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Judul penelitian ini adalah Al-Anāshiru Ad-Dākhiliyyah Fī "Al-'Awāshifu" 
Lijibrān Khalīl Jibrān (Dirāsah Bunyawiyah). Permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah  mencari unsur- unsur intrinsik yang terkandung dalam 

cerpen "Al-'Awāshifu". Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti pada 
penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Adapun hasil yang diperoleh 

dalam penelitian ini adalah bahwa unsur intrinsik dalam Al-'Awāshifu karya 

Gibran Khalil Jibran yaitu: Tema, Latar, Alur, Penokohan, dan Sudut Pandang. 
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 الباب األول

 مقدمة

يف هذا الباب ستبحث الباحثة عن مقدمة. وينقسم البحث يف هذه 
الباب إىل ستة أنواع وهو خلفية البحث، أسئلة البحث، الغرض من البحث، 

 البحث.معاين املصطلحات، الدراسات السابقة، ومنهج 

 أ. خلفية البحث

يف القرن العشرين ظهرت تيارات فكرية تشمل العلوم والفنون األدبية 
مع حركة  واللغة. إهنا حركة من الناحية الفلسفية واجلمالية والنقدية واللغوية.

، صاغ رومان جاكوبسن مصطلح البنيوية الذي يرتبط ارتباطًا وثيًقا التأمل
البنيوية هي عنصر ميكن  لدراسات النقدية اجلديدة.ابلدراسات اللغوية احلديثة وا

دراسته من خالل معرفة بنية العمل األديب. من خالل معرفة العناصر اليت حيتوي 
 1عليها بغض النظر عن العناصر اليت تقع خارج العمل األديب.

وكانت الدروس املقدمة من طرف العامل اللغوي السويسري دوسوسري هي 
للفكر البنيوي يف اللغة وذلك عرب إطالق جمموعة من الثنائيات البداية املنهجية 

، املتقابلة أمهها اللغة والكالم ،الدال واملدلول، احملور التا رخيي واحملور الزمين
. ميز دوسوسري بني جمموعة القواعد واملبادئ وغريها من املصطلحات اللسانية

ل النموذج املرجعي للغة وبني املتصلة بلغة ما، واليت تعمل يف ذهن اجلماعة، ومتث

                                                             

 نصف) العربية اللغة يف دراسة بنيوية املسرحية شهرزاد لتوفيق حكيم" حبوثنصريي " اله روح1 

 1436 إصفهان( العدد جبامعة األجنبية اللغات لكلية حمكمة علمية سنوية
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املمارسات الفعلية اليت تربز يف أداء األفراد وحديثهم اليومي واليت يطلق عليها 
 2.الكالم

األعمال األدبية من حيث الشفوية واملكتوبة على حد سواء هي قطع 
أثرية أو أشياء انجتة عن الذكاء البشري واألشكال وأجزاء من الثقافة. واألدب 

يف األدب تعقيدا لألفكار  تعناصر من األفكار واألنشطة. وجدحيتوي على 
واملفاهيم واألفكار البشرية وهي على الرغم من تقدميها يف بعض األحيان يف 
شكل جمرد، وال ميكن رؤيتها أو ملسها أو تصويرها. حيتوي األدب أيضا على 

 .أنواع خمتلفة من التفاعالت البشرية مع بعضها البعض
على الثالثة، النثر والشعر واملسرحية، القصة القصرية هي يتكون األدب 

القصة القصرية  شكل من أشكال النثر، كثري من الناس ال يستطيع أن يفرقوا بني
ستطيع أن نفرقها من شكلهما يتم تعريف القصة القصرية يعين توالرواية. مع أن 

تتكون من قصة اليت متكن قرائتها يف جلسة واحدة، حول ساعة أوساعتني، 
مخس مائة كلمة على األقل حىت ألف كلمة. هذا مبعىن أن الرواية من حيث 

من انحية  ة القصرية اليت مت ذكرها من قبل.شكلها هي أطول من القص
مضموهنا، الرواية تصور القصة أكثر تفصيال وأعمق من القصة القصرية، أما 

 3القصة القصرية تصور شيئ حسب احلاجة.

العناصر الداخلية  وجدت الباحثة ومها، ر القصة القصريةإىل عناصابلنظر 
ف أهنا العناصر الداخلية يف القصة القصرية بين على و والعناصر اخلارجية. ومعر 

سبعة العناصر، وهي: املوضوع واملؤامرة والشخصيات واخللفية واألسلوب اللغة 

                                                             

 .  85م(، ص:  1996)القاهرة: دار اآلفاق العربية،  ر،املعاص النقد مناهجل، فض صالح2

         3
Burhan Nurgianto, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 

2013), hal: 11-12. 



3 
 

من حيث:  ووجهة النظر. وأما العناصر اخلارجية هي العناصر ما تتعلق بكاتب
الثقافية والبيئة الدينية وحالة االجتماعية وجتربة حياة ة االجتماعية اخللفي

 4الكاتب.

يبين عليها األدب بنية القصة  عناصر للداخليةال شك أن للقصة 
 ذي يبين النصوص األدب بنفسه،الكاملة. عناصر الداخلية هي عناصر ال

النصوص  قرأعناصر يسبب النصوص األدب احلاضر كالنصوص األدب. إذا 
عناصر. قال أمحد أمني أن عناصر القصة الداخلية ال األدب صوف وجد فيها

، والفلسفة واألسلوبتتكون من احلبكة، واحلوار، وزمن احلوادث ومكاهنا، 
يال اىل الصرحية و الضمنية. أما روبرت ستانتون تقسم العناصر الداخلية للخ

 5املوضوع، واحلقيقة القصة، وقصة كبرية. هي: ثالثة أقسام،
العناصر الداخلي عبارة عن هيكل نظري يتكون  فانBenny Hoed   وفقا 

من عناصر مرتبطة ببعضها البعض. لذلك، يهدف التحليل اجلوهري إىل 
الكشف عن الرتابط بني مجيع عناصر وجوانب األعمال األدبية اليت تنتج معا 
معىن شامال وشرحها بدقة وشاملة وعميقة. ومع ذلك، نظرا الختالف أشكال 

 6وأنواع األدب هناك حاجة إىل طريقة حتليلية وفقا لطبيعتها وبنيتها.
القصة قصرية العواصف هي كتابة رائعة جلربان خليل جربان. كتبه ابللغة 

االجتماعية العربية كلغة أوىل، وهذه القصة قصرية قادرة على تقدمي الفروق 
والنفسية والرومانسية يف كل جممع واحد. يصف جربان احلالة النفسية ليوسف 

                                                             

 25-21ص: ، السابق  مرجع ،فضل صالح4

      133 : (، ص1967الكتاب، )لبنان: دار ، النقد األدبأمحد أمني،  5
6Elisabet Saina, dkk. “Analisis Struktur dalam Novel Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi 

Karya Boy Candra”, Metalingua: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Vol. 5, No. 

1, 2020, hal: 7-8 
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الفخري الذي يعيش يف عزلة وسط الضجة واالضطراب والفوضى يف العامل من 
 حوله. يوسف ترك اجملتمع وهرب من اجملتمع وجلأ إىل الطبيعة.

لعبادة   يرتك اجملتمع ألنه كان مطيعا جدا وحيتاج إىل الصمت لمل
كالصويف. وأنه ال يبحث عن الشعور ابلوحدة من أجل اإلهلام كما يفعل 
الشعراء.  وأنه ال يتسلق عزلة ألن ال أحد يريد أن يكون صديقها. يشعر 
يوسف ابمللل من السلوك البشري الذي يفسد كل يوم. تقدم هذه القصة 

قط القصرية قصة مبخطط أمامي. ليس متنوعة جدا من حيث اخللفية، ف
األسواق والغاابت والكهوف مثل منسك يوسف. مث يتم عرض وجهة نظر هذه 
القصة أيضا من شخصية يوسف يف صيغة الغائب. هناك شخصيتان فقط يف 

 قصة العشرينيات، ومها يوسف والذي ال يعرف إال ب "أان".
 ب. أسئلة البحث

 وبناء على ما قد شرحت الباحثة يف خلفية البحث فمشكلة البحث اليت
العناصر الداخلية يف قصة  : ماالباحثة توضيحها يف هذه الرسالة هي تحاول

 جلربان خليل جربان من حيث دراسة بنيوية؟ "العواصف"قصرية 
 ج. غرض البحث

"لكشف عن العناصر أما غرض البحث الذي حاولت الباحثة فهو
دراسة جلربان خليل جربان من حيث ‘ العواصف’الداخلية يف القصة القصرية 

 بنيوية.
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 د. معاين املصطلحات
 . العناصر1

مجع من "عنصر" هي األشياء اليت وجب وجودها يف بناء كل شيء 
 7مدخرة كانت أو مضاهرة.

 . الداخلية2
ياء أضيف اىل ما ضد اخلارجية ومرادفها احمللية وهي صفة تصف األش

 8تتصل يف الداخل.
 . القصة القصرية3

)قصص( هي صيغة مجع لكلمة )قصة(. أتيت القصة يشتق من كلمة 
يقص. القصص هو فن من فنون األدب الغرض منه -الكلمة من فعل قص

الرتويح عن النفس مبا يتضمنه من هلو، وما حيتوية من تثقيف للعقل وحتاذيب 
 9للخلق ابحكمة واملوعظة احلسنة.

القصرية لغة جاءت من الكلمة "قصري" مبعىن الذي ال يسيل واداي 
 10مى، إمنا يسيل من فروع األودية وأفناء الشعاب وعزاز األرض.مس

القصة القصرية هي شكل ونتيجة للعمل الفين اإلبداعي الذي يكون 
هدفه البشر وحياهتم ابستخدام اللغة كوسيط. كعمل إبداعي، جيب أن تكون 
القصص القصرية قادرة على والدة إبداع مجيل وحماولة توجيه احتياجات اجلمال 

                                                             

 .533م(، ص:  1986، ) بريوت : دار املشروق، واإلعالم،  املنجد يف اللغة لويس معلوف 7

  208ص: ، نفس املرجع 8
، )بريوت: لبان ساحة معجم املصطلحت العربية يف اللغة العربية واألدبكامل املهندس وأخرون،  9

 .292(، ص: 1984ريلض الصلح، 

 .739ص: 2م(،  2004)بريوت: مكتبة الشروق الدولية،  املعجم الوسيط،إبراهيم أنيس،  10



6 
 

البشري وبقوة اإلبداع يتم أيضا إنشاء القصص القصرية. ميكن أن تكون 
القصص القصرية مكاان لنقل األفكار واألفكار اليت يفكر فيها املؤلف. ال يعين 
اإلبداع أن املؤلف يلد اخلربة يف شكل قصص قصرية فقط، ولكن جيب أن 

ربة احلياة يف اختيار أفضل العناصر من جتيكون املؤلف أيضا أكثر إبداعا 
 11البشرية.

 ه. الدراسات السابقة
نفاش بشري وبوقرة سلمى. "أنواع الرمز وأبعاده يف رواية العواصف جلربان  .1

خليل جربان"، حبث علمية كلية األداب واللغات قسم اللغة واألدب العريب 
 يكل. ويركز هذ البحث عن ه2020املسيلة  -بوضياف جامعة حممد

الرموز يف هذه قصة. متسواي يف مادة البحث ، واإلختالفا يف شكل 
12املشاكل ونظرية البحث.

 

عابد  حورية و شبرية إكرام. " شعرية العنوان يف رواية العواصف" حبث  .2
علمية كلية األداب واللغات يف قسم اللغة واألدب العريب جامعة أكلي حمند 

ية العنوان فيقصة أشكال شعر . ويبحث البحث عن 2020-البويرة-أوحلاج
وتبحث الباحثة األن عن عناصر الداخلية يف قصة قصرية ، قصرية العواصف

العواصف، متسواي يف مادة البحث و متفرقا يف موضوع، مشكلة و إطار 
13النظري حبث.

 

                                                             

 43، )اململكة العربية، دون السنة(، ص: األدب العريب واترجيهحممد بن سعيد بن حسن،  11

، الرسالةنفاش بشري وبوقرة سلمى. "أنواع الرمز وأبعاده يف رواية العواصف جلربان خليل جربان"،  12
 م 2020، جامعة حممد بوضياف كلية األداب واللغات قسم اللغة واألدب العريب  املسيلة:

كلية األداب : البويرة، الرسالة،" شعرية العنوان يف رواية العواصف"، عابد حورية و شبرية إكرام 13
  م 2020، واللغات يف قسم اللغة واألدب العريب جامعة أكلي حمند أوحلاج
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نقاش بشرى و بوقرة سلمى، "أنواع الرمز وأبعاده يف رواية العواصف جلربان  .3
ث علمية الشعبية وزارة التعليم العا ي والبحث خليل جربان أمنوذج"، حب

املسيلة كلية األداب واللغات قسم اللغة  -العلمي جامعة حممد بوضياف
. يبحثاين عن  أنواع الرمز وأبعاده يف رواية العواصف 2020واألدب العريب 

جلربان خليل جربان وتبحث الباحثة األن عن وتبحث الباحثة األن عن 
 قصة قصرية العواصف، متسواي يف مادة البحث و عناصر الداخلية يف

 14متفرقا يف موضوع، مشكلة و إطار النظري حبث.
 و. منهج البحث

منهج أما منهج البحث الذي استخدمتها الباحثة يف هذا البحث فهو 
وىف مجع املعلومات والبياانت اليت حتتاج إليها الوصفي التحليلي، بدارسة بنيوية، 

الباحثة على طريقة البحث املكتبـى ابإلطالع على الكتب الباحثة، فتعتمد 
  العلمية املختلفة املتعلقة ابملسألة املبحوثة من الكتب األدبية واملقاالت،

 وَغريها مما تتعلق مبوضوع البحث.والشبكات 
أما الطريقة يف كتابة هذه الرسالة العلمية فتعتمد الباحثة على الطريقة اليت 

لعربية وأدهبا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة الرانريي قررها قسم اللغة ا
 اإلسالمية احلكومية دار السالم بندا أتشيه وهو كتاب:

"Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas 

Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014." 

 

                                                             

نقاش بشرى و بوقرة سلمى، "أنواع الرمز وأبعاده يف رواية العواصف جلربان خليل جربان أمنوذج"،  14
املسيلة كلية األداب  -حبث علمية الشعبية وزارة التعليم العا ي والبحث العلمي جامعة حممد بوضياف  الرسالة،

 م 2020، غات قسم اللغة واألدب العريبوالل
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 الباب الثاين

 ترمجة جربان خليل جربان وأعماله األدبية

جربان خليل جربان  بحث عن مولدهتثة يف هذا الباب أن تريد الباح        
 هأعمالو  ووفاتهوالسياسيته،  اإلجتمعه تهحيا ،ودراساته ونسبته، مث نشأته

 .تشريفهته و امؤلفو األدبيته 

 ونسبتهمولده  .أ 

ل من أصل جربان هو رجسم خليل أو معروف إب جربان خليل جربان
يف منطقة منحذر وادي قاديشا، مدينة بشري،  1883يناير  6 لبناين، ولد يف

سم جده. تسمية اسم سم جربان مماثل إلإ .وهي مدينة على جبل العورز، لبنان
15.جده هبذا الشكل تقليد لبناين يف ذلك الوقت

  
جريان بن ولد جربان لعائلة مسيحسة مارونية. كان اسم والده خليل 

سعد بن يوسف بن جربان، الذي يعرف ابسم الشخص الذي حيب أن يشرب 
كاهن وهي ابنة   ته تدعي كميلة بنت خوري أستفاين،ويدخن. يف حني أن والد

هو الطفل الثاين ألمه والطفل  .(Istiphan Rahmeh) ستيفان رمحةماروين يدعي إ
الم رمحه وابرك ابن عبد السول لوالده، قبل أن تتزوج والدته ابن عمه حنا األ

بعد مرور بعض الوقت على وفاة زوجها األول،  .(Peter) بطر يدعى بيرتوس

                                                             

 15 Acmad Atho’illah Fathoni,  Leksikon Sastrawan Arab Modern (Biografi dan 

Karyanya), (Yogyakarta: Titah Surga, 2018), hal: 136. 
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(  1885ة من والد جربان، مث ولد جربان كأول الطفل، مارايان )يتزوجت كاميل
16( كطفل اثلث.1887كطفل اثن وسلطانة )

   

 نشأته ودراساته .ب 

خليل خربان هو من أشهر األدابء يف األدب العريب احلديث،  نأن جربا
مار اليشاع القريب من عندما عمره اخلامس أدخل جربان اىل مدرسة دير 

والكتابة، وكان مواطنة الطبيب سليم الضاهر يساعده  يف القرأة بشري، فتلقى
 17يف تعلمه ويف تنمية موهبة الرسم، اليت ظهرت فيه.

. ويشري غازي براكس، يف 1895سنة  يف سطنوصلت العائلة إىل بو 
دراستة عن جربان، إىل تضارب يف اآلراء حول اتريخ الوصول من غري أن 
يستطيع الفصل يف األمر. ففي حني حيدد إيليا أبو ماضي، يف جملته "السمري"، 
شهر حزيران من هذا العام اترخيا للوصول، نرى مجيل جربان يعينه يف أوائل 

. ويف بوسطن 1894خاوي جبعله سنه فرد خليل ، بيهما ين1895العام 
ستقرت العائلة "يف حي الصينيني، أقدم أحياء املدينة وأضيقها، حيث تتعانق إ

نراجيل التنباك واألفيون وترتاكب طاوالت النرد على األرصفة القذرة". ويف هذا 
احلي أنشأ بطرس حمال صغريا لبيع اخلردة، ودخل جربان مدرسة قريبة، وراحت 

يف بوسطن التحق  18م تتحضر ملزاولة اخلياطة وابنتيها يف زوااي مسكن مظلم.األ

                                                             

، اجلمهرية العربية السورية وزارة الرتبية جملةحممد مور العوض، "جربان خليل جربان حياته وعشقه"،  16
 .5 :(، ص2000الوطين للمتميزين )املركز 

داراجليل:  )  ، اجملموعة الكاملة لؤلفات جربا خليل جربا نصوص خارج اجملموعةأنطوان القول 17
 11ص:، م(1994لبنان،  -بريوت

، لبنان: مؤسسة الفكر اللبناين 1931-1884سرية جربان خليل جربان وأبرز منجزاته كرم،  18
 15م، ص:  2010يف جامعة سيدة اللويزة، زوق مصبح، 
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جربان مبدرسة كوينسي الرمسية، وكان شغوفا ابلتصوير فبدأ دراسته هذا الفن 
 .على يد بعض املصورين

م أرسل جربا اىل لبنان ليدرس اللغتني العربية والفرنسية، 1897يف السنة 
بريوت، حيث تلقى دروسه على يد مشاهري فالتحق مبعهد " احلكمة" يف 

األساتذة يومذاك أمثال اخلوري يوسف احلداد، وأمضى يف "احلكمة" مدة 
 19ثالث سنوات، تبلورت يف جالهلامواهبة يف الرسم والكتابة.

بدرجة إمتياز. لذلك بدأ  مدرسة احلكمةخترج جربان من  1901يف عام 
، وإسبانيا واستقر أخريا يف ابريس. يف يتجول لدراسة الفن يف اليوانين، وإيطاليا

ابريس، عندما كان يف الثامنة عشرة من عمره فقط، ولد جربان عمله الذي 
صدم أهل لبنان، وخاصة الطبقة احلاكمة والكنيسة ورجال الدين، وهو سفريث 

 20.(Spirits Rebellious)رابليئوس 
قلب املأساة وعاد إىل بوسطن وهناك فجع مبوت أخته مث أخيه وأمه ومن 

اليت عاشها إنطلق جربان كاتبا ومصورا فأعجبت به مديرة معهد أمريكية هي 
ماري هاسكل، فسجعته وعاونته للذهاب إىل ابريس لدراسة فن الرسم حيث 
بقي ثالث سنوات بعدما زار عواصم احلضارة والفن يف أورواب وخاصة روما 

فة، وأثر فيه الشاعر وبروكيل ولندن، وأطلع على كتب نيتثه  فأعجب بفلس
 21اإلجنليزي.

                                                             

 12، ص:نفس املرجع 19

 87ص: ،  مرجع السابقحممد مور العوض،  20

 -بريوت ) دار الكتاب العلمية: مشاهري الشعرا واألدابء،عبدأ علي مهنا وعلي نعيم خريس،  21
 60: ، ص1م( ط.1990لبنان، 
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ميلة وجربان مل ينسجم بشكل متناغم، عندما مت القبض على والد كزواج  
صادرة اجلميع ممو جربان يف قضية التهرب الضرييب، قامت احلكومة بسجنه 

تشتهر كاميال عائلة جربان هي عائلة مسيحية مارونية.ة جربان.  ممتلكات عائل
امرأة ذكية ومتقنة   اإلرادة ولكنها انعمة الكالم، وهي أيضابكوهنا امرأة قوية 
 زية والفرمسية. رس البنه اللغات العربية واإلجنلجدا يف اللغة. د

أصبحت مهارة جربان يف الرسم، يف النهاية بداية اخنراطه يف عامل الفن يف 
بوسطن. جذبت هذه املهارات انتباه األخصائيني االجتماعيني يف دينيسون 

جتماعية تعمل يف مساعدة املهاجرين هي منظمة إ، و (Denison House)هاروس 
 فريد هوالند دايوأطفال الشوارع. من خالل هذه املؤسسة تواصل جربان مع 

(Fred Holland Day) هو فنان معروف يف بوسطن. ف. داي الذي رأى ، و
املوهبة غري العادية خمبأة يف جربان، أصبح حافزا جلربان لتنمية موهبته الفنية، 
خاصة من حيث الرسم. لذلك أصبح جربان أكثر اخنراطا يف عامل الفنانني يف 

 22بوسطن.
، يلتقي جربان سليم ضاهر. طبيب وشاعر ومدرس جلربان. يف بوسطن

أخرب املعلم أيضا الكثري من األساطري احمللية والقصص اخليالية هلذا الكاتب 
الشاب املوهوب. وبسحر هذا الشاب اللطيف واملهذب، مسح سليم ضاهر 
جلربان مبساعدة ابنتيه، سعدي وحالل. مع مرور الوقت منت بذور احلب بني 

وحال. ومع ذلك، كان البد من تدمري عالقتهما واندفعت يف منتصف جربان 

                                                             

ر الكتاب البناين ) ببريوت: مكتبة القدرسة ودا اجلديد يف األداب العريب وترخيه،حنا الفخوري،  22
 218: ص، 6. ،ج5(، ط.1968
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الطريق عندما مل توافق عائلة هاال على عالقتهما. يقال أن أحد أعمال جربان 
 23بعنوان األجنهاة املتكاصرة هي قصة رومانسية مستوحاة من جتربته املريرة.

 ، أخب جربان على مغادرة ابريس للعودة إىل بوسطن1902يف عام 
ألن والدته كانت مريضة للغاية. أثناء مرافقة والدهتا، اليت كانت تزداد مرضها، 

أبريل، ماتت شقيقتها احملبوبة،  4وهو حدث حطم روحها، وابلتحديد يف 
. ومع ذلك، حلسن احلظ، ميكن أن خيفف حزن (TBC) سلطانة، مبرض السل

جوزفني بريستون  جربان جران على وفاة سلطانة من خالل معرفته بفنانة امسها
أصبحت جوزفني يف النهاية صديقة مقربة  .(Josephine Preston Peabody)بيبودي 

جلربان وشجعت جران بشكل كبري على تطوير مواهبه، مبا يف ذلك تقدمي 
جربان لفنانني مشهورين يف بوسطن. إنه شخص يفهم شخصية وروح جربان،  
كما أنه معجب جدا بلوحات جربان. لسوء احلظ، كان على جربان أن يعود 
إىل ابتالع احلزن ألن جوزفني اضطرت إىل الزواج من شخص آخر واضطرت 

، 1903ماريس  12تقريبا، يف إىل تركه. تضاعف حزن جربان ألنه بعد عام 
ويف بيرت، شقيقه األكرب الذي أصبح عماد عيش أسرته، من نفس املرض. تال ت

، بوفاة والدته، بدعوى إصابتها 1903يونيو  28ذلك بعد أربعة أشهر، يف 
24ابلسل أيضا.

 

يف ذروة احلزن عندما توفيت والدته، حبسب مارايان، شقيقه األصغر، مل 
يشعر جربان هبذا األمل، ألن يبكي جربان، لكن فجأة تدفق الدم من أنفه وفمه. 

أتثري والدته ابلنسبة جلربان قوي جدا يف تشكيل شخصيته. يشعر جربان 

                                                             

 86، ص: رجع السابقاملكرلينا هلمانيتا،   23
24 FahruddinFaiz, “Gibranisme Antara Eksistensial dan Romantisme”, Jurnal Refleksi, 

Vol 15, No.2, (Juli 2015), hal: 189. 



13 
 

ابلذنب الشديد إلقناعه والدته وإخوته الصغار ابالستقرار يف أمريكا، مث العيش 
ثة ببيئتها. قال جربان مرة أخرى، إذا كانت أسرهتم يف منطقة تشاينا اتون امللو 

وخاصة يف بشري اليت تطفو على سفوح اجلبل هبواء نقي تعيش يف لبنان، 
ونقي، فال ميكن أن يصابوا هبذا املرض الفتاك. ويف نفس الوقت تقريبا مع 
سلسلة أحداث وفاة عائلته، التهمت النار مجيع اللوحات اليت مت عرضها يف 
املعرض مع احرتاق مبين املعروض، تعرض جربان للدمار بسبب تدمري جمجوعة 

 25وحاته يف حلظة.من ل
 جتماعيةحياته اإل . ج

كان جربان خليل جربان أحد من يهتم ابجملتمع، وأنه مضغوط يف بلده 
حينما اجملتمع يعيش فقريا، وال جييد اإلهتمام من الزعيم رغم أن الزعيم يعيش 

، إذ ضاقت أسباب احلياة أمام عائلته،  ينعم جربان طويال يف حداثتهملمتتعا برتفه.
م ابختالس ما كان جيبيهمن الرسوم، وسجن، وحجزت أمالكه. ألن األب اهت

فما كان من األم إال أن غادرت الوطن، ومعها أوالدها األربعة، قاصدة الوالايت 
املتحدة األمريكية، حيث نزلت يف حي الصينيني يف بوسطن، وكان ذلك سنة 

26م. 1895
 

واحلقيقة أن احلالة اإلجتماعية تتأثر إىل حد كبري ابحلالة اإلقتصادية 
وخاصة بقعة كبالد الشام فيها من طوائف ومذاهب وشيع وال خيفى علينا بعد 

( أن احلالة اإلجتماعية يف عن احلالة السياسية واإلقتصادية يف حديثناما تقدم )

                                                             

   25
 Fahruddin Faiz, Ibid, hal. 189. 

 
 15، ص: املرجع السابقأنطوان القّول،  26
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األوضاع اإلقتصادية واملالية بالد الشام ستكون سيئة لفساد اإلدارة واألنظمة و 
27املتدهورة اجلهل.

 

يداً، إذ هاجم كل من خيالف ويف زمن البطريوك مسعد ازدادت األمور تعق
حىت من املسيحني، وأعتصب أموال وكنائس األرثوذكس والربوتستانت  دينه،

وعم اإلعتداء بسبب القائم قام اجلديد بشري أيب اللمح والبطريرك اجلديد مسعد، 
ت األمور بفتنة الستني. وبعده قد أصبح اإلكلريوس املارون أصحاب وانته

النفوذ األكبري والسيطرة التامة على الشعب اللبنان، وقد حّلوا يف ذلك حمل 
م، وظل اإلكلريوس املاروين يتحكمون  1860األمراء واملشايخ يف سنة 

أصدروا يسيطرون على شعب اللبنان حىت الوقت احلاضر، ويكفي أن نتذكر أنه 
منشورا يف النصف األول من القرن العشرين حرموا على أي ماروين قرائة أي من  

 28كتب جربان أو أمني الرحياين، كما قاموا جبمعها وحرقها .
حميث استقر بعد أن ملع جنمه  1912إنتقل جربان إىل نيويورك يف سنة 

ملها أحد أديرة يف عاملي األدب والرسم. وهناك يف طابق علوي من بناية قدمية ختا
لبنان التارخيية، يف جو ) صومعة ( فسيحة هادئة، عزل جربان نفسه منصرفا إىل 

 لزية. والتأليف ابللغتني العربية واإلجنالرسم 
مث إجتمع جربان الشعراء املهجر يعين الشعراء الذين يهجرون من العرب 

مية ( سنة إىل نيويورك يسمى أبدابء املهجر وأسس مع بعضهم ) الرابطة القل
م، فكان جربا عميدها، وأعضاؤها عمااًل وهم: هيخائيل نعيمة، وليم   1920

                                                             

. مكتبة الدراسات األدبية، إلياس فرحات شاعر العرب يف اجملهر هياته وشعرهمسري بدون قطامي،  27
 38دار املعارف مبصر، ص: 

 نفس املكان 28
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كاتسفليس، ندره حداد، إليا أبو ماضي، وديع ابحوط، رشيد أيوب، الياس 
 عطاءهللا، عبد املسيح جدد، نسيب عريضة.

 حياته السياسية . د

يف من  من  املعلوم أن جربان ال يتحرك أبمور السياسية يف حياته، ابلرغم
األرض والدته، بوسطون، ابريس، ونيويورك وغري ذلك. لكن فقد يتحرك جربان 

 ابلسياسي يف تطور اللغة العربية واألداب العريب. 
فعلى هذا الطراز حاول جربان أن ينظم املهاجرين العرب بتأسيس أندية 
ومجعيات أدبية وثقافية، ودعا إىل حماولته مجاعة من األدابء والكتاب من 
األصدقاء املهاجرين العرب، ساعد نفر من املهاجرين العرب وقرروا أنه ال بد هلم 
من رابط يضم قواهم ويوحد مسعاهم يف تطور اللغة العربية ونشأهتا، وانتشاله 
من وهدة اخلمول والتقاليد العمياء، والرواايت البالية إىل حيث تصبح قوة فعالة 

" حتت رائسة ثقافة ابسم "الرابطة القلميةأسسوا مجعية أدبية و يف حياة األمة، ف
جربان خليل جربان، ورهاط من الكتاب والشعراء املهاجرين العرب مبدينة 

 29م. 1920نيويورك يف الثاين والعشرين أبريل عام 
لكن بلدته جيرب ابملسائل العظيم حينما أخري حرب العاملية األوىل، 

قدر إحتار الشعوب يف سنة سلطة تركي يكون على لبنان أخذ للفرنسي كما ي
 م. ۱۹۲۰

كان الراهب حياكة يفضل السياسي الرشوة حتت محاية الكنيسة، منذ 
من بقدرة خالفة تركي عثمين أوصط اجلنوبية قدد مايت األرزاح الضرورية ألن 
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اخليال بلدته وبقوة القناعة ومهة لليجول والية جديدة يسبب والية ضائع 
عالمة ابلرشوة الذي يزداد وسياسي الدين حتت  األخالق يف بلدته. هذه احلال

 30قادرة احلكومة.
  وفاته . ه

م يف  1931من أبريل سنة  10تويف خليل جربان يوم اجلمعة املوافق 
رية غريتش يف ق (St. Vincent) ليال يف مستشفى سانت فنسنت 11:00الساعة 

(Greenwich)،  مسقط يف قبل وفاة خليل جربان، أعرب عن رغبته يف أن يدفن
. مت دفنه يف هناية املطاف يف دير سريكس ماري يف رأسه، قرية بشاري، لبنان

لبنان )دير اشرتته مارايان )أخت جربان( وماري هاسكل ومت حتويله ال حقا إىل 
 31متحف جربان.

 تشريفالتكرمي وال ،أعمال األدبيته . و

 غات مثل والدته. لذلك بعض أعمالهجربان هو الشخص يتحدث عدة ل
مكتوبة ابللغة العربية وبعضها اآلخر مكتوب ابللغة اإلجنليزية. واألعمال 

 املكتوبة ابللغة العربية هي:
م( هو أول كتاب له كان، يف األصل، مقاال طويال  1905املوسيقي ) .1

حتدث فيه، دون تعمق، عن املوسيقي وأتثريها، وازدهارها يف االمم، 
ان، والصبا، الرصد، واصفا عارضا أشهر أبواهبا كالنهاوند، واألصفه

                                                             

 162، ص: نفس املرجع 30

 1009ص: ، رجع السابقاملكرلينا هلمانيتا،   31



17 
 

أحلان العود وصف خبري جمرب. كل ذلك أبسلوب شعري أقرب إىل 
32االجتاه امليتافيزيقي.

 

 م( تضمن ثالث أقاصيص: 1906عرائس املروج ) .2

رمال األجيال والنار اخلالدة، وفيها يظهر اعتقاد جربان ابلتقمص،  .أ 
اختطف ق. م. مث  116إذا يروي حكاية عاشقني عاشا يف السنة 

املوت من الشاب معشوقته، ليعود العاشقان إىل األرض يف ربيع 
33م. 1890سنة 

 

مرات البانية، يصور فيها طهارة قلب امرأة أوقعها أحد أوغاد  .ب 
املدينة بشركه، فأعالت طفلها بشذوذها. اجتمع هبا الكاتب، وهي 
ختتصر، فدار بينهما حديث شجي حول نقاء النفس وأدران 

34اجلسد.
 

اجملنون، وفيه اليصور جربان فظاظة الرهبان مبقابل سذاجة يوحنا  .ج 
35الدين.القروي وعفويته، شاان محلة شعواء على رجال 

 

م( فيه أربع األقاقيص. يف األوىل )وردة اهلاين(  1908األوراج املتمردة ) .3
يتظلم جربان من التقاليد، والشرائع الزوجية االجتماعية، ويندد ابلزواج 
التجاري الذي ألفه الشريقيون، قاضا بعضا من سرية حسناء مجيلة، 

ى الزوجت كرها برجل هرم ثري. ويف الثانية )صراخ القبور( يثور عل
إقطاعية رجال الدين. وعلى الشرائع اليت سنها اثوي ليفتك ابلضعيف،  
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مرتكزا إىل حكم ابإلعدام أصدره أمري طاغية على ثالثة مظلومني: األول 
جندل قائدا من قواد األمري ذودا عن عرضه، والثانية امرأة جرت عارية 
إىل احلقل ورمجت، مث تركت فريسة للوحوش، ألهنا خانت زوجها 

فروض عليها، و )اجملرم( الثالث شنق بشجرة ألنه سرق زنبيل دقيق من الن
الدير ليطعم أوالده اجلياع. ويف القصة الثالثة )مضجع العروس( يروي 
جربان قصة فتاة شكت إبخالص حبيبها، فقررت أن تتزوج رجاال ال 
حتبه. ويف اليل زفافها، رأت حبيبها، فقتلته خبنجر مث انتحرت بعد أن 

ظة يف قضااي احلب، النقمة، القوة، الظلم، الغين، وغريه. القصة ألفت ع
36الرابعة )خليل الكافر( تكاد أن تكون نسخة عن )يوحنا اجملنون(.

 

م( وهي رواية صور فيها جربان احلب الذي   1912األجنحة املتكسرة ) .4
كان بينه وبني سلمي كرامة، ولكن أاب الفتاة أذعن ملشيئة أحد الكطارنة 

ابنته اببن أخي املطران، كل ذلك أبسلوب سعري وجداين مشبع فزوج 
37بروح التقديس للحب.

 

م( فيه ستة ومخسون مقاال كتبها أبسلوب  1914دمعة وابتسامة ) .5
حاكى فيه مزامري داود، ونشيد سليمان، وسفر أيوب ومراثي أرميا، 
ونبوءات أشعياء، وعظات الناصري. وضمنها ثورة على جهل املقاييس 

احملبة، وألمومة، والطفولة، واملوت، رية وظلمها، ومباحت يف البش
38وشخصية املسيح، وغريها.
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م( هو األول الكتاب جلربان ابإلنكليزية، ينطوي على  1918اجملنون ) .6
مخسة وثالثني فصال، كان قد نشر قسما منها يف بعض اجملالت العربية 

ة، والظلم واجلهل، واإلنكلزية. وفيه جدد محلته على التقاليد االجتماعي
فسخر من غبارة الفالسفة يف )اللعني(، وعرض ابلرايء االجتماعي يف 
)بني هجعة ويقظة( و )األم وابنتها(، وهجا الواقع، ساخرا من الناس يف 

، و )اطلبوا جتحدوا( وغريها. كذلك )الكلب احلكيم( و )الناسكان(
، عند جربان، عرض يف بعض منها نظريته يف التقمص واخلالص. واجملنون

يف كتابه )اجملنون(، ويف سواه رمز السيطرة على الظلم واجهل، اجلريء 
39على انتزاع األقنعة اليت يلبسها اإلنسان العصري فيطمس هبا شخصية.

 

م( قصيدة طويلة ساق فيها جربان خواطر فلسفية يف  1919املواكب ) .7
والعدل،  أهم شؤون احلياة البشرية، كاخلري، والشر، والدين، واحلق،
األول ميثل وغريها. وفيها تياران يبدون كما لو كاان حوارا بني شخصني.

احلياة يف )الغاب(، أي حياة الفطرة والسليقة حيث ال خري وال شر، بل 
تسام فوقهما. والتياران صدى ملا يراه جربان من رايء وشر،وما يريده من 

أصدرها جربان  صفاء وهدوء وأمن. واجلدير ابملالحظة أن هذه القصيدة
على نفقته اخلاصة يف حلة أنيقة ببعض رسونه اجلميلة. وهي العمل 
اجلرباين الواحيد الذي يتقد فيه ابلوزن والقافية خللق عمل فين ذي 

40شأن.
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م( هو الكتيب الثاين ابللغة اإلنكليزية فيه مخسة و  1920السابق ) .8
الناسك( عشريرون مقاال صغريا، بعضها قصص صغرية ررمزية )امللك 

)بنت األسد(، )اجلرب واألمم الصغرية(... وبعضها اآلخر خواطر 
41صغرية، كما يف )احملبة(، و )الطمع( و )التوبة(.

 

املتنوعة. م( فيه سبع قصص قصرية، وبعض املقاالت  1920العواصف ) .9
الرمزية: )العاصفة(،  أما القصص فبعضها من صنف احلكاايت

و )البنفسجة الطموح(، وواحدة تروي )الشاعر البعلبكي(،  )الشيطان(،
حادثة غربية غامضة، هي )ثفينة الضباب(، واثنتان يف النقد اإلجنماعي: 
)السام يف الدسم(، و )ماوراء الرداء(. أما املقاالت فترتاوح بني اتثورة 

وهي األشد  –الصاخبة العنيفة على الضعف، كما يف )حفار القبور( 
)أبناء اآلهلاة  ين أمي(، و )حنن وأنتم(، وو )العبودية(، و )اي ب –عنفا 

و )األضراس املسوسة(، و )العاصفة(، وبني الكتابة  وأحفاد القرود(،
الوجدانية بكل ما فيها من حب وكآبة، ووحشية، وغربة، وأمل، وشوق، 
وحنني، وخاصة يف مقالة املؤثر )مات أهلي( الذي كتيه عندما قضت 

وف من أبناء وطنه جوعا ومرضا. وفيه احلرب العاملية األوىل على األل
انبتة يف تربة لبنان يقتات هبا طفلجائع، يتمين لو كان سنبلة من القمح 

أو مثرة اينعة يف بساتني جتنيها امرأة جائعة، أو طائرا يف فضاء لبنان 
42يصطاده صياد جائع.
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م( هذا الكتاب ليس سوى جمموعة  1921البدائع والطرائف ) .10
بة العرب( يف مصر من كتاابت جربان الذي مل اختارها صاحب )مكت

يكن  له رأي يف اختيارها وتسميتها. وجلها مأخوذ من )دمعة 
وابتسامة(، و )العواصف( وغريمها من مؤلفات جربان، مع بعض 
املقاالت اليت مل يكن جربان قد نشرها يف كتاب، ومنها  )وعظتين 

نه لبنان، و )مستقبل نفسي(، وفيه يفصل نظرهتاملختلفة عن غريه حنن وط
املصرية يف بعض  اللغة العربية( وهو مقابلة أجرهتا معه جملة )اهلالل(

شؤون اللغة العربية و)إرم ذات العماد( وفيه أتمل يف مصري اإلنسان، 
43واحلياة، واملوت، والروح، واملادة، ووحدة الوجود، واالمل.

 

 ، وهي:نشرت أعمال خليل جربان ابللغة اإلجنليزية قبل وفاته
م( هو أكثر كتب جربان رواجا، وأمهها على اإلطالق، إذا  1923النيب ) .1

م،  1959ترجم إىل أكثر من أربعني لغة، وبيع من نسخه حىت السنة 
أي يعد صدوره بست وثالثني سنة، مليون نسخة، ومنهم من يقول 

م، أي قبل  1912مليونني. وكان جربان قد بدأ التفكري به منذ السنة 
شرة سنة، كما جاء يف مذكرات ماري هاسكل. ويف صدوره إبحدى ع

الكتاب ستة وعشرون فصال عدا املقدمة واخلامتة، تتناول موضوعات  
كالسيكية شاملة هتم الناس يف كل زمان ومكان: احلب، الزواج، 
األوالد، العطاء، املأكل وامللبس، العمل، البيوت، اجلرمية والعقاب، 

اللذة واألمل، التعليم، الصداقة، اجلمال، الشرائع، احلرية، العقل واهلوى، 
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الدين واملوت. ويف هذه املوضوعات ميزج جربان بني املبادىء الصوفية. 
واحلكم العملية، والقيم الروحية. ويف كل صفحة منه جند فكرة مجيلة. أما 

لف من حكاية عن نيب امسه فشاعري يف إطار طريف يتأاألسلوب 
يف مدينة خيالية اسهما ظر ينت –وهو جربان نفسه -املصطفى

وسفينة –تمع البشري الذي يعيش فيه جربانوترمز إىل اجمل–)أورفليس(
)هي املوت( تنقله إىل أرض أجداده )هي اآلجرة(. ويف يوم وداعه ألهل 

44املدينة، يلقي عليهم خطبا يضمنها خالصة تعاليمه.
 

فهو م( اليتضمن هذا الكتيب فكرا جربانيا جديدا،  1926رمل وزبد ) .2
  عبارة عن جمموعة حكم كان بعضها، كما تذهب السيدة برابرة يونغ

Young Barbara  إحدى صديقاته، مالحظات ألبداهل هلا، ودون بعضها
45على قصاصات من الروق.

 

م( حياول جربان، يف هذا الكتاب، أن  1928يسوع ابن اإلنسان ) .3
أولئك الذين يتحدث عن )أقوال املسيح، وأعماله كما رواها ودوهنا 

عرفوه(، لذلك يضمنه انطباعات وآراء مفرتضة يد ي هبا تالمذة يسوع، 
وأمة، وبعض أفراد أسرته، وأعداؤه، وغريهم. ويتضمن الكتاب عقيدة 
 التقمص اليت آمن هبا جربان الذي يظهر يف خامتة كتابه حتت عنوان

تاب )رجل من لبنان بعد تسعة عشر قران(. وقد حاول جربان يف هذا الك
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أيضا حبث موضوعات يف املنطق والفلسفة، واحلضارة اليواننية، فجاء 
46حبثه سطحيا غري موفق.

 

م( يتضمن هذا الكتيب جوارا رمزاي بني ثالثة آهلة  1931آهلة األرض ) .4
يهتمون مجيعا مبصري ألوهيتهم، ومصري اإلنسان، وليسوا، يف احلقيقة، 

من األلوهة، بنزعات  سوى اإلنسان اخلارج عن نطاق نفسه إىل حالة
إنسانية ثالث. فاإلله األول متربم بتكرار احلياة الرتيب، فريغب يف 
االمنحاق. ويستمتع اإلله الثاين بقدرته على اإلنسان، واللعب مبصريه، 
لكنه، قبل هناية احلوار، يتخلى عن القوة ليؤمن ابحملبة. وأما اإلله الثالث، 

سية الوحيدوة يف احلياة. وهكذا يدور فيعتقد أن احملبة هي احلقيقة األسا
الكتاب حول احملبة، ولكن أبسلوب تسوده الكآبة، والتفكري ابملوت 

47ابعتباره احلقيقة الوحيدة اخلالدة.
 

م( هو آخر كتاب جلربان أمت كتابته قبيل موته، يتضمن  1932التائة ) .5
مخسني قصة وأسطورة ايتوحاها من الشرقي، وهي تشبه قصص )اجملنون( 

48ن حيث السخرية من معتقدات الناس، والتربم بسخافات العامل.م
 

م( هذا الكتاب أصدرته السيدة برابرة يونغ إحدى  1933حديقة النيب ) .6
صديقات جربان، بعد موته بسنتني، وهو يتضمن فصوال كان جربان قد 
هيأها له، وأخرى ال عالقة هلا مبوضوع كتابه، كان جربان قد نشرها يف 

نقلها إىل اإلنكليزية. ومثه تشابه كبري بني )النيب( وحديقته،  العربية، مث
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فالبطل واحد، وهو جربان نفسه، واملواعظ تكاد تتشابه، والرموز هي 
هي، مع بعض الفروق أمهها أن موضوع )النيب( مالقة اإلنسان أبخيه 

49ابلطبيعة. ما موضوع )حديقة النيب(، فعالقتهاإلنسان، أ
 

 شريفتالتكرمي وال -

خليل جربان كاتب ابرز ومعروف يف مجيع أحناء العامل. ميكن إثنات ذلك 
من خالل اجلائزة اليت حصل عليها. معظم اجلوائز اليت حصل عليها يف شكل 
احلفاظ على امسه ابسم النبىن والنحت واملتحف. إليك بعض النصب التذكارية 

 اليت تلتقط أمسه، وهي:
شرهتا وزارة الربيد واالتصاالت طوابع ابستخدام صورة خليل جربان )ن .1

 (.1971اللبانية يف عام 

 حديقة جربان خليل جربان )بريوت، لبنان(. .2

 جمموعة جربان خليل جربان )متحف مسية، املكسيك(. .3

 متحف جربان خليل جربان )بشاري، لبنان(. .4

يك ، كب(Ville Saint-Laurent) طريق خليل جربان، فيل سان لوران .5
(Quebec)(.2008سبتمبري  27افتتاحه يف دا )مت ، كن 

حديقة خليل جربان التذكارية )واشنطن العاصمة، اليت بنيت يف عام  .6
1990.) 

بوسطن، ، (Copley Square)نصب جربان التذكاري )ميدان كوبلي  .7
 .(Massachussets) ماساتشوسنس

 منطقة منتجع خليل جربان )منتجع سيدرز للتزجل، لبنان( .8
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25 
 

 ((2005)يريفان، أرمينيا،  )متثال خليل جربان  .9

 خليل جربان )بوخارست، رومانيا( Parcul/ حديقة خليل جربان .10

 يف مونرتايل، كيبيك، كندا K. Gibran (Ecole Pasteur) جناح .11

نصب جربان خليل جربان التذكاري أمام ساحة الس انسيويس  .12
(Plaza de las Naciones) ينس آيرس، بو 

النصب التذكاري العريب، كوريتينا، متثال جربان خليل جربان )مبين  .13
 ابران، الربازيل(

 دين، أسراليا(، سي(Bankstown) متثال جربان )ابنكستاون .14

50(.2007أكادمية خليل جربان الدولية )بروكلني، نيويورك، سبتمرب  .15
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 الباب الثالث

 اإلطار النظري

يف هذا الباب ستبحث الباحثة عن اإلطار النظر. وينقسم البحث يف 
وهي تعريف القصة القصرية، عناصر القصة القصرية،  هذا الباب إىل سبعة

مفهوم نظرية بنيوية، اتريخ البيوية، البنيوية يف العامل الغريب، البنيوية يف العامل 
 العريب، ونظرية لروبرت ستانتون.

 مفهوم النظرية البنيوية .أ 

ويرون أهنا مشتقة  Structure إىل بنية Structuralism ينسب الغربيون البنيوية
الذي يعىن البناء أو الطريقة اليت يقام هبا مبىن ما،  "Stuere" من األصلى الالتيين

مث امتد مفهوم الكلمة ليشمل وضع األجزاء ىف مبين ما من وجهة النظر الفنية 
املعمارية ومبا يؤدى إليه من مجال تشكيلى، وتنص املعاجم األوروبية على أن فن 

وإن النسب  51ههذ الكلمة منذ منتصف القرن السابع عشر.املعامر يستخدم 
إىل بنية يف اللغة العربية هو بنائي، وبنيوي، وقد استخدمها العرب أيضا للداللة 
على التشييد والبناء، واستخدم علماء اللغة والنحو صورا منها تتصل ببناء 

 52اجلملة وتركيبها.
ة وجدت أهنا تتميز وإذ انتقلت إىل املفهوم الصطالحى لكلمة البني

 بثالث خصائص هي: تعدد املعىن والتوقف على السياق واملرونة. 

                                                             

 120(، ص: 1998)القاهرة: دار الشروق:  نظرية البنائية يف النقد األديبصالح فضل،  51

 89، ص: 14(، ج 2010)بريوت: دار صادر:  لسان العربحممد بن مكرم بن منظور،  52
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أما تعدد املعىن فسرعان ما سنكتشفه يف الصفحات التالية عندما ندرك 
أن كل مؤلف كبري يقدم تصوره اخلاص عن البنية، وهذا يقتضى التحليل لكلمة 

كل كتاب على حدة، البنية لدى كل مؤلف، وأحياان لدى املؤلف نفسه يف  
ومثال ذلك ما نراه عند)ليفى سرتاوس( يف )األنثرو بولوجيا البنائية( من جانب 
وجمموعة دراساته )األسطورية( من جانب آخر على ما ستعرض له يف حينه، 
وكذلك نرى البنية عند الفيلسوف "فوكو" خمتلفة عنها عند الناقد األديب 

را شديدا يف حتليله هلذا املصطلح، "ابرت"، وكل هذا يقتضى من الباحث حذ
وخاصة عندما يرتبط بكلمات أخرى متعلقة به مثل )الوظيفة( و )النظام( 

 والعمليات املتصلة هبما.
ويتوقف مفهوم البنية على السياق بشكل واضح، حىت أن الفكر البنائي 

إمنا يعد من هذه الناحية فكرا ال مركزاي. إذ إن حمور العالقات ال يتحدد مسبقا و 
خيتلف موقفه ابستمرار داخل النظام الذي يضمه مع غريه من العناصر. وقد 
لعب علم اللغة دورا حامسا يف حتديد هذا املفهـوم عندما انتهى إىل أنه ال ميكن 
حتديد أي عنصر منفصل إال بعالقته اخلالفية مع العناصر األخرى، ومييز بعض 

اق: نوع يستخدم فيه مصطلح البنية الباحثني يف هذا الصدد بني نوعني من السي
عن قصد، وهلذا يقوم فيه بوظيفة حيوية مهمة، وسياق آخر يستخدم فيه 
بطريقة عملية فحسب، ومن أمثلة االستخدام األول ما جنده يف الفلسفة 
واالجتماع وعلم النفس الذي يعتمد على نظرية )اجلشطالت( ومن أمثلة 

 راسات الرايضية .االستخدام اآلخر ما جنده يف بعض الد

أما اخلاصية الثالثة )املرونة( فهي نتيجة ملا سبق. إذ إن مصطلح البنية ال 
خيلو من إهبام واختالط ويلعب السياق دورا رئيسيا يف حتديده مما جيعله مـرنـا 
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ابلضرورة، فتتناوب عليه عمليات توصيفية خمتلفة سواء كانت علمية حبتة أو 
ذه املرونة أيضا إىل نسبية مفهومه وغلبة جانب فلسفية أو مجالية، وتعود ه

 الشكل والعالقات عليه.
وإن منهج البنيوية لإلنتاج األديب، عند البنيوين، هو املنهج اجلميعي، 
الذي مت بناؤه بشكل متماسك بواسطة عناصر البناء املختلفة.  من انحية 

وصف جلميع أخرى، ميكن تفسري بنية العمل األديب على أنه ترتيب وأتكيد و 
 53املواد واألجزاء اليت تصبح مكوانهتا واليت تشكل مًعا دائرة مجيل.

التحليل البنيوي لألعمال األدبية من خالل حتديد ومراجعة ووصف 
الوظائف والعالقات بني العناصر اجلوهرية للرواية املعنية. يهدف التحليل 

ر املختلفة للعمل اهليكلي إىل وصف الوظائف والعالقات املتبادلة بني العناص
األديب واليت تنتج مًعا أبكرب قدر ممكن من الدقة.  ال يكفي التحليل اهليكلي 
فقط لسرد عناصر معينة من عمل خيا ي، ولكن األهم هو إظهار كيف تكون 
العالقات بني هذه العناصر، وما هي املسامهات اليت يتم إجراؤها.  لألهداف 

54قيقه.اجلمالية واملعىن العام املراد حت
 

 اتريخ البنيوية .ب 

وكتب جان بياجيه عن البنيوية قائال: إذا كان اتريخ البنيوية العلمية طويل 
بعض الشيئ، فالدرس الذي جيب أن نصتخلصه من هذا التاريخ هو أن البنيوية 
ال ميكن أن تشكل موضوعا لعقيدة أو لفلسفة وإال ألمكان جتاوزها بسرعة بل 

ظة من التقنية ومن تشكل ابلضرورة طريقة مع كل ما تنطوي عليه هذه اللف

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

Press: 2013), hal. 37 
54 Ibid, hal: 37 
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االلتزامات والشرف الفكري. يبدو من كالم بياجه أنه يقول ابلتاريخ العلمي 
للبنيوية،وابلتا ي فهو يعرتف بعلمية املنهج البنيوي، ابعتبارها طريقة وليست 
عقيدة وابلتا ي فالبنيوية حسب رأية ليست مدهب أو تيارا فلسفيا بل هي 

 55منهج حبث علمي.
عند صالح فضل هي منهج فكري نقدي مادي ملحد إن البنيوية 

غامض، يذهب أن كل ظاهرة إنسانية كانت أم أدبية تشكل بنية، ال ميكن 
دراستها إال بعد حتليلها إىل عناصرها املؤلفة منها، ويتم ذالك دون تدخل فكرة 
دون احمللل أو عقيدته اخلاصة. ونقطة االرتكاز يف هذا املنهجهي الوثيقة. فالبنية 
ال اإلطار، هي حمل الدراسة. والبنية تكفي بذاهتا وال يتطلب إدراكها اللجوء إىل 
أي عنصر من العناصر الغريبة عنها. ويف جمل النقد األديب، فإن االنفعال أو 
األحكام الوجدنية عاجزة عن حتقيق ما تنزجه دراسة العناصر األساسية املكونة 

أجل مضمونه وسياقه وترابطه  هلاذا األثر وهلذا جيب فخصه يف ذاته من
العضوي. والنبوية هلاذا املثابة جتد أساسها يف الفلسفة الوضعية لدي كونت وهي 

 56يف الفلسفة ال تؤمن إال ابلظواهر احلسية، ومن هنا كانت خطوراهتا.
كانت البنيوية يف أول ظهورها هتتم جبميع نواحي املعرفة اإلنسانية مث 

غوي والنقد األديب. وتعرب األمساء اآلتية هم مؤسسو تبلورت يف ميدان البحث الل
 البنيوية يف احلقول املذكورة:

يف جمال اللغة برز فريندانن دي سوسري الذي يعد الرائد األول للبنيوية  .1
اللغوية الذي قال ببنيوية النظام اللغوي املتزامن، حيث أن سياق اللغة 

                                                             

 111(، ص: 1985، ترمجة ميمنة )بريوت، منشورات عويدات: البنيويةجان بياجيه،  55

 .133، ص: املرجع السابقصالح فضل،  56
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الكلمة مثل ال يعرض  اتريخ ، أن(Driacronie)ال يقتصر علي التطورية 
معنها احليا ي، وميكن يف وجود أصل النظام أو البنية، ابإلضافة إ ي 
وجود التاريخ، و جمموء عة املعاين اليت تؤلف نظام يرتكز علي القاعدة 
من التميزات واملقابالت، إذ إن هذه املعاين تتعلق ببعضها، كما تؤلف 

 نظام متزامنا حيث أن هذه العالقات مرتابطة.

ولوي  (Levi-Strauss) ويف جمال علم اإلجتماع برز كلود لفي شرتاوش .2
التوسري اللذان قاال: إن مجيع األحباث املتعلقة ابجملتمع، مهما 
احتلفت، تؤدي إ ي بنيوايت، وذلك أن اجملموعات االجتماعية تفرض 
نفسها من حيث أهنا جمموع وهي منضبظة ذاتيا، وذالك للضوابط 

 اجلماعة. املفروضة  من قلب

ويف جمال علم النفس برز كل من ميشال فوكو وجاك ال كان الذين  .3
يف جمال اإلحساس واإلدراك  (test is contest) وقفا ضد االجتاه الفردي

م  1912وإن كانت نظرية الصيغة )أو اجلشتلت( اليت ولدت سنة 
 تعد الشكل املعرب للبنيوية النفسية.

 البنيوية يف العامل الغريب .ج 

وية منهج مستورد من الغرب، وتعد أورواب وأمريكا أماكن انتشارها، البني
وأرضها األصلية. وهي تنتشر ببطء يف ابقي بالد العامل، ومنها البالد 

"حماضرات يف  (Ferdinand de Saussure)  العربية.ويعد كتاب فرديناند دو سوسري
م . أول مصدر للبنيوية يف الثقافة  1916اللسانيات العامة" الذي ظهر سنة 

الغربية، ذلك أن سوسري اعترب اللغة نسقا من العناصر بينها تفاعالت وظيفية 
وصفية. وحدد للمنهجية البنيوية مرتكزات أساسية كاللغة والكالم واللسان، 
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كرونية، واحملور األفقي واحملـور الرتكييب، والدال واملدلول، والسانكرونية والداي
 57والتقرير واإلحياء، واملستوايت اللغوية من صوتية وصرفية وتركيبة وداللية.

وقد تفرعت البنيوية اللسانية السوسورية إىل مدارس لسانية كالوظيفية 
و                 (R.Jakobson)جاكبسود  ورومان (A.Martinet) الوصفية مع أندري مارتيين

وکوگنهامي، والگلومساتيمكية مع هلمسليف  (Troubetzkoy) تروبوتسكوي
(Hjelmslev) والتوزيعية مع بلومفيلد (Bloomfield) وهاريس (Harris)  وهو كيت
(Hockett ) لتنتقل البنيوية مع نوام شومسكي (Chomsky)  إىل بنيوية تفسريية تربط

التأويل، ومع فان ديك وهالبداي، ستتخذ البنيوية السطح ابلعمق عن طريق 
 58اللسانية طابعا تداوليا برامجاتيا ووظيفيا.

وأول من طبق البنيوية اللسانية على النص األديب يف الثقافة الغربية نذكر 
على "قصيدة  (Lévi - Strauss) كال من رومان جاكبسون وكلود ليفي شرتوس

يف منتصف  ((Baudelaireللشاعر الفرنسي بودلري  Les chats)) "القطط
 .R)اخلمسينيات، وبعد ذلك ستطبق البنيومة على السرد مع روالن ابرت 

Barthes) وکلود برميوند (Bremond)  وتزيطيفان تودوروف(Todorov) وجريار جنيت 
(Genette) گرمياسو (Gremas) بنيواي وإحصائيا مع  كما متتوسع ليدرس األسلوب

دون أن نسى التطبيقات البنيوية على السينما والتشكيل  (Guiraul) بيري غـريول
 59والسينما واملوسيقا والفنون واخلطاابت األخرى .

                                                             

 97ص:  املرحع السابق،جان بياجيه،  57

 99، ص: نفس املرجع 58

 نفس املكان 59
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مفهوم الرتعة اإلنسانية وحتوالت ما بعد احلداثة هو فكر غريب، وهناك ما 
واالحنسار اليت تطال املرجعيات يشبه الرتعة إىل التفكك، والرغبة يف التشظي 

الثقافية اليت ختص الفكر الغريب، وما يتصل به من قيم ومبادئ أتسست على يد 
فالسفة عصر األنوار. هذه الرتعة جرى تداوهلا منذ عقد الستينات والسبعينات 
حيث اإلرهاصات املعرفية املتشعبة، وحتوالهتا السريعة، وكذلك ضغوطاهتا املؤرقة 

العامل ابلضرورة إىل االنزالق يف تفق العوملة الكونية وحتمية منطقه  اليت تقود
 60العابر للدول والشعوب، خصوصا بنموذجه األمريكي الرأمسا ي الليربا ي.

فاالختالف احلقيقي عنده هو مواجهة احلداثة بعقل أكثر حداثة، وتغيري 
رهاين صاحل سياق فلسفة الذات بنظرية تذاوتية نقدية قادرة على قول خطاب ب

حيوز ما يكفي من املقومات التعليل ادعاءاته والدفاع عن حقيقة وصدق ودقة 
قضااي وأفعال كالمه. لذلك جتده ميز يف خطابه الفلسفي بني العقل التواصلي 
وبني العقل التقين. ومل تسلم قطرية هابرماس من النقاش والنقد، بل فسحت 

سجال، هنا حتد مثال الفيلسوف احملال للنقد املضاد الذي وصل إىل جد ال
الفرنسي جان فرانسوا ليواتر يف سباق سحاله الفلسفي ضد هابرماس يرى "أن 
هذه النظرية تقوم على فرضية مستلهمة من هيجل وعلى فراضية اثنية هي أقرب 
إىل روح نقد احلكم لكانط، لكنها مثلها مثل النقد جيب أن ختضع لعادة 

ما بعد احلداثة على فكر التنوير، على فكر الفحص الصارمة اليت تفرضها 
هدف موحـد للتاريخ والذات اتسمت به غائية امليتافيزيقيا الغربية." وإذا كان 
هذا النقد مييز حلظة ما بعد احلداثة عن حلظة احلداثة، فإن منطلقاهتا النقدية 

ألفكار ترتكز على رفضها التام لشعار التوير واعتباره جمرد وهم، وإن النظرايت وا
                                                             

 135(، ص: 1993، )القاهرة: دار سعاد الصباح: عصر البنيويةإديث كريزويل،  60
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ما هي إال تعبري عن إرادة السلطة. خالصة قول اذا كان منطق احلداثة الفلسفية 
قائما على ما هو جديد وموحد ومتعقل، فإن نظريه ما بعد احلداثي قائم على 

61ما هو زائل ومتشذر ومفصل وفوضوي.
 

 البنيوية يف العامل العريب .د 

يف أواخـر السـتينيات وبدايـة   تظهر البنيوية يف الساحة الثقافية العربيـة إالمل
السبعينيات عرب املثاقفة والرتمجة والتبادل الثقايف والتعلم يف جامعات أوراب. 
وكانت بداية ظهور البنيوية يف عاملنا العريب يف شكل كتب مرتمجة ومؤلفات 
تعريفية للبنيوية ) صـاحل فضل، وفؤاد زكراي، وفؤاد أبو منصور، ورميون طحان، 

ناش، وعبـد السـالم املسدي، وميشال زكراي، ومتام حسان، وحسني وحممد احل
الواد، وكمال أبوديب (، لتصـح بعـد ذلك منهجية، تطبق يف الدراسات النقدية 
والرسائل والدراسات اجلامعية. وميكن اعنـار الدول العربية الفرانكوفونية هي 

سان وسوراي، لتبعها السباقة إىل تطبيق السيوية وخاصة دول املغرب العـريب ول
 62مصر ودول اخلليج العريب.

 الواد، وعبد النقد بكل أنواعه: حسني جمالبنيويني العرب يف ومن أهم ال
ل الدين بن الشيخ، وعبد الفتاح كليطو، وعبد الكبري مجالسـالم املسدي، و 

اخلطـيـي، وحممـد ينيس، وحممد مفتاح، وحممد احلناش، وموريس أبو انضر، 
 63شاكر، ومسري املرزوقي، وصالح فضل، وفؤاد زكراي، وعبد هللا الغذامي.ومجيل 

     نظرية بنيوية لروبرت ستانتون .ه 

                                                             

 141ص:  نفس املرجع، 61

 219، ص: ، نفس املرجعصالح فضل 62

 220ص:  نفس املرجع، 63
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كل ، تشمل العناصر الرئيسية هلية البنيوية وفًقا لروبرت ستانتوننظري
األعمال األدبية وهي: املوضوع، وقائع القصة )احلبكة، والشخصيات، 

، والرموز اخليالية )وجهة النظر، وأسلوب اللغة، واجلوواإلعداد(، واملرافق األدبية 
  .وكيفية اختيار العنوان(

تعريفا  يعترب مفهوم البنيوية من املفاهيم اليت يصعب حتديدها أو إعطاءها
شامال وموجدا، ويقوم ستانتون بتعريف البنية، أبها كل مكون من ظواهر 

يكون ما هو إال يفضل  متماسكة يتوقف كل منها على ما عداه و ال ميكن أن
 64عالقته مبا عداه.

هتتم بنيوية ستانتون بتحليل عناصر اإلنتاج األديب، وعلى رأسها القصة 
النثرية. ومن عناصره املوضوع، واألحداث، والبيئة، والشخصية، واحلبكـة، 

من ثالثة  (Robert Stanton) وتتكون البنيوية لإلنتاج األديب عند روبرت ستانتون
65الرئيسية: وهي املوضوع، وحقائق القصة، ووسائل األدبية.العناصر 

 

تشمل العناصر الرئيسية لبناء هيكل األعمال األدبية وفًقا لروبرت ستانتون ما 
 يلي:

 

 

 

 

                                                             
64 Robert Stanton, Teori Fiksi Robert Stanton. Terj: Sugihartidan Rossi Abi Al Irsyad. 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2012), hal: 20 
65 Ibid, hal: 22 
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 (Theme)ع املوضو  .1

املوضوع هو عنصر من عناصر القصة اليت تالئم معنوايت لتجربة ال  
عليها القصة واألشخاص ينساها اإلنسان، واملوضوع هو الفكرة اليت دارت 

الذين جاء هبم القصاص لتمثيل الفكرة وإيضاحها، فمن حيث املوضوع نستطيع 
أن نقول: إن الطبائع اإلنسانية وجتارها وإن كانت تصلح موضوعا للقصة فإن 
بعضها يفضل بعضا، وحنن نقوم املوضوع بعظم شأنه وبقوته على إاثرة العاطفة، 

فقل أن تعد الرواية جيدة مهمـا أسبغ املؤلف فإذا كان موضوع القصة اتفها 
66.عليها من فن

 

 (Facts) حقائق القصة .2

تتكون حقائق القصة من ثالثة العناصر، وهي الشخصية، واحلبكة، 
القصة. وتسمى أيضا بنائية واقعية واخللفية. تصور احلقائق األحداث اخليالية من 
أو طبقة واقعية. وجدير ابلذكر أبن البنائية الواقعية ليست من القصة املنفصلة، 

 :وقائع القصة ومنها
 الشخصية . أ

القصة هم الذين تدور حوهلم األحداث، أو الشخصية أو شخصيات 
هم الذين يفعلون األحداث ويؤدوهنا. وشخصية كل إنسان مشتقة. هي 
مولده وبيئته وسلوكه، والظروف اليت تعرتض طريقه. ولكل إنسان بصفة عامة 
صوراتن لشخصيته صورة عامة وهي الظاهرة املعروفة للناس مجيعا، وصورة ال 

 67ما بينه وبني نفسه وألقرب املقربني إليه.تنظر إال لألخصاء أو في
 

                                                             
66

 Ibid, hal: 36 
67

 Ibid, hal: 33 
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 احلبكةب. 
احلبكة هي الطريقة اليت يسلسل فيها املؤلف األحداث للوصول إىل 
اهلدف أو النهاية. والقصة القدمية تبدأ عادة ابألحداث بطريقة التسلسل من 
أوهلا إىل آخرها، فيتعرف القارئ على البطل واألجواء اليت تدور فيها القصة. 

تبدأ األحداث ابلتوتر والتعقيد إثر حادث غري عادي يشكل انعطافًا يف  مث
 68.(climate) حياة البطل أواألبطال حىت يصل إىل األزمة

 ج. خلفية
اخللفية هي احلدث الذي له بداية ووسط وهناية، واحلدث ال يتحقق يف الفراغ، 

تتكون من الزمان إذ البد له من بيئة مناسبة تساعده على النمو، وهذه البيئة 
واملكان يف آن القصة القصرية واحد، مالحظة أن يستوجب ابلضرورة احملافظة 
على وحدة الزمان واملكان، حىت وإن متد الزمان أواملكان يتحقق عن طريق 
)املنولوج الداخلي( دون أن تتمرد القصة القصرية على زماهنا أو مكاهنا، فهذا 

هل غري املستساغ، بل واملرفوض حسب ما يعنيه التمرد يؤدي هبا إىل نوع من الرت 
 69تعريف القصة القصرية وعاء وبيئة.

 وسائل األدبية .1

وسائل األدبية هي طريقة الكاتب يف اإلبداع واالنتخاب لتفصيالت 
القصة، والرتتيب عليها حىت يرتسم جمموعة من املقومات واملبادئ تشكل 
أسسها الفنية. هذه الطريقة حمتاجة ليعرف هبا القارئ جمموعة من احلقائق على 

                                                             
68 Ibid, hal: 33 
69 Ibid, hal: 40 
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عه الكاتب ضوء فكرة الكاتب، وليفهم ما يقصد به األحداث، وليستمتع مبا وز 
 70من الطبائع اإلنسانية وجتارهبا.

العنوان يف القصة القصرية هو ابب القصة، ومفتاح لضبط النص وسلطة  -
حتدد هويته. أن تكون القصة بدون عنوان تتيه وسط زمحة األعمال 
املرتاكمة كل يوم. فال ميكن للمتصفح أن يلج عوامل نص خديج وال أن 

71اه دونه.يستشف معناه ويكتشف مضامنه ومبغ
 

وجهة النظر هي األفكار اليت تعكس رؤية الكاتب أوالشخصات من  -
منظور ما. وقد حيدد هذا العنصر راوي القصة، أو شخصيات القصة، 
وقد يكون ملما بكل األحداث، أو غري ملم. وخترج وجهة النظر بعد 
تفكري عميق غري متطرف وغري متحيز وعادل وموضوعية خترج متزنة. 

، أيضا هي تقنية الكاتب، أمام قرائه، لعرض الشخصية ووجهة النظر
واحلبكة والبيئة يف القصة، وعلى يتجنب الطرح املباشر، لئال يسقط يف 

72أن القاص الكاتب قصته متضمة".الوعظ واإلرشاد . "هاوية 
 

أسلوب العرض هو الصورة التعبريية اليت يصوغ كما الكاتب قصته  -
ضا ما مييز كاتباً عن اآلخر. فهناك كاتب متضـمة اللغة والعبارات. وهو أي

يبدو لنا أنه يعرف كل شيء عن األبطال فيصف ويقرر وينتقد ويعلق. 
وآخر ال يتدخل يف القصة، إمنا يقدم لنا األحداث وينقل إلينا ما يقوله 

73أشخاص القصة دون تعليق وهي الطريقة املفضلة.
 

                                                             
70

 Ibid, hal: 46-47 
71

 Ibid, hal: 51 
72

 Ibid, hal: 56 
73

 Ibid, hal: 61 
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ظهرت الفكرة والعاطفة  رمزية اخلياالت هي قصة هلا أكثر من معين. رمبا  -
كمثل حقيقة واقعية، مع أهنما ال ميكن أن تتعرفا ويصعب أن ترتسم 
معانيهما. هو أبن تظل الفكرة والعاطفة معروضتني حقيقة وواقعية بطريقة 
الرمزايت اخليالية، والرمزايت مفصلة حادثة واقعية، هلا طاقة أن تربز 

ص الرمزية يتضمن املعاين الفكرة والعاطفة يف ذهن القارئ، ومعظم القص
74األخالقية أوالسياسية أو االجتماعية أوالدينية.

 

السخرية: تستعمل السخرية للتعبري عن التأثري الذي يرتكه االختالف  -
البارز اهلام حول ما حيدث يف القصة بني األشخاص أنفسهم من 
جانب، وبني القراء من جانب آخر، وينشأ هذا االختالف حينما يعمل 

اص، أويتكلمون وهم جيهلون حقائق هامة يعرفها القراء، األشخ
والسخرية إما أن تنشأ. تعارض املواقف واألعمال، أوعن تعارض الكالم 

75واألقوال.
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
74

 Ibid, hal: 64 
75

 Ibid, hal :71  
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 الباب الرابع

 "العواصف" جلربان خليل جربان قصة القصرية حتليل العناصر الداخلية يف

 قصة قصريةمنها حملة الىف هذا الباب ستبحث الباحثة عن األمور اآلتية، 
و  ،وفكرة ،وحبكة ،والشخصية ،فهي تنقسم إىل موضوعوالعناصر الداخلية 

 اخللفية.

 قصة القصريةال امة عنحملة ع  .أ 

القصة القصرية العواصف مع موضوع حيكي عن رحلة كفاح حياة 
شخصية إمسها يوسف الفكري الذي يبحث عن احلب من خالل عزل نفسه 

يف هذه القصة القصرية يصف هيكل شخصية لشخصية عن غريه من البشر. 
مليئة ابحلب العاطفي حلاخامها ، والشخصية لديها أيًضا شخصية ابردة، 

 ولكنها متفهمة، وغري مبالية ولكنها حنونة من بني آخرين.

يوسف الفكري كان يبلغ من العمر ثالثني عاًما عندما إنسحب من 
وادي القديسة يف مشال لبنان، هبدف  اجملتمع وعاش يف حمبسة منعزلة تقع حول

أن يكون حراً وحممًيا من الغباء والظلم والفساد البشري، وكذلك لتجنب البشر. 
وقوانينه وتعاليمه وتقاليده وأفكاره ومطالبه وراثئه، ترك العامل املزدحم وسعى إىل 
العزلة ألنه سئم من تكرمي أولئك الذين إعتقدوا أن التواضع نوع من الضعف، 

 والرمحة جبان، والغرور شكل من أشكال القوة.

حتكي القصة القصرية عن الرحلة احلزينة والسعيدة وكفاح العبودية خلالق. 
تستخدم هذه القصة القصرية حبكة عكسية، من وجهة نظر شخص اثلث 
يعرف كل شيء، والرسالة اليت ميكننا حتملها يف هذه القصة القصرية هي "أحب 
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وتلتزم بدينك"، وتعبد حيثما شئت، ما دامت العبادة تزيد إهلك بطريقة ترضيك 
 .من حمبتك وإميانك ابحلاخام

 العناصر الداخلية يف "العواصف" جلربان خليل جربانب.  

إن العناصر الداخلية هي العنصر ىف بناء الفن األديب نفسه. و جتعل 
ناصر الداخلية الرواية موجودة ألهنا الرابطة هذه العناصر الداخلية. وتتكون الع

العناصر الداخلية  76من موضوع والشخصيات واحلبكة واملوضوع واألسلوب.
هي ما يكون لبناء األعمال األدبية من داخل األطراف. يف هذا اجملال قد يكون 
العمل األديب وفري على القيم األدبية حيث أصبح كل من عناصر الداخلية 

 وجيدا ترابط بعضها مع بعض.
 موضوع  (1

هو عنصر من عناصر القصة الىت تالئم معنوايت لتجربة ال  املوضوع
ينساها اإلنسان. واملوضوع هو الفكرة الىت دارت عليها القصة واألشخاص 
الذين جاء هبم القصاص لتمثيل الفكرة وإيضاحها. فمن حيث املوضوع نستطيع 

ن أن  تقول: إن الطبائع اإلنسانية وجتارهبا وإن كانت تصلح موضوعا للقصة فإ
بعضها يفضل بعضا، وحنن نقوم املوضوع بعظم شأنه وبقوته على إاثرة العاطفة، 
فإذا كان موضوع القصة اتفها فقل أن تعد الرواية جيدة مهما أسبغ املؤلف 

 77عليها من فن.

                                                             

، جامعة الرسالة، "جلرجي زيدان فتح األندلسالعناصر الداخلية ىف رواية "رفيقة جرتا أغوستينا،  76
 12، ص: 2018سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي، 

، جامعة الرسالة ،"لنوفيق احلكيم ةميالد الفكر سة حتليلية بنيوية ىف قصة قصرية درا"مؤدية آمالنا،  77
 56 :، ص2015موالان مالك إبراهيم األسالمية احلكومية ماالنج،
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غري أين كنت أمتين لقاء هذا الرجل الغريب، وأشتهي حمادثته، وقد 
وأستفسرمقاصده  ع حقيقته،حاولت مرتني التقرب إليه، ألستطل

 78يه.وأمان
بعد أن قدمت الباحثة موضوع ىف الرواية، فرتى الباحثة فإن املؤلف 
مراقب يروي جهوده يف اإلقرتاب من فكري. من املعروف أن فكري شخصية 
غريبة وغامضة ، مما يثري فضول خليل ويستمر يف حماولة اإلقرتاب من فكري. 

سهل تكوين صداقات مع يعرف خليل أيًضا أن فكري شخص ليس من ال
أشخاص آخرين. هذا جيعل خليل جيب أن حياول أن يكون أكثر محاًسا يف 
االقرتاب من فكري. املؤلف يف هذه الرواية يريد فقط معرفة اتريخ فكري وهو 

 مهتم ابهلدف من حياته.

فأجاب دون أن يلتفت جنوي، جئت إىل هذه الصومعة عندما كانت 
ه الغمر ظلمة وروح اللهريف على  وجه األرض خربة وخالية وعلى وج

املياه" فسكت قائال يف سري" ما أغرب هذا الرجل، وما أصعب السبيل 
 اىل حقيقته، وابكن لبد من حمادثته  ومعرفة خافيا روحه وسوف أصرب

 79عة.حىت يتحول مشوخهاىل اللني والد

 فرتى الباحثة، خيرب املؤلف عن رحلته يف معرفة حياة فكري اليت يصعب
معرفتها. حىت املؤلف قال إنه فوجئ جًدا ابلواقع يف ذلك الوقت الذي كان 
حمطًما للغاية ألنه كان من الصعب جًدا العثور على لغز حياة فكري. لكن 

                                                             

 86(، ص: 2012، )القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة: العواصفجربان خليل جربان،  78

 88، ص: نفس املرجع 79
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اإلقتباس يوضح أيًضا أن املؤلف سيواصل العمل اجلاد وسيبذل قصارى جهده 
ه احلصول على للعثور على هوية الرجل الغامض. ابلطبع ليس من السهل علي

معلومات عن فكري ، لكن ما يؤكده االقتباس أنه سيفعل ذلك ببطء ويتحلى 
 ابلصرب يف كل رحلة من رحالته حىت جيد نقطة مضيئة لبحثه.

ال ايأخي مل أطلب الوحدة للصالة، والتقشف، بل طلبتها هاراب من  
وعويلهم، الناس  وشرائعهم، وتعاليمهم، وتقاليدهم، وأفكارهم وضجتهم، 

 80.طلبت الوحدة

فإن اإلقتباس يصف إجابة فكري على سؤال خليل. كما   فرتى الباحثة،
رأينا يف االقتباس الذي أجاب فيه فكري على مجيع األلغاز اليت كان خليل 
يبحث عنها، أي عن حياته الغريبة. يف هذه احلالة، إكتشف خليل أخريًا أن 

لتجنب الكثري من الناس واآلراء  فكري يعزل نفسه ليس ألغراض أخرى ولكن
البشرية يف تقييم كل عمل وتقاليد من حوهلم. وقال فكري أيًضا إنه سئم حياة 

ذلك خطأ. ابلطبع ، مع الثقة املستمرة يف البشر بكل أنواع السلوك وإعتقد أن 
، يشعر فكري بشعور أفضل من ذي قبل ألنه مل يعد يسمع وال هذا املنفى

 ة اليت يفعلها البشر.يعرف األشياء السيئ
 اخللفية  (2

اخللفية هي احلدث الذي له بداية ووسط وهناية،  واحلدث ال يتحقق ىف 
الفراغ، إذا البد له من بيئة مناسبة تساعده على النمو، وهذه البيئة تتكون من 
الزمان و املكان ىف آن واحد، مع مالحظة أن حجم القصة القصرية يستوجب 
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وحدة الزمان واملكان، حىت وإن متدد الزمان أو املكان  ابلضرورة احملافظة على 
يتحقق عن طريق  )املنولوج الداخلى( دون أن تتمرد القصة القصرية على زماهنا 
أو مكاهنا، فهذا التمرد  يؤدي هبا إىل نوع من الرتهل غري املستساغ، واملرفوض 

 81حسب ما يعنيه تعريف القصة القصرية وعاء و بيئة.
 الزمان 

الليل تلك البطاح بردائه األسواد. ومنت العصفة، وغزرت  وغمر
د احلياة ويطهر األمطارحىت خيل  ي أن الطوفان قد جاء اثنية ليبي

 82.األرض من أدراهنا
يتضح من االقتباس أعاله أن احلادث وقع لياًل، لذلك ميكننا أن 

، فهو مير . رحلة فكري يف املنفى ليست سهلةنؤكد أنه مت ضبط الوقت
بكل شيء بدًءا من الظروف الطبيعية اليت ال تدعم وجوده. يقول 

ال بد أن فكري، الذي كان ، و اس إهنا كانت متطر يف تلك الليلةاالقتب
 .، شعر ابلربدمبفرده

وعند إنقضاء  اهلزيع الثاين من الليل إقرتب مين، ونظر طويال إىل 
ح له وجهي  كأنه يريد أن حيفظ  يف ذاكرته رسم الرجل الذي اب

83وانفراد.بسر وحدته 
 

من اإلقتباس أعاله يوضح أن احلدث وقع يف الليل أيًضا، مما 
يثبت أن إعداد الوقت حدث يف الليل. كما يصف النص خوف املؤلف 
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الذي حدق به فكري ، فاقرتب من خليل ابلتعبري عن وجهه الذي كان 
حياول الكشف عن حياته. مت تسجيل وجه خليل بوضوح يف ذلك 

ت. يعرف املؤلف على وجه اليقني أن القصة يف حياته متعرجة للغاية الوق
، وال بد أنه عاش هنا بنفسه وخاض العديد من التجارب احلياتية عندما  

 كان يف املنفى.

وخرج اىل الليل مسرعا. وملا وقفت يف ابب الصومعة ألرى وجهته 
ه يمان الظالم قد أخفاه، ولكنين بقيت بضع دقائق أمسع وقع قدم

 يعلى حصباء الواد

يف اإلقتباس النصي، الذي يشرح خلفية وقت وقوع احلدث، ال 
يُرى على وجه التحديد وقت حدوثه. لكن كلمة الظالم تعين ابلتأكيد 
أن احلادث وقع يف الليل. تبني أن عملية العثور على هوية فكري من قبل 
خليل كانت طويلة جًدا وتطلبت أقصى جهد. يف ذلك الوقت وجد 
شخصية فكري لكنه اختفى يف حلظة بال ظل. مما جيعل خليل يبحث 
عن آاثر تعود. لكن بعد دقائق قليلة مسع خليل صوت خطى أحدهم. 
قصة املؤلف غامضة للغاية يف البحث عن آاثر ألشخاص مل يتم التعرف 

 عليهم.

 

 

 



45 
 

 مكان 

الفخري يف الثالثني من عمره عندما ترك العامل. وما  كان يوسف
اء ليعيش واحدا متزهدا، صومتا يف تلك الصومة املنفردة  فيه وج

 84.القائمة على كتف وادي قاديشا يف مشال لبنان
د ، ألنه مذكور يف النص يتضح يف االقتباس مكان وقوع هذا احل

، وحتديدًا يف وادي القديسة يف لبنان. جيد الكاتب هذه القصة مباشرة
، لذا فهو حباجة إىل مكان جًدا، ألن التفكري يف حياته ممل شيقة للغاية

آخر إلجراء تغيريات يف حياته. يف هذه احلالة يبدو أن القرار صائب 
سنحصل على مربر  ،ن خالل إجراء تغيريات يف احلياةللغاية. ألنه م

للمسار الذي من األفضل اختياره واملسار الذي ال ينبغي اختياره. مسعت 
م الشفهي عن من الكال قصة يوسف هذه يف عدة قرى وأنواع خمتلفة

، ويف عاًما 30كان يوسف يبلغ من العمر ،  يوسف. يف ذلك الوقت
تلك السن كان يعتقد أنه جيب عليه مغادرة حمل إقامته واالنتقال إىل 

 مكان آخر بعيًدا عن اجملتمع.

ففي املرة األول، وقد لقيته سائرا بقرب غااب األرز، حييته أبحسين 
 85.يردإاالهبز رأسه. مث حتول عين مسرعاماحضرين من الكالم فلم 

مكان املكان واضح للغاية يف يتضح من نص الرواية أعاله أن 
، وحتديدًا يف أرز لبنان املقدس. يف القصة أعاله ، يبدو أن خليل النص

وجد هذا الرجل الغامض والغريب يف مكان ما. ابلطبع هذا ما أراده 
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الفور كيف كان جانبه من ى خليل وأمله ، إذ أراد أن يكتشف عل
، جيعل حياته بعد املنفى. يف هذه احلالة، ابلطبع، وكذلك رحلة احلياة

خليل يعتقد أن االنطباع األول الذي يلتقون به جيب أن يكون بطريقة 
جيدة. فاستقبل فكري املشي، مث أكمل حديثه ابختيار أفضل الكلمات 

خدمها ليت يستليشعر فكري ابلراحة مع خليل. هذه إحدى الطرق ا
، سيكون من خليل للتعرف أكثر على فكري، حبيث أنه عندما يتحدث

 .هل عليه سرد مجيع شكواه حىت اآلنالس

 احلالة 
: نعم إن للطري شرفا ليس ثفقلت وقصدي  متابعة احلدي

لإلنسان، فاإلنسان يعيش يف ظالل شرائع، وتقالد إبتداعها 
ملطلق الذي لكيل النفسها. أما الطيور فتحيا بسبب الناموس ا

86س.مشيسري ابألرض حول ال
 

يف النص أعاله، يصف جًوا سعيًدا، ألنه يثق بنفسه. مث يظهر يف 
النص أيًضا شكل تعبري سعيد ابلكلمات املتوهجة ابلعيون والوجه ، فمن 

 الواضح جًدا من التعبري أنه تعبري يظهر عندما يكون سعيًدا.

هلا، ومل أطرق الباب حىت ظهر ، وأان يف حالة يرثي ةبلغت الصوم
87.أمام الرجل الذي طامل تشوقة اىل لقائه
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يتضح من النص أعاله أن اجلو الذي حدث كان واضًحا حول  
الشوق واحلزن. وكما هو معلوم، فإن قصة فكري الذي عزل نفسه عن 
اجملتمع احمليط هبا ابلطبع العديد من العقبات والتحدايت يف حياته تبدأ 

 اختارها يف ذلك الوقت. حىت يكمل مهمته يف يوم من األايم، احلياة اليت
ابلطبع سيعود إىل مكانه األصلي. ومن املسلم به يف النص أن فكري 
يظهر حالته احلزينة ولكن رغبته قد اكتملت وجيب أن تستمر حبياة 
جديدة. الشخص الذي كان مفقوًدا عندما عاد إىل املنزل فتح الباب، 

 وسعيًدا.مما جعله سعيًدا 

فحول وجهه حماوال إخفاء إبتسامه ضئيلة، مث أشر حنو مقعد 
إجلس وجفف " بقرب موقد تتأجج فيه النار وقالخشيب 
88".أثوابك

 

يف النص أعاله يصف سعادة خليل الذي قابل فكري والشخص 
الذي كان يبحث عنه والشخص الذي يريد أن يعرف خلفية حياته بكل 

، حصل صربه أخريًا على ما بعد بذل الكثري من اجلهد واجلهد الشذوذ.
يريد. عندما قابل فكري رأى خليل إبتسامته املكبوتة. مث دعاه فكري 

، ومل انه. لقد شعر خليل بسعادة حقيقيةللراحة وجتفيف مالبسه يف مك
تذهب جهوده سدى. كانت سعادته ال توصف لدرجة أنه مل يستطع 

 السيطرة عليها.
 

                                                             

 87، ص: نفس املرجع 88



48 
 

 
 بكةاحل (3

احلبكة هي الطريقة الىت يسلسل فيها املؤلف األحداث للوصول اهلدف 
أو النهاية.  والقصة  القدمية تبدأ عادة ابألحداث بطريقة التسلسل من أوهلا إىل 
آخرها، فيتعرف القارئ على البطال واألجواء الىت تدور فيها القصة. مث تبدأ 

انعطافا ىف حياة البطل  أو  األحداث ابلتوتر والتعقيد إثر حادث قري بشكل
 89األبطال حىت يصل إىل األزمة.

كان يوسف الفخري يف الثالثني من عمره عندما ترك العامل. وما فيه 
 90.وجاء ليعيش واحدا متزهدا

يف النص أعاله، يوضح أن احلبكة يف هذه الرواية تتأرجح ذهااًب وإاياًب، 
يف هذه احلالة من الواضح أن وتتميز ببيان أن فكري يتعاطف يف سن الثالثني. 

احلبكة مقلوبة، مث يُقال عندما ينتهي من القيام ابلنفي، فهذه عالمة على أن 
املؤامرة تتقدم. لذلك إذا نظران إليها ككل، فإن هذه الرواية هلا تدفق ذهااًب 

 وإاياًب.
وسكت فجأة كان الذكرى رمست على حافظته صورا وأشباحا ال يريد 

هذا ما حل يب منذ أربع سنوات،  ،ذراعيه وقال مهساطهارها، مث بسط إ
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متمتعا ابلفكر  فرتك العامل، وجئت هذه الربية اخلالية ألعيش يف اليقظة،
 91ة.والعاطفة والسكين

يعيد النص شرح أن اللور يف هذه الرواية يتدفق ذهااًب وإاياًب. هناك 
عاله الذي ينص ، إحداها من االقتباس أديد من القصص القدمية اليت تتكررالع

على أن فكري روى قصته قبل األربعة سنوات عندما ذهب إىل املنفى. حيكي 
فكري عن حياته يف املنفى اليت كانت أكثر هدوًءا وصحة من حياته السابقة 
املليئة ابملشاكل. يستمتع فكري حبياته حًقا ألنه من خالل عزل نفسه ميكنه 

 التفكري بطريقة صحية.

 الشخصية (4

الشخصية أو شخصيات القصة هم الذين تدور حوهلم األحداث، أو  
و شخصية كل إنسان مشتقة من عناصر  هم الذين يفعلون األحجاث ويؤدوهنا.

 92أساسة هي مولده وبيئته وسلوكه، والظروف الىت تعرتض طريقة.
ففي املرة األول، وقد لقيته سائرا بقرب غااب األرز، حييته أبحسين 

 93.كالم فلم يردإاالهبز رأسه. مث حتول عين مسرعاماحضرين من ال
يف مقتطف النص أعاله يصف شخصية خليل الذي يتسم ابألدب 
واللطف عند مقابلة أشخاص جدد. ابلطبع ، عندما نلتقي أبشخاص جدد، 
جيب أن نكون لطيفني وودودين حىت يشعر ابلراحة والسعادة ملعرفتنا. هذا ما 

 .فعله خليل عندما التقى فكري
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ة بقرب صومعة. فدنوت ويف املرة الثانية وجدته واقفا يف وصط كرمة صغري 
قد مسعت اباألمس أن هذه الصومعة بناها انسك سرايين يف منه قائال "

القرين الربع عشر، فهل لك علم بذلك ايسيدي؟" فأجاب بلهجة خشنة 
 ." ال أعلم من بين هذا الصومة، والأريد أن أعلم

صية فكري الذي يتمتع بشخصية موقف أو شخ من النص أعاله، يظهر
، عندما يرى شخًصا يف حاجة إىل هدف ويسمح له ابلراحة فهذا عمل حسنة

صاحل. من الواضح يف النص أن خليل كان حباجة إىل مكان يتوقف فيه ، مث 
ساعده فكري وأعطاه مكااًن للتوقف، مما جعل فكري يشعر ابلسعادة ألنه 

 بحث عنه.التقى ابلشخص الذي كان ي

فحول وجهه حماوال إخفاء إبتسامة ضئيلة، مث أشار حنو مقعد خشيب 
جلست إجلس وجفف أثوابك" فرب موقد تتأجج فيه النار، وقال "بق

94ا.بقرب النار شاكر 
 

، يصف طبيعة التفكري اجليد وهو مهدئ ملوقفه جتاه يف اإلقتباس أعاله
فى، أعطى خليل ص أن فكري، الذي يعيش يف املنالضيوف. يتضح يف الن

، قبل التقى به للتو. بدون أفكار سيئة ، وهو الشخص الذيمكااًن لإلقامة فيه
فكري خليل كضيف وكان خيدم بشكل جيد. وشوهد هذا اللطف عندما طلب 
من خليل خلع حذائه لتدفئه األغصان احملرتقة. يف ذلك الوقت كانت مالبس 

فيف مالبسه حىت ال تكون خليل أيًضا مبللة، لذلك طلب منه فكري أيًضا جت
 رطبة، ألن الرطوبة ابلنسبة له كانت خطرة على الصحة.
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 الفكر (5

الفكرة أو األمانة أي الوصية الىت يريد هبا الؤلف أن يلقيها إىل القارئ. 
وكان املؤلف يعرب الفكرة بطريقتني، الطريقة الضمنية والطريقة الواضحية. الطريقة 

الفكرة ىف آخر القصصة وأما الطريقة الواضحة فهي الضمنية هي عرب املؤلف 
عرب املؤلف الفكرة ابلنداء أو النصيحة أو اإلقرتاح أو التحذير أو النهى املتصل 

 95مع املوضوع القصة.

ولكنه ميد يده من بني اللحف ، ويقبض على عنق كل من يزورةممرضا 
رقة، هو أن وخينقه، واألمر الذي يغظيين وحيول الدم يف غروق اىل انر حم

: مث يعود يغمض عينيه قائال لنفسه ذلك العليل اخلبيث يقتل الطبيب.
ني الناس من يستطع أن اي أخي ليس ب ،ظيمالقد كان ابحلقيقة طبيبا ع

 96.ينفع الناس
ص. بعد املوضوع واإلعداد يصف النص أعاله وجهة نظر حياة الشخ

يف القصة القصرية "موت أمة" ، فإن العناصر اجلوهرية األخرى املرتابطة واحلبكة
عاًما ويصبح شخصية أو مركز  50هي وجهة نظر رجل يبلغ من العمر حوا ي 

مثل الرئيسي يف ، امليطلق عليه وجهة نظر الشخص األول املشاهد أو غالًبا ما
، وربط ابستخدام الكلمة أان يف كل حوار ، يوصف"موت أمة" القصة القصرية

تخدمة يف القصة القصرية جيعل الشخصية األوىل موضوع اخللفية واحلبكة املس
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من احلساب مركزًا جيًدا للهدف وميكن أن ترفع القصة القصرية كما لو أهنا 
 ستصبح أكثر واقعية.

يف اإلقتباس يشرح أيًضا حول حاجة الشخص إىل طبيب عندما يكون 
شخص مريًضا. يف النص يشري أيًضا إىل أن هناك جهاًل من قبل الطبيب حبياة ال

الذي حيتاجها. يطلب املؤلفون فقط كرمهم يف اإلستجابة هلذا األمر، ألن حياة 
 الشخص معرضة للخطر إذا كان الطبيب يتصرف مبوقف ال مبا ي.
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 لباب اخلامسا
 خامتة

بعد أن حاولت الباحثة البحث عن لب هذه الرسالة ألجل احلصول  
على جواب من املشكلة  األساسية  يف كتابة هذا البحث فوصلت إىل بعض 

 النتائج املهمة وهي ما يلي: 
 النتائج . أ

بعد ما حبثت الباحثة عما يتعلق مبوضوع هذه الرسالة، فوصلت الباحثة 
( 1 فهي: ،جلربان خليل جربانالعناصر الداخلية يف "العواصف" مخسة 

 ( الفكر.5( الشخصية. 4( احلبكة. 3( اخللفية. 2املوضوع. 

 التوصيات . ب
 ويف آخر الرسالة تقدم الباحثة بعض التوصيات، وأمهها  كما يلي:

الرجاء من الطالب بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية قسم اللغة العربية  .1
قصة قصرية  األخرى ألن يف  العناصر الداخليةوأدهبا أن يكشفوا عن 

 هذا املوضوع إجتذاب للتحليل وهذا ظاهرة حيدث يف كل جهة عامل.

الرجاء من قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية األداب والعلوم اإلنسانية أن  .2
يوفر املراجع كافية خاصة الرواايت، والقصص، والكتاب وعريها من 

 املؤلفات األدبية

 

 



54 
 

 املراجع
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 م 1994داراجليل، : لبنان -بريوت، اجملموعة
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 م 2021بغداد، 

 م 1993 ،، القاهرة: دار سعاد الصباحعصر البنيويةإديث كريزويل، 
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