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  جتريد 

(ABSTRAKSI) 

 
Novel Syabbab Wa Ghaniyat merupakan karya sastra populer yang 

merekam kehidupan dalam serba kemungkinan, karya tersebut menyajikan 
kembali rekaman-rekaman kehidupan itu dengan harapan pembaca akan mengenal 
kembali pengalaman-pengalamannya sehingga merasa terhibur karena seseorang 
telah menceritakannya. 

Novel tersebut merupakan sebuah karya sastra yang berasal dari Timur 
tengah yang menceritakan tentang dua orang perempuan yang memiliki latar 
belakang yang berbeda. Kedua perempuan itu bernama Tihani dan Fathiyyah, 
dimana Tihani berasal dari keluarga kaya, terpandang dan gemerlap, sedangkan 
fathiyyah berasal dari keluarga sederhana dan bersahaja. Kedua perempuan itu 
memiliki arti dan sangat berperan besar dalam perjalanan kehidupan seorang anak 
muda bernama Sami terutama dalam masalah cintanya. Cinta tumbuh di hati Sami 
ketika ia belum mengenal makna dan arti cinta yang sesungguhnya. Karena itu 
cintanya menjadi labil, sehingga ia terkadang terperangkap di antara dua perasaan 
sekaligus yaitu suka dan benci. Perasan itulah yang tumbuh di hatinya terhadap 
Tihani. Sami menyukai Tihani karena gadis itu cantik. Tapi ia juga membencinya 
karena Tihani angkuh dan suka meremehkan orang lain. Berbeda halnya dengan 
Fathiyyah, sami tidak saja mencintai tapi juga mengagumi gadis itu, karena 
rendah hati dan bersahaja.             

 Untuk menganalisis alur karya tersebut, agar bisa dipahami secara total 
maka penyusun akan menganalisisnya dengan mengaplikasikan teori 
strukturalisme Robert Stanton, yang lebih menekankan pada aspek unsur 
intrinsiknya yang meliputi tema, fakta cerita dan sarana cerita. Namun yang akan 
dibahas didalam skripsi ini hanya akan dibahas Tema, fakta cerita dan hubungan 
antar unsur. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai 
suatu karya, yang secara faktual akan dijumpai jika seseorang membaca sebuah 
karya sastra. 

Setelah analisis unsur-unsur intrinsik novel Syabbab Wa Ghaniyat ini 
dilakukan dengan menggunakan Teorinya Robert Stanton maka ditemukan 
bahwa  kekayaan, kemewahan dan kesenangan duniawi tidak selamanya abadi. 
Bahkan tak jarang terjadi, semua itu dapat menjerumuskan seseorang dalam 
kehidupan yang getir dan hina. Nasib seperti itulah yang dialami oleh seorang 
tokoh dlm novel ini dan novel ini juga menanamkan sebuah pesan bahwa tak ada 
kata terlambat bagi manusia untuk menyadari kesalahan dan kekeliruannya di 
masa lalu. Sehingga novel ini tidak hanya menceritakan tentang kisah cinta 
semata,tetapi  juga sarat dengan pesan-pesan kemanusiaan.         

 
 
 
 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 

  
 كلمة شكر و تقدير

  
و نعوذ باهللا من , إن احلمد هللا حنمده و نستعينه و نستهديه و نستغفره

من يهده اهللا فال مضلّ له و من يضـلله   ،شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا
له امللك و لـه   ،و نشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له. فال هادى له

و نشهد أن حممـدا عبـده و   . شىء قديراحلمد حيىي و مييت و هو على كل 
بلغ الرسالة و أدى األمانة و نصح األمة و  ،رسوله و صفيه من خلقه و حبيبه

اللهم احشرنا حتت لوائه و اسقنا بيده الشريفة شربة ماء . كشف اهللا به الغمة
  .آمني. نظمأ بيدها أبدا
 قد قمت ذا البحث إلمتام بعـض الشـروط األكادمييـة   , احلمد هللا

و أعترف بنفسى أن . للحصول على اللقب العاملى ىف علم اللغة العربية و أدا
و أتقـدم  . هذا هذا بعيد عن الصورة التامة حيث فيه النقصـان و العيـوب  
  :منهم , بالشكر و التقدير إىل من يساعدىن ىف إمتام و إكمال هذا البحث

عميد اجستري ور شهاب الدين قليوىب املضل احلاج الدكتالسيد الفا .١
داب جبامعة سونن كاليجاكـا اإلسـالمية احلكوميـة    كلية اآل

   .جوكجاكرتا الذى قد وافق على هذا البحث
 رمي الدكتور ألوان خريى املاجستري رئيس لقسم اللغـة كال دسيال .٢

 الذى قد وافق أيضا على كتابة هذا البحث
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ـ  توفيق أمحـد درديـري  احلاج  رالدكتوالسيد الكرمي  .٣  ترياملاجس
وهلذا أقدم شكرا جزيال على بـذل  . ف كتابة هذا البحثيمشر

  .جهده إلشراف هذا البحث
السادة الفضالء األساتذة لكلية االدب جبامعة سونن كاليجاكـا   .٤

 .   اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا الذين يعلمون علومهم
جلّ املوظفني ىف مكتبة اجلامعة و مكتبة كليـة اآلداب جبامعـة    .٥

نان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا الـذين قـد   سو
يسروا ىل طريقا ىف استخدام اإلمكانيات و التسهيالت حىت أمتكّن 

 .من توفري املراجع
أصحاىب احملبوبون الذين ال ميكن ىل أن أذكر أمسـاءهم واحـدا    .٦

 أصحايبو أخص ؤالء األصحاب من جاوى الغربية و . فواحدا
أقـول  , الذين قد شجعوىن إمتام هذا البحث, ةمسجد احلسنىف 

علـى الوجـه   . لكم شكرا كثريا على إعانتكم و معيتكم أمجعني
أسيف أنـدرى السـالم    األخص ألقى الشكر الدائم ألصحاىب

و لقمان احلكيم و عميد عبد احلميـد و أسـيف    وجعفر صديق
إجار و هندى الذين قد وهبوا ىل أنواع املسـاعدات ىف إمتـام   

حث  قد شاركوىن ىف خمتلف النشاطات الدراسية طول إقامىت الب
 .جبوكجاكرتا

فقد أوجداىن , ى الكرميان اللذان أرجو منهما الرضا و احلباوالد .٧
و سـائر  . و ربياىن حىت أحصل على الرجولة حتت حضـنتهما 

أشكركم على الرجـاء و  , Aa Adeو  Gus Aaو Teh" Ina"إخواىن 
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ىل ألستخلص منه احلمـاس ىف القيـام   احلب الذى قد أعطيتموه 
 .بأحسن ما ميكن من األعمال

أوجه , أفراد كثريون ال ميكن ىل أن أذكر أمساءهم واحدا فواحدا .٨
  .لديهم شكرا جزيال بكل تواضع

و أخريا أرجو أن تكون األعمال الىت قد قمت ا مقبولة عنـد اهللا و  
  .ا رب العاملنيأمني ي. صارت أسهاما يثيبها اهللا حبسن اجلزاء

  
  

   ٢٠٠٨يوليو  ١٨  ،جوكجاكرتا  
  الكاتب

  
  يدافريوس ديين
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  باب األول
 مقدمة
  

  خلفية البحث  .أ 
جندها خالل التعليم هناك كثري من النواحى التربوية الىت ميكن أن 

األدىب كالتربية األخالقية و الدينية و اإلجتماعية و املوقفية و اجلمالية و 
كان األدب شيئا مناسبا جدا عند الطالب الذين  ،إذن. اللغوية و ما عدا ذلك

  .يريدون أن يتعمقوا ىف دراسة اللغة العربية و أدا
ساسيان البد من هناك غرضان أ ،مطابقا حبقيقة األدب نفسه ،ولكن

أن حيصل الفاعل التربوى على قدر األدب : حتقيقهما ىف تعليم األدب و مها 
قدر "و يراد مبصطلح . حق قدره و على استحقاق العلوم الكافية ىف األدب

القدرة على أحساس اجلمال املوجود ىف العمل األدىب و " األدب حق قدره
  ١.رحيةاإلستمتاع به إما من الشعر أو النثر و املس

إن األدب ىف حقيقته و مجيع صوره تعبري خربة املؤلف و خدمتها ىف 
يقصد املؤلف أن جيعل اتمع القراء قادرين على  ،فبعمله األدىب. نفس الوقت

ه ليس هناك طريقة مناسبة فلذلك اتضح لنا أن. إحساس ما عانه من اخلربات

                                                 
١ hal 70  Jabrohim. Pengajaran Sastra, (Penerbit: Pustaka Pelajar 1994)  
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للوصول إىل إحساس تعبري املؤلف إال بطريقة الدخول إىل تعبري خربة املؤلف 
  .أى بقول آخر بقراءة أعماله األدبية

و مها  ،لكل عمل أدىب عنصران ميكن ملن قرأه أو استمتع به أن يشعره
ها املؤلف الرأى الذى أراد املؤلف أن يلقيه إىل القراء و الطريقة الىت استخدم

و الفرق الظاهرى الذى استخدمه املؤلف ىف تعبري خربته . إللقاء ذلك الرأى
و بقول آخر . سوف يفرق طريقة وصول ملس العمل األدىب لدى شعور القراء

إن طريقة ملس النثر سوف ختتلف عن طريقة ملس الشعر و ختتلف أيضا عن 
  ٢.طريقة ملس املسرحية

و لتحليل . رواية نوع من األعمال األدبية اجلذابة عند القراءإن ال
اإلقتراب  ،أوال. الرواية ميكن لنا ىف األساس أن نطبق نوعني من اإلقتراب

 ،اخلارجى الذى يشمل على النواحى اخلارجية ىف إعادة بناء املعىن من الرواية
ة البنيوية ىف العمل كالناحية اإلجتماعية و الثقافية للمؤلف الىت تتعلق بالناحي

اإلقتراب الداخلى الذى يبحث عن الرواية بطريقة نظر العالقة  ،ثانيا. األدىب
  ٣.بني العناصر املوجودة فيها

بالرغم من ذلك . إن تكوين الرواية موضوعا للبحث ليس شيئا جديدا
أنه ميكن لنا أن نقول إن الرواية حماولة على النحاور اللغوى ألن النص فيها 

ولكن البحث عن الرواية بوصفها عمال . يقوم بإعالم القصة باستخدام اللغة
فالرواية عمل اختراعى . بوصفها أداة لإلعالمأدبيا كان أكثر من البحث عنها 

و لكون ما يقدم ىف . يقدم شيئا خياليا من الوقائع الدنيوية أو رمزا منها

                                                 
 .٧٣. ص, نفس املصدر ٢
٣ Uki Sukiman dalam Adabiyat Jurnal Bahasa dan Sastra Arab, (Penerbit: Jurusan Bahasa 

dan Sastra Arab Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), hal 113. 
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العمل "أو " العمل اخلياىل"قد يطلَق عليها اإلسم بذكر , الرواية شيئا خياليا
و يراد منه العمل الذى يتضمن على اإلختراع و التكوين ىف  ،"اإلختراعى

األشخاص ىف األعمال اخليالية باملخلوق على  Barthes مسى. ألساسا
وجدنا صفتها األساسية , و إذا فحصنا الرواية من حيث بناء النص. القرطاس

أى أا تضمن كثريا على عدة من األعمال أو العالقة , هى صفة احلكاية
لعالقة الوقتية و ا. مهما وجِد فيها النص البياىن و النص اجلدىل أيضا, الوقتية

البد من استخدام  ،فلذلك ٤.توصل بني الوقائع الىت تكون القصة ىف الرواية
رية األدبية أو العلم الذى يبحث عن الصفات املوجودة ىف النص اقتراب النظ

. األدىب عند القيام بتحليل العمل األدىب حىت تكون للنص وطيفة ضمن اتمع
فوجود النظرية األدبية سوف يسهل ىف مطالعة العمل األدىب على صورة 

  .منظومة حىت يكون اإلنتاج منها قابال للمسؤولية ىف اال العلمى
, و ليس الشىء األجذب ىف القصة مسرية احلبكة أو الوقائع احملزنة

ولكن األجذب هو مهارة املؤلف ىف تصوير أخالق سكان البلدة املذكورة 
  .بتعبري معجب حىت تتغير الطبيعة اجلامدة إىل التمثال احلى املقدس اخلالد

اط و من أغراض األديب ىف كتابة عمله األدىب هو إللقاء منط من أمن
قدم  ،فبعمله األدىب. احلياة املثلى الىت عرضها خالل األشخاص ىف القصة

املؤلف الوصية األخالقية الىت تتعلق بالصفات اإلنسانية الشريفة و الكفاح ىف 
و كانت الصفات عاملية ىف احلقيقة مبعىن أا . حقوق الناس و قيمهم النفسية

                                                 
٤ Benny Hoed, Kata Dalam Novel Fungsi dan Penerjemahannya, Sebuah Kajian Tentang 

Penerjemahan Perancis Indonesia (Dicetak Gadjah Mada University 1992), hal.6. 
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ء أن يستطيعوا أن يستوعبوا هذه و يرجى من القرا. معتقَدة عند مجيع الناس
  ٥.الصفات و يطبقوها ىف احلياة احلقيقية

إن األخالق ىف العمل األدىي أو احلكمة الىت أراد أن يلقيها املؤلف 
ن أول كل عمل أدىب يكون ىف شكل تكون ىف شكل تعريف حسن دائما أل

 ،و إذا عرضت ىف القصة مواقف أو أعمال سيئة من األشخاص ٦.حسن
ال يعىن أن األديب أو ،حيث يلعبون دورهم إما كبطل الرواية أو خماصمهما

ولكن يرجى من القراء أن .  أن نتخلّق بأخالق غري جيدةاملؤلف يشجعنا ىف
فالشىء احلسن سوف سكون أوضح . يستنبطوا حكمة من القصة بأنفسهم

  ٧.مىت قارناه بالشىء السىيء
األخالقية صورة من الصور الدينية الظاهرة ىف العمل إن الوصية 

إا شىء أراد أن يلقيه . و كانت مضمونة منه ىف سياق العمل األدىب, األدىب
و الوصية . األديب إىل القراء حيث يكون نصيحة مباشرة تهدف إليهم

. ال ميكن أن يصل إليه الفرد إال بطريقة تأويل القصة ،كاملوضوع ،األخالقية
انت داللةً تطبيقية عن خمتلف األحوال الىت تتعلق بأمر احلياة كاملوقف و فك

و األديب يلقى الوصية خالل ظهور األشخاص . األعمال و األدب ىف املعاملة
  ٨.من القصة

                                                 
٥ Nurgiantoro, 1998: 321. http://id.wikkipodia.org/wiki.sastra.com. Tgl 13-03-2006. Jam 

13.30. 
٦), hal 16 Mangunwijaya, Y.B. Sastra dan Religiusitas, (Yogyakarta, Kanisius, 1994 
٧ Burhan Nurgiantoro, Teori pengkajian Fiksi (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press 

1998), hal 322.  , 
٨ Kenny dalam Nurgiantoro. 1998: 320-321. http://id.wikkipodia.org/wiki/sastra.com. Tgl 

13-03-2006. Jam 13.30. 
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حملمود تيمور  ال ميكن أن يفهمها اتمع  "شباب وغانيات" قصة إن 
و هذا احلال . فهما جيدا أو يستمتعون ا استمتاعا يسريا إال بدقة املراقبة

يتطلب من الباحثني أن يستكشفوا املعاىن الىت قصد إليها املؤلف حىت ميكن 
  .ثللقراء على الوجه العموم أن يستفيدوا من تلك األحبا

حىت  ،فلذلك لن خيلو األدب عن بنائه الذى يتكون من العناصر املكونة
  .ميكن للقراء أن يستمتعوا بالعمل األدىب بسبب وحدة عناصره

اتضح لنا أن ىف الرواية املبحوث فيها  ،و من املسألة الىت سبق بيانه
 و. عناصر حتتاج إىل البحث عنها كاملوضوع و حقيقة القصة و وسائل القصة

حملمود تيمور   "شباب وغانيات" قصة هذا هو الذى قد دفعىن إىل أن أختار 
  .موضوعا لبحثى

حتليل العمل األدىب باستخدام اإلقتراب  إىلإن هذا البحث حماولة 
فالبنيوية هى طريقة التفكري عن العامل و تتعلق ىف شكلها الرئيسى . البنيوى

و ىف البنيوية يلعب مفهوم الوظيفة . باإلعتبار و التصوير عن العناصر الداخلية
مبعىن أن العناصر بوصفها عالمة خاصة هلذه النظرية مل تقدر على  ،دورا هاما

أن تلعب دورها ىف شكل أجيد إال بوجود الوظيفة ىف سبيل الداللة على 
أن البناء مل يقتصر على العناصر و  ،إذن. العالقة بني النعاصر املشتركة

مل األدىب مل يقتصر على استخدام فهم اللغة وسيلةً له و و أن الع ،مشوليتها
و للعناصر وظائف خمتلفة حسب اختالف . على مجع الصور من مضمونه

و العناصر ىف دورها . سيطرا املتعلقة بالنوع و اإلتفاقية و التراث من األدب
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 و بتكوين العالقة بني ،تستحق الطاقة للقيام بإعادة التنظيم و ترتيب النفس
    ٩.العناصر و حفظها

  
   البحث حتديد  .ب 

و ىف هذا . و صياغتها خطوة مهمة ىف كل حبث البحث إن حتديد
 "شباب وغانيات" قصة البحث أحدد املسألة ىف حتليل العناصر الداخلية من 
و لكيال . Robert Stantonحملمود تيمور  بطريقة تطبيق النظرية البنيوية لـ 

 ،و كذلك لكى أحصل على اهلدف الذى أقصده ،يتوسع البحث أو يطول
النبإ و هى حتليل العناصر أصيغ املسألة الىت تتطلب منها اإلجابة إىل مجلة 

حملمود تيمور " شباب وغانيات " قصة من  )القصة وحقيقةموضوع (الداخلية
بها الباحث حتدد يجىف خلفية البحث فاملسائل اليت سي وانطالقا ملا سبق ذكره

  :مها نيلواىف األسئ

حتليل العناصر الداخلية اليت حتيط على موضوع  كان كيف )١(
  ؟حملمود تيمور" شباب وغانيات " قصة القصة ىف  وحقيقة

  
  كيف وجود العالقة بني عناصرها الداخلية ىف تكوين املعىن التام؟) ٢(
  
  
  

                                                 
٩ Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna S.U, Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra dari 

Strukturalisme hingga Post Strukturalisme, (Penerbit: Pustaka Pelajar 2004), hal 26.  
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  أغراض البحث و فوائده   .ج 
هو للوصول إىل  ،منها البحث األدىب ،إن الغرض من مجيع األحباث

و البحث ذو معىن . اإلجابة أو احلل من مسألة مقدمة خالل اإلجراء العلمى
البحث الذى له فوائد و منافع ظاهرة إما لتطور العلوم و إما للتطبيق  هو

حملمود تيمور  حتتوى على املسألة  "شباب وغانيات" قصة و . ضمن اتمع
 ،و هناك غرضان من هذا البحث. الىت ستحلّ خالل اإلجراء العلمى أيضا

  .الغرض النظرى و الغرض التطبيقى
ث إىل تطبيق املفاهيم من النظرية فالغرض النظرى هو هدف البح

شباب "  قصة البنيوية مؤسسا على أساس الترابط بني العناصر الىت تكون بناء 
و الغرض التطبيقى هو هدف البحث إىل إسهام . حملمود تيمور "وغانيات

فيرجى منه أن  ،الفهم و العلم للعمل األدىب بطريقة تطبيق النظرية البنيوية
 .ة األعمال األدبية األخرىيكون مرجعا ملطالع

 
  التحقيق املكتىب .د

إن الغرض من التحقيق املكتىب هو معرفة الدراسات السابقة املطبقة 
" شباب وغانيات" قصة و هى الىت  تتعلق بالبحث عن  ،على موضوع واحد

يقصد منه معرفة الفرق و اإلمتياز بينها و  ،و قصارى القول. حملمود تيمور
و إىل هذا املدى من الفحص أجد حبثا واحدا . سأقوم به بني البحث الذى

و هو البحث الذى كتبته  ،يدرس ىف نفس املوضوع مع البحث الذى سأكتبه
حتت العنوان شباب وغانيات حملمود ) ٩٩١١٢٤٠٠(امحد شريف العنام 

تيمور باستخدام الدراسة حتليلية سكولوجية للحصول على الدرجة العاملية 
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اللغة العربية و أدا بكلية اآلداب جامعة سونن كاليجاكا األوىل ىف علم 
و ىف اإلستنباط من حبثها وجدت أن الكاتبة . ٢٠٠٣اإلسالمية احلكومية سنة 

قدرت أو حلّلت األدب باستخدام حتليلية سكولوجية و حصلت على كثري 
  :منها ،من العالقات

حملمود " نياتشباب وغا" قصة  العالقة بني عناصر الدخيلية يف) ١( 
  تيمور

  .العالقة بني قواعد اللغة و النظرية األدبية) ٢(
 

  اإلطار النظرى  .د 
. يشمل العمل األدىب على أنواع النواحى من حياة الناس املعقَّدة

فلذلك ال ميكن للعمل األدىب أن يكون مفهوما بفهم جيد شامل عند مجيع 
. اج إىل تقديره خالل البحثحنت ،و ىف سبيل تسهيل فهم العمل األدىب. القراء

و ال ميكن رد . و مضمون العمل األدىب هو هو الفهم الشامل على القصة
بل قد صار حضوره مقبوال  ،حضور العمل األدىب وسط حضارة الناس
ال يقتصر , و إىل يومنا احلاضر. بوصفه إحدى احلقائق اإلجتماعية الثقافية
ق األدب و العمل الفىن الذى يستحالعمل األدىب على أن يقدر ىف قيمته ك

ولكن يعتبر أيضا بأنه عمل اختراعى يستفاد منه  اخليال و العاطفة فحسب،
  ١٠.بوصفه استهالكا علميا جبانب كونه استهالكا عاطفيا

قَّد البد من حتليل عناصره حتليال عميقا ىف إن العمل األدىب بناء مع
و التحليل البنيوى هو فصل ىف البحث األدىب يصعب التخلّص . سبيل فهمه

                                                 
١٠hal 10. Attar Semi, Metode Penelitian Sastra, (Bandung, Penerbit Angkasa 1993)  
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فلذلك صار التحليل . عنه ألنه ميكّننا ىف أن نصل إىل الغاية القصوى من الفهم
البنيوى على العمل األدىب وظيفة رئيسية عند الباحثني عن األدب من كل 

العمل األدىب ميتلك وحدة املعاىن الداخلية الىت ال ميكن  ألن ،ناحية
  ١١.استخراجها إال من نفس النص فقط

و اإلقتراب البنيوى يسمى أيضا باإلقتراب اهلدىف أو اإلقتراب الرمسى 
و ينطلق اإلقتراب املذكور من الظن األساسى أن . راب التحليلىأو اإلقت

العمل األدىب بوصفه عمال اختراعيا يستحق استقالال تاما البد أن يرى 
و مىت . كشىء يقوم بنفسه خال عن األشياء األخرى املوجودة خارج نفسه

ى يقصد الفرد إىل دراسته أو البحث عنه فاملبحوث أو املدروس منه هو النواح
الىت تكون العمل األدىب كاملوضوع و احلبكة و خلفية التشخيص و وجهة 
النظر و أسلوب اللغة و العالقة التآلفية بني النواحى الىت تقدر أن جتعله عمال 

و أما األمور اخلارجية كاملؤلف و القراء و البيئة اإلجتماعية الثقافية . أدبيا
  ١٢.ناء العمل األدىب املذكورفالبد من تركها ألا ال تتعلق مباشرة بب

و هذه . و العناصر الداخلية هى العناصر الىت تكون العمل األدىب
العناصر هى الىت جتعل العمل األدىب حيضر ىف شكل العمل األدىب و كذلك 

اخلية من الرواية هى و العناصر الد. تبدو حقيقيا عندما قرأ فرد العمل األدىب
و اعلم أن الوحدة بني أنواع العناصر الداخلية هى . الىت تكون القصة فيها

إذا نظرناها من  –أو بالعكس , الىت جتعل الرواية موجودة ىف صورا احلقيقية
و . وجدنا العناصر الداخلية تبدو ظاهرة عند قراءة الرواية –وجهة القراء 

                                                 
١١   Teeuw, Membaca dan Menilai Sastra (Penerbit: Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 1991) 

 .٦١. ص
١٢.hal 57 , Attar Semi. Metode Penelitian Sastra 
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احلبكة و اخللفية و الشخص و التشخيص و  يراد بالعناصر الداخلية هى
  ١٣.املوضوع و غريها

ىف تنفيذ حتليل  )close reading(و سوف أستخدم طريقة القراءة ااورة 
و هى طريقة قراءة النص منطلقةً من الرأى أن كل جزء من النص  ،العناصر

كانت الطريقة املستخدمة , و ىف األساس. ولية البناء املترابطحيلّ حمله ىف مش
ختلو عن  ،تؤكّد ىف العمل األدىب نفسه بوصفه وحدة األبنية املتعلقة املترابطة

ففى هذه الناحية ال ميكن لنا أن نقول إن عمال أدبيا قد . العناصر خارج نفسه
العناصر ( استحق معىن إال بعد توحد كل واحد من عناصرها املكونة

الىت تعكَس على بنائه كاملوضوع و السلوك و احلبكة و اخللفية و ) الداخلية
  ١٤.اللغة توحدا كامال

لرواية إىل ثالثة أقسام و هى احلقيقة العناصر املكونة من ا Stantonميز 
و احلقيقة ىف القصة حتتوى على ). األدب(و املوضوع و وسيلة التلفّظ 

إن هذه األشياء الثالثة تكون . و احلبكة و اخللفية) أشخاص القصة(السلوك 
عناصر العمل اخلياىل الىت ميكن التصور ا حقيقيا ىف أمر الوقائع و الوجود 

ذلك ميكن تسمية هؤالء الثالثة بالبناء احلقيقى أو الدرجة فل. من الرواية
و املوضوع هو أساس القصة الذى يتعلّق دائما مبختلف . احلقيقية من القصة

اخلربات ىف احلياة كاحلب و الود و الشوق و اخلوف و احلياء و ما أشبه 
دف و ىف حالة معينة قد يصري املوضوع مترادفا بالرأى األساسى أو اهل. ذلك

و أما وسيلة األدب فهى التقنية الىت استخدمها املؤلف . األساسى من القصة

                                                 
  ١٣., hal 23  Burhan Nurgiantoro, Pengkajian Fiksi 
١٤Zaenuddin Fananie, Telaah Sastra,( Muhammadiyah University Press, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 2002), hal 20.  
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و تظَن أن . الختيار املفصالت من القصة و ترتيبها إىل أن تكون منطا ذا معىن
  ١٥.هذه العناصر الثالثة توجد دائما ىف أى عمل خياىلّ

  
  البحث منهج  .ه 

أقوم فيه بدراسة  ،)library research(إن هذا البحث حبث مكتىب 
 مصدرين من القضايا و مها املصدر األساسى و املصادر الثانوية من املواد

و الطريقة الىت ستطبق على هذا البحث . املكتبية كالكتب و املقاالت و غريها
نفس العمل األدىب بتحليل العناصر الداخلية  هى الطريقة اهلدفية الىت تتركّز ىف

و تطبيق املفاهيم من النظرية البنيوية مؤسا على أساس الترابط بني العناصر 
  ".شباب وغانيات حملمود تيمور " قصة الىت تكون بناء 

أبدأ جبمع أنواع القضايا املوجودة و أحاول  ،و ىف أمر حتليل القضايا
استنتاجيةً كانت أو  ،دام الطريقة املذكورةأن أفهمها و أدرس فيها باستخ

  .حىت أحصل على اإلستنباط الصحيح الذى تصلح مسؤوليته ،استقرائية
  
  
  
  
  
 
  

                                                 
١٥   hal 20. .Stanton dalam Burhan Nurgiantoro, Pengkajian Fiksi  
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  نظام البحث  .و 
أقسم هذا البحث إىل أربعة , و للحصول على البحث املوحد املنظوم

  :و أما نظام البحث فهو كما يلى . أبواب و عدد معين من فروع الباب
حيتوى على خلفية البحث و حتديد املسألة و صياغتها  ،مقدمة:   األول  الباب

و أغراض البحث و فوائده و طريقة البحث و اإلطار النظرى 
  .و التحقيق املكتىب و نظام البحث و بنية البحث

  .حملمود تيمور"شباب وغانيات " قصة حملة سريعة عن :   الباب الثاىن 
 ،يل عن العناصر املوجودة ىف الرواية املذكورةالبحث و التحل:   الباب الثالث 

كالبحث عن املوضوع و حقيقة القصة و العالقة بني العناصر 
  .فيها

           قصةحيتوى على اإلستنباط من البيان و التحليل عن :   الباب الرابع 
و يليه سوف أقدم  ،حملمود تيمور " شباب وغانيات" 

 .اإلقتراحات من ذلك اإلستنباط
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  الباب الرابع

  ختتامإ
  

و أمره  ،احلمد هللا الذى علّم اإلنسان قراءة اآليات القرآنية و الكونية
فأرجو من وجود . اء و التحليل بكل واحد منهابالبحث عنها و و اإلستقص

و  ،هذا البحث أن أعطى إسهاما مثينا لنفسى خصوصا و للمجتمع عموما
أخص منهم طالب شعبة اللغة العربية و أدا بكلية اآلداب جامعة سونان 

و عسى أن ينتج هذا البحث . كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا
ىف ترقية النشاطات و اإلبداعات ىف اإلقامة مبواصلة تشجيعا لألجيال القادمة 

البحث األدق .  
 ،مود تيمورحمل" شباب وغانيات"قصة على  داخليةبعد القيام بالتحليل و

 والني السابقني يف باب املقدمةللمس وابكج تنيهام تنييصلح ىل تقدمي نقط
  : و مها
ب املثلث احل" شباب وغانيات  "قصة إن املوضوع األساسية من   .أ 

  .و اخليانة
ت هذه الرواية إن وحدة العناصر الداخلية من تلك الرواية قد جعل  .ب 

الكاملة و ذلك ظاهرا جليا مذكور قابلة أن تكون من األعمال 
   .ىف مدى ترابطها و بعضها من بعض
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  اإلقتراحات
  

إعلم أن العمل األدىب بوصفه حقيقة خيالية يقدر على أن ينفذ مجيع 
, إذن). و هذا ألن ال أقول جدران األديان و األمة(اإليديولوجية  اجلدران

ينبغى لنا أن نعى أن إلقاء الدعوة و النقد و النظر و املوقف خالل العمل 
فلذلك هيا بنا . األدىب شىء مثني مفيد جدا و خصوصا ملدة طويلة من األوان
ل أوفر و أجيد جنرب أن نبلّغ الدعوة للتحويل اإلجتماعى بنمط جديد ىف شك

  .ضمن اتمع مع استخدام األسلوب الفىن الديىن
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