
  امل اآلخرالقصة القصرية الع
  لنجيب حمفوظ

 دراسة حتليلية بنيوية برطيسية

  

  

  

  

  هذا البحث

  ىل كلية اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتاإمقدم 
  إلمتام بعض الشروط للحصول على اللقب العاملى

  ىف علم اللغة العربية وأدا
 
  وضع

  لرشيدةمى خليفة اأ
  ٠٤١١١٧٣٤: رقم الطالب 

 
 

  شعبة اللغة العربية وأدهبا
  كلية اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية

  جوكجاكرتا
٢٠٠٨ 
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ب  

  الشعار واإلهداء
  
  

  "من جد وجد"
  
  
  

  :أهدى هذا البحث خصوصا إىل

 اللّهم اغفرهلما, أمي احلنون وأيب احملبوب اللذين ربياين جبميع جهود مها 
 .وارمحهما كما ربياىن صغريا

 . الكرماء الذين علموىن مجيع العلوم واملعارف النافعةةذ ساتمجيع األ 
 مجيع أصدقائي وصديقايت األحباء 
  قسم اللغة العربية وأدا 
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ه  

  التجريد

Cerpen “العامل اآلخر” merupakan salah satu dari cerpen karya Najib Mahfouz 
yang terdapat dalam antologi cerpennya yang berjudul “شهر العسل“.  Cerpen “ العامل
 mengangkat fenomena dan problematika sosial yang sedang berkembang  ”اآلخر
dan bergejolak ditengah masyarakat pada umumnya. 

Kemudian untuk melihat struktur cerpen dan makna dibalik struktur, 
penulis memakai teori struktural narasi Roland Barthes. Teori ini diterapkan untuk 
menganalisis cerpen ”العامل اآلخر” , karena cerpen tersebut berbentuk narasi. Teori ini 
dapat dipakai sebagai pisau bedah analisis pada genre sastra jenis lainnya, dengan 
catatan objek tersebut berbentuk narasi. Model narasi Roland Barthes secara 
umum dibagi menjadi tiga yaitu : pertama, analisis fungsional yang meliputi unit-
unit fungsi dan indeks. Kedua, analisis tindakan yang meliputi analisis aktansial 
dan sekuen, dan ketiga, analisis naratif kisah. 

Dari analisis cerpen   “العامل اآلخر” dengan menggunakan analisis struktural 
Roland Bartes, kita menemukan perintah pemogokan masal, penolakan mogok 
oleh mu’alimah, kematian sang gadis saat bersama mahasiswa itu, pemberontakan 
yang dipimpin oleh gangster yang sering terjadi di wilayah perbatasan dan 
terakhir pembunuhan malam hari saat pesta berlangsung, yang tergolong kedalam 
fungsional, aktansial, dan sekuen. Sedangkan yang lain merupakan kataliser, 
karena hal ini hanya mengisi ruang cerita yang memisahkan antara fungsi-fungsi 
utama inti. Indeks sejati yang berkaitan dengan tokoh ini akan tampak nyata pada 
analisa aktansial. Yang paling banyak penjelasan indeksialnya, sebagai informan 
justru pada objek penolakan mogok, dan yang menjadi poin of communication 
penulis fokuskan pada keadaan psikologis masyarakat Mesir. 
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و  

  ديرقلمة الشكر والتك

إال اهللا وحده ال شريك له مالك ه إل أشهد ان ال. احلمد هللا رب العاملني
والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى أله وصحبه ومن تبعهم بإلحسان إيل . كيانال

  .أما بعد, ن علي امليزاننساإلايوم يوضع فيه عمل 

 اجلهد تن بذلأبعد , فقد مت هذا البحث بعون اهللا وتوفيقهولكن هذه احملاولة 
ن ألذا ال بد , ة هلاكبري ومسامهة هلممبساعدة هؤالء الذين   ال يتم االةثباحال, الكبري
  : منهمفأخص الذكر الشكر اجلزيل اليهم أقدم

صاحب الفضيلة عميد كلية اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية  .١
  .اكرتا الدكتور حممد شهاب الدين قليوىب املاجستريجاحلكومية جوك

 صاحب الفضيلة رئيس قسم اللغة العربية وأدا لكلية اآلداب جبامعة سونن .٢
 .كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا الدكتور ألوان خريي املاجستري

هذا البحث اندوس برموى مونطى املاجستري كمشرف السيد الفاضل الدكتور .٣
 .وأعطاء بعض أوقائه لتصحيح هذا البحث بذل جهده الذى

 واعلمأصحاب الفضائل من احملاضرين واحملاضرات ىف كلية األداب الذين قد  .٤
 .الباحثة ىف التعلم والسلوك جبيد العلوم واملعارف

 .وزمالئي الكرماء مجيع الطلبة ىف قسم اللغة العربية وآدا .٥

أشكر لكم شكرا جزيال بقول جزاكم اهللا أحسن اجلزاء جزاكم اهللا خريا كثريا 
  ....أمني. ومع السعادة والسالمة ىف الدين والدنيا واألخرة

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



ز  

ذا البحث وراثه مىن جلميع القراء األعزاء وانتظر كل وأخريا أرجو أن يكون ه
واهللا اهلادي إىل سبيل . االنتقاد والتنبيه ألجل تصويبه وحتصحيحه ىف اآليام املستقبلة

  .احلق واهللا أعلم باصواب

  

   م٢٠٠٨ أبريل ١٤, جوكجاكرتا

  الفقرية ىف العلم والعمل

  

 أمى خليفة الرشيدة
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ح  

  حمتويات البحث
  صفحة

  أ  .......................................................صفحة املوضوع 
  ب ................................... ...............الشعار و اإلهداء      

  ج  ............................... ..........................رسالة املشرف
  د  ................................... ......................صفحة املوافقة

  ه ................................................................التجريد 
  و .................................................. الشكر و التقدير كلمة

  ح .........................................................حمتويات البحث

  ١ ....................................................مقدمة: اب األول الب
  ١ .................................................خلفية البحث.  أ
  ٣ .................................................حتديد البحث.        ب
    ٣  .......................................أغراض البحث فوائده.         ج
    ٤ ...............................................التحقيق املكتىب.    د
  ٥ ................................................اإلطار النظري  .        ه
    ٨  .................................................منهج البحث.         و

  ٩ ..................................................نظام البحث.     ز    

    "العامل اآلخر"صورة عامة من ا لقصة القصرية : الباب الثاين 
    ١٠................................ ..                و بنيوية لرولند برطيس

  لقصريةصورة عامة من القصة ا: الفصل األول 
  ١٠............................  حمفوظنجيبل" العامل اآلخر                 "

  صورة عامة من بنيوية القصة  لرولند: الفصل الثا ىن 
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ط  

  ١٣...............................................                  برطيس
  ١٣....................................................الوظيفية. أ

  ١٤............... ...........................فصول الوحدة. ١
  ١٦..........................................سينتاك الوظيفية. ٢
  ١٨ ..................................................أكتنسيال. ب
   ١٨... ...............................................أكتان. ١          
  ٢٠............................... .................سكوين. ٢          
   ٢٢.. ...................................درجة القصة القصصية . ج

  با لنظرية" العامل اآلخر"حتليل القصة القصرية : الباب الثالث 
     ٢٧..................................نيوية رولند برطيس                الب

  ٢٧...............................حتليل ىف الوظيفية: الفصل األول  
    ٣٤... ............................حتليل ىف أكتان:  الفصل الثا ىن 

  ٣٩.. ...........................حتليل ىف سكوين: الفصل الثالث  
  ٤٢............. ...حتليل ىف درجة القصة القصصية: ل الرابع  الفص

  ٤٤ .............................................االختتام: الباب الرابع 
  ٤٤ ..............................................اخلال صا ت.        أ
  ٤٦ .............................................اال قتراحا ت.      ب

  ثبت املراجع
  امللحقا ت

 باحةترمجة ال
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 Attar Semi, Metode Penelitian Sastra, (Bandung: Penarbit Angkasa, 1993), hlm. 1
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"
 "

.

 .
 .

)inner structure ( .
" "

  
 ..

.

)Ferdinand de Saussure (-
)langue .(

)parole ( .
 .

 .
.

Sangidu, Penelitian Sastra; Pendekatan, Teori, Metode, Tekni dan Kiat, (Yogyakarta:
Sastra Asia Barat Fakultas Ilmu Budaya UGM, 2004), hlm. 15. dan Nyoman Kutha Ratna, hlm.

84-85.
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 .

).(  
.

 .   .
michelet

.

 .

. .
  

 . .
.

.

 Yoseph Yapi Yaum, Pengantar Teori Sastra, hlm.38.
Tirto Suwondo, Studi Sastra; beberapa alternatif, (Yogyakarta: Hanindita Graha Widya,

2003), hlm.76.
Ibid. hlm. 245-264.

Ibid. hlm. 344.
John Sturrock, Strukturalisme Post Strukturalisme; dari Levi Strauss sampaiDerrida,

Penerjemah M. Nahar. (Surabaya: Jawa Pos Press, 2004), hlm.15 dan 93.
 Roland Barthes, The Semiotic Challenge, Translated from French Edition by Richad

Howard, (New York: Hill and Wang, 1988), hlm.103-120.
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analysis .(
)The Determination of units()classes of

units()functional syntax( .

)Determintaion of The Units ()Classes of Units .(
 .

 .
  

 .).(
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 .
 .

 .

) (
)point of communication(

 . .

 .
Sugihastuti, Teori dan Apresiasi Sastra, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 51.
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Introduction to the Sructural Analysis of Narative
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  الباب الرابع

  االختتام

  اخلال صة  . أ

وبعد قمت بالتحليل هذه القصة اعتمادا على النظرية البنيوية عند رولند 
  :برطس، أقدم فيما يلى النتائج

ألنّ شكل . لنجيب حمفوظ قصة جمردة" العامل اآلخر"قصة القصرية تعترب ال .١
فتحلّل بنظرية البنيوية لروالند برتيس . قصصيتها تكون خاصية أفضل للقصة

  .املنقسمة إىل ثالثة أقسام وهي الوظيفية والعمل وقصصية النصوص

 عنوكان التحليل ىف القسم األول وهو عن التحليل الوظيفي الذي يبحث  .٢
وىف . خربلوحدات الوظيفية املشتملة اللب واملكمالت وإنديكس األصيل واملا

األمر لإلضراب اجلماعي والرد : حتليل هذه القصة نركز إىل اللب كالتايل
لألمر من نفس املعلمة وموت الفتوة الراقصة حني مباشرة املنظم الشاب و 

حلد وخيتتم ثورة البطلجية أو سلب اجلزيات اليت تكون مرات ىف منطقة ا
أما اآلخر فتكون مكمالت ألن هذا ميأل . بالقتاب ىف تلك الليلة حني االحتفال

إنديكس األصيل املعلقة . ظرف قاعة القصة الفارقة بني الوظيفات األوىل اللبية
ويكون أكثر . بأشكال الشخصي األوىل سيكون باديا ظاهرا عند حتليل البنيوية

هذا ألن . موضوع الرد لإلضراب اجلماعيلشرح إنديكسيال كاالملعلمة هو 
  .يكون الشرح مبدأ بعض الوقائع املوجودة ىف اليوم والليلة ىف ذلك املقهى

ففى الرسم . جند ثالثة الرسوم عما نشرحه ذلكومن ناحية العامل رأينا أن  .٣
. األول يكون املعلمة فاعلة واملفعول أو املوضوع هو اإلضراب اجلماعي
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 ٤٥

. كون الفاعل هو املنظم الشاب الطلب اجلامعة مبوضوع املوتوالرسم الثاين ي
. وىف الرسم الثالث يكون الفاعل هو التابع الملعلمة واملوضوع هو القتال

  .ويشكل هذه القصة الوصفية فيها احلوار

 كون -أوال- حتليل سكوين هو سلسلة الوقائع املوجودة ىف هذه القصة وهي .٤
مث الثاين الواقعة العالقية بني . إلضراب اجلماعيالواقعة الواظيفية أي األمر ل

الثالث الواقعة املرجعية وهي التعارف من . لقاء الطالب والصديق له القدمي
اخلامس قمة القتال ىف . الرابع خمتلفة موت الراقصة. الطالب والفتوة الراقصة

  .عةاملقهى واألخري االختتام وهو بانتهاء قبض الشكل األوىل وهو طالب اجلام

ومن الناحية . ومن منطلقة سيكوين املذكورة يري أن هناك االنقالب
ولنقدم . الرمزية ينبغي أن يبتدأ القصة من النقطة األخري مث األوىل مث ما بعدها

وبتركيبية النظرية يسكن . النقطة األخرية ألنه يكون نقطة للضغط األفضل
كما قد شرحه .  الغالباجلزء األوىل الذي يكون مركزاأفضل أمام التركيب ىف

  .من قبل

لنجيب حمفوظ عند " العامل اآلخر"األخري هو النقطة االتصالية ىف قصة قصرية  .٥
وىف هذا التحليل نركز إىل حالة سيكولوجية . نظرية البنيوية لروالند برتيس

  .شعب مصر

" العامل اآلخر"وها هي ذه ما ننتجه من حتليل روالند برتيس لقصة قصرية 
. فلعل أن يكون هذا التحليل حنوه خريا وأحسن ىف الوقت القادم. فوظلنجيب حم
  .إن شاء اهللا
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 ٤٦

  اال قتراحا ت  . ب

لنجيب حمفوظ بطريقة " العامل اآلخر"وبعد أن حتلل الباحثة القصة القصرية 
  :التحليل لروالندبرتيس فتختام الباحثة هذا التحليل مبا يلي

. د روالند برتيس مبجرد النوع املعني فحسبىف التحليل البنيوية القصصية الحي .١
ولكنه جيعل كإحد التعبريات الدقيقة من بعض األساليب املوجودة حنو القصة 

  .القصرية و اخلرافية والدراما والرواية واملضحك واخلرب بل احملادية اليومية

فريجي من أن يساعد هذا البحث إدراك . فبذلك حتلّل الباحثة هذه القصة .٢
ببنيوية روالند برتيس فيكون نوعا من " العامل اآلخر"م القصة القصرية وفه

وترجو الباحثة أن يعطي هذا . طراز اطالعة األعمال األدبية العربية األخر
  .البحث الرصاد واملساعدة مع اإلعانة لتقدير اتمع حنو العمل األديب
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 ٤٧

  ثبت املراجع

  اللغة العربية .١

. بنوية القصصية لرولند برطيس, لنجيب حمفوظ,  املسكونةقّصة الغبة, رضوان
  ٢٠٠٥. الرساله مكتبة كلية األدب

  ١٩٨٦. دار العلم املاليني: بريوت . املنجيد ىف اللغة و األعالم. معلوف,     لوس

  ٢٠٠٦. دار الشروق. شهرالعسل. جنيب,     حمفوظ 

. معهد املنور: كجاكرتا جو. إندونسى_س عرىبواملنور قام. أمحد ورسون,     منور
١٩٨٤  

. سيمساتيكية لرولند برطيس, لنجيب حمفوظ, قصة فوق الصحاب, وسرون
  ٢٠٠٢. الرساله مكتبة كلية األدب
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 ٥٠

 ترمجة احلياة جنيب حمفوظ

ولد مبنطقة غرمال ىف شاطئ مدينة . امسه جنيب حمفوظ عبد العزيز إبراهيم باشا
ويكون األسرة من مجلة املساكني و . ١٩١١ من ديسامبري ١٥القاهرة مصر ىف تاريخ 

: خوة له ست إ. أبوه هو املوظف املنتقل املهنة إىل التجارة. ال يلتحق بالدراسة الكافية
. ويكون كل اإلخو ة له قد ماتوا من قبل من عندطفولتهم. أخان و أربع أخوات

  .فيصري جنيب الصغري يعيش بال مؤانسة اإلخوة

 اليشعر هو وأسرته -وكان ىف سنة السادة من عمره– ١٩١٧وىف سنة 
وذلك ألنه حيمله األسرة إىل منطقة ىف . أحواالحلياة الرسيخة ىف شاطئ مدينة القاهرة

وىف تلك السنة يلتحق باملدرسة . شاطئ مدينة عباسية األنظف ويكون أشد مدنيا منها
يلتحق املدرسة املتوسطة والثناوية فؤاد -ىف ثالثة عشرة من عمره–وىف سنة . اإلبتدائية
وهذا .  يلتحق بالطبقة العليا ىف قسم الفلسفة جامعة القاهرة١٩٣٠مث ىف سنة . األول

  .وحيصل على شهادة العاملية ىف الفلسفة. ادية األسرة جيدةيكون مباشرة بكون اقتص

وهو أحد األساتيذ  جبامعة -نال جنيب التعريض من مصطفى عبد العزيز
االفتراق .  ليلتحق درجة الدوكتورة ىف قسم الفلسفة و التصوف لكنه أيب-القاهرة

ر جيعل والفرق اتمعي الذي يشعرها من صغره واضطهاد الشعب باحلكومية ىف مص
  .وخيتار مهنة ىف جامعته مع الكتابة. التضامن ىف نفسه قويا

مث بعدذلك يكون مهنته .  يكون كاتبا ىف جامعته١٩٣٩- ١٩٣٦وىف منتصف 
ويعمل فيه . ويوظف ىف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف. متطورا قليال فقليال تدرجييا

ومنذ .  يتزوج- عمرهوهو ىف ثالثة وأربعني من -وىف نفس السنة. ١٩٦٤حت سنة 
  .ذلك يكون التغري ىف مهنته ويوظف كاملدير ىف اإلشراف الفين
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.  يستقبل جنيب مهنة املدير ىف معهد السينيما الوطنية ىف مصر١٩٥٧وىف سنة 
ويثبت فيه مثانية سنوات حىت يثبت بعضو ىف الس األعلى لإلشراف الفن واألدب ىف 

 يقف من ١٩٧١ىف سنة -ثقافة ىف مصروبعد يكون مشرفا لوزير ال. ١٩٦٥سنة 
وظيفتيته ويعود للتعمق ىف مهنته هي الكتابة ويكون مراجعا أدبيا ىف جريدة يومية 

  ".األهرام"

وقد كتب سبعني قصة قصرية و ست وأربعني عمال خياليا ويتراوح النسخة للدراما 
ىف - سنة احلادية وعشرين من عمره- ١٩٣٢وأول العمل له ينشر ىف سنة . ثالثني

 ىف مقتطفته ١٩٧١ىف سنة " العامل اآلخر"وكتب ". املصر القدمية"ترمجته بالعنوان 
 ".شهر العسل"
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  رواية الباحثة

CURRICULUM VITAE 

 

Nama    : Ummi Kholifaturrosyidah 

Tempat/ Tanggal Lahir : Pati, 02 Oktober 1986 

NIM    : 04111734 

Alamat Asal : Keburomo Rt. 06 Rw. 04 Tayu Pati Jawa Tengah 

Alamat Yogyakarta : Jl Timoho Gendeng Yogyakarta 55221 

Orang Tua  

 Ayah   : Ahmad Jaelani 

 Pekerjaan  : Wiraswasta 

 Ibu   : Suciati 

 Pekerjaan  : Wiraswasta 

Pendidikan   : MI Miftahul Ulum  1998 

    : MTs Miftahul Huda    2001 

    : MAN 02 Pati    2004 

    : UIN Sunan Kalijaga   2008 

No Handphone  : +6285-640-899-680 

 

Yogyakarta,  April 2008 

 

 

 

Ummi Kholifaturrosyidah 
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