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اءالشعار و اإلهد  

  
  
  

  الشعار
  
... ١٣٩:ل عمرنآ. (مننيمؤن كنتم علون إألنتم اوأنوا وال حتزنوا وال (  

  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

  اءاإلهد
  :ىلإهدى هذا البحث أ

  راسيت على انتظار دحملبوبني الذين قد صارىب أمى و أ
   دافع التعليميمد رافع احملبوبنيااخيت واسعة واخي ح

   ىف أي مكان كانع أصدقائى و صديقاتىيمج
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 التجريد
 

"ASY-SYAIR" KARYA MUSTHAFA LUTHFI AL-MANFALUTHI 
(Dirasah Tahliliyah Maudluiyah Wa Syakhshiyah) 

 
Musthafa Luthfi al-Manfaluthi merupakan salah satu dari sastrawan besar 

dalam kesusastraan Arab (1876-1942). Karya-karyanya banyak mengupas 
masalah-masalah sosial kemasyarakatan seperti kebodohan, kesengsaran, 
kepedihan, dan dekadensi moral. Karya-karya yang tercipta ini tak terlepas dari 
realitas Mesir pada waktu itu, yang dijajah oleh Inggris. 

Sastrawan besar ini banyak membuat karya terjemahan dan saduran 
meskipun Ia tidak terlalu mahir dalam berbahasa asing. Novel asy-Syair adalah 
salah satu karya sadurannya dari Edmund Rustaw sastrawan Perancis. 

Novel ini menceritakan kisah cinta yang tragis, cinta seorang penyair 
yang tak sampai, cinta yang hanya menjadi rahasia jiwa. Rokisan adalah wanita 
yang sangat dicintai Sreno de Borjork laki-laki yang menjadi tokoh utama cerita 
ini. Rokisan lebih memilih cinta Cristian de Nofet, lelaki yang kemudian menjadi 
sahabat Sreno. Cinta yang dipendamnya membuat jiwanya terguncang sehingga 
mempengaruhi kehidupannya. 

Dari pembacaan terhadap novel ini peneliti berusaha mengungkap dua hal 
penting yang pertama adalah tema, hal ini karena tema merupakan ide, gagasan 
dasar sebuah cerita. Kemudian tokoh dan penokohannya karena tokoh adalah 
penyampai pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Melalui tokoh dan 
peran-perannya pengarang menyampaikan pesan moral maka apa yang menjadi 
tujuannya akan tersampaikan kepada pembaca. 

Dengan pendekatan obyektif terhadap teks penelitian ini berusaha 
membongkar dan memaparkan dengan cermat dua hal penting yang menjadi 
elemen dasar cerita tersebut, kemudia juga hubungan antara keduanya. Tujuannya 
adalah untuk menghasilkan jaring-jaring makna yang sinergis dan komprehensif. 

Dari penelitian  ini didapatkan makna bahwa tokoh-tokoh cerita ini dapat 
membawakan visi dan misi pengarang yang termuat dalam tema. Oleh karena itu 
hubungan antara keduanya sangat erat dan saling melengkapi dalam 
menyampaikan pesan karya sastra itu sendiri agar sampai kepada pembaca. 
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  ة شكرو تقديركلم
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 من شرور انفسنا ومن نه ونستففره ونعوذ باهللايو نستع إن احلمد اهللا حنمده

ال  إله إأشهد ان ال. سيئات أعمالنا من يهداهللا فال مضل له ومن يضلله فال هادي له
الصالة و السالم على سيدنا . اهللا وحده ال شريك له و أشهد أن حممد عبده ورسوله

عهم سالمية وعلى آله وصحبه ومن تباإلحممد صلى اهللا و سلم الذي جاء بالشريعة 
  ىل يوم الدينإباحسان 

" الشاعر"ية  هذا البحث حتت عنوان الرواه مت أما بعد فبعون اهللا وهدايت
وقد كتبت هذا ).  دراسة حتليلية املوضوعية و الشخصية(ملصطفى لطفى املنفلوطى 

  دا ٲالبحث لتوفية  الشروط للحصول على الدرجة العاملية ىف علم اللغة العربية و
ال مبساعدة و معاونة السادة املدرسني بذلك نرى إصل  وأعتقد أن هذا البحث ام حي

  : من الوجب تقدمي كلمة شكرو تقدير عليهم مجيعا وأخص بالذكر منهم

 شـهاب الـدين القليـويب        احلـاج  صاحب الفضيلة األستاذ الدكتور   . ١
سـالمية  إلكعميد لكلّية اآلداب جبامعة سونان كاليجاكـا ا       ، جسترياامل

  . هذا البحثلى عاحلكومية الذي قد وافق

 اللغة  س لقسم ئجستري كر اوان خري امل  ل صاحب الفضيلة األستاذ الدكتور أ     .٢
سالمية احلكومية الـذي قـد      معة سونان كاليجاكا اإل   العربية وأدا جبا  

  . هذا البحث علىوافق أيضا

شرف هلذا ملاجستري كا مستري امل الدكتورندوسصاحب الفضيلة األستاذ . ٣
متام هـذا   ٳسرايف ومراقبيت يف    بإده على القيام    البحث الذي قد بذل جه    

  .البحث
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 اللغـة   صوص لقسم ع املدرسني واملدرسات لكلّية اآلداب وعلى اخل      يمج. ٤
سالمية احلكومية احملبوبني الذي    إلالعربية وأدا جبامعة سونان كاليجاكا ا     

  .  هلمٸقام بترييت خفظ اهللا وأخص بدعا

خـواي يف    و أ  ام باحلمسته  احملبوب ن فارما  و أيب  أمي سووارسة احلنون  . ٥
متام ٳهتمامهم ومساعدهم يف    ٳ ا ىف الذين كثر ثّتهما    باحلأسريت و احاءي    

  .هذا البحث

 األسـرة   ،و آداـا   ىف القسم اللغة و العربية       قايتي وصد ٸصدقا أ مجيع. ٦
الكربى دار   األسرة، كالوادر  " كفى التقوى " إلبتدائية  كربى املدرسة ا  ال

لىتمام هذا البحـث     إ وين االحباء الذي دفع   "بيت الرمحن  "تعليم القرآن 
  .خريةهم اهللا خرياجلزاء يف الدنيا واآلفجزا

  .أمني. مع السعادة والسالمة يف الدارين، أشكر لكم شكرا جزيال و كثريا

ىل  نفعه ويبقى ذكره وراثه مـين إ       أن يكون هذا البحث يعم    أرجو  ، وأخريا
شراته ألجل تـصويبه    االنتظار االنتقاد والتنبية على ع    ل  مجيع القراء األعزاء وأنتظرك   

  . اهلداية وواسأل اهللا مزيدا من التوفيق، وتصحيحه وتنقيحه يف األيام القادمه

  

  ٢٠٠٨أبريل  ٢٥، جوكجاكرتا

  الباحثة

  نورحيايت

  ٠٣١١١٣٦٣: رقم الطلبة
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  حمتويات البحث
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  ٢٥.........................................وضوعحتليل امل :ولالفصل األ
  ٢٦......... التقليدى وغري التقليدىجهة النظرية من واملوضوع  . أ

  ٢٦...... النظرية التجربية النفسية عند سبلى من وجهةاملوضوع  . ب
  ٢٧..........ة األساسية و الثانوية الطبق من وجهة مناملوضوع  . ت

  ٢٧...............................املوضوع األساسى .١
  ٢٩.................................نوىااملوضوع الث .٢

   ٣٢.....................اتالشخصيخلق   ويةالشخصليل  حت:الفصل الثاين
 ٣٣.......................".الشاعر"حتليل الشخصية ىف رواية   . أ

  ٣٣............. و الشخص الثانوىالشخص األساسى .١
 ٣٤.................................الشخص الزائدى .٢

  ٣٥............... و الشخص املعادىىلالبطالشخص  .٣
  ٣٥............. البسطى و الشخص اموعىالشخص .٤
  ٣٦................بت و الشخص التطوراالشخص الث .٥
  ٣٦............الشخص النموذجى و الشخص احليادى .٦

 ٣٦.................................املنهج ىف خلق الشخصية  . ب

  ٣٦...................................ليلىاملنهج التح .١
 ٤١....................................املنهج احملاورة .٢

  ٥٣.....................................املنهج الفعلى .٣
  ٥٤...........................املنهج الفكرة و الشعور .٤
  ٥٨...............................املنهج سري و احلس .٥
  ٦١......................املنهج ردج أفعال األشخاص .٦
  ٦٥..............املنهج ردج أفعال األشخاص األخرى .٧
 ٦٦..........................املنهج ىف تصوير املكان  .٨
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  الباب األول

  املقدمة

 خلفية املسألة  -  د

صري ال يكون له املعىن وال ي) artefak(فة ااإلنتاج األدىب هو أثر من آثار الثق
. وهى التأويل والتفسري) kongkretisasi(القرائة  يسمى بعمليةو أالبعد قرائتهإاملوضوع 
   ١.إال بطريقةج األدىب ال يستطيع القارئ أن يفعله  اإلنتا يفو التأويل

الرواية هى جنس من و.  و املسرحالشعر وأنواع اإلنتاج األدىب النثر ومن 
 تتكون من   كالم   او آلف ثالثنين مأقل وهذه تتركب يل االقصة اخلي أجناس نثر
 احلياة اإلنسانية متثيل الذين ميثلونعدة الشخصيات وتوجد فيها  ٢.اتمائة صفح

  .بكةاحلالذى يتقدم ىف 

 مبعىن novies من كالم يؤخذ novellusطينية اللمن اللغة اف فأما الرواية 
 وتقبل ىف ،حاملسرو  مثل الشعراألخريدىب األ ألنه حيضر بعد اإلنتاج ،ديداجل

 رأى روبيت لديل أن ٣.ةختلفة التأثياملوادث احل فهي جمموعة romanالفرنسية كلمة 
" فاميال"ع ووضامل حتت Richardson)( لريتثاروسون  وهياالنكليزيمن  الرواية األوىل

)pamela ( ١٧٤٠٤عام  

) utile(فة التعليمية  الوظييعىنأساسيتان ن تاف وظيلرواية، ل هورتيسعند رأي
. لهماتحصيلاملتعينة الطريقة من  هناك  ولذلك البد ٥).dulce(ة فة التسلي الوظيو

                                                
 A. Teeuw. Sastra dan Ilmu Sastra.Jakarta. Pustaka Jaya. 1984. Hal. 191 1   

2   Supriadi. Dasar-Dasar Teori Fiksi Robert Stanton. Yogyakarta: Jurusan Sastra 
3 Henry Guntur Tarigan.Prinsip-prinsip Dasar Sstra. Bandung. Penerbit Angkasa. 1993. 

Hal: 164 
  ٢٩. ص. ١٩٥٩. 0(/وت-.-,+رت رارا"()'ق ا"!$%$). ا"! ء ا�ول.(فن القصة. امحد ابوسعد  4
5ٍPanuti Sudjiman.Memahami Cerita Rekaan1991 Hal:12 
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 طريقة احملاكة أبرهم وهي رأيعند وهذه ع طرائق وطريقة حتصيل الرواية أرب
)mimetik(التعبري الذاتى   طريقة،و )ekspresif(،  طريقة العملية و)pragmatik( ،  
ك ابنيوية هنال الطريقة املوضوعية او الطريقة ا أم،) obyektif(طر يقة املوضوعية وال

 بال تأثري يوضح بنفسهأن ستطيع تمنهج ينتظر اإلنتاج األدىب مستقال بنفسه ألا  
لك أستعملها ىف و لذ.  حبقيقة احلياةارخييه و علقتهاعيه و التالفية اإلجتمواخل ،لفاملؤ

  ٦.هذا البحث

 مصطفى بن حممد بن حسن بن كامل و امسه ال،مصطفى لطفى املنفلوطى
هر ميهو ال .  م١٨٧٩  أو سنة  ١٢٩٣نة املنفلوطى عام ي ىف مدولد. لطفىحممد بن 
إنتجات األجناب  ى يدرس من اصحابه وقرائه عل هوللغة اجلنوبية ولكناأن يتكلم ب

   ٧.كثريا

 الفرنسية ألفه إدمنون منحد اإلنتاج املنقولة أ  منهى" الشاعر" رواية 
سرينو دى . ية على أن بذل حب الشاعر ليخفظ صفاء حبهيقص هذه الروا. روستان

اجلندى ىف ب كان الشاعر خيدم نفسه  ،برجراك هو الشخص األساسى ىف هذه القصة
قلب الذى صور عن  هو لطيف القوى ولكنالع و اج هو من اجلندى الش كان،بارس

ان ع الناس من حياته ويترك روكسيىل مج إفة حبهي عطتحبضأ. خاطره و أشعاره
هو ة قىف احلقي. تارعن الوسامهكرستيا دى نوفت ألا خيزواج بيتالفتاة الىت  حيبه ل

أشعار "حيب إىل الروح من سريانو الذى موجود ىف اجلسد كرستيان ألن حتبها اىل 
  . كرستيانحيب إلىها يو عند رآ" غزيل

ضر املنفلطى عن التصوير اجلاذىب عن الشخص األساسى و أحذه الرواية 
سرة احلب الذى مفرد و معجوب ىف أدواره .  ىف القصةاليت توجدناصرأخرى ع

                                                
6 Rahmat Djoko Pradopo. Prinsip-Prinsip Kritik Sastra. Hal. 200 
7 Gita nagari، :/ http/com.geocities.www. luthfi htm_musthafa/ provil./navila_ penerbit

8mei 2007/  
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 ٣

شاط االشخاص ون. املمتلئ بانزعاج ليسترك الدوره كان مسيطرعلى هذه القصة
 بالدراسة  الباحثةتحليلهاسولذلك هذه الرواية .   أيضا ىف هذه القصةيوجد ةيوالثان

  .التحليلية املوضوعية و الشخصيه

ن املوضوع ا الشخص و الشخصية مهم جدا ألن مك،املوضوعالتحليل ىف 
 موضوع ستصبح يةمسألة الشخص األساسو. باملوضوع علقىف القصة و األشخاص يت

 .  القصة

  حتديد املسألة  - ذ

 research(كلة شاملحتليل  على خلفية املسألة ستقوم هذا البحث على ااعتماد

problem" (املسألة بيرتبط "  الرواية بعون الروايةقة بني بنيةالعال)research question (
  :كما ياىلوهي 

  ملصطفى لطفى املنفلوطى؟        " الشاعر " ىفما املوضوع  ) أ

  ملصطفى لطفى املنفلوطى؟        " الشاعر "خصية و خلق الشخصية ىفكيف الش  ) ب

ملصطفى لطفى " الشاعر " ىفكيف العالقة بني املوضوع و الشخصية  ) ت
 فلوطى؟املن

  

  البحث و فوائدهغراضأ  -  ر

  :هيبحث الض هذا اأغر

صر اعنالتحليل وهذا بطريقة املوضوعية الب"  الشاعر"عىن ىف قصة املمعرفة   )أ 
  .شخص و شخصية هذه القصةوال ،وضوعاملداخلية خصوصا إىل ال
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 ٤

  التعاوىنوضوع و شخصية القصة مث يبىن املعىناملمعرفة العالقة بني   )ب 
)sinergis  ( ىل والشمو)komprehensif (   

 القارئ ىف تفهيم عناصر الرواية على األخص ىف املوضوع يساعدوفوائده هو ل
  .ة اإلسالمية ىف تفهيم األعمال األديبةيزانة املكتباخل ةداو الشخص و لزي

 التحقيق املكتىب  -  ز

 ةثلباحا قد وجدت  السابقة ىف االحباث األدبيةةمدى مطالعة الكاتب
ملصطفى لطفى املنفلوطى ىف كلية اآلدب ىف اجلامعة " الشاعر"عن رواية البحث 

عنوان احلب ىف الشاعر ال يعىن الباحث حتت ،اإلسالمية احلكومية سونان كاجلاكا
 هذا . لنوفالز خملصهقد كتب) دراسة حتليلية نفسية ادبية (ملصطفى لطفى املنفلوطى 

 على نفسية هذا البحثل ويتحل. ون فرويدسيمل النفسيتحليل ال البحث إستعمل
تحليل مسائل احلب التحليل يستعمل لهذا . ة سريانو دي برجراكيسيالشخصية الرئ

  .يتعلق بنفسية الشخصية األساسية

 هذا و من قبل،حيصل احلصول خيتلف أن ن هذا البحث  أرجو م
لتحليل أعبر و ىف هذا ا.  من اإلنتاج األداىباخلارجيةوجهة الالتحليل يبحث عن 

  .   أحلل عن املوضوع والشخصية و الشخصية،طريقة املوضوعيةالالرواية ب

  

  اإلطار النظارى  - س

 وهي  ،هات قصبىنت يتركب من العناصر اليت اإلنتاج األدىب الذى  منالرواية هى
بناء على . ساسى فهو املوضوعاالعنصر الو نعرف بأن أهم . النص القصصيمن 
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 إىل املوضوع  هذه الطريقةبحثت  ىتطريقة املوضوعية الالرواية بذلك ستحلل هذه ال
  .  العالقة بينهماوحتلل أيضاو الشخص 

لف  املؤ ىف فكر املوضوع ىف القصة و ليسيةاملسألة األساس من املوضوع هو
 و سيعرب ،وهو مهم و اساسى ىف القصة حبيث يؤلفها.  اإلنتاج األدىببل هو يوجد ىف

  . على  املسألة احلياتية يدلعادةوهذا   املؤلف،ا يقصدهشيئ اىل القارئ م

ق القصة ىف أمل تحق ذا العنصر س،عنصر اإلنتاج األدىب من الشخص هو 
كان .لفؤ امله عن تصوير الشخص ىف القصة كما قصد القارئالقارء مث سيتخيل

ىل الروح املعنوي سيعرب املؤلف او ،الشخص ذو موقع إستراجتىي ليبالغ التوصية
      ٨.القارء

  املوضوع. ١ 

.  ةبسيطالها دور خاص ىف القصة وهو من بعض عناصرلموضوع  ل
ة و تعالقتبها م  هو املعىن الذي احتملت به القسروبيت ستنتون أي عندى ر،املوضوع
و احلدف )  central idea (يةدف بالفكرة األساسامن العناصر و هو مترغريه 

 إن ٩. القصةتوجد ىفو مناسبة بكثرة املسألة الىت أن ) central purpose(األساسى 
قصة ال و موضوع ال. يلواملوضوع عنصر من العناصر الذي يبين القصة بشكل مش

 بطريقة غري مباشرة  القصة ولكنبعد عملية قرائة مباشرا إال أن توجدميكن 
  . القصة كلّتٍة عناصرباألشخاص و شخصيتهم او ىف

                                                
8 Burhan Nurgiyantoro. Teori Pengkajian Fiksi Yogyakarta: Gajah Mada University 

PressHal. 173 
9 Robert Stanton. An Introduction to Fiction Hal. 19  
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 ٦

املوضوع  ىف . وة او اإلختالفااملوضوع هو الفكر األساسى ويتعلّق باملس
 الصراع ،  ىف اإلنتاج األدىب الذى يتعلق و يقرر خضور حواديثmotif)(عن الباعثة 
 . و احلاله معينة

أما املوضوع هو الطبقة ما وراء طبيعة القصة هو أساس االقصة او الفكرة 
 الذى خملفيته عند رآه فناىن املوضوع هو الفكرة أو النظرة احلياة املألف. ١٠ااألساسى

 او عند نوركينتورو هو األساس القصة و هويتعلّق بالتجربة ١١ليخلق اإلنتاج األدىب
   ١٢.الدين وحنوه،املوت،اخلوف،احلنني، الغرم،احلياتية كاملسألة احلب

 املؤلف اىل النظرة هى إجابة كمالة. ليدل على النظرة املوضوع  وظيفةكان
 ينال القارئ الفرصة ليظهر جتربة ،على وجهة األخرى. التجربة و العالقته بالدنيا

 ١٣.مبعىن املؤلف خيلق الدنيا اخلياىل الذى متصل حبياتنا. نظرية املؤلفالناس األخر ب

التقليدى و  يفووصامليعىن الطبقة . اىل ثالث وجهة نظريةينقسم  املوضوع و
 والطبقة عن األفضاله يسمى ،ية النفسى عندى سيبلىب مث عن طبقة جتر،غري التقليدى

  .١٤اسى و املوضوع الثناوىباملوضوع األس

أما املوضوع التقليدى يقصد باملوضوع الذي يشري إىل املوضوع سواء هو   ) أ
بيان . يستعمل ىف القدمي و يواجد ىف اى القصة داخل ىف القصة القدمية

احلق بالعدل يغلب ) ۱: املوضوع الذى يعترب باملوضوع التقليدى كما يلى
 ،احلق و  الشركلهما سيحصد) ٣  ،الشر وإن يسترسفزغ) ۲ ،لشرعلى ا
 ،الرفيق احلقيقى هو رفيق احلزن)٥ ،احلب احلقيقى يطلب التضحية) ٤

                                                
10 Rachmat djoko pradopo. Kritik sastra Indonesia Modern. Yogyakarta: Gama Press. 

2002. hal. 77 
11 Zainuddin Fananie. Telaah sastra. Surakarta: muhammadiyah university press. 2002. 

hal. 177 
12 Burhan Nurgiyantoro. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press.2005 Hal 25 
 ١٩٢-١٩١. ص. ٢٠٠٥ 789 ا"56$ر 13
 77 .. ص2005 . 789 ا"56$ر 14
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أو ركب الطو ىف الرققمة ) ٧ ،بعد حتمل األمل يذكر الناس الرب) ٦
 .يسبح اىل شاطئ

. دىجبانب التقليدى املوضوع يرفع الشيئ غري الزم احيانا وهو غري تقلي
 ،هذا املوضوع من املمكن غري مناسب بأمل القارئ له صنة يقاوم بيت

  . وكان تفاعل دفع األخر، يسبب الضيق خييب رجأه،يفجئ

) Nurgiayantoro(كما تقله نوركيانتورو ) Shipley( وقد فرق سبلى   ) ب
أوال، املوضوع ىف طبقة . موضوعات اإلنتاج األدىب إىل مخسة طبقات

ملوضوع ىف الطبقة فا) man as molecul(كا جلوهرالفرد اإلنسان جسدية 
  .األوىل أكرب إهتماما بنشاط اإلنسان الظاهري زأقله بنشاطة الباطىن

 man as ( كالبوروتبلسما اإلنساناملوضوع ىف الطبقة العضوية ،ثانيا

protoplasm (لة اجلنسبةالنشاط . فأكثر ما شرح ىف هذه الطبقة هى الص
 املوضوع ىف الطبقة ،الثالثا. ى إقامته إال هو احليالذي اليقدر عل

وأكثر ما ) man as soscious(اإلنسان كاخللق اإلجتماعي : اإلجتماعية
رفع ىف هذه الطبقة الثالثة هو نشاط اإلنسان ىف تفاعله مع أخيه اإلنسان و 

 man as (فرد اإلنسان كالرابعا املوضوع ىف الطبقة األنانية. هيئته الكون

individualism ( و أكثر ما شرح ىف هذه الطبقة هو رجع اإلنسان يوصفة
شخصا عن املسكالت اإلجتماعية الىت يواجهما والىت ال يشعرها إالهو 

خللق العلي ااإلنسان ك) divine(ة خامسا املوضوع ىف الطبقة اإلهلبو. نفسه
)man as divine (نسان امسه هو معاملة اإلفأكثر ما رفع ىف هذه الطبقة اخل

  ١٥.ألخرىاأو املسائل الدينية وغريها من املسائل . مع خالقه

                                                
 82-80. ص.   789 ا"56$ر15
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  املسائل ىف القصة الذي يصل و حيى من بدياا إىل ياا تقد كان  ) ت
يسمى باملوضوع األساسى و املوضوع األخرى تسمى باملوضوعات 

  .الثانوية

ية احملتوية القصة و املعاا مث و أما طريقة ليقرر املوضوع يظهر على كلّ
هنك طريقة أخرى يعىن يظهر إىل . يوضح أن الصياغة وحده او ثين باجلملة يتركزه

 كما  حلوادث املسألة يتسديد و املسبب من املسكيالت ىف القصة الىت خيضر ال
 .احثة الدراسة السابقة الثالثة اليت تذكر ىف السابقوستستعمل الب ١٦.ذكر

  الشخصيةخلق و  الشخصية .٢     

له عالمة  الشخص البد مصورو ،الشخص هو التمثيل من واقعة القصة
 الفكرة و نفسيته الذى يفرق بني الشخص ،الشخصية هي كيفية الشخص.  هريةاظ

  .الواحد و األخرى

    اليا خينأن يكزاالشخاص ىف القصة  البد) imaginable (ا،و مناسبي 
 فعلالقول وىف اإلنتاج اخلياىل كل ال١٧)lifelikeness(ل احليايت يتمثالوصفتها العلمي و 

  ١٨.اضرض إلبداء طبيعة  الشخص أيع ىف احلبكة ولكن يظهر

 أمهية الشخص ىف القصة يستطيع أن يقسمه إىل قسمني ة نظرنا من ناحيإذا
). pheriperal character(و الشخص الثانوى ) central character(الشخص األساسى

 وكان ، عن بعض القصةهفأما الشخص األساسى هو أهم الشخص و يسيطر
  ك الشخص اموعىا وراء ذلك هن١٩. مرارا ىف القصةالشخص الثانوى ظهر مرة او

)round character (و الشخص البسيطى )flat character (معى هوالذي  الشخص ا
                                                

16 Robert Stanton. An Introduction to Fiction 1965. Hal. 22 
17 Burhan Nurgiyantoro. Teori pengkajian fiksi 2005. Hal. 165-168 
18 Robert Stanton.  1965. Hal. 17 
19 Burhan Nurgiyantoro. 2005. Hal.176  
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ىف  الشخص البسيطى هو الذي مل ينوب و.  نظر عن كل مجيع النواحى حياا
  ٢٠.شخصيته

 من ىل علمالشخصية فهى أوسع من الشخص ألنه يشتخلق و أما مصطلح 
 ومكانه وتصويره ىف القصة حىت ميكن يعطى  ،شخصيتهخلق ة القصة و يهو شخص

من  ،عالمة الظهريهالالشخصية هى تصور أما خلق  ٢١واضحة الصورة اىل القارئ
  ٢٢.هيطينا وعالمة البة،الصف

شخصية خلق  ي من مبعىن التمثيل التصويرcharacterizationالشخصية خلق 
قة يطرال و) telling(باشرة املقة يطرالهذه الطريقة تنقسم على قسمني  يعىن . الشخص

قة املباشرة يعتمد ىف شرح شخصية الشخص على يالطر). showing(غري مباشرة 
لف احل له ؤاملمن  تقة غري مباشرة ظهريالطرو. لفؤاستعراض والتعليق مباشرة امل

 و (dialog)القول  بىف الروايةىف خارج القصة و يعطى الفرصة اىل األشخاص ليقدم 
  ٢٣.(action)العمل

اإلجنليزية يضمن  على اإلنتاجات) character" (ةشخصي"استعمل مصطلح 
 مبادئ ، العاطفة، اإلشتهاء، موقف اإلجنذاب، هو ألشخاص مقدمون،ادراكني متفرق

ندماج ضمن اإلتومع ذلك بني الشخص واحد و الشخص  و الشخصيته ي. األخالق
   ٢٤.كامال

                                                
20 A. Sayuti Suminto. Berkenalan Dengan Prosa Fiksi. Cet. Ke-I Yogyakarta: Gama 

Media. 2000. Hal. 76-78 
21 Burhan Nurgiyantoro. 2005. Hal. 66 
22 Panuti Sudjiman. 1991. Hal. 23 
23 Albertine Minderoop. 2005. Hal. 6 
24 Burhan Nurgiyantoro. 2005. Hal. 165 
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 ١٠

مها املوضوعى و الشخصى الذين وعنصران هناك بناء على تفسري املوضوع 
مستحدما بالتحليل " الشاعر" أن يبحث هذه رواية ةسيبحثان على هذا فسوف الباحث

  .املوضوعي والشخصي الذى كان عالقة متينة على بين هذه القصة

 منهج البحث  - ش

  نوع البحث). ١

مطابق  و املنهج األحسن .  تبعا لنظام خاص الفعلنهج هو طريقة عمليةامل
بحث بال هذا البحث  الباحثة إستعملت، بناء على هذا اإلدراك٢٥.دف التحليل

ته ا ملعرفة ميحتوييقام بهاليت وثيقة الو هو الذى حتلل على ). content analysis(نصىال
   .و معانه

  مصادر البيانات  ).٢

ناا من البحث او الطريقة املستخدمة هى الطريقة املكتبية الىت يتناول بي
ملصطفى " الشاعر"هذا التحليل هو رواية وموضوع  ). library research(املكتىب  

ما املصدر وأ)  primer (يلطفى املنفلوطى و هو املصدر األول أو أملصادر االساس
تعلق عن النظرية األدبية خصوصا يبحث عن لذى يفهو الكتب ا ) sekunder(وي نالثا

  .يةصاملوضوع و الشخ

  البيانات  منهج مجع). ٣

ر  ألن وثائقه هو النص األدىب ال يتأثسيمائيةقة يطرالباحثة ستعملت ا
  .قته حبقيقة احلياةعالورخييه اعيه و التمااإلجت، ولفباملؤ

                                                
25 Fuad Hasan dan Koentjoroningrat.  (Ed). 1977. hal. 16  

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 ١١

كالت حمدود على شكسر املت التحليل على حد الوثائق يتعيني و حيدود هذا
هذه ىف  ية،خلاعناصرالدالع يأما وثائقه يعىن عنصران من مج.  ما يكتب  على الوثائق

  .     ك  املوضوع و الشخصاالقصة هن

   حتليل البيانات). ٤

. قةوثيالوأما الطريقة املستخدمة ىف هذا البحث فهي طريقة التحليل النصي ك
 مث ،مث يقرر املوضوع حمدود على الواقعني ىف نص القصة. مبتدئا بقرائة الرواية متكررا

 تحللتمث . اخللقة و الطبيعة بترك ش شخصية بتعيني األشخاص الذين ي الباحثةيتحلل
 .  قة بني املوضوع  و الشخصيةعالال الباحثة

 نظام البحث  -  ص

  اب وبأ  ةربعأينقسم هذا البحث إىل 

غرض البحث و وحتديد املسألة و ،خلفية املسألةو املقدمة ن علىلباب األول يتضما
  .منهج البحث و نظام البحثو ،اإلطار النظرىو ،التحقيق املكتىبو ،فوائده

 و ،ينقسم على خمتصر القصة وهذا الباب  الروايةعلى خالصةالباب الثاىن يتضمن 
 . األساسيةعناصر القصة

  . حتليل املوضوع مث حتليل الشخص و الشخصيةالباب الثالث يبحث ىف

 . و اإلقتراحوهناك اخلالصةالباب الرابع يتضمن على االختتام 
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  الباب الرابع

  امـاالختت

الوقت انتهاء  وال نعلمم سالالدم عليه آذ زمان ياة اإلنسان منقد بدأت ح
. زمن و املستقبلالة لألمة ىف هذا ميقد يصري قصة األمة القدو.  قد قدر اهللاللحياة الىت

 ألنه ،مصطفى لطفى املنفلوطىاليت كتبته  "الشاعر"حتت املوضوع وهكذا القصة 
  . فيهةنومضماملكمة حلا نأخذ التعليم و ميكن علينا أنفسر هذه القصة حىتأن يسعى ي

 أن يعطي اإلسهام ذا البحثوبعد أن حبثت الباحثة هذه القصة أرادت الباحثة  
اجلامعة اإلسالمية بدا أ قسم اللغة العربية و ىف الطالبمن  خصوصا ،لقارئل

وبعد متام هذا البحث أرادت الباحثة أن تطرح خالصة . احلكومية سونان كاليجاكا
    : يليهذا البحث وهي كما

  اخلالصة  . أ

اك املوضوع غري هنواملوضوع غري التقليدى ىف هذه الرواية املوضوع  .١
 موضوع هذه الرواية ،الطبقاتوعلى سبيل . لاستعممالزم ىف اإل

. طبقة العضويةالطبقة اإلجتمعية و املوضوع ىف الهى املوضوع ىف 
  هذا املوضوع، يصلفهو احلب الذى الفأما املوضوع األساسى 

  ي،احلب احلقيقو ،بذل احلبمثل   األخرىد باملوضوعاتقّعتم
 . و قوة احلب،الشجاعة أوالبطالةو ،التضامنو ،احلب العمىو

القصة هى الشخص ألنه هذه  املؤلف ىف  منل الفكرةووصوطريقة  .٢
فكان " الشاعر" هذه الرواية عوناسب مبوضوي. يلعب دورا مهما
شاعر وهو جندي ىف فصيلة شبان الهذه الرواية ىف  الشخص األويل

احلرس من جيش الفرنسى و كان أفراد تلك لفصيلة مجيعهم 
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 توجد أيضاهذه الرواية وىف  ،هو الشخص اموعى. االجسكونيني
 طبيعية القصة مناسب باحلياة وناألشخاص األخرى الذين يزيد

 . اإلنسانية كل اليوم

 تامة، كل  عالقةالعالقة بني املوضوع والشخص والشخصية يكون .٣
  . هذه القصةىف  عن املوضوع الذى حيىي عملية الشخص تظهر

  قترحاال  . ب

 ة من املؤلفبكاريواإل يةالعملية اخليال هى منو الرواية هل، أفضاإلنتاج األدىب
املؤلف والبحث ىف الرواية حمتاج ألن . ةكامال املعرفة ليحصل عميقا ه فهمنا عليينبغي

 إذن فيها أسرار ينبغي  بغري مباشرةقد يكتبها مباشرة ولكن كتبها القصة اليتال يقدم 
اعتمادا على ذلك أرجو إىل الباحثني اآلخرين أن يبحثوا الرواية بأية جهة . لنا معرفتها

      .وبأية نظرية كي تنوع حصول البحث األديب
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