
  صربي موسىل" السكالن "لقصريةا قصةال
  )دراسة حتليلية داخلية(

  
  
  
  
  
  
  
  البحث

  إىل كلية اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتاقدم م
   الشروط للحصول على اللقب العاملى إلمتام بعض

  اللغة العربية وأداعلم ىف 
 
  وضع

  ا أصفياأمل
  ٠٣١١١٣٠٦: رقم الطالب

  

   اللغة العربية وأدبهاشعبة
  امعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكوميةجبكلية اآلداب ل

  اكرتاجوكج
٢٠٠٨ 
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 جتريد

QISSAH QASHIRAH AS-SAKLAAN LI SHABRI MUSA 
(Dirasah Tahliliyah dakhiliyah) 

 
Shabrî Mûsâ yang memiliki nama lengkap Shabrî Muhammad Husnî Mûsâ 

adalah salah satu sastrawan arab modern dari Mesir, salah satu karyanya adalah 
cerpen as-Saklaan yang terdapat dalam salah satu antologi cerpennya al-Qamîsh 
Lâ Ahada Ya'lam. 

Sebuah cerpen yang komplek dan padat. Dalam cerpen as-Saklaan ini 
diceritakan tentang kehidupan seorang laki-laki setiap harinya menghirup obat 
terlarang (narkoba) yang membuatnya mempunyai rasa sombong untuk bekerja 
dalam salah satu profesi,  dia mempunyai seorang istri dan beberapa kerabat. 
Mereka selalu menasehati dan mencarikan pekerjaan untuknya akan tetapi 
hasilnya nihil. Suatu saat dia mulai melihat dengan mata sungguh-sungguh untuk 
membuka suatu toko dan berhasil berjalan sampai beberapa minggu karena terjadi 
semacam penipuan dari salah seorang pekerjanya. Dia diolok didepan orang 
banyak oleh salah satu tetangganya yang mengakibatkan pertikaian, tapi hal itu 
selesai dalam waktu yang singkat dan menghasilkan pekerjaan baru yaitu 
membuka kedai jus. Dia ditipu dan ditertawakan oleh penjual buah yang 
mengakibatkan kesedihan. Dia merasa bahwa dirinya orang yang tidak berguna. 
Dalam waktu yang tidak lama tetangganya mencoba memberi pertolongan 
kepadanya tapi hasilnya justru marah-marah karena narkoba telah merasuki 
otaknya.     

Sebagaimana kita ketahui bahwa sebuah karya sastra, seperti cerpen, itu 
mempunyai struktur atau terdiri dari unsur-unsur pembangun cerita yang berjalin 
kelindan dalam membentuk sebuah cerita yang utuh untuk mengusung sebuah 
makna atau ide yang ingin disampaikan pengarang pada pembaca, berangkat dari 
pandangan tersebut penyusun sangat tertarik untuk mengkaji kompleksitas unsur-
unsur intrinsik yang ada dalam cerpen tersebut serta bagaimanakah hubungan atau 
jalinan antar unsur dalam membangun keutuhan sebuah cerita, apakah membentuk 
satu kesatuan makna? 

Dalam pengkajian cerpen ini, penulis akan menggunakan pendekatan 
objektif sebagai analisisnya. Sebuah pendekatan yang lebih menitik beratkan 
pengkajiannya pada unsur-unsur intrinsik karya sastra seperti tema, tokoh, latar, 
plot dan lain-lain. Seperti yang telah diuraikan oleh Abrams bahwa kajian yang 
menitik beratkan kajiannya pada karya sastra sebagai struktur yang otonom 
dengan koherensi intrinsik disebut pendekatan objektif.  

Analisis unsur-unsur intrinsik ini lebih dititik beratkan pada sumbangan 
yang diberikan oleh masing-masing unsur pada keseluruhan makna dalam 
keterkaitan dan keterjalinan sebuah karya sastra. Hal ini karena adanya timbal 
balik antara masing-masing bagian karya sastra itu. Karya sastra merupakan 
keseluruhan yang bagian atau unsur-unsurnya saling berkaitan. Karya sastra 
adalah struktur yang kompleks. Oleh karena itu, agar dapat dipahami, maka 
sebuah karya sastra perlu dianalisis dengan menguraikan bagian-bagian atau 
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unsur-unsurnya sehingga makna sebuah karya sastra dapat dipahami secara 
menyeluruh. 

Berdasarkan pendekatan yang penyusun gunakan, cerpen ini memiliki 
tema mayor berupa seorang yang terkena atau yang kecanduan narkoba akan 
membuatnya menjadi sombong dan angkuh untuk bekerja, menjadi pemarah, 
dihina atau dilecehkan orang lain dan akhirnya hidupnya menjadi menyesal dan 
mempunyai konflik batin yang berupa kesedihan. Beberapa masalah yang menjadi 
tema minornya yaitu: Harga diri seorang manusia, kepedulian sosial, tanggung 
jawab, dan penyakit hati.  

Tokoh utama cerpen ini adalah seorang pecandu narkoba dan juga sebagai 
kepala  keluarga yang bernama Sya’luq. Tokoh bawahan yang menunjang tokoh 
utama adalah Hamudah, Isteri Sya'luq, dan pengukir, sedangkan tokoh 
tambahannya meliputi anak-anak Sya’luq, kerabat-kerabat Sya’luq, orang-orang 
yang kenal Sya’luq, para pekerja selain pengukir, dan penjual buah. Teknik 
penokohannya menggunakan cara analitik, cara gramatik, dan cara kombinasi 
yaitu perpaduan antara analitik dan gramatik.  

Berdasarkan urut-urutan dan penyusunan peristiwa yang ada dalam cerpen 
As-Saklaan, dapat disimpulkan bahwa cerpen ini disajikan dengan alur maju 
(progresif), karena peristiwa-peristiwa yang dikisahkan disusun mulai dari 
kejadian awal dan diteruskan dengan kejadian-kejadian berikutnya hingga 
berakhir pada pemecahan masalah. 

Dalam cerpen “As-Saklaan” ini, latar tempat terjadinya peristiwa yaitu 
apotek, rumah kerabat, di jalan Shibra El-Amumi, di jalan Sherbitly ibn halal, 
toko Pak Sya’luq, rumah Sya’luq, toko Hamudah, dan toko buah. Latar waktu 
dalam cerpen ini tidak ditunjukan secara jelas oleh pengarang. Pengarang hanya 
melukiskan waktu sepanjang hari, sejak hari pertama, sejak hari itu, sore hari, satu 
bulan, waktu subuh, menjelang siang, satu minggu, malam itu, yang tampil 
didalam cerpen “As-Saklaan” ini. latar sosial yang diungkapkan oleh pengarang 
dalam cerpen “As-Saklaan” ini menggambarkan tentang kehidupan, terutama 
seorang yang kecanduan atau terpengaruh narkoba akan menjadi orang yang 
mempunyai rasa sombong, angkuh serta mengakibatkan ketololan, kurang 
pengalaman, dan ketidak tahuan tentang berbagai hal sehingga yang terjadi adalah 
pelecehan, hinaan dan ditertawakan oleh banyak orang.  

Pengisahan cerpen “As-Saklaan” ini menggunakan sudut pandang orang 
ketiga atau diaan mahatahu atau disebut juga dengan third person omniscient, 
yaitu pengarang berada diluar cerita dan menjadi pengamat yang mahatahu dan 
mampu berdialog langsung dengan pembaca. 

Hubungan masing-masing unsur dalam cerpen As-Saklaan saling 
mendukung satu sama lain. Hubungan masing-masing unsur merupakan hubungan 
yang erat yang membentuk satu kesatuan utuh sebuah cerita sehingga cerpen ini 
dapat dipahami dan dimengerti maknanya. Sehingga cerpen ini dapat dpahami 
dengan mudah dan sudah cukup Sehingga cerpen ini dapat dpahami dengan 
mudah dan sudah cukup hasil dalam menyampaikan tema atau ide tentang 
kesedihan seseorang yang sudah terkena pengaruh Narkoba yang ingin 
disampaikan pengarang melalui media bahasa sastra.      
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  إهداءشعار و 
  

 .سلوككم ولكن على حولكم تعتمد على  الإنّ السعادة •
 .تصريف  علىتتوقفكانت األمور ىف حيايت  •
 .مبستقبلهويتطير  هاضركل متشائم اليتهم حب •
 .اشكروا ووادعوا, كل أشياء من  ختافواال •
  
  
  

  :أهدي هذا البحث
  ...إىل أيب وأمي الكرميني 

  .إنكما ساعة رحبت بدائرة هدوئي وسكويت"
 ..."لو أنين مل أسعدكما, فمعذرة

 ...خواتى إخوتى وأإىل  
 ...!!!"أنتم جنيت "

 ...ذات عينني مجيلتني اليت متأل قليب إىل  
  ...!!!"أنت قد جعلتين سعيدا "
  ..."نت ال ميكنك أن تتركين بأنك أ, استيقين"

 ... جامعىت احملبوبة إىل 
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  كلمة شكر وتقدير
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

 أشهد أن ال إلـه إال اهللا         الذى أنعمنا بنعمة اإلميان واإلسالم     هللا احلمد
 واملرسـلني   على أشرف األنبياء   والسالم والصالة رسول اهللا  وأشهد أن حممدا  

  .سيدنا حممد وعلى اله وصحبه أمجعني
 وعلى الرغم   أكادميية مراحلأوىل من   مرحلة   البحثكتابة  نّ  إ ,أما بعد 

القـصرية  قصة  ال :حتت املوضوع هذا البحث   علّ  ل يرجو فإنّ الباحث    ا أَنه من
لتطـور   له منفعة واسـعة      )دراسة حتليلية داخلية  (لصربي موسى   " السكالن"

  .ىف جمال األدب العريبالعلم وباخلاصة 
هنا لذلك  و.رافوشعرنا أن ال ميكننا إمتامه إال مبساعدة وإشراف األط

  :أهديت شكرا وتقديرا على مساعدتكم يف كتابة هذا البحث، إليكم

السيد الفاضل الدكتور احلاج شهاب الدين قليويب املاجستري، عميد  .١
كلية اآلداب جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية الذي قد 

  .وافق على هذا البحث
اجستري، رئيس قسم اللغة العربية السيد الكرمي الدكتور علوان خريي امل .٢

 .وأدا الذي قد وافق كذلك على هذا البحث
فضيلة الدكتوراندوس حبروم بنيامني املاجستري كمشرف الباحث ىف  .٣

  كتابة هذا البحث،

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



ز  

السادات الفضالء األساتذة يف كلية اآلداب يف هذه اجلامعة الذين بذلوا  .٤
 .فة ومعرفةجهدهم يف تكوين الطلبة ذوي علم وثقا

 .هتمان بتربييت وتأديـيب بدون مللأمي اللذين يواحملبوبني أيب  .٥
ويا ما دعائها وسجودمه على ا اهللا خريا كثريا جزامهماوكذلك أقول هل

 .آمني, ريب ارمحهما كما ربياين صغريا
 حدة ذهنكمقد انتظرت و خلوقات إنكم أمجل امل,خواتىإخوتى وأ .٦

 .يعاوأسأل اهللا أن يوفقكم مج
خالل  ساعدتينت وقد صاحبتين ومتأل قليب اليت ذات عينني مجيلتني .٧

السعادة أم  وىف الضيق أم الوسعة ىف  سواء أكانكتابة هذا البحث
 .الشقاء

ال وزمالئي الكرماء مجيع الطلبة يف قسم اللغة العربية وأدا الذين  .٨
 .هذا البحث تنظيم وباخلاصة ىف  ويدفعوين يف التعلمن يصاحبوننيزالو

 ".جاهدوا فينا لنهدينهم سبلناوالذين ", اإلله طاليب .٩
جبامعة  )PMII (حركة الطلبة اإلسالمية اإلندونيسيةأصحايب ىف  .١٠

 شعبة كلية اآلدب وباخلاصة ىف سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية
 قد جعلت  اآلنإنّ النقطة "AZZURIوكذلك أصحايب ىف 

 : ز وجلّاذكر قول ع ".السطر
“Bagaimana Aku akan berdiam diri padamu, melihat kau yang 
rela pada Ku? Akan Kuganti hari-harimu didunia ini dengan 
hari-hari yang lebih indah bersamaKu di Rumah Ku, Kumuliakan 
kau lebih dari para malaikatKu, Kucatat namamu dengan tangan 
kananKu dengan tinta emas bahwa engkau adalah para 
kekasihKu”. 
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 شكرا , واحدا فواحدا هنا أذكر أمساءهم ميكنين أنالأصدقائى الذين  .١١
عني للدين والوطن وصاحلني  اهللا أن تكونوا إنسانا نافكثريا لكم وأدعو

 .صاحبني للجنة، آمنيال واألقربني وللوالدين
 .خليةبدونكم فإنّ أيامي , أصدقائي ىف السكن .١٢

. خرةفجزاءكم اهللا خري اجلزاء وكتب هلم احلسنات يف الدنيا واآل
  .آمني

وأخريا أرجو أن يكون هذا البحث وراثة مين جلميع القرآء األعزاء 
  .ويبه وتصحيحه يف األيام القادمةوأنتظر كل اإلنتقاد والتنبيه ألجل تص

اللهم أنت السالم ومنك السالم فحينا ربنا بالسالم , ال إله إال أنت
  .مجنة دار السالم وياذا اجلالل و الكمال واإلكراوأدخلنا 

 
  م٢٠٠٨ يناير   ٦١جوكجاكرتا، 

   هـ١٤٢٩ حمرم ٧  
 

      الباحث،                        
    
   

  أملا أصفيا                                                             
٠٣١١١٣٠٦ 
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  تويات البحثحم
  

  
  الصفحة         املوضوع                                                      

  أ    .................................................صفحة املوضوع  
     ب  ...................................................وافقة  صفحة امل
     ج  ..........................................................التجريد 

    ه   ..................................................الشعار واإلهداء 
     و   ................................................كلمة شكر وتقدير
  ط  ...................................................حمتويات البحث

     ١..............................................مقدمة : لباب األول ا
    ١........................................ خلفية البحث.   أ
    ٥........................................حتديد البحث . ب
    ٥..............................أغراض البحث وفوائده .  ج
    ٦........................................التحقيق املكتيب.  د
    ٧....................................... النظري اإلطار.   ه
    ٩........................................ البحث منهج.   و
    ١٠..........................................نظام البحث.  ز
  القصرية قصةالترمجة حياة صربي موسى و: الباب الثاىن

  ١٢..........................................."السكالن"              
    ١٢...................ترمجة حياة صربي موسى:   الفصل األول
    ١٤.................."السكالن "القصرية قصةال:   الفصل الثاين

    ٢٢......."السكالن "القصرية قصةلحتليل العناصرالداخلية ل: الباب الثالث
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    ٢٣...................................املوضوع:   الفصل األول
    ٢٨............................... القصةحقيقة:   الثاينالفصل 
    ٥٥...............................وسيلة القصة:  الثالثالفصل 
    ٥٨........العالقة بني العناصر الداخلية ىف القصة:   الرابعالفصل 

  
    ٦٥.............................................. االختتام:الباب الرابع

    ٦٥................................نتيجة البحث: الفصل األول
    ٦٧..................................اتقتراحاال: الفصل الثاين

    ٦٨...................................................... املراجعثبت 
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  الباب األول
  مقدمة

 خلفية البحث  .أ 

 األدبية كوسيلة وتقنياتستخدم اللغة ي قانونا اجتماعياكان األدب 
وباإلضافة . وقانونه اتفاق اجتماعي اجتماعية ألا والوزنالتقليدية كالرمزية 

واقعات االجتماعية التتكون من أغلبية احلياة يقدم احلياة وإىل ذلك أن األدب 
  ١.العامل الشخصي اإلنساينالطبع ود أيضا قد تقلِّبية األعمال األدومع أنّ 

والتقييم كذلك التفسري وعن اإلنسان إنّ األدب يعطى التعريف العميق 
من جديد احلياة تنظيم  بيف القيام اإلنسان ةهو طريقوالفن األديب . عن احلياة
وكذلك مما الشك  ٢.أقرب منهحيس به اإلنسان املنهج الذي واألخيِلة بوسيلة 
. ن باملشاكل املتنوعةيتصلو نان والزمااألدباء أو الفنان يعيشون ىف املكفيه أنّ 

 أو حالةً اجتماعيةً اجتماعيان اكان ذلك املكان والزموىف الشكل احلقيقي 
  .املختلفةالقوانني موضع تتفاعل فيه  ومها

وقيماً منفردا بال شيء مستقال شيئًا ليس  ىف هذا السياقإن األدب و

                                                 
١ Rene Wellek & Austin Warren, Teori Kesusasteraan, cet. IV, Jakarta: PT 

Gramedia, ١٩٩٥, hlm. ١٠٩. 
٢ Jabrohim, Tahajud Cinta Emha Ainun Najib, cet I, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, ٢٠٠٣, hlm. ١. 
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  ٣. األعمالحتيط االتقوي حبشيء متصل  ولكنه ,آخر

التجربة والفكرة واحلساسة  يقوم علىفردي تعبري إنساين األدب هو و
كانت األعمال و ٤.دهشة بوسيلة اللغةيقيم واضح والثقة ىف شكل احلماسة و

. ية وهي النثر والشعر واملسرحواعنأثالثة تنقسم على  ألوااحبسب األدبية 
الكاتب على أساس ينتجها   وهي قصة خياليةقصةامسه وىف الثنر فيه عمل 
 ىف مرحلة ىأخرأشياء جيعلها مث  ,اجلارية الوقائع عن تقديرهنظره وتفسريه و

,  أو حكاية نثرية طويلة تستمد من اخليال أو الواقع أو منهما معا٥خيالية
  . قواعد معينة من الفن الكتايب علىوتبىن

ثالثة أنواع وهي الرواية والقصة والقصة يالية إىل اخل القصةوتنقسم 
 وعدد األحداث اليت , تنوععها إىل عامل الطول والقصر ويرجعالقصرية
طوله  فن أديب نثريبأنّ القصة القصرية ) Stanton( ورأى ستانتون .تتناوهلا

نّ القصة القصرية هي ما ر أ وىف رأي آخ٦.على أكثر تقديرصحفةً مخسون 
بالقصة ويسمى هذا الفن . كان أقل من الرواية والقصة حجما وأحداثا وزمانا

  حمدودةوحبكة  حمدودةمرتبطة بشخصيةالقصرية ألنه يتناول حادثة واحدة 
موقف وعاطفة واحدة أو جمموعة من العواطف اليت يثريها حمدود  موضعو

                                                 
٣ Jabrohim, Metodologi Penelitian Sastra, cet.II, Yogyakarta: PT. Hanindita, 

٢٠٠٢, hlm. ١٥٧. 
٤ Jakob Sumarjo dan Saini K.M, Apresiasi Kesusastraan, cet. ke-٥, Jakarta: 

PT. Gramedia, ١٩٩٧, hlm. ١٢. 
٥ Frans Mido, Cerita Rekaan Seluk Beluknya, Flores: Nusa Indah, ١٩٩٤, 

hlm. ١٣ 
٦ Robert Stanton, Dasar-dasar Teori Fiksi, alih bahasa Supriyadi, 

Yogyakarta: Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 
٢٠٠٠, hlm. ٤٧. 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 ٣ 

مها إالّ أنّ حجالنقّاد والكتاب عن اتفاق بني ومع أنّ ليس هناك  ٧.واحد
حيتاج القارئ لقراءا إىل القصة اليت القصة القصرية هي هناك رأي يقول بأنّ 

  ٨.ثالثني دقيقة وساعتنيوقت بني 

بأفكاره تب قصته ص يستطيع أن يكفالقا هذا  كمثلقصريال هابشكل
حالة التتضمن شيئا إال وىف العادة كانت القصة القصرية . املمتلئة واملختصرة

 وهذا كما حدث ىف القاص صربي ٩.دقيقاختيار و جمال ضيقواحدة و
  .ةموسى وقصصه القصري

وسوى ذلك إنه قد .  روائيااصا قاصحفي اكان صربي موسى مدرس
 متتلئمن خصائص أعماله األدبية هي  و.عدة سيناريوهات السينمائية كتب
سيبحث الباحث قصة من , فرصة هذه وىف . اجتماعية مصرية حياةألوانب

 حتت العنوان "القميص" القصرية هقصصجمموعة ىف   املوجودةهقصص
تلك اموعة القصصية على نفقة املؤلف عام قد نشرت   و."نالسكال"

١٩٥٨.  

امسه املعلم عن رجل قصةً تقص " السكالن "القصرية قصةالكانت 
قد ظهر صراعا باطنيا ىف  و.قضى على وقته بالسكالن امللعونشعلوق وهو 

  .أصابه احلزن ىف حياتهحىت الشخص هذا نفس 

                                                 
٧ Jakob Sumarjo dan Saini K.M, Apresiasi Kesusastraan, cet. ke-٥, Jakarta: 

PT. Gramedia, ١٩٩٧, hlm. ٣٠. 
٨ Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi, Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, hlm. ١٦. 
٩ Henry Guntur Tarigan, Prinsip-prinsip Dasar sastra, (Bandung: Angkasa, 

١٩٨٤), hlm. ١٧٠. 
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يرتشف بأنفه رة عن حياة رجلٍ كان القاص يعطى صوىف هذه القصة 
 .املخدر كيانه كله بالغرور والعنيدوقد مأل  .مسحوقا ناعما ملعونا ممنوعا

 وله زوجة .ولذلك فهو يرفض ىف كربياء شامخ أن يشتغل ىف مهنة من املهن
وىف يوم من األيام . عدمية ولكن نتيجتها يقدمون له نصيحةمازالو وأوالد 

 ألنّ ىف وقت قصريولألسف جرى عمله هذا . اناقرر شعلوق أن يفتح دك
وىف عمله اجلديد  . مث حتول شعلوق دكانه إىل دكان عصري.أصابتهقد مشكلة 

حزن حزنا فضحك عليه جتار الفاكهة و .أحس بأنه تورط ألنه اليعرف شيئا
كان . ص السكالن الىت مشها طوال النهارشديدا ومل تعدل مزاجه كل أقرا

يحاولون أن  هذه احلالة فجوارهوحينما يشاهد  .نه مهجور أحس بأشعلوق
ىف و .خائبني وتركه جواره . أكل خمه قدالسكالن ألنّ يغضبه ولكنه يتعاونو

 حىت أصابه احلزن ىف حياتهصراع باطين ىف نفس الشخص هذه القصة 
  .أعماله السيئةوتأسف على 

 وأما عناصر .اليت بنتها عناصرها بارتباطمجيلة إال  القصة وليست
 القصة ووسيلة حقيقةهي املوضوعة و) Stanton(القصة اخليالية عند ستانتون 

بنظر العناصر الداخلية كلها معىن القصة ينال القارئ أن يستطيع  و١٠.القصة
) Fananie( وهذا كما قال فناين .بني عنصر وعنصر آخر عالقةها أي طاوارتب
 وكذلك ىف القصة  األديبشكّلت العملبنية العمل األديب هي العناصر اليت  إنّ

                                                 
١٠ Robert Stanton, Dasar-dasar Teori Fiksi, alih bahasa Supriyadi, 

Yogyakarta: Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 
٢٠٠٠, hlm. ١٨. 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 ٥ 

  ١١.القصرية كنوع من األنواع األدبية

 بدراسة حتليلية هاوقرأ كمادة البحث" السكالن"اختار الباحث قصة 
 األول: هيلباحث ألن خيتار هذا االختيار تدافع ااألسباب اليت و .داخلية
ت ىف نفسي ودفعتين إىل قد أثّر ىف تلك القصة  اليت قدمها الكاتبياةاحلألنّ 

 .حبكتها وها وشخصيتهابوسيلة موضوع وأثره ىف اإلنسانمعرفة السكالن 
 هذا  احملبوبنشر ىف بالدنا كما رأينا قد  اخلاطئالسكالناستعمال و

جبمع ال يكفى بأن هذا البحث  الثاين و.واحلكومة هلا مشكلة لقضاء عليه
واحدة املعىن البنية وحدة  يصبح العناصر فقط بل يرتبط بني العناصر أيضا حىت

  .تامةال

  

 حتديد البحث .ب 

 اليت سيبحثها الباحث يف هذا البحث فاملسائل, بناء على ما سبق ذكره
  : كما يليهي

" السكالن "القصرية قصةلاصر الداخلية اليت تكون تركيبا لما العن .١
 ؟ املصرية

                                                 
١١ Zainuddin Fananie, Telaah Sastra, (Surakarta: Muhammadiyah University 

Press, ٢٠٠٢), hlm. ٨٣. 
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خص كاملوضوع والشالعناصر الداخلية عالقة تلك وكيف  .٢
بناًء  حىت يبىن ىف القصة  وجهة النظر ووالشخصية واحلبكة واملوضع

   ؟ تاماواحدا
  

 أغراض البحث وفوائده  .ج 

  :كما يليهي  وفوائد  هذا البحثأغراض ومن
 أغراض البحث .١

" السكالن "القصرية قصةالىف العناصر الداخلية الكتشاف   ) أ(
  . حبسب بنية القصةلصربي موسىاملصرية 

عن لقراء األعمال األدبية و نقّادها إلعطاء املعلومات   ) ب(
وعالقتها حىت جعلت العناصر الداخلية اليت بنت هذه القصة 

  .تاما أو عمال أدبيا  تامةقصةً
 فوائد البحث .٢

 .وخصوصا النثر ىف دراسة األدب  للباحثنيالرغبةإلنشاء   ) أ(
  األدب العريبسامهة خزانة العلم على األخص يف جمالمل  ) ب(

 .احلديث
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 التحقيق املكتيب  .د 

القصصية قد " القميص" عدة قصص ىف جمموعة عند رؤية الباحث أنّ
ها الطالب ىف شعبة اللغة العربية وأدا بكلية اآلداب جبامعة سونن حبث

الذي حبثها " الساعة"كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا ومنها قصة 
 الذي حبثها نانانج "الباب"وقصة ) Arifin Siregar ( سريجيارالعارفني

)Nanang( الذي حبثها فاقه "ىف الغربة" وقصة )Fakih(.  وتلك القصص
 القصرية قصةالوأما . املذكورة كلها يبحثها الباحثون بدراسة حتليلية داخلية

مل يبحث طالب من الطالب يف شعبة ىف تلك اموعة املصرية " السكالن"
عربية وأدا بكلية اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية اللغة ال

  .ا للقيام ببحثهة وقابلة الئقكانت هذه القصةلذلك و, جوكجاكرتا من قبل
  

  

 اإلطار النظرى  .ه 

قال .  حبسب مناهجها اخلاصةوتطبيقاا نقدية أدبية هناك نظريات
ل األعمال األدبية وىف رأيه اذج لتحلي بأنّ هناك أربعة من)Abrams(أبرامس 

  .اهاتوجيأحوال األعمال األدبية وكل كانت تلك النماذج قد اشتملت 
األول منوذخ النماذج هي تلك  بأنّ  بعده)Abrams(وشرح أبرامس 

,  دور القارئ علىعملي يركّز والثاين منوذج , دور الكاتب علىزتعبريي يركّ
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 يركّز هديفّمنوذخ والرابع ,  العامل والواقع علىيركّز احملاكاة والثالث منوذخ
  ١٢. األديب كبنية حرية مستقلّةالعملعلى 

ركّز  ية الذيداخليالعناصر اليسمى أيضا بتحليل كانت منوذخ هديفّ 
تستكشف العناصر وذه الطريقة ف. على العناصر الداخلية باهتمام عالقتها

  .استكشافاالداخلية ىف عمل أديب 
 وىف هذه الكتابة يستخدم .يه البحثتوجالنظرية كآلة هلا وظيفة لو

بأنّ العمل  وخصائص هذه النظرية هي .بينوية كأساس نظريالباحث نظرية 
ألنّ  لكل حتليل أديب حتليل أويلّتحليل ذة النظرية هو ال و.مستقلّةاألديب بنية 

ان معىن العناصر  ك. اكتشافا األديبهذا التحليل فاليكتشف معىن العملبدون 
حالة العناصر ووظيفتها بفهم إالّ كامال ويقيم فهم ستطيع أن يالياألدبية 

ألدبية األعمال اظن أساسي بأنّ  وبناء على ١٣.كاملة ىف العمل األديب
فيجب على الباحث أن يبحث وحيلل , هلا استقالل كاملكاألعمال اإلبداعية 

واألسلوب  واحلبكة واملوضع والشخصية اليت بنتها كاملوضوععناصرها 
  .قيمة فنية ذاصبح العمل األديب عمال كامال اليت يعالقة بينها الو

خص واملوضوع واملوضع احلبكة والشعناصر القصة القصرية هي و
أنّ عناصر القصة رأى ) Stanton( وأما سنانتون ١٤.هة النظر واألسلوبوج

 القصة اليت تشتمل على الشخصية واحلبكة  وحقيقة,القصرية هي املوضوعة
  أي جو القصةوجهة النظر واحلالة تشتمل على ووسيلة القصة اليت, واملوضع

                                                 
١٢ Rahmat Djoko Pradopo, Prinsip-prinsip Kritik Sastra, cet. ke-٣, 

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, ٢٠٠٣, hlm. ١٩٣-١٩٢. 
١٣ Rahmat Djoko Pradopo, Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, Dan 

Penerapannya, Cet III,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, ٢٠٠٥, hlm ١٤١. 
١٤ Jakob Sumarjo dan Saini KM, Apresiasi Kesusastraan, cet. ke-٥, Jakarta: 

PT. Gramedia, ١٩٩٧, hlm. ٣٧. 
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) Nurgiyantoro(عند نورجيانطرا عناصر القصة القصرية   و١٥.واألسلوب
من اآلراء ص الباحث لّخوفي ١٦.هي احلبكة واملوضوع والشخصية واملوضع

 نّ عناصر القصة القصرية هي املوضوع والشخص والشخصيةاملذكورة أ
 حدد وىف هذا البحث .وطريقة اعتبار القصة واألسلوب واحلبكة واملوضع

  .املوضوع والشخص والشخصية واحلبكة واملوضع فقط  يف حتليلالباحث
 ١٧.إمجال العمل األديبعين ت  اليتةاملوضوع هو فكرة القصة األساسيو

يريد أيضا يقصد أن يقص فقط بل هو وكان الكاتب عندما يكتب قصصه ال
 .نظر احلياة أو التعليق على احلياةأن يعبر شيئا للقراء كاملشاكل االجتماعية أو 

هو عنصر مهم ىف القصة ألنّ وجوده يستطيع أن حيرك القصة وأما الشخص 
 .خيلق التضارب ويصبح القصة كاحلقيقة وهذا الشخص الذي .ديناميكيا

مبسألة ليست الشخصية ترتبط . شخصياته طرق خمتلفةوللكاتب ىف عرض 
 هاترتبط أيضا بتصوير حضور بل , فقطاصفاوخوص الشأجناس اختيار 

  ١٨.افني ومجاليا  األدبيةاألعمالوحتضريها لتأييد أهداف 
 إنّ احلبكة هي قصة تشتمل عل ترتيب )Stanton(قال ستانتون 

تظهر حادثة  أينما حكم السببيةبطريقة ترتبط إالّ الاحلوادث  وكل احلوادث
   ١٩.بسبب ظهور حادثة أخرى

                                                 
١٥ Robert Stanton, An Introduction to Fiction, New York: Holt and 

Windston Inc, ١٩٦٥, hlm. ٣٦-١١. 
١٦ Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi, Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, ٢٠٠٢, hlm. ٤. 
١٧ Sumardjo, Jakob dan K. M. Saini, Apresiasi Kesusastraan, Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, ١٩٩١, hlm. ٥٦. 
١٨ Ibid. hlm. ١٩٤. 
١٩ Robert Stanton, Dasar-dasar Teori Fiksi, alih bahasa Supriyadi, 

Yogyakarta: Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 
٢٠٠٠, hlm. ٢٢-٢١. 
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 منهج البحث  .و 

ائق نظامية حلل املسألة استدالال على كل الوثهو عملية  البحث
 وكما ىف البحوث العلمية األخرى ال تنحصر .والبيانات ىف نيل االستنباط

 باستخدام املناهج العلمية مقامابل كان , البحث عملية نظامية فحسب
(scientific methods).٢٠  

  :كما يلي ىف حتليل القصة يستخدمها الباحثالىت وأما املناهج 
  نوع البحث .١

 الوثائق  وهو حبث يستخدم الباحثكان هذا البحث مكتبيا
  .والبيانات املكتوبة سواء أكانت البيانات الرئيسية أم الثانوية

 البياناتطريقة مجع  .٢
 .البيانات الثانوية  نوعان ومها البيانات الرئيسية و ىف حبثتالبيانا

" السكالن"القصرية قصة ال هي والبيانات الرئيسية ىف هذا البحث
  .رتبط مبوضوعات البحثكتب توأما بياناته الثانوية هي . املصرية

  البياناتطريقة حتليل  .٣
 مث يفهمها جبمع البيانات  يف حتليل البياناتبدأ الباحثيف

وتلك املناهج . املناهج واملقاربات املذكورةويدرسها باستخدام 
املنهج ف .حتتوي على املنهج االستقرائي واملنهج االستنتاجي

حيلل ن أل  يستخدمه الباحث الذيمنهج التفكريهو االستقرائي 
 االستنتاج  منهاأخذيو البيانات اخلاصة اليت هلا العناصر املتساوية

                                                 
٢٠ Jabrohim, Metodologi Penelitian Sastra, cet.II, Yogyakarta: PT. 

Hanindita, ٢٠٠٢, hlm. ١. 
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منهج التفكري الذي هو االستنتاجي  املنهج - والثاين٢١.ماملعم
االستنتاج  منهأخذ يو البيانات العامة لتحليليستخدمه الباحث 

  ٢٢.املخصص
 املقاربات .٤

 املقاربة ها الباحث ىف هذا البحث هييستخدمإنّ املقاربة اليت 
 حيلّلهاعن عناصر القصة الداخلية والباحث بحث  ية أيوضوعيامل

  .بطة مرتحىت تصبح وحدة كاملة
  

 نظام البحث  .ز 

  :وأما نظام هذا البحث فيتكون من أربعة أبواب وهي
 هحتديد وخلفية البحث ويشتمل هذا الباب على ,ل مقدمةالباب األو

  .ه والتحقيق املكتىب واإلطار النظرى ومنهج البحث ونظام وفوائدههوأغراض
 قصةال األديب صربي موسى ووالباب الثاىن يتوصف عن ترمجة

  .املصرية" السكالن "القصرية
ية املصر" السكالن"القصرية قصة الىف يبحث الباحث والباب الثالث 

 القصة ووسيلة القصة كبحث املوضوع وحقيقةدراسة حتليلية داخلية ب
  .عالقة بني العناصرالوكذلك 

شتمل على ما وصل إليه الباحث والباب الرابع حمتو على االختتام وي
  .من نتيجة البحث واالقتراحات

                                                 
٢١ Muhammad Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, ١٩٩٩), hlm. ٢٠٣-٢٠٢. 
٢٢ Sutrisno Hadi, Metode Research ( Yogyakarta : Psikologi UGM, ١٩٨٣),  hlm. ٤٢. 
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  الباب الرابع
  االختتام

  

  نتيجة البحث: الفصل األول

  

 ووسيلة القـصة    )الشخصية واحلبكة واملوضع  ( القصة   حقيقةاملوضوع و   . أ
 )وجهة النظر(

اإلنـسان   هو" السكالن"القصرية  قصة  ال ىف   وضوع األساسي كان امل 
 يكرهـه   وإخـريا يصبحه متكبرا شديدا    حىت    كل أيامه  السكالنالذي يأكل   

تلك وية ىف   املواضيع الثان  وأما   .ليس له شيء إال جزن وأسف     تركوه و اتمع و 
  .قصة هي أنانية اإلنسان واالهتمام االجتماعي واملسؤولية ومرض القلبال

 مرة بعد مرة فـيخلّص بـأنّ        دقّةقصة قراءة   تلك ال بعد قرأ الباحث    و
الشخص األساسي ىف هذه القصة هو رجل يستعمل السكالن اخلاطئ وامسه           

ية  ألنّ له شخصية أكثـر مـن شخـص         مستدير  وهو شخص  املعلم شعلوق 
زوجـة   و املعلم محوده الـشربتلى    ىف القصة منها     الثانويةالشخوص  و .واحدة

 منـها الشخوص الزيادتية األخرى ىف القـصة       وأما  . النقاش و املعلم شعلوق 
صبيان املعلم شعلوق وأقربائه وأقرباء زوجته والناس الذين يعرفونه والعمـال           

  .وجتار الفاكهة
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احلبكـة   فيخلّص بأنّ  القصةىف   ترتيب احلوادث وعندما رأى الباحث    
هي حبكة مستقيمة ألنّ احلوادث قصها الكاتب         فيها اليت استخدمها الكاتب  

من بداية القصة إىل ايتها ترتيبا زمانيا وتركيبا متناسقا حىت وصلت احلادثـة         
وأما على أساس أواخر القصة فاستخدم الكاتـب احلبكـة          . إىل حلّ املشكلة  

  .اء استنتاج القصة ىف أخريهااملغلقة ألنه يعطي القر
األجزاخانات وبيت أقرباء شعلوق : هيالقصة ىف   املكانيةاملواضعو

وشارع شربا اخليمة وشارع شربا العمومى وشارع شربتلى ابن حالل ودكان 
 وأما .املعلم شعلوق وبيت املعلم شعلوق ودكان املعلم محوده ودكان عصري

طول ك واضح الكاتب بتعبري معين اقصة اليصرح ال ىف ةضع الزمانيااملو
النهار ومنذ اليوم األول ومنذ ذلك اليوم وآخر النهار والصبح وقبل الظهر 

 عن احلياة تصوير هو  ىف القصة املوضع االجتماعيوكان. وتلك الليلة
وباخلاصة حياة من أكل السكالن ىف كل أيامه وإنه أصبحه متكبرا شديدا 

  .وغيب ومضحك
ألنّ قصة وجهة النظر بصيغة الغائب العليم الاتب ىف  الكاستخدمو
 املعلم محودهكاملعلم شعلوق و  اسم العلمباستخداميذكر الشخوص الكاتب 

  . الضمري أو  والنقاش وغريهم)زكية (زوجة املعلم شعلوقو
  
  العالقة بني العناصر الداخلية ىف القصة  . ب

 أساس التحليل املذكور     على العالقة بني العناصر الداخلية ىف القصة     إنّ  
  القصة وحدة تنشأ   وأخريا تأييدا   ارتباطا وتأيد بني عنصر وعنصر آخر     ترتبط  
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يستطيع القراء أن يفهمـوا هـذه القـصة          حىت   ة ومتفرق ةوال منفرد  واحدةال
  .بسهولة

  

االقتراحات: الفصل الثاين    

  
      ىف شـعبة اللغـة      للطالب   أعتقد أن القدرة على التحليل عامل مهم

ىب ولكى يقدروا على حتليل األدب وخصوصا حتليل األدب العر        . عربية وأدا ال
إال بالوعى  ولن يتحقق ذلك    . حيتاجون مرارا إىل علم الطريقة للبحث األدىب      

فعليهم . من كل من اشترك ىف هذا العلم و خصوصا من املدرسني والطالب           
ن تزيـدجمموعات   أن يتعمقوا ىف علم الطريقة للبحث وعلى الكلية والشعبة أ         

  .من الكتب املؤيدة
بقول احلمد هللا رب العاملني وبشكره، قد فرغنا من كتابة هذا البحث 
بعون اهللا تعاىل ودايته وتوفيقه، وأيضا بعون من سائر اجلوانب مباشرة 

. وهذا البحث املتواضع الخيلو من النقصان واألخطاء. كانت أو غري مباشرة
  .ارئني إلعطاء النقد البناء إلمتامهولذلك يرجو الباحث من الق

ونسأل اهللا العظيم جباه . وأخريا نسأل اهللا أن جيعل هذا البحث نافعا
حبيبه الكرمي حممد صلى اهللا عليه وسلم أن يغفر ذنوبنا ويستر عنا يف الدارين 

  آمني.عيوبنا وخيتم لنا وإلخواننا باإلميان إنه كرمي حليم حنان منان 
  ..والسالم ... كثريا  جزاكم اهللا خريا 
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