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 كلمة الشكر
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
احلمد اهلل الذي أنزل القرآن عربيا وىدى للناس وبينات من اذلدى 

الصالة والسالم على رسولنا الكرمي حممد صلى اهلل عليو وسلم وعلى  والفرقان،
 .أمجعني آلو وأصحابو

 ادلوضوعفقد انتهت الباحثة بإذن اهلل وتوفيقو من كتابة ىذه الرسالة حتت  
. بنيوية()دراسة  لعلي اجلارم "ىاتف من األندلس"العناصر الداخلية يف رواية 

الرانريي اإلسالمية احلكومية  وقدمتها لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة
 ”S.Hum“  على الشهادة ادلقررة على الطلبة للحصول مادة من ادلواد الدراسية
  .هبايف قسم اللغة العربية وأد

 ويف ىذه الفرصة السعيدة، تقدم الباحثة الشكر لفضيلة ادلشرفني مها
ستاذة سوريا ادلاجستري على وس نوردين ع.ر ادلاجستري واألدنالدكتورا
ما وأفكارمها يف إشراف الباحثة يف إعداد هتوجهودمها وأنفاقا أوقا ماهتمساعد

وأيضا  .جزاء حسنا جيدا كامال، لعل اهلل يباركهما وجيزيهما ىذه الرسالة إشرافا
وزودوىا مبختلفة  الشكر العميق جلميع األساتذة الكرام الذين قد علموا الباحثة

صا وتقدم الباحثة شكرا خا .العلوم وادلعارف النافعة وارشدوىا إرشادا حسنا
واألساتذة فيو، وعميد كلية  وجلميع األساتذ هبالرئيس قسم اللغة العربية وأد



 ب

 

وال تنسى قدمت الباحثة . اإلنسانية دلساعدة كتابة ىذه الرسالةاآلداب والعلوم 
على دعائهما يف إمتام ىذه  فائق الشكر واحلب إىل أحب الوالدين احملبوبني

 .واألخرة الرسالة لعل اهلل حيريهما أحسن الثواب يف الدنيا
واعرتف الباحثة كل االعرتاف بأن ىذه الرسالة بعيد كل البعد عن 

تتمىن من مجيع القراء االقرتاح والنقد نقدا بنائيا ليتمكن بو  لذلك الكمال،
الكمال فاألكمال. وأخريا عسى اهلل أن جيعلها نافعة للباحثة خاصا  الوصول إىل

عامة. حسبنا اهلل ونعم الوكيل نعم ادلوىل ونعم النصري ال حول وال قّوة  وللقارئني
  .العلي العظيم واحلمد هلل رب العادلني إال باهلل

 
 بندا أتشيو –دار السالم                                  

           ،الباحثة                                         

 
 
 

 
ا أسرينا نور                                      
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 تجريد
 : نورا اسرينا  إسم الطالبة

 162522221:   رقم القيد
 : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية/ قسم اللغة العربية وأدهبا القسم /الكلية

     : العناصر الداخلية يف رواية "ىاتف من األندلس" لعلي اجلارم موضوع الرسالة
 )دراسة بنيوية( 

 2221فرباير  4:   تاريخ ادلناقشة
 صفحة 43:    حجم الرسالة
 ر، ادلاجستري : الدكتوراندوس نوردين ع  ادلشرف األول
 : سوريا، ادلاجستري  ادلشرف الثاين

 
كان موضوع ىذه الرسالة ىو العناصر الداخلية يف رواية "ىاتف من األندلس" 
لعلي اجلارم )دراسة بنيوية(. وأما ادلسئلة اليت تريد أن تبحثها الباحثة يف ىذه 

. العناصر الداخلية يف رواية "ىاتف من األندلس" لعلي اجلارمما الرسالة فهي: 
كتابة ىذه الرسالة فهو ادلنهج   أما منهج البحث الذي استخدمت الباحثة يف

ة عناصر مخسالوصفي التحليلي. وأما النتائج اليت حصلت عليها الباحثة فهي 
. و من ناحية ادلوضوع و الرسالةلفية اخلالداخلية: ادلوضوع، الشخصية، احلبكة، 

الشخصية تتكون على  أن ىذه الرواية حتكي عن السياسة و احملبة. و من ناحية
سية و الشخصية الثانوية. و أما من ناحية احلبكة ىي احلبكة الشخصية الرئي

. و العنصر اآلخر ىو ادلركبة. مث من ناحية خلفية ىي الزمان وادلكان وإجتماعي
 الرسالة.



 و
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Penelitian ini berjudul Al-„Anāṣir Al-Dāḳiliyyāh Fī Riwāyah “Hātif Min Al- 

Andalus” Li „Alī Al-Jārim (Dirāsah Binyawiyyah). Adapun rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah apa saja unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam 

novel “Hātif Min Al- Andalus” karya Ali Al-Ghareem. Pada penelitian ini metode 

yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif analisis. Adapun hasil 

penelitian yang diperoleh oleh peneliti sebanyak lima unsur intrinsik yaitu tema, 

tokoh, alur, latar, dan amanat. Dari segi tema, novel ini bercerita tentang politik 

dan cinta. Dari segi tokoh, terbagi atas tokoh utama dan tokoh sampingan. Dari 

sisi alur merupakan alur campuran. Latar tediri dari latar waktu, latar tempat, dan 

latar sosial. Unsur terakhir yaitu amanat. 
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 الباب األول
 مقدمة

 

 خلفية البحث . أ

)مباين( مًتابطة بناء البنيويون األعمال األدبية على أهنا ظواىر هلا  رىي 
بعضها بعضا. ستكون طبيعة البنيوي ذات معٌت عند ربطها ببناء اآلخر. للبناء 

 لذلك جيب توجيو املعٌت إىل العالقة بُت العناصر كلها. عالقة معقدة،

مث النقد األديب البنيوي ىو النقد املوضوعي الذي أكد على العناصر  
فال اجلماليات اللغة اليت حتدد على مجاليات  ، يف أعمال األدبية يةالداخل

ينظر إىل ىذه ولكن أيضا عالقة بُت العناصر.  ، أعمال األدبية فحسب
. و أما الرواية العناصر على أهنا قطعة أثرية )كائن فٍت( يتكون من عناصر خمتلفة

 1.و اجملاس و اخللفية و الشخصية بكةكب من املوضو  و احًت ت

رواية أحد  فأمااألديب. اصنعه اليتبناء أو كيفية  اكل عمل األديب هل 
يف كتابة رواية،  و للمؤلف دور مهم يف كتابة رواية.من أنوا  عمل األديب. 

مجال املوضو . فكيف يكتب األديب روايتو جبمال اللغة و يفكر األديب 
القصة. بذالك 

                                                           
1 Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab: Klasik dan Modern (Depok: PT Rajagrafindo 

Persada, 2012), hal 184. 
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تصبح الرواية دمتعة للقراءة. ألن القصة مدىشة. فهذه الرواية تبٌت على العناصر 
فالعناصر الداخلية ىي أساس مهم يف بناء اليت تتعلق بعضها ببعض. الداخلية 
 الرواية.

لعلي اجلارم تتحدث عن حياة  "ىاتف من األندلس"وأما يف رواية  
تتحدث عن املرأة الشاعرة العظيمة مث كتب علي   الشعراء يف قرطبة. و أيضا

الرواية بلغة علي اجلارم ىذه  املرأة اجلاسوسة اليت تسبب سقوط األندلس.كتب
مجيلة متواضعة فإذا قرأ القارؤون شعروا أهنم اآلن يف قرطبة، عاشوا و نظروا كل 

. فبهذا، رأت الباحثة "ىاتف من األندلس"حالة كما صور علي اجلرم يف روايتو 
ىذه رادت لتبحث عن العناصر الداخلية يف أأن ىذه الرواية مدىشة لذالك 

 .روايةال

 مشكلة البحث . ب
العناصر الداخلية  ما الباحثة لتعرف ًتيدعلى ما تقدم البحث فاعتمادا  
 لعلي اجلارم؟ "ىاتف من األندلس"يف رواية 

 الغرض من البحث . ت
 معرفةالبحث الذي تريد الباحثة حتقيقو ىو: ىذا و أما الغرض من  

 .لعلي اجلارم "ىاتف من األندلس"العناصر الداخلية يف رواية 
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 معاني المصطلحات . ث

أردت الباحثة أن  أن تركز الباحثة يف النقاط من املوضو  املبحوث،قبل    
تشرح معاين من بعض املصطلحات اليت تتضمن يف ىذا البحث، كما و تعرف 
 يلي:

العنصر   2فكلمة عناصر مجع من عنصر. .العناصر: عناصر واحدىا العنصر .1
بُت ىذه ألهنا رابطة  وجودةمالرواية  ه. وجتعلوحديف بناء الفن األديب 

و أما العناصر اليت أردهتا الباحثة يف ىذا البحث فهي  .العناصر الداخلية
 . يف الرواية العناصر الداخلية

يبٍت مبعٌت شاد و عمره، كانت -: ىذه الكلمة تأخذ من كلمة بٌتالبنيوية .2
ة على حتديد وظائف العناصر الفاجلة يف مبنيوية لغويا ىي نظرية فالكل

دمينة أن ىذا الوظالف، احملددة مبجموعة من املوزانات و تركيب اللغة، و 
 3املقابالت ىي منفوجة يف منظومات واضحة.

 "ىاتف من األندلس"يصور روايتو  علي اجلارم :"ىاتف من األندلس"رواية   .3
و يف  واقع األندلس بكامل أجواءىا و شوارعها و مظاىر احضارة فيها،عن 

و مسألة  تاريخ األندلس يتكلم عنروايتو ال حيكي قصة حب فحسب بل 

                                                           
 192(،ص 1415، )بَتوت: دارالفكر, القاموس احمليطحممد بن يعقوب القَتوز ابادي، 2
 52(،ص 1٨85 ، )بَتوت: دار العلم للملُت،املعجم األديبجبور عبد التور،  3
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ىاتف من "، وحضارهتا اليت مير هبا العاشق، لذلك تعترب رواية السياسية
ا جتمع بُت األدب و التاريخ "األندلس  .ألهنه

 1881عام  يف ولد علي بن حممد صاحل عبد الفتاح اجلارم علي اجلارم: .4
تعليمو ىف القراءة بدأ  .روىو شاعر مبص .دينة رشيد )حمافظة البحَتة( مبصرمب

والكتابة، وأهنى دراستو الثانوية ىف القاىرة. بعد ذلك ذىب إىل اإلذمليزي 
عُت رئيسا للغة العربية، وأستاذا ىف دار العلوم، وبقي فيها  .إلكمال دراستو

 .1924 حىت عام
 الدراسات السابقة . ج

لعلي اجلارم  "ىاتف من األندلس"رواية  أما الدراسات السابقة عن 
 ، ومنهم كما يلي: ىخر األو بنظرية  مبوضو  

 4 (2٨19عفيف الدين ) .1
 نساءوصف صورة الفردية و صورة اإلجتماعية للىدفت ىذه الرسالة ل 

نائلة  و عائشة بنت غالب و والدة بنت املستقفيو ىن من شخصيات 
 ىاتف من األندلس. علي اجلارم حتت املوضو  يف رواية الدمشقية

 

 
                                                           

. صورة املرأة عند روثفن يف الرواية ىاتف من األندلس لعلي اجلارم )دراسة حتليلية نسائية(عفيف الدين.  4
 .2٨19ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احكومية ماالنج. 
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 5(2٨18أسف حممود ) .2
الذي ألفها  جتماعي يف روايةاإلىدفت ىذه الرسالة ملعرفة أشكال النقد  

ملعرفة العوامل اليت تسبب على و  "ىاتف من األندلس"باملوضو    علي اجلارم
علي  ألفها يتال اإلجتماعي يف روايةظهور املشاكل اإلجتماعية كتعبَت النقد 

 ىاتف من األندلس. يعٍت اجلارم
 6(2٨17حممد صلحان ) .3

هي احاجة الفسيلوجية، فبشرية  حاجةإلبن زيدون ىي  رسالةو نتائج ال  
األمن، و احاجة إىل احب و اإلنتماء، و احاجة إىل اآلمن و و احاجة إىل 

الذي تعاين  الصرا  النفسيأما تقدير الذات، و احاجة إىل حتقيق الذات، و 
 (.approach-approach conflictاإلقدام )-إلبن زيدون ىو األول اإلقدام

 7(2٨2٨ميليا أرياين ) .4
اليت ألفها ذ البحث إىل وصف احاجات املهمة للغاية يف رواية ىهتدف 
ي ىذا البحث ىاألندلس، إن املشكلة الرئيسية يف  تف منىا و ىي علي اجلارم

                                                           
جتماعي يف رواية ىاتف من األندلس لعلي اجلارم )دراسة علم اإلجتما  النقد اإلأسف حممود.  5
 .2٨18بندونج: جامعة سونان غنونج جايت اإلسالمية احكومية بندونج.  األديب(.

يف رواية ىاتف من األندلس لعلي اجلارم بنظرية حتليل أحوال النفسية للشخص الرئيسي حممد صلحان.   6
 .2٨17جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احكومية ماالنج. ماالنج: أبراىام ماسلو.  

، بندا أتشيو: جامعة دوافع الصرا  الس ياسي يف رواية "ىاتف من ا أ لندلس" لعلي اجلارمميليا أرياين،   7
 .2٨2٨الرانَتى اإلسالمية احكومية، 
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تف من األندلس" واليت تركز على الدور ىارواية "السياسي يف  دوافع الصرا 
 .املرأة يف القضايا احكومية الكبَت أو مسامهة

البحث  أما من الدراسات أعاله، ميكن أن نستنتج أن االختالف مع
الذي أجراه الباحثون ىو موقع موضو  الدراسات. وىذه الدراسات السابقة كل 

العناصر الداخلية بنظرية  تبحث عنخمتلفة موضو  البحث. وارادت الباحثة أن 
 بنيوية و باملنهج التحليلي الوصفي.

 منهج البحث . ح
فهو منهج  رسالةأما منهج البحث الذي استخدمت الباحثة هلذا ال 

يف رواية  عناصر الداخليةتقوم الباحثة بتحليل . البحث التحليلي الوصفي
لعلي اجلارم. جلمع املعلومات والبيانات اليت حتتاج  "ىاتف من األندلس"

طال  على الكتب العلمية إلب يالباحثة، فتعتمدىا على طريقة البحث املكتبـ
الرسالة املبحوثة من الكتب األدبية واملقاالت وغَتىا دما تتعلق باملتعلقة   تنوعةامل

 باملوضو .
 فتعتمد الباحثة على طريقة اليت ةالعلمي ه الرسالةوأما الطريقة يف كتابة ىذ 

ي اإلسالمية َت دب، جامعة الرانآلقررىا قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية ا
 بندا آتشية ىو كتاب: -احكومية،  دار السالم

“Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan 

Humaniora UIN Ar- Raniry: Darussalam Banda Aceh 2014” 
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 الباب الثانى 
 علي الجارم وحياته األدبية

 حياته ونشأته . أ

 علياجلارم ىو  علي، 18811اجلارم مبدينة رشيد عام  يولد الشاعر عل

شاعر. بدأ تعليمو ىف القراءة والكتابة،  بن صاحل بن عبد الفتاح اجلارم كاتب و

 .إلكمال دراستو اإلجنليزيوأهنى دراستو الثانوية ىف القاىرة. بعد ذلك ذىب إىل 

 9. 1291عُت رئيسا للغة العربية، وأستاذا ىف دار العلوم، وبقي فيها حىت عام 

لغة العربية وشارك ىف العديد من كما مت انتخابو كعضو ىف أكادديية ال

و  1212منها أمر هنر النيل عام  إحًتام علياملؤدترات العلمية الثقافية، حصل 

و  .1211ووسام األرز من لبنان عام  1291سيطرة الرافدين العرقيُت عام 

عندما مسع  نوبة قلبية  بسبب 1212 من شهر فرباير 8مات علي اجلارم يف 

 الشعر يف مأمت رئيس الوزراء مصر حممود فهمى النقراشىأحد أبنائو الذي قرأ 

                                                           
 1( ص 1281، )القاىرة: دار الشروق، اجلارم يديوان عل ،اجلارم يعل1

2
، الرسالة ، ) بند دوافع الصراع السياسى ىف رواية " ىاتف من أندلس" لعاىل اجلارمميليا أرياىن،  

 91( ص 9292أتشية: جامعة الرانَتى اإلسالمية احلكومية، 
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السمة املميزة لكل رواية على اجلارم ىي أهنا  و أما 1218.9الذي قتل يف آخر 

 1غنية بقيم النضال والعروبة والسياسة واألندلس.

لقب العميد، ألنو مارس أركان  1881-1212يستحق على اجلارم 

 اورائد اوموجها ومطور  اومربي اوأستاذ اوأديباللغة العربية باحثا ودراسا ومؤلفا 

اجلارم باألقدمية إىل علي على حنو رفيع مل جيتمع لغَته بذات القدر. فقد وصل 

ومنذ ذلك احلُت أصبح منصب كبَت مفتشي اللغة العربية يف وزارة املعارف، 

 .5وصولو مبثابة سقف جيعل املقارنة صعبة على أي أستاذ يصل إىل ىذا املنصب

مبدرسة التجارة املتوسطة، مث درج يف مناصب  ااجلارم مدرس عليعُّت 

اجلارم  علي مفتش اللغة العربية مبصر، كما عمل يكونالًتبية والتعليم حىت  

لدار العلوم، وكان عضوا مؤسسا جملمع اللغة العربية، وقد مثل مصر يف  وكيال

 1.عدد من املؤدترات العلمية والثقافية

                                                           
3
 Rachmatullah, Kritik Atas Monarki Islam, (Cirebon, Nusa Litera Inspirasi, 9102) hal 01 

4
 91( ص 1211)القاىرة: هنضة املصرية،  -عصره وحياتو وشعره–اجلارم الشاعر أمحد الشيب،  

5
 Mubasher.aljazeera.net/blogs/2/2/2/2216/ 1259-ثورة-حجبت-الذي-الشاعر-اجلارم-علي / 

6
 https://www.hindawi.org/contributors/12521421/ 
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دية حا عمرهعندما دين، ال م وو علالأىل و بيئة  ونشأ علي اجلارم يف أسرة

إنتقل إىل القاىرة وإلتحق باألزىر وتلقى علوم الدين على يدي ، سنة عشرة

وسافر يف بعثة إىل  ، دار العلوميف  م إلتحق1229، وعام حممد عبده الشيخ

درس أصول الًتبية وعاد إىل تدريسو يف ( Nottingham)، ويف نوتنجهام اإلجنليزي

، وقبل اإلجنليزييف  أربع سنة سكنبعد أن   .م 1219 مصر بدار العلوم عام

حممود عرف  أن يعمل بدار العلوم أن قد عُت مدرسا مبدرسة التجارة املتوسطة و

حممود فهمي  حىت قُتلوفيا على صدقاتو إىل  يالذي بق فهمي النقراشي

القصائد اليت نظمها علي اجلارم قصيدتو يف رثاء النقراشي، وكانت آخر 

 .1النقراشي وقام بإلقاء القصيدة إبنو نيابة عنو

 أعماله األدبية . ب

حفظ القرآن مث انتقال إىل األزىر من يف بالده  ،ونال دراستو األوىل

علومو العديدة على أيدي أساتذة أجالء مثل الشيخ حممد عبده والشيخ عبد 

حيث  1219إىل الوطن عام  رجعالعزيز جاويش مث التحق بدار العلوم حىت 

عمل مفتشا للغة العربية بوزارة املعارف مث كبَتا ملفتش اللغة العربية وعضوا 
                                                           

7
 https://www.marefa.org/ الجارم-على   

https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87
https://www.marefa.org/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A
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سنة  نو ست عمرهمبجمع اللغة العربية منذ إنشائو مث عميدا لدار العلوم حىت بلغ 

 8. 1219عام  يف

العربية وتبحر فيها، فأصبح من روادىا اللغة اجلارم علوم  عليدرس 

من إتقانو اللغة اإلجنليزية فإنو مل ينجرف ىف  واملدافعُت عنها بقوة، وعلى الرغم

ودتيز شعره تيارىا، واىتم بكتابة الشعر والنثر و تأليف كتب النحو والبالغة. 

بإحساس مرىف وذوق رفيع انطلق من الشكل التقليدي الذي يعتمد على 

قافية موحدة، وتعددت أغراضو الشعرية فكتب يف الشعر الوطٍت والرثاء واملديح 

أنشئت رقابة عسكرية  1259عقب قيام "ثورة يوليو" مبصر عام  اسبات.واملن

على املطبوعات والصحافة، واخِتذ قرار بتقومي كل ما نشر يف البالد قبل "الثورة" 

من أدب وفن وتاريخ، فحجبت اآلثار األدبية للجارم ومل يسمح بطباعة أعمالو 

 2ومفكرا. فعادت إليو مكانتو أديبا وشاعرا. النثرية والشعرية

أديب، وشاعر مصري، ورائد من رواد مدرسة اإلحياء  ىو علي اجلارم

والبعث إىل جانب كل من أمحد شوقي وحافظ إبراىيم. أثرت مؤلفاتو املكتبة 

                                                           
 1، ص المرجع السابق ،على اجلارم8

1
 https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2/1421223//على الجارم-   

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/12/30/على
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األدبية العربية حيث تعددت وتنوعت بُت الدواوين الشعرية، والروايات األدبية 

و مسامهات فعالة يف حقل اللغة والتارخيية، إضافة إىل الكتب املدرسية، وكانت ل

العربية. وقد اشتهر بغَتتو على الدين واللغة واألدب، ودتكن من أن حيوز مكانة 

 .12شعرية رائدة

فصل يف األدب وامل "العريب اجململ من األدب"وإشًتك يف إصدار

 عليوإشًتك أجزاء والبالغة الواضحة يف جزأين  يف ستة والنحو الواضح العريب

 :اجلارم يف كثَت من جلان اجملمع مثل

جلنة و ، جلنة اللهجات ونشر النصوصو  ،جتماعية والفلسفيةإلجلنة العلوم ا
 .املعجم الوسيط جلنةو ، جلنة األدبو ، معجم الفاظ القرآن الكرمي

 :ونشر عددا من املقاالت يف جملة اجملمع مثل

، هلااملصادر اليت ال أفعال ، اجمللة الفعلية أساس التعبَت يف اللغة العربية
 11.ون العامةؤ مصطلحات الش

(، واحدا من حلقة متصلة 1881-1212اجلارم ) علييعد الشاعر 

 تبدأ من عند سليم البستاىن، رائد الكتابة التارخيية منذ روايتو "زنوبيا"
                                                           

1/
 https://www.hindawi.org/contributors/12521421/ 

00
  https://www.marefa.org/ الجارم-على   

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%84_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%84_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7
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(Zenobia) 1811من كبار الكتاب مثل )حممد سعيد العريان،  عصر، مرورا ب

األخص  كتابة التارخيية، وعلى   حيبونوعلى أمحد باكثَت، وغَتىم...( الذين 

احلافل باملأثر والعظات.   يمن التاريخ اإلسالم يتستوحاليت اكتابة الرواية 

اجلارم على فًتات الصراع ىف تاريخ الدولة اإلسالمية، للفت  عليكما ركز 

، حيث مغيمةأمتو وتبصَتىا بواقعها املعاصر، وما حيفل بو من أحداث 

الغاصب  كافحعلى الصدور، ومن توحيد الصفوف  التصق  الذي االستعمار

احملتال، مهما بلغت قوتو وحشيتو، وكأنو يريد أن يقول عرب رسالتو الىت يرمى 

 انفصلتو، أن ىف احتاد األمة ما يقيو ىذا الغاصب، خاصة وأن اإليها ىف رواي

 ا ىفمصيبتهسبب بالئها و ضياع الكثَت من  وو التفت الذي أصابا األمة، ى

 املاضى واحلاضر.

اجلارم عشر روايات تارخيية، و إن كانت الرواية  عليوقد أصدر 

الشاعر "عن الدولة األموية، " مرح الوليد"العاشرة مل تكتمل، والروايات ىي 

فارس "الطيب املتنىب،  خادتة املطاف" و كلتامها عن الشاعر أيب"، "الطموح

عن أخر أيام الدولة  "القصور سيدة"عن سيف الدولة احلمداىن،  "بٌت محدان
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وتتناول احلملة الفرنسية على مصر و " نفيسة املرادية"الفاطمية ىف مصر، 

عن احلملة الفرنسية ومحلة فريزر "ىاتف من  "غادة رشيد"موقف املماليك، 

، شاعر "وحكام الطوائف" ،فىقاألندلس" عن ابن زيدون ووالدة بنت املست

وىي عن شجرة  "قتيلة القباقيب": لس و أخَتاملك عن املعتمد بن عباد األند

 19الدار ومل تكتمل.

                                                           
12

 125نفس املراجع ، ص  
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 الباب الثالث
ياإلطار النظر   

النظرية البنيوية .أ

الغربيون أننسب اىل بنية(structuralism)البنيوية  إىل
(structure) و الالتيٌت األصل من مشتقة أهنا stuere)يرون الذي(

وإنالنسبإىلبنيةىفاللغة1يعٌتالبناءأوالطريقةالىتيقامهبامعٌتمعني.
للداللةعلىالتشييد العربأيضا العربيةىوبنائي،وبنيوي،وقداستخدامها

 2ملةوتركيبها.والبناء،واستخدمعلماءاللغةوالنحوصورامنهاتتصلببناءاجل

البنيويةىيكلمكونمنظواىرمتماسكةيتوقفكلمنهاعلىما 
اه.البنيويةأيضا،ىيعداه.والميكنأنيكونماىو،إالبفضلعالقتومباعد

و ادلنتظم. اجملموع أو الكلية فكرة على تقوم للتحليل، وأداة فكري منهج
اإلنتاجاألد لدراسة إحدىادلناىجالىتتستخدم من البنيوية عنديبمنهج ،

منمعانوأخيلةوعواطفإنسانيةوالبنيويني،أوفهمماىفاإلنتاجاألديب
3جتماعيةوسياسةودينية.اصورللطبيعةوأحداث

                                                           

22ص  ،1998)   1 فضل صالح ، نظرية البنائية ىف النقد األدىب (القاىرة :الشروق دار 

89(ص2212، (بريوت :دار صادر  العرب  2 مكرم بن منظور ، لسان 
3
جامعةموالنا:الرسالة)ماالنج،دراسةحتليليةبنيويةىفقصةقصرية"ميالدالفكرة"لتوفيقاحلكيممؤديةآمالنا، 

43(ص2215مالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماللنج،
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 إبداعاهتااللغوياتإن ىف كبريا عوزا تشكو ما بقدر ادلعاصرة العربية
نظرياتخارجية من عليها يشرق ما مع تتقطع حىت تربحالقديرة ال فإهنا

وأحسبأنىذه وأوروبية، أمريكية ىفمساء  يبتكر ما إىل بتبعيتها راضية
4تبعياتأخرىتكادتكونشاملة.التبعيةليستبدعاشلانعرفمن

 (Patrick Colm Hogan)ماأشارإليوبوتريككوملىوجان
بتطوير"البنيوية"فمامنشخصبعينويمنأنومامنأحدقامبشكلأساس

لذاهتا،وإمناعملعلىالبحثىفالبنيوية وتدعيمها نفسهاهبدفتطويرىا
يرىىوجنمنمنظورهفمامنشخصبعينوعملعلىتطورالبنيويةالذي

البحثىفالبنيويةنفسهاهبدفتطويرىاوتدعيمهالذاهتا،وإمناتطورالبنيوية
ير فرنساىالذي ىف ذورتو بلغ أنو منظوره من ويفىوجن اخلمسينيات

قامتبورلموعةمنذوىالتخصصاتيالستينياتجاءنتيجةجهدمجاع
عم إعادلختلفة، على فردينالت أفكار تنظري سنادة وسريدو

(Ferdinand de Saussure)حقوذلم ىف استخدامها هبدف  ،
5ادلختلفة.

                                                           
4
157جامعةتلمسان،ص،البنيويةوقواعدالتحليلاللساىن، عبداجلليلمرتاض 

5
  العرىب، الرمحنسليمانوانلسيدعبد ىفالنقد )دسوقتلقىالبنيوية ميداناحملطة،–شارعالشركات-،

15(ص2228



 41 

تنظري إعادة نتيجة كانتالبنيويةنشأة وسريواستخدامأراءدوسإذا
،فماالذيجيبأنlinguistic)( علماللغةالىتوضعهاأساساىفرلال
لذينينتمونإىلاتهمنفسها،خاصةبنسبعلماللغةيكونزلوراىتمامناىف

 حقول فيما تعنيهم ال سلتلفة، اللغةختصية كلوعلم وجييب ليفىدذاهتا،
كونتواقنيإىليبأنماجيبأن(Claude Levi-Strauss)ًتاوسس

 من اللغةتعلمو حتريبيةعلم "معرفة بناء هبا استطاعت الىت الطريقة  "ىو
(emperical knowledge) "الظواىردونمن عن رلموعة

 6األلسنيةبالبحثوالتحليل.(social phenomena)اإلجتماعية"

فهمارتباطوننأإذااردناأننكشفطبيعةاالنسانفالبدمنالعودة
الوجوديةورأىفيهمانقيضاالزاىرياتوًتاوسفلسفةسبالطبيعة،فقدرفض

للفكراحلقدلافيهمامناوىامذاتية.أماادلوقفالبنيويفهواقلدتركزعلى
للمجتم ادلوقف،يقدرلناصورا السابقةالىتىيتاعالذاتوالتاريخ،ذلذا

للمجتم بنيوية اسوأ.عحتويالت او أفضل تكون ان دون نعرفها، الىت ات
نالكائناتالبشريةدتتلكالالوعىإًتاوسعنفرويدالفكرةالقائلةسويأخذ

فاعلىف دور الالوعىمن بو  يتمتع دلا ونظرا الوعى، امتالكها فضالعن
معالالوعى، صياغةالبنية،وىودورالمتناه،فانالبنيةقددخلتحتالفا

                                                           
6
سوسنىت  ، إمييل األسواىنالبنيوية لعالء بعقوبيان" "عمارة رواية الرانريي،ىف جامعة أتشية: بند ( الرسالة

12(ص2216االسالميةاحلكومية،
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االنسانوعزلتوفكالمهااحدثتغيرياىفالثقافة،منحيثانالبنيةاقصت
عنمهامو،واصبحالوعىنسىبالزمانوادلكانبعداقصائوكذلكمنقبل
الالوعى،لكنالفرقبنيسلطةالبنيةوسلطةالالوعى،اناالوىلعملتعلى
وغريقابلة شاملة كروية تراه لتعملمنخاللما التغييبالكامللالنسان،

الال.لالستبدال )سلطة  الثانية ذىنيةعواما عمليات خالل من فتتم ى(
لتشكيل يؤدي ومبا الالوعى،  الفردبالرجوعاىلالوعىوالىتيبثها  ثقافة

7واجملتمع.

متنوعةمبعانهاتكلمة"البنيوية"منشيوعهافقداستخدمتفسدلقد
 بشكل وأحيان سلتلفة، أمثللوليسكثرية ومن علىةمعٌتعلىاالطالق،

 باستخدامها سوء آيار"فهي "احدث زمحة ىف حدث  Hadath)ما
May) عام فرنسا القدم1968ىف كرة مدرىب كبار أحد أعلن عندما

الفريق بنيوية" يراجعوا الفرنسينيأنمسؤولنيعنتلكاألحداثعليهم"أن
التتوعىفاالستخدامفإنٌتسأحصرنفسىىفبعضالوطٌت.وبالنظرإىلىذا

 شًتاوس ليفى الاستخدامات دون كانترسالةللكلمة. إذا منفيما
8ترتبطبغريىا.االستخدامات

                                                           
7
415-414،ص2229،اجلامعةادلستنصرية،البنيويةالنشأةوادلفاىيمعبداألمريسعيدموسىالشمري، 

8
58(ص1996،)دم،عاملادلعرفة،البنيويةومابعدىاونسًتوك،ج 
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 عناصر الداخليةال  . ب

  ما ىي الداخلية تالعناصر األطرافكون داخل األعمالمن لبناء
اجملالقديكونالعملاأل دبيةحيثعلىالقيماألاوفريديباألدبية.ىفىذا

 بعضها ترابط وجيدا الداخلية عناصر من كل العناصربأصبح ومن بعض.
ىيادلوضوعوالشخصيةواحلبكةواخللفيةليتستبحثىناالداخليةا

 الموضوع  .1

 ادلؤلف حياة ونظر فكرة ىو األديبادلوضوع العمل خلفية ألنىف
اإل احلياة صورة األدبىو ادلوضوع إىلذلك، وإضافة العملجتماعية ىف

،وكانادلؤلفوالثقايفوغريذلكيعيوالسياسجتمااإلوىممتنوعاألديب
بالتعلي أو القصة ىف الصراع و أشخاصو بني باحلوار ادلوضوع غرييعرب ق

 9.مباشرة

كثريمنها منقالالتعريفبادلوضوعىفالرواية أحدىا ادلوضوعىو،
12ىذاالفكرخلفيةىفإنتاجوالعملاألدىب.فكراجلوىرىللمؤلفويكون

                                                           
9
اهللحكم  ، عبد ىفرواية الداخلية قطبالعناصر لسيد أشواك" )سوربايا،" أمبيل:الرسالة سونان جامعة

16اإلسالميةاحلكوميةسوربايا(ص
10

)بندأنشية:الرسالة، البنيويةىفرواية"أحالمالنساءاحلرمي"لفاطمةادلرنسىأملعطريةبنتأمحدصفيان، 
8(ص2216جامعةالرانريى،
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الثانوي ادلوضوع قسمني: إىل ادلوضوع األساسووينقسم يادلوضوع
جوىرف فكر وىو القصة أساسية ادلعاىنمن العملىفيهو إن ىفاألدب،

،وتقديريمنادلعاىنادلفسريىونشاطإختياريالبحثعنادلوضوعاألساس
ف.يباألدصولومضموناىفاحل ادلوضوعالثانويىوادلعاىنالزائدةتعريفأما

 11.يومعضودةللموضوعاألساس

 الشخصية  .2
تدورحوذلمأحداثىفالقصةأويتأحداألفراداخليالينيأوالوقعينيال

12.الشخصيةفهوتعريفادلسرحية

:كمايليأقسام،بعضوالشخصياتتنقسمإىل

1.  الرئيسية والشخصية(character central) الشخصية
 (pripheral character)الثانوية

 (protagonist character)الشخصيةحبسناخلالق .2
 (antagonist character)والشخصيةبسوءاخلالق

                                                           
11

8،صادلرجعالسابق، أملعطريةبنتأمحدصفيان 
12

  وكاملادلهندس، الطبقة) معجمادلصطلحاتالعربيةىفاللغةواألدب،رلديوىبو لبنان، مكتبة بريوت:
228(ص1984الثانية،



 02 

أنالشخصوظيفأساس وأنويومناألىمىفكلشيء ىفالقصة
تنقسمإىلقسمنياألشخصىفالعملاألديب.يقدمالفكرواحلبكةوادلوضوع

الثةشروطاإلضافية.األشخاصالرئيسيةذلاثاألشخاصالرئيسيةواألشخاص
دورعظيمىف ومتصلمعاألخرينوذلا ىفادلوضوعكثريا تلكوىيمذكورة

13رواية.



 الحبكة . 3

الواقعةتدلعلى الىتتضمنعلىالواقعات،ىذه احلبكةىيالقصة
14صلةالسببوالعاقبة.

.حيدداحلبكةىيقصةواحدةعامة،رلموعةاحلوادثىفصورةيف
باحلوادثادلتعلقةعلىرابطسىبفقط.إناحلبكة((plotمصطلحاحلبكة

حتتويعلىتتبعسلسلةاحلوادثوكلحادثةتتصلحبادثةأخرىعلىأساس
وقوعاحلادثةاألخرى،يفاحلادثةالواحدةمسببةأومسببةكانتالسببية.و

تلكاحلوادثحبركاتالحتيطسريالقصة.وتفسدفضاعتاحلبكةوإذا
كمثل التصرفجسدية وفلسفةو الطبيعة بلحتيطبتغري  فحسب، احلوار

                                                           
13

17،صادلرجعالسابقعبداهللحكم، 
14

 18،صنفسادلراجععبداهللحكم، 



 04 

احلياةوكلشيءيغريسريالقصة.احلبكةتشكلأىمادلهماتىفالقصة.إهنا
تتربىنبنفسهاوكانتملتكتببشكلختتلفبالعناصراألخرى،يعٌتأهنا

طويلىفالتحليل.وملميكنالباحثأنيفهمالقصةفهمامشتمالدونفهم
.واحلبكةمتواسيةبالعناصربكةوالعالقةالسببيةوتثثرىااحلوادثالرابطةبنياحل

األوىلو منأنتتضمناخلطوة فالبدهبا نفسها: أحكمها ذلا األخرى،
15واخلطوةاألخرية.يةاناخلطوةالث

وىفنظر (plotحلبكة)مسىبعضالناسحبكةالقصةاوالروايةبا
تنقسمكانت(Aristotelesتوتيلس)أرس يفاحلبكة الفرح قسمني: إىل

احلبكةإىلقسمنيمها:تنقسمومنناحيةالزمان.النهايةحزنيفو النهاية
مستقيم أو اخطبئة حبكة طكوسي(progresif)ة حبكة ةو

(regresif)16 

 



                                                           
15

  فرمونو، سينجية السعداوىستيو لنوال "زينة" جوكجاكرتا:الرواية ( الرسالة كاليجاكا،، سونان جامعة
7(ص2215

أغوستينا 16 جًتا ))أدبية زيدان)دراسة جلرجي "األندلس فتح" رواية يف الداخلية العناصر، رفيقة ،سورابايا،
 17،ص (2218



 00 

 الخلفية   . 4

و ودتكن ادلوجود، بادلوقع اخللفية الوقت، ادلكان، ووو التاريخ،
ادلعنيوالشع تبنيب أو الشخصية على أثارت خاص بتقرير تأتى وأهنا ،

17وادلكانوحالالقصة.زمانادلوضوع،وىيلفهمالقصةوتبنيال

 .   الرسالة5

فكرةعنإدارةالكاتبإللقائهاإىلالقارئنيوكثرياماأماالرسالةفهي
الوصايايفالرواياتالطويلةأكثرشلا ىذهاألمانةخلفيةمباشرةوتكونىذه

أواألمانةتوجديفالرواياتالسيمايفالقصةالقصرية.كلمنىذهالوصايا
 18ية.ردأوفعلىحسبمنطورالكاتبأوالفلسفةأوآراءكانتاجتماعية

                                                           
17

8،صالمرجع السابقستيوسينجيةفرمونو، 
18

 Burhan Nurgiyantoro, hal: 924. 
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 الباب الرابع
 تحليل عناصر الداخلية في رواية "هاتف من األندلس" لعلي الجارم

 
يف ىذا الصدد تريد الباحثة أن تقوم بعرض حملة عامة عن الرواية مث تقوم 

 بتحليل البنيوية يف رواية "ىاتف من األندلس".

 لممحة عامة عن الرواية . أ
وقد سبت ترصبة ىذه الرواية إىل اللغة  ىذه الرواية ألفها علي اجلارم

اإلندونيسية. نبذة سلتصرة عن الرواية اليت تقدم شخصية عائشة بنت غالب، 
ادلرأة اليت جيمع وجهها كل اجلمال الغريب يف شبو اجلزيرة العربية وإسبانيا، 
ىي كارثة دللك إسبانيا الذي تريد تدمَت حضارة األندلس الرائعة. ادلرأة اليت 

بن زيدون ، شباب األمة الب كل رجل استطاعت أن زبدع عقل أسرت ق
الفخور بأمل كبَت. الستعادة رلد اإلسالم يف أرض األندلس، تًتاكم 
ادلؤامرات الشيقة يف احلياة مثل قصة خيالية من األحالم، وغالًبا ما ربكي 
غرابة الشخصية األندلس القددية حىت قادتٍت للحظة إىل التساؤل عن وجو 

لس الذي يُعرف اآلن باالسم اإلسباين. لكن وراء الرواية اليت تغرس األند
مكائد ادلرأة وخداعها، ال تزال تتوازن مع وجود مدافع عن احلقيقة، وىي 
نائلة الدمشقية، امرأة ذكية أنقذت ابن زيدون من شبكة من اخلداع وحب 
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راء كل قوة عائشة ادلشتعل. دور ادلرأة ، الذي غالًبا ما يبدو بسيطا، يكمن و 
 ىائلة لشهرة احلضارة.

ىذه الرواية زبتلف عن الروايات الشرقية األخرى. ربكي معظم الروايات  
مشكلة ادلرأة يف سلتلف البلدان  .الشرقية عن اضطهاد ادلرأة أو تربز ضعفها

أن الشرقية ىي واحدة من أبرز ادلشاكل. تعترب النساء كأهنن ال يستطعن 
 أي شيء.  يفعلن

وىذا يتوافق مع ىيفاء جواد يف كتابو "حقوق ادلرأة يف اإلسالم: هنج 
، ىناك معطيات حقيقية تدل على أن بأريف بودي رىارجو ٕ٘أصيل" ص 

ادلرأة ادلسلمة األمية ال تزال ظاىرة شائعة يف العامل اإلسالمي، خاصة يف 
مية بُت النساء، العامل العريب. العامل العريب. ربتل البالد ادلرتبة األوىل يف األ

واألدىن من حيث توفَت التعليم للفتيات واألدىن يف العثور على وظائف 
  ٜٜٔٔللنساء. تشَت اإلحصائيات إىل أن نسبة األمية بُت النساء يف عام 

ٝ ، ويف ٙٙٝ ، ويف مصر ٛٚٝ يف أفغانستان ، ويف باكستان ٙٛكانت 
 ٔٝ.ٙ٘إيران 

صورة  صورت "األندلسىاتف من "خبالف على ذلك ، فإن رواية 
ادلرأة بكيفية سلتلفة. يتم التعبَت عن الشخصيات النسائية بشخصية فكرية 

 حازمة وذلا مكانة مهمة يف اجملتمع.
                                                           

1
 Arif Budi Raharjo. Posisi Perempuan dalam Sejarah Sosial Pendidikan Islam (Periode 

Awal dan Klasik), Bantul: UIN Sunan Kalijaga, tanpa tahun 
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 تحليل عناصر الداخلية في رواية "هااتف من األندلس" لعلي الجارم . ب
بناء على التحليل، تظهر النتائج اليت مت احلصول عليها من ىذه 

 ىناك أنواع سلتلفة من العناصر الداخلية منها:الدراسة أن 
 الموضوع  .1

تعد ادلوضوع إحدى من أىم العناصر يف القصة. ترتبط ادلوضوعات 
ارتباطا وثيقا بالًتكيز أو األساس الذي يستخدمو ادلؤلف لتطوير قصة. عادة 
ما يتم إنشاء كل قصة بناء على موضوع معُت وتستند صبيع األنشطة يف 

وىذا كما قال برىان أن ادلوضوع أساس  على ىذا ادلوضوع.القصة أيضا 
القصة، و أيضا أنو الفكرة األساسية العامة يف رواية. ىذه الفكرة األساسية 

 ٕالعامة حددت ادلؤلف يف استخدام لتطوير القصة.
ادلوضوع رلمل. لذلك، وجب علينا أن نفهم األجزاء اليت تدعم 

، واحلبكة، والقضايا بيئة، والخللفيةواا، يرهتالقصة، و ىم الشخصيات وتصو 
 ٖعنها. األديب اليت يتحدث

بناء على التحليل، ظهر العناصر الداخلية يف رواية "ىاتف من 
 األندلس" بنوع ادلوضوع كما يلي: 

                                                           
2
 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 5102) hal: 001 
3
 Hayati dan Masnur, Latihan Apresiasi Sastra: Penunjang Pengajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia, (Surabaya: Triana Media, tanpa tahun) hal: 01. 
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رِْتٍت " فقال: لقد نصحٍت كل صديق باجتناب عائشة، وكثَتًا ما حذَّ
وال أجد يف نفسيمن اجلرأة ما ولكٍت أخاف عاقبة مغاضبتها،  من التزوج هبا،

 ٗ ."ديكنٍت من قطع حباذلا
من ىذه االفقرة أن ابن زيدون قد شغفو حبا. و عشق  لنا يتضح  

كل صديقو باجتناب   إىل حب عائشة حىت يكون مغرورا. و قد نصحو
أصدقاء بن  اأم .عائشة ولكن ليس إلبن زيدون قدرة لًتك حبو إىل عائشة

 كتب يف الرواية:زيدون قد عرفوا شخصية عائشة كما  

الرجل إال شيئًا واحًدا: ىو صداقتو لعائشة بنت  "وال أعيب على  
 أتعرفينها يا سيديت؟ غالب!

أعرفها، وأعرف أهنا فتاة غيور، تُظهر للناس غَت ما تبطن، وأن ذلا نفس –
 ٘".هبا مفتونيف جسم امرأة وأن صاحبك ابن زيدون صّب  مِنرة

و ادلوضوع يف رواية ىاتف من األندلس ليس حيكي عن احلب   
 فحسب، بل حيكي أيضا عن ادلسألة السياسية كما يف اإلقتباس التايل:

احلبائل ذكاء وعبقرية، ويف  "وأن اخلدع مهارة وسياسة وأن يف نصب
 أنفسهم بأهنم خيدعون أنفسهم، أو زبدعهم بّث الفنت حذقًا ولقانة، وقد

 بذلك إمنا يذودون عنهم الشّر، والشّر بالشّر يدفع، أو ينالون حقهم، وال

                                                           
  ٜٕ، ص ىاتف من األندلس علي اجلارم، ٗ
 12نفس املكان، ص.  5
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ينال احلق إال بشيء من الباطل، أو يزاضبون يف سباق احلياة، فيصرعون من 
 ٙيف وجوىهم." يقفون

 
 الشخصية .2

 صية الرئيسيةخالش . أ
ىاتف من  "زيدون ىو الشخصية الرئيسية فروتاغونسي يف رواية  ابن 
من  القصة كثَتة يف ىذه الرواية عنو لعلي ااجلارم ألن قد حكيت "األندلس

 كما يلي: ،أواذلا حىت هنايتها
"حينما كان فىت جيلس يف إحدى ُحجُرات داره، ويف يده قلم خيطُّ بو  
كلمات يُثبتها حينًا، ويشطب فوقها حينًا، مث يقف مفكرًا حينًا، وعيناه 

كأنو يتلقف اخليال الطائر، أو ذاىلتان يف السقف ويف أرجاء احلجرة،  
يستهوي الوحي احلائر، أو خيشى أن ينزلق قلمو بكلمة تأباىا احليْطة، وال 
يرضاىا احلذر. ذلك الفىت ىو أضبد أبو الوليد بن زيدون أديب األندلس 
وشاعرىا، وىو شاب مؤتَِلُق الشباب، ناضر العود، معتدل القامة، وسيم 

. حاجبان إذا اقًتبا عرفت فيهما التصميم الوجو، عريب ادلالمح والشمائل
والعناد وقوة الشكيمة، وعينان فيهما ذىول الشاعريَّة وبعد مَدى اخليال، 
وأنف أشمُّ يدّل على الكربياء والثقة بالنفس، وفم مُفوّه خُلق ليكون 

 !خطيبًا
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وابن زيدون من بيت علم وأدب وثراء ونعمة، كان أبوه من كبار قضاة 
ادلنزلة عزيز اجلانب، فنشأ الفىت كما ينشأ أبناء ادلًتفُت ناعم قرطبة، رفيع 

العيش مدلَّال، يتقلب يف جنبات النعيم، ولكن ميولو الفطرية، ومواىبو 
ادلوروثة، كانت زبتطف من فراغو ساعات لدراسة األدب وفنون اللغة، 
فاطَّلع على مكنوهنا، وظَفر بذخائرىا، وخرج منها وافر النصيب ضليعًا 

تمكنًا. والعبقرية تكفيها النظرة، وذُبزئها اإلدلامة لتحصل يف قليل على ما م
 ٚ".تنفق فيو األعمار، وتشيب دون نيلو النواصي

ابن زيدون  ةنستطيع ان نعرف أن علي اجلارم قد صور هبذا اإلقتباس، 
خَت اخللق، و كانت زبتطف من فراغو  ذكي، وسيم الوجو،  بشاعر مشهور

هبذا اإلقتباس أيضا، نتقن أن كتب  األدب وفنون اللغة.ساعات لدراسة 
كل رواية   و. علي اجلارم و صور الشخصية يف ىذه الرواية بتفصيلي وصفي

 ذلا شخصية سبتلك دورا مهما يف القصة، حىت تكون القصة شلتعة للقراءة.
شخصية األخرى ىي عائشة بنت غالب. ىي الشخصية الرئيسية 

 يف اإلقتباس التايل:كما   ادلرأة أنتاغونيس.
فأمال ابن حيَّان رأسو إىل اخللف، ورفع حاجبيو يف سهوم وقال:  "

غالب؟! إهنا فتاة مهذبة، حيضُرندوهتا كرباء ادلدينة وأدباؤىا،  عائشة بنت
فاحذر من براثنها يا أخي، فإهنا إذا نَِشبَْت  ولكنها شؤم على الرجال،

جاسوسة البن األذفونش،  قتلت. مث إن بعضقالة السوء يهمسون بأهنا
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حب  ولكٍت ال أثق بكل ما يقال، ألن الكالم صًدى دلا يف النفوس من
 ٛ".وبغض
زارين ابن زيدون منذ أيام فنصحت لو أن يبتعد عن تلك ادلرأة اليت "

بنت غالب، إهنا أسبانية األصل، لئيمة ادلنِبت، جاسوسة  يدعوهنا عائشة
وىي امرأة سليفة، تقتنص الرجال، أسرارىا.  لألسبان وإن بالغت يف كتم

قذفت هبم من حالق كما تقذفُت  وتُلزمهم التزوج هبا، حىت إذا سئمتهم
 ٜمن أخبارىا،" بقشرة الربتقال. نصحت للفىت كثَتًا، وحدثتو جبملة

الرجل إال شيئًا واحًدا: ىو صداقتو لعائشة بنت  "وال أعيب على
 غالب! أتعرفينها يا سيديت؟

أهنا فتاة غيور، تُظهر للناس غَت ما تبطن، وأن ذلا  أعرفها، وأعرف–
 ٓٔ".يف جسم امرأة وأن صاحبك ابن زيدون صّب هبا مفتون نفس مِنرة

"ونشأت عائشة يف كنف أمها مدلَّلة لعوبًا، تعمل ما تشاء، وذبري 
كما تريد، واندرلت يف اجملتمع القرطيب، يذلّل ادلال ذلا كل  مع شيطان غيّها
كانت عائشة يف بدء قصتنا ىذه .كل باب جلمال أمامهاطريق، ويفتح ا

صبال ومالحة ووجو نضَت  يف اخلامسة والعشرين من عمرىا، وكانت ذات
إليو صبلة كان  مشرق، إذا تأملتو جزءًا جزءًا كان أنيًقا صبيال، وإذا نظرت

كل  آنق وأصبل. وجو تنافست فيو العروبة السمحة واألسبانية الفاتنة، فجاء
هما بأبدع ما فيو وأروع. ىكذا كانت عائشة بنت غالب فيما ترى جنس من

وفيما يبدو منها من صبال باىر. أمَّا روحها وأما أخالقها وأما  العُت،
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على النقيضادلخالف من ذلك ادلظهر اخلالّب  فلسفتها يف احلياة، فكانت
استطاع أن يرسم الصفات  ولو أن ىذه الروح صُوِّرت، أو لو أن العلم

فيما صوّر. وكما خلق  وادلعاين، لرسم ذلا سللوقًا بشعًا مل يصوّر هلل أدمّ منو
يسًت كل ىذه  هلل لألفاعي أوعية زُبفي مسومها، خلق ذلذه ادلرأة خلًقا واحًدا

 ادلثالب وربجبها عن أعُت الناظرين. ذلك ىو خلق الرياء، فقد بلغت فيو
ظهر طيبة القلب، رقيقة الذروة، ووصلت إىل القمة كان يف مكنتها أن ت

دموعها بدموع البائسُت وكان يف مكنتها أن تبدو خجوال  العاطفة، سبزج
الناظرين. وكانت تستطيع أن تسًت يف مهارة  خِفرة تطرق حياء من تطفل

يعود اجلهل علمًا، واحلقد عطًفا،  وحذق كل رذيلة فيها بنقيضها، حىت
حقود وشغف باالنتقام  راثة بنفسوالبغضحبٍّا، والشره زىًدا. ولقد رمتها الو 

كثيف من  وكراىة متأصّلة للعرب، ولكنها كانت زبفي كل ذلك وراء ستار
 ٔٔ".الدىاء وادلَلق والظهور بالغَتة على العرب، وكلّ ما يتصل بالعرب

شخصية عائشة بنت  ان نعرفاإلقتباس أعاله، نستطيع اعتمادا على 
إهنا تغوي الرجل جبماذلا  اخللق.سيئة  مهذبة داىية صبيلة أهنا مرأةغالب 

اجلذاب. على الرغم من أهنا اقًتبت الرجل لغرض زلدد بالطبع ألهنا كانت 
 . و تريد تدمَت القرطبة و سقوطها و احنطاطها. جاسوسة إسبانًيا

و يف رواية "ىاتف من األندلس" ىناك الشخصية الرئيسية ادلرأة 
قد ظهر اجلسدية من نوع ا صورهتفي. أما قفروتاغونيس و ىي والدة ادلست

 يف اإلقتباس التايل:
                                                           

11
 62-61المرجع السابق، ص.  



 

 

23 

"وكانت والدة يف الثامنة عشرة، رائعة الطلعة، فاتنة مباىر احلسن. 
الشمس على أنضر منو وال أصبح، وقسمات تأنَّق يف صنعها  وجو مل تشرق

عهده اإلِغريق جلعلوا منو سبثاال لكل ما يتخيّلونو من  اجلمال، وقوام لو أدرك
أصبل ما فيها تلك النظرات الساحرة اليت  . وكاننة  واتساق خَْلقرشاقة ولدا

تراه فتحبو وهتابو، والذي  تنُفذ إىل كل قلب، وذلك الشمم العَبشمي الذي
عن وصفها  ادلعاين اليت يعِجز البيان يوحي إليك أن اجلمال معٌت من

 ٕٔ".ببيان
بالذىب، أتقن فأعدَّت ذلا مهجة ثوبًا من احلرير البنفسجي ادلوشَّى "

تفصيلو، فوقفت أمام مرآهتا، وقد الح يف وجهها شيء من  نسجو، وأحكم
ذلا عن مثيلة بقرطبة فوجدهتا يف ادلرآة! وىنا  الدَىش، كأهنا كانت تبحث

إعجاب وزىو: لو علم ابن جهور  قالت مهجة وىي تنظر إىل صاحبتها يف
نتو وإغرائو، دلنع ورود  فت بأن مناسج احلرير بادلرية ستخرج مثل ىذا الثوب يف

 ٖٔ".كل ثوب مثلو إىل قرطبة
أديبة شاعرة، يغَشى ندوهتا كبار  —إىل كل ىذا  —ووالدة "

 ٗٔ".أصبَل ما يُرى، ويسمعون أحسن ما يُسمع األدباء والشعراء فَتون
ات أعاله، يتضح لنا أن والدة ادلستقفي مرأة بناء على اإلقتباس

صبيلة الوجو، شاعرة مهذبة مشهورة و لو كان عمرىا ثامن عشرة. و حضر 
  ندوهتا و ىم يروهنا و يسمعون أحسن شعرىا.  كبار األدباء والشعراء يف 
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 ثانويةالشخصية ال . ب
اليت تساعد الشخصية  الزائدة الشخصية الثانوية ىي الشخصية

. شخصية الرائيسيةال أىم من. و ليس ذلا دورا الرائيسية على إسبام القصة
فأما الشخصية الثانوية يف رواية "ىاتف من األندلس" لعلي اجلارم ىي نائلة 

 .ابن جوىر و الدمشقية
كانت نائلة الدمشقية وقد خنقت الستُت ال تزال ربتفظ بأطياف "

ابر، فكانت تشبو حديقة أمهلها صاحبها سنوات الغ ىزيلة من اجلمال
ذبُل، وهتّدلت أغصان مل سبتّد إليها يد  فيها ما صوّح، وذبُل ما فصوّح

صرعى حزينة كأهنا ملت  بتشذيب، وهتدمت أسوار بقيت أنقاضها حوذلا
وتوالت عليو  طول القيام. أو لعلها كانت تشبو بيت شعر أصابو التحريف،

كانت نائلة طويلة بادنة مًتىلة   .اد يفقد وزنو ومعناهأغاليط الرواة، حىت ك
آثار السنُت، فعجزت  اللحم، سطت على وجهها التجاعيد، وعلى جلدىا

 ٘ٔقليال،" التطرية، ومل ذُبد األدىان واألصباغ يف إصالح ما أفسد الدىر إال
أخربتٍت امرأة تعرف كل شيء يف ىذه ادلدينة، فلو غاب دلو يف  –"

لعرفت مستقرّه ومستودعو. ولكنها ِغرْبال أسرار. تقول لك  الوادي الكبَت
وتستحلفك بأغلظ األديان أال تبوحي بو إلنسان.  .اخلرب يف صوت خافت

نفس اخلرب. وكرّرت عليها نفس  فإذا ذباوزتك إىل الباب أخربت خادمتك
ات الكرديات. تفٌت يف زلبة أصدقائها، وال تأخذىا  األديان. وىي من اخلَتَّ

 ٙٔ".يف البطش بأعدائها رضبة
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ىي ىي يا حبيبيت بعينها ربفة قرطبة. وعجوزىا ادلدللة. وىل خيفى  –"
 ٚٔالقمر؟"
إهنا امرأة بارعة أديبة. ذلا أسلوب عجيب يف اجتذاب الرجال.  –"

وإخضاعهم ألمرىا، ال يوصد يف وجهها باب، وال زبلو  والتسلط عليهم
. ودارىا ملتَقى شباب قرطبة، منها ندوة، وال رُبجب دوهنا أسرار القصور
الشباب، أرادت أن تراىا يف  حىت لكأهنا حينما يئست من بشاشات

 ٛٔ".سواىا. والغريزة إذا عجزت قنعت بالنظر، واكتفت باخليال
 يف ىذا النص، صور و كتب علي اجلارم شخصية نائلة الدمشقية

. ىي مرأة شاعرة يف قرطبة. و كان عمرىا ستون سنة و لكن فروتاغونيس
أصدقائها، وال تأخذىا  ذلا صبالة اجلسدية. وذلا كردية اخللق. تفٌت يف زلبة

و يف ىذه الرواية، نائلة كشخصية ثانوية تساعد  .رضبة يف البطش بأعدائها
 يف معدوم احتيال عائشة بنت غالب. زيدونالشخصية الرائيسية يعٍت ابن 

رئيس بالد قرطبة. و أما الشخصية الثانوية اآلخر فهي ابن جوىر. ىو 
مسألة  أىم . و منزيدونو ىو يصاحب مع الشخصية الرئيسية أي ابن 

 عنهما، كما يف اإلقتباس التايل:القصة ربكي 
إن ابن زيدون يا موالي من أخلص الناس لك، وأصدقهم يف  –"

وأطوذلم باعًا يف الذياد عنها، وىو يطلعنا يف كل حُت  .النصح لدولتك
 ٜٔ".بقصيدة من روائعو كلها ثناء عليك، وإعالء لك، وإشادة دبجدك
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أرى أن ابن عباد أسد رابض، وأن ابن جهور ثعلب ماكر، وأننا  – "
لو أعنَّا ابن عباد مل يكتف بقرطبة، ومست نفسو الطموح إىل صبع الواليات 

تو، وبذلك يضطرب ادليزان، وينهار كل ما بنيناه. أمَّا ابن العربية ربت راي
جهور فرجل حذر شديد ادلراس حوّل قلب، يأخذ وال يعطي، ويتقبل العون 

 ٕٓ".على أالّ يدفع لو شبنًا
 

 الحبكة .3
احلبكة ىي العناصر الداخلية يف الرواية. احلبكة ىي حديثة رئيسية يف 

و ىي  .ادلقيد لتقوية احلادثة األوىلالرواية اليت توصل إىل احلادثة األخرى 
ادلوصلة بُت العالة و ادلعلول. و احلبكة البد أن تكون وحدة كاملة و شاملة 

ادلشروع ويتواصل ويتحرك بالعناصر -احلبكة ىي اخلطة دبية.يف النصوص األ
 ٕٔ.يف القصة

ركبة. ألن ادلفأما احلبكة يف رواية "ىاتف من األندلس" ىي احلبكة 
األوال ربدث يف سنة ثالث وعشرين  فصلحديثة يف تلك رواية خصوصا يف 

سنة سبع  يف ربدث رابعال فصلمائة أي ربدث يف حالة اآلن. وأما يف  وأربع
مث يعد اىل زمان اآلن. يتضح لنا أن احلبكة يف ىذه  وشبانُت وثالث مائة.
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زمان ما قبلو مث تأيت اىل تعد اىل الرواية ىي حبكة مركبة ألن طريقة الوقت 
 زمان ادلستقبال، كما يف اإلقتباس التايل:

"ىذه قرطبة يف سنة ثالث وعشرين وأربعمائة، ويف حكم أيب احلزم ابن 
انطلقت قباهبا يف السماء شاسلة معجبَة على الرغم شلا القت من  َجْهوَر،

 ٕٕ".وضروب التخريب والتدمَت الويالت والفنت واحلروب
توجد ىذا إلقتباس يف فصل األوال وىو حيكي عن وقت اآلن. فأما يف 

 ادلاضي، كما يف اإلقتباس التايل:فصل الرابع حيكي عن زمان 
"ويف صبيحة يوم من أيام شعبان سنة سبع وشبانُت وثالشبائة، مشل الذعر 
مدينةىشنت ياقب، واستوىل اذللع على أىلها، ودقت أجراس الكنيسة 

ح الناسىفي أصوات مرتعدة واجفة قائلُت: لقد قرب جيش الكربى، وتصاي
 ٖٕ"!!ادلنصور بن أيب عامر من ادلدينة

 
 الخلفية .4

اخللفية يف القصة ىي وصف للمكان أو الزمان أو ادلوقف الذي وقع 
فيو احلادث. ترتبط اخللفية ارتباطة وثيقة بالشخصيات يف حدث ما. لذلك 

باإلضافة إىل ذلك، تؤثر اخللفية  فإن اخللفية تدعم حقا فيي حبكة القصة.
 يف القصة وموضوع القصة. دلسألةأيضا بشكل كبَت على بيئة احلدث وا
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و  و خلفية الزمان نتكون اخللفية على ثالثة أنواع، وىي خلفية ادلكافتٕٗ
 :فية اإلجتماعي. وأما بيان كل اخللفية كما يليخل
 خلفية المكان . أ
 ٕ٘الناصرلدين هلل هبجة الدنيا وقبلة األمم،"قرطبة اليت كانت أيام  ىذه "

 

فلقد كانت قرطبة مدينة العلم والزىد  " 
كما كانت مدينة اللهو والعبث واجملون. وكان لشباهبا جوالت  والتصوف،
. أساموا فيها سرح اللهو "ٕٙواستناموا إىل النعيم، وأطلقوا العنان للذات،  

ىذه الليلة من مبتدعات دبا يكون يف  "أريد أن تتحدث قرطبة كلها
األندلس، وعبث  السرور أريد أن أعيد هبا عظمة األندلس، ومرح

 ٕٚ"األندلس،
لنا أن خلفية ادلكان يف ىذه الرواية ىي  حمن اإلقتباسات أعاله، يتض

 قرطبة أو األندلس.
 خلفية الزمان . ب

ىذه قرطبة يف سنة ثالث وعشرين وأربعمائة، ويف حكم أيب احلزم ابن "
انطلقت قباهبا يف السماء شاسلة معجبَة على الرغم شلا القت من  َجْهوَر،

 ٕٛ".وضروب التخريب والتدمَت الويالت والفنت واحلروب
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ويف صبيحة يوم من أيام شعبان سنة سبع وشبانُت وثالشبائة، مشل الذعر "
مدينةىشنت ياقب، واستوىل اذللع على أىلها، ودقت أجراس الكنيسة 

في أصوات مرتعدة واجفة قائلُت: لقد قرب جيش الكربى، وتصايح الناسى
 ٜٕ"ادلنصور بن أيب عامر من ادلدينة

رأت الباحثة بأن احلبكة يف رواية "ىاتف من األندلس ىي احلبكة 
ثالث وعشرين وأربعمائة أي يف ادلركبة. فأما اخللفية الزماين فهي يف سنة 

  وىر.جخليفة ابن 
 
 خلفية اإلجتماعي . ت

إهنم حيبون . والدة ال يرضوْن بغَت اخللفاء بديال" إن القرطبيُت يا 
فَخَّار  اخلالفة، ويعَشقون مظاىرىا، وحينون إىل مرامسها. ىايت ذلم خليفة من

 مث انظري كيف جيّلونو ويبجِّلونو؛ إهنم رضوا حينًا حبكم ادلنصور عن ابن أيب
 ٖٓعامر احلاجب، ألنو هبرىم بتوايل فتوحو وانتصاره،"

يف النعيم، ودرجن يف  اجلمع بكثَت من الفتيات الاليت نشأن"وقد ازدان 
 ٖٔ".باحة العز والثراء، وصوّرىن هلل فتنة خللق هلل يف ىذه األرض

النعيم. و يتضح لنا من اإلقتباسات أعاله أن اجملتمع يف قرطبة حيبون 
  بناحية نظام احلكم حيبون اخلليفة.
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 الرسالة .5
تنظروا إىل صبال اجلسدي! و ليس اجلمال بأثواب تزيننا، إن  ال

 اجلمال صبال العلم و االدب.
"ونشأت عائشة يف كنف أمها مدلَّلة لعوبًا، تعمل ما تشاء، "

كما تريد، واندرلت يف اجملتمع القرطيب، يذلّل  وذبري مع شيطان غيّها
ائشة يف بدء كانت ع.كل باب ادلال ذلا كل طريق، ويفتح اجلمال أمامها

صبال ومالحة  قصتنا ىذه يف اخلامسة والعشرين من عمرىا، وكانت ذات
 ووجو نضَت مشرق، إذا تأملتو جزءًا جزءًا كان أنيًقا صبيال، وإذا نظرت

إليو صبلة كان آنق وأصبل. وجو تنافست فيو العروبة السمحة واألسبانية 
ذا كانت عائشة كل جنس منهما بأبدع ما فيو وأروع. ىك الفاتنة، فجاء

بنت غالب فيما ترى العُت، وفيما يبدو منها من صبال باىر. أمَّا روحها 
على النقيضادلخالف من  وأما أخالقها وأما فلسفتها يف احلياة، فكانت

استطاع  ذلك ادلظهر اخلالّب ولو أن ىذه الروح صُوِّرت، أو لو أن العلم
 عًا مل يصوّر هلل أدّم منوأن يرسم الصفات وادلعاين، لرسم ذلا سللوقًا بش

فيما صوّر. وكما خلق هلل لألفاعي أوعية زُبفي مسومها، خلق ذلذه ادلرأة 
يسًت كل ىذه ادلثالب وربجبها عن أعُت الناظرين. ذلك ىو  خلًقا واحًدا

الذروة، ووصلت إىل القمة كان يف مكنتها أن  خلق الرياء، فقد بلغت فيو
دموعها بدموع البائسُت وكان  ، سبزجتظهر طيبة القلب، رقيقة العاطفة

الناظرين.  يف مكنتها أن تبدو خجوال خِفرة تطرق حياء من تطفل
 وكانت تستطيع أن تسًت يف مهارة وحذق كل رذيلة فيها بنقيضها، حىت
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يعود اجلهل علمًا، واحلقد عطًفا، والبغضحبٍّا، والشره زىًدا. ولقد رمتها 
وكراىة متأصّلة للعرب، ولكنها   حقود وشغف باالنتقام الوراثة بنفس

كثيف من الدىاء وادلَلق والظهور  كانت زبفي كل ذلك وراء ستار
 ٕٖ."بالغَتة على العرب، وكلّ ما يتصل بالعرب

الحياة تعلمك الحب، و التجرب تعلمك من تحب، و 
 المواقف تعلمك من يحبك. 

 يف ىذه الرواية، قد أحب ابن زيدون عائشة ألهنا صبيلة و ماىرة
ة. و قد يف الشعر. ولكن اليعرف ابن زيدون أن ذلك احتيال لعائش

نصح أصدقاء ابن زيدون بًتك عائشة و مل يستطع حىت عرف أنو 
  .ساعدةادلتربص. و ساعدت والدة ابن زيدون ب
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 خامسلالباب ا
 خاتمة
 

يف إختتام ىذه الرسالة العلمية، تريد الباحثة أن تسجل النتائج و اإلقرتاحات 
 اليت حصلت عليها الباحثة يف مرور كتابة ىذه الرسالة.

 النتائج . أ
الباحثة أن عناصر الداخلية ادلتضمنة يف و من أىم نتائج الرسالة وجدهتا 

 رواية "ىاتف من األندلس" فهي كما تأيت:
ادلوضوع يف رواية "ىاتف من األندلس" لعلي اجلارم  تتعلق بالسياسة و 
احملبة.  و الشخصية الرئيسية فهي ابن زيدون و عائشة بنت غالب و والدة 

و ابن جوىر.احلبكة يف  ادلستكفي فأما الشخصية الثانوية ىي نائلة الدمشقية
توجد بثالثة أنواع فهي ىذه الرواية ىي احلبكة ادلركبة. و من ناحية اخللفية 
و العنصر اآلخر ىو   خلفية ادلكان و خلفية الزمان و خلفية اإلجتماعي.

 الرسالة.
 

 التوصيات . ب
 مت ىذا البحث التكميلي بعون اهلل و توفيقو حتت ادلوضوع "العناصر

 ".علي اجلارماألندلس ل ىاتف منالداخلية يف رواية 



04 
 

 أن تكشفوا عن الروايةبمجيع طلبة قسم اللغة العربية وأدهبا  اىلالرجاء  .1
 .ىمن النظرية األخر  علي اجلارم

اإلنسانية  مو كتبة كلية اآلد والعلمكتبة اجلامعة الرانريي عامة وادل اىلالرجاء  .2
 .الرواية وغريىا أو أن توفر الكتب األدبية مثل القصةب
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