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جريدتال  

 

 Judul skripsi ini adalah “ Al Hikayah Li Jubron Khalil Jubron (Study Analisis 
Strukturalisme Genetik)” 
 Dengan memperhatikan unsur-unsur realitas merupakan Syarat mutlak penyajian 
potret sosial yang berbeda dengan potret kehidupan, dikarenakan bidang cakupannya 
lebih luas. Kehidupan manusia meliputi segenap yang nyata dan angan-angan, sebab 
kehidupan anak manusia tidaklah semata bertumpu pada batas material, bahkan 
mencakup seluruh aspek kehidupan dan berbagai sisi dan kisi-kisinya, baik yang kasat 
mata maupun metafisik, materi maupun rohani. Kehidupan manusia benar-benar unik, 
ada banyak hal yang harus dieksplorasi. “Al-Hikayah” sebagai salah satu karya sastra 
tidak akan terlepas dari unsur-unsur tersebut dan akan berusaha memaparkan kisi-kisi 
manusia dalam bingkai lingkungan sosial maupun kehidupannya secara koprehennship. 
 “Al-Hikayah” karya Gibran Khalil Gibran berawal dari pengalaman batin 
pengarang dan interaksi sosial yang melingkupinya. Yang anti ketidakadilan dan 
menentang faham materialisme, dimana manusia telah terperdaya olehnya secara sadar 
ataupun tidak sadar. 
 Dalam penelitian ini pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan 
strukturalisme genetik, yakni kajian yang memfokuskan pada unsur-unsur karya sastra, 
baik unsur-unsur struktur yang membangun teks karya sastra maupun unsur-unsur 
struktur genetik yang melatarbelakangi lahirnya karya sastra tersebut, hubungan dialektik 
kedua unsur struktur tersebut yang kemudian menciptakan sebuah hubungan imajiner 
yang dimediasi oleh sebuah pandangan dunia. 
 Dari hasil penelitian ini ditemukan, bahwa “Al-Hikayah” karya Gibran Kahlil 
Gibran ini mmenyuarakan pandangan dunia produk dari subjek kolektif yang melingkupi 
kehidupan pengarang, yaitu kelompok sosial sempalan dari kaum proletar yang diwakili 
oleh para pekerja seni seperti seniman dan penulis, dan kaum borjuis yang diwakili oleh 
para akademisi yang kemudian tergabung dalam kelompok aliran mahjar. Berawal dari 
sebuah aliran kesusastraan yang mempunyai semangat kebaruan mendobrak kekakuan 
tradisi sastra klasik yang stagnan. Menciptakan warna baru dalam dunia kesusastraan 
Arab, menyongsong fajar baru menuju pintu kesusastraan modern yang lebih mendunia. 
 Kelompok inilah yang selalu kritis dalam mensikapi gejala-gejala fenomena sosial 
baik di Amerika _merupakan hunian baru mereka, maupun di Lebanon dan Syiria_ tanah 
air mereka. Peran kelompok aliran mahjar sangatlah dominan, sebagai penentang faham 
materialisme masyarakat modern yang membatasi kesadaran hidup manusia dan 
penghujat pemerintahan yang zalim, yang korup, yang selalu menjajah kemerdekaan 
bangsa lain. Sebuah malapetaka kehidupan manusia sebagai akibat dari macetnya 
keselarasan sosial. Mempunyai visi kedamaian dan kesatuan, bahwa pada hakekatnya 
manusia adalah sama, yang terbungkus dalam “kesatuan mahluk”. Bahwa yang 
berlawanan itu bisa direkonsiliasi; kebaikan dan kejahatan tidak bisa dipisahkan; 
kegembiraan  dan kesedihan adalah satu, karena mereka masing-masing hidup dari yang 
lainnya. Seperti halnya raga dan jiwa; hidup dan mati adalah sumber dari satu sama lain, 
kesatuan agama, kesatuan umat manusia dan tanggung jawab bersama. Kesucian dalam 
jiwa manusia, dan hubungan antara bentuk dengan yang inti. Dan hanya pada penyatuan 
diri manusia dengan “al-insan al-kami” _yaitu manusia sempurna. Manusia akan 
mengenal tuhan, mencintai tuhan, dan dicintai tuhan yang kemudian mampu menciptakan 
kedamaian abadi di muka bumi. Inilah yang disebut dengan pandangan dunia pengarang.    
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  الشعار

  

  

ذين أمنوا وعملوا إال الّ* إن اإلنسان لفي خسر* والعصر"

ا ب وتوا صوبالحقّا الحات وتوا صوالصبرالص*"  

  
   )٣-١:العصر( 
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 اإلهداء

  

 :قدمت هذا البحث إىل 

  

 والدي احملبوب •

 إخواين و أخيت يف أسريت السعيدة •

 مجيع األصدقائي •
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  تقدير و كلمة شكر

  

 وبذل ،وليت من خضل ونعمة وأعطيت منتوفيق للعملأ لك اللّّهم على ما دامح

على مصطفاك  وصالة وسالما .اجلاهل يف سبيل خدمت لغة القرآن الكرمي كتابك اخلالد

 وسراج هذه األمة اليت ،والبالغة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم صاحب الفصاحة

  .جعلتهاخري أمة أخرجت للناس

جهدي وطاقىت خالل بذلت  هذا البحث النهائي بعون اهللا ورمحته وقد فقد أيت

 والشهور الطويلة املتبعة حىت وصلت إىل ما حبثت عنه من الغرض والقصد األيام، والليل،

 وال غرض من هذا إال ألجل العلم واملعرفة الىت ألساسي ىف تناول كتابة هذا البحث،ا

  .اهللا اإلنسان ويرفعه ا درجات منجها

وال نسيت ىف هذا القصد أن ألقى كلمت الشكر وتقدير إىل من هلم الفضل والعناية 

  :ىف خالل كتابه هذه الرسالة األخرية باحلصول إىل 

  .سعادة عميد كلية األدب جبمعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية الكرام. ١

 استري كمشرف هذا البحث فقد قام ببذل جهوده ىف حل  مونطحياويسيد برم. ٢

 حىت  تنسيق األفكار وذيب األساليب،املتعلقة ذا البحث وتوجيه عالجها وىف القضايا

 .ظهرهذا البحث ىف صورة الكاملة عسى اهللا له حسنا
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 ومهم وثقافتهم ترقيقة عل الذين قد بذلوا جهودهم يف تربية الطلبة ويفمجيع أستاذنا .٣

 . غرس األخالق الكرميةسالمية واللغة العربية وأدا ويف خصوصا فالعلوم اإلومعارفهم،

 .هذه الكليةيف   إمتام الدراسةاعدون كثريا يفوإخواتى وزمالئى الذين س إخواىن  .٤

 عسى اهللا أن يسهلهم ىف أعماهلم  شكرا كثريا وتعظيما على ساعدم،فأكرم هلم أخرى

الصا ر ا اجلهد املتواظع راجيا من املوىل الكرمي أن ينفع به وجيعله خأشك. وجزاهم خري اجلزاء

  . احلمدهللا رب العاملنيلوجهه الكرمي إنه عليم خبري،

  

  ٢٠٠٨ أبريل ٢٨ جوكجاكرتا،            

  

  الباحث

  )سيف املالك(

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 ز  

  حمتويات البحث

   الصفحة                صفحة  املوضوع

أ                                  ........ ....................................................املشرفةحة فص

  ب  ....... ....................................................صفحة املوافقة

    ج  .................................................................التجريد 

  د  ....... ...........................................................الشعار

  ه  ....... ...........................................................اإلهداء

  و  ................ .............................................كلمة الشكر

  ز  .........................................................ث حمتويات البح

      مقدمة :الباب األول 

 ١  .... ...............................................خلفية البحث. أ

  ٤   ........................... ......................حتديد البحث. ب

 ٥  .. ......................................أهداف البحث وفوائده  .ج

  ٥  ................................................. املكتيب التحقيق.  د

  ٦  .................................................إلطار النظري ا.  ه

  ٨  ............... ...................................مناهج البحث. و

  ١٠  . ...................................................نظام البحث. ز

    رمجة حياة جربان خليل جربانت  :الباب الثاىن

  ١١   .............................حملة عن سرية حياة جربان خليل جربان. أ

  ٢٠  .......... ...........................لفات جربان خليل جربانمؤ. ب

  

  

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 ح  

  "احلكاية"التحليل التركيبـي   :الباب الثالث

  ٢٥  ........................................." احلكاية " ا األمساء قصد .أ

 ٢٧  . ..............................اإلتصال بني الشخص واألشخاص. ب

  ٢٨  ................................. ا الشخص وما حوهلاإلتصال بني. ج

  ٢٩  . ............................."احلكاية"املنظمة الداخلية من تركيب. د

  ٢٩  . ....................."احلكاية" التركيب األفكار املتناقضة يف .١

  ٣١  . .............................."احلكاية " يفالتركيب الطبقي .٢

  ٣٣  ....................... ......."احلكاية " يفيالتركيب اموع .٣

  "احلكاية "التحليل التركيبـي التكويين  :الباب الرابع

  ٣٥  ..... .............................................ومؤلفه" احلكاية"  .أ

 ٤١  ................................. والنظام اإلجتماعي الثقايف" كايةاحل" .ب

  ٤٢  ... ............................ زمانه يفوالنظام والثقايف" احلكاية ".١

  ٤٢  ............................... ... وأثر السياسة"احلكاية" .)أ

  ٤٣   ..............................."احلكاية "األثار يف كتابة .)ب

  ٤٥  .. ....................... ىف زمانهوالتركيب اإلجتماعي" احلكاية ".٢

    ٤٥  . ....................................... اإلجتماعيةالفرق). أ

  ٤٦   ..............................الفرقة اإلجتماعية للمؤلف .)ب   

    ٤٨  ........................وقراطية واألستوقراطية الفرقة البري .)ج       

  ٤٩  ....... .......................... املهجريةاحلركة املذهبية .)د        

  ٥٢  ............................................. النظرة العاملية املأساوية .ج

  

  

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 ط  

  اإلختتام  :الباب اخلامس

  ٥٧  ......................................................... اخلالصة .أ  

  ٥٨  ................................................... ......اإلقتراحة .ب     

  ثبت املراجع

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 ١

  الباب األول

  املقدمة

خلفية البحث. أ  

نشأ إنتاج أديب أثناء اتمع كنتيجة من خيالتة املؤلف ومثرة نضره وتأمله حنو   

            يسعى املؤلف كفرد بكل وسعه أن يعرض نضرته العاملية. لهالضواهر اجتماعية حو

world view)( تمعومن أمهية ثبوت هذين الشيئني؛ املؤلف كفرد من . إىل إزاء ا

جهة، واملؤلف كموقعة من أاء اتمع من جهة أخرى يدل على أن اإلنتاج األديب 

 .يوجد من ثقافية واجتماعية خاصة

 ذلك البيان أنه حيتوى على التضمن بأن األدب هو كمجال ويترتب على  

وهذه النضرية ليست حبقائق واقعية مباشرة . إجتماعي يعرب عن نضرية عاملية مؤلفه

فحسب، بل أخدت بشكل آراء وأفكار وشعور، ا تستطيع أن توحد اتمع 

وهو جمال جياة . جنسه ببين واألدب هو صورة حلياة اإلنسان وتأمله ١.البشرى

   ٢.تكوينه باللجوء إىل عناصر اإلنسان يف جمال آخر يعرف ويفهم

                                                
١ Iswanto ،Penelitian Sastra Dalam Perspektif Strukturalisme Genetik ، ىفJabrohim،  

Metode Penelitian Sastra ،الثانية، . ط(Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya) ٥٩. ، ص٢٠٠٢ 

 
٢ Supardjo Joko Damono ،Sosiologi Sastra, Sebuah Pengantar ، (Jakarta: PPPB 

Depdikbud) ٤٠. ، ص١٩٨٤ 
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 ٢

من الواقع أن اإلنسان مجيعه وخاصة األدب منهم يعيش يف مكان حمدد وزمان 

واختذ املكان معني ويتأثر ما إىل حد كبري ويظهر له فيهما خمتلف املشكالت، 

والزمان يف صورة جمتمع وأحواله حيث يترابط فيه كل النظم الفيمية ويتأثرمنها 

 .ببعضها

تجه األدب استقالال عن  فعلى ذلك، فال يستقل األدب بوصفه منتجا أن

البحث  ٣.ىل حد كبري بظروف نشأ فيها العمل األديباتمع وأحواله بل هو متصل إ

عن العالقة بني األدب واتمع يف كثري من األحيان ينطلق من عبارة  قاهلا فراس دى 

دب من خالل وسائله  إن األ٤.إن األدب تعبري عن جمتمع) Frase De Bonal(بونال 

على . اللغوية وأساليبها حياول تقدمي املآسى والكابة وخمتف الواقع اليت جرت يف اتمع

 ٥.هذا، إنه أصبح مرآة لنظم اتمع، وهو يف الوقت نفسه تصوير وتفسري لتلك النظم

                                                
٣  Jabrohim ،MetodePenelitian Sastra ،الثانية،. ط (Yogyakarta: Hanindita Graha Widya)، 

 ١٥٧. ، ص٢٠٠٢

٤ Rene Wellek و Austein Warren ،Teori Kesusastraan ،(Jakarta: PT. Gramedia) ،١٩٩٥ ،
 ١١٠. ص

٥ Andre Harjana ، Kritik Sastra Sebuah Pengantar ،(Jakarta: PT. Gramedia)، ص١٩٩٤ ، .
٧١ 
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 ٣

، وهو )ثقايف(إن العمل األديب ال خيترع من فراغ زمان ومكان ) Teeuw(وقال تيو 

  ٦ .حتقيقة واقعي مما يصطلح عليه اتمع أو هو شفرة أدبية وحضارية

ق اإلجتماعية اليت نقلها الكاتب إن النظرية األدبية التستعمل رد شرح احلقائ

أو نسخها إىل األعمال األدبية، ولذلك كانت هذه النظريات اإلجتماعية املستعملة يف 

حتليل األعمال األدبية ال ميكن أن تغض نظرها إىل الكاتب وعامله وخرباته الباطنة 

 نعرف أن اجلانب اإلجتماعي من األعمال ٧.رة اليت يربز منها العمل األديبواحلضا

فاألعمال األدبية على خياليتها . األدبية ميكن أن يكون أساسا لوجود األعمال نفسها

 ٨.تنعكس فيها املظاهر اإلجتماعية اليت ميكن أن يكون موضوعا لالبداع الفين واألديب

والعالقة بني .  التقليد واخليال ليسا ضد الواقع وإمنا يأتيان خبرب عن الواقع

ختراع كما أن اختراعا قة جتادلية، ال يتحقق تقليد دون إاخليال والواقع يف األدب عال

. ويقع االدماج بينهما يف نفس املؤلف وكذا يف نفس القارئ. ال يتحقق بال تقليد

 ٩.فلذلك ثبوت املعىن من إنتاج األدىب تؤخذ من رحلة جتادلية بني الواقع واخليال

                                                
  ۷۰. نفس املصدر، ص٦

٧ Aminuddin ،Sekitar Masalah Sastra ،(Malang: Yayasan Asah Asih Asuh) ،ص١٩٩٠ ، .
١٠٨ 

٨ Zainuddin Fananie ، Telaah Sastra،)Surakarta: Muhammadiyah University Pers( ،

 ١٢٨ .، ص٢٠٠٣
٩ A Teuw ،Sastra dan Ilmu Sastra Pengantar Teori Sastra ،)Jakarta: Pustaka Jaya( ،

 ٢٤٩ .، ص١٩٨٤
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 ٤

تمع طول الزمان، ألن اإلنتاج األدىب عند رأي دامت الصلة بني إنتاج أدىب وا

. ؛ دائما تعاد كتابته إىل زمانه ولو كان بشكل غري مشتفيق )Eagleton( إيغليتون 

إن منبع اإلنتاج يف . ويف حني يتعدى عن مقاييس اجلوف ولزمان من عملية تكوينه

 متثيل احلوادث احلق فرديا، لكن منبع اإلنتاج يف األخري هو املعاهدة، اليت تؤخذ من

  ١٠.اإلجتماعية

ومن املعروف أن اإلنتاج األديب نفسه وحدة متكاملة، وهو منتج من عامل 

ال . يٍم وحوادثاتمع وكان دائم التغيري، وكانت وحدة حيوية ذو معىن كتجسم ِق

ميكن مطالعة أية عبارة كانت بشكل صحيح دون وجود صاحب العبارة؛ كما أا 

أيضا ال تفهم فهما صحيحا بترك صاحب العبارة من روابط تارخيه اإلجتماعية اليت 

فلذا من املستحيل فهم إنتاج أدىب على وجه صحيح دون تورط املؤلف عالقة . تورطه

 ١١.أم اجتماعية اليت تؤثرهخبلفيته ثقافية كانت 

وهو من لبنان . ف، أن جربان خليل جربان هوشاعر وفلسوفترن املعإنه مل

و " النيب"وتأليفه األساسيان مها  .ةدبالواليات األمريكية املتح) Boston(ثابت ببوسنت 

عالوة على ذلك . هذان ناال إقباال واسعا على مدى أربعني سنة". األجنحة املتكثرة"
                                                

١٠ Dr. Nyoman Kutha Ratna ،Paradigma Sosiologi Sastra ،)Yogyakarta: Fajar Pustaka( ،

 ٣٥ -٣٤. ص، ٢٠٠٣

١١ Dra. Ekarini Saraswati, M Pd ،Sosiologi Sastra, Sebuah PengantarAwal ،األول. ط 
)Malang: Bayu Media( ،٩. ، ص٢٠٠٣ 
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رد، مفهو ملقب بالنيب األبدي من لبنان، والفيلسوف، والكافر، واهلادي، واملت

، وكانت تلك األلقاب املتباينة متثل كثريا عن شخصية جربان خليل جربان واألبدي

  ١٢. .ملنعكسة من تأليفاتها

،  وهي من أحد تأليفات الكالسيكي احملبوبة، "احلكاية" هي  اآلخرومن تأليفه  

وقد ترجم هذه التأليف من أنواع اللغة، منها لغة إندونيسي، ونفس النص األصلي  

ألمحد شعرين، وباملوضوع " Cinta di tepi sungai"اللغة اإلندونيسي حتت املوضوع ب

"Tahun yang tak terekam sejarah" لكوسويدي شافعي، وجلوسف صيبان )Joseph 

Sheban( حتت املوضوع" Tahun yang tak tercatat dalam sejarah" .  

بار أن تأليفه هذه كان من أحد التأليف باعت" احلكاية"ويشهد الواقع أن 

جبانب ذلك . مكتوبة بلغة يسرية لكن مفهمة مبعان بليغة وباطنة جدا عن األشياء

عن املوضوعات الفلسفة اجلميلة كمثل؛ احلياة واملوت واحملبة " احلكاية"يبحث 

ومن خصائص التأليف جلربان هي مهارته يف تعيني بني األدب والفلسفة . وغريها

وبالطبع كبعض اإلنتاج . ملشعور والعقل وبني الفن والعلوالشعر واحلكمة وبني ا

وألجل . جذار اجتماعيا يبين عليه القصص شكال ومضمونا" احلكاية"توي األديب حي

                                                
١٢Fahruddin Faiz ،Filosof Cinta Gibran ،ا�ول، . ط)Yogyakarta: Tinta( ،٩. ، ص٢٠٠٢  
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اول فلذا حي. ركيبه كوحدة متكاملة القصةفهم اإلنتاج األديب فمن الضروري تعريف ت

  . تركييب تراثيمن معان بتحليلي" احلكاية"الباحث على كشف ما تتضمن عليها 

 حتديد البحث  . ب

، يرى الباحث "احلكاية " ـإنطالقا من خلفية البحث ونتيجة قراءة نص  

باحلاجة إىل حتديد البحث ألن يكون الباحث واضحا بينا وال تكون توسيعا مبهما 

  .على العكس

 وبنا على ذلك جعل الباحث حتديد الباحث اليت أراد الباحث إجابتها يف 

  :ا بعد، وليكون الباحث سهال موجها برموز فيما يلىالبحث فيم

  ؟جلربان خليل جربان" احلكاية " ة كيف تركب قص. ۱

والتركيب " احلكاية " ما هي النظرة العاملية اليت توسط بني التركيب النص . ۲

 اإلجتماعية التارخيية الداعية إىل كتابته؟       

  أهـداف البحث وفـؤده. ج

  :بتحليل التركييب تراثي كما يلى" احلكاية " حبث وأمااألهداف يف   

  .جلربان خليل جربان" احلكاية " بيان بركييب القصة . ۱

كشف النظرة العاملية اليت ذهب إليها املؤلف واليت توسط بني . ۲

 . وظرف اإلجتماعية التارخيية الداعية إىل كتابة القصة" احلكاية " النص 
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ث كي تستطيع أن تغين املعرفة عن جربان يرجى أن تكون نتيجة هذا البح  

بتركيز  وتنفع كثريا لباحث األدىب اآلخر. خليل جربان يف بيئة اجلامعة بكلية اآلدب

جبانب ذلك يرجى أن تكون نتيجة هذا . أدب املهجر خصوصا جلربان خليل جربان

  .يقياالبحث وسيلة لنفس الباحث يف تفهيم البنيوي التكويين سواء أكان نظريا أو تطب

 التـحقيق املكتـيب. د

جلربان خليل جربان موضوع " احلكاية"ما مألت الدراسة اليت جعلت القصة   

واجلدير باإلشارة إىل أنه ال يوجد . البحث العلمي بدراسة حتليلية بنيوية تكوينية

  .وهذا البحث حبث أصلي. الباحث الذي تقدمه بذلك املوضوع

  :دونيسي منهاوقد ترجم هذه القصة باللغة اإلن   

       Dalam tahun"لكوسويدى شافعي باملوضوع " احلكاية"الترمجة   . أ

yang tak terekam sejarah  " يف مجع القصة"Sang Kekasih  "

  .۲۰۰۲جوكجاكرتا خترج سنة 

". Cinta di tepi sungai"ألمحد شعرين باملوضوع " احلكاية"الترمجه   . ب

 .۱۹۹٤ونان كاليجاكا وهو طالب كلية اآلدب باجلامعة س
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  مناهج البحث.هـ

لتحصيل املعىن املراد واهلديف وتبعد عن الظن حىت يصح بتقديرها وتقومي 

، وبالتايل كانت "احلكاية " مسئوليتها، فأثبت الباحث مناهج الباحث يف تدريس نص 

  :مناهج البحث على النحو اآلتية 

  نوع البحث. ۱

 ألن املصادر يف هذا  )Library research(تيب يقام هذا البحث على أساس حبث مك

البحث تؤخذ من أنواع الكتابة كتبا كانت أم مصادر أخرى املتعلقة مبوضوع 

  ١٣.البحث

  طريقة مجع احلقائق. ۲

جلربان خليل " احلكاية " ي وهي قصة إستخدام املرجع كمصدر أساس. )أ

وهو طالب كلية اصول ) Kuswaidy Syafi’i(جربان، كترمجة كوسويدى شافعي 

 Dalam tahun yang tak“  باملوضوع ۲۰۰۲الدين باجلامعة سونان كايل جاكا  

terekam sejarah ” يف مجع القصة "Sang kekasih ".  

                                                
١٣ Winarto Surachman ،Pengantar Penulisan Ilmiah ،)Bandung: Tarsito( ،ص١٩٩٠ ،. 

١٣٦   
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انوية ككتب جلربان خليل جربان إستخدام معطيات مساعدات أو مصادر الث .)ب

 .آخر، وجرنال ومطبوعات أخرى ذات صلة مبوضوع البحث

  منهج البحث. ۳

الذي قد عرض جولدمان يف منهج البنيوية " املنهج اجلديل"استعمل الباحث   

يف أول ) Positivistik(ويساوي هذا املنهج مبنهج الوضعي . التكوينية هلذا البحث

ويكون الفرق بينهما يكون يف حال . يرجعان إىل النص األديبالتحليل وآخره كال مها 

واملبدأ األساسي من . حتام املنهج اجلديل يهتم إىل معىن اإل، ألن)Koherensi(اإلحتام 

املنهج اجلديل الذي جيعله متصال مبسألة اإلحتامية هو املعرفة عن الوقائع اإلنسانية اليت 

 وينمي املنهج اجلديل ١٤.ها إىل داخل الكليةتثبت جمردة إذ الجتعلها حقيقة باحتاد

  ١٥".تفهمية بيانية"و " كلية جزئية"فكرتني اثنتني مها 

ينظر جولدمان أن اإلنتاج األديب كاإلنتاج التركيب من النظرية العاملية واليت   

حدة اليت تبىن من واج األديب كوكتركيب كلي أن اإلنت. صورت منها تركيب كلي

ولكن النص األديب نفسه من جزء ". كلية جزئية"مة بفكرة يفلذلك تفه. أجزاء أصغر

                                                
١٤ Lucien Goldman ،The Hidden God ،)New Jersey: The Humanities Press( ،٨. ص ١٩٧٧ 
١٥ Dr. Faruk،Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturalisme Genetik sampai Post 

Modernisme، الثانية. ط ،)Yogyakarta: Pustaka Pelajar( ،٢٠ -١٩. ، ص١٩٩٩ 
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من هذه النظرة،كان تفهيم النص األديب . الكلية األكرب اليت جتعله تركيبا معنويا

  ١٦.كالكلية الزما على االستمرار بعمل التبيني وبوضعه إىل الكلية األكرب كما ذكر

عند جولدمان، كانت النظرية اجلدلية تقوى يف عدم وجود النقطة األوىل   

ولذلك لن . مطلقة صحيحة، وعدم القضايا اليت استطاع أن حتللها ائيا وقطعيا

يكون لكل واقعة له معنا إذا وضع . يتحرك التفكري يف هذه النظرية كمثل خط مستقيم

كس، ال تفهم الكلية إال بزيادة املعرفة عن وقائع جزئية أم غري كلية اليت بالع. يف الكلية

ألن التفهم الكلية دون اجلزئية والتفهم اجلزئية دون الكلية، فلذلك . تبىن تلك الكلية

عملية نتاول املعرفة مبنهج جديل تكون حركة جدلية مستمرة، ال تعرف ما هو املنبع 

  ١٧.من أساسها وطرفها

جلولدمان، ألن التفهيمية هي " بيانية- تفهيمية"نعرف من هنا عن فهم فكرة   

تصوير التركيب الذي يدرس، وأما البيانية هي مجع التركيب إىل داخل التركيب 

يقول اآلخر، أن التفهيمية هي طريقة ملعرفة اجلزء، وأما البيانية هي طريقة . األكرب

  ١٨.ىل داخل الكلية األكربملعرفة معىن اجلزء بوضعه إ

  منهج حتليل احلقائق. ٤

                                                
   .٢٢-٢١. نفس املصدر، ص ١٦

  ٥. در، ص نفس املص١٧
١٨ Faruk  ،٢١. ص 
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و  "Leurenson"إستعمل الباحث حتليل احلقائق الذي عرض ليورينسون   

  :ووافقه جولدمان يف اآليت" Swingewood"سوينود 

القيام بدراسة تركيب أديب ليثبت عن وحدة أجزائه حىت أن يكون  .١

  .كلية متحدة ومتشملة

إلتصال باألحوال االجتماعية الثقافية، هذا بطريقة اإلتصال يف هذه ا. ۲

العناصرالكلية من إنتاج أديب باألحوال االجتماعية والثقافية والتارخيية، مث 

 .اتصاهلا بتركيبية روحية متعلقة بنظرة الؤلف العاملية

إجياد اجلواب واالستنتاج بالطريقة االستقرائية، فهو منهج بتحصيل . ۳

 ١٩.الصة على الطريقة النظرية املقدمة املنطقية العامة فيما بعداخل

  اإلطار النـظري. و

أما كيفية التفكري وما يكفر فمرتبطة . البد لالنسان أن حيي قبل أن يكفر  

. بكيفية احلياة، ألن ما يعبر اإلنسان كيفية التفكري مرتبطان على نوع احلياة وكيفيتها

ومن ثَم . ر إنتاج األديب من فراغ الثقايف، لكن ظهوره بتفاعل على حالة ماوال يظه

استقالال _ الذي يكون شاهدا تارخييا_الميكن فهم القصة بالتمام إذا بالنظر النص 

داخليا، ال يبىن على أساس احلالة اإلجتماعية اليت هي مصدر القصة وتاريخ حياة 

                                                
١٩ Iswanto ،٦٢. ص 
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نص والقرينة عنصر من عناصر األديب واحلالة فإذن، ال. املؤلف يف بيئه إجتماعية له

ردت هذه . تكوينيةاإلجتماعية اليت هي مصدر ذلك اإلنتاج األديب، هي نظرة بنيوية 

 ٢٠.النظرة على الدراسة البنيوية مستقال من الدراسة التارخيية والسببية

 Lucien( وصاحب هذه النظرة هو األديب الفرنسي لوجني جولدمان 

Goldman( هذه النظرية من فريد الدراسة اليت لديها قدرة على إعادة بناء نظرية ،

على املقصود بأن " تكوينيةبنيوية "يذكر جولدمان نظرته بـ ٢١.املؤلف العاملية

جولدمان يعتقد أن األدب يتركب من التركيب، وليس التركيب من شيء سكوين بل 

لبنيوية وهدمية البنيوية اليت أحي ا اتمع كمصدر اإلنتاج األديب من عملية ا

 ومن مث ال ميكن حتصل املعىن األصوب بتفريق اإلنتاج األديب مبؤلفه من جهة ٢٢.املتعلق

  .وحالة املؤلف باإلجتماعية من جهة أخرى

جلولدمان " نيةتكويبنيوية "اق إختار الباحث نظرية فمن أمهية النص والسي  

عند جولدمان هناك جمموع العناصر املرتبطة بعضها . كأساس النظرة هلذه الدراسة

  :، وتلك املقوالت على حنوى التايل"كوينيةتبنيوية "عض حىت تصوغ ما تسمى بـ بب

                                                
 ٥٩. نفس املصدر، ص ٢٠

٢١ Jabrohim، ٤٩. ص  
٢٢ Faruk ،١٢. ص 
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الواقعة اإلنسانية، وهي مجيع النتائج احليوية أو سلوك اإلنسان شفهية   . أ

ولقد كانت الواقعة . ل فيها العلوم تفهيمهاكانت أم طبيعية، اليت حتاو

بشكل النشاط اإلجتماعى والنشاط السياسى أو من إبتكار ثقاىف مثل 

  .الفلسفى، والفن التصويرى، والفن النقشى والفن األدىب

، هو يشكل من الواقعة اإلجتماعية )Collective Subject(فعال مجعي   . ب

، وأراد جولدمان )Trans Individual(أو جمموع األشخاص 

يف مفهوم مركس، يعتقد جولدمان على أن " الدرجة اإلجتماعية"بـ

تلك الطائفة هي اليت ثبتت نظرية تامة للحياة واليت تؤثر على تطور 

  .تاريخ اإلنسان

، التركيب والتركيبية إعتقد جولدمان )World View(النظرة العاملية    . ج

 وتركيب أجتماعي، ألا بوجود التماثل بني تركيب إنتاج أديب

كانت العالقة بني تركيب إجتماعي . متساويان كإنتاج تركييب

وتركيب اإلنتاج األديب مل يكن مباشرة، ولكن بوسيلة ما تسمى 

  ".إيديولوجيا"أو " النظرة العاملية"بـ

كانت جولدمان له التركيب املوضوعى، . تركيب اإلنتاج األديب  . د

 . خاص، والشخص مع املوضوع حولهباهتمام العالقة بني األش
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واملنهج ) Dialektik(جولدمان التفهيمية والتبيينية، إتفق املنهج اجلديل   . �

 يف أول البحث وآخره، يبتدأ ويؤخر على  )Positivistik(الوضعي 

إنتاج أديب، والفرق أن املنهج الوضعي ال ينظر يف متاسك التركيب أم 

    ٢٣.املنهج اجلديل فينظره

  نظام البـحث. ز

لتوضيح صورة البحث يف هذه الكتابة ضور الباحث طريقة البحث إمجاال على   

  :النحو اآليت

  املقدمة: الباب األول 

حيتوى هذا الباب على خلفية البحث وحتديد البحث وأهداف البحث 

وفؤاده والتحقيق املكتيب ومنهج البحث واإلطار النظرى ونظام 

  .حثالب

  ترمجة حياة جربان خليل جربان: الباب الثاين 

تناول هذا البحث ما يتعلق خبلفية حياة جربان خليل جربان منذ والدته 

  .حىت وفاته، وتأليفته األدبية عربية كانت أم إجنليزية

  "احلكاية"حتليل تركييب للقصة : الباب الثالث 

                                                
 ۲١-١۲. ملصدر، صنفس ا ٢٣
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ني الشخص يبحث هذا الباب عن اإلتصال بني األشخاص واإلتصال ب

وما حوله ومن املنظمة الداخلية كاألفكار املتناقضة والتركيب الطبقي 

 .وكذلك التركيبيات اموعيات األخرى

  "احلكاية" للقصة تكويينحتليل تركييب : الباب الرابع 

يبحث هذا الباب عن النظرة العاملية املؤلف اليت تكون حتليلية تكوينية 

جه خاص يروابطه مع تركيب ثقايف وعلى و" احلكاية"لظهور القصة 

  .وتركيب إمتاعي

  اإلختتام: الباب اخلامس 

أما هذا الباب األخري خيتوي على اإلستنتاج، هي الدراسة االستقرائية 

 .  مع شيئ من االقتراحات تتعلق بنتيجة البحث والدراسة
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 الباب اخلامس

  اإلختتام

  اخلالصة  . أ

من ثالثة أقسام القصة، قصة التعارف قصة احلب وقصة " احلكاية"يتكون 

ديناميكيا غنيا باملعىن وعميقا ومفتوحا إلقبال " احلكاية"وكان التركيب يف  .التفارق

وجيد . ع جربان  التركيب على شكل شعر النثر أو نثر الشعرأي تفسري كان، ألن صن

التركيبات اموعية الداخلية والدالئل االستثنائية الرمزية على " احلكاية"يف التركيب 

شكل تعبريات أو األفكار املتناقضة من املؤلف اليت تتعارض بني الواحد واآلخر وقد 

اجلميل  )epigram(لبالغي واإليبغرام يقارن مقارنة خطيا، ومن املقطفات واملثلي وا

نضام االتصال الطبقي بني " احلكاية"واإلستعاري والتشخيص وكذلك لتركيب 

يوجد يف املنهج اإلجايب واختيار " احلكاية"والسر من جذابة . العنصر بالعناصر اآلخر

  .كلمة املدح بدال من الذم، فال جيعل القارئ ملال وأمنا نشيطا

ج أديب، فله اجلنس اإلجتماعي الذي يؤسس شكل القصة وما كإنتا" احلكاية"و

رأى جربان املصيبة الكثرية يف العامل واحلياة من املظهدة واإلستبداد والظلم . فيها

واحلالة من .والكسر والذبخ كلها عاقبة من وركود تناسق اإلجتماع والدين الواقع
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صفة الالهوت يف الناس، جمتمع أمريكا املاديني فقد أعمت رأيهم، فال يقدر نظر 

وتغلهم هذه احلالة بدفعهم للوصول إىل الفرح والنعمة املزيفة، فهذه اليت جتعلهم 

ينسون ويضعفون، ويف األخر حددت يقظتهم، ومتتع إىل املادية الذي وعدهم بالوعد 

  .املبهور فقد أعماهم

لشر حيث وأهلم جربان إىل اجلهد بأن األحوال املتنازعة تقدر صاحلة؛ اخلري وا

ال ينفصل أحدمها اآلخر، والفرح واحلزن إمنا مها ال ينفصالن كاجلسم والروح؛ احلياة 

واملوت كانتا تصادر إحدى مها األخرى وكلها جتتمع لتصرح اإلعتقاد يف احتاد 

، واحتاد احلياة واملوت، والروح واجلسم واخلري والشر واحتاد "النفس العاملي"املخلوق 

سانية واملسؤولة معا، والقدوس يف نفس الناس والصلة بني الشكل الدين واألمة اإلن

هو اهللا-"الفس األعظم"ويف اآلخر أوجه جربان إىل أمل الصويف يعين وجود . واملح .

وعند جربان ال أحد يعرف اهللا ويقدر على صناعة السالمة . كإظهار من تلك الفكرة

  .اخلالدة يف األرض إال اإلنسان الكامل

إضاء النور الباطن، ويعرض أن األمة اإلنسانية املستفقة تقدر " كايةاحل"وقصد 

نائبا من دعوة للعودة واإلصالح مع " احلكاية"كان . على التمرد والنهضة من العبودية

العامل بتشديد الصلة اليت تربط األفراد والبيئة وحنوهم وأصبحوا كلهم من سكان الدنيا 

وأصبحت سالمة الفرد سالمة اتمع، فألف . تالواحدة واملتحدة يف احلياة واملو
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جربان القاعدة الذهبية اليت متكن استعماهلا مجيع األديان الكبرية وتلزم علينا معاملتها 

وما صرح جربان من آمال مستحيل وصوله، وإمنا احلكمة . كما عملت بنا القاعدة

 كالشمس يطلع لكل شيئ وساعته: "العملية أكدها الذوق العميق عن تقدير الصويف

  ".ويغرب وميد وجيزر

هكذا النظرية العاملية جلربان كنتيجة الفكر والشعور فرقة مذهب املهجري 

. كالوصية حيث ال حيدده الوقت والزمان" احلكاية"الذي يؤثر تأثريا واثقا يف تأليف 

وكان حاد . وجناح هذا املذهب يف إهلام اتمع ألجل أعدل وأصح جسميا وروحيا

  .   هم ال يعرض يف أثر الفساد بوطنهم خصوصا وإمنا بقيمة اإلنسان الفاسد عاملياعرض

  

  اإلقتراحات .ب

  : هذه الفرصة أراد الكاتب أن يقترح إقتراحات، ومنهاولكمال األحباث التالية، يف

أن هناك األعمال األدبية جلربان خليل جربان اجلذابة واجلديرة للبحث، إما يف . ۱

  .رية، أو يف الرواية ودراماشكل القصة القص

أن هناك األعمال األدبية العظيمة اليت أظهرها األشخاص من أدباء اإلسالم ومل . ۲

مع أن فيها قيمة عظيمة، إما من ناحية مجال لغتها أو من الوصية أرادها . تبحث
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فلذا ينبغي علينا أن ندرس تلك األعمال ألجل معرفة تطور . املؤلف إيصاهلا إىل القارئ

  .اآلداب اإلسالمي

وللجامعة خصوصا لكلية األداب عليها أن تعدد الكتب الكثرية عن اآلداب . ۳

  .اإلسالمي ألجل زيادة العلم ولتكون مراجعا تاما
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 حكاية

ل أشجار  ىف ظ،على ضفة ذلك النهر

يتأمل اعاجلوز والصفصاف جلس ابن زر 

فىت ريب بني . نة وهدوءاملياء اجلارية بسكي

. احلقول حيث يتكلم كل شيء عن احلب

حيث األغصان تتعانق واألزهار تتمايل 

طبيعة بأسرها تكرز حيث ال. والطيورتتثبب

ابن عشرين رأى باألمس على . باالروح

الينبوع صبية جالسة بني الصبايا فأهبها مث علم 

م قلبه وشكا نفسه اىل أا ابنة األمري فال

، لكن املالمة ال متيل بالقلب عن احلب، نفسه

، والعذل ال يصرف النفس عن احلقيقة

لني يف واإلنسان بني قلبه والنفسه كغصن 

   . مهب ريح اجلنوب والريح الشمال

ر الفىت فرأى زهرة البنفسج قد نبتت نظ

ع اهلزار يناجي مث مس، بقرب زهرة األقحوان

مث مرت ، ى لوحدته وانفرادهفبك، الشحرور

ساعات حبه امام عينيه مرور األشباح فقال 

  :تسيل مع كلماته ودموعه وعواطفه 

ها قد ،  يبءهو ذا احلب يستهز - 

جعلين سخرية وقادين اىل حيث األمال تعد 

عبدته قد احلب اللذي . عيوبا واألماين مذّلة

رفع قليب اىل قصر األمري وخفض مرتليت اىل 

زراع وسار بنفسي اىل مجال حورية كوخ ال

أنا ... خميط ا الرجال وحيميها الشرف الرفيع

طائع أيهااحلب فماذا تريد؟ قد اتبعتك على 

قد حتت عيين فلم . سبيل نارية فلذعين اللهيب

وأطلقت لساين فلم أتكلّم ، غري الظلمةأر 

 قد عانقين االشوق أيها احلب. بغري األسى

أنا . زول بغري قبل احلبيبزن تمبجاعة روحية ل

يف أيها احلب فلم ختاصمين وانت ضع

تظلمين وأنت العادل وأنا ؟ ملاذاالقوي 

؟ ناصري؟ ملاذا تذلين ومل يكن غريك الربيء

؟ إن جرى ملاذا تتخلّى عين وأنت موجودي

وإن حتركت ، دمي بغري مشيئتك فاهرقه

افعل . قدماي على غري طرقك فشلهما

اجلسد وخلّ نفسي تفرح ذه مشيئتك ذا 

اجلداول ...  احلقول املستأمنة بضلّ جناحيك

تبتسم واألزهار ، تسري اىل حبيبها البحر

والغيوم تنهيط حنو مريدها ، لعشيقها النور

وأنا ويب ماال تعرفه اجلداول وال ، الوادي

وال تدركه اليوم قد رأيتين تسمع به األزهار 

ي بعيدا عن وحيدا ىف حمني منفردا ىف غرام

وال ،  تريدين جنوديا ىف كتائب أبيهاالليت ال

 .ترضاين خادما يف قصرها

يريد أن وسكت الفىت هنيهة كأنه 

يتعلم الكالم من خرير النهروحفيف أوراق 

  :   مث عاد فقال ، الغصون

من أخاف من امسها أن وأنت يا  - 

ا احملجوبة عني بستائر أيته، اأدعوها بإمسه

أيتها احلورية اليت ال ، ان اجلالل وجدرالعظمة

يا ، ا إالّ ىف األبدية حيث املساواةأطمع بلقائه

من تطيعها الصوارم وتنخي أمامها الرقاب 

قد ملكت قلبا ،  واملساجدوتنفتح هلا اخلزائن

قدسه احلب واستعيدت نفسا شرفها اهللا 

وخليت عقال كان باالمس حرا حبرية هذه 

. سريا بقيود هذا الغرام اليوم أاحلقول قصار

 فعرقت سبب جميئي إىل رأيتك أيتها اجلميلة
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وملا عرفت رفعة مرتلتك ونظرت ، هذا العامل

ال يعرفها  أسراراإىل حقاريت علمت أن لالمة 

وسبال تذهب باألرواح إىل حيث ، اإلنسان

أيقنت ملا . الشرائع البشريةاحملبة تقضى بغري 

اة فردوس بابه  احلينظرت إىل عينيك أن هذه

وملا رأيت شرفك وذلّي ، القلب البشري

يتصارعان صراع مارد ورئبال علمت أن هذه 

ظننت ملا وجدتك . األرض مل تعد وطنا يل

، كالوردة بني الرياحني، ني نسائكجالسة ب

أن عروس أحالمي قد جتدت وصارت بشرا 

وملا ختربت جمد أبيك وجدت أن دون ، مثلي 

وان ،  تدمي األصابعناء الورد أشواكااجت

 ...ماجتمعه األحالم تفرقه القبظة

ك ومشى ندو الينبوع وقام إذ ذا

جمسما األسى ، كسري القلب، منخفض اجلناح

  :ذه الكلماتوالقنوط 

فاألرض اليت ، تعال يا موت وانقدين - 

 . ق أشواكها أزهارها ال تصلح للسكنحتن

در بلقاء هلم وجلّصين يا موت فاألبدية أج

 انتظر يا هناك يا موت. بني من هذا العاملاحمل

  .حبييب وهناك اجتمع ا

بلغ الينوع وقد جاء املساء وأخدت 

، شمس تلم وشاحها الذهيب عن احلقلال

وطئنه قدما فجلس يدر الدموع على حضيض 

ى صدره كأنه ابنة األمري وقد حين رأسه عل

  .مينع قلبه من اخلروج

أشجار ىف تلك الدقيقة ظهرت من وراء 

صفصاف صبيذة جتر اذياهلا على األغشاب 

 ووضعت يدها احلريرية ووقفت جبانب الفىت

ليها نظرة نائم أيقضه فنضر إ، على رأسه

واقفة حذاءه فراء ابنة األمري ، شعاع الشمس

 عندما فجثا على ركبتيه مثلما فعل موسى

وملا أراد الكالم ، رأى العميقة مشتعلة أمامه

غيناه الطافحتان بالدمع عن أرتج عليه فنابت 

  .لسانه

، مث عانقته الصبية وقبلت شفتيه  

وقالت ،لت ميينه راشفة املدامع السخينةوقب 

  :بصوت الطف من نغمة الناي

مي حالقد رأيتك يا حبييب يف أ - 

فأنت ، وظرت وجهك ىف وحديت وانقطاعي

رفيق نفسي الذي فقدته ونصفي اجلميل الذي 

علي بايء إىل حكم انفصلت عنه عندما 

لتقيك قد جئت سرا يا حبييب أل. هذا العامل

قد ! فال جتزع ، وها أنت األن بني الدراعي

تركت جمد والذي ألتبعك اىل أقاصي األرض 

قم يا . اجلياة واملوت وأشرب معك كأس

  .  إىل الربية البعيدة عن اإلنسانحبييب فنذهب

ومشى احلبيبان بني األشجار 

هما بطش األمري الليل وال خييختفيهما ستائر 

  .وال أشباح الظلمة

هناك يف أطراف البالد عثر رواد 

األمري على هيكلني بشريني ىف عنق أحدمها 

كتبت عليه قالدة ذهبية وبقرما حجر 

  :الكلمات 

  قد مجعنا احلب فمن يفرقنا"

  "وأخدنا املوت فمن يرجعنا ؟
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