
لسعيد رمضان البوطيزينممورواية 
)دراسة تحليلية بنيوية تكوينية(

هذا البحث
سالمية الحكومية يجاكا اإلبجامعة سونن كالوالعلوم الثقافيةلى كلية اآلدابمقدم إ

تمام بعض الشروط للحصول على اللقب العالمىإل
فى علم اللغة العربية وأدبها

توضع
نور قائدة النعمة

١١١١٠١٥٥: رقم الطالبة

شعبة اللغة العربية وأدبها
سالمية الحكوميةبجامعة سونن كاليجاكا اإلوالعلوم الثقافيةكلية اآلداب

جوكجاكرتا
م٢٠١٨





ج

الشعار
قل ّلو كان البحر مدادا ّلكلمت رّيب لنفد البحر قبل ان تنفد كلمت رّيب ولو 

)١٠٩لكهف، ا(جئنا مبثله مددا 
)٨-٧االنشرح،. (فاذافرغت فانصب، واىل ربك فارغب
)اوالد حارتناجنيب حمفوظ، (اخلوف ال مينع من املوت ولكنه مينع من احلياة 



د

اإلهداء

:أهدى هذا البحث إىل

كلية اآلداب والعلوم الثقافية

جوكجاكرتاليجاكا اإلسالمية احلكوميةجبامعة سونن كا



ry41ffi1

effi
aifT

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (02741 5t3949 Fax. (0274) 552883 yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B- I 1 Stun.02/DA/PP.00.9/03 t2)t8

Nama : NOR QOIDATUN N.
NomorlndukMahasiswa : 11110155
Telah diujikan pada : Rabu,28 Februari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

KetLra Sidang

rugasAkhirdenganjudul 
4,,+ ;,JJs a-^,\;s] *+t sL"^) \*"J .rj ;* +\r-r

t i++F
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Penguji II

Aning Ayu Kusumawati, S.Ag M.Si.
NIP. 1971061 2 200312 2 001

fu(^^-
Prof. Dr. Bermawy Munthe, M.A.

NIP. 19560703 198-s03 I 005

Penguji I

Drs. Mustari, M.Hum.
NIP. 19601116 199603 I 001

Yogyakarta, 28 Februari 2018
n Kalijaga

05/03/201 I





 ز
 

Abstrak 

Objek material pada penelitian ini adalah novel Mamo-Zein karya Said 

Ramadhan al-Buthi, sedangkan objek formalnya adalah strukturalisme genetik. Novel 

ini menceritakan tentang kisah cinta yang legendaris bangsa Kurdistan, yaitu pemuda 

kelas bawah yang taat beragama bernama Mamo yang mencintai Zein, seorang putri 

istana. Mereka tidak bisa bersatu sebab berbagai halangan, hingga Mamo mendekam 

di penjara dan putri Zein didera kesedihan. Akhirnya, mereka berdua menemukan 

jalan cinta yang sebenarnya, yaitu jalan cinta ilahi yang tersucikan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan struktur novel Mamo-Zein dan 

pandangan dunia Said Ramadhan al-Buthi. Sesuai dengan tujuannnya, teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teori Strukturalisme Genetik Lucien 

Goldmann. Sebagai sebuah ragam dari teori sosiologi sastra, strukturalisme genetik 

memiliki sejumlah kategori teoritis, yaitu: fakta kemanusiaan, subjek kolektif, 

pandangan dunia, struktur karya sastra dan dialektika pemahaman-penjelasan. 

Penelitian ini mengaplikasikan metode dialektik. Metode tersebut memandang teks 

sebagai titik awal dan titik akhir dari sebuah riset dan memperhatikan koherensi 

makna sebuah teks. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa subyek kolektifnya adalah Mamo 

sebagai pemuda kelas bawah yang mencintai putri istana bernama Zein. Tapi cinta itu 

tak direstui pihak istana sehingga tidak dapat menyatu dalam pernikahan. Pandangan 

dunia pengarang adalah tasawuf sebagai suatu solusi atas kebuntuan problem 

duniawi. Tasawuf menjadi begitu penting bagi al-Buthi di tengah derasnya arus 

formalisasi syari’ah dan orientasi materialistik seperti digambarkan lewat cinta Mamo 

dan Zein yang tak dapat bersatu di bumi, tapi masing-masing mendapatkan jalan cinta 

yang sesungguhnya, yakni cinta Allah Ta’ala. Nilai-nilai sufistik itulah yang juga 

diajarkan al-Bhuti dalam banyak karyanya yang lain, sekaligus dalam kiprah 

hidupnya.  

 

Kata kunci: Strukturalisme Genetik, Mamo-Zein, Tasawuf. 



كلمة الشكر والتقدير

والسالم على والصالة . مدهللا رب العاملني وبه نستعني على أمور الدنيا والديناحل
،هذا البحث بعون اهللا ورمحته وتوفيقهفقد مت. وعلى آله وصحبه أمجعنيسيدنا حممد

. لرغم من أنه بعيد من الكمال والتمام فإنه مما اشتدت اليه الباحثة يف تكميله وإمتامهوبا
. دهم و إن هذا البحث ال يتم إال مبساعدة الذين بذلوا جه

:وأخص بالذكر منهم،كال منهم الشكر اجلزيلعرض  أأن يولذلك من اجلدير عل

.عميد كلية اآلدابكاملاجسترييخري لوانأتوركالد لسيد الفاضلا. ١
شعبةكرئيس مصطفى املاجسترياندوستور كالد السيد الفاضل. ٢

.لكلية اآلداب
يف كتابة هذا قام بإشرايفالذي املاجستريبرماوي منطىتوركالد السيد الفاضل. ٣

.يكون البحث كما هو عليه اآلنبصرب حىت البحث
خالل دراسيت شرفيناالذي قد كمشريفي األكادمييتور مصطفى  كالد لفاضلالسيد ا. ٤

.يف شعبة 
.مجيع األساتيذ واألستاذات احملرتمني يف كلية اآلداب الذين علموين العلوم النافعة. ٥
. بوباحملمسفورناوأيب،احملبوبةسيت امينةأمي. ٦
يورفدا دوي فوتر خصوصا نوراهلندياين،ASSAFFA UIN Sukaاخويت يف .٧
تسعدين يف الصعوبة والسعادةواخي امحد توفيق الذي . ٨
يف دراسيتخاللرافقوينالذين شعبةزاء يف مجيع أصدقائي األع. ٩

.اجلامعة
...........يف حيايت احضرو كل من الذين . ١٠

نتقدات نتظر االأع جلميع القراء األعزاء و منافأرجو أن يأيت هذا البحث وأخريا 
.لتكميلهقرتاحاتواال
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الباب االول
مقدمة

ة البحثخلفي.أ

عناصر القصة العمل الذي يعرض تربليت تُعدبية اعمال األنوع من األالرواية هي 
ية اليت ولدت بسبب االرو و ١.املتعقدة

من حسّ م التأويل القوييضالذيل العظيمية هي العمة والسياسالجتماعيسائل اامل
وجبانب ٢.كعضو هشاعر ماالنطباعات عن وهآراءو هأفكار اء قإللالكاتب

من شاملتعبريهي (genetik)لفهم الّتكوينعلى وفقانصباعتبارهاوايةالر أنذلك
أشياء كثرية،ن علىتشمالمهاكال. ثقافتهخلفية و الكاتبشخصيةتطوق اليتساجناأل

االجتماعية وخربته هظروفو همهارات، و هأذواقو النفسية وهيئتهالكاتبشخصية منها 
هي وسيلة انصباعتبارها الرواية من ناحية أخرىو ٣.حولهدرته واألحداث الىت وقعتقو 

٤.فيه يعيش

١Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, ٢٠١٣), hlm. ٣٣٦.

٢Bermawy Munthe, Wanita Dalam Pikiran Najib Mahfuz: Telaah Strukturalisme Genetik,
(Yogyakarta: Belukar, ٢٠٠٨), hlm. ١٠.

٣Taufiq A. Dardiri, Persoalan Pendekatan dan Metode dalam penelitian Sastra Arab
Modern dan Kontemporer. Bunga Rampai Bahasa, Sastra, dan Kebudayaan Islam, (Yogyakarta:

Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga, ١٩٩٣), hlm. ١٦.
٤Roman Salden, Panduan Membaca Teori Sastra Masa Kini, (Yogyakarta: Gadjah Mada

University, ١٩٩١), hlm. ٣٧.



٢

ألن األدب تسمى. ثقافيةاإلنسانية والللحقائق ةالكائنة هيعمل األدبياأل
واألعمال وخياهلميةفكار اإلنسانألااإلبداعية من لتعبري وسائل األهدافى حدهو إ

قيقة أو واقع البشريةاحلشكل يعرف فيهاألن الكاتبقائق اإلنسانيةباحلتسمى األدبية 
ة الثقافيةواقعأن األعمال األدبية هي كما نقل فاروق من جولدمن. يف احلياةتكوناليت

اخليالية طبيعة من  احتاد النتيجةهذا ألن األعمال األدبية هي٥.وبنيتها الىت هلا املعىن
.و زينممواية الر كما كان يف .يةالواقعو 

هو ها شاعر يعد من اعظم شعراء األكرادصاغهي ملحمة شعرية ممو زينرواية 
أمحد خاين، وهو واحد من علماء األكراد الذين برعوا يف علوم الفقه والفلسفة والتصوف 

وكان من آثاره ديوان شعر باللغة .أول من ابتداع الشعرا القصص ىف األدبو .واألدب
نقلها الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي إىل مث ٦.أحدث هذه القصةالكردية دون فيه 

زينمامو حكت الرواية ٧.العربية أي البنيان العرىب املشرق واقام بنينها القصصي اجلذب
منتصف الدولة العثمانية،بالضبط يف . نبوطام يف جزيرة١٣٩٣ثت يف العام قصة حد

ال ميكن أن تكون احلب اليتقصة هي،مموزينقصة إن.األمري زين الدينهوكان رئيسها
يسمح ملك امري زين الدين اخته ال. دة نظرًا ألن هناك فرقا يف طبقة إجتماعيةموح

.مع مامو ألنه عبد للملكتعيش ) قصة احلب(طة احملبوبة، األسرية زين لبناء الربي

العامل بسم عروفموهو هو سعيد رمضان البوطيينز و ممؤلف الروايةإن م
عة منها الفقه والفلسفة و تتحدث عن العلوم املتناكثر من االديب ألن كثري من أعماله

كتبها يتالهي من الرواياتمموزينروايةتوكان.كثري التصوفهأفكار و . والتصوف
.البوطي

٥Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturalisme Genetik Sampai Postmodernisme,
(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, ٢٠١٣), hlm. ٥٧.

. ٣. ص,)٢٠١١,دار الفكر املعاصر :دمشق(،ممو زينسعيد رمضان البوطى، ٦
١. ص…ممو زينسعيد رمضان البوطى،٧



٣

ككائن من املمموزينالرواية اخرتت الباحثة
فوق واحد هو مبيع (best seller)هي من الروايات األكثر رواجامموزينأوًال، الرواية

ة هلذه الروايثانيا، . املتنوعةاللغاتإىل ذلك، ترمجت هذه الرواية اىلضافة إلوبا. مليون
ثالثا، . ري متأثعالقة و 

ه فكار على ايشملالتعبري للروح العميقة الذيانعكاسهيهذه الروايةعند املؤلف
هناك مجاليات السوسيولوجي رابعا،. ه خالل عناصر اهليكل يف العمل األديبآمالو 

تشمل األعمال األدبية على مجاليات السوسيولوجي عندما تقوم .يةالرواهذهيفواألديب
نات الكون، والشخصيات والكائبني رؤية العامل و بالبحث عن العالقات تلك األعمال

مجاليات األديب عندما األعمال األدبية تشمل على. يف األعمال األدبيةاليت مت إنشاؤها
املعينة مثل عناصربني بدع املؤلف و القاتبالبحث عن العيةتقوم تلك األعمال  األدب

. االسلوب واألخيلة والنحو وغريمها

. بالنظرية بنيوية تكوينيةة للبحث صاحلزينممولذلك رأت الباحثة أن الرواية
بنيوية تكوينيةية ميكن حبثها بالدراسةألدبعمل ااألأنّ لوجني جولدمنحيث ذكر

.األدبيةالسوسيولوجيةمالياتجلحتتوي على املعايري 

تحديد البحث.ب

بالدراسة زينممورواية يف ة يتحّدد الباحث، املذكورةالبحثخلفيةبناء على
الشخسية ،البوطي كنظر العاملرمضانتكوينية وهو كيف يكفر سعيد بنيويةالتحليلية

السؤالو . عليهاةعلى العالقة اخللفية لبنيوية اإلجتماعيتويالبنيوية يف الناص الذي حي
:كما يلي

؟ن هو سعيد رمضان البوطيم.١
؟ممو زينرواية  لارجي اخللي و تركيب الداخما.٢



٤

العامل، اجلمعي، وعملّية الرتكيبة، ورؤية ، والفاعلاالوقع اإلنسايننتكيف كا.٣
؟ممو زينيف رواية يضاحالفهم واإلو 

أغراض البحث وفوائده. ج

الغرض.١

:غرض مستند إىل حتديد البحث السابق، وهوهلذا البحث

هيئة الروايةوف خلفية الكاتب يف ملعر -
زينممولروايةارجياخلخلي و املعروف الرتكيب الد-
االوقع اإلنسانية، والفاعل اجلمعي، وعملّية الرتكيبة، ورؤية وملعروف -

ممو زينالعامل، والفهم واأليضاح يف رواية 
ئدة البحثفا.٢

ى هذا البحث ليتربّع به تطّورا للبحث على النصوص األدبية، خاّصة يرج
ث زيادة يف تفهيم االنتاج ويساعد البح. على النصوص اليت ألّفها األدباء العرب

العريب واملوضوعات احملتوات فيها للطّالب والطالبات، واألفضل للطّالب األديب
 .

التحقيق المكتبي. د

، االوللسعيد رمضان البوطى يف البحوث، منهاممو زينوقد ُحبثت رواية
مضان البوطى لسعيد ر ممو زينالرواية"لسيت راضية الصاحلة، باملوضوعالبحث

ب والعلوم اإلنسانية جاميعة شريف هدية كلية اآلداهي الطالبة يف)"دراسة نسوية(
سيت راضية الصاحلة حبثتوقد. م٢٠١٤يف عام جاكرتااهللا االسالمية احلكومية 

رأة يف كيف امليعين بالسوال،ممو زينيف رواية النقد االديب النسويفيبحثها عن 



٥

البحث وهو كان محاسي نسوية يف واحد نتائج . 
.كان جيب أن حتصلالشحصية العلى اي زين لكفاح احلقوق اليت  

زينممو املذهب الرومانتيكى يف قصة "باملوضوع ، البحث ألستويت الثاني
يل والعلوم اإلنسانية جامعة سونن امبهي الطالبة يف كلية االداب " لرمضان البوطى

املذهب الرومانتيكى هي املذهب . م٢٠١٢االسالمية احلكومية سورابيا يف عام 
وقد حبثت استويت .ام وموطن الشعورهل

والسعادة واحلزن يف يف حبثها عن حتليل العناصر املذهب الرومانتيكى منها اجلمال 
.قصة ممو زين

زينممويف قصة ممو وزينشحصية "البحث لسيت مطمئنة باملوضوع الثالث، 
لعلوم هي الطالبة يف كلية االداب وا")عند سغمون فرويد(لسعيد رمضان البوطي 

وقد .م٢٠١٦اإلنسانية جامعة سونن امبيل االسالمية احلكومية سورابيا يف عام 
. حبثت سيت مطمئنة يف حبثها عن اهلو واالأنا واالأنا االعلى

رميو وجوليت األدب ) مم و زين(قصة "لرمزي عقراوي باملوضوع ةاملقالالرابع، 
عن ومقالته.٢٠١٣يف عام com.fachtiniraq.wwwهو الكاتب يف . "الكردي

.ان القصة مم و زين كقصة رميو جوليت

ات الشفوية وشعر مم زين بني الرواي"ألمحد قطو باملوضوع ةاملقالالخامس، 
عن قالتهوم. ٢٠١٣يف عام com.mederatkurd.wwwهو الكاتب يف " امحد خاىن

ل املرامي السياسية يف القصة مم وزين، فقد كان متفقون حو ان مجيع املتقني الكرد
هدفه ان الكردي كان قادرا على ان يصبح امة عظيمة لوال األحطاء والنواقص مثل 

.مل ميت بعده" بكر"عدم االتفاق، ولكن لألسف نشعر يف هذا اليوم ان 
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الوجه اآلخر للبوطي متجسد يف ممو " ة البتهاج يونس باملوضوع ، املقالالسادس
ومقالته عن. ٢٠١٣عام يفcom.space-thought.wwwهو الكاتب يف ." نزي

على ضرورة مجع احملبني تطبيق لقول 
ويسيس ال أرى للمتحابني اال النكاح وهي قمة التحرير، فبأءي حق يأيت منا " النيب

.وهو الوجه اآلخر للبوطي متجسد يف ممو زين. الدين لكبت احلب وحترميه

لسعيد نممو زيهذا البحث قامت الباحثة بدراسة بنيوية تكونية من الرواية يفو 
تركيب جود االرتباط بني تركيب الرواية و لبوطي الذي يبحث يف و رمضان ا

وعلى ذلك، فهذا البحث خمالف لبحث سيت . االجتماعى الذي مسى برؤية العامل
. راضية الصاحلة اختالفا تاما من حتليل البحث واقرتاب البحث وغريها

ظريطار الناإل. ه

إطار النظر هذا البحث اّما . مشكالت البحثلّ ظرى كهْدي حلعامل إطار الن
.مصوغ تصوير النوعيّ 

تكوينية النظريةبنيوية.١
وهو مقاربةَحبث األعمال األدبية كموضع البْحث هناك تقريبني على األقل،يف
.واخلارجيالدخليالرتكيب 

ة هي موضع عمل أدبيأنظرية أن الاستناداً علىمن فهم مقاربة الدخلي إستوَحى 
من فهم أن اخلارجي إستوحىومقاربة ٨.اليت تنظم والوفاء بنفسهأي موضع. مستقلْ 

أو معروفة ٩.ة، ومجاعة اجتماعيةي، حقيقة واقعة هو موضع منضم عن اديبعمل أدبيأ
.

٨Lihat Rene Wellek dan Austin Warren, teori Sastra, (New York: Penguin Books, ١٩٧٦)
٩Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra dari Strukturalisme Genetik Sampai Postmodernisme,

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, ٢٠١٣), hlm. ٢٠.
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اف ضعة اليت حاولت أن تساعد حلَّ املشكلة نظرية بنيوية تكوينية هي نظري
اهتماما تكوينية هي نظام اليت نظرية بنيويةوبعبارة أخرى، ١٠.خلارجيةوانظرية الداخلية

.ة والثقافية، مع الفاعل ولدهللنصوص األدبية واخللفية االجتماعي
على معىن يد أكثرالتشدتكوينية، األعمال األدبيةبنيويةيف دراسة التحليل

أو (simbolik)، رمزية (ikonik)مبدعمتزامن من معىن األخرى مثل معىن 
: ثالثة عناصر، هيتتضمنبنيوية تكوينيةدراسةللولذلك ينبغي. (indeksikal)الئحة

.١١فية التارخيية واالجتماعيةاخللوخلفية كاتب، و الرتكيب الدخلية،
لكن ال يّتبع هذا املذهب، معتقد املاركسية(Lucien goldman)وجلني جولدمن 

١٢.يوسع هذه النظرية معروفة بدراسة بنيوية تكوينية

١٣.تعطى اهتماما على أصوهلا وتارخيها

واألعمال اإلنسنية جواب من . ية بنيوية معنويةوحدث جولدمن اّن الواقعة اإلنسن
الفاعل اجلمعي والفردى ىف حالة معّينة كابداع او جتريبة العادة التصوير عن الواقئع 

من أعمال ةوالنتيجة احملصولة واقعيّ . واألحداث لتكون مناسبًة وموافقًة مبا اراد وأمل
والنص األدّيب الذي هو ذو قيمة انّه ١٤.الناس لينال التوازن واألفضال بالبيئة حوهلا

ويوكل البنيوّي املعنوّي رؤية العامل املؤلف كجزء . بنيوية معنوية وجيد فيه  االتصاق
.١٥.

على قسمني، مها النتيجة األدبية وعند جولدمن، كانت النتيجة األدبية تنقسم
فأّما . اليت يؤلفها املؤلف األول واملؤلف الثاين

١٠Atar Semi, Kritik Sastra, (Bandung: Angkasa, ١٩٨٩), hlm. ٥٤.
١١Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode dan teknik Penelitian Sastra, (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, ٢٠٠٤), hlm. ١٢٣.
Jabrohim dkk, Metodologi Penelitian Sastra, (Yogyakarta: Hanindita, ٢٠٠٢), hlm. ٥٩.١٢

Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra, (Yogykarta: Pustaka١٣

Pelajar, ٢٠٠٤), hlm. ١٢٣.
Zainuddin fananie, Telaah Sastra, (Surakarta: Muhammadiyah University press, ١٤

٢٠٠٢), hlm. ١١٧.
Rachmat Djoko Pradopo, Kritik Sastra Indonesia Modern, (Yogykarta: Gama Media, ١٥

٢٠٠٢), hlm. ٢٥٩. ١٥
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واّما . هي نتيجة أدبية تركيبها مناسبة وموافقة ببنيوية الفرقة والطبقة االجتماعية املعيّنة
النتيجة اليت صدرها املؤلف الثاين، هي نتيجة أدبية تضّمن نقل صورة من الواقعّية 

تستخدم لتحليل النصوص فالبنيوية التكوينية توافق ان. االجتماعية ويقظة اجلمعى
كان فيه .باّن النصوص األدبية املؤلفة أدب كبري. األدبية اليت خيرتعها املؤلف األول

الذي يقابل حبالة االجتماعية الفسادة وحياول ان يكسب قيمة ١٦الشخص املشكلي
.وستعترب رؤية العامل من هذه الشخص املشكلي. صحيحة
تبىن البنيوية التكوينية من جمموعة الطبقات، منها الواقع األنساين، والفاعل و 

. اجلمعى وعملّية الرتكيبة ورؤية العامل والفهم واأليضاح
فالواقع اإلنساين هو كّل عمل الناس كانت لفظيّا او طبيعّيا حتاول ان تُفهم 

وكان وجود هذا الواقع األعمال االجتماعية والسياسية واألعمال ١٧.بالعلم واملعروفة
فاما الواقع . وينقسم على قسمني، مها الوقع الفردى والواقع االجتماعى. األخرى

واما . (libidinal)الفردى حمصول من عمل اللبيدينال 
. فقة ومناسب للتاريخالواقع االجتماعى واقع إنساين موا

.
والفاعل من الواقع اإلنساين ينقسم على قسمني، ومها الفاعل الفردى والفاعل 

الفاعل الفردى هو فاعل من الواقع الفردى، وأما الفاعل اجلمعى هو فاما . اجلمعى
.اعل من الواقع االجتماعى والتارخييّ ف

والثورة االجتماعية والسياية واالقتصاد والنتائج الثقافية كّلها واقع إجتماعّي 
والفاعل الذي يتعّدى (subjek trans-individual)صنعها الفاعل الذي يتعّدى الفردية
ل الذي يتعّد وأما الفاعل الفردى جزء من الفاع. الفردية هو فاعل يتّغلب على الفردى

وهكذ أيضا، بالفاعل للنتيجة األدبية العظيمة، انّه عمل يتضّمن على ١٨.الفردى
.مفعول العامل ومجاعة الناس

Jabrohim, Metodologi…, hlm. ٦١.١٦

١٧Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra..., hlm. ٥٦
Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra..., hlm. ٦٣. ١٨



٩

وهذا اإلرتباط ال يُفهم كاإلرتباط اإلكماىل مباشرًة، ولكن . ىالعمل الرتكييب املساو 
١٩.تتوّسطه رؤية العامل او العقائد

يع ورؤية العامل اصطالح جلم٢٠.واّن رؤية العامل مسألة أصلية ىف بنيوية تكوينية
اآلراء واألفكار والطموح واالحساس اليت توصل بأعضاء اجلماعة االجتماعية املعّينة 

فدفعت رؤية العامل فاعال اى ٢١.معا، ومبا جعلها تعاند باجلماعة االجتماعية األخرى
مات من العامل ُتظّن كإحدى العالفأما التعرف عن رؤية . أديبا ان يؤلف نتيجة أدبّية

اآلخر، التعريف عن رؤية العامل سواء بتعريف منهج وبالفقة. حصول النصوص أيضا
فأما النظريات اليت اسست . ى اليت اّسست عمل االجتماعية اليوميةالعقائد واإليديوجل

العقائد 
ويوسع جولدمن أيضا نظرية عن اجلداىل ٢٢.والتاريخ الفكري التاريخ الثقاىف مجيعا

(dialektika)فأما الفهم هو عمل ليوضح بنيوية النصوص الداخلية  . بني الفهم اإليضاح
وأما كيفّية  عمل . لبنيوية األكربةوأما اإليضاح هو عمل ليوافق با. والرتكيبية اخلارجية

أوال، يبين الباحث طريقا يظّنه ان يعطى طبقة فرضّية معيّنة على : هذا املنهج كمايلى
كيف  . ١: وثانيا، يصك . أساس جزء

اجلديدة اليت دفرت العناصر والعالقات ٢كل فرع اليت ُحتلل تضّم يف الفرضّية كّلهّن، 
وتواتر العناصر والعالقات الىت ُكّملت ىف الشكل ٣تكّمل كما الشكل األول، 

٢٣.املصكوك

ومقاربتهالبحثمنهج. و
ت اليت كالمطلوب املنهج نظمّي و حيصل وصفّي دقيقا من املشليعمل البحث، 

: هذه تقدمي منهج البحث اليت تستعمل فيها الباحثة.فيها الباحثةتثحبُ 
Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra..., hlm. ١٢٥.١٩

Nyoman Kutha Ratna, Teori..., hlm. ١٢٥.
Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra.., hlm. ٦٦٢١

Nyoman kutha Ratna, Teori…, hlm. ١٢٦٢٢

Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra…, hlm. ٧٩ .٢٣
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جنس البحث.١
وجنس هذا البحث هو البحث املكتيب، يعين عمل البحث الذي يعملها 
شحص بطريقة معّينة، وهو جيمع البيّنات عن العناصر اخلارجية من كتب مانت 

٢٤.ويسمى أيضا بالبحث الوثيقيّ . او كتبا أخرىوثائق

جمع البيانات.٢

ق اليت يتم مجع املعلومات من الوثائالباحثة تستخدم طريقة،يف مجع البيانات
ع أو أو املوقوالصحفاملقاالت، املراجع ومصادر اي مَلفّ 

٢٥.اآلخر

البيانات : قسمنييف هذه البحث تنقسم علىبياناتى احلاجة،مستوّ بناًء على
. لسعيد رمضان البوطيممو زينصدر األولية هي رواية امل. األولية والبيانات الثانوية

ة االجتماعية والثقافواملؤلفات األخرى حول خلفية الكاتب الكتبية، هيادر الثانملصوا
.ممو زيناليت ولدت رواية

التحليليةمنهج.٣

يلية اليت استخدامها الباحثة هي املنهج جداىل اليت توّصل مبىن بني التحلمنهج
. الذي ولدت األعمالوالفاعل) تارخّية- ماّدية(والواقع االجتماعي األعمال األدبية

وثانيا، حتليل .البوطىرمضانوخلفية سعيدحتليل السرية الذاتية وطريقة األوىل هي
بنيوية ليلثالثا، حت٢٦.كاألكماىل بنينهانصها وفهمهااليت تبنئ على العناصر الداخلية

كاتب جتماعيةألجمموعة ارابعا، حتليل . ةعمل األدبياألتارخيية الكاملة اليت خلفية ولدت

H. Hadari Nawawi, Metode penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada ٢٤

University Press, ٢٠٠٣), hlm. ٣٠.
Lembaga Penelitian IKIP Malang, Dasar-Dasar Metode Penelitian (Malang, ١٩٩٧), ٢٥

hlm. ٨٩.
ارا من إعتبعند جولدمن دراسة األدبیة البد وال تضارب، أدبیة االجتماعیة و فھم بنیویةرؤیة جولدمن اّن بین ٢٦
,Goldmannتحلیل بنیوي،   Toward A Sosilogy of The Novel (London: Tavistock Publication Limited,

١٩٩٧), hlm. ١٥٣.
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والثالثة والرابعة لفهمالتحليل للمرحلة األوىل والثانية، نتائج يتمخامسا،.ورؤية العامله
.الكامل من الكاتبكتصوُّرببنيوي الفنيةالنصوص األدبيةبنيوي

تفرتض مقاربة و .مقاربة بنيوية و مقاربة تارخّيةالبحث هييف هذا قاربةاملو 
ناحية  ببناء هوتجيب أن حبثو ألعمال األدبية يكون عناصر البّناء البنيوياأنّ بنيوية

موعظة ،مع و ،وجهة نظرو ،اسلوبو خلفية، و دسيسة، و وصف، و األعمال مثل موضوع، 
٢٧.دبيةاألعمال األكوحدة ات بني الناحية اليت كانت جعلهابطالر 

ل أو أغراض معّني النية، رسائميلكالفاعل اخلالق الذي، يعترب ومقاربة التارخية
على فهم الرواية ملساعدالبوطى حبثت مبكرا رمضانسعيد لالذاتية سريةو .من كاتب

.كثرياممو زين

البحثنظام. ز

وقد نّظم الباحث نظام البحث امجاال على مخسة ابواب، وكّل باب تنقسم على 
حتتوي على خلفية البحث، وحتديد البحث، وأغراض مقّدمة والباب األّول.افصال

. البحث وفوائده، والتحقيق املكتىب، واإلطار النظري، ومنهج البحث، ونظام البحث

واسرة وتربيته سعيد رمضان البوطىحياةيحتوي على ترمجةفوأمّا الباب الثاين 
زء من العناصر وهذا البحث مهّم، النّه ج.زينمموومقدمة الرواية وآراءه وأفكاره

. من النصوص اليت ستعُضُد على التحليل يف هذه الروايةاخلارجية

الفصل االول هو اختصار : ثالثة فصول يحتوي على فواّما الباب الثالث
التحليل عناصر الداخلي و الفصل الثالث هو التحليل الرتكيبالرواية  الفصل الثاين هو 

. اخلرجي

Atar Semi, Metode Penelitian Sastra (Bandung, Penerbit Angkasa, ١٩٩٣), hlm. ٦٧. ٢٧
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. ممو زينلى التحليل الرتكييب التكويين يحتوي عفواّما باب الربيع 

. اتحيتوي على اخلالصة واالقرتاحالذياالختتامهوامسخلواّما الباب ا
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الباب الخامس
االختتام

الخالصة.أ

، هناك لسعيد رمضان البوطيممو زينرواية الناداً على الدراسة بنيوية تكوينية  يفاس
:ةاخلالصة التالي

. ورُ وّصيتها االكراد مباليت )folklore(الفولكلورقصة هي نو زيمم.١
السفلى و زين كرمية ةشباب الطباقا حكت عن قصة حب مأساوية بني ممو؛ 

١٣٩٣عام الدين يفأمري زينيف عهدجزيرة بوطان يفوحبكة القصة. األمرية
أمحد .العثمانية تركيجزءا من دولة حكومةبوطانت اجلزيرةكانوحني ذلكم

وقد جعلها يف هو الكاتب هذه القصة، وهو األديب الصويف الكردي، خاين 
بيت تتعل بالتوحيد واالميان مث ذكر ٣٠٠من الشعر جعل مقدمتها ابيت١٢٠٠

لسعيد رمضان زينممو متت كتابة قصة و .باللغة الكرديةاحدث القصة شعرا
. م مراة١٩٥٧عام الروايةهايف شكلالبوطي، العامل املفطي سوريا

وملا ). وسوريا حدود بني تركياآلن(ردستان ، كولدت  بوطي يف جزيرة بوطان.٢
اربع سنوات هاجر مع والده مال رمضان البوطي اىل دمشق يف هعمر بلغ من 

تأثري بوالده الشيخ مالّ رمضان الذي كان .السياسيلحام بسبب١٩٣٣عام 
ةجامعكلية الشريعة يف يفبوطيمث درس. بدوره عامل دين وأحد شيوخ الصوفية

عماله من اكان كثري. ممارس التصوفزال البوطيال يو .١٩٥٥عاماألزهر
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واما .  البن عطاء اهللاتبه على شرح وحتليل احلكم العطاية كما ك. عن الصوفية
.ه يوجه رسالة الصوفية أيضاكتباليتو زينمميف الرواية 

لطبقة ه موكال هو الشخصية ممو باعتبار و زينممالفاعل اجلمعي يف الرواية .٣
العجزكان.يعىن األمرية زينإمرأة من الطبقة العليالسفلى عجزا عندما حب

.األمريةبال يليق حبشيئالى عقله حىت أنه يشعرولت عاست
يعين منطقة يسكنها  كردستان. د وكردستانخر هو شعب كر الفاعل اجلمعي اآل.٤

العربشرق األوسط بعدعظيمة يف يعين شعبوشعب الكرد. دشعب كر 
من فرق األكرادومع ذلك، قد . مليون٣٨السكان حويل. والفرسوالرتكي

تركيا، : هيو كردستان إىل أربعة بلدان، ماآلن، تنقس. أي ال بلدان هلاثالثي، ال
فهو جيعل الكرديون . كردستان من التاللجغرافيا، تتكون  . وإيران والعراق وسوريا

ة وهذا ما جيعل القبائل الدول. البدووبعضهم. زارعني واملزارعكاملمعاشهم
لدولة، الشعب الكرد ال تزال أما يتعلق مبسألة ا. لألكراد قوي جداً ) اصبية(

. الت مل تتحققتلك األهداف ما ز اآلن، ولكن حىت حتّزب لدولة كردستان
لقومّية  بني الكرد والكردستان التوحد ر رمزًا اعتببا،  زينممو ولذلك، القصة 

.كممو وزين اليت التوحد أيضا
جماهلا ك. زينممو راد وكردستان يف الرواية عن األكيصف سعيد رمضان البوطي.٥

واملذهب الدينية ،اهاحلكومتوالعادات، والبنيويةالطبيعي، ومصلحة
ربيع، اليعين عيدزين ممو البوطي يف الرواية املوصوفةواحد من. النامية، وغريها

كان متة، يف تلك الرواية،  و . لطبيعة والدة جديدةاشكر النوروز، باعتبارأي 
ولديهم ثقافة دةردستان هي منطقة موجو أن ك(nostalgia)البوطي حيض

.وحضارة بني الثقافات واحلضارات يف العامل
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الفقه املذهب ما عدا(التصوفبةمكثيففميزة اإلسالمية يف كردستان املواما .٦
رقة فضال على التصوف املؤّسسة كالطريقة قدارية والط. )السين والشافعي

جعفر يف إندونيسيا كحىتيع أحناء العامل، كثري من املعاملني اثّروا مجو . النقسبندية
ايخ تلك شوفيما يتعلق بكردستان، التأثري م. اجنيز بن حسن بن عبد الكرمي الرب 

ا مترد زعيموباعتبارهم كردستان، بني قبيلةيعين هم كاملتحدّ . همة جداً الطريقة م
.املعاهدسياسي على متثيل

ياة املؤلف، وهي كما يلي؛ الشخصية حبإذا رجعنا،زينممو الرواية واما بنيوية.٧
يف الدين صاحلا الرواية هو مامو الشباب من طبقة السفلى الكرديفةالرائسي
يف شابا حينما كتب رواية ممو زين البوطيوأيضا، كان. ة التصوفطريقبوينتهي

وتصور يف الرواية عن. الطبقة السفلى الكرد عاملا صاحلا يف الدين والصوفيا
أما التمرد . حلياة األكرادا لألكراد، هكذا كاليوميةهامز يعين عيد الربيع النورو 
فكما هو . مل يتفق بهولعهد أمري زين الدين، مم)ومميعين صحيب( الدينتاج

ابنه بشار األسداألسد، اوحافظ عهدسعيد رمضان البوطي  يف لحال 
مضارّة أكثرالتمّردطي متّردا، ألنوال اقرتع البو .

تركيب االدب يف الرواية والرتكيب ذلك يلّوح أن بني عموما شرح ل. مما تستحق
(homolog)

-كإحدى القبائل الكرديون الذين أصبح املفطي) البوطي(خلفية املؤلف.٨
سط ويعمل التصوف، ويعيش يف سوريا يف عهداألكادمييني، مذهبا السين التو 

م وسائل اإلعال، وهو)زينممو (ا جيعل الرواية كتب نظام حافظ األسد، مم
نه يوفر طريقة أ. هحول الدولة الطبيعي الذي ضداخلاصة به لنقل األفكار

-البشرية ونقد الدينية الشكلية اليت تقوم السلفيةالتصوف ليفّض إجتاه الدنيوية
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يعين عندما فشل ممو للحصول. زينممو الضبط الذي وصف يف رواية ب. ةوهبي
عندما .عز وجلهللاالسجن، أنه وجد طريقة اىل حب بالنهايةاألمرية زين وحىت

ممو بيكلف اخته صغرية زين والسماح هلم خففت أمري زين الدين ويغفُر 
.حلبقي الزين هو بوابة حلقيلزين، ألن حبهو أشكر مم. بالزواج، ورفض ممو

االقتراحات.ب

:وبعد أن قامت الباحثة، تريد الباحثة أن تقدم االقرتاحات كما يلى

١.
أن تدرس بالدراسة األخرى، كدراسة حتليلية سيمائية، ميكن أن هذه الرواية 

.اسة حتليلية تفسريية، وغريهاودراسة حتليلية تدولية، ودر 

بحث حبثا استمراريا، مثال هذه النظرية، فكثري الرواية ملن أراد البحث أن ت.٢
.اليت مل يبحث باستخدام النظرية البنيوية التكوينية
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