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 الشعار

 

" نا ما أَنمو انَ اللَّهحبسنِي وعبنِ اتما وأَن ةريصلَى بع و إِلَى اللَّهعي أَدبِيلس هذقُلْ ه
نيرِكش١٠٨" (سورة يوسف : الْم(  

  

   "أَعلَم بِالْمهتديننك لَا تهدي من أَحببت ولَكن اللَّه يهدي من يشاُء وهو إِ"
  )٥٦(سورة القصص:

 
ونَ لَيس علَيك هداهم ولَكن اللَّه يهدي من يشاُء وما تنفقُوا من خيرٍ فَلأَنفُِسكُم وما تنفقُ"

 كُمإِلَي فورٍ ييخ نقُوا مفنا تمو اللَّه هجاَء وغتونإِلَّا ابظْلَملَا ت متأَنو" 

( ٢٧٢البقرة:سورة  ) 
 

"من سار لَعى الدبِر و(احملفوظة)لَص "  

  

  اإلهداء

  

  أهدى هذا البحث إىل :
   .وعمرمها مهامورأن يبارك يف كل أوعسى اهللا  نيبوبوأمي احملأيب   •
  الذي قد رافقين يف كل حال.الصغري  أخي •
 أيامي. وامجيع أصدقائي الذين قد لون •
 ة اهللا.اوملن طلب العلم ملرض •

 



 د 
 

ABSTRAKSI 
 

Najib Kailani adalah salah satu sastrawan arab yang ikut andil dalam 
mewarnai dunia sastra. Hasil karyanya sudah banyak yang ikut dalam 
meramaikan pasar karya sastra baik berupa novel, drama dan puisi. Salah satu 
novel karyanya adalah novel yang berjudul “ar rojulu alladzi aamana”. Disini 
penulis menganalisis novel tersebut dengan menggunakan teori strukturalisme 
naratologi A.J Greimas. Penilitian ini mengacu pada permasalahan yang meliputi : 
1.apa saja struktur aktansial dan model fungsional yang terdapat pada novel “ar 
rojulu alladzi aamana” karya najib kailani tersebut?, 2.Bagaimana hubungan 
antara struktur aktan dan model fungsional yang membangun cerita dalam novel 
tersebut?.  Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research), 
yang mengambil dan mengumpulkan datanya dari literatur yang ada kaitanya 
dengan tema penelitian yang sudah tentu mengacu pada sumber primer, yaitu 
novel itu sendiri dan tidak terlepas pada sumber sekunder lainnya. 

Dalam novel “ar rojulu alladzi aamana” karya Najib Kailani secara 
keseluruhan memiliki 18 aktan yang membangun cerita novel tersebut. Dari 18 
aktan itu, terdapat 14 aktan utama dan 4 aktan pendukung.  Iryan sebagai tokoh 
utama dalam novel tersebut sudah berpindah keyakinan, yang tadinya dia bergama 
kristen dari keturunan keluarganya, dan hingga pada akhirnya dia menjadi seorang 
muslim. Awalnya masuk islam karena cinta kepada seorang penari timur bernama 
samsi, namun pada akhirnya dia memeluk ajaran islam benar-benar dari dalam 
hatinya setelah mempelajari ajaran-ajaran islam yang telah diajarkan syekh 
kepadanya. Jika novel tersebut digambarkan dengan skema aktan dalam susnan 
kalimat menjadi,  aktan subjeknya adalah Iryan. Aktan objeknya adalah beragama 
islam atau menjadi seorang muslim. Aktan pengirimnya adalah cinta. Aktan 
penerimanya adalah Iryan. Aktan pembantunya adalah Ali, Syekh Idul Husaini, 
murid-murid syekh, Samsi dan polisi. Sedangkan yang menjadi aktan penentang 
adalah Benetu, Sofia, Saqar, orang tua Iryan, dan teman-teman satu grup 
musiknya. 
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  كلمة شكر وتقدير

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

، تبارك الذي جعل يف السماء بروجا اذي كان بعباده خبريا بصريال هللا مدحلا 

 دا عبده ورسولهمن ال إله إال اهللا وأشهد ان حما وجعل فيها سراجا وقمرا منريا. أشهد

ى اللهم صل عليه وعل ق بإذنه وسراجا منريا.يرا، وداعيا إىل احلذا ونريالذي بعثه باحلق بش

  :د. أما بعاما كثريله وصحبه وسلم تسليآ

هذ يف نتهيت اقد  ينألن هللا الشكر هللا الذي قد أعطى نعمة كثرية لنا واحلمد

حتت املوضوع  نتهاء هذا البحثإوخاصة ملن يساعد يف  ستعانته.اذنه وإب املتواضع البحث

(دراسة حتليلية بنيوية نراتولوجية ل أ.ج. جل الذي أمن" لنجيب الكيالين "حتليل رواية الر

ذي الكرام وأصدقائي يأسات ال مبساعدةإهذا البحث  متامألنين ال أقدر على ا جرمياس)

لو من خي ال هذا البحثأن  وأعتقد ومساعدة اآلخرين.دعاء والدي  علىواألعزاء 

وقد متام هذا البحث. تيان بالنقاد البناء إلوبذلك أرجو من القراء الكرام اإل النقصان

  .بحثال نتهاءإبقدر الكد والتعب حسب طاقته الفريدة يف  كاتباجتهد ال

  ، منهم :نتهاء هذا البحثال ونن يساعدملشكرا جزيال  أقولهلذا و

والعلوم  آلدابكلية اب ةعميدك ة احلاجة سيىت مرمي املاجستريالدكتور سيدة الفاضلةال .١

 سالمية احلكومية جوكجاكرتا.اإلن كاليجاكا اامعة سونجب الثقافية

كلية ة قسم اللغة العربية وأدا برئيسك رياملاجستسيدة الكرمية يوليا نصر اللطيفى ال .٢

 سالمية احلكومية جوكجاكرتا.ن كاليجاكا اإلاامعة سونجب علوم الثقافيةالاآلداب و

أمضى أيامه هذا البحث الذي قد  مرشداملاجستري ك حممد حنيف أنواريالسيد  .٣

عسى اهللا أن ا البحث، هذ إمتاميف ي بإخالص وأرشدين بالتوجيهات النافعة نصحل

  حيفظه ويرمحه دائما.



 و 

شرف األكادمي املوهو  رياملاجست الفاضل احلاج الدكتورندس حممد شاكر آيلالشيخ  .٤

 الذي قد أشرفين حق اإلشراف، عسى أن يبارك اهللا ىف حياته أبدا.

ومجيع املوظفني الذين اشتغلوا يب يف تيسري هذه  ،اكثري مجيع املدرسني الذين علموين .٥

سالمية احلكومية ن كاليجاكا اإلاامعة سونجب علوم الثقافيةالاآلداب والدراسة بكلية 

 جوكجاكرتا.

يربين من و يعلمين عن معىن احلاية احلقيقيةالذي  حممد ثابت الدينوالدي احملبوب  .٦

مسي يف كل دعاءها. إالتنسي اليت  الفائدةرومة ، ووالديت احملبوبة الصغري حىت االن

 .عمرمها ويبارك هلما لأن يطو اهللاوعسى 

وعلى مجيع عائليت الذي يرافقين يف الفرح واحلزين  حممد سيف املنيبي الصغري وأخ .٧

 والربكة يف الدنيا واألخرة. والسكينة اهللا املودة والرمحة أعطكم، الكبرية

 شعبةي ىف دقائأص ةوخاص بحثال متامساعدوين إلوبني الذين قد احملبكل أصدقائي  .٨

كونوا متفاعال الذين ليس ىف وسعي ذكر أمساءهم واحدا فواحدا.  وأدا اللغة العربية

 .ومع النجاح

 اباركمو انافع يل أدعو اهللا عسى أن جيعله. وكل حاليف جزاكم اهللا خري اجلزاء 

  يا رب العاملني. آمني. خصوصا ولكم عموما

  

  ٢٠١٤ مايوا ١٩، جوكجاكرتا

  الباحث

  

  أمحد مشس املنري
١٠١١٠٠٤٥       
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  حمتويات البحث

  أ .............................................................. صفحة املوضوع

  ب .............................................................. إثبات األصالة

  ج............................................................. ءالشعار واإلهدا

  د ..................................................................... تجريدال

  ه  .......................................................... كلمة شكر وتقدير

  و ............................................................. حمتويات البحث

  ١ ......................................................... الباب األول: مقدمة

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

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

  ٤ ............................................. غرض البحث وفوائدهأج. 

  ٥ ..................................................... التحقيق املكتيبد. 

  ٦ ...................................................... النظرى اإلطاره.

  ١٠ .................................................... البحث منهجو. 

  ١١ ..................................................... البحث نظامز. 
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  ١٢ ............... لنجيب الكيالين "الرجل الذي أمن"ة ختصار روايإالباب الثاىن: 

نات و احتليل رواية "الرجل الذي أمن" لنجيب الكيالين والعالقة بني األكتالباب الثالث: 

  ١٦ ...................................................... بناء الوظيفيال

 ١٦ .................... حتليل رواية "الرجل الذي أمن" لنجيب الكيالين  . أ

  ٥٢ ............................. بناء الوظيفيالنات و االعالقة بني األكت . ب

  ٦١ ........................................................ الباب الرابع: اخلتام

 ٦١ ........................................................  اخلالصة  . أ

 ٦٢ ..................................................... االقترحات  . ب

 ٦٤ ............................................................   ثبت املراجع

  ترمجة الباحث 
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  ولالباب األ

  مقدمة

 بحث.خلفية ال  . أ

 بالفن اخمتلف األدب وكان .يصال املعىنإل وسيلتهكاللغة  مستخدمدب فن ألا
وفن  قييفن املوس ل يفمثاعلى سبيل  .محايِد ة الفن األخروسيل أنيف الوسيلة،  خراأل

وتسمى  دبيف األ صطالحام واإلظالنلغة ل .صطالحواإل امظنفيها املعىن وال ما ،الرسم
سمى ي حصطلمام وظن اليت هي اللغة استخدم دب الذي. األىلواأل رحلةامليف  ائيسيمب
  ١.رحلة الثانيةامليف  ائيسيمب

واسطة لة والاألو املادة سواء يف الدهان يف فن الرسم.كدب ألاللغة يف ا تتساو
 ويليك عربت٢ادة نفسها.املمن  علىالقيمة األ نتضمت اليت رائعة نوايت ليكورعاليت 

)wellek( وويرين )werrenن لغة العلميةأ ،ميةلعلداب ولغة ااأل )الفرق بني لغة 
 حافل دايبلغة األما ا ،واملنطق الرمزيأام عالمة الرياضيات ظشبه ناجتهت  هي
التلميحي وأشرة العبحافل  ،ام وغري معقولظفيه النوما هلا صنف ،نسةااغموض والب
)connotative( (الَ إلَى الشيئ الوحيدأح) بساطةالنص ماكان  ٣.ليس املرجعي 

ن أ ن التعبري يستطيعأدب العربية أقد ذكريف دراسة  ٤.بطريقة التأويلالإ ملفهوميف ا

                                                             
١.Rachmat Djoko Pradopo, Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, dan Penerapanya cet. 

Ke-8 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.121.  
٢.Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta : gadjah mada university press, 

2010), hlm.272  
٣Yulia Nasrul Latifi dkk, Metode Penelitian Sastra I (Yogyakarta : pokja akademik, 2006), 

hlm.6.  
٤.Partiningsih, Syair Damarwulan dalam Kesustraan Melayu (Sebuah Penafsiran ala 

Strukturalisme Levi-Strauss),(Yogyakarka : Balai Kajian Dan Pengembangan Budaya 
Melayu, 2008), hlm.12.  
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. ١وهي  صراربعة عنأ هلا نثرو الأنوع الشعر ،كان من ديباأل العملمن  نضمتي
  ٥.الصورة.٤ ،. الفكرة٣ ،. اخليال٢ ،العاطفة

له  ،ترعخمالذي  وغري ذالكأقصوصة األوأالقصاص أو من نوع الشعر دبألكل ا
دب و يف مفهوم خاطر ألليف مفهوم معىن  هناك خمتلف .طبعا املعىن على األوسع

لنظرية اليت ستخدم ابا األدب لتعريف املعىن األعمق يف التأويل ىل طريقةإحيتاج  ،الفقرة
  من املعىن الداليل والتلميحي. نضمتتألدب استخدمها ا اليت ن اللغة. ألزدهرتإقد 

 اجليناتية ة عندالقصن إ ٦اخليال.يف  سواء القصة واألقصوصةكانت 
)genetic( من شخصيته وخلفية ثقافته. تعبري طبقة هي يائومنهما شخصية  الرِو

لقصة  ٧قع حوله.ي ستطاعته ومااالكاتب وسيكولوجه وشهيته وجمتمعيته وجتريبته و
القصة أطوال من األقصوصة هو  والفرق. الفرق األساسى بينهما تساويالوأقصوصة 
حكت  تفصيال واألقصوصة  شخصيةالعن  حكت القصة كله ليس كمثله.ولو كان 

ومنها موضوع )intrinsicعنصر داخلي ( لكن هلما تساوية وهي، ةهنيهشخصية ال
  وخلفية ومكيدة وجهة نظر وغريها.

جنيب الكيالين ليل القصة الىت ألفها حت باحثراد الأبناء على تبيني عن القصة 
نشرح إالذي  دباء مبصرأاحدى  هو . جنيب الكيالين"الرجل الذي أمن"باملوضوع 
هناك نوع  ،بذكائه وخياله عمل االديبكثريا من ال جنيب الكيالين ديب. انتجألاالسوق 

ولد جنيب بن إبرهيم بن عبداللطيف الكيالين يف  .الشعر والنثر واألقصوصة واملسرحية
قرية (شرشابة) يف حمافظة الغربية، من حمافظات مجهورية مصر العربية. وكان ذلك يف 

                                                             
٥. Akhmad Muzakki, Kesustraan Arab:Pengantar Teori dan Terapan (Yogyakarta:Ar 

ruzz,2006), hlm.65.  
٦. Partiningsih 	
��  .hlm.43  ,��� ا
٧. Taufik A. Dardiri, Persoalan Pendekatan dan Metode Dalam Penilitian Sastra Arab 

Modern dan Kontemporer, Bunga Rampai Bahasa, Sastra Dan Kebudayaan Islam 
(Yogyakarta : Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga, 1993), hlm.16.  



٣ 

 

 

م. وأسرة الكيالين أسرة  ١٩٣١املوافق بواحد من يونيو عام   ١٣٥٠شهر احملرم عام 
يف الزراعة، ويعول  كبرية تقطن (شرشابة) وبعض القرى احمليطة ا، وكان والده يعمل
أكربهم سنا، وأمني،  أسرته الكونة منه، ومن زوجته، وثالثة أبناء هم : جنيب وهو

وحممد، وحني بلغ جنيب الثامنة من عمره إندلعت احلرب العاملية الثانية، فعاشت القرية 
يف أزمة إقتصادية شديدة، وقد زاد األمرشدة الزام الفالحني يدفع حماصيلهم إىل قوات 

حتالل الربيطاين، فأصبح احلصول على حد األدىن من ضروريات احلياة أمرا بالغ اإل
أن احد رائعته مبوضوع "الرجل الذي أمن"  القصة من احثبتار الخإ ٨الصعودية.

 شخصيةعن الشبان كالتلك القصة يحتكألن  يف هذا البحث، تحليلال يكون موضع
. بعد أن مير بعض العقبة يقيقاحل واحلب سبيلالوجد لقد  ريان.إمسه او األساسي
، اتادثيف احلاملركب  ن ميكنه لتفصيل العناصرأكثريا من تتابع احلادثة فيها وقعت 
و أ ،الرواية تلك يف املركبفي يالتركيب األكتاين و التركيب الوظ يف واخلاص

ان ك .يمعروفا عن العنصر السرد ن يكونأ يستطيع النهايةويف  .ادثات من القصةاحل
استخدم ن فيها احلادثات الىت تنطوي على شخصيات. مهتم لتحليل القصة أل باحثال

  ٩يركز النهج على الرائعة نفسها. ،جا موضوعيا باحثهنا ال

 رمياسج) جلريداس يوليوس (أو جوليانأل ظرية بنيوية سرديةن باحثستخدم الإ
 من الرائد عن األسطورةرائعة  . بدأ التحليل البنيوي للسرد احلديث منيف هذا التحليل

وس الذي كلود ليفي سترالبنيوية الفرنسية،)anthropologyروبولوجيا (تأنهل أ
 ١٠من املوضوع األساسي. نواعاتتامل ليكون يرى بعض األساطري يبدو أا خمتلف

أكتانات  ألنه هناك ستة ،أكتانية معروف باسم نظرية رمياسج قترحهاإالنظرية اليت 
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 معروفة باسماليت لفالدميري بروب  نظرية تبسيط. هذه النظرية هي الثنائيةاملعارضة 
  ١١.هات الفاعلةا جلفيوظ ٣١ فصل بروبو جهات الفاعلةنظرية وظائف من 

 د البحثيدحت . ب

  املسئلة األتية : لباحثتبيني خلفية املسئلىة حد ابناء على 

نجيب ل" الرجل الذي أمن " رواية يف  الوظيفي بناءوال األكتاين البناء ما أنواع .١
 الكيالين؟

" الرجل الذي أمن  روايةفي يف يالوظ بناءالاألكتاين و  بناءالقة بني العكيف  .٢
 نجيب الكيالين؟ل" 

  هوفوائد أغراض البحثج. 

  األتية : فوائدالهداف واألهلذا البحث موافقا على حتديد املسئلة 

 النظري .١
" الرجل الذي أمن "  روايةفي يف يالتركيب األكتاين و التركيب الوظتعريف   . أ

 ألفها جنيب الكيالين.
في يف القصة " الرجل يالقة بني التركيب األكتاين و التركيب الوظعتعريف  . ب

 الذي أمن " ألفها جنيب الكيالين.
 العملي .٢

 تطور املعرفة وخاصة يف األداب.تطبيق و  . أ

                                                             
١١.Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra dari Strukturalisme 

hingga Postrukturalisme Perspektif Wacana Naratif  (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2011), 
hlm.137-138.  
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بنظرية البنية  اخلاصحتليل الرائعة األدابية وعن  اءرمعرفة زائدة للقليكون ب. 
  رمياس.ج ألجلريداس يوليوس السردية ل

  التحقيق املكتيبد. 

يف البحث  تساويا مل يكن يف هذا الفصل أكد الباحث أن العالقة ذا البحث
  .بحثبعض البحوث وهلا العالقة ذا المن خر. وجد الباحث األ

دا بكلية أاللغة العربية و طالبة وهي ين كورنياويتأالبحث الذي كتبه  .١
كتبت  .سالمية احلكومية جبوكجاكرتااإل كاجبامعة سونان كاليجا داب والثقافةاأل
دبية أب الكيالين : دراسة نقديةمن لنجيأ يف رواية الرجل الذي "صورة املرأةوضوعمب

يف هذا  ماإو نسائية ظرةستخدام نإرواية جنيب الكيال ين ب يف. يف حبثها يبحث "نسائية
 بنيوية سردية ل أ.ج. جرمياس. الباحث نظريةستخدم إالبحث 
"حكاية املالك حتت املوضوع  ٢٠٠٧طهاري سنة مني أالبحث الذي كتبه  .٢

. "لف ليلة وليلة (دراسة حتليلية بنيوية جرمياس)أيف  عمر وولده ساكر وضوع املكان
 كاداب والثقافة جبامعة سونان كاليجادا بكلية األأاللغة العربية ووهو طالب 

كتان وجد األ هو أن الباحث سالمية احلكومية جبوكجاكرتا. نتيجة هذا البحثاإل
مملكة  رم وبغداد و القسطنطينية و أصبح املفعول يف توحيد  ساسي من تلك حكايةاأل
واملرسل ورمزا.  هو كان مكان ونزهة الزمانساسي من املفعول األ والفاعل ساسي.األ
مملكة  رم وبغداد و القسطنطينية كاملستلم. مرجانة ن. اصوفية وابريزة وعمر النعمهو 

 .العجوز وأفيدون وهردوب كال ووزير ديندا وكونج كاملساعد.
(دراسة  محد حباثرألعلي "مسرحية انرباطرية يف املزاد ث حتت املوضوع. البح٣

وهي طالبة  ٢٠٠٥ويدي هاستويت سنة الذي كتبه "حتليلية بنيوية ل أ.ج جرمياس)
سالمية احلكومية اإل كاداب والثقافة جبامعة سونان كاليجادا بكلية األأالعربية واللغة 

هلا  كتنات وبناء الوظيفي يف تلك مسرحيةاألأن العالقة بني  جبوكجاكرتا. بني الباحث
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. أ) محولة املعىن : القائد الصاحل هو العادلة واحلكيمة و قادر على وضع مصلحة مانةاأل
  لم ليكون األفضل.ب) نية املعىن : ال تست الشخصية.العامة فوق مصلحة 

دا أوهي طالبة اللغة العربية و  ٢٠٠٦ محد رغييب سنةأ. البحث الذي كتبه ٤
حتت  سالمية احلكومية جبوكجاكرتااإل كاداب والثقافة جبامعة سونان كاليجابكلية األ

حتليلية بنيوية  حمفوظ دراسةكتاين والوظيفي يف رواية رفاعة لنجيب بناء األ"األوضوعامل
  ."سردية جرمياسية

 ستختدام نظريةإبيعىن  يف البحوث لديها املساويات حبث الكاتبستنادا إىل إ
مفعول هذا البحث  ذا البحث.املفعول يف هناك الفرق  سردية ل أ.ج جرمياس.بنيوية 

بنيوية سردية ل أ.ج  ل بنظريةلّوحم لنجيب الكيالين "الرجل الذي أمن"هو رواية 
  .جرمياس

  النظري طارإلا. ٥

  جلرمياس سرديةأ. بنيوية 

 ملفهومديب والاملنهجي ا تطبيقالعتبارها حماولة إب ١٩٦٠زدهرت البنيوية سنة إ
يفهم عن النسق ن أال بدله  ١٢.فردينان دي سوسري ،مؤسس اللغويات البنيوية احلديثة

 لتجنب األخطاء يف التحليليف مفهوم البنيوية paroleوالتركيب او   langueو أ
. وهذا أن يف البنيوية مر مهمأهو  تصور الوظيفي ١٣ستخدام نظرية البنيوية.إب الذي
ا باحلد األقصى من وجود وظيفة، أي عناصر كالسمة من تلك النظرية دورال تكون

                                                             
١٢.Terry Eagleton, Teori Sastra:Sebuah Pengantar Komprehensif  

(Yogyakarta:Jalasutra,2010), hlm.139  
١٣.Jean Piaget, Strukturalisme (Jakarta:Yayasan Obor  Indonesia,1995), hlm. Xi (Kata 

Pengantar oleh Benny H.Hoed  
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 ،العناصر و املأكثر من جمرد  ن التركيبأذا. وترابطصر املاالعنة بني عالق إظهار
  ١٤واألدب هو أكثر من جمرد فهم اللغة كوسيلته ومن جمرد جمموع الشكل واملضمون.

نراتولوجي   .(اي نراتولوجي) ياسردكانت نظرية بنيوية جلرمياس نظريا بنيويا 
يف احلكاية وهو  قبل أنه نظرية نصية و احلكاية.أوهو القصة  مأخوذ من اللغة الالتينية

على زدهرت إوهذا  احلكايات وكيفية القائها يف النظريات اليت تبحثاتيعين جمموع
  ١٥عالقة الفعل والفاعل واملفعول.لغوي كلا ساس التشابهأ

لدراسة القانون يف  ألول مرة يأيت إىل فرنسا ،بليتونيا١٩١٧ سنة جرمياس ولد
الوسطى وعاد إىل القرون يف ثقافة بال مستغرِقان يف املدينة عندما كا. جامعة غرونوبل

بعد عودته إىل فرنسا سنة  .اروسيأجرا أملانية وinvesi، ملشاهدة١٩٤٠نيا سنة ليتو
شفرة على بحث يف الوبلغ يف أطروحته اليت ت ،لدكتورةل، بدأ برناجمه  ١٩٤٤
 le mode en 1830. Esai de description du“املوضوع

vocabulaire vestimentaire d’apres les journaux de mode 
de I’epoque” . املهم الذي يبحث و  املقال املؤثر جرمياس نشر ١٩٥٦يف عام

والذي يستخدم رائعة الشخصيان األخرى، وهي  ،سوسي ن ديارائعة فردين يف
حوايل  سنة  عد مرور عشر سنواتبو. موريس مرلو بونيت و كلود ليفي شتراوس

الّة  ىوالشخصية األخر   J.Duboisمع روالن بارت و أقام جرمياس ١٩٦٦
langanges حتت املوضوعوىل رائعته األ ونشر“semantique 

strukturale” .مع تودوروف ، كريستيفا ،  تعاقد جرمياسGenette  ،ميتز ،

                                                             
١٤.Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra dari Strukturalisme 

hingga Postrukturalisme Perspektif Wacana Naratif  (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2011), 
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 college de“السمائية لليفي شتراوس يف  البحوثكعضو  وشخصية أخرى
france”   ١٩٩٢.١٦. تويف جرمياس سنة  

أن  على رأيه ن دي سوسري.اهو تصور الفرق لفردينساسي جلرمياس أ تصور
) two object termصطالح (مفعول اإل اثنا قلعلى األظهارإتصور الفرق هو 

هذا ). the relatinship between the termsالعالقة بينهما ( وتسبيك
 عالقةاليف املعىن وجود و .نه اليعطي املعىنأ،خرعلى املفعول االدحاآثار املفعول الويعىن 
 األسبقية من العنصر هي يف البنيوية أن عالقة بني العناصريؤكد  .املفعوالت بني

 .طريق حتديد املواقع مع العناصر األخرىالعنصر حقيقيا بمعىن كان ،. وبالتايلبنفسها
  ١٧بالفعل من الفاعل.هتم جرمياس إية ويف النها

 كتانبناء األ  . ب

 ليس يسبب نظريته acteursكتان و  األبناء على تعبري  قدرة جرمياس
جتماعية و لتحليل الفلسفية والدينية و العلوم اإلبل  ،فقط دباأللتحليل 
كتان أ يوه ،يف املعارضة الثنائي رتبهانات اليت اكتأقاسم جرمياس ستة ١٨غريها.

لصورة كا .١٩عارضساعد واملكتان املألم وترسل واملسكتان املأالفاعل واملفعول و
  : ةلتاليا

  

  

  
                                                             

١٦.Dr.Kaelan, Filsafat Bahasa:Semiotika dan Hermeneutika (Yogyakarta:Paradigma, 2009), 
hlm.229-230  

١٧.Nyoman Kutha Ratna, hlm.139  
١٨.Nyoman Kutha, Ibid, hlm. 138.  
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 بعد تلقي جسم للحصول على رادةيف تنفيذأو إ اجلهات الفاعلةالفاعل هو 
 الفاعلأكتان اراده الفاعل، واملرسل هو أمر واملفعول هو  ،أو األمر من املرسل املعرفة

الذي هو واملعارض الذي يستلم املفعول بعد ناله الفاعل،  هولم تسلنيل املفعول، وامل
سعي الفاعل لنيل عد هو الذي يساواملساعد عترض سعي الفاعل لنيل املفعول، إ

  املفعول.

  ٢٠.الوظيفي ج. البناء
بناء القصة الثابتة وتسمى  تعبريه عن األكتان وعرب جرحياس عن إضافة إىل

ميكن وبعدها مسميا ببناء الوظيفي و تسمى بالوظيفة.تدابري من بعض الين وبباملؤامرة. 
واألحداث  .وظيفيا املؤامرةكن حتديد متلسلة األحداث سو تفسريه على النحو التايل

  .لة أخرىحالة إىل حانتقال من هو اإل
مهمة البناء الوظيفي له  يسمى جرمياس بناء الوظيفي بوصف القصة وال يتغري.

والبناء الوظيفي له  الذي كان يف األكتان. من املرسل الفاعل يف عمل املهمةلتفصيل 
 دائما. خراأل الةاألويل إىل احل الةتحرك من احلتقصة الألن  ،كيفية العمل الثابتة

ل ، يالتحو طبقةالثانية، و األويل الةاحلأوال ،  . وتنقسم عملية وظيفية إىل ثالثة أقسام
. طبقة النجاحو طبقة األساسيةالو طبقة الشرطيةال، وهي وينقسم إىل ثالث مراحل

  : كما يف األقسام التالية. ةريالة األخاحل والثالث هو
  
٣  ٢  ١  

  الة األوىلاحل
  ةريالة األخاحل  طبقة التحويل

  طبقة النجاح  طبقة األساسيةال  طبقة الشرطيةال
                                                             

٢٠.Jabrohim,. Pasar dalam Perspektif Greimas, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 
1996. hlm. 16-19.  
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جزء يسبقها من هذه القصة و جود اإلرادة أوالرغبة يف  يه:  الة األوىلاحل
  احلصول على شيء ما، لتحقيق شيء ما، لتجد شيئا ، إلنتاج والبحث عن شيء ما.

الذي حيكي بداية املوضوعات التجارية يف ،  طبقة الشرطيةا.ول  طبقة التحول:
الثاين طبقة املساعدين و املعارضني.  طبقةيف هذه الفعول. كانت البحث عن امل

 الفاعل مواجهة متكنو فعولاملالذي حيكي نتائج التشغيل يف البحث عن  األساسية،
طال أب ي عن كيفية تواجه الفاعلحيكوهي  . الثالث طبقة النجاحكل الصعاب

إذا مل يكن هناك بطل حقيقي و بطل كاذب ولكن هناك الفاعل وحده، ههو .كاذب
  .البطل

يعىن يف  كما قبلهلقد انتهت كل الصراعات. كانت احلالة : هي  ةريالة األخاحل
  .األصليةاحلالة 

  البحث . منهجو

  . املشتريات مصدر البيانات١
أ. البيانات األساسية يف هذه الدراسة هي رواية "الرجل الذي أمن" لنجيب 

  ساسية.تتعلق البيانات األالذي راجع امل البيانات الثانية هي الكيالين.
، وهيمن خالل مجع البيانات باستخدام مكتبية (حبوث املكتبية)ب. وأجري 

  ٢١.الصلة مبوضوع البحث قراءة وحتليل ومراجعة األدبيات واملؤلفات هلا
  . حتليل البيانات٢

ا بعد احلصول على مجيع البيانات، إمبيانات هي حماولة الباحث لتحليل حتليل ال
 ، هذا التحليل هو التحليل الوصفياملستخدمة يفالطريقة  .يةأوالثان ساسيةالبيانات األ

  .أسهل للفهم ا، مما جيعلهاحملللةبظاميا البيانات تقدميث اليت والبح يعىن
 عرض نتائج حتليل البيانات .٣
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نتائج التحليل . نتهاء من حتليل البيانات هو تقدمي نتائج حتليل البياناتبعد اإل
 قرأتوميكن أن يفهم عندما  عاديةمستخدمة كلمات بغري رمسية يعىن ها قدم

  ٢٢.مباشرة

  نظام البحثز. 

  : كما يلي ليكون واضحا مرتبا نظام البحثالبحث  ايف هذ

، وحتديد البحث،   بحثتوي على مقدمة يتكون من خلفية الالفصل األول حي
نظام البحث، و منهجالنظري، و طاراإل، وتحقيق املكتيبوأغرض البحث وفوائده، وال

  .البحث

  .لنجيب الكيالين ختصار روية "الرجل الذي أمن"إهو  الفصل الثاين

نجيب الكيالين الفصل الثالث حيتوى على حتليل رواية "الرجل الذي أمن" ل
  أ.ج. جرمياس. ل سرديةبإستخدام نظرية بنيوية 

  ة.قتراحواإل اخلالصة حيتوى علىاخلتام و الفصل الرابع
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  لباب الرابعا

تام اخل  

 اخلالصة   . أ

نتهاء من التحليل على رواية "الرجل الذي أمن" لنجيب وبعد اال احلمد هللا،

راد الباحث أذالك رجرداس جوليوس جرمياس لستخدام نظرية البنيوية ألإالكيالين ب

بعد أن مير  عطاء اخلالصة من مفَاد القصة مبقاربة البنيوية.إختتام هذا الفصل بإل

قبل أن أعطى اخلالصة فامسحوا  ة هناك األحداث املتنوعة يف الرواية.ياملراحل التحليل

عطي املؤلف كثريا من تعاليم معينة للقارئ وخصوصا أ للباحث للتعبري أوال هو هناك

سه. ثانيا، كان  املؤلف مستخداما أسلوب اللغة اجلميلة. كيفية املؤلف يف للباحث بنف

  لى القارئ يف كل األحداث اليت حتدث يف الرواية.القصة ميكنه أن يؤثر ع

ن قام الباحث بالتحليل فخلص الباحث أن رواية "الرجل الذي أمن" أبعد 

أكتان الذي لديه التصفري.  ٤ومنها  ،مجاالإ أكتان ١٨لنجيب الكيالين هناك هناك 

األكتان الذي لديه وظيفة التصفري هو أكتان الثاين يف أكتان املعارض وأكتان الثالث 

يف أكتان املعارض واملساعد وأكتان الثامن يف أكتان املعارض وأكتان السابع عشرة يف 

) ٤أربعة () أكتان األساسى و١٤أكتان املعارض. من عدد األكتان فيه أربعة عشر (

، ٥، وأكتان ٤، وأكتان ١أكتان املؤيدين. و أكتان األساسى حيتوى على أكتان 

، وأكتان ١٢، وأكتان ١١، وأكتان ١٠، وأكتان٩، وأكتان٧، وأكتان ٦وأكتان 

. و أكتان املؤيدين تتضمن ١٨، وأكتان ١٦، وأكتان ١٥، وأكتان ١٤، وأكتان ١٣

  .١٧ان ، وأكت٨، وأكتان ٣، وأكتان ٢من أكتان 

كما الحظ البنيوي أن لكل شيئ العناصر اليت هلا العالقة بعضها ييعض لبناء 

ل موحد الواحد. و ال ميكن هلذه العناصر تقف وحدها لبناء كل موحد الواحد. ك
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القة بني األكتنات وبناء الوظيفي هو الذي يشكل رئيسي أو بنية القصة الرئيسية. 

وظيفي يف رواية "الرجل الذي أمن" لنجيب وكذلك عالقة بني األكتنات وبناء ال

   الكيالين هي عالقة مستمرة أو يسمى عالقة السببية لديه السبب واملسبب.

 املعارض، وأكتان سالم عتناق اإلإأكتان الفاعل هو اريان، وأكتان املفعول هو 

يف حماولة الفاعل للحصول على املفعول هم صقر وبنتوا وصوفيا ووالده وأصدقائه يف 

املساعد هم علي ومشس والشيخ عيد احلسيين وتالميذه  وأكتانلفرقة املوسيقية. ا

  والشرطة. وههي بناء األكتان يف رواية "الرجل الذي أمن" لنجيب الكيالين.

 رحاتقتاإل . ب

بعد أن قام الباحث بتحليل رواية "الرجل الذي أمن" لنجيب الكيالين 

رجرداس جوليوس جرمياس حت احلصول على باستخدام نظرية البنيوية نراتولوجية أل

  قتراحات هنا على النحو التايل :اخلالصة السابقة فتقدم الباحث بعض اإل

ن يعلمها القراء أمبا أن مفعول  هذا التحليل حيتوي على التعاليم اليت ميكن  .١

يتعلق مبحتويات هذه الرواية على دراسة األدبية الذي التحليل ه فقد قام ب

 فروع العلوم األخرى.أوغريها من 

ها جرمياس ال يقتصر على خرافة عربالنظرية البنيوية نراتولوجية اليت  مبا أن .٢

ن يستحدمه لتحليل املفعول األخرى على سبيل املثال القصة أفقط فيمكن 

 القصرية، أو نص املسرحية أو سينيما.

أمل الباحث بكون هذا التحليل يستطيع ان يكون ملهمة ملن يريد تعميق  .٣

 معرفته وخاصة العلم األديب.

زداد الناس الذين يريدون زيادة إهذا التحليل يكون   تتمامث باأمل الباح

ن يعطي النفع لنا من هذا أمعرفتهم وخاصة يف العلم األديب. واألمل األخري عسى اهللا 
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علوما كثريا  أعطناشكرا وعسى اهللا أن . التحليل للجميع، وخاصة للباحث نفسه

  مني يا القوي املتني.. أتاومبارك
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