أ

ثة القصة هي حقائق القصالثالثة العناصر الثال وخلفيةوحبكة القصة الشخصية 
يسمى ب "تركيب الواقعى" أو  القصة يف يالية اخلحداث األبوضيفة مالحضات 
 وأما تركيب الوقعى فهو من أحد كيفية تنظيم التفاصل. وبتلك"مستوايت الواقعى". 

عناصر الثالثة تعرف بناء املوضوع. ألن تفاصل القصة حيتوى على الوظيفة املتناقضة. 
م  اخلياىل مااستعمل  إلدراك تركيب الوقعى القصة البد يؤن ابلقصة، يغص نفسى ب و ه 

م ع، لقارء القصة البد جين ب الوهالقصة. ابلعكس، إلدراك أمناط حيمل قيمة املوضو 
 اخلياىل ويسأل لنفسى، ملاذ املؤلف خيتار تلك التفاصل؟ لوهذان التقريبان يفعل بصواب

فالقارء القصة سوف يعرف أن التفاصل يف القصة "معقول" و"ذومعىن أو مغزى"، 
لكي شرط النماط احملمول قيمة املوضوع األوىل على صفة "معقول" حيضر من تركيب 

لوقعى. معقول هنا، ليس مبعىن متسأوي ابلواقع واحلقائق يف األرض، بل هناك اتساق ا
وينقسم حقائق القصة إىل ثالثة أنواع  12بني عنصر وعناصر أخر وفيه السبب والعاقبة.

 (.setting( واخللفية )character( والشخصية )plotهي احلبكة )

 احلبكة (1

حبكة الرواية هي  13ط السبيب.احلبكة هي سلسلة اليت تراتبطة من وإرتبا
عناصر األخرى، أن  حبكة الرواية يستطيع  الص لب أو عظم الظهر قصة. مميز من

                                                           
12 22-23.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlmTeori Fiksi Robert Stanton Robert Stanton,   

13 .14hlmAn Introduction to Fiction, Robert, Stanton,  
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أن يدلل على نفسه. القصة لن يفهم ابحلقيقة إال مع مفهومة على حوادث الذي 
 يعلق حببكة الرواية وارتباط سبب مسبب وآثره. 

رواية ث يف القصة. اسطالح حبكة الاب  إل مج  ال أن  حبكة الرواية هي ربط احلواد
حمدد على حوادث يعلق بسبب ومسبب فقط. حادث السبب واملسبب هواحلادث 
الذي يسب ب أو أتثري من حوادث األخرى وال يستطيع أن ال  غ ىنى ع ن  ألن سيؤثر 
على سائر القصة. حادث السبب واملسبب ال حمدد على أشياء ظاهرية أو عملية 

تغري سحنة الشخصية وبعض من رأية ومقر راته وكل من  فقط، بل يشمل على
وكما عناصر األخرى أن  حبكة الرواية هلا قانون نفسه.  14متغري  ما غري يف نفسه.

ي  
 ن ط ق 

حبكة الرواية البد هلا القسم إبتداء وأوسطى وهنائي الظاهري ولبمؤكدي وامل
  15الذي بقادر على خلق املفجات ويظهر مع هناية املشدودات.

العنصران األسسيان الذي يبين حبكة الرواية هي الصراع والذ ر و ة. كل من 
صناعة األديب ليس أن  إال هلا صراع الداخلي )ظاهر واضح( اليت حضر من ارادة 
شخصيان أو كثر، أو اإلرادة شخصيٌة مع بيعته. هذه صرعات اخلاصة من تبعية 

زم كل منهم. صراع الرئيسي ال  صراع الرئيسي اليت هلا صفة خارجية وداخلية أو
على صفة األسسي كيحتلط صفات وقوات خاص كصدق مع نفق وبساطة مع 
خربة أو فردية مع ارادة التأقلم، إن صراعات كما يلي صار بنيات أسسي القصة. 
يف القصة ميكن أن  هناك أكثر من صرعة قوة، لكن صراعة الرئيسي  فقط الذي 

حبكة القصة. صراعة الرئيسي دوام يعلق ممسك يعانق كل حوادث الذي حيدث يف 
   16مبوصوع القصة بل هذان ؤموران متشابه.

                                                           
14 26(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.Teori Fiksi Robert Stanton Robert Stanton,   

15 28Hlm.Teori Fiksi, Robert Stanton,   

16 31-32Hlm.Teori Fiksi, Robert Stanton,   
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ن ه ألن الصراعة يف القصة هي حلوة القصة الذي  صراعة يف القصة ال حم  يص  م 
يغين شامل ويزداد قوة ج اذ ب ية القارء. الزم بوجود على صراعة يف القصة، ولو أن  

 و بني شخصني أو أكثر. صراعة على نفس ابطنة ونفس أ
حوادث الذي غري معلق على سبب مسبب عادة يرى غري مناسب على حبكة 
القصة وغالب أيىب يف كتابة اخلالصة حبكة القصة. لكن قصة اليت ترى أن  تلك 
قصة جيد قليل من حيتوي حوادث غري مناسب. بل تلك حبكات القصة قريب 

 17ة.قرب وأصلب البكة جرى ابلقصوكث ف. وك لَّم أقل  الشخصية يف القصة فأ
حبكة الرئيسية لكن هلا  جزء منحبكة اجلانبية هي سلسلة حوادث الذي 

 ميزة اخلاص. واحد حبكة اجلانبية ميكن أن جتد بناء موزية حببكة اجلانبية األحرى.امل
هذا العمل هومن حموالت إلبراز أمه ي ة. وطريقته بتقنيايت أو تشابه. واحد من 

ة أتطري . هذه حبكة اجلانبيأشكال حبكة اجلانبية الزم ملعرفته هي اإلطار السردي
 فسيحصل قصة يف القصة. وحييط ابلسرد الرئيسي

ة طذروة هي عندما صراعة يشعر بشديد حىت اإلهناء غري متجن ب. ذروة هي نق
اليت القي قوات الصراعة ووجد كيف اهناء خمتارات املسألة. ذروة الرئيسية غالب 
على وجود حادث غري مذهلة. ذروة الرئيسية غالب على صعوب إلتراف ألن 
صراعات مرؤوسة هلا ذروات نفسها. حىت إذا صراعة القصة تكون على كنون أو  

يسية. حلصوص ذروة الرئكيفيات ومن خالل عدة مراحل خمتلفة فالميكن يتار اب
ذروة هي كانت  18بل اخرت واحد فالأبس به ألن تلك خمتار حم ف ن بناء القصة كله.

 19هناك حلظات حيث حيدث شيء؛ اليت حيدث شيء من مصري الشخصيات.
 

                                                           
 17 26(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.Teori Fiksi Robert Stanton Robert Stanton,   

18 32(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.Teori Fiksi Robert Stanton Robert Stanton,   

19 69lm.HTeori Fiksi, Robert Stanton,   
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 والشخصية (2

وأما الشخص والشخصية تدل على الشخص وفاعل القصة  ورسم الصورة 
خصية عادة يستعمل يف سياقني، اصطالح ش 20الواضحة لشخص ما يف قصة.

األوىل حينما شخصية يراجع إىل شخص الذى ظهر يف القصة، كسأل سائل: 
"كم شخصية وجد يف تلك القصة؟". والثاين حينما شخصية يراجع إىل اختالط 
من أي  مصاحل وارادة وعاطفة واملبادئ األخالقية من األشخص، كما ظهر بضمين 

لشخصية يف تلك القصة؟". يف أغالب من القصة يف سؤال:"ما رأيك عن طبيعة ا
د فيه شخصية األويل/الرئيسي هي شخصية الذى يتعلق بكل حوادث اليت  و ج 
تتحدث يف القصة. عادة هذه حوادث ظهرت التغيري يف النفس الشخصية أو يف 

  21فعلنا مع تلك شخصية.
". motivationع ل الشخصي أن يفعل على ما يناسب به يسم  ب "دافع العمل 

" الشخصي هو ع ل  على التفاعل املباشرة وميكن spesific motivation"دافع احملددة 
أن ال يعرف، والذى ي د لُّ على املوقفى التمثيلي أو حبدثة خاصة. "دافع األسسى 

basic motivation هو شكل عام من الشخصية أو إرادة ومقصودة الىت هتدى "
الذى هدف دافع األسسي هو وجه املكان   الشخصية من خالل كل القصة. وجه

أحياان، معىن اإلسم يستطيع يشعر حقيقة الشعر. يف  22كل دافع احملددة يتقابل.
هذا مسألة آخر، الصوت الذى يص و ت من اسم الشخصي يستطيع أن حي  اء صفة 

( وحجة املؤلف عن eksplisitما يشتمل فيه. دليل آخر الىت مهمة هي بيان )
  23ن كمثل هذا استمرار ينصر  لتصور ويفهم التشخيصه.الشخصيه. بيا

                                                           
20 .165,(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlmTeori Pengkajian FiksiNurgiantoro, Burhan,  

21 33.HlmTeori Fiksi, Robert Stanton,   

22 33.HlmTeori Fiksi, Robert Stanton,   

23 34-35.HlmTeori Fiksi, Robert Stanton,   
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 اخللفية (3

اخللفية هي البيئة اليت تشمل على احلادثة الواقة يف قصة والكون الذي  أما 
هناك بعض ألفاظ من إمكان ذكر  24حيدث مع األحداث اليت وقعت يف قصة.

"SETTING ع. واملشهور وحم  يط وو ض  " ابلغة العربية: الظرف وإ ط ار وخ ل ف يَّة وأ ف ول
يف استعمال عند الباحثني اخللفية والظرف. الظرف هو اسم يذكر لبيان زمن الفعل 

أو الظرف هو كلمة دل على كيفية حالة احلادث يف اجلملة من الزمان  25أو مكان.
واملكان ويظيف لبيان بياانت إحوال احلادث. أما اخللفية هي البيئة و س ط وب يئ ة  

وج و وحم  يط ووقت وصباح ومساء وليل وغري ما يدل على وراء حاله من  وه و اء
 املكان أو الزمان. 

اخللفية هي دائرة أو بيئة الذى يشتمل من احلادث يف القصة، كون كائنات 
. اخللفية ميكن أن تكون خلفية  الذي يتفاعل بكل حوادث يف  ص م يم  ال م وض و ع 

أو طريق مسدود ب دبلن وغريه. اخللفية   اد كاليفورنيااملكاين كاملقهى ب باريس أو أوط
ميكن أن تكون زمان اخلاص )من ساعة أو يوم أو شهر أو سنة( أو م ن اخ )من 
ج وأو ط ق س أو ه و اء( أو ف  ت  ر ة التارخي. ولوال يعانق مبباشرة الشخصية األسسي بل 

 26يعانق أشخاص كيفية حالة اخللفية يف القصة.
ية بني  بشكل وصفي. وصفات اخللفية اكتظ هبا قارئون ألهنم عادة أن اخللف

شديدة بكثري  ينيل مببشرة إىل لب  القصة. ولكن اخللفية البد جيد على ملحوظة
قبل ابداء القراءة الثانية. أحياان ظهر بعض السائل "ملاذا املؤلف يستعمل صور 

 اخللفية وتفصيل ريمتسأوية يف تبني  خلفية؟" فإجابة عن ذالك يعىن، بتخيل تغي

                                                           
24 .23hlmAn Introduction to Fiction, Robert, Stanton,  

25 33.HlmTeori Fiksi, Robert Stanton,   

26 35Hlm.Teori Fiksi, Robert Stanton,   
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ت  ع م ل أو تطبيق يف القصة أث ر   من كل اخللفية وكتب هل هناك من التغ ري  الذي م س 
 27ورص  عىب عموم القصة املتكامل.

أحياان أن اخللفية مؤثر ذي الشخصية. وأحياان أن اخللفية بتمثيل ن ي اب ة املوضوع. 
وحالة نفسية ( toneالن  غ م ة )يف كثري من القصة جيد أن  اخللفية هلا قو ة لظهور 

(mood ذي الشخصية. ج وأو ه و اء أو غالف جوي أو وحدة ضغط جوي ميكن )
الشك  يف أنه م ر آة اليت عك س  حالة النفسى الشخصية  أو تكون اخللفية أحد من 
ت ط ي ع  ابفهام   األرض املختلف يف خارج نفس الشصية. لكي سلوك الشخصية ي س 

 28بنيُّ الدقيق على امكانني ما سبق.كله، حيتاج على ت

 الوسائل األدبية .ب

الوسائل األدبية هي أسلوب )املؤلف( خيتار ويرتب تفصيل القصة الجتاح أمناط له 
معىن. هذا أسلوب حيتاج على قارء القصة ملرفة احلقاءق من حالل املؤلف ويفهم ما 

ا   29النتيجة.قصد عن تلك احلقاءق اليت احضر املؤلف يف القصة ال جياد  مبعىن أهن 
كطريقة التحديد والرتتيب تفاصيل القصة ألجل حتقيق األمناط ذو املعىن. وحيتاج على 
وجود هذه طريقة لكي يرى القارء بعض حقائق متنوعة من جهة التأليف ويفهم ما 

 ويشمل وسائل القصة عن:  30 املقصو عن احلقائق حىت بلغ املقصود.

 العنوان .أ

إذ تر حلضة، العنوان  31كتابه أن العنوان يتعلق مع القصة كافيا.يرى ستانتون يف  
ذات صلة بعمل ما فيه لذلك كالمها يكون كائن الواحد. هذا رأي يقبل حني 

                                                           
27 35-36Hlm.Teori Fiksi, Robert Stanton,   

28 36Hlm.Teori Fiksi, Robert Stanton,   

29 46Pustaka Pelajar, 2012), hlm.(Yogyakarta: Teori Fiksi Robert Stanton Robert Stanton,   

30 .23hlmAn Introduction to Fiction, Robert, Stanton,  

31 .26hlmAn Introduction to Fiction, Robert, Stanton,  
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العنوان الرجوع إىل شخصية الرئيسية أو اخللفية اخلاصة. لكن مهم دائما للحذر 
يف القصة  )ابخلصوصحني العنوان يعد إىل التفاصيل غري ابرزة. ألن هذه العنوان 

القصرية( غالب ابهلدى ملعىن قصة نفسها. العنوان غالب هناك مستوايت املعىن.  
كثري من العنوان القصة حيتوي على التلميحات )ولو من األدب أو غريه(. أهنا 
تساعد على تتبع السياق األصلي للعنأوين من هذا النوع ألنه سوف يكون من 

 32املفيد.

 وجهة النظر .ب

القارء اه مكان  33النظر هو مكان القارء يفهون احلوادث يف القصة. كان وجه
خاص وله صلة خصة يف كل حوادث يف كل قص ة يف الداخل أو ارج الشخصية 
وموحد أومفرق ذوع. هذا موقف حيث مركز الوعي ميكن أن نفهم كل حدث يف 
 القصة ما يسمى بوجهة نظري. مكان وصفة وجهة نظري ال يظهر بكله. الؤلف

البد أن خيتار وجهة نظري خبطر عظيم للتأثري القصة مناسب على ما أراد مبؤلف. 
البد أن تعرف أن  وجهة نظري يف العمل خيايل فقط واحد يف العمل. من حيث 

وجهة نظري هلا أربع األنواع الرئيسية. ومع ذلك، نضع يف اعتباران أن  الغرض من
  34دا للغاية.اجلمع واالختالف من أربعة أنواع ميكن حمدو 

  35الرئيسي، شخصية الرئيسي يقص  بكلمته نفسه.-يف الشخص األول 
  الثنوي، قص  القصة مع شخص الواحد ليس  –يف الشخص أألول

 36رئيسي )الشخص الثاين(.

                                                           
32 51-52Hlm.Teori Fiksi, Robert Stanton,   

33 .26hlmAn Introduction to Fiction, Robert, Stanton,  

34 52-53Hlm.Teori Fiksi,  Robert Stanton,  

35 53Hlm.Teori Fiksi, Robert Stanton,   

36 53Hlm.Teori Fiksi, Robert Stanton,   
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  حمدد، املؤلف ويشري املؤلف إىل مجيع  –يف الشخص الثالث
الشخصيات وحتديد املواقع يف شخص اثلث ولكن ببساطة وصف ما 

 كن أن ينظر إليه وأن يسمع ويعتقد بشخصية واحد فقط.مي
  غري حمدد، املؤلف ويشري املؤلف إىل مجيع  –يف الشخص الثالث

الشخصيات وحتديد املواقع يف شخص اثلث ولكن ببساطة وصف ما 
 ميكن أن ينظر إليه وأن يسمع ويعتقد بشخصية واحد فقط. 

 
 واألسلوب والنربة  .ج

يف األدب األسلوب  37يف اإلستعمال اللغة. األسلوب هو طريقة املؤلف
هوكيفية املؤلف يف استعامل لغة. ولواستعمل مؤلفان حببكة وشخصية وخلفية 
متسأوية، بل ما حصل علية خمتلفة. زما من خالفة ما حصلهما بعموم اللغة 
ويشمل يف إيقاع وطويل أو قصر مجلة ودقيق والنكتة واقعية وعدد من الصور 

ليط من جوانب املختلف ما سبق )مع وجود مستوى معني( واالستعارات. خ
سوف تنتج األسلوب. وابإلضافة إىل ذلك، ميكن أيضا األسلوب يتعلق مع 

  38األهداف والغرض القصة.
من العناصر اليت تتعلق ابألسلوب هي النربة. أما النربة هي موقف العاطفية 

خفيفية أو رومانسية أو شكل النربة يف أشكال ك 39املؤلف اليت وجدت يف القصة.
سخرية أو غامضية أو صامتية أو كأنه حلم أو حنون الشعورية. عندما ميكن املؤلف 
مشاركة مشاعرهم مع الشخصية وحني املشاعر ينعكس على البيئة فالنربة أصبح 

                                                           
37 61.hlmAn Introduction to Fiction, Robert, Stanton,  

38 61(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.Teori Fiksi Robert Stanton Robert Stanton,   

39 63.hlmAn Introduction to Fiction, Robert, Stanton,  
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مرادفا ابجلو. أحياان ظ ه ر النربة ابحلقائق. بل ما أهم من ظ ه ر النربة هوخمتار 
 40ف حني ظهر احلقائق وطبعا أسلوب املؤلف.تفصيالت املؤل

 والرمزية .د

وتكون الرمزية من التفصيالت امللموسة والواقعية ولديها القدرة على توليد 
األفكار والعواطف يبدو أحياان كأنه حقيقة  41األفكار والعواطف يف ذهن القارئ.

يصعب و مادي حقيقي عندما تكون يف الواقع، كل من هذه ال ميكن أن ينظر إليها 
طريقة واحدة لتظهر اثنني من األشياء اليت تبدوحقيقية هي من خالل  وصفه.

الرموز؛ رمز ملموس لتفاصيل ملموسة وواقعية، وهلا القدرة على توليد األفكار 
والعواطف يف ذهن القارئ، كتبها هذا الكاتب جيعل يصبح معىن مرئية. رموز ميكن 

فية ككائن واحد، العديد من أن تشكل أي شيء من كائن إىل القصة اخلل
الكائنات من نفس النوع كمادة الفيزايئية والشكل واحلركة اللون والصوت أو 

أكرب  42العطر. كل هذه األمور ميكن أن حيقق الوقائع تتعلق بشخصية اإلنسان.
فائدة  من رموية هي إعطاء واقعية جديدة على القصة، يسمح لفهم فكرة أو 

تجربة اليت يعرب عنها من قبل املؤلف من خالل موقف أن يصبح جزءا من ال
 43احلواس.

يف عامل خيايل من رمزية ميكن أن تؤدي إىل ثالثة آاثر، كل منها يعتمد على  
كيفية استخدام الرمز. أوال، الرمزية اليت ظهرت على األحداث اهلامة يف القصة 

ار )سيتم تكر )أتثري( يدل على معىن احلدث.  اثنيا، الرمزية اليت ظهرت مرارا و 
ببعض عناصر الثابتة  يف كون القصة )عامل القصة(. اثلثا،  إظهار األثر( يذكران

                                                           
40 63(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.Teori Fiksi Robert Stanton Robert Stanton,   

41 64.hlmAn Introduction to Fiction, Robert, Stanton,  

42 64Pelajar, 2012), hlm.(Yogyakarta: Pustaka Teori Fiksi Robert Stanton Robert Stanton,   

43 68Hlm.Teori Fiksi, Robert Stanton,   



 

17 
 

 44الرمزية الذي ظهر يف سياق خمتلفة )يتمم األثر( سيساعد يف اكتشاف املوضوع.
الرمزية املتسوية سيحضر ويولد من ثالثة خللفية خمتلفة من ما بني يتم  اجلواب 

ناك اثنان مسألتان الذي ظهر من حنية القارء. األول، وخالصة منما بني ماقبل. ه
اعرتاف البينات اخلاص، هل هي رمزيية؟ والثانيا، اجياد ما معىن من بينات اليت 

د الذي يظن ابهنا الرمزية.  وج 
هناك طريقة سهلة لتحديد وتفصيل أبهنا رمزية. هبتمام التفصيل الذي ظهر 

ىن تربز، وخطة ما بعد بني عن كيفية توجد معأكثر مما يلزم كررمرارا الرمزية زهرت 
من رمزية. اذ نينات مفهوم مألوفة فتكون تلك ذوصلة. بل مقربة مفهوم هبا يف 
خطر جدا، حني مفهومات اليقتضى على معىن ماهدف ابحلقيقة. فهاك طريقة 
أخرى الذي أفضل، هومبقارنة بينات مع سياق هل ذلك تفصيل كرر أو متشابح 

صور يف متثيل/ مشهدة يف مكان ظهوره؟ هل هناك مفهمات ذوصلة أو اقرتاح عن
 ابخلصوص مع تلك متثيلة/ مشهدة.

 سخرية .ه

ما املقصود  45السخرية هي طريقة لبيان البيئة املرتددة مما كانت موجودة قبلها.
السخرية جممال هي كيفية مدل ة على أ ن  شيئ خمتلف على ما يظن السابق. أغىن 

ق ه  القصة كمجاذبة اإله تمام أو الفكاهة أو الشفقة أو تعمق الشخصية أو ي لص 
ي ة  احل بك ة  أو صور موقف املؤلف وثوت املوضوع. هناك نوعان من السخرية :  46ب ن  

 املفارقة الدرامية والنربة الساخرة.
املفارقة الدرامية وق يل سخرية احل بكية وحالية عادة ظهرت من يعتمد يف األساس 

 ن قطري بني املظهر والواقع، بني النية شخصية وما أجنز، أو بنيعلى بعض التباي
                                                           

44 64-65Hlm.Teori Fiksi, Robert Stanton,   

45 .34hlmAn Introduction to Fiction, Robert, Stanton,  

46 71Hlm.Teori Fiksi, Robert Stanton,  
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له التوقع وما حيدث يف الواقع. دائما تقريبا، وعناصر يتناقض هي منطقيا متصلة، 
وهى تكون أبلغ أثرىا عندما يعرف املراقب ما ال تعرفه  47وغالبا ما السبب والنتيجة.

 48الضحية.
ظهر ، املعروف أيضا ابسم املفارقة اللفظية، يأما هلجة ساخرة أو املفارقة اللفظية

وهذا يعين ابإلعراب عن نقيضه. يستخدم لوصف طريقة التعبري  عندما ينقل أحد
اليت تعرب عن املعىن بطريقة العكس. أحياان هناك تباين املفارقات بني "موقف" 
املؤلف وشعر 'الطعمه' احلقيقي. عادة مؤلف سوف تستخدم وجهة نظر شخصية 

  49جمموعة استهدافهم من ق ب ل السخرية.أو 

 املوضوع .ج

املوضوع يذكر مصطالح فكرة املركزية واألفكار املركزية. املوضوع هو احدى 
اجلوانب الذي يتماشى مع "املعىن" من جتربة اإلنسانية. وجيعل املوضوع القصة أكثر 

ية. ويعىن املواضوع ضتركيزا ومتحدا وخمروطي وأتثريا. وبداية وهناية القصة املناسبة واملر 
وميكن أيضا أن  املوضوع أن يشمل  50أيضا العناصر صلة بكل حدث وتفصيل القصة.

 51من مجيع العناصر القصة مع الطريقة البسيطة.
بعد فهم حقائق القصة  م يتم كفائة الفهم بوسائل القصة فزادت سهولة يف حتديد 

ا ع القصة حتديدا وجهموضوع القصة. إن موضوع القصة مهم يف القصة. كان موض
وقصدا القصة. عادة ال يظهر املوضوع يف قصة ظاهر وحقيقي ووصريح. بل جيد من 
 عملية االستيعاب والتفكري.أمناط عملية وترتيبية البحث يف حتديد املوضوع هذا البحث

خمت ل ف مبا وردها يف الكتاب األصلي لروبرت ستانتون. حتديد الدقيقي موضوع جيب 
                                                           

47  Hlm.71Teori Fiksi, Robert Stanton,  

48 http://www.nizwa.com/الغربي-النقد-في-المفارقة-مفهومdiakses pada 12 Feb.16 / 

49 Hlm.72Teori Fiksi, Robert Stanton,  

50 .19hlmAn Introduction to Fiction, Robert, Stanton,  

51 .21hlmAn Introduction to Fiction, Robert, Stanton,  

http://www.nizwa.com/مفهوم-المفارقة-في-النقد-الغربي/
http://www.nizwa.com/مفهوم-المفارقة-في-النقد-الغربي/
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ع العناصر معا. ألن املؤلف دمج املوضوعات على احلقائق وصيلة القصة استيعاب مجي
 يف وحدة واحدة. 

املوضوع أو "الفكرة الرئيسية" أو "اهلدف األساسي"هو جانب من جوانب القصة 
 52اليت مماثل ب "املعىن" من التجربة اإلنسانية. وهو األمر اليت جتعل التجربة ال تنسى.

وع. اك فلسفة  أو جتربة أو نية، ففي قصة اخليالية هلا املوضلوكان يف حياة اإلنسان هن
يف واقع احلياة،أعطى الفلسفة اخلربات والذكرايت والنوااي الذكري ميكن أيضا أن يعين 
ذلك يف االعتبار، وكذلك ابملوضوع يف عامل اخليال. معىن جتربة يتضح من خالل الوقائع 

شاهبة. طابعة الفردية والعاملية جيعلهما متاليت حدثت، كالون ت علق على كائن. كما ال
ومن املتشبهات اآلخر بني التجربة وموضوع، كلتا صعبة عندما س ؤلت عن املقصود 
أو األفكار أو الفلسفة يف احلياة. كمثل عندما طلب منه ما الغرض واملقصود من 

ن   ت ذ كَّر ت   "نكتة" ليكون مضحكا، فيكون الصعب يف اجابته. من أشياء اليت واجبة أل 
هي القصد الذي يشري إىل الوظيفة وليس على التعريف وكما أن  املوضوع يف العمل 
دت كل إنسان خمتلفة  اخليايل. أي، إن  الفلسفة والتجربة والتذكرية واملذكرة  ما و ج 
مناسبة على كل فرد منهم، ولويف احلالة واحلادثة الناسبة. ولوعلى ذلك، مييل التجربة  

البصرية وليس البصرية ابإلضافة إىل املذاكرة. يف القصة اخليايل، فإن    كمثل السلوك
كل شخص قراءة نفس اخليال سيحصل على جتربة خمتلفة. الرغم أن احلصول على 
أوجه التشابه ولكن سيكون هناك نقطة حيث هي االختالفات. الفرق ميكن أن يكون 

ع ما املوضوع له أوجه التشاب ه  م موجودا على وجه النظر أو احلبكة الرواية أو غريها.
يسمى الفلسفة، أما أن هيكل الواقعي مشابه للواقع ما ش ه د اإلنساين. املوضوع يعطي 

 التماسك واملعىن على حقائق القصة.
يستفيد املؤلف املوضوع بقدر كاإلضفاء موضوع املعىن  على التجربة. كان املوضوع 
ض املسبق  ميكن أن أيخذ الشكل أعوام من احلياة، الشكل الذي يكون ممكنا يف الفرت 

                                                           
52 36(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.Teori Fiksi Robert Stanton Robert Stanton,  
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كى   أو عكسها عن قيمة األخالق. أن املوضوع يعطر ويؤكد جمموعات األحداث وحي 
جوانب  وقت. تسليط الضوء على املوضوع ويشري إىلاحلياة يف السياق العامة يف نفس ال

احلياة حىت أن تكون هناك بعض القيمة اخلاصة اليت حتيط القصة. ميكن أن يكون 
املوضوع ملموس الواقعي من التجربة اإلنسانية أن يوصف أو يستكشافها من القصة   

ة صور كالشجاعة واألوهام  والشيخوخة. حىت ميكن املوضوع أن تكون الواحد من 
الشخصية من الشخصيات. امكان التعميم الوحيد بكثري، أن  املوضوع يشكل الوحد 
يف القصة وي عط ى املعىن يف كل احلوادث والتفصيل يف القصة. أصبح املوضوع قصة 

املوضوع هواملعىن الذي ميكن أن تغلف كل  53أكثر تركيزا وتوحيدا وخمروطا وأتثريا.
ألكثر بسيطة. ميكن أن تبدأ هذه األعمال مع أفكار العناصر يف القصة مع الطريقة ا

كان وسائل القصة التتضمن املىضىع،   54نقية ولشخصيات وحاالت وحبكة القصة.
بل قادرة على إبراز ووصف. وكما ميكن لوسائل القصة أن يساعد التفسري الذي 

 55وضعته النقاد.
زال غامضا ه ال يقد عرف وظيفة املوضوع معروفة متاما، ولكن هوية املوضوع نفس

عن األنظار. فأجنع وصيلة لإلعرتاف موضوع هو مراقبة بعناية كل صراع فيه. ساهم  
ل  املالحظات يف   كل جانب من جوانب القصة إىل وجود مواضيع. ولذلك، ينبغي ب ذ 
كل شيء مثل األحداث والشخصيات وحىت الكائنات اليت كانت غري ذي صلة إىل 

ت  ر ح  اإلحياء فيه وكل جزء من  جيب على 56احلبكة الرئيسية. موضوع أن يعطي معىن وي  ق 
 القصة يف وقت واحد )املوازية(.

 57املوضوع جيب أن تليب املعايري التالية:

                                                           
53 37Hlm.Teori Fiksi, Robert Stanton,  

54 41Hlm.Teori Fiksi, Robert Stanton,  

55 44Hlm.Teori Fiksi, Robert Stanton,  

56 43Hlm.Teori Fiksi, Robert Stanton,  

57 44Hlm.Teori Fiksi, Robert Stanton,  
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  البد أن يقام له وزان يف كل التفصيالت البارزات يف القصة. وقعت عدد من
ق مع املوضوع امل  هم ل والخيتصر بعض األحدا  ثاألخطاء بسبب من العال 

 الواضحات.
  اليؤثر ببعض خمتلف القصة املتناقضات التفاصيلة. يف جوهرها، يريد املؤلف أن

 يبلغ شيئا. الميكن املؤلف أن يضد عيته االصة.
  ال تعتمد كليا على األدلة اليت ال يعرب عنها بوضوح )يذكر ببساطة ضمنا(. وعادة

 لى معىن خفي.ما حتدث مثل هذه األخطاء يف القراء الذين يركزون أيضا ع
  ي ذك ر ابلوضوح القصة  من خالل إجياد تعبري صريح فيه. وقع كثري من األخطاء ألن 

 مل جتد دليال واحدا وثيق الصلة يف القصة ولوجمرد ابإلستعارة أو ابخلط من األلقاب.
النهج املقرتحة أعاله ليست سوى آلية وحدها. لذلك ال بد أن نتذكر أن عملية البحث 

 مبثابة تسأل نفسك، "ملاذا كتب املؤلف هذه القصة؟ ملاذا يتم كتابة القصة؟"عن موضوع 

العناصر الداخلية
لروبرت ستانتون

حقائق القصة

(FACT/ FACT OF A STORY)

الشخصية

(CHARATCTER)

الحبكة

(ALUR)

الخلفية

(SETTING)

وسائل القصة

(LITERARY DEVICE)

العنوان

(TITLE)

وجهة النظر

(POINT OF 
VIEW)

األسلوب والنبرة

(STYLE AND 
TONE)

الرمزية

(SYMBOL)

السخرية

IRONY

الموضوع

(THEME)
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 نوع القصة .2

( novelette/novelaأقصوصة طويلة )/الرواايت والقصة القصرية، ورواية قصرية
 تشكل  تصنيف رمسي. األنواع اجلانبية اليت من بني فئات هي نوع من أنواع أخرى.

( أو نوع احملتوى alegoriحتديدها عن طريق الرمز )تلك فئات هامشي جانيب ميكن 
(( أو مزيج كل eksistensialisme(( أو موضوع )الوجودية)fiksi ilmiah)اخليال العلمي)

منهم. إن الفهم هذه الفئات مهم جدا، ألنه يرتبط بعض الفئات بشكل وثيق حبركات 
. هلؤالء أول شرح العملأدبية معينة. للنقاد، وهذه الفئات تكون مفيدة جدا عندما حت

القراء هذه مفيدة جدا، وخصوصا عندما حيأول حفر الغرض الرئيسي من العمل حىت 
 58أنه ميكن أن يفهم ومتت ع هبا.

عن أي نوع  العمل، هوابلدخول يف جتربة إىل  هناك طريقة سهلة لتصنيف العمل
عامل أت من البعض العناصر األساسية. اجلزء األول أييت من الفرد، أما اآلخر فنش

اخلارجي )مبا يف ذلك أشخاص آخرين(. تتكون األفراد من عنصرين مها العاطفة 
والعقل. كان العاطفة غري متأكد من شيء يف حوزة كل احلياة الفردية اليت يتم التحكم 
يف الكبد. العاطفة هي شيء من أشياء االزمة كل فرد حي ذوشاهد يف القلب التحكم 

هوعنصر مطابق لكل فرد الذي ذوالعقل التحكم يف الكبد. فمن يف الكبد. أما احلس ف
هذين عنصرين الفرد هي العاطفة األكثر أعمق. ألن العاطفة هي العنصر الذي 
أصعوب األزمة عليها وليشعر ابألمل والرغبة ولديها القدرة على املقأومة والعدوانية. أما 

يل كثر هدوءا. عادة أن العقل ميالعقل فهوعنصرا من عناصر أكثر أزمة وأكثر عملية وأ
 للطهور ويفصل الشخصني مع عامله والسيم قريب مع احلقائق يف حول الشخصية. 

                                                           
58 110Hlm.Teori Fiksi, Robert Stanton,  
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(  ينظر إىل الظواهر الفيزايئية أو احلقائق الوقائعي 1ينقسم العامل اخلارجي إىل )
( من حناية املعىن غري منطور هوالصالحيات 2واالستمعي وامللموس مع الفرد. )

 نني اليت تغطي كال العلمية أو االقتصادية أو السياسية أو املعنوية أو الروحية.والقوا

العناصر املذكورة أعاله ال ميكن أن توجد يف نفس الوقت. عادة كل فرد سيربز 
ستستحوذ العاطفة على املشاعر الداخلية وسي هض م  بشكل طبيعي مع أتثري خارجي.

الذوع املطلوب املناسب الذي طلب القصة. الدماغ.  م سيبقى قواعد اخلارجية من 
لذلك سيحرر ما الذي شعر القارء بقدر على خياله وعقله، ولكن مناسب مسستوايت 
القدر على ما الذي جيهزه العمل األدبية. إن التجربة اليت وجده القارء سيكون عاطفي 

كل   لوفائضي بدون التشويش من اآلخرين. ولكن من املخطط املوجود أعاله ال تشم
ما يزال هناك بعض العناصر األخرى. املخطط أعاله هوبسيط  املفرتض ما يكون هناك.

جدا عند استخدامها لوصف التجربة الفعلية. تلك خمطط ال يفسر أي شيء خبصوص 
األحاسيس اجلسدية والسلوك الفردي. تلك خمطط يطمس التمييز بني الظواهر 

ىل جلمال اجلسدي اليت ميكن أن ينق سم إواحلقائق. وابإلضافة إىل ذلك اليبحث عن ا
القوات والظواهر. بل، استخدام على خمطط متعقدة ال توداد إال سوءا فهم السياق، 

 حتتاج تفسريات طويلة ومفصلة ملناقشته.

الخبرة

حياة الفرد الداخلية

(والغريزة)العواطف 

السبب

العالم الخارجي

الظواهر الفيزيائية 
المرئية، سلوك 

اآلخرين

قوات غير مرئية، 
والقوانين والعواطف 

أو سبب األخرى



 

24 
 

كما ورد يف   Robert Stantonوأما من األنواع اخليالية أبسلوبه عند روبرت ستانتون 
 59هي :كتابه، فينقسم إىل ثالثة عشرة و 

 (romanticism, realism). الرومانسية والواقعية 1
 (gothic fiction). اخليال القوطية 2
 (naturalism). الطبيعية 3
 (proletarian fiction). اخليال الربوليتاري 4
 (novel of manners). الرواية من األدب 5
 (allegory symbolism). الرمزية الرمزية 6
 (satire). اهلجاء 7
 (science fiction: utopia fiction). اخليال العلمي: اخليال اليوتوبيا 8
 (expressionism). التعبريية 9

 (psychological fiction: stream of consciousness). اخليال النفسي: تيار الوعي 10

 (autobiographical fiction, bildungsroman). اخليال السرية الذاتية 11

 (episodic and picaresque fiction)العرضية وتشردي . اخليال 12

 (existentialist fiction). اخليال الوجودي 13

 ج البحثهمن .ز

 ص العلمية جلمع وشرح وحتليليالتخصمن س س  أي الذينشاط  كل  البحث هو  
نسان من أجل اإلحي والرو  والسلوك قات بني حقائق الطبيعة واجملتمعوالعال احلقائقوتفسري 

 60ديدة يف حماولة هذه األمور.اجلكتشاف مبادئ املعرفة وأساليب اإل 

                                                           
59 .53hlmAn Introduction to Fiction, Robert, Stanton,  

60  ī“Arin m dalam antologi cerpenīakḤ-q Alīl" karya TaufūMajh-b AlīabḤ-"AlWardani, Anggita Kusuma, 

Allāh”: Analisis Struktural. Skripsi. (Tidak diterbitkan. Jurusan Sastra Asia Barat. Fakultas Ilmu Budaya. 

Universitas Gadjah Mada, 2009), hlm.2-3 
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تاج  وصفا  شافاإلكت جا نتإمنهجية و  ث يكونو البحلكي ناهج املإلجراء البحث حي 
 methodos  مةكلومنهج أيخذ من الكلمة اليوانني ة وهي  . فيه دقيقا من املسألة اليت حبث

 hodosالكلمة و  بعدو  ومكلد خاللو  اجتاح مبعىن meta الكلمة كلمتني، مهاال مشتقة من من
طريقة العمل الة أو كيفياليبحث عن كلمة منهج أو طريقة ال. السفر والتوجيهو  الطريقعين ب

ستخدم ي كاملة التفكريالكوسيلة   أو املنهج طريقةال وميكن معىن 61.كائن العلمالعلى فهم 
راءات العلمية ، واإلججرى فيهاملشاكل اليت  سرياتفالجاابت و اإللعثور على ايف  املؤلف

 62.البياانتوحتليل ختاذه اإل سلكتاليت 
هو منهج اإلرتباطي إن   (.corelationalيستخدم هذا البحث مبنهج االرتباطي )

.  هو البحث التايل من املنهج الوصفي منهج اإلرتباطيناهج البحث. املمن األنواع حد إ
ل مل توضح العالقة دقيقة، بالواقعية و المنهجية و ترتيبها و بياانت ال مج  ع منهج الوصفي كان

اإلرتباطي يستخدم  منهجبني املتغريات، ومل يستخدم اختبار الفرضيات أو التنبؤات. أما يف 
باطي هو اإلرت رتباطية. فمنهجابلعالقة اإلالبينات. ويسم هذه العالقات و  اختبار الفصيات

 63املدروسة. يبحث العالقات بني املتغريات
ع وجود بطة ممرتيف انقالت  التغيرياترتباطي هو لدراسة مدى منهج اإلهدف 

فيسمى  ثنني فقط من املتغرياتاإلإذا ترتبط  خرى. يف هذا املنهجاألعوامل ال مناختالف 
سمى االرتباطة تبطة فيثنني من املتغريات املر اإلاالرتباطة البسيطية وأما إذا كان أكثر من 

رتباط بني متغريين، ابستخدام معامل اال بحث العالقةل ريقةستخدم  هذه الطتاملتعددة. 
 .أو معامل التحديد

 البحث نوع .1
مع جلوهو شكل (. Library Researchونوع هذا البحث هو البحث املكتبية )

 البياانت مع احملتوايت املوجودة يف املكتبة.
                                                           

61  īm dalam antologi cerpen “ArinīakḤ-q Alīl" karya TaufūMajh-b AlīabḤ-"AlWardani, Anggita Kusuma, 

Allāh”: Analisis Struktural. Skripsi., hlm.1 

62 , (Yogyakartya: LKIS, 2008), hlm.83Pawito, penelitian komunikasi kualitatif 

63 pada Feb. 16, 2016 dan.html-jenis-penelitian-metode-http://www.pengertianpakar.com/2015/06/pengertian 

http://www.pengertianpakar.com/2015/06/pengertian-metode-penelitian-jenis-dan.html
http://www.pengertianpakar.com/2015/06/pengertian-metode-penelitian-jenis-dan.html
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  مجع البياانت .2
 يةاثئقطريقة الو ال .لج  والسُّ  يةطريقة الواثئق يف مجع البياانت، يستحدم هذا البحث

الصحف. و الكتب واجملالت كشكل واثئق  مصدر ابلمع املعلومات الواردة يف جلهي عملية 
 64أما طريقة السجل هي طريقة أيدي بعد كل البياانت املوجودة  م تسجل على الطبقات.

على  هذا البحثفينقسم  ،اجة البياانت يف هذا البحثاحلبناء على مستوي 
لبحث هو القصة يف هذا ا ولويةأل. البينات انويةاالبياانت الثو  ولويةمها البياانت األقسمني 

 س اجلنونمهمن خمتارات القصص  املرض املتبادل القصرية لنجيب حمفوظ حتت العنوان
 مادي ا وجهإىل قسمني مه الكائنات البحثوينقسم . الداخلية لروبرت ستانتون مبقاربة

 ةالرمسي الكائنات، أما املادية هي كل أشكل األنشطة البحث األديب الكائنات. وجه رمسيو 
بحث هذا ال يف ةاملادي فالكائنات 65فتحد د من وجه النظر كل ابحث يف البحوث األديب.

. س اجلنونمهلنجيب حمفوظ من خمتارات القصص  "املرض املتبادل"القصة القصرية  يه
 نظرية الداخلية لروبرت ستانتون. ال يهذا البحث هيف  ةالرمسي كائناتأما ال

 تحليلمنهج ال .3
رية اليت تستخدم النظ أما املقارنة اليت تستخدم يف هذا البحث فهو املقاربة الوصفية

هدف إىل  سلوب الذي يأ يه النظريةنظرية الداخلية لروبرت ستانتون. هذا ال الباحث هي
األدبية اليت  ةوانب الداخلياجلوتفصيل كل عناصر و وعميق  وأوضح الدقيق والعميقكشف 

ميكن القيام بتحديد واستعراض ووصف وظيفة  يهنج العنصر  66.الكميلةىن اعاملتنتج 
 "رض املتبادلامل"العناصر الداخلي القصة القصرية  اضافة إىل العناصر الداخلية لألدبيات.

رتتيب ف سبق من العرضشمل على حقائق القصة ووسائل القصة واملوضوع. مما ت ييتال
 خرتات القصصامل "مرض املتبادل"بقرائة القصة  (1التحليل يف هذا البحث يشمل على )

                                                           
64  īm dalam antologi cerpen “ArinīakḤ-q Alīl" karya TaufūMajh-b AlīabḤ-"AlWardani, Anggita Kusuma, 

Allāh”: Analisis Struktural. Skripsi. (Tidak diterbitkan. Jurusan Sastra Asia Barat. Fakultas Ilmu Budaya. 

Universitas Gadjah Mada, 2009), hlm.44 

65 , Yogyakarta: Seleksi Penerbitan Penelitian Sastra: Pendekatan, Teori, Metode, Teknik dan KiatSangidu, 

Sastra Asia Barat FAKULATS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS GAJAH MADA 2007), hlm.62 

66 . (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), hlm.135Sastra dan ilmu sastra: Pengantar Teori SastraTeeuw, A.,  
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 ةداخلي القصال عناصر  الحيلل و  يصنع وحدة القصة (2)لنجيب حمفوظ مرارا  مهس اجلنون
وقسمها إىل  (6)حتليل املوضوع  (5)سائل القصة و الحتليل  (4)حتليل حقائق القصة  (3)

 67اختاذ القرار/ اخلالصة. (7)األديباألنواع األرابع 
 نظام البحث  .ح

 يف هذا البحث على: البحثيشمل نظام 
خلفية البحث وحتديد البحث وأغراض البحث  : مقدمة وفيهااألول . الباب

 حث ونظام البحث.بالنظري ومنهج الاإلطار و حتقيق املكتيب و  هوفوائد
 ةصالخو  جنيب حمفوظ الذاتية سريةال : اللمحة العامة عن الكاتبالثاين . الباب
ملعرفة عن أدخل او  لتقدمي البابالبحث . هدف هذا ي. "املرض املتبادل"القصة القصرية 
وكيف صور القصة القصرية املدروس ألجل كفائة الفهم قارئ عن  القصريةمؤلف القصة 

 القصة قصة قصرية مدروس.و  فكرة املؤلف
لقصة القصرية من ا ةعناصر الداخليال، يبحث عن هو التحليل وفيه :الثالث . الباب

قائق القصة ووسائل القصة واملوضوع.  م يبحث عن احليشمل على و  "املرض املتبادل"
سرية مؤلف و  لفية البحثاخل بعد شرح. "مرض املتبادل"قصرية القصة الع األديب ا نو األ

ح حبث الباحث عن القصة القصرية ابلنظرية لروبرت بتاتون كما بني  وشر  .القصة القصرية
 .موجزا يف 

هو اخلتام واملراجع. بعد عرف الباحث كيفية العملية البحث، فهذا  الرابع . الباب
الباب هو اإلجابة م مشاكالت/ التحديد البحث من  املقدمة وتشمل من اخلالصة اليت 

 والبد شرح الباحث من اإلقرتاحة واملراجع يف هذا البحث. جرى فيها من االلباب الثالث.
 

                                                           
67 , Yogyakarta: Seleksi Penerbitan Penelitian Sastra: Pendekatan, Teori, Metode, Teknik dan KiatSangidu, 

Sastra Asia Barat FAKULATS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS GAJAH MADA 2007), hlm.70 
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 الباب رابع

 خامتة
 

  اخلالصة .أ

املرض " صة القصريةالق يف العناصر الداخلية لروبرت ستانتون حتليل نتائج إىل إضافة
 :التايل لنحوا على ناه الباحث وجد ابلعام السابق، الباب يف حمفوظ لنجيب" املتبادل

 ةناصر الداخليعال .1
 حقائق القصة (أ

  والطبيب والزوج.ة هناك ثالثة أشخاص يف القصة هي الزوج (1
ملكانية اليت ا قسني هي اخللفية ينقسم اخللفية يف هذه القصة على (2

بيت ممارسة الطبيب وحجرة العالجي وحلجرة تشمل على 
صباح لا فية الزمانية يشمل علىلخلا، أما ابلنسبة والبيت اإلنتظار

  .ليلة األمساملساء واو 
 ةجلاعمن املاحلبكة يف هذه القصة هي احلبكة املقدومة، يبدأ  (3

 الطبيب الزوج، وخيتم ابلزايرة الزوج ةجلاعمالطبيب الزوجة، مث 
الزوج الزوجة  طلبالصراعة يف هذه القصة هي حني  .نفسه

ليستطيب معا إىل الطبيب. وأما الذروة يف هذه القصة فهي طالق 
 املتزوجة.

  يف هذه القصة يشمل على: دبيةائل األوس (ب
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رض املتبادل الذي أيخذ من املرض العنوان يف هذه القصة هي امل (1
 الذي يتبادل بني الزوج و الزوجة.

  حمدد. –وجه نظري يف هذه القصة هي الشخص الثالث  (2
ة. البالغية والعميو  السهلة أسلوب صة هياألسلوب يف هذه الق (3

النربة صدمة و لالنربة او  النربة احلزنيةأما النربة يف هذه القصة فهي 
  .والنربة الغضوب الساخرة

ينقس إىل قسمني، هي: السخرية الدرامية اليت  هنا السخرية (4
حني عرف الزوجة عن األول، تشمل علي أربعة إحوال هي: 

عرف  حنيمرضها. الثاين، حني يلقى الطبيب الزوج. الثالث، 
 .الطبيب أّن الزوج أيت وحده. الرابع، حني يلقى الزوج الزوجة

يف  اليت مشليف هذه القصة هي ة ر خاالس النربة عن هناكوجد و 
  .الباب النربة

ط مفسد على الروابحرية ممارسة اجلنس املوضوع يف هذه القصة هي  (ج
  .األسرية

ناصر فيها والعالقة بني الع قصة الواقعيالذه القصة القصرية هي هلنوع القصة  .2
 . مرتبطة

 
 اإلقرتاحات .ب

 النظرية ستخداماب حمفوظ لنجيب" املرض املتبادل" القصة بتحليل الباحث قام أن بعد
 بعض الباحث قدميف السابقة اخلالصة على احلصول لروبرت ستانتون حىت الداخلية البنيوية

 :   التايل النحو على هنا اإلقرتاحات



88 

 القراء يعلمها أن كنمي اليت التعاليم على حيتوي التحليل ذاه وضوعامل أن مبا .1
 األدبية دراساتال على القصة ذهه مبحتوايت يتعلق الذي التحليل به قام فقد
 . األخرى العلوم فروع من اغريه أو

 قصة القصرية على ريقتص ال ستانتون اربهع اليتالداخلية  البنيوية النظرية أن مبا .2
 الرواية ثالملا سبيل على األخرى وضوعامل لتحليل يستحدمه أن فيمكن فقط

 .سينيما أو سرحيةامل نص أو
 تعميق ديري نمل ملهمة يكون ان يستطيع التحليل ذاه يكون الباحثة أملت .3

 . األديب العلم وخاصة معرفته

 خاصةو  للجميع، التحليل ذاه من لنا النفع يعطي أن هللا عسى األخري واألمل
 . نفسه للباحث

أسأل هللا  أن أعطنا علما انفعا ورزقا طيبا وعمال متقبال ولساان ذاكرا وقلبا و  شكرا
 .  خاشعا
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