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Penelitian ini berjudul “unsur-unsur instrinsik dalam judul novel “Apartemen 

Yacobian” karya Ala-Aswany (Teori Analisis Deskriptif). Adapun permasalahan 

yang ingin di bahas oleh peneliti dalam skripsi ini adalah : Apa Saja yang terdapat 

dalam novel “Apartemen yacobian”.Unsur-unsur yang terdapat dalam novel 

“Apartemen Yacoubiyan adalah tema, tokoh, alur dan latar tempat, waktu dan 

sosial. Adapun metode analisa yang di gunakan adalah metode analisis deskriptif. 

Adapun hasil yang diperoleh yaitu empat unsur-unsur struktural yaitu tema, tokoh, 

alur, dan latar tempat, waktu dan sosial. Tema yang terdapat dalam novel adalah 

perjalanan kehidupan tokoh utama. Penokohan yang terdapat dalam novel terbagi 

kepada 3 yaitu tokoh utama, protagonist dan antagonis. Alur yang terdapat dalam 

novel adalah alur campuran. Novel ini terdapat latar tempat, waktu dan sosial.  
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الباب األول

مقدمة

خلفية البحث . أ
تعد الرواية اإلطار الذي حياول الناقد البنيويون  ادلتعامل مع النصوص 
الرواية القصصية من خاللو فهم يتجهون إىل البحثِ عن بنية باطنة تتمخض 

عنها النصوص وتتولد منها عن ادلبداء العميق الذي ىو بذاتو زلدود، لكن 
. صور من األداء غري زلدودة، كلها متثيل لو وتعبري عنو منويصدر

وأيضا تعد الرواية سرد نثري طويل تصف شخصيات خيالية وأحداث 
على شكل قصة متسلسلة، كما أهنا أكرب األجناس القصصية من حيث احلجم 

وتعدد الشخصيات وتنوع األحداث وقد ظهرت يف أوربا بوصفها جنسا أدبيا 
مؤثرا يف القرن الثامن عشر، والرواية حكاية تعتمد السرد مبا فيو من تأزم وجدل 

.وتغذيو األحداث
 الناس الذين يعيشون ىف عمارة ىف مصر، ىناك  عنحتكى ىذه الرواية

أشخاص من مجيع مشارب، ورلموعة متنوعة من احلرف وظروف مصر يف ذلك 
بدءا من تقلبات احلب طفل البشري . الوقت، كل شيء يف ىذه الشقة ىو

                                                 

: ، ص( م1998: القاىرة، دار قباء، )" دراسة دلناىج النقد األدىب يف معاجلة فن القصة" السيد إبرىيم، نظرية الرواية 
15 
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ىذه العمارة عبارة عن مبٌت فريد . متنوع، والسياسة االجتماعية األلفاظ النابية
بدءا من رجل يوما . الذي كان ذات مرة واحدة من أروع ادلباين يف القاىرة

وحيدا استشهر امسو زكي بك، وقال انو الرقم مستهًت الرجل الذي سيكون 
 مهتما إذا رأوا النساء مثري، قضى يومو كلو شنقا يف أحد ادلقاىي

مشكلة البحث .ب 
 عالء سواىن ؟" بيانويعقعمارة "ما عناصر البنيوية  يف روية 

 البحث أغرضا. ج
 عالء سواىن ؟" بيانيعقوعمارة " "دلعرفة عناصر البنيوية يف الرواية 

معاني المصطلحات. د
الباحثة ان تشرح أرادت  الباحثة  ىف انقاطادلوضوع ادلبحوث، تركزقبل أن 

 :و تعرف معاىن من بعض ادلصطلحات الىت تتضمن ىف ىذا البحث، كما يلى 
البنيوية . ١

يبٌت مبعٌت شاد  وعمره، كانت بنيوية – كلمة البنيوية تأخذ من كلمة بٌت 
لغويا ىي نظرية فالكلمة على حتديد وظائف العناصر الفاجلة يف تركيب اللغة، 
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وشليينة أن ىذه الوظالف، احملددة مبحموعة من ادلوازنات وادلقابالت ىي منفوجة 
.يف منظومات واضحة

رواية. 2
قصَّة نثريَّة طويلة، تشغل حيزًا زمانيًّا  ، أو احملدثرواية ىي قصَّة طويلة

عمارة يعقو بيان أكرب ُكتَّاب الّرواية " ومكانيًّا معينًّا، تتضمن أطوارًا وشخصيات 
".يف الوطن العريّب 

 بقةالدراسات السا. ه
، فوتيا اغستنالقد كتب كثري من البا حثة عمايتعلق هبذا ادلوضوع، منهم 

 اليت كتبت رسالتها حتت ادلوضوع التهجني رواية عمارة يعقوبيان لعالء األسواىن 
أن العواما الدافعة  (1):  البحث ىي يفئج الرسالة اليت و جدىانتاومن أىم 

 يعقوبيان تتكون من ثالثة انواع و ىي  لظهور التهجني يف رواية عمارة
واما  (2). الزواج النكاح مع األجنبية،  تعلم وسكن يف خارج البالد،اإلستعمار

تتضمن على ثالثة )الثقافة : رلال التهجني يف ىذه الرواية متضمنة نوعني مها
 (.تتضمن على كلمتني)واللغة  (الطعام وادلالبس والبناء: انواع

                                                 

 52:  ص1085،(دار العلم  للمليني: بريوت)، ادلعجم األديب جبور عبد التور، 
 389 م، ص 2004مصر، : ادلعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية رلمع اللغة العربية، 

 964ص , م2008, القاىرة: عا مل الكتب, ادلعجم اللغة العربية ادلعاصر, أمحد سلتار عمر4
 هـ1437/م 2017فىتيا اغستىا، اتهجيه في  رواية عمارة يعقى بيان لعالء األسىاوى  بىدا أتشيه . 5
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والباحثة األخرى اليت كتبت ىذا ادلوضوع، منهم إيفافرمنا فًتي اليت كتبت 
رسالتها حتت ادلوضوع الشخصية يف رواية عمارة يعقوبيان لعالء األسواىن، ومن 

تتكون ىذه الرواية من  (1): أىم نتائج الرسالة اليت و جدىا يف البحث ىي
الرئيسية الشخصية الرئية والشخصية الثانوية، والشخصية الفروتاغونيس، 

 .التوزنة والد ينميكية. ولبشخصية اخلصومية
  واألخري زلمد، الذي كتب رسالتهتحت ادلوضوع البنيوية  يف رواية 

اللون اآلخر إلحسان عبد القدوس ومن أىم نتائج الرسالة اليت و جدىا يف 
تبدأ احلبكة أن أب ادلريفت يعط احلرية إلبنتو وزوحتو، احلرية أعطة :البحث ىي

ومريفت تتزوج مع حسن، وأما أباىا فأولة التوافق . يعٌت يف اختيار احلب
.وأخريا وافعة

منهج البحث . و
أما منهج البحث الذي تستخدمو الباحثة يف ىذه الرسالة فهو ادلنهج 

 تعتمد عليها الباحثون ىف احلصول على معلومات  طريقةالوصف التحليلي وىو
وافية ودقيقة تصور الواقع االجتماعى وتسهم ىف حتليل ظواىره، وجلمع 

ادلعلومات والبيانات ذلذه الرسالة تعتمد الباحثة على طريقة البحث ادلكتيب، 
ولكتابة ىذه الرسالة تعتمد الباحثة على الطريقة اليت قرره قسم اللغة العربية 

                                                 

 ىـ 1437 /م2016إيفا فرمنا فًتي، الشخصية يف  رواية عمارة يعقوبيان للعالء اآلسواىن بندا أتشيو . 
 ىـ1437/ م2016زلمد، البنيوية  يف رواية  اللون اآلخر إلحسان عبد القدوس. 
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بندا آتشية -وأدهبا بكلية األدآب جامعة الرَّانريي اإلسالميَّة احلكوميَّة دار السَّالم
:ىو كتاب

“Pedoman Penulisan Skripsi (Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab)Fakultas Adab  

UIN Ar-Raniry Darussalam BandaAceh 2017” 
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 الباب الثاني

ترجمة حياةعالء األسوانى

 ه يتناول من نشأتالذي مجةأن تبحث عن ترالباحثة يف ىذا الباب تريد 
عمارة " اتوتبحث أيضا حملة عامة عن روايت. تو األدبية ومؤلفاه وحياتهودراست

 ".يعقو بيان

 
مولده نشأته ووفاته . أ

لتحق بكلية طب األسنان جبامعة القاىرة، ولو ا و26ولد يف شهر مايوم 
فمن روايات . العديد من ادلؤلفات اليت تنقسم إىل روايات وقصص قصرية وكتب

الذي أقرتب ورأى، مجعية منتظري : أوراق عصام عبد العاطي ومن القصص
.  الزعيم

نشأ عالء األسواين يف أسرة مثقفة جداً حيث كان جده شاعراً وكان عم 
. والدتو وزيراً للتعلم باإلضافق إىل والده صاحب ادلقامات األسوانية يف الستينات

. ا اجلنسية يف القاىرة وىو مصري1957من مواليد اخلمسينات حتديداً عام 
. وتعلم األدب األسباين يف مدريد
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دراسته  . ب
 القاىرة، كما حصل   جامعةحاصل على بكالويوس طب أسنان من

بالواليات ادلتحدة  (إلينوى)على شهادة ادلاجستري لطب األسنان من جامعة 
اإلجنليزية )األمريكية مهاراتو اللعوية عديداة جداً حيث إنو يتحدث كالً من 

.جبانب لغتو ااًلم وىي اللغة العربية ( بطالفةاللغة األسيانية: والفرنسية

مؤلفاته . ج
 روايات 4يلإىر يصل عددىا با لو العديد من الروايات اليت القت جناح 

 دلية  والعايةواليت كانت سبباً يف شهرتو ادلصر (عمارة يعقوبيان)أشهرىم رواية 
واليت جعلت العامل ينتبو لوجود موىبة أدبية قادمة بل ورشحو البعض لنوبل عن 

مروان )أعمال قادمة لو وقد مت حتويل ىذه الرواية إىل فيلم سينمائي للمخرج 
وأبطاذلا مصريني والذي حقق جناح عظيم حيث حصل ىذا الفيلم على  (حامد

 جوائز حيث يعترب من أفضل مائة فيلم 6العديد من اجلوائز يصل عددىا إىل 
عريب حسب ترتيب مهرجاب ديب السينمائي وأيضاً مت حتويلها إىل مسلسل 

وأيضاً رواية . تليفزيوين ولكن مل يالقى نفس النجاح الذي حلزه الفيلم
واليت نالت أعجاب العديد من القراء ومت أيضاً متثيلها ولكن ليست  (شيكاجو)

.  كفيلم سينمائي بل كمسرحية واليت قامت بتأديتها فرقة مسرحية فرنسية
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نريان صديقة و مصر على :  ولو أيضاً العديد من القصص القصرية والكتب مثل
رلموعة )و من جيرؤ على الكالم  (رلموعة مقاالت رلمعة لو)دكة االحتياطي 

روايتو األخرة نادي السيارات شهدت تغرياً جذرياً يف . (مقاالت رلمعة لو
أسلوب كتابتو عن الروايات السابقة لو وترمجت لعدة لغات اإلجنليوية والفرنسية 
.ومؤلفاتو الروائيو رآئو السياسية يعرضها يف ندوة أسيوعيو ينظمها كل يةم مخيس

 وظيفته. د

 على الرغم من كتابات عالء األسواين إىل إنو مهتم يتخصصو يف رلال 
الطب فتعترب وجهة نظره  يف ىذا ادلوضوع إنو اليريد أن تصبح الكتابة ىي 

وسيلتو لكسب العيش بل ىواية يعرب هبا عن آرئو مبنتهي احلرية، حيث تتواجد 
. عيادتو يف حي جاردن سييت بالقاىرة

ومؤلفاتو الروائية و آرائو السياسية يعرضها يف ندوة أسبوعية ينظمها كل يوم 
روايتو اإلخيؤة نادي السيارات شهدت تغرياً جذرياً يف ًاسلوب كتابتو عن  . مخس

ولو أيضاً . الروايات لسابقة لو وترمجت لعدة لغات منها اإلجنليزية والفرنسية
نريان صديقة مصر على دكة : العديد من القصص القصرية الكتب مثل

رلموعة )من يدرؤ على الكالم  (رلمو عة مقاالت رلمعة لو)االحتياطى 
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وقد مت إختياره من قبل جريدة التاميز الربيطانية من على . (مقاالت رلمعة لو
. ضمن أفضل مخسون روائي على مستوى العامل

: وتعترب من أخر كماتو على موقع التواصل ال أجتماعي الفيس بوك وتويرت ىي
وقف ادللك أمام الشعب عارياً متاماً وحتث عن ثوب يظن إنو يرتديو من ينكر )

أن ادللك عار إما خائف من تبعات احلقيقة أومنافق يطلب مصلحة أومغفل 
قد يكون اإلنسان زللطاً بالبسر لكنو حيس إلنو يفكر بطريقة : فعلالً من أقوالو

.ال يفهمها األخرون

الجوائز التي عليها  . ه

 على الرغم من كتابات عالء سواين  إىل إنو مهتم بتخصصو يف رلال 
الطب فتعتري وجهة نطره يف ىذا ادلوضوع إنو اليريد أن تصبح الكتابو ىي 

وسيلتو لكسب  العيش بل ىواية يعرب هبا آرائو مبنتهي احلرية، حيث تتواجد 
 .عيادتو يف جاردن سييت بالقاىرة

 

 
                                                 

1.www.Almrsal.com  األديب الدكتور عالء األسوانى  diakses tanggal 21 maret 
2017 
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 الباب الثالث

 االطارالنظري

 تعريف البنيوية. أ
تكوين الشيء، أو الكيفية : ، اليت تعٍت(البنية)اشتقت البنيوية من لفظ 

 فتكون البنيوية عبارة عن دراسة العالقات بُت البٌت ادلختلفة .اليت شّيد عليها
 . يف النص األديب

تنظيم يعّّب )الذي يعد أبو البنيوية  بأهنا  (دي سوسَت)وقد خلص القول 
 .(عن سباسك عالقات داخل ذلك النص ادلوّحد

رلرد منهج أو نسق )أما عامل االجتماع ليفي شًتاوس فإنو يعّرفها بأهنا 
 .(شنكن تطبيقو على أي نوع من الدراسات

يفهم من ذلك أن البنيوية نظرية قائمة على ربديد وظائف العناصر 
 .ادلًتابطة الداخلة يف النص

                                                             

 30: ، ص(م1984دار العلم للماليُت، : بَتوت )، ادلعجم األديب، جبور عبد النور
 151: ، ص(م1993رللة العرب، : الكويت) البنيوية، مسَت عبد الفتاح

   152: ، صنفس ادلرجع

 52:جّبور عبد النور، ادلرجع السابقة، ص
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وتقوم على أن كل  (بناء - يبٍت )لقد اشتقت لفظ البنيوية من البنيوية 
ظاىرة، إنسانية أو أدبية، تشكل بنية، ولدراسة ىذه البنية رنب علينا أن حنلل 

إىل أية عوامل خارجية عنها، وقد تظر إىل عناصرىا ادلؤلفة منها، بدون أن 
إىتمت البنيوية يف بدايتها بكل رلاالت ادلعروفة اإلنسانية مث تركزت يف ميدان 

 .البحث اللغوي والنقد األديب
 من أنو ما Potrick colm hogan (بوتريك كومل ىوجان  )ما أشار إليو 

؛ فما من شخص بعينو عمل "البنيوية "من أحد قام بشكل أساسى بتطوير 
على البحث يف البنيوية نفسها هبدف تطويرىا وتدعيمها لذاهتا، وإدنا تطور 

البنيوية الذي يرى ىوجن من منظوره ؛ فما من شخص بعينو عمل على البحث 
يف البنيوية نفسها هبدف تطويرىا وتدعيمها لذاهتا، وإدنا تطور البنيوية الذي يرى 

ىوجن من منظوره أنو بلغ ذورتو يف فرنسا اخلمسينيات والستينيات جاء نتيجة 
جهد مجاعى قامت بو رلموعة من ذوى التخصصات ادلختلفة، عملت على 

، هبدف Ferdinand de Saussure (فردينا دو سوسَت  )إعادة تنظَت أفكار 
 .استخدامها يف حقوذلم التخصصية ادلختلفة

أن أى زلاولة للتعرف على البنيوية مع إذنال تلك التحوالت إدنا ىي 
زلاولة قاصرة، ينتج عنها صورة شائهة للبنيوية ال تساعد على فهمها وإدراكها 

                                                             
5
Http://www.startimes.com/f.aspx?t=14446105padatanggal 10 januari 2017   

ميدان -شارع الشركات–دسوق  )، تلقى البنيوية يف النقد العريب، وانل سيد عبد الرمحن سليمان
 15: ، ص(م 2008احملطة، 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=14446105padatanggal
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إدراكا صحيحا؛ لذا رنب االدلام بتلك التحوالت أوال عند الرغبة يف معرفة 
 .البنيوية

إذا كانت البنيوية نشأت نتيجة إعادة تنظَت واستخدام أراء دو سوسَت 
فما الذي رنب أن يكون ، Linguistics" األلسنية"الىت وضعها أساسا يف رلال 

زلور اىتمامنا يف األلسنية نفسها، خاصة بالنسبة للذين ينتمون إىل حقول 
 (كلود ليفي شًتاوس )زبصصية سلتلفة، ال تعنيهم فيما األلسنية ذاهتا، ورنيب 

Claude Levi-Strauss بأن ما رنب أن نكون تواقُت إىل تعلمو من األلسنية ىو 
من Emperical knowledge" معرفة ذبريبية "الطريقة الىت استطاعت هبا بناء 

األلسنية بالبحث "  االجتماعيةSocialPhenomenaالظواىر "خالل رلموعة عن 
 .والتحليل

 بأن عناصر البنيوية Claude Levi-Straussرأى كلود ليفي شًتاوس 
 .تنقسم إىل أربعة انواع وىي ادلوضوع، الشخصية، احلبكة، الزمانية وادلكانية

 
 
 
 
 

                                                             

 17: نفس ادلرجع، ص
8
Zulkhairi, Dimensi metodelogis Ilmu Sosial dan Humaniora, (Banda Aceh: Pustaka 

Lasaran, 2014), hal: 138 
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 أعالم البنيوية عند العربي و الغربي. ب
 أعالم البنيوية عند العربي

 تغلغل الفكر احلداثي عند العرب .1
لقد امتاز القرن العشعرون بثوراتو اللغوية و النفسية و اإللكًتونية فأعطي 
الغرب مكانة رائدة يف التحديث و اإلبداع، ولكن يبقى أن سلوك طريق احلداثة 
ال يتم إال بعد سلاض طويل يتجلى بظهور بعض التنويريُت الذين يشقون الطيق 

أمام آلخرين، وىذا فعالً ما مت على يد الطهطاوي أو ال و على أيدي 
النهضويُت يف ادلشرق ومصر مث مشال إفريقيا، كيف استقبل العرب تيار احلداثة؟ 
سئوال كل ادلقدمات، ألنو السئوال ادلستعار، يتكرر منذ البدايات بال ملل وبال 

 .استنزاف
 التنظَت الشعري للقصيدة احلداثية .2

 :ظهور رللة شعر
شعرية  يف النهضة –أىم حلقة  ثقافية  (حركة رللة شعر )سجلت 

حركة )إذ أن . العربية  احلدييثة، غَتت معٌت الشعر، وأعادت النظر فيو جزرياً 
كانت بالدرجة األوىل، حلقة خنبة قومية أليّب الية يتهدد ىاجسها يف  (رللة شعر

ادلعاصرة وزلاكاة النموذج الغريب، وإعادة إنتاجو نصياً يف احلقل الثقايف الشعري 
" العريب ويئوكد جّبا إبرىيم جّبا أبرز نقاد وأحد شعراء رللة شعر أن ىاجس
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ىذا صحيح وىذا . ىو الوصول أىل ادلعاصرة و إىل مستوى الشعر العادلي" شعر
 .(شعر)ما كان يًتدد على ألسنة الشعراء و الذين يكتبون يف 

 دناذج من رواد احلداثة العربية يف النقد األديب .3
لسنا يف ىذا احلديث بصدد تعدا اد؟  الدراسات اليت قدمها النقاد 

احلداثيون إزاء ادلد التنظَتي الزاحف حنو ادلشرق و العريب ولكن يكفينا اإلشارة 
إىل أعالم احلداثة  العربية النقدية منذ تبنيها حلظة والدهتا أن صارت إشكاال 

نقديا يتناز ع فيو البعض للوصول إىل التميز الالمع بقدر ما ينتجوه من 
 .مؤلفات وكتب توطد العالقة ادلهجنة بُت الطرفُت الغريب و العريب

 صالح فضل و النائية يف النقد األديب-أوأل .4
من البديهي ألي باحث يريد استطاء صهوة النقد أن يلجأ إىل أول 

و  (البنائية األديب)نظرية *"كتاب تنظَتي للبنيوية للناقد ادلصري صالح فضل
الذي من خاللو قام بتأصيل تفصيلي للبنيوية، واليت كانت ذلابذور اًقد غرسها 
الرواد  األوائل يف الوطن العريب، وقبل البنيوية قدم صالح فضل جديدا حاول 
من خاللو أن سنًتق حواجز األيدلوجيا ادلتغَتة وخباصة أن النظام السباسي يف 

مصر قد تغَت من االشًت اكية الناصرية إىل اعًتاف بالغرب الذي سبثلو، إذ أيقن 
صالح فضل أن النقد األيدلوجي أمر ال عالقة لو باألدب ألن األدب ال سنضع 

فاألدب يف نظره عامل سللف مغَت يعدو ذلك ..دلتغَت ات السياسة وأمور احلكم
منهج الو )كلو ويتجاوزه؛ ألن مجالينو يف قوانينو، وقد ذبلى ذلك بإصددار كتابو

                                                             
9
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ومن الو اقعية دبفهومها العلمي قدم دراستو الرائدة يف  (اقعية يف اإلبداع األديب
األسس العلمية لنقد جديد يتجاوز الاليدولوجيا واإلنشاء و االنطباع واخلواطر 
ويغَت الساحة النقدية تغَتا واضحا، منذ ذلك الوقت بعد منتصف السبعينات 
ولعلي ألطظ من خالل كتابو البنائية أنو كان متحمسا ألن يديل بكل ما أتت 

بو تلك النظرية فهو مل يًتك شاردة و ال واردة إال وأثبتها يف كتابو، فقد استخدم 
أسلوب العرض ادلسهب يف التأصيل ذلذا ادلنهج احلداثي وتناولو بشكل يسهل 
على الباحث االنقياد وراء معطياتو التأصيلية، قبل أن سنوض يف غمار البنيوية 
صالح فضل يف ستهل كتابو باجلهود العربية الألويل للدر اسات البنيوية و اليت 

طبقت على دناذج من األدب العريب وزودت ادلكتبة العربية هبا، إذ أشار إىل 
ثالث دراسات سعت إىل استخدام ادلنهج البنيوي يف اجرائها النقدي احلداثي، 
فقد ذكر كتاب األسلوب واألسلوبية حنوبديل أسٍت يف نقد األدب، والذي نشر 

 للدكتور عبد السالم ادلسدي والذي أتبعها أيضأ دبجموعة من 1977عام 
الدراسات النقدية واليت تتخذ من ادلتهج البنيوي أداًة تطبيفية على بعٍض من 

دناذج الًتاث العريب واصفاً إياىا بالدراسات الثيقة و ادلتمكنة، أيضاً كتاب 
 للدكتور 1979الذي عام  (جدلية اخلفاء والتجلي، دراسات بنيوية يف الشعر)

كمال أبو ديب واصفا دراساتو بأهنا زلاولة خطَتة تضرب يف جذور الشعر 
العريب، مبدياً بعض ادلالحظات النقية عليها واليت أوجز بعضأ منها على سبيل 
التنويو باالىتمام البالغ هبا من وجهة نظره النقدية، فهي دراسة حداثية جديرة 
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 1978الذي نشر تقديراً عام  (مشكلة البنية)باالىتمام و العناية، أشاد بكتاب
للدكتور زكريا إبراىم الذي وصفو بأنو مرجع ىام لدارسي البنيوية وذلك لتعرضو 

 .ألقطاب البنيوية موضحاً أىم ماجاءت بو آر ائهم وعماذلم الفلسفية

 ي غرب عندأعالم البنيوية
فرناند دي سوسَت  .1

مثلث البنيوية الفرنسية اليت طبقت يف الواقع تشكيلة عريضة من الفروع 
فرديناند دي " حللم مدرس علم اللغة السويسري االفكرية، ربقيق

 والذي صاغ تصنيفات شكلت بداية النقد Ferdinan de saussur"سوسَت
البنيوي اجلديد، أذ حولت أفكاره الدراسات اللغوية من نقطة الالعودة منها 

لسابق عحدىا وكانت أفكاره ىذه صاحبة الدور األكّب فاعلية يف بلورة البنيوية 
واذباىاهتا، وسبركزىا يف بلؤرة النقد اجلديد، إذ سيطر ىذا النموذج اللغوي 

السوسَتي باعتباره ادلعاجلة ادلثلى لكل إنتاجات اإلنسانية، وادلثال احملتذي يف 
. تطبيق ادلنهج البنيوي

أن اللغة ليست رلموعة حسابية : انطلق سوسشر من مفهم مفاده
للعبارات اليت تفوىبها قسم من الناس، بل إهنا شيء آخر يربطهم مجيعاً يف  
إطار منتظم، فهي نظام من الدالثل موجود يف أدمغة  اجلمهور شنارس عند 

اللفظ لدى مجاعة من األشخاص ادلنتمُت إىل رلموعة واحدة قهي ليست تامة 
. عند فرد دبفرده والوجود ذلا على الوجو األكمل إال عند اجلمهور
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: تلخصت أفكار دي سزسَت يف وصف البنية اللغوية على النحو التايل
اللغة نظام اجتماعي، يستند إىل بديهيات مدرجة يف شيفرة خاصة،  .1

التفاق من أبناء اجملتمع الواحد، وحاملة لتواقيعهم الالمنظورة،فهي 
 .تتطور ضمن قواعد متعارف عليها، التتغَت إالبقرار رمسي

: درس اللغة عّب عندصر ىا التكوينية، واالقًتاب منها من زاويتُت وذنا .2
 .وصف البنية اللغوية و التأريخ ذلا عّب مراحل تطورىا أو انكفائها

أشار إىل أن الكمات ليست رموزآ تتجاوب مع ما تشَت أليو، بل ىي  .3
 مركبة من طرفُت متصلُت، فالطريق األول ىو إشارة Signsعالقات 

 والطرف الثاين ىو Signifierمكتوبة أو منطوقة وىي مايسمى بالدال 
 .  أو ادلفهوم الذي نعقلو من تلك اإلشارةSignifiedادلدلول 

اعتباطية الرمز اللغوي واليت تنص على أن الرابطة اليت ذبمع بُت الدال  .4
وادلدلول ىي راظة اعتباطية، دبا أننا نعتّب العالقة حصيلة اقًتان الدال 
بادلدلول، تدخل يف صلب عملية التعبَت وقدة ادلتكلم على صوغ أفق 

 .احتماالت انكالقاً من بنية لغوية زلددة
 أعالمه

 رومان جاكبسون .1
من " رومان جاكبسون"ظهر " براغ"عّب حركة الشكالنبنب الروس وحلقة

خالل أحباثو اليت أسهمت يف بلورة مفهم النقد البنيوي احليث حيث اكتثف أن 
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اللغة ليست معادلة هنائية، بل ىي سللوق حي يتطور تبعأ إليقاع احلضارت 
. واجملتمعات

وما يهمنا يف ىذه الداسة على وجو اخلصوص أن نتعرف على أىم 
األفكار اليت طرحها جاكبسون من خالل نظرياهتوزلاضراتو اليت انبثقت عنها 

 :الفكرة البنيوية يف رلال النقد احلديث
تنمية االذباه البنيوي يف دراسة الصوتيات كما ذكرنا سابقأ، إذ أكد على .1

مالزمة أن يقوم على منهج متكامل غَت منعزل، فالبد لكل حدث صويت أن 
يعاجل على أنو وحده جزئية تنتظم مع وحدات أخرى يف مستويات سلتلفة، وأن 
العالقة ادلتبادلة القائمة بُت مقمات العمل الشعري على وجو اخلصوص، سواء 

كانت مصرة أم غَت مصدرة، تشكل بنية ىذىا العمل وىي بنية دينامية تشتمل 
على التقارب والتباعد على حدسواء، كما أهناتشكل كالًفنيأ ال شنكن تفكيكو، 

 .باعتبار أن كل واحد من ىذه ادلقومات شنتلك قيمتو من خالقتو هبذه الكلية
النصوص الشعرية من النصوص األدبية األخرى، فقد " جاكبسون"ميز.2

اقًتح معيار اً لغوياً ذبريباً سلتلفاً لتعريف الوظيفة الشعرية، حيث أن ىذا التميز 
كان ينص على أن تقذفالوظيفة الشعرية مبدأ التكافلؤ من زلور االختبار إىل 

 .زلور الظم؛ أذ يرفع التكافؤ إىل مرتبة األداة ادلكونة للسلسلة ادلتعاقبة
على التشديد على الرسالة لذاهتا " جلاكبسون"عيت الوظيفة الشعرية .3

بعيداً عن الذي أرسلها، معلالً بذلك أن الرسالة ىي العنصر الذي ال شنكننا 
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االستغناء عنو يف كل أديب وباإلضافق إىل اىتمامو بالشكل أسوة بالشكالنيُت 
الروس، مل يكتف بذلك إذ تلمس آفاق نقدية جيدة تدعو إىل االنعطاف يف 

" سوسَت"احلركة  الشكلية و التحول من الشكل إىل األدلسنية، فاجأ إىل نظريات
إن التصيل اللغوي تدررنياً نسيج الكالم : لتصليب موقفو  النظري قائالً 

ادلتشابك إىل وحدات صوتية ربمل معًٌت خاصًاهبا، وزندد مساهتا  ومو اصفاهتا 
ادلستوى : ادلميزة، من ىنا ضرورة التفريق بُت شلتويُت يف اللغة ويف التحليل اللغوي

الداليل وينطوي على وحدات دالة بسيطًت من مث متشابكة، بدءاً بالوحدة 
الصوتية مث العبارة وصوالً إىل النص وادلستوى الفونولوجي، ويتعلق بالوحدات 

 ".تضاد"ذاهتا، وشنيز كل مسة تستلزم خيارًا بُت طريف 
كلود ليفي شًتاوس  .2

انبثق من البنيوية اذباىات قامت بتطوير الفلسفات ادلعروفة وفق منهج 
بنيوي أي بصياغة جديدة للفلسفات و النظريات ادلشهورة فشتلر اوس صاحب 

األنشروبولوجية البنيوية و الذي ما لبث أن أصبح زعيم البنيوية العلمية يف 
 .فرنسا
 لوي ألتوسَت .3

أعاد لوي ألتوسَت صياغة ادلاركسية جديد حبيث تقرأ من منظور بنيوي ال 
فقد حوذلا من منهج عمل ثوري يرتكز على اإلنسان إىل نظرية " ىيجلي" منظور

وضعية تؤكد حتمية سيادة نظام ال سلطان عليو، وىذا إفراز طبيعي حلالة 
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اإلحباط والكفر بالنظريات الشاملة بالتلط القمعي للفكر اإلنساين، ومنها 
. ادلاركسية اليت اجتاحت فرنسا يف تلك اآلونة

 روالن بارت  .4
ظهر روالن بارت ولذي كان لو بالغ األثر يف البنيوية النقدية، يدرس 
األدب بادلنهج اجلديد مطابأ بتوسيع تطبيقة على دراسة كل جوانب  الًتاث 

الفلسفي والثفايف، حيث افتنت بارت بالو عد الذي امطوت عليو 
أن علم اللغة : باإلضافة لتأثره بدي سوسَت إذ تقول كريز ويل" شًتلوس"أفكار

عند سوسَت كان قد دلس وتراً حساسأ عند بارت، وذلك دلا يقوم عليو ىذا 
العلم من رفض النظر  إىل اللغة بوصفها كيانأ مطلقأ، وتكيده  العالقة  اليت 
تتوسط بُت اللغة ادلوجودة واستخدامها الفعلي وقد كان بارت يبث عن بعد 

يشابو لبعد ىذه العالقة ادلتوسطة، أبان انشغالو دبا زنث للمكان الذي يتوسك 
. بُت الكلمات، ىذا ادلكان الصامت الذي ىو متغَت وثابت على السواء

 
العناصر البنيوية  . ج

كانت العناصر البنيوية يف الرواية مكونة فنية اليت ال بد من وجودىا يف 
أية قصة سواء أكانت قصة قصَتة أم رواية؛ إال البيئتُت الزمانية وادلكانية إذا 

 . هنماشنكن االستغناء عنهما يف الرواية وإن كان بعض احملدثُت يشًتطو
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كانت رواية ذلا عناصر، وقد زبتلف بعناصر األدب األربعة العامة 
تنقسم إىل عنصورين ذنا عنصور داخلي وعنصور وادلشهورة، وأما عناصر الرواية 

 :خارجي، فتشرح الباحثة تلك العناصر الداخلية يلي
 ادلوضوع .1

ادلوضوع ىو الوعظ أو القيمة اليت يتم تقدشنو يف الرواية ويدور حوذلا 
مضمون الرواية بأكملو، كما شنكن وصف ادلوضوع بأنو الرسالة أو الدرس الذي 

ويكتب الستار عن ىذه القيم من خالل . زناول الكاتب أن يلقنو للقارئ
العقبات اليت تواجهها شخصيات الرواية زلاولُت زبطى ىذه العقبات من أجل 

إحراز اذلدف، ويعتّب ادلوضوع ىو أساس الرواية والغرض منها وبدون اذلدف 
. ستصبح الرواية تافهة

التعريف بادلوضوع يف الرواية كثَت منها، قول زين بن الدينقناتى، إن 
ادلوضوع ىو الفكر اجلوىرى للؤلف ويكون ىذا الفكر خلفية يف إنتاجو العمل 

 .األديب
:  وينقسم ادلوضوع إىل فسمُت

ادلوضوع األساسي وادلوضوع الثانوي، ادلوضوع األساسي ىو ادلعاين من 
أساسية القصة وىو فكر جوىري يف األدب، إن العمل يف البحث عن ادلوضوع 
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األساس ىو نشاط إختياري، وتقديري من ادلعاين ادلفسر ومضمونا يف اإلنتاج 
 .أما ادلوضوع الثانوي ىو ادلعاين الزائدة ومعضودة للموضوع األساس. األديب

:  الشخصيات .2
يف ىذا الباب تريد الباحثة أن تبحث عن الشخصية بشكل عام ونبذة 

الرواية احالم النساء احلرمي وأخَتا ستحليل الباحثة عن الشخصية يف رواية أحالم 
:  وأنشرحها فهي كما يأيت. النساء احلرمي لفاطمة ادلرنسي

الشخصية بشكل عام  . أ
قبل ان تتكلم الباحثة عن الشخصية يف رواية أحالم النساء احلرمي 

. ستتكلم قليل الشخصية بشكل عام
 :تعريف الشخصية  .1

أما الشخصية يف أىم العناصر اليت تقوم هبا القصة ويف الواقع أن حياة 
ألن وجود القصة تابع من . القصة ادلرتبطة بوجود الشخصيات

 .شخصياتالقصة
إن الشخصية ىي أفراد مقدمة يف عمل سردي أو مصرحية ذي جودة 

 .اخالقية واذباىات معينة كما عّبت يف أقواذلا وأفعاذلا
 : أنواع الشخصية .2
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تقسيم الشخصيات يف قصة خيالية إىل عدة أنواع بناء على تسمية 
بناء على وجهات نظر سلتلفة وشنكن تصنيف مراجعة . الزاوية حيث مت تسمية

إىل عدة أنواع من تسمية الوقت نفسو، على سبيل ادلثال باعتبارىا الشخصية 
 أنواع 3 وتقسيم جنس الشخصيات إىل .وعادة النامية-بطل الرواية-الرائسية

: ىي
الشخصيات الرائسية ىي اليت تساىم يف الرواية اخلمسُت يف ادلائة، . أ.2

 .وتَتز من رلموع الشخصيات الرئسية شخصية مركزية تقود بطولة الرواية
الشخصية الرئسية ىي لألشخاص األوليُت يف الرواية واألكثر تعبَتا ويتعلق 

 .شخصيات أخرى دائما
الشخصية الرئسية ىي الشخصية األكثر بروزا يف الرواية، إذ إهنا زلور 
الرواية، والرابط بُت سلتلف شخصياهتا، لذلك زبطى بعناية الكاتب الكّبى، 

 .وىي ما اصطلح على تسميتها بشخصية البطل
ىي الشخصيات اليت تساعد البطل على إسبام : والشخصيات الثانوية

 الشخصيات الثانوية ىي لألشخاص الزائدة ويتعلق مع شخصيات .القصة
أما الشخصيات الثانوية فهي اليت تؤدي دورا ثانويا يف الرواية، ويكون . الرئيسية
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ظهورىا على قدر دورىا الذي تؤديو، إذ غالبا ما زبتفي بانتهاء دورىا، وىي أقل 
يف تفاصيل شؤوهنا، أي أن الكاتب ال شننحها العناية اليت منحها للشخصية 

 .الرئيسة
:  (أنتاغونيس)وخصومية  (فروتاغونيس)الشخصيات اإلرنابية . ب.2

ىي ربمل البعثة من احلقيقة واخلَت يف  (فروتاغونيس)الشخصية اإلرنابية 
. اليت ربمل بعثة مذمومة يف القصة (أنتاغونيس)أما الشخصية خصومية . القصة

الشخصية خصومية ىي اليت ربمل بعثة مذمومة يف القصة أو لألشخاص 
 س.الزائدين أو ادلساعدين

: الشخصيات ادلتوازنة ودينميكي. ج.2
الشخصيات ادلتوازنة  ىي الشخصيات اليت مل تغَت طبيعها بسبب 

الشخصية ادلتوازنة تصوير . األحداث اليت تقع من أول القصة إىل آخرىا
 .شخصية األشخاص  متوازنا وثابتا مل تتغَت من أول القصة إىل آخرىا

أما الشخصيات دينميكي وىي الشخصيات اليت تغَت طبيعها بسبب 
الشخصيات الدينميكي إذا كانت شخصية  . األحداث اليت تقع يف القصة

األشخاص متغَتة ومتطورة من زمن وحد إىل مكان آخر مناسبا بأحوال اليت 
. دخل فيها األشخاص
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:  الشخصيات دنوذجية وزلايدة . د.2
الشخصيات دنوذجية ىي الشخصية تعرض حال انفرادية قليلة وأما 

أما الشخصيات زلايدة ىي الشخصية وجود . جودة عمالية وجنسيتو فاكثرة
.  ىذه ىي حملة عامة عن الشخصية بشكل عام.لقصة نفسها

احلبكة  .3
الذي  (فن الشعر )يف كتابو  (أرسطو)وفكرة احلبكة مأخوذة أصال من 

ينص على أن احلبكة ىي ترتيب األحداث أو األشياء اليت تقع يف القصة، وأن 
البناء الصحيح للحبكة يستدعي أن يكون احلدث كامال تاما، واحلدث الكامل 

التام ىو مالو بداية ووسط وهناية، ألن رلتمعة ىي اليت تصنع وحدة احلدث 
 .وذبعل احلبكة جيدة البناء

واحلبكة ضرورية للقصة، فهي اليت تنظم األحداث وتربط بينها، وتوجو 
للحفاظ على حركة االصطالح، "حركتها حنو ىدفها، وىي وسيلة القاص 

والتشويق، والدراما، والسلوك البشري، واإلحساس بالزمن، وبدون احلبكة فمن 
". األرذبح أال يهتم القارءئ كثَتا دبتابعة القصة إىل هنايتها

يف تعريفو للحبكة ىي العناصر ادلهم يف  (فورسًت)فالسببية اليت ركز عليها 
تشكيل حدث تام متكامل ومًتابط، ألن ىذا الًتابط إدنا يتم من خالل تعليل 
األحداث وخضوعها دلنطق السببية، وقد شكل النقاد من خالل ذلك مفهوما 
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خاص للحبكة رنعلها بناء عضويا مًتابطا يكون دبثابة اذليكل الذي يسند 
. رلموع الرواية

ويوجد . ويف تعريف آخر احلبكة ىي سَت أحداث القصة ناحية احلل
احلبكة النمطية، وفيها تسَت األحداث بالشكل : دنطُت ألحداث احلبكة منهما

ادلتعارف عليها من البداية الطبيعية لألحداث مث التسلسل الطبيعي يف حدوث 
واحلبكة ادلركبة، اليت تبدأ األحداث فيها . األزمة مث تصاعدىا وزلاولة حاذلا

أي يبدأ الكاتب بالعقيدة . بالنهاية، مث يتم استعراض األحداث اليت أدت إليها
. مث زناول حاذلا

، وىي بدء الصراع الذي سنلق "احلبكة األوىل"ويطلق على العقيدة 
احلراكة وتقدم أحداث الرواية وىو ادلشهد أو احلدث الذي يغَت من احلياة البطلة 

وبدون وجود العقيدة . وترسلو يف رحلة لكي زنل ىذه العقيدة أو الصراع
وحدوث التعَت يف شخصية البطل وظهور عنصور التشويق واإلثارة فستظل 

.  القصة ساكنة بال حراك
ستأتون أهنا الرواية اليت . احلبكة ىي األحداث ادلتعلقة ادلوجودة يف الرواية

وأنو حوادث الرواية اليت تتأكيد على . تتضمن على ترتيب األحداث ادلتعلقات
عالقة سببية، ولذلك احلبكة ليست ترتيب األحداث بادلقياتى فحسب ولكن 

وىو سَت أحداث الرواية ناحية . كانت األحداث ادلوجودة وذلا علقة سببية
: ويوجد شنطُت ألحداث احلبكة. احلل
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:  احلبكة النمطية . أ.3
وفيها تسَت األحداث بالشكل ادلتعارف عليها من البداية الطبيعية 

.  لألحداث مث التسلسل الطبيعي يف حدوث األزمة مث تصاعدىا وزلاولة حاذلا
: احلبكة ادلركبة . ب.3

اليت تبدأ األحداث فيها بالنهاية، مث يتم استعراض األحداث اليت أدت 
كل الرواية فيها احلبكة اليت . إليها أي يبدأ الكاتب بالعقدة مث زناول حاذلا

.  تتكون من البداية، الصراع والنهاية الرواية
 اخللفية الزمنية وادلكانية .4

.  وىي كل األماكن وكل األوقات اليت تعيش فيها األحداث
: زمن الرواية . أ.4

يرتبط الزمن بالسرد ارتباطا وثيقا، فال سرد بال زمن، إذا جاز لنا أن نروي 
قصة من غَت اإلشارة إىل ادلكان الذي تدور فيو األحداث، فإنو يكاد يكون 
مستحيال إغفال العنصر الزمٍت الذي يتخلل عملية السرد، كما يقول جَتار 

ماض أو حاضر أو مستقبل، : أن ربكى القصة يف زمن معُت"جينيت، إذ البد 
يوجد زمنان . ومن ىنا تأيت اذنية التحديدات الزمنية بالنسبة دلقتضيات السرد

للرواية، األول ىو الزمن العام الذي تدور فيو أحداث الرواية كحقبة زمنية زلددة 
مثل قرن أو سنة من السنُت، والثاين ىو الزمن اخلاص أو يطلق عليو زمن الرواية 
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ىو الذي يقدم فًتة زمنية زلددة تدور فيو الرواية كيوم زلدد من أيام الشهور وما 
. إىل ذلك

:  مكان الرواية . ب.4
البد وأن يكون وصف الكاتب للمكن وصفا حيان لكي يتعايش القارئ 

مع أحداث الرواية وكأهنا حقيقة، وىذا يتطلب من الكاتب زيادة أماكن 
. األحداث حىت يتمكن من وصفها بدقة

ويقصد بو يف األدب الروائي ادلكان الذي تقع فيو األحداث وتتحرك فيو 
الشخصيات الروائية، وىو مكان لفظي متخيل ينتجو احلكي، وتصنعو اللغة، 

.  لتوازي بو مكانا موجودا يف الواقع أو خيال الكاتب
وادلكان هبذا ادلعٌت ىو مكون متعددة ومتفاوتة، فإن فضاء الرواية ىو 
الذي يلفها مجيعا، إنو العام الواسع الذي يشمل رلموع األحداث الروائية، 

فلمقهى، أو ادلنزل، أو الشارع، أو الساحة، كل واحد منها يعتّب مكانا زلددا، 
ولكن إذا كانت الرواية تشمل ىذه األشياء كلها، فإهنا مجيعا تشكل فضاء 

. الرواية
بعد أن ربلل الباحثة عن النظرية البنيوية، فحصلت الباحثة أن النظرية 

كلود ليفي شًتاوس فيها أربعة عناصر وىي ادلوضوع، الشخصية، احلبكة، 
أما ادلوضوع ينقسم إىل قسمُت وىو ادلوضوع األساسي . والزمانية وادلكانية
أما الشخصية ينقسم إىل ثالثة أنواع وىي الشخصيات . وادلوضوع الثانوي
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، (أنتاغونيس)وخصومية  (فروتاغونيس)الرئيسية والثانوية، الشخصيات اإلرنابية 
أما احلبكة ينقسم إىل قسمُت وىي احلبكة . الشخصيات دنوذجية وزلايدة

. وأخَتا ىو الزمانية وادلكانية. النمطية واحلبكة ادلركبة
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الباب الرابع 

عالء األسوانى " عمارة يقوبيان"تحليل البنيوية في رواية 

ُب ىذا الصدد تريد الباحثة أن تقوم بعرض حملة عامة عن الرواية ٍب تقوم  
. البنيوية ُب رواية بتحليل

 
 لمحة عامة عن الرواية . أ

ىذه الرواية أّلفها عالء األسواىن ُب مصر وقد طّبعتها مطبعة مكتبة 
وىي تقص عن . 348م من حيث عدد صفحاهتا 2002مصَت مبصر سنة 

اظترأة اظتتنوعة واإلجتماعية والسياسية والثقافية اليت وقعت ُب مصر بعد 
وتصور تلك . اإلستعمار كاصتناس غتانا واللِّواط واإلختلس والرشوة وغَتىا
تعد عمارة يعقوبيان . اظتشاكل ُب كل األفراد الذين يسنكنون َب عمارة يعقوبيان

تغيَت أحوال مصر بعد اإلستعمار حىت . عمارة من عمارات اظتشهورة ُب مصر
فظاىر اّن ذلك تغيَت الثقافة كاظتالبس . ظهر األشياء اصتديدة ىي ىويتهم

. وإمناط اضتياة واللغة كمانوجد ُب الرواية
وعد . جعل زكيا كأورويب. كان زكى بيك ىو رجل قضى حياتو ليتأّنس بالنساء
ال يتمثل تعاليم اإلسالم . أن يتالقس اإلمرأة وشرب اطتمر وذلك أعمالو اليومية

ذات اليوم، خدعت العاىرة وسرقت زكيا أموالو  . كالصالة والصيام وقيمة الدين
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بأّن ذلك غضبت أختو والسيام رغبت عن إمناط اضتياة حىت . منها خطم أختو
كانت . ٍب يتعرف ببثينة. كان حال زكى معمعة بعد اضتدوث. طرد من بيتو

حىت رحم زكى عليها واستعمل بثينة . بثينة مسكينة وىي مسؤولة عن أسرهتا
. حىت حيبها وزوجها ولو كان عمرمها خالفا بعيدا

 
 العناصرالداخيلية . ب

 الموضوع .1
لعالء االسواىن يستخدم روائي يستخدم " عمارة يعقو بيان"  َب الرواية

دأت . جيالو وسيلة لوصف سوء  سياسي واجتماعي ي الذي ضتدث َب مصر
احملبة ما موضوع بَت . الباحتة ليتضمن موضوعان َب ىذه الرواية ىي ػتبة وميز

كما ذكر َب .الشحصية الرئيسية. إلنو مشر من الرواية تصور عن ػتبة اضتياة
:  اظتقتطفة اآلتية

كن يشعر وىو يستمع إهنا صادقة وأعجبو ذلك التعبَت اطتلص الذى يرتسم " 
 "على وجهها اصتميل وىى تتكلم وكأهنا طفل مذنب يعًت بصراحو

كل ىذه اطتواطر حياول هبا أن يطمس صورة سعد من ذاكرتو فينجح حيالتا "
 ."وخيفق أحياتا، وقد ألقى بنفسو العمل لينسى،

                                                             

 277 :، ص(2002دار الشروق، : القاىرة)، عمارة يعقوبيانعالء األسواىن،  
  263: نفس اظترجع، ص 
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امتت بعبد ربو واستقرت وؾتح ُب ربط حياتو : على أنو اآلن ُب أحسن أحوالو”
 "بو عن طريق الكشك واضتجرة الىت استأ جرىالو فوق السطح،

َب اظتفقبطفة السابقة رأت الباحثة تصبور عن دييز مبوضوع ألنو يبحث 
طو و بسينة ؽتاالشخصية الرئيسية . كثر قصتو َب ىذه الرواية خَت موضوع ػتبة

كماذكر َب . وأماسود خرب مو الشخصية الثانوية وجد دييز. وجد من دتيز
:  اظتقتطفة اآلعي

ابن البواب ..عاوز تدخل الشرطة يابن البواب؟ ..قم من أمامى ياابن البواب"
 "واهلل عال..يبقى ضابط؟

وكانت تدرك ما ىى مقدمة عليو وقد استعدت َب طريقها اظتخزن فراحت  "
إخواتك َب حاجة لكل قرش والبنت الشاطرة ))تستعيد َب ذىنها كامات أمها 
  ."حتافظ على نفسها وعماىا معا

:  صاحت سعاد بصوت ؼتتنق وفدعت اظتمرضة بعيدا ىنها"
 .."أنا أوديكم َب ستُت داىية.. أنتم سقطتوىن غصبا عٌت 

رأت الباحثة، َب ثالث  اظتقتطفات السابقات تدل على اميز طو موطبقة 
اصتتماعية، عندما طو مل ينج امتحان الشرطو النو ابنو ويل شقة، ٍب دتيز إىل 

بسينة ىي طبقة اجتماعية عية و نسوية ألهنا زيفة نفسها ظتخجم بسبب أجور 
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عندما تزوج برجال . واما دتيز سعد ىو طبقة اجتماعية ونسوية. ليعش أسرهتا
منتصب عمره ليعيش ابنو من زواج السابق، وأسقطت للجبلى ػتصور لزوجها 

. بسبب عهد الزواج ؽتا، الزوزتاال تريد لنب من الزواج ؽتا
 الحبكة  .2

  اظتسافة بُت مصر هبلر حيث يسكن زمكى بك الدسوقى زمكتبلة َب 
 .عمارة  يعقو بيان ال تتعدى مائة مًت

حتمل زكى بك حقنف الًتاى ىب اظتؤظتة واستحلب األفيون وراح يرتشف " 
على مهل الكأس األوىل من الويسكى ٍب أتبعها بكأس ثانية وثالثة، ومل يلبث أن 

ختلص من التوتر وغمره الواحدة، وظتادقت ساعة اضتائط دقتُت كاد وكى بك 
 "أيفقد األمل

 َب اظتقتطفة السابقة تصور عن خئوف زكي ينتظر رحب مل يأٌب من 
الوقت العدو وكذلك الناصى السابق تدل عن زكي ليس فىت ولكن يستطح 

. ساحر اإلمرأة
ؼتلفة زكي يبدأ عندما ينتهي رينة بالرحب " عمارة يعقو بيان"  َب الرواية

: كماذكر َب القتطفة اآلٌب. ووجد رتادات يسارق لرحب مثال خاًب لألختو
ىز زكى رأسنو السقيل وىو يبذل غتهودا خارقا ليستجمع ذىنو ظتشتت وفكر "

أنو نام طويال وأراد يعرف الوقت فنظر إىل ساعة يده الذىبية لكنو مل جيد 
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ػتفظتو على اظتنضددة جبوار حيث تركها، وحن تأكد أنو تعرض ضتادث سكو، 
افةللسا عة اللذىبية وستسمائة جنيو كانوا  باإلض: وشيئا بدشاَب حصر اطتسائر

ونظارة مشسية  (بعلبتعمل) (كروس)َب احملفظة فقد زكى طاقم أقالم ذىيتة ماركة 
أما الطامة الكربى فكانت سرقة اطتاص بأختو الكربى ...مار كة بَت سول
 "دولت الدسوقى

 رأت الباحثة تصورعن ذىب زكي إىل اظتقصف صديقنو بعد أن مشتت 
كما وليل . دولت وىو مناحة ألنو يريد دولت أن دتكن اظتَتاث ألهبما إىل زكي

 .الناصى السابق
اليا روحى دابيت أببويا الباشا احملتستم ببوساختك ٍب تتابعت أصوات " 

لطمات عراك وانفتح باب  اشقة وأخذت دولت تدفح زكى إىل اطترج 
  "تصيحز

َب اظتقتطفة السابقة  تدل على خلفية  مقام َب الشخصية زكي يصادف 
مناحة زكي ألنو خاًب أختو سارق عندما زينة باطتدم . َب شقتو يعقو بيان

ٍب خلفية مقام يصادف َب اظتقصف يسمى . واألحتو تنتظر رجح زكي إىل البيت
 :كما دليل الناص اآلتية. مكيم صديقة زكي

ماإن يدفح بيده الباب اطتشىب الصخَت ذا الفتحات الزجاجية و جيتاز " 
اظتدخل حىت يشعر وكأن آلة الزمن السحرية قد زتلتو إىل سنوات اطتمسينيا 
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اضتوائط اظتطلية باللون األبيض الشاىق علقت عليها لو حات إصلية ..اصتميلة
لفنانُت اظتخطاة مبفارش بيضاء ناضعة، اصطفت عليها األطباق والفوط اظتطوية 

واظتالعق والسكاكُت وكئوس زجاجية من كافق ألحجام على الطريقة الفر 
 نسية،

ٍب زيارة .شريط اصتمال تصور َب اظتقتطفة السابقة عندمازكي يدخل إىل الشريط
أما زكي يرثي إىل كر يستينا الطرد . لصديق ءاشتها كر يستينا صاحب اضتانة

. دولت إليو ألنو خاًب أختو اختض
 !معك إلنيابة؟..من أنن لك تدخل مكتىب! إيو اظتهز لةدي؟..جرى إيو"

 إدارة زكي َب عمارة يعقو بيان، كايور ىو خلفية مكان ثالث حيدث َب 
اقتحم الوكتب زكى مح شرطي اليت كانت َب رشونو قبض . اظتقتطفة السابقة

ومشرطي قبض زكى . على زكى ؿتو زائف أن زكى يعمل خَت خَت َب مكامنهما
. وحيمل َب مكتب شرطة

 َب اظتقتطفة السابقة تصور عن ىائج زكي َب النهار عندما ينتظر رحب 
 :ٍب خلفية الوقت َب الشخصية زكي َب اظتقتطفة اآلتية. أن يذىب إىل إدارتو

وَب ؿتو التاسعة الباب ودخل بعض األشخاص بسرعة ٍب تبعهم بتئودة " 
زكى الدسوقى، ببدلتو السوداء األنيقة وقميصو والبابيون األزتر الكبَت على 

 اظتصبوغ اظتصفف إىل اطتلف َب تسر حية جديدة اقًت زتا اضتالق  عنعقو وشعره
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واتت ذتر اهتا فبان أصغر عشر أعوام من عمره اضتقيقى ، كانت خطوتو متصلبة 
 "و عيناه ػتتقنتُت من أثر كأسُت دوبل من الويسكى آثر أن يبدأ هبما الليلة،

.  َب اظتقتطفة السابقة، خلفية الوقت ليال، تزوج مح وزير بسينة السيد
 .زواج الناين َب مطعم صاحب صديق كريستينا

  خلفية  إجتماعية .3
كما ذكر َب . خلفية إجتماعية تدل على غاين إشتو زكي الد سكي

  :اظتقتطفة اآلتية
 زكى بك اعتندسة  َب جامعة بارس َب فرنسا، وكان متوقعالو  تعلم وقد" 

بطبيعة اضتال أن يلعب دورا  سياسيا بارزأ عى مصر  ببواسطة نفوذ أبيو وثر 
 وتو، لكن الثورة  قامت فجأة فتغَت اضتال،

 َب اظتقتطفة السابقة رات الباحثة ليس كل اإلنسان جيد عيشى واضتياة َب 
أبو يعمل َب الوزير والغاين، زكي يعيشى َب . فر نسا إالديلك مال والدكر

. فرنسامنذ الوقت طويل
الشخصية   .4

الشخصية الرئيسية   . أ
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عمارة " زكي الد سكي ىو الشخصية الرئيسية فروتا غونيسى َب رواية
واضتياة َب الرواية . ألن قصتو كثرا َب رواية من أول حىت هنايتها" يعقو بيان

 .بسبب زكي يتضمن الشخصية فر وتاغونيس
لن يستأجر بلطجية ولن يطرد  دولت ولن  يقاقيها، الديكن أن يفعل " 

إنو ال يواجهها أبدأ، دئمأ ينجب أمامها وىو بطبيعتو ليس ..يغاف منها.. ذلك
 مقأل،
 حزين ألن عالقتو بأختو الوحيدة قد تردت إىل ىذا اضتد،  إنو 

 َب اظتقتطفت السابقة تصور عن شعور زكي ألن عالقة بُت أختو متنافر و 
وكذلك زكي يريد أن حتول خاًب أختو ولكن أختو . يصجر َب عمارة وتريد مالو

. ال يفبل
وظل زكى صامتا ظتَتد عليهم كان الذى جهد اطتتقظ حول نفسو سقط " 

  وانتهى األمر وأدرك أن مقاوك ومتو ستزيد من سفالتهم،
كان يقاوم انقعالة بالثر ثرة، يسعى إىل حتويل اظتوقف اظتئومل إىل " 

احتماالت وافًتاضات، وكانت ىذه طريقة رمبا تنجح للخروج من ..غتردكالم
 ..البئوس اصتاٍب عليهما
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يصفقُت وخينُت ويتمايلن -وكأهنن وجدن أنفسهم أخَتا-النسوة والبنات" 
على اإليقاع وحتزمت أكثر من واحدة ورقصت وأححن على العوس حىت 

 استجابت ومشحت عتن بتحز ديحها ٍب اندغتت َب الرقص،
كان . كما ذكر َب اظتقتطفة  السابقة.  صفة دولت أن جيل واختفى صربه

.  إآل كلمة خَت. ىو خضب بل ىو خيفظ باعتدوء وال تتكلم بالكلمة قاسية
 لو كان  شعوره باطترن بسبب أختة ولكن تسعوره سعيد الن تزوج ح 

كما ذكي َب اظتقتطفة السابقة، زكي من عمره ال فيت واخَتا سعيد تزوج . بسينو
. مح بسينو عي امراة  ػتبتو

 الشخصية الخصومية . ب
دولت ىي الشخصية اطتصومية ألن كًت قصتها بالصفة سيئى، حسد، 

 . وتريد مال زكي
كيف حتولت أختو اضتبيب إىل ىذه العجوز : ٍب فكر َب وسأل نفسو" 

 ! الكريهة الشرسة؟
: صر خت دولت بصو غاضب

تالقيك أعطيتو لو احد مومس من ! ؟..ضيعت اطتاًب األظتاظ ياوسخ" 
  ..صاحباتك
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اعدت دولت خطتها بعناية واستط عت بالواسطة والرشوة أن جتذب " 
 الضباط رتيعا، 

 َب اظتقتطفة السابقة تصور عن دولت ال يقبل خاًب من زكي ويهجر زكي 
. دولت حتول يقبض زكي بالشرطي ٍب اإلدارة زكي ليماعتا. من العمارة

طبيعة الشخصية 
يعٍت " عمارة يعقة بيان"  الشخصية الرئيسية ىي قصتة كبَتة َب رواية 

وكذلك الكاتب يشرح عن . ىم ديللك طبيعات ؼتتلفات. زكي، طو، وبسبب"
. الطبيعات الشخصيات

: كما زكي الناص اآلٌب. الطبيعة َب الشخصية زكي ىو حيب السالم
 اكل ويتجنيها بأى وىو أيضا لن يطردىا؛منز الصغر ال حيب النزاعت واظتش"

 ألهنا أختو، 
رغم أن . َب اظتقتطفة الشابقة تصور عن مفذ صغَت زكي ال حيب مشاجرة

.  اإلنسان يبدأ العدو إليو لكن ىو مراوغة أوصامت
الكنو على العكس لطيف ومهذب ويعاملها باحًتام فال تشعر معو أبدا " 

 أهنا تئودى مهمة مدفوعة األجرز
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كما ذكر مؤلف دون .  َب اظتفتطفة السابقة تدل على إحًتام اظترأة
زغم أن مشهور كثَتا إمرأة َب قريبو لكن ىو غَت صفتو . الشخصية االخرى

. مثال رحب ودولت.وخنيف مح اظترأة األخرى
 الشخصية طو كما ذكر َب النص السابقة ىوالعمود الفقري، رذكي، 

:  كماذليل الناص اآلٌب. حريصة تعلم
 89انكب على االستذكار َب الثانوية العامة حىت حصل على غتموع  "

ياستصناء بعض غتموعات التقوية َب اظتدر سة )أدىب تدون دروس خصوصية 
 ".(كان أبوه يوفر ذتنها باكاد

 يكون دامنا طاىرا متو ضنا بعد أن بصلى العناء والشقع والوتر، "
رأت الباحثة طو متسقة .  َب اظتقتطفة السابقة تصور عن طبيعة طو ديٍت

. َب تنفيذ الوا جبات الدينية
.   َب اظتقتتطفة السابقة تدل على صفة بسينو شدة، ال يهمٍت والدينية
.  َب اظتقتطفة السابقة تدل على صفة بسينو شدة، اليهمٍت وال دينية

 .امؤلف يشرح الشخصية بسينة مباشرة دون  تنطوي الشخصية اآلخري
وتكو نت جول مشاعر ىاقشرة شتيكة من الالمباالة، ذلكالزىق الذى يصيب "

اظتر اىقُت واحملبطُت واظتنحر  فُت فيمنعهم نت التعاكف مع اآلخرين، وقد 
 ؾتحت بعد ػتاوالت متكر رة َب اطتلص من شعور ىابتأنيب الضمَت، 

                                                             
 46:نفس اظترجع، ص 
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  العناصر الخاريجية ج
 مشكلة إجتماعية َب ىذه الرواية ىي عاطل َب غتال إجتماعي، إقتط 

: كماَب الناص اآلتية. دي، َب، أساسي،إحتالس، وخفيف حياة اجملتمع
باإلشارة شكو اكم اظتقدمة إىل رئاسة اصتمهورية بشأن استبعادكم من " 

ؿتيطكم علما بأنو بعد مر اجعة اظتوضوع السيد ..اختبار القبول بكلية الشرط
دتنياتنا ..اللواء مدير كلية الشرط، تبُت لناعدم صحة موضوع الشكوى

 .بالتوفيق
 َب اظتقتطفة السابقة تدل على الشخصية طةمل ينجع أن يدخل إىل 

. بوليسي ألن فقَتا، ٍب يريل الرسالة إىل رئيس ولكنو مرفوض بسبب فقَت
نظام دديقر اطى حقيقى ..السبب َب تدىور البلد انعدام الدديقر اطية" 

مصر بلوهتا الديكتاتورية، والديكتاتورية هنايتها احملتومة ..مصر تبقى قوة عظمى
 .فقروفساد وفشل َب كل اجملاالت

 َب اظتقتطفة السابقة مل جتد دمقراطي واظتشكلة إختماعي َب نصر، 
واجملتمع إرماب، فشل عن خيرز حلم ليد خل بوليس، تعذيب زتاية ويريد انتقم 

. والتحق باضتركة جزري حت هنايتها يعدم العدو اإلسالم
أنت عاوز تضمن النجاح االنتخابات وتسأل عن اظتطلوب وأنا رشتت " 

 .داكشَت جدا ..!مليون جنيو ياكمال بك؟! أرنب حبالو؟..اظتكلوب

                                                                                                                                                                       
 216:نفس اظترجع، ص 

 118:نفس اظترجع، ص 

 168:نفس اظترجع، ص
 124:نفس اظترجع، ص 
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الباب الخامس 

خاتمة 

سجل النتائج و ت أن ةريد الباحثت العلمية،  الىتتام هذه الرسالةتخإيف 
.  يف مرور كتابة هذه الرسالة العلميةةاليت حصل عليها الباحثاالقًتاحات 

 
 النتائج . أ

ومن أهم نتائج الرسالة وجدهتا الباحثة أن صورة البنيوية ادلتضمنة يف 
العناصر البنيوية ادلوجودة الرواية هى  :، فهي كما تأيت"عمارة يعقوبيان"قصة 

الشخصية الرئيسية هي زكي بك  والشخصية فروتاغونيس هي يشيننة والشغصية 
اجلصومية هي دولت  يف أربع ادلقتطفات والشخصية فروتاغونيس هي بثينة يف 

وأما . ادلقتطفة والشخصية والرواية تتكون من اخلصومية هي دولت يف ادلقتطفة
. احلبكة يف هذه الرواية احلبكة ادلركبة. احلبكة يف هذه الرواية احلبكة ادلركبة

خلفية الزمان يف هذه . احلبكة يف هذه احلبكة يف هذه الرواية احلبكة ادلركبة
خلفية ادلكان يف هذه الرواية هي يف عمارة يعقوبيان، . الرواية النهار واليال

خلفية اإلجتماعية يف هذه الرواية هي يف غانيخلفية ادلكان يف هذه . ادلقصف
خلفية اإلجتماعية يف هذه الرواية هي .الرواية هي يف عمارة يعقوبيان، ادلقصف

 .يف غاين
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 االقتراحات . ب
الرجاء من مجيع طلبة قسم اللغة العربية وأدهبا أن تكشفوا عن الرواية  .1

 .عالء األسواىن من النظرية األخري
الرجاء من مكتبة اجلامعة الرانريي عامة وادلكتبة كلية اآلد والعلم  .2

 .اإلنسانية  أن توفر الكتب األدبية مثل القصة، الرواية وغريها
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اتهجينفيروايةعمارةيعقوبيانلعالءاألسوانيبندافوتيا افستنا، 
   م ه1438/ م2017 تشية
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  ه  1338

 2004مصر، : ، مكتبة الشروق الدولية العجمالوسيط ،جممع اللفة العربية
 389: م، ص

- دسوق) ، تلقيالبنيويةفيالنقدالعربيوائل سيد عبد الرمحن سليمان،
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