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 الشعار

 كالقمر وأنتم كالشمسأان  

 

 

 واإلهداء

 أهدى هذا البحث إىل:

 أيب ر. ابمبانج احملبوب وأمي كارتينيم احملبوبة -
 أخي و أخيت الصغرية -
 جدي و جديت    -
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Abstrak 

 Thoha Husein adalah salah satu sastrawan Mesir pada abad ke-20. Salah satu 
karyanya yaitu novel yang berjudul Ma> Wara> 'a An-Nahr.. Dalam penelitian ini, penulis akan 
meneliti bagaimana struktur aktan dalam novel Ma> Wara> 'a An-Nahr  dan bagaimana 
hubungan struktur aktan dan struktur fungsional yang membangun cerita dalam novel 
tersebut, ditinjau dari analisis struktur aktan. Tujuan penelitian ini yaitu mengungkap 
struktur aktan dalam novel Ma> Wara> 'a An-Nahr, sekaligus mengungkap hubungan struktur 
aktan dan struktur fungsional yang terkandung dalam novel tersebut. 

Peneliti menganalisis novel tersebut dengan menggunakan teori strukturalisme 
naratologi A.J Greimas dengan menganalisis struktur naratif terkecil suatu cerita (aktan). A.J 
Greimas membagi aktan dalam enam kategori aktan yang disusun secara berpasangan 
(oposisi biner), yaitu: 1. Subjek dan Objek; 2. Pengirim dan Penerima; 3. Penghalang dan 
Penolong. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan mengkaji pustaka 
(library research). Peneliti mengambil dan mengumpulkan datanya dari novel Ma> Wara> 'a 
An-Nahr. 

Berdasarkan hasil analisis struktur aktan dan struktur fungsional cerita Ma> Wara> An-
Nahr, peneliti menemukan 18 struktur aktan dan struktur fungsional. Hasil hubungan antara 
struktur aktan dan struktur fungsional dapat ditemukan bahwa aktan ke 18 merupakan aktan 
utama. Aktan 18 dijadikan sebagai aktan utama, karena aktan ke 18 menimbulkan rangkaian 
peristiwa yang menjadi struktur cerita Ma> Wara> 'a An-Nahr. 

Kata kunci:  Novel Ma> Wara> 'a An-Nahr, Struktur Aktan A.J Greimas, Hubungan Struktur 
Aktan dan Struktur Fungsional dalam novel. 
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 تجريدال
وراء ما  رواية بعنوانال و. و من أعماله هالعشرينيف القرن  ينيمصر  أدابءحسني هو من  طه

 النهر ءما ورااية رو اليف  كان البناء األكتاين  كيف  عن لباحثةبحث ات، سوف البحث ايف هذالنهر. 
 حيث  الرواية منالقصة يف انيبني ينلذالالوظيفي  البناءو  البناء األكتاينالعالقة بني  كانت  وكيف

، النهر راءا و مرواية اليف األكتاين  اءبنالالغرض من هذا البحث هو الكشف عن األكتاين. تحليل ال
 الوظيفي الوارد يف الرواية. البناءو  األكتاين اءبناللكشف عن العالقة بني او 

بتحليل الرواية ابستخدام نظرية البنية أ. ج. جرمياس من خالل حتليل أصغر  ةالباحث تقام
معارضة يف ست فئات مرتبة يف أزواج ) األكتان أ.ج. جرمياس(. يقسم األكتانبنية سردية للقصة )

يستخدم هذا  واملساعد. العائق. 3؛ املرسل إليه. املرسل و 2 الفاعل واملفعول؛. 1ثنائية(، وهي: 
. أتخذ و جتمع (library researchبحوث املكتبية )النهج التحليل الوصفي من خالل مبالبحث 
 .النهر وراءما البياانت من رواية  الباحثة

 ةالباحث ت، وجدنهرال راءما و الوظيفي لقصة البناء و  البناء األكتاينإىل نتائج حتليل  استناًدا
الوظيفي أن  البناءو  البناء األكتايننتائج العالقة بني  توضحوظيفي، ال اءبنالو  األكتاين اءبنال 11

ألن  ،رئيسي على أنه األكتان 11األكتان  مت تعريفالرئيسي.  األكتانالثامن عشر هو  األكتان
 .ما وراء النهرقصة  بنيةالثامن عشر أنشأ سلسلة من األحداث اليت أصبحت  األكتان

اء األكتاين ، عالقة البنما وراء النهررواية  ،البناء األكتاين أ. ج. جرمياس: الكلمات الرئيسية
 والبناء الوظيفي يف الرواية.
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 كلمة شكر وتقدير

 بسم هللا الرمحن الرحيم

العاملني والّصالة والّسالم على سّيد املرسلني وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم احلمد هلل رّب  
من صاحل العبيد، أشهد أن الّاله إاّل هللا وأشهد أّن حمّمدا ّرسول هللا، رّب اشرح يل صدري ويسريل 

 أمري واحلل عقدة من لساين يفقهوا قويل. أّما بعد.

من  باحثةمكن التت، حىت باحثةطى نعمة وهدااي للاحلمد هلل، احلمد هلل سبحانه وتعاىل الذي أع
هذا  مت جتميع  .(لـطه حسني )دراسة حتليلية بنيوية ما وراء النهرالرواية بنية  بعنوانالبحث إكمال 
لوم الثقافية، جامعة ب والعادا، كلية اآهبدأللحصول على درجة البكالوريوس يف اللغة العربية و  البحث

 اكرات.كجو جا احلكومية اإلسالمية كنن كاليجا و س

ال ميكن  اهنأ الباحثةدرك توالعقبات.  وائقالعديد من الع ا البحث واجهت الباحثةيف إعداد هذ
جلميع  كلمة الشكرعرب عن  تأن الباحثة ود تحل هذه الكتابة دون دعم خمتلف األطراف. لذلك، 

 ، وهم:بشكل صحيح هذا البحث الذين ساعدوا حىت ميكن االنتهاء من

انن  علوم الثقافية جبامعة سو الأمحد فتاح املاجستري، كعميد كلية اآداب و  فضيلة الدكتور .1
 كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات.

فضيلة الدكتوراندوس مصطفى املاجستري، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا جبامعة سوانن   .2
 كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات.

ا ومشرف اللغة العربية وأدهب سكرتري قسمفضيلة السيد حممد حنيف أنواري املاجستري،  .3
هذا ثناء إعداد أ باحثةعد مفيًدا جًدا للت يتال يهاتعد بتقدمي التوجاالذي سهذا البحث 

 .البحث
 مجيع املدرسني واملدرسات ىف قسم اللغة العربية وأدهبا لكلية اآداب والعلوم الثقافية. .4
 األبنائه عواندبرتبية وتعليم وإرشاد وإعطاء احلماس ودائما ي اقام ينذبني أيب وأمي اللاحملبو  .5

 .يف املرحلة احلياة
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أيضا انيى عطيياكرات، و كجو جخالل دراسة يف  فظانىحي نذيلال احملبوبني جّدي وجّديت .6
 واحلماسة.التشجيع 

يل وإلخي وأخيت األعزاء )توفيق الرمحن ولطيفة أنسرول  اقدما دعمه ينذلوعميت ال يعم .7
 .دعما ودعوا دائماً لتحقيق النجاح ينذلالواقي( ال

 صديقيت الىت قد أعتربها أختا نرتسحياين .1
ا أدهباللغة العربية و  قسم ، وخاصة ألصدقاء2115جيل  أدهبااللغة العربية و  قسم ألصدقاء .9

الذين قدموا الكثري من املدخالت  (Badan Sarab  يسمى أيضا ابالسم) فصل الدال
 ا البحث.واحلماس والصلوات من أجل حسن سري هذ

الذي كان على استعداد  ،Badan Sarab العربية األندونسية إىل رتمجةالفريق تصحيح  .11
 .فهمهو  ا البحثي حبيث ميكن قراءة هذحبثلقضاء وقتهم وطاقتهم يف تصحيح 

لية العمل كدقاء  املدرسة اإلبتدائية إعانة الطالبني وأصدقاء معهد دار احلكمة وأص ألصدقاء .11
 وأصدقاء قرية تيغالسيمفو. 96جيل  احلقيقي

أن و وغري مباشر أبشكل مباشر  هذا البحث مجيع األشخاص الذين سامهوا يف إعداد .12
 .فواحداذكر واحدا تكن أن متال  الباحثة

أن  باحثةدرك الت .اخلري واإلحسان معليه كفأ سبحانه وتعاىل قد  هللاوتدعو  أخريا ترجو الباحثة 
النقد و مجيع أشكال االقرتاحات واملدخالت  باحثةتوقع التلذلك،  .زال غري كامليال  بحثال اهذ
 للقراء. امفيد ا البحثكون هذيأن  ت الباحثةملآت من خمتلف األطراف. ئيالبنا

 
 م 2119مايو  2جوكجاكرات،        
 الباحثة         

 
 آنسة مفلحة. س 

               15111115  
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 الباب األول

 قدمةامل

 خلفية البحث .أ
 

العمل األديب  1.األدبيةاألعمال ينعكس شكله يف  األد هو جزء من كيان ثقايف
األدب هو عمل خيال  2الذى هو وسائل اإلعالم املصنوعة من اللغة.هو العمل  الفين 

حيصل لتايل وابحيتوي على خيال املؤلف يف وصف املشاكل واألحداث يف حياة اإلنسان، 
 . اخليال هو  عمل سردي حيتوي على قصة خيالية و قصة مهية.على القصة املوحدة

املقتبس من قبل برهان نورجيانتورو  Lewisولويس   Altanbernd دلتان برنوفقالـ أ
Burhan Nurgiyantoro ميكن تفسري اخليال على أنه نثر سردي خيايل، ولكنه عادة ما ،

اخليال هو قصة فيها  3يكون منطقيا وحيتوي على حقائق تظهر العالقات بني اإلنسانية.
العناصر لبناء القصة، حيث ستبدو القصة مثرية لالهتمام للقراءة. سيكون لكل قصة ثالثة 
 عناصر رئيسية مهمة فيها، وهي الشخصية الرئيسية والصراع واملوضوع. هذه العناصر الثالثة

ن تقسيم النظرية البنيوية، ميكمرتابطة يف تكوين قصة موحدة. لكن خيتلف عن  
 4.نصر اخليال إىل عناصر القصة و اخلطابع

                                                           
1, Perkembangan Sastra Arab dan Teori Sastra IslamFadlil Munawwar Manshur 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal, 1 

 

 2Studi dan Pengkajian Sastra Perkenalan Awal Terhadap IlmuAlfian Rokhmansyah, 
Sastra  (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2014), hal. 2 

 

  1, hal. 26Teori Pengkajian FiksiBurhan Nurgiyantoro,  

 4 (Yogyakarta: Teori, Metode, dan Teknik Penelitian SastraNyoman Kutha Ratna,  
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القصة على حمتوى تعبري السرد واخلطاب هو شكل قصة مت  التعبري عنها. وحتتوي 
اخلطاب السردية )النص(. تعرف نظرية اخلطاب  (naratologi) السرديةيطلق على علم 

)النص( أبهنا جمموعة من  املفاهيم حول رواية القصة ورواية القصة. تطور علم السرد على 
كالعالقة بني  (،syntactic)مثل النموذج النحوي  (،linguistic)أساس التشاهبات اللغوية 

 فاعل و الفعل واملفعول.ال

بناء على  لقصةا ينظر إىل بنية الذي هنج البنيةعدة ة إىل مث تتطور العناصر املذكور و 
و اجلريداس ه املخطط. النهج البنية ملقرتح من قبل أتباع املدرسة الشكلية الروسية منهم

(. جرمياس هو ابحث أديب Julien Greimas)أو جوليان جرمياس  Algirdas Juliusجوليوس 
اء البحوث على إىل البنيوية السردية من خالل إجر  يلتزم بنظرية البنيوية. طور نظرية البنيوية

 5احلكاايت الشعبية أو اخلرافات.

بنية القصة بناء على خمطط الفاعل غري السرد أو  أن Greimas يرى أ.ج. جرمياسو 
الشخصية، ولكن الوحدة البنيوية. يف هذه احلالة، يعرب أ.ج. جرمياس عن بنية األكتاين و 

والعلوم  األدبية ولكن أيضا يف الفلسفة والدين، ل النصوصشخصية فقط مفيدا يف حتلي
انعني(، ستة األكتاين )األدوار واملمثلني والص تصرة إىلعمل خمللجتماعية. سبعة جماالت اال

عول, املرسل مع املرسل فاملالفاعل مع  ،اليت يتم جتميعها يف ثالثة أزواج من اخليارات الثنائية
 6املساعد مع العائق. ،إليه

طه حسني كاتب مصري. ولد يف بلدة صغرية تدعى املغراقة ابلقرب من هنر النيل، و 
 Kebangkitanيف الكتاب  Marjoko Idris يصف مارجوكو إدريس 1119.7نوفمرب  14يف 

Intelektualisme Mesir: Studi Biografi dan Pemikiran Thoha Husein    يف إشارة إىل
                                                           

Pustaka Pelajar, 2015), hal. 128 
5hal. 138 Penelitian Sastra, Teori, Metode, dan TeknikNyoman Kutha Ratna,   
6hal. 138 Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra,Nyoman kutha Ratna,  
2vol. XV nomor 1, 2014 Al Hikmah Barsihannor, Pemikiran Taha Husain, Jurnal 
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بدأ طه حسني  ميزان اإلسالم أعمال أنور جوندى.ته وفكره يف ياكتاب طه حسني: ح
(، يف اجلامعة 1911-1912دراسته يف الكتاب حلفظ القرآن. مث درس يف األزهار )

واصل دراسته يف جامعة ابريس.  ( 1914( بعد حصوله على الدكتوراه )1911القاهرة )
واليوانين  وماينيف مادة التاريخ الر ا طه حسني أستاذ عنيمصر،  إىل العودة من ساربوين

 ( ومل يكن أمامه سوى يوم واحد1921القدمي يف جامعة القاهرة، عميد كلية اآداب )
(، وأصبح مستشارا جلامعة 1931، أصبح عميدا مرة أخرى )ملظاهرته خوتوفه العبدي

طه  تجلقد أن  1(.1952-1951( وأصبح فيما بعد وزيرا للتعليم )1942اإلسكندرية )
 رواية ما وراء النهر. هامنأعمال  عدةحسني 

ربوتنا "موقع هذه القصة عند سفح التل اجلميل والواسع الذي وجدته يف إسبانيا.و 
إذن ىف إسبانيا، قد أشرفت على هنر من أهنارها، واحندرت إليه كما ىف سهولة ويسر، وانتخذت 

 9."لنفسها من الشجر والزهر اتجا رائعا ابرع اجلمال

فتاة من لاشاب من عائلة ثرية حيب اليف هذه املدينة اإلسبانية، حيكي املؤلف عن 
"وما ععسى أن تكون اخلطوب الىت حتدث لفىت فارغ مرتف قد أقبل ينفق أشهرا بني عائلة فقرية.

 أهله، فهو يغد ويروح الهم له إال نفسه وإال لذاته القريبة والبعيدة، وكلو شىء من حوله يغرية اب للهو
 11و يدفعه إليه!."

 ماعوقهت اال جتري بسالسة مثل قصص احلب األخرى، فإن حبهم اقصص حبهمو 
هما جتماعي. لألسف، حىت هناية القصة، مل تنته قصة احلب لكلياالختالفات يف الوضع اال

تلها تقتل عائلة الشاب الفتاة, بل ق ابسعادة. بدال من ذلك، ينتهي حبزن عميق. ألن م
خر ريد أن يداس فتأخته، ألن شقيقة مل  اهاكان السبب يف مقتل أخها الشقيق.  اأخ

                                                           
 8iran Thoha, Kebangkitan Intelektualisme Mesir Studi Biografi dan PemikMardjoko Idris

Husein (Yogyakarta: TERAS, 2008), hal. 11 

 26(، ص. 1916)القاهرة: دار املعارف،  ما وراء النهرطه حسني، 9 
 53طه حسني، ما وراء النهر، ص. 11 
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يقه ال ميلك و حيتفظ به الفقراء إال احرتام الذات. لذلك مل يكن شق ،عائلته. ألن بنسبتهم
 يريد أن يداس هذا الكربايء، فقط ألن شقيقته كانت حتب شااب غنيا.

 الفارقة يف املؤامرة. حبيث يصبح نوعا من لباحثةقدم اتولكن يف هذه القصة 
احلاوايت اليت متزج كل األشياء اليت تعيق احلب. لكن، هكذا تبدو أو حىت حكمة الكاتب، 

القتهما ليس بسبب االختالفات يف الوضع على عمل يوافق  شابتبني أن والد ال
ن هذه ة. ألجتماعي، بل ألن األب وقع يف حب الفتاة. هذه اجلاذبية من هذه القصاال

القصة كتبها املؤلف كما رغب، واعترب املؤلف القارئ مستمعا طالب دائما واحتج وأراد 
 أن ميأل مجيع رغباته.

توي على طة. ألن يف القصة حييها مع نظرية نشلهذه القصة هي مثرية جدا لتحليو 
يقدم  قصةضافة إىل ذلك، يف الإوالعالقات الوظيفية يف القصة.  البنيةعناصر من بنية 
ة أخدود القصة. مما يشجع الباحثني على حتليل كيفية عمل بنية القص املؤلف املفارقة يف

 والعالقة الوظيفية عندما يقدم املؤلف املفارقة يف القصة ما وراء النهر.

 حتديد البحثب. 

 بناء على خلفية البحث املذكورة، واقرتحت الباحثة حتديد البحث وهو:
 ؟ما وراء النهركيف البناء األكتاين و البناء الوظيفي يف الرواية  .1
 ؟راء النهرما و كيف عالقة بني البناء األكتاين و البناء الوظيفي يف الرواية  .2

 
 أغراض البحث وفوائدهج. 

 أما غرض البحث يف هذا البحث فهو غرضان:
 .ما وراء النهر. يكشف البناء األكتاين يف الرواية 1
ا وراء معالقة بني البناء األكتاين و البناء الوظيفي يف الرواية العن  . يكشف2

 .النهر
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 فوائد هذا البحث هي:
 .ما وراء النهرتعريف عالقة بني البناء األكتاين من رواية  .1
 .ا وراء النهرمإلفهام عالقة بني البناء األكتاين و البناء الوظيفي يف الرواية  .2

 
 التحقيق املكتيبد. 

الباحثة عدة وجدت من أعمال طه حسني.  ةواحد يه ما وراء النهرالرواية  
 :ما يليك منهاالنظرية موضع ونفس  مصادر تشبه نفس

" لطه حسني )دراسة بنيوية("،  ما وراء النهرالبحث الذى حتت العنوان "رواية "
اكارات،  جكتبته نوفياان رمحوايت زين، طالبة يف اجلامعة شريف هداية هللا اإلسالمية احلكومية 

. تبحث هذا البحث كيف تطبيق منهج 2115كلية الدراسات اإلسالمية والعربية سنة 
البنيوي يف الرواية والعالقة القوية بني تلك العناصر يف هذه الرواية. وجد يف هذا البحث 
مخسة العناصر وهي: املوضوع والشخصية واحلبكة والبيئة واألسلوب والعالقة بني تلك 

ضوع الرئيسي يف هذه الرواية هو جهاد احلب. والشخصية الرئيسية يف هذه العناصر. املو 
الرواية نعيم وخدجية وأما الشخصية املتكاملة يف هذه الرواية راغب وراءوف وعثمان وحممود 

 11(.Flash Backوأمحد. كما عقدة هذه الرواية هي املستنعقة الؤخرة )

" لنجب "احلب حتت املطر الروايةالبناء األكتاين يف " لعنوانلبحث الذي حتت اا
و، طالبة يف ه حسن اخلامتة بيمبت، كتب"حمحفوظ )دراسة حتليلية بنيوية ل أ.ج. جرمياس(

 ةاجلامعة سوانن كاليجاكا، كلية اآداب والعلوم الثقافية يف قسم اللغة العربية وأدهبا سن
ا جد يف هذو  وخصائص البنية يف القصة. األكتانيةيف بنية  ا البحث.تبحث هذ2115
مثانية وأربعني بنية من هذا الفعل تتألف من ستة البناء األكتاين فعالة كاملة أو  البحث

                                                           
لطه حسني )دراسة بنيوية("، حبثة )جاكارات: جامعة شريف  ما وراء النهرنوفياان رمحوايت زين، "رواية 11 

 .15(. ص. 2115هداية هللا اإلسالمية احلكومية.
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تلك اليت مل تعاين من التصفري، وهي الرتكيبات البناء األكتاين السادسة، والسدسة عشر، 
اين توأحد عشر، واثنا عشر، مثانية وعشرين، و واحد وثالثون، و اثنان واربعون البناء األك

  12اليت شهدت التفاوت.

البحث الذي كتبه أمحد مشس املنري،  طالب يف قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية 
، حتت 2114اآداب والعلوم الثقافية جامعة سوانن كاليجاكا اإلسال مية احلكومية سنت 

دية ل لنجيب الكيالين: دراسة حتليلية بنيوية سر  "الرجل الذي أمن"  حتليل رواية" لعنوانا
. يف حبثه يبحث البناء األكتاين و البناء الوظيفي و العال قة بني البناء "أ. ج. جرمياس

 األكتاين و الوظيفي. نتيجة هذا البحث هو أن

البحث وجد مثانية عشر ممثالت قاموا ببناء قصة الرواية. من مثانية عشر األفعال، 
 13مؤيده. األكتانأوراما وأربعة  األكتانة عشر هناك أربع

انن  يف قسم اللغة العربية وأدهبا من جامعة سو ) النهضيني خرياملقالة اليت كتبها  
(". مت حتت العنوان "سورة البقرة )حتليل بنيوية (كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات

. يف هذه املقالة 2112مايو  1د يف جملة األدبية، اجمللد األول، العد ةاملقال ههذ اليت جاء
 حتليل الوظائف من خالل مناقشة ذىيناقش قصة البقرة الواردة يف سورة البقرة، وال

ملتسلسل جراءات اليت تشمل التحليل االوحدات الوظيفية والوظائف واملؤشرات، وحتليل اال
أساس مفهوم أ.ج. جرمياس ك قالة. تستخدم هذه املةمن القص ية، وحتليل السردألكتانوا

 14البقرة. ةصيف ق ة سرديةقص كتانجراءات يف شكل تسلسالت وأالنهج حتليل وظائف، 

                                                           
مة بيمبو، "البناء األكتاني في الرواية  12    " لنجبالحب تحت المطرحسن الخات

)جوكجا كرتا:  "، بحثةمحفوظ )دراسة تحليلية بنيوية لـ أ.ج. جريماس( 
 (. ص. ح.2112جامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية الحكومية. 

دية لـ لنجبيب" الكيالين: دراسة حتليلية بنيوية سر  الرجل الذي أمنأمحد مشس املنري، "حتليل رواية " 13 
 (.ص. د.2114أ.ج. جرمياس"، حبث )جوكجاكرات: جامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية.

 11Adabiyyat Vol. 1 diyyin, " Kisah Baqarah (Sebuah Analisa Struktural)"Khairan Nah 

No1.  (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  2002). hal. 167-182. 
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استنادا إىل نتائج البحث الذى أجراه حسن اخلامتة بيمبو، وأمحد مشس املنري، و خري 
لطه  ا وراء النهرمواية بنية الر  لعنوانالنهضيني، فالبحث الذي قامت به الباحثة حتت ال

 هو حبث جديد ومل يبحثه أحد من قبل. حسني )دراسة حتليلية بنيوية(
 النظري إلطاراه. 

نيوية أ.ج. نظرية البنيوية وبالمفهوم  ا البحثالنظري املستخدم يف هذ طاريشمل اإل
 جرمياس. سيتم وصف كل على النحو التايل.

 
 بنيوية سردية جلرمياس .1

 Algirdas، اجلرداس جوليوس  Jabrohimجربوهيم  نقالاليت  Teuuwوجهة نظر تييو 

Julius  أو جوليانJulien  جرمياسGreimas الفرنسي الذي يلتزم النظرية  لباحثهو ا
. طور جرمياس نظريته على أساس التشاهبات البنيوية يف naratologi سرديةالبنيوية ال

. من خالل Ferdinand de Saussureاليت نشأت من فردينانددي سوسري  غوايتالل
يالية أو ، طبق جرمياس نظريته يف القصص اخلاللغوايتالبحث عن تشابه بنيوي يف 

وتويف يف  1917مارس  9روسيا يف  توال ولد جرمياس يف 15الشعبية الروسية. قصةال
تشمل األعمال اليت تؤكد على النظرايت البنيوية السردية منها  16. 1992فرنسا عام 

Structural Semantics, an Attempt at a Method   ترجم إىل اللغة اإلجنليزية عام
1913. 

جرمياس هو مزيج من  أن سردية، Nyoman Kutha Ratna يشرح نيوما كوات راتنا
. ال Propp و صورة سينتامجاتيكية لربوب Levi-Straussصورة فردغمتية لليفي سرتوس 

إىل تد بل متخرافية،  قصةيقتصر موضوع حباث جرمياس على أنواع معينة وهي 

                                                           
15 , hal. 11.Pasar Dalam Perspektif GreimasJabrohim,  

 16Jurnal Moh. Wakhid Hidayat, "Struktur Narasi Novel Sejarah Islam 17 Ramadan", 
Adabiyyat (Yogyakarta: Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, vol. XII, no. 2, Desember 2013), hal. 364 
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اهيم أكثر جرمياس العالقات ويقدم مف يهتماألساطري. ابستخدام نفس الوظائف تقريبا 
. يهتم جرمياس ابلعمل يةالعام يةوهي قواعد السرد اوضوحا مع أهداف أكثر عموم

تكون يالبشر الزائف  فاعل نفسه.ال إاخلطاب وراء  فاعلأكثر من الفاعل. ال يوجد 
ميكن لفاعل وا الفعلأن يعين كل من  .acteursو الفاعل  actansتسمى الفعل و أفعال 

 فعلال من وابلعكسغري إنساين.  ن ميكنيجب أن يكون إنساان، بل ألفعال، ولكن 
 17، فإن الفاعل هي فئة عامة.ةالذي يقتصر على وظيفته يف البنية السردي

 actans لأضاف نيومان كوات راتنا، فإن قدرة جرمياس يف التعبري عن بنية الفعو  
وص ليس فقط مفيدة يف حتليل النص يةالسرد تهاأدت إىل نظرية بني acteursالفاعلة 

ثالثني واحد و  طوغريها. يتم تبسي والعلوم اإلجتماعية الفلسفة والدين ىفاألدبية ولكن 
 ىلإيتم جتميعها بعد ذلك  ،ن وظيفةيإىل عشر  Propp وظيفة أساسية من حتليل لربوب

. ئهإهنا الىت تتم التشغيلي البنية والبنية ثالثة بنية، وهي بنية القائمة على االتفاق
 فاعلني)األدوار وال كتان، يتم تبسيط مساحات العمل السبعة إىل ستة أتاىلوابل

 سلطةو عول مع املف الفاعلوالصانعني( جممعة يف ثالثة أزواج من معارضة ثنائية وهي 
 11.قنيئ، واملساعدين واملعاملرسل إليهمع األشخاص الذين يتم منحهم أو املرسلني وا

يظهر األكتان )الفعل( من حيث بنية القصة عالقات خمتلفة. يف نظام الفعل، و 
قالـنظرية وف .معايري الشخصيةميكن أن تشغل وظيفة عدة أدوار وميكن أن يشغل دور 

 19.أكتان املخططالعديد من الوظائف واألدوار يف  ميكن للشخصية أن تشغلجرمياس 
 Talha Bachmidحة ابمشيد ل مييز ط فعليتحدث عن األدوار والشخصيات والو 
هو عنصر  علفالثالثة. الشخصية هو عنصر حنوي يتميز بوظائفة يف املخطط. ال تلك

 ات والسمات األخرى. ميكننص يتميز مبيزات مميزة مثل األمساء الذاتية واإلجراء
، الشخصيةيس ل فاعلاملختلفة يف املخطط. ال فعلالعديد من وظائف ال لشغل الفاعل

                                                           
12138-, hal. 137Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra Nyoman Kutha Ratna   

 18 , hal. 138n Teknik Penelitian SastraTeori, Metode, da Nyoman Kutha Ratna 

 13 , hal. 12Pasar Dalam Perspektif GreimasJabrohim,  
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احد. يتميز و  يسم بفاعلألن بعض الشخصيات اليت هلا خصائص متشاهبة ميكن أن 
و إجراء هالدور ، جمموعة من السمات املميز اليت شكلتها املعارضة. بعماله فاعلال

 21خصائص الشخصية وفقا لالتفاقية يف العمل.و  حتديده وظيفة
ليل الذى حي هذا يعتمد االستداللو العديد من اإلجراءات.  للقصةميكن أن يكون و 

يلتقط احمللل بنية القصة املوجودة وكيف يفهم الشخصيات من أجل  كيف يفسرو 
 دور الشخصية للفعل. وضححتديد وظيفة الفعل، وكيفية 

شيء جمرد، مثل احلب أو احلرية أو جمموعة من  فعلجرمياس، فإن الـوفقال
فعل يربط تعريف ال. يةهو أصغر وحدة السرد فعلالشخصيات. وأوضح أيضا أن ال

فة حنوي له وظئف معينة. ما املقصود ابلوظي عنصر وهيبوحدة بناء اجلملة السردية 
.  سرديال تشكل الىت غزىاملجراءات ذات اإلساسية من القصة اليت تشرح األهو وحدة 

 21كل عمل يتبع مناقشة معقولة.
أو  ية، قالـجرمياس أن بنية السردStructural Semanticيف كتابه الدالالت البنيوية 

البناء البنية للمعارضة ثالثية األبعاد هو بني الفاعل واملفعول أو املوضوع وبني املرسل 
  22واملرسل إليه وبني املساعد والعائق.

 23كما يلي:  ىف خمططالعالقات األكتان ايضا 
 
 
 
 
 

                                                           
 15 , hal. 12Pasar Dalam Perspektif GreimasJabrohim,  

11 , hal. 13.Pasar Dalam Perspektif GreimasJabrohim,  

 11, translate by DanieleStructural Semantics, An Attempt at a MethodA.J. Greimas,   
McDowel, Ronald Schiefer, Alan Velie (Lincoln and London: University of Nebraska Press, 1983), 

hal. 202-205 

 11 , hal. 207StructuralA.J. Greimas,  

 المرسل إليه المفعول  المرسل

 المساعد الفاعل العائق
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 صورة البناء الكتاني أ.ج.جريماس1 توضيحي رسم

يف املخطط عنصرا مهما يربط الوظيفة النحوية السردية  املوجودة سهمصبح األت
 24هذه الوظائف فهي على النحو التايل. شرحلكل فعل. أما 

ر يثللقصة.  محركاملرسل هو شخص ما أو شيء ما هو مصدر الفكرة ويعمل ك .أ
 .فعولللحصول على امل فاعلهذا املرسل الرغبة يف ال

 .يستلم ومفعوال نتيجة لصراع الفاعلاملرسل إليه هو شيء أو شخص  .ب
 ريده.الذي ي فعولاملرسل للحصول على امل يعينههو شخص أو شيء  لفاعلا  .ث
 .فاعلأو يسعى إليه ال رغوب فيههو شخص ما أو شيء م فعولامل .ج
ول يف احلص فاعلساعد هو شخص ما أو شيء ما يساعد يف تسهيل جهد الامل .ح

 حسب رغبته.فعول على على امل
 .لاملفعو يف احلصول على  الفاعلهو شخص أو شيء ما يعوق جهد  عائقال .خ
احلصول  أن املرسل لديه الرغبة يف فعولالسهم من املرسل الذي يشري إىل امليعين  .د

يء الذي يعين أن الشو  رسل إليهإىل امل فعوليعين السهم من املو . فعولعلى امل
 .رسل إليهرغبة املرسل هو امل بناء فاعليبحث عنه ال

ن أجل م فاعلأن املساعد يقدم املساعدة لل فاعلتعين السهام من املساعد إىل ال .ذ
يعين  اعلفأو املعارضني لل عائقاملرسل. السهام من الاجناز املهمة املرسلة من قبل 

 .وليتعارض مع عمل الفاعل ويعيقه ويعارضه ويدمريه املفعأو املعارضني  عائقأن ال
الذي  عولفمسؤول عن العثور على امل لفاعلأن ا فعولإىل امل لفاعليعين سهم ا .ر

 املرسل. يتقاضاه
استشهد به  الذى Tirto Suwondoو تريتو سووندو  Zaimar زميارـوفقال
 الرسم البياين أعاله، فإنه يشري أيضا إىل قرتح أيضا إىل جانب، Jabrohim 25جربهم

                                                           
 11 Studi dan Pengkajian Sastra Perkenalan Awal Terhadap Ilmu Alfian Rokhmansyah, 

Sastra, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2014), hal. 89 
1517-hal. 15Pasar Dalam Perspektif Greimas,Jabrohim,    
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. يفيوظبناء النموذج من خالل عدة إجراءات تسمى ال . متكاألخدودأن منوذج القصة  
جرمياس النموذج الوظيفي قصة ال تتغري. النموذج الوظيفي لديه مهمة وصف  ويسمي
يف تنفيد مهام املرسل الواردة يف الفعل. يتم إنشاء النماذج الوظيفية من  فاعلدور ال

هلم و  لوصلاو  ةمثل املغادر  يف األمساء هاوميكن التعبري عن الوظائف متعديدةإجراءات 
 .جرا

ل دائما من الوضع تنتق طريقة اثبتة للعمل ألن القصة ىعلالنموذج الوظيفي حيتوى 
عملية وظيفية إىل ثالثة أجزاء. اجلزء األول هو  تنقسماألول إىل الوضع النهائي. 

الوضع األول. اجلزء الثاين، هو املرحلة التحول. تنقسم هذه االملرحلة إىل ثالث مرحل 
 هارة واالملرحلة الرئيسية واملرحلة اجملد. اجلزء الثالث هو الوضع النهائي. وهي املرحلة امل

 كما يلي.عند التوضيح ىف املخطط تسبح األقسام الثالثة  

1 2 3 

 الوضع النهائي تحولال الوضع األول

 حلة اجملداملر      ةاملرحلة الرئيسي هارة  املرحلة امل
 الوظيفي البناء صورة2 توضيحي رسم

سبقه هذه القصة والرغبة يف احلصول على شيء ما تهو اجلزء الذي  لاألو  ضعالو 
 تحقيق شيء ما واإلنتاج والبحث عن شيء ما.لو 

يف  اعللف، هذه االملرحلة حتكي بداية جهد ااملهارةهي املرحلة  االملرحلة األوىل 
يف بداية  ولملفعللبحث عن ا فاعلقدرة ال توضح. هذه االملرحلة ملفعولالبحث عن ا

مال هذه االملرحلة حتكى نتائج أغأعماله. االملرحلة الثانية هي املرحلة الرئيسية، 
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 كيفية التغلب عليها والسماح للمواضح ملواجهة مجيع  املفعول. يف البحث الفاعل
 الفرص. 

. فابطال مزي للفاعيواجه ا كيف  كىهي املرحلة اجملد، هذه االملرحلة حت جملداملرحلة ا
اسم هو  . البطللبط أبطال ومظيفون الفاعل هوإذا مل يكن هناك أبطال حقيقيون و 

 .املفعولالذي جنح يف احلصول على  للفاعل

 كما كانت من قبلواضح  الوضع النهائي هو أن مجيع الصراعات قد انتهت. ال 
 تتعلق ابحلالة األصلية.

 منهج البحثو. 

 نوع البحث .1
. مت إجراء (Library Research) النوع من البحث هو الدراسة املكتبية هذا

أعمال  من ما وراء النهرالبحث عن طريق أخذ مصادر البياانت من الرواية 
 .ما وراء النهرالذي يركز عليه هذا البحث هو النص  اهلدفطه حسني. 

 البياانت ومصادر البياانت .2
 Kesaksian Sangوراء النهر )مصدر البياانت الرئيسي هو الرواية ما 

Penyair.)26 يتم أخذ البياانت من البناء األكتاين والعالقات ووظائف القصة 
 .ما وراء النهر

 تقنيات مجع البياانت .3
منهج البناء مقرتح من قبل أ. ج. جرمياس، مث مجع ا البحث ستخدم هذي

 البياانت لتحليلها ابستخدام عدة خطوات على النحو التايل: 

                                                           
16Sumber data utama telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia,  

Thoha Husein, Kesaksian Sang Penyair (penerjemah Indsonesia, Siti Nurhayati), 
Yogyakarta: NAVILA. 
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. روراء النه ما يةعن وحدات القصة الصغرية الواردة يف السرداحبث  أ
ي بت يف وظيف، مث رتألكتاينوحدات القصة الضغرية اليت تفي مبعابري ا

من هو  .ألكتاين. مث وصفها استنادا إىل شخصية دور يف األكتاينا
 .الفاعل و املفعول و املرسل و املرسل إليه و املساعد و العائق

 لكل الشخصيتعلى أساس أدوار  ألكتانئف امث سيتم شرح وظا ب
حتليل بنية القصة على أساس النماذج الوظيفية.   وحدة القصة الصغري.

مت  الوظيفي اليت اءالقائم على البن ألكتاينمن خالل وصف خمطط ا
الوضع  و وضع األول و التحولحتديدها يف ثالثة أجزاء وظيفية، وهي ال

ا وراء ملصغرية الواردة يف النص النهائي. حىت يتم وحدات القصة ا
 النهر.

. ةوالتمثيل الوظيفي لربط بنية القصة الرئيسي ربط خمطط األكتاين ج
يستخدم هذا االتصال ملناقشة وتقدمي إجاابت ألسئلة مثل؛ األكتان 
واملخططات الوظيفية اليت هلا عالقات بنيوية، وكيف تكون مستدامة 

أو  ةبنية القصة الرئيسي وذات صلة. ميكن حتديد هذه العالقة من
 .األكتاين والوظيفي

 تقنيات حتليل البياانت .4
صفية. يتم هي تقنيات و ا البحث تقنيات حتليل البياانت املستخدمة يف هذ
الوظيفية  تانيةاألك والعالقة ألكتاناستخدام هذه التقنية الوصفية لوصف بنية ا

 .ما وراء النهريف القصة 
 نظام البحث .ز

 البحث ليكون واضحا مرتبا كما يلي: نظم البحث يف هذا
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الفصل األول حيتوي على مقدمة يتكون من خلفية البحث و حتديد البحث و 
حقيق و الت اإلطار النظري و منهج البحث و نظام البحث أغرض البحث و فوائد و

 املكتيب.
 ني.لطه حس ما وراء النهرختصار رواية ا سرية طه حسني و الفصل الثاين هو

ستخدام نظرية لطه حسني  اب وراء النهر ماالفصل الثالث حيتوي على حتليل رواية 
 بنيوية سردية ل أ. ج. جرمياس.

الفصل الرابع  حيتوي على خامتة يتكون من خالصة مرفقة ابقرتاحات ويوجد يف 
 هذا الباب ثبت املراجع.
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 الباب الرابع
 اخلتام

 اخلالصة .أ

ظرية كتبه طه حسني ابستخدام نالذى   ء النهراما ور  على حتليل نص القصة بناء
 ، ميكن تلخيصه على النحو التايل.سابفاج. جرمياس أ.  بنيوية وضعها

 .11أن بنية القصة ما وراء النهر يندرج فيه البناء األكتاين  .1
البناء األكتاين والبناء الوظيفي ىف القصة ما وراء النهر تؤلف البنية أن عالقة  .2

البنية الرئيسية للقصة ما وراء النهر  11القصصية الرئيسية. ويصبح األكتان 
 ألن هذا األكتان األخري. يؤدي إىل إرتباط األحداث األخرى.

 

 

 

 

 

 قرتاحاتاال .ب
 ء النهراما ور  قصة أي اليت ميكن نقلها هي التنجهاتأعاله، فإن  اخلالصةبناء على 

حمدودة.  جرمياس أ.ج. نظرية البنيويةالحسني الذي مت حتليله ابستخدام  طه اكتبه الىت
وملا اتصر البحثت ىف هذه الرسالة حبثا بنيوية ورجبت الباحثة ىف القيام لبحوث 

واملوضعات األخرى

 نويالقرو
العمل في 

 الحقول
 ) المرسل(

 

 خديجة
 (المساعد)

 

 نعيم
 (الفاعل)

 

الذي كان لديه  نعيم والد
 مشاعر لخديجة

مة  إخوانه الحفاظ على كرا
 أسرهم
 )العائق(

 

 نعيم
 خديجة

 )المرسل إليه)
 

 خديجة
 )المفعول(
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 جاكارات: جامعة شريف هداية هللا اإلسالمية احلكومية.

لنجيب كيالين )دراسة  الرجل الذي أمن . "حتليل الرواية2114د مشس، املنري، أمح
 حتليلية بنيوية سردية لـ أ. ج. جرمياس(". جوكجاكرات: جامعة سونن كاليجكا 
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Barsihannor. 2014."Pemikiran Toha Husein". Jurnal Al-Hikmah Vol. XVII Nomor 
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