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 :اذل الباحثوف شكر
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 يستطيع الذم ىو كحده هنايتو كيف اؼبساعدة كل على ككبمد اهللالباحث  ىمشكر 

 بشدة الباحث يتوقع ذلك، إذل باإلضافة. للباحث أعطي الذم اػبّب كل يسدد أف
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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul “Hikayat Abu Muhammad al kaslan ma’a ar 

rasyid fi al qishat alf lailah wa lailah.” Penelitian ini membahas unsur-unsur 

intrinsik dalam salah satu kisah yang terdapat dalam kumpulan cerita alf  lailah 

wa lailah dan membahas hubungan antar unsur yang terdapat di dalamnya. 

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer 

dan sumber data sekunder. Sumber data primernya yaitu kisah Abu Muhammad si 

Pemalas dan Khalifah Harun Ar Rasyid. Sedangkan sumber data sekunder 

diperoleh dengan mencari informasi melalui buku, majalah, literatur serta sumber-

sumber lain yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital 

yang relevan dengan dua objek yang akan diteliti. Objek tersebut ialah objek 

formal dan objek material. Objek formal digunakan berupa teori struktural Robert 

Stanton yang mencakup fakta cerita (karakter,  alur,  dan latar), tema,  dan sarana-

sarana sastra (judul,  sudut pandang,  gaya,  tone,  dan ironi). Sedangkan objek 

materialnya adalah kisah Abu Muhammad si Pemalas dan khalifah Harun Ar 

Rasyid dalam kumpulan cerita alf lailah wa lailah. 

Dari penelitian ini ditemukan beragam unsur intrinsik dalam kisah Abu 

Muhammad si Pemalas dan Harun Ar Rasyid. Antara lain yang pertama, fakta 

cerita yaitu tokoh, alur dan latar. Tokoh dalam kisah ini adalah Abu Muhammad 

sebagai tokoh utama dan beberapa tokoh yang disebutkan dalam cerita sebagai 

tokoh tambahan. Alur menggunakan alur campuran atau alur maju mundur. 

Sedangkan latar digambarkan  pada kerajaan khalifah Harun Ar Rasyid, pasar, 

rumah walikota Basrah, rumah Abu Muhammad. Kedua, tema dalam kisah Abu 

Muhammad si Pemalas dan khalifah Harun Ar Rasyid adalah kegigihan dan 

kedermawanan. Betapa pentingnya melawan kemalasan pada diri dan bekerja 

keras sehingga kita bisa mendapatkan hal yang kita maksud bahkan sesuatu yang 

tidak terduga. Ketiga, sarana cerita yaitu, judul, sudut pandang, gaya, nada, dan 

ironi. Judul dalam kisah ini ialah Hikayat Abi Muhammad al Kaslan Ma’a Ar 

Rasyid. Kisah yang menceritakan seorang laki-laki yang bernama Abu 
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Muhammad dengan julukan masyhurnya “si pemalas” namun mempunyai harta 

berlimpah. Dalam kisah ini digunakan sudut pandang orang ketiga sebagai pelaku 

utama dimana pengarang memposisikan tokoh utama sebagai orang ketiga. Gaya 

dan nada bahasa menggunakan dialog. Semua unsur tersebut mendukung 

terbentuknya tema kegigihan dan kedermawanan, penting bagi kita melawan rasa 

kemalasan pada diri. Unsur-unsur dalam kisah ini berkaitan satu sama lain 

sehingga terbentuk kesatuan cerita dan makna yang utuh. 

Kata kunci: Abu Muhammad, unsur intrinsik, struktural, alf lailah wa 

lailah, si pemalas 
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 تجريد

. الف ليلة ك ليلة القصةحكاية ايب ؿبمد الكسبلف مع الرشيد يف  بعنواف البحث ىذا
ألف ليلة ك  القصة يف الواردة القصص إحدل يف داخليةال العناصر بحثال ىذا يناقش

 .فيو الواردة العناصر بْب العبلقاتك  ليلة

 كمصادر األكلية البيانات مصادر: للبيانات مصدرين الدراسة كاستخدمت
 كيتم. الرشيدحكاية ايب ؿبمد الكسبلف مع  ىى األكلية البيانات مصدر. الثانوية البيانات
 خبلؿ من اؼبعلومات عن البحث خبلؿ من الثانوية البيانات مصادر على اغبصوؿ
 يف أك مكتوب شكل يف سواء اؼبوثوقة اؼبصادر من كغّبىا كاألدب كاجملبلت الكتب
 كائنات ىي الكائنات ىذه. دراستهما سيتم اللذين باؼبوضوعْب صلة ذات رقمي شكل
 اؽبيكلية ستانتوف ركبرت نظرية شكل يف الرظبية األشياء تستخدـ. مادية ككائنات رظبية
 كالوسائل كاؼبواضيع( كاإلعدادات كاؼبؤامرات الشخصيات) القصة حقائق تتضمن الٍب

 اؼبادم الشيء أف حْب يف(. كالسخرية النغمة، األسلوب، النظر، كجهة العنواف،) األدبية
 .كليلة ليلة ألف القصة يف الرشيد ىاركف كاػبليفة الكسبلف ؿبمد أىب حكاية ىو

 فسبلالك ؿبمد أبو قصة يف ـبتلفة جوىرية عناصر كجدت البحث ىذا من
 الشخصية ىي القصة حقيقة األكذل، أخرل، أمور بْب من. الرشيد ىاركف كاػبليفة
 كبعض رئيسية كشخصية ؿبمد أىب ىي القصة ىذه يف الشخصيات. كاػبلفية كاؼبؤامرة

 اؼبختلطة األخاد استخداـ األخاد. إضافية كشخصيات القصة يف اؼبذكورة الشخصيات
 الرشيد، ىاركف اػبليفة فبلكة يف مصورة اػبلفية أف حْب يف. كإيابا ذىابا األخاد أك

 ؿبمد أىب حكاية يف اؼبوضوع ثانيا،.ؿبمد أىب منزؿ البصرة، عمدة منزؿ السوؽ،
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 على دائما كبصل حٌب أنفسنا يف بالكسل الشعور ؿباربة أنبية ىو الرشيد مع الكسبلف
. شيء كل يف اعباد العمل يف كاالستمرار القتاؿ على قادرين كنا إذا متوقع غّب شيء
 يف العنواف. كالسخرية النربة، األسلوب، النظر، كجهة العنواف، ىي القصة كسائل ثالثا،
 رجل عن القصة ربكي. الرشيد ىاركف كاػبليفة الكسبلف ؿبمد أبو قصة ىو القصة ىذه

 يف النظر كجهة تستخدـ. كفّبة ثركة لديو الذم" فكسبلال" الشهّب بلقبو ؿبمد أبو يدعى
 بوضع اؼبؤلف يقـو حيث رئيسي كمرتكب الثالث الشخص نظر كجهة القصة ىذه

 ىذه كل. اغبوار يستخدـ اللغة كنربة أسلوب.ثالث كشخص الرئيسية الشخصية
 على كبصل حٌب الذات يف بالكسل الشعور حملاربة اؽباـ اؼبوضوع تشكيل تدعم العناصر

 يف اعباد العمل يف كاالستمرار الكسل ؿباربة على قادرين نكوف عندما متوقع غّب شيء
 كحدة تشكل حبيث البعض ببعضها القصّبة القصص ىذه يف العناصر ترتبط" شيء كل

 .كاملْب كمعُب

 كليلة، ليلة ألف ىيكلي، جوىرم، عناصر القصة ؿبمد، أىب: الرئيسية الكلمات
فسبلالك
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 الباب اِلول

 مقدمةال

 خلفية البحث .أ 

تتكوف اغبكايات اػبيالية، مثل األعماؿ اػبيالية القديبة، من عناصر أك عناصر 
داعمة ـبتلفة. يتم تضمْب اؼبوضوعات كاؼبؤامرات كاإلعدادات كالشخصيات كالتوصيفات 

ا كمَبابطنا. ككجهات النظر كالتفويضات الٍب تدعم بعضها البعض كتشكل عمبلن موح دن
، كاف ىناؾ عمل ركائي ذائع الصيت كمعركؼ يف منطقة الشرؽ يف العصور الوسطى

أال كىو ملحمة "ألف ليلة كليلة". فكرة القصة  1،العباسية سبللةال يف عصر األكسط
مأخوذة من ؾبموعة قصص فارسية، ىزار أفسانو، كالٍب تُرصبت إذل اللغة العربية. ترتبط 

 .داخليةالالعناصر الٍب تتكوف منها األعماؿ األدبية ارتباطنا كثيقنا هبا، كخاصة العناصر 

 ليلة ألف القصة اغبكاية ىف احدل الرشيد مع فالكسبل ؿبمد أىب حكاية
 كالتوصيفات كاغببكة اؼبوضوع عن يكشف أف اغبكاية ىذه من الباحث وباكؿ. كليلة

 من ىدية على وبصل اػبليفة لقب وبمل الذم الرشيد ىاركفاف  يصور.فيها اؼبستخدمة
 لكن. غبلـال نع ياكوت بثمن تقدر ال الكريبة كاألحجار اللؤلؤ مع رشها ذىيب تاج

 إذل بّبتيتا ىاركف اػبليفة أخذ لذلك ،رأسو يف كبّبة جوىرة إذل حباجة يزاؿ ال التاج
 ذبار صبيع كسأؿ صرخ.السؤاؿ يف جوىرة عن للبحث كمساعديو الشخصيْب حراسو

 ؿبمد، أبا يف فقط كانت الرشيد ركفىا طلبها الٍب اجملوىرات لكن السوؽ، يف اجملوىرات
 القصة ىذه ذبعل فيو الرئيسية الشخصيات.فسبلبالك يلقب كاف رلبص من رجل كىو
كبّبة جوىرة الواقع يف يبتلك" فالكسبل" الشهّب لقبومع  ؿبمد أبو. لبلىتماـ إثارة أكثر
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 الرشيد مع بلفالكس ؿبمد حكاية أىب أيضنا تقدـ. كفّبة ثركة لديو حٌب يسعى اػبليفة أف
 .كالوعي االجتماعية كالرعاية األخبلقية الرسائل من العديد

 ؼباذا مضيئة نقطة إذل أكثر ستقود ؿبمد بأىب اؼبرتبطة فالكسبل الطبيعة ىذه
 على كعبلكة. فيها الواردة داخليةال العناصر خبلؿ من بدراستها القصة ىذه تسمح
 القصة يف رشيدال مع الكسبلف ؿبمد ؽبذه اغبكاية أىب داخليةال العناصر ؼبعرفة ذلك،
 .ستانتوف لركبرت الوصفي النهج ربليل طريقة استخدـ كليلة ليلة ألف

 تحديد البحث .ب 

 صيغت مشاكل ىناؾ عاـ بشكل ،اؼبذكورة كصفها ًب الٍب اػبلفية إذل استنادا
ربديد البحث  اما .رشيدال مع الكسبلف ؿبمد حكاية أىب ىف عناصرال بْب العبلقة لدراسة

 :ىي

 يف رشيدال مع الكسبلف ؿبمد حكاية أىب يف داخليةال صراالعن ىو ما .1
 كليلة؟ ةليل ألفالقصة 

 مع الكسبلف ؿبمد حكاية أىب يف داخليةال عناصرال بْب العبلقة ىي ما .2
 ؟كليلة ةليل ألفالقصة  يف رشيدال

 

 أغراض البحث .ج 

 ينقلو أف اػبالق يريد كىدؼ غرض على وبتوم اغباؿ، بطبيعة عمل، إنشاء إف
 أف هبب اؼبقصودين، الغرض على التعرؼ من العمل خرباء يتمكن لكي. ىدفو إذل

 لو البحث ىذا أف نرل أف يبكن اؼبذكورة، اؼبشاكل من. نفسو العمل بناء عناصر يفهموا
 :اغبالة ىذه كيف العمل، كاختتاـ رسالة العمل موضوع يأخذ أف يبكن كالذم مهم، غرض
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 ؿبمد أىب حكاية يف داخليةال العناصر كبالتفصيل بوضوح نعرؼل .1
 الرشيد مع فالكسبل

 مع فالكسبل ؿبمد أىب حكاية يف داخليةال العناصر بْب نعرؼ العبلقةل .2
 الرشيد

 فوائد البحث .د 

 ـبتلفْب جانبْب من. كالغرض النفع من ىبلو ال بالتأكيد ىو البحث ىذا إجراء
 : كنبا البحث، ىذا فوائد من

 النظرية الفوائد .1
 الرؤل إلثراء كوسيلة البحث ىذا نتائج تستخدـ أف اؼبتوقع كمن

 فهم يف للمساعدة البحث ىذا إجراء يتم كما. األدب ؾباؿ يف العلـو كتطوير
 .األعماؿ تشكل الٍب داخليةال العناصر لتحليل األدبية النظرية كتطبيق

 العملية الفوائد .2
 مرجعا يصبح كأف اؼبعرفة يف البحث ىذا يسهم أف عمليا اؼبتوقع كمن

 .البحثية اؼبرجعية اؼبواد من ؼبزيد

 التحقيق المكتبي .ه 

 ذبنب أجل من جدا مهم دكرىا. األدبيات مراجعة عن البحث فصل يتم لن
 ىو ذاتو حد يف األدب استعراض. أخرل دراسات مع البحوث من كاحدة فئة تداخل

 الصلة ذات اؼبكتوبة اؼبعلومات صبيع كصبع على للحصوؿ الباحثوف يبذؽبا الٍب اعبهود كل
 2.دراستها سبت الٍب باؼبشكلة

                                                           
2 IKIP MALANG, Dasar-dasar Metode Penelitian, (Malang: 1997) h. 23 
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 عن األدبية األعماؿ دراسة فإف ،الباحث يبديها الٍب اؼببلحظات إذل كاستنادا
 حٌب نسبيا قليلة تزاؿ ال كليلة ةليل ألفالقصة  يف رشيدال مع الكسبلف ؿبمد اغبكاية أىب

 كلينا ؿبفوظ قبيب مثل اآلخر باألدب مقارنة السابقة األحباث يف عليها العثور يتم دل
 صلة ؽبا الٍب األدبية الدراسات من العديد ىناؾ ذلك، كمع. ذلك إذل كما كايبلين

 .الرظبية األشياء حيث من اؼبرة ىذه بالبحوث

 جامعة كاألدب، العربية اللغة قسم طالبة ،ضبةر  فاطمة البحث الذم كتبتو ، اكال
القصة " بعنواف اهحبث يف ،(2008) ياكارتاغيو  غ االسبلمية اغبكميةكاليجا  سوناف

 لركبرت داخلية ليةليرب راسةد) اغبكيم لتوفيق القصّبة ال كرامة للناىب ىف كطانو
 ركبرت هنج على تركز جوىرية ربليل طريقة ىي احبثه يف اؼبستخدمة الطريقة(". ستانتوف
 للقصص داخليةال العناصر كربليل عن البحث خبلؿ من أم اؼبوضوعي، ستانتوف
 العناصر بْب كالَبابط األدبية كالوسائل كاؼبواضيع الكرز حقائق من تتكوف الٍب القصّبة

 ًب الذم البحث نتائج تظهر"ال كرامة للناىب ىف كطانو". القصّبة القصة بنية تبِب الٍب
 كاؼبؤامرات الشخصيات ىي القصّبة القصة يف الواردة داخليةال العناصر أف عليو اغبصوؿ

 ىي ذلك يف ربدث الٍب األحداث. اللغة كأساليب النظر ككجهات كاؼبواضيع كاػبلفيات
 يف تتسبب فيو ربدث الٍب كالصراعات. الفولتية من العديد مع كفبزـك كمعقولة منطقية

 .الصراع عن ينفصل ال صغّب لعادل كصورة للحياة القصّبة القصة ىذه زيادة

غ كاليجا  سوناف ،اأدهبك  العربية اللغة قسم ةطالب ، نةاغبس ؼبصاخل البحث، ثانيا
 اغبكيم توفيقل تو اؼب ءأنا رةصق ةصق" بعنواف( 2010) ياكارتاغيو  االسبلمية اغبكمية

 اغبكيم توفيقل القصّبة قصص إحدل مناقشة حاكؿ الدراسة، ىذه يف". خيليةاد دراسة
 ىذه يف ".ن اهللأري" بعنواف القصّبةقصص  ـبتارات يف الواردة" وتاؼب ءأنا" بعنواف
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 التحليل ىذا قدـ موطئ إف. ستانتوف لركبرت اؽبيكلي التحليل استخدـ اؼبناقشة،
 بناء عناصر اػبياؿ يف. ىيكلو يف البناء عناصر عن فضبل نفسو، العمل ىو الرئيسي
 من تتكوف القصة حقيقة. يعِب كالقصة القصة، حقائق اؼبواضيع، من تتكوف ىيكل

 الرمزية، النظر، كجهة الصراع، ىي القصة كسائل. كاإلعدادات كاؼبؤامرات الشخصيات
 يف كاحملتول الشكل بْب متناغما سباسكا اؼبصلح كجد التحليل، بعد. جرا كىلم السخرية
 .اعبودة كعالية صبيلة قيمة العمل ؽبذا يكوف حبيث العمل،

 يف تبحث الٍب لؤلحباث يسبق دل هبا، القياـ ًب الٍب اؼببلحظات نتائج من
 هنج نظرية باستخداـ الف ليلة ك ليلة القصة يف الرشيد مع الكسبلف ؿبمد اغبكاية أىب

 .قبل من بو القياـ ًب أف ستانتوف ركبرتل داخليةال العناصر

 النظري اإلطار .و 

 يف الرشيد مع الكسبلف ؿبمد حكاية أىب يف الواردة داخليةال العناصر لتحليل
 ستانتوف ركبرت لتحليل كصفية طريقة الباحث سيستخدـ ،الف ليلة ك ليلة القصة

 شرح يلي كفيما. األدبية كالوسائل وضوعكاؼب القصة كقائع ىي مهمة، أشياء ثبلثة تتضمن
 :اؼبذكورة الثبلثة لؤلقساـ

 القصة وقائع .0
 كالشخصية اغببكة كىي أجزاء، ثبلثة من القصة كقائع تتكوف

 يتم عندما. قصة من اػبيالية األحداث سجل دبثابة العناصر ىذه. كاػبلفية
 3".كاقعيا مستول" أك" كاقعية بنية" العناصر ىذه كل تسمى كاحد، يف هاصبع

 شخصيةال 1.1

                                                           
 
3

  (Yogykarta, Pustaka Pelajar, 2012), h. 22 Robert Stanton, Teori Fiksi Robert Stanton, 
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 أف ىو األكؿ السياؽ. سياقْب يف شخصيةال استخداـ يتم ما عادة
 أف ىو الثاين السياؽ. القصة يف هاركفيظ الذين األفراد إذل تشّب الشخصيات

 أخبلقية كمبادئ كعواطف كرغبات اىتمامات من مزيج إذل تشّب الشخصية
 .األفراد ىؤالء من لكل ـبتلفة
 لفيةاػب 1.2

 يتفاعل الذم الكوف أك القصة يف األحداث تشمل بيئة ىي اػبلفية
 على زخارؼ شكل يف اػبلفية تكوف أف يبكن.القصة يف اعبارية األحداث مع

 األياـ) معينة أكقات يف أيضنا كوفت أف يبكن. كغّبىا باؿاعبك  قاىياؼب شكل
 .تارىبية فَبة أك طقس أك( كالسنوات كالشهور

 اغببكة 1.3
 على دبفردىا تكوف أف كيبكن للقصة عنصرا أساسيا اغببكة تعترب

ا يبكن ال. التحليل يف هاحبث يتم ما نادرناأهنا   من الرغم  دكف القصة فهم أبدن
 اقوانينه اؽب ،كىي مثل العناصر األخرل .كالتأثّب كالسببيةباغببكة  ما يتعلم فهم

 .كاؼبنطقية اؼبقنعة كالنهائية كاؼبتوسطة األكلية كىيا كأجزائه اػباصة

. كالذركة الصراع كنبا القصة، يف أساسيْب عنصرين على اغببكة ربتوم
 أساسية الرئيسية النزاعات تعد.كليهما أك اداخلي أك اخارجيإما يكوف  الصراع

 الوقت ىي ذركةكال .كالنفاؽ الصدؽ مثل كالقول اػبصائص بعضبتصارع 
 .منو مفر ال أمر النهاية أف لدرجة حادا الصراع فيو يكوف الذم

 الموضوع .1
 اإلنسانية، التجربة يف للمعُب اؼبوازية القصص من نبجا ىو اؼبوضوع

 كتفحص تصف الٍب القصص من العديد ىناؾ.تنسى ال التجربة هبعل فبا



7 
 

 

 كالنضج كاػبوؼ كاؼبعاناة اغبب مثل البشر، يعيشها الٍب العواطف أك األحداث
قصد ت القصص بعض.الشيخوخة أك الوىن أك للنفس اإلنساف كخيانة كالعقيدة
 .سيئة أك جيدة ظبات إعطاء خبلؿ من شخصياهتا تصرفات على اغبكم

 كقت يف ىناؾ تكوف حبيث إليها، شّبكي اغبياة جوانب اؼبوضوع ربزي
 علهب اؼبوضوع.اإلنسانية التجربة معُب مثل بالقصة، ربيط معينة قيم الحق
 فهو .اؼبوضوع لوجودكهنايتها القصة  بداية تتناسب سوؼ. تركيزنا أكثر القصة
 4.القصة كتفاصيل حدث بكل الصلة كثيق عناصر

 اِلدبية الوسائل .2
 كذبميع لتحديد اؼبؤلف طريقة أهنا على األدبية الوسائل تفسّب يبكن

ا سبكن ألهن ضركرية الطريقة ىذه.معُب ذات أمباط لتحقيق القصة تفاصيل
 تعنيو ما كفهم اؼبؤلف كجهات نظر خبلؿ من اؼبختلفة اغبقائق رؤيةمن  القارئ
 .التجربة أف يشارؾ يبكن حبيث اغبقائق

 جهةك  العنواف، مثل قصة كل يف الوسائل بعض على العثور يبكن
 خرلاأل دبيةاأل سائلالو ك  تقدًن يتم ما نادران  لكن مة ،األسلوب كالنغ نظر،ال

 .الرمزية مثل
 العنواف 3.1

ا العنواف يكوف  يشكل حبيث إجراؤه يتم الذم للعمل دائمنا مبلئمن
 الرئيسية الشخصية إذل العنواف يشّب عندما الرأم ىذا قبوؿ يبكن. كاحدة كحدة

تشّب . تربز ال تفاصيل إذل العنواف يشّب يبكن أف ذلك، كمع. اؼبعيتة لفيةاػب أك
 .القصة معُب إذل األحياف بعض يف العناكين ىذه مثل

 نظرال كجهة 3.2

                                                           
Stanton, Teori Fiksi Robert Stanton, h. 3 

4
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. القصة يف حدث كل فهم يبكن حيث الوعي مركز ىي النظر كجهة
 . الفور على ظهري ال نظر كجهة كطبيعة مكاف
 كاللهجة األسلوب 3.3

 أف من الرغم على. اللغة اؼبؤلف يستخدمها الٍب الطريقة ىو األسلوب
 قد كتابتهما نتائج أف إال ،كاػبلفية كالشخصية اغببكة نفس يستخدماف مؤلفْب
 جوانب يف كينتشر اللغة يف عاـ بشكل االختبلؼ يكمن. سبامنا ـبتلفة تكوف
 كالتماسك كالفكاىة كالتفاصيل اعبمل كطوؿ كاإليقاع التعقيد مثل ـبتلفة

 .كاالستعارات الصور من كالعديد
ا اؼبرتبطة العناصر أحدك   العاطفي اؼبوقف هيف ،لهجةال باألسلوب جدن

 ـبتلفة، بأشكاؿ النغمات تظهر أف يبكن. القصة يف عرضو يتم الذم للمؤلف
 5.صامتة أك غامضة أك ساخرة أك ركمانسية أك خفيفة كانت سواء
 الرمزية 3.4

 كائن مثل قصة إعداد إذل بيضة من شيء أم الرموز تكوف أف يبكن
 كاغبركة، كالشكل، اؼبادية، كاؼبادة النوع، نفس من األشياء من كالعديد كاحد،
 كل يعتمد تأثّبات ثبلثة إذل الرمزية تؤدم أف يبكن. كالعطر كالصوت، كاللوف،

 حدث يف يظهر الذم الرمز يشّب( 1. )اؼبعِب الرمز استخداـ كيفية على منها
 تذكرنا كتكرارا مرارا اؼبعركضة الرموز( 2. )اغبدث معُب إذل القصة يف مهم

 سياقات يف يظهر الذم الرمز( 3. )القصة الكوف يف الثابتة العناصر ببعض
 6.اؼبوضوع على العثور يف سيساعدنا ـبتلفة

 اؼبصطلح ىذا تشبيو يبكن". الرمزية اللحظة" ىو اؼبميزة الرموز أحد
 ىي التنوير غبظة أك رئيسية، غبظة رمزية، غبظة". تنوير غبظة" أك رئيسية بلحظة

                                                           
5
Stanton, Teori Fiksi Robert Stanton, h. 63  
6
 Stanton. hal 64-65
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 الناحية من. باؼبعُب مثقلة اؼبادية كعبلقتها مرئية التفاصيل كل حيث تابوال
 7.القصّبة القصة يف للصراع الرئيسي اغبل الرمزية اللحظة سبثل الفنية،
 السخرية 3.5

 ما شيئا أف إلظهار كسيلة تكوف أف باؼبفارقة يقصد عاـ، كبوجو
 حبيث القصة تثرم أف يبكن السخرية. سابقا فيو يشتبو كاف ما مع يتعارض
 كالغراء اغبرؼ، كيعمق كالفكاىة، اآلثار، بعض كيعرض لبلىتماـ، مثّبة هبعلها
 .اؼبوضوع كيعزز اؼبؤلف، موقف كيصف اؼبؤامرة، ىيكل

: كاسع نطاؽ على معركفاف السخرية من نوعاف ىناؾ اػبياؿ، عادل يف
 اؼبؤامرات من السخرية أك الدرامية السخرية. الساخر كاغبنْب الدرامية السخرية
 القصد بْب كالواقع، اؼبظهر بْب اؼبطلق التباين خبلؿ من عادة تنشأ كاغباالت
 تستخدـ.الواقع يف وبدث كما التوقعات بْب أك النتيجة، مع حرؼ من كالغرض

 اؼبعُب عن تعرب الٍب التعبّب طريقة إذل لئلشارة اللفظية السخرية أك الساخرة النربة
 ؾبموعة أك حرؼ نظر كجهة اؼبؤلف يستخدـ ما عادة. معاكسة بطريقة

 8.اؼبفارقات ىذه قبل من مستهدفة

  

                                                           
7
 Stanton. hal 68-69

8
 Stanton. Hal 71-72
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 العناصر الداخلية

 
 

 

 

 

 العنواف الشخصية
 كجهة النظر اػبلفية
 اللهجةاألسلوب ك  اغببكة

 الرمزية 
 الشخرية 

 منهج البحث .ز 

 يصبح حبيث األنبية، بالغ أمرنا علمية دراسة يف البحث طرؽ استخداـ يعد
 عن أيضنا األحباث فصل يبكن ال ،الصدد ىذا يفك . موجهنا الباحث أجراه الذم البحث

 التحليل طريقة.النتائج من قدر أقصى على للحصوؿ الصلة ذات الطرؽ استخداـ
 بوصف كذلك القصّبة، القصة ىذه دراسة يف الباحث ىبتارىا طريقة ىي الوصفي
 :التارل النحو على الوصفك  9.التحليل يتبعها الٍب اغبقائق

 البحث نوع .أ 

                                                           
9

  Nyoman Kutha Ratna, “Teori, Metode, Dan Teknik Penelitian Sastra: Dari 

Strukturalisme Hingga Poststrukturalisme”. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008) h. 58  

 الوسائل االدبية كقائع القصة
 اؼبوضوع
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 صبع إذل الدراسة ىذه هتدؼ. اؼبكتيب بحثال ىو البحثىذا  النوع
 شكل يف سواء اؼبكتبة، يف اؼبوجودة اؼبعلومات أك البيانات من ـبتلفة أنواع
 هبذا صلة ذات أخرل مواد أك رسائل أك حبوث أك علمية ؾببلت أك كتب

 10.البحث
 البيانات مصدر .ب 

 مصادر ذبميع يتم. الدراسة من مهمنا جزءنا البيانات مصادر تعد
 :نبا نوعْب، يف الدراسة ىذه يف اؼبستخدمة البيانات

 يف الرشيد مع فكسبلال ؿبمد أىب ةاغبكاي شكل يف األكلية، البيانات 2.1
 يلةكل ةليلى ألف القصة
 العلمية كاجملبلت الكتب مثل مكتوبة بيانات شكل يف الثانوية، البيانات 2.2

 .البحث تدعم الٍب كاإلنَبنت
 البيانات جمع تقنية .ج 

 اؼبكتبة تقنيات باستخداـ ىي الدراسة ىذه يف البيانات صبع تقنية إف
 على للعثور الباحث أجراىا الٍب التقنيات كىي اؼببلحظات، تدكين كتقنيات

 دبشاكل اؼبتعلقة البيانات تسجيل تليها.البحث دبوضوع اؼبتعلقة اؼبصادر صبيع
 ةكاياغبب اؼبعنية البيانات ترتبط. بالتفصيل كتصنيفها كترتيبها ربديدىا مث البحث

 يلةكل ةليلى ألف قصةال يف الرشيد مع فكسبلال ؿبمد أىب
 البيانات تحليل تقنيا .د 

 اػبطوات مع الوصفي النوعي التحليل أساليب الدراسة ىذه تستخدـ
 :التارل النحو على

                                                           
10
Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara. 2008, h. 

28
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 يلةكل ةليلى ألف القصة يف الرشيد مع فكسبلال ؿبمد أىب ةكاياغب ليلرب 4.1
 .ستانتوف ركبرتل اؼبوضوعية نظريةال باستخداـ

 ؿبمد أىب ةاغبكاي يف الداخلية بالعناصر اؼبتعلقة النصوص تصنيف 4.2
 يلةكل ةليلى ألف القصة يف الرشيد مع فكسبلال

 فكسبلال ؿبمد أىب ةاغبكاي يف البيانات تفسّب مع التحليل نتائج حبث 4.3
 يلةكل ةليلى ألف القصة يف الرشيد مع

 .الدراسة نتائج استنتاج 4.4

 نظام البحث .ح 

تسهيل البحث كضبطو حٌب ال ىبرج عن  إذل الدراسة ىذه يف النظاـ هدؼي
 .كمَبابطة متماسكة بطريقة أبواب عدة يف يقديبو يتم البحث ىذا. اغبدكده

 البحث، كربديد البحث، خلفية تتضمن مقدمة من األكؿ الباب يتكوف
 البحث، كمنهج النظرم، كاإلطار ،التحقيق اؼبكتيبك  البحث، كفوائد البحث، ضاغر كأ
 .ثـ البحانظك 

 يف الرشيد مع فكسبلال ؿبمد أىب ةغبكاي لخصاؼب على الثاين الباب وبتوم
 .كاألحداث اؼبؤامرات عن موجزة كنبذة يلةكل ةليلى ألف القصة

 ربدد الٍب ستانتوف ركبرت نظرية مناقشة ىو الدراسة جوىرالباب الثالث  
 .العناصر ىذه بْب كالعبلقة الرشيد مع فكسبلال ؿبمد أىب ةاغبكاي يف داخليةال العناصر

. التحليل نتائج من كاالقَباحات االستنتاجات يعرض الذم الرابع الباب ىبتتم
 ربتوم بينما البحث، مشكبلت على اإلجابات أك البحث نتائج االستنتاج سيوضح

 .البلحق البحث لتحسْب قَباحاتا
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 الباب الثاني

 الف ليلة و ليلة ةالقصحكاية ابي محمد الكسالن مع الرشيد في  خالصه

 

 ساساف، سبللة من ملكة قصة ربكي الٍب القصص من ؾبموعة ،يلةكل ليلة ألف
 لتأخّب شهريار اؼبلك لزكجها لبلىتماـ اؼبثّبة القصص من سلسلة ربكي الٍب شهرزاد
 ليلة، كل كيف. كاحدة كليلة ليلة أللف شهرزاد ركاىا القصص ىذه. عليو اإلعداـ عقوبة
 من اإلعداـ عقوبة أمر دائما اؼبلك يعلق حبيث متوترة بنهاية قصتو ينهي شهرزاد كاف
 .شهرزاد ركاىا الٍب القصة استمرار إذل االستماع أجل

حكاية ايب ؿبمد  العربية الثقافة استيعاب من كلدت الٍب الشهّبة قصصو كمن
 كثركة ثركة الواقع يف لديو فالكسبلب بلقب يشتهر الذم ؿبمد أبو. الكسبلف مع الرشيد

 تاج جدا، صبيل تاج على الرشيد ىاركف اػبليفة حصل أف كدبجرد. بثمن تقدر ال كفّبة
 كبّبة جوىرة إذل وبتاج يزاؿ ال التاج كلكن. الياقوتية الكريبة كاألحجار باللؤلؤ مزين

 بتفتيش كمساعديو الشخصيْب حراسو صبيع اػبليفة كأمر .عليو النار يطلق على لوضع
 الٍب اجملوىرات لديهم يكن دل. كاؼباس الكريبة األحجار بائع كل من كطلب بأسره، البلد

 أبو كاف. السكاف ألحد عنها للبحث كاإليباءات الشائعات أعطوا بل اػبليفة، قصدىا
 .فسبلالك بأنو الناس معظم لدل معركفا كاف الذم ىو ؿبمد

 للقاء رسوؿ بإرساؿ كزرائو، أحد جعفر، خبلؿ من الرشيد ىاركف اػبليفة كأمر
 اؽبواء متجدد بقلب ؿبمد أبا استقبل حيث إذل اػببلفة رسوؿ. للخليفة كسبنياتو ؿبمد أبا

 اػبليفة رسل كاف األياـ بعض يف. قبل من القصر يف هبا قوبل أف يسبق دل كمآدب
قصر إذل اجملموعة ىذه عادت أنفسهم، إعداد بعد. ؿبمد أىب مكاف يف جدا فبجدين
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 ؿبمد أبو أعطى القصر إذل كصولو كلدل. للخليفة ىدية أعد قد كاف الذم ؿبمد أىب
 البيضاء، الزمردية الكريبة األحجار من أكراقها تتكوف ذىبية أشجار على وبتوم صندكقا
 .األخضر كاللؤلؤ كاألصفر األضبر الياقوت الكريبة األحجار من مصنوعة كالفواكو

 حريرية خيمة على وبتوم ثانيا صندكقا ؿبمد أبو أخرج مث فحسب، ذلك ليس
 يتم. الكريبة األحجار من كغّبىا كالزبارداف الياقوتية الكريبة كاألحجار باللؤلؤ مرصعة

 أبو قدـ كما. اعبميلة الساحرة الكريبة األحجار ـبتلف مع اػبيمة كغبلؿ اغبصة ربلية
 أبو سبكن كشفتيو، عينيو من كببادرة. النهاية يف اػبليفة أذىلت الٍب السياحية اؼبعادل ؿبمد
 .الطيور أغنية مثل كاستجابوا اؽبواء يف األبواب أقفاؿ رفع من ؿبمد

. األشياء ىذه كل يفعل أف يبكنو ؼباذا ؿبمد أبا كسأؿ بالذىوؿ اػبليفة أصيب
 كلكن العامة اغبمامات أحد يف حبلؽ ابن كىو. البداية منذ قصتو كبدأ ؿبمد أبو أجاب

 يف حٌب. جدا القريب اؼبستقبل يف يتكاسل بل كوباكؿ، يعمل بالضركرة هبعلو ال فقره
 الطعاـ لتناكؿ حٌب التكاسل يف الوقت بعض ؿبمد أبو أمضى عمره، من عشرة اػبامسة
 ذبارية بأعماؿ القياـ يريد سيد ىناؾ كاف مرة ذات. خدمت الٍب كالدتو حٌب كالشراب

 كالدتو خبلؿ من ؿبمد أبو أمر. مظفار أبو الشيخ كاف. الفقراء وبب كاف الصْب، يف
 .اؼبنزؿ من إلخراجو ضئيل هتديد مع حٌب مظفار ألىب حظو بَبؾ

 من حظو كجرب الصْب يف إلنفاقها مظفار ألىب دراىم طبسة ؿبمد أبو ترؾ مث
 من يطلب بأف ؿبمد أىب رسالة نسي مظفار أبا أف تبْب التجارة، من عودتو كلدل. اؼباؿ

 ألىب التجارية أرباحو بعض بإعطاء رفض الطاقم لكن الصْب، إذل العودة بأكملو الطاقم
 األحجار لشراء كتسوقوا مظفار أبو حاشية توقف بالسكاف، مكتظة جزيرة كيف. ؿبمد

 كيف. ؿبمد ألىب اػبمسة الدراىم من نادرا فركيا قردا رامظف أبو اشَبل كما. الكريبة
 الفركم القرد عن فضبل اللؤلؤ، عن حبثا غطسوا ر،اظفم ألىب أخرل حاشية توقف ؿبطة
 .النبيلة كاللؤلؤ الصخور صبع من كسبكن الغوص يف شارؾ الذم النادر



16 
 

 

 أصبح. عليها اغبصوؿ يف يرغبوا دل لكنهم أخرل، مرة توقفوا زانوج جزيرة يف
 ما نادرا كاحدة ليلة حٌب بعضهم، ذبح كقد. البشر غبـو آلكلي أسرل مظفار أبو حاشية
 كل كقدـ. اغبياة قيد على يزالوف ال آخركف ككاف مظفار أبو ركابط الفركم القرد أطلق
 الوفد كصل. إلنقاذىم امتنانو عن تعبّبا ؿبمد أبو القرد لصاحب دينار ألف منهم كاحد
 كطلب قرده سلم. ؿبمد أىب عن مظفار أبو كحبث بشرل، مدينة إذل مظفار ألىب اؼبرافق

 شكل يف كنوزا مظفار أبو عبيد جلب. مظفار أبا إقامة مقر يف يلتقي أف ؿبمد أىب من
 .مظفار أىب إذل هبا عهد الٍب ؿبمد أىب غبظوظ نتيجة كغّبىا كريبة كأحجار درىم أمواؿ

 كل. النادر الفركم قرده مع جنب إذل جنبا التكاسل دكف ؿبمد أبو عاش مث
 حٌب ؿبمد أىب إذل دينار ألف هبلب كدائما يذىب القرد ىذا كاف ور،الظه حٌب صباح

 إذل نظر. القرد قبل من غريبا ؿبمد أبو كاف مرة، ذات. ؽبا حصر ال كنوز صبع يتم
 كاف أنو القرد كأكضح. بالصدمة ؿبمد أبو أصيب ،"ؿبمد أبا يا" كقاؿ اليسار إذل اليمْب

 أف اؼبارد أراد. جدا كمعوزا ضعيفا كاف ألنو ؿبمد أبو مساعدة تعمد جنيا الواقع يف
 ؿبمد أبو أطاع .شريف يدعى العفْب سوؽ يف متجر صاحب ابنة من ؿبمد أبو يتزكج
 أعطى. شريف ابنة ػبطبة ليتقدـ جيدة كمبلبس صبيلة بسيارة شريف كالتقى اعبن إرادة
 من شريف تزكج كما. ابنتو من بالزكاج لو ظبح حٌب سّبيف أمر كما العقار ؿبمد أبو
 األياـ غضوف يف زكجتو مقابلة ؿبمد أىب من طلب. أقاربو شاىد مع ابنتو مع ؿبمد أىب

 .حدث ما بكل اعبن كأخرب اؼبنزؿ إذل ذىب. التالية العشرة

 كل اعبن ليمنحو ؿبمد، إذل أىب طلبا اعبن قدـ زكجتو ؼبقابلة قريب الوقت
 نفذ مث. صبيلة زكجة كانت الزكجة، مع االجتماع كصل. الحق كقت يف اؼبقابل يف رغباتو

 حٌب زكجتو أمر كرل باسم ذلك بعد اؼبعركفة بالتعويذة الضرر كأغبق اعبن، طلب ؿبمد أبو
 أهنا لدرجة ؿبمد أىب زكجة اعبن قطيع أخذ ألفعالو، كنتيجة. اؼبلعوف اعبن يزعجو ال

. شاسع سهل إذل كصل حٌب ىدؼ ببل ؿبمد أبو سار. للغاية كؿببطة آسفة كانت
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أبو كاف. البعض بعضها تقاتل كانت الٍب كاألبيض البِب الثعابْب من اثنْب كاجو ىناؾ

 كعاد األبيض الثعباف غادر. لقتلها جدا تعسفيا كاف ألنو البنية األفعى من غاضبا ؿبمد
 .رأسو بقي حٌب البِب الثعباف جثة كسبزيق قطيعو، مع أخرل مرة

 صانع شكل بدكف قصيدة ىتافات ؿبمد أبو ظبع بالطويلة، ليست فَبة كبعد
 من قطيع إهنم. قبل من ؿبمد أبو ساعده أبيض ثعباف شقيق كاف أنو كيبدك ضرباتو،

 فركم بقرد اؼبتجسد الشيطاف جن مسكن بتفتيش ؿبمد أبو قاـ دبساعدتو، اعبيد اعبن
 مع. هناس مدينة يف اعبن مبلذ إذل ؿبمد أبو رافق. زكجتو اختطف الذم ىو ككاف نادر،
. زكجتو كالتقى اؼبدينة يف ؿبمد أبو جاء األبيض الثعباف االخوة كاذباه مساعدة كل

 ؿببوبة امرأة كوهنا. نفسو ؿبمد أىب عن ناىيك الشيطاف جن من جدا ؿببوبة امرأة كانت
 طلبت. شيطاف اعبن كلع على اغبصوؿ عن االمتناع كل ؽبا كقاؿ شيطاف، اؼبارد قبل من

 ًب. إذاريت اعبن دبساعدة الشيطاف جن لشل سبائما يأخذ أف ؿبمد أىب من زكجتو
 .كسركر بأماف زكجتو مع اؼبنزؿ إذل ؿبمد أبو كعاد الشيطاف جن على القبض
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 الباب الرابع

 ختتاماإل

 االستنتاج .أ 
 من كاحدة على اؽبيكلي التحليل مع أجريت الٍب كاؼبناقشة الوصف إذل استنادا

 ف معكسبلال ؿبمد أىب حكاية كىي ،الف ليلة ك ليلة من خرافية حكاية يف القصص
 :التالية االستنتاجات على اغبصوؿ يبكن ك الرشيد

 
 الرشيد ف معكسبلال ؿبمد غبكاية أىب داخليةال العناصر .1

 الرشيد ف معكسبلال ؿبمد اغبكاية أىب ىذه يف القصة بناء شخصيات
 حْب يف.رئيسية كبلنبا كشخصيات أصبح الرشيد ىاركف كاػبليفة ؿبمد أبو يعِب
 ؿبمد أىب كزكجة خليفة مساعدك ككاف.معادية تكوف ما نادرا فركم القركد أف

 اغبكاية أىب يف اؼبوضوع.إضافية أرقاـ دبثابة كجيناتو ؿبمد أىب كمساعدك ككالدتو
 ؿباربة يف الشاؽ كالعمل اعبدية ،كالكـر اإلصرار ىو الرشيد ف معكسبلال ؿبمد

. متوقع غّب شيء حٌب نريد شيء على اغبصوؿ من نتمكن حٌب أنفسنا يف الكسل
 زمنيا اؼبعركضة األحداث سرد يتم. ـبتلطة مؤامرة ىي القصة يف اؼبستخدمة اؼبؤامرة

 الٍب اؼبرحلة إذل تدرهبيا استمرت الٍب اؼباضي إذل العودة إذل القصة هناية من
 .تشهدىا

 ثبلثة، إذل الرشيد ف معكسبلال ؿبمد اغبكاية أىب يف اإلعداد كينقسم
اغبكاية  ىذه يف الوقت. االجتماعية كاػبلفية اؼبكاف، كاػبلفية الوقت، اػبلفية كىي

 يف اؼبصور اؼبكاف اػبلفية ًب. كاؼبساء ،الظهر كبعد ،كذات يـو ،النهار يف وبدث
اػبلفية إف.كباس كمدينة ؿبمد أىب كمنزؿ بشرل بلدية رئيس كمنزؿ كالسوؽ القصر
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. اؼبتبادلة كاؼبساعدة الكـر على تنطوم القصة ىذه يف االجتماعية 
 من لآلخرين نقدمها الٍب اؼبساعدة من القليل من أفضل تستجيب سوؼ الناس
 ىاركف قصة يف اؼبستخدمة النظر كجهة. هبا احمليطة البيئة يف االنسجاـ خلق أجل

 اعباين باعتبارىا الثالث الشخص نظر كجهة ىي فكسبلال ؿبمد كأبو الرشيد
 .ةالرئيسي اعباين من الثالث الشخص شخصية كل يعترب اؼبؤلف ألف ةالرئيسي
 

 فكسبلال ؿبمد كأبو الرشيد ىاركف يف القصة العناصر بْب العبلقات .2
 كاؼبوضوعات اغبقائق ذلك يف دبا األدبيْب البنائْب عناصر صبيع

 بشكل فكسبلال ؿبمد كأبو الرشيد ىاركف قصة تشكيل تدعم األدبية كالوسائل
 كحدة تشكيل أجل من البعض ببعضها فيو اؼبوجودة العناصر كترتبط. كصبيل جيد

 .كمعُب كاملة
 

 االقتراحات .ب 

. هنايتها إذل األطركحة ىذه كصلت كبّب، جهد كبعد كبعونو تعاذل اهلل بإذف
 ؾبموعة يف فكسبلال ؿبمد كأبو الرشيد ىاركف قصة عنواف ربت األطركحة ىذه كتبت
. الكماؿ عن تكوف ما أبعد األطركحة ىذه أف الباحثوف كيعتقد. الف ليلة ك ليلة قصص

 :اؼبستقبل يف البناء كشك على اإلدخاؿ ىذا، من بدءا

 اللغة دراسة برامج بْب خاصة للطبلب، مراجعة األدبية البحوث تكوف أف هبب .1
 مثل األدب يف كاػبارجية الداخلية العناصر عن البحث أجل من كاألدب العربية
 دراسة الطبلب على هبب. اعبميلة الكلمات من ـبتلفة كأنواع فيو الضمنية الرسالة
 .تعريفو أك الكتاب فهم لتسهيل األدب
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 ؾبموعة يف فكسبلال ؿبمد كأبو الرشيد ىاركف قصة القصة، ىذه قراءة بعد .2
 الوصفية النظرية استخداـ أف الباحثوف يعرؼ كربليلها، كليلة ليلة ألف قصص

 يف خاصة األديب العمل معُب فهم يف يساعد أف يبكن األدب ربليل يف للتحليل
 من كغّبىم القراء من الباحثوف يطلب. الكسبلف ؿبمد كأبو الرشيد ىاركف قصة

 .منها كالغرض القصة معُب عرض يف النظرية ىذه دراسة الباحثْب
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