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 هداءاإل

لنفسي.شكرًالكعلىاستعدادكللمثابرةوإكمالهذهاملهمةاليتبحثأهديهذهال
،لقدحاولتوعملتأبفضلمايفوسعك.بدأهتالفرتةطويلة.شكرايل
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 جتريد 

 

جليدعىقصةريبكيالينللمخرججنليفالزحامرجلالقصريةالقصةحتكي
يديفسجنأبوزعبلمبصر.متاعتقالسيدعبدالبارياعتقلتهالشرطةفجأةواحتجزس

يدمنحيثاجلوهرمل،فإنسذلكعومبتهمةاالنتماءإىلمجاعةاإلخواناملسلمني.
اإلخوا هيحركة ما يعرف مريكن املسلمني. شاركيفن واحدة أة املسجد يف نشطة

يتكانتلدىيدمليفهممتاًماالصورةالسلبيةالاملسلمني.لكنسامجاعةاإلخواننظمته
ه.حيثينديداحلدثفقطليكتسباملعرفةمنيطهبا.حضرساملنظمةعلىاجملتمعاحمل

د.الرسولوقصصالتقوىوالزهسرةيدحقاًقصةحيبس

القص هذه القصريةلتحليل طرة فإن البحث، يستخدمهق هياليت الباحثون ا
،الوقتنفسهدايلكتيكية.ويف،واألساليبال،وطرقمعاجلةالبياانتقمجعالبياانتطر

،واليتتناقشعلىوجهجولدمانانوسيلفإنالنظريةاملستخدمةهيهنجالبنيويةاجلينيةل
منلقصةالقصريةبنيةا(حتليل١التحليل:لفللعامل.مثتقنياتالتحديدوجهةنظراملؤ

ملؤلفللعامل.(حتليلوجهةنظرا٢،اليتتبينالنصوفهمهككلهيكلخاللالعناصر

عليها احلصول مت اليت البحث نتائج جانبكومن إىل الكيالين أنجنيب نه،
مصر.يفعضويةمجاعةاإلخواناملسلمنييف،قدشاركأيًضايفااإسالميوكاتبابيبط

الوقت الكيالينذلك جنيب اعتقل السج، يف واحتجز اإلخوان حركة يف ملشاركته ن
،فإنعلمينيفالكلية.ويفالوقتنفسهكانجنيبالكيال،ويفذلكالوقتاملسلمني

هةنظرعامليةنقدية.وجالعامليفهذهالقصةالقصريةهوإىلالوراثةلوجهةنظراملؤلف
لاألدبية.عمليةإنشاءاألعمانصرمؤثرًاجًدايفحيثيكونهذاالع

 اجلينية.نيوية،البني،اإلخواناملسلمفتاحية:جنيبالكياليناتاملالكلم
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ABSTRAK 

 

 Cerpen Rajul fii az Ziham karya Najib Kailani ini menceritakan tentang 
seorang laki-laki bernama Said Abdul Bari yang secara tiba-tiba ditangkap oleh 
polisi dan ditahan di penjara Abu Za’bal , Mesir. Said ditahan atas tuduhan sebagai 
anggota dari organisasi Ikhwanul Muslimin. Namun, pada hakikatnya Said tidak 
mengetahui apa itu gerakan Ikhwanul Muslimin. Pernah satu kali ia mengikuti 
kegiatan di masjid yang diadakan oleh Ikhwanul Muslimin tersebut. Tetapi Said 
tidak memahami betul akan citra negatif yang ditimbulkan oleh organisasi itu 
terhadap masyarakat sekitar. Said menghadiri kegiatan tersebut semata-mata hanya 
ingin mendapatkan ilmu dari agamanya. Dimana, Said sangat menyukai tentang 
kisah perjalanan Rasulullah SAW, kisah-kisah orang shaleh dan orang zuhud.  

 Untuk menganalisis cerpen ini, metode penelitian yang peneliti gunakan 
adalah metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode dialektik. 
Sedangkan teori yang digunakan yaitu, pendekatan strukturalisme genetik Lucien 
Goldmann, yang di dalamnya khusus membahas mengenai pandangan dunia 
pengarang. Kemudian teknik analisanya : 1) analisis struktur cerpen melalui unsur-
unsur yang membangun teksnya dan memahaminya sebagai suatu keseluruhan 
strukturnya, 2) analisis pandangan dunia pengarang.  

  Dari hasil penelitian yang didapatkan, bahwa Najib Kailani selain dikenal 
sebagai seorang dokter, penulis, sastrawan Islam, juga pernah ikut dalam 
keanggotaan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Pada saat itu, Najib Kailani ditangkap 
dan ditahan ke dalam penjara karena keikut sertaannya dalam gerakan Ikhwanul 
Muslimin dan ketika itu Najib Kailani duduk di bangku perkuliahan. Sementara itu, 
genetika pandangan dunia pengarang di dalam karya cerpen ini adalah pandangan 
dunia kritis. Dimana unsur ini sangat berpengaruh pada proses penciptaan karya 
sastra.  

 

Kata kunci : Najib Kailani, Ikhwanul Muslimin, Strukturalisme Genetik.  
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 دير قكر و التلمة الش ك

 م ـ يــح الرمحن الر هللا م ـس ــــــب

،والصالةوالسالمدينوالرالدنياعلىأمووبهنستعنيواملني،علهللربااحلمد
سلمآلهوصحبهووعليهوالانحممدصلىللاسيدانومافاألنبياءواملرسلنيعلىأشر

د.ععني،أمابأمج

يلشرطكملتاألخرةودمييةاألكاظيفةامالودكتبتالباحثةهذاالبحثإلمتلق
ثبيةوأدهبا.ولعلهذاالبحةالعرغلعلمالالعامليةيفةعلىالدرجلخصولشروطلمنال
زايدةيفهذااجملال.نأرادسهاوكذلكملحثةنفبالدىالانفعا

عن بعيدا البحث هذا حيتووكان مث ومن والتمام منالكمال فيه النقصاني
:بحث،إليكمابةهذااليفكتكلةدىمساعوتقديراعلوالغلط.مثأهديتشكرا

ابوالعلومميدكليةاآلدكتورحممدوالداناملاجستريكعيدالفاضلالدالس.١
 ات.وكجاكرسالميةاحلكوميةجسواننكاليجاكااإلامعةيةجبالثقاف

وأدهباةبيئيسةاللغةالعركهرنييتاملاجستريكرنينةإيرلةالدكتويالسيدةالفاض.٢
 حث.لبقهذااوافقدالىت

حممدحنيفأنوارياملاجستريكمشرفهذااحلجتوركدضلالدالفاالسي.٣
التوجيهاتواإلرشادات،وأرجوافصحفرصتهيفإعطاءيقامأببحثالذال

ريا.خريكثزكللاان.جتسواإلحأنتكونوالهحملالقبول

أكادمييةالذياملاجستريكمشرفاانضلالدكتورسوغنكسوغيالسيدالفا.٤
.علومالثقافيةوالباآلديةاكلسةيفاطولالدرفرقدش



 ي
 

قافيةخاصةيفقسماللغةالعربيةبوالعلومالثاميعاملدرسنييفكليةاآلداجل.٥
.للااكمموينالعلوماملتنوعة.جزذينعلالاوأدهب

الذينةنكستيناوأميلندونعساد،أيبإثنيينويداحملبوبنينيميالكردينيالول.٦
ماأفتقرمنمالوعناية.وكلسيبنفةوهتذييبدمهايفترجهوقدبذال

يظالذينويلزّهرةوأخيينحممدحافوأختيينإانسأفةيآءاللطأختييننس.٧
للالكمايفكلخريوجناحوسرور.

كنحىتأمتالذيأعطىحبهوتشجيعهسيدحانفنصرللابيباحلزوجي.٨
.تهاءهذاالبحثنمناأل

نكاليجاكااإلسالميةاحلكوميةجوكجاكراتمعةسواناجبئيعاألصدقامجي.٩
هباالذينصاحبوينوساعدوينطولالدراسةيفخاصةقسماللغةالعربيةوأد

شكراكثريا.كليةاآلدابوالعلومالثقافية.

لوأنتطرك،زاءءاألععالقراحثوراثةمينجلميوأنيكونهذاالبأخرياأرجو
 قادمة.يبهوتصحيحهيفاألايمالوصجلتوالتنبيهألاإلنقياد

م٢٠٢٢يناير٣١،راتجوكجاك
الباحثة،


ىرسابوتزيةوف

١٤١١٠٠٤٧

 

 



 ك
 

 حمتوايت البحث

 

أ........................................................صفحتالعنوان

ب..........................................................إاثبتاألصالة

ج........................................................إلهداءالشعاروا

ه.........................................................فقةفحةاملواص

و.................................................فوافقةاملشراملحةصف

ز................................................................جتريد

ط.................................................التقديركلمةالشكرو

ك......................................................البحثايتتوحم

١ة.................................................دممق:الباباألول

 ١.................................................لفةالبحثخ .أ

 ٣................................................ثبححتديدال .ب

٣...............................................بحثغراضالج.أ

٤..................................................د.فوائدالبحث

٤...............................................ه.التحقيقاملكتيب



 ل
 

٥................................................نظريو.اإلطارال

١٠.................................ث...............حلبز.منهجا

١١.ث...............................................ظامالبحح.ن

الثاين الكيالينريس:الباب ننيب القصةاملوة الريةالقصلخص يف مزحارجل
...................................................................١٢

 ١٢.........................................الينيبالكيسريةجن .أ

 ١٦.......................مالزحارجليفقصةالقصريةصاللخم .ب

٢٩................محاالزرجليفصةيةلقالبابالثالث:العناصرالداخل

 ٣٠....................................................بكةاحل .أ

 ٣٢.................................................خصيةالش .ب

لنجيبرجل يف الزحامالقصريةالقصةيفاملسلمنيلإلخوانالعاملنظرةالبابالرابع:
 ٣٦ ...........................................   الكيالين

٣٨............................................ةمتخلااخلامس:ابالبا

 ٣٨..................................................الصةاخل .أ

 ٣٨...............................................حاتاإلقرتا .ب

٣٩.....................................................جعثبتاملرا

٤٢...............................................اةالباحثةةحيترمج
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 الباب األول 

 مقدمة 



 لبحثا خلفيةأ. 

يف مصريفالبنانحس أسسهاإسالميةحركةاملسلمنياإلخوانمجاعةكانت
يفاملصريللشعبالديينالوعيرفعاملنظمةهذهمناهلدفوكان.١٩٢٨مارس
التحررروح.القتالوتعزيز يةاإلسالمللتعاليماق  وفاجتماعية حياة وبناء الوقت،ذلك 

اجملتمع، يفالدنياالطبقات تستهدفدعوةحركةاإلخوان.الربيطايناالستعمارمن
اجملتمع معاانةشهد أنبعدلكن.السويسقناةيفالعاملنيمناملؤيدين بية غالوتتألف 
1.سياسيةكةحر إىلالحق اابنالحسنحوله تنتهي،الاليتالعامل

أناملنطقيمنسيكوناإلسالمي،العامليفاملسلمنينخواإللالكبريللتأثرينظر ا
تدمري وحاولتوجودهامنتهديدابلاملعارضة األيديولوجيات ذات األحزاب تشعر
إن .ومركزهااحلركةأساستعداليتمصر،يف خاصةاملسلمني، وان اإلخمجاعة
اإلسالموتعتربالم ساإلبتعاليم للغاية املهتمة املسلمني،ان اإلخو مجاعة لوجيةأيديو 

دترياليتالعلمانيةمعابلطبعتتعارضاإلنسانية،املشاكلتعقيداتجلميعحلأفضل
.بشرينشاطكليف.والالدينالدينبنيالفصل

لنجيباألدبيةاألعمالمنواحدةهيامحالزيفلراجولالقصريةالقصة
اجملتمعيعيشها اليتتماعيةجاالوالصراعات يةياسالس املشاكلتصفليتاو الكيالين

.مصريفاملسلم

 
1 Ensiklopedia Islam Jilid 2, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), hlm. 195 
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بتهمة سعيدلىعالقبضمت.فجأةالشرطةاعتقلتهمزارعالباريعبدسيد
يعرف يكنملاجلوهرحيثفمنذلك،ومع.املسلمنيناإلخوا حتالفإىلاالنتماء

مسع قدكاني،املاضيف.اإلخوانعةمجاأنشطةكانتيفوكماذاعنشيءأي
.فيهيقيمونحدث كلوحيضرمعهميصليكانالواقعويف اجملموعة،ابسمعللفاب

مثل االحتفاالت،خاللُتسمعاليتالقصصإىلعاالستما حق احيبسعيدألنهذا
2.والصربوالنسك ،واألتقياءالرسول،وحياةكفاحقصص

كليف .له حدث ماةحقيقيعرفالالقرية، ضواحييفيعيش ذي السيد،
يعدمل.واألخبارواحلكومةواألعرافالعقوبةعناملزيدمعرفةيفيرغبيعدمليوم،
ال أنهمنابملائة مائة بنسبة متأكدفهولذا.القانونيةأو السياسيةر األمو مناقشةيريد

أو يا  إجرائ خطأكانرمباهاعتقالأنافرتضدلق.املسلمنياإلخوان أبنشطةلهعالقة
كيدون أشخاص هبا قاماليتاالفرتاءات بسببرمباأواألمساء ابهش تبسببرمبا

3.أحدعلىحقدوالأعداءلديه ليسأنهشعرحيسده؟منولكن.وحاقدين

ترىمنظمة.املسلمنياإلخوانمجاعةيفوعضوعريبروائيهوينيالالكجنيب
اليتضوعات و املحتكي.اإلنسانلمشاككلعلىالتغلبيفاحللهواإلسالمأن

به ترتبطحبيثاحلديثة، احلياة يف املسلمنيمشاكلتعقيدمدىعنعملهيفأثريت 
ورفع للمضطهدينقصورابىن.األدبيةأعمالهخاللمنبشرلقد.ميإسالككاتب
وصياغ ر عاصاملاإلسالميفكرل ايفرائد .شاهقةمرتفعات إىلابحلروفالشعب
4.ميةسالاإلاألدبية رفكالألمبتكر

 
2  Najieb Kailani, Halusinasi Kumpulan Cerpen Arab (Disadur dari Buku Al Kabuus), 

(Lombok: NTP Press, 2005), hlm. 164 

3 Najieb Kailani, Halusinasi Kumpulan Cerpen Arab, hlm. 166 

4 Henry Mohammad, dkk, Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20, (Jakarta: 

Gema Insani Press, 2006), hlm. 280 
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منملزيدلالهتماممثريةاحلديثمصراتريخيفاملسلمنياإلخوانظاهرة إن
إن غولدمانقال .املصرياجملتمعحياةيف اجملموعة هلذه الكبريالتأثري بسبب الدراسة
هيبلفجأة،العاملإىلالنظرةتولدمل.عامليةنظروجهةعنتعبريهوالعظيماألدب 
لذا، 5.حوهلممنوالعاملاجلماعيةاملوضوعات بنيللتفاعلجةنتيطويلة عملية

ةالقصهذهيفعنهاالتعبرييتماليت لعاملاإىلالنظرةنوعهومامجاعية،نظركوجهة
.املعرفةمنمزيد إىلحتتاجاليتالقصرية

املسلمني ف تصاليتمؤلفاتهيفت أثري اليتختلفةملاللمشكالت ابلنسبة أما
خاصة صفةهلاالدراسةهذهيفأثريت اليتالزهاملراجولالقصريةالقصةفإن،اليوم
.املسلمنياإلخوانجبماعةرتبطممسلم هيالرتكيزنقطةألن

 البحثب. حتديد 

ستكون أسئلة عدةاملؤلفونيصوغأعاله،املشكلةخلفية وصفعلىبناء  
:كالتايلوهيث،بحالهذاحمور

 الكيالين؟لنجيبرجل يف الزحامالقصريةةالقصبنيةهيما.١

 لكيالين؟النجيب رجل يف الزحامالقصريةالقصةيفالعاملنظرةهيما.٢

 البحث  أغراض ج. 

أن ميكن.يسلكهأنالباحث يريد الذياالجتاهأو ةنيالهوالبحثهدف
صياغة علىبناء  6.النظريةوتطبيقرحشو ووصف استكشافىلإاألطروحةهتدف

 : التاليةاألهدافلهالبحثهذافإنأعاله،شكلةملا
 

5 H. Taufiq Ahmad Dardiri, Strukturalisme Genetik Konsep, Teori, dan Aplikasi, 

(Yogyakarta: Suka-Press, 2015), hlm. 60 

6 Tatik Maryatut Tasnimah, dkk, Pedoman Akademik Dan Penulisan Skripsi, 

(Yogyakarta: Jurusan   Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, 2013), hlm. 40  
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.كيالينلنجيبرجل يف الزحام القصريةالقصةبنية علىالتعرف.١

.الكيالينلنجيبرجل يف الزحامالقصريةالقصةيفالعاملنظرةعلىالتعرف.٢

 البحث  فوائد د. 

 : يهالدراسةهذهنتائج مناملتوقعةائدفو ال

مييةكادألاالفوائد.١

كنوز وإثراء البصريةإضافة علىقادرا  البحثهذايكون أن املتوقعمن
ية بنلل جولدمانلوسياننظريةوخاصة األدبية،الدراسات جماليفالعلوم
.اجلينية

العمليةالفوائد.٢

رجل يف    القصريةالقصةيفاملسلمنياإلخوان مجاعة خبصوصتفسريا  قدم
.جولدمانللوسيان اجلينية بنيويةلاحتليلخاللمنامالزح

 هـ. التحقيق املكتب 

الباحثون يعثرملراؤها،إجمتاليتواملالحظات البحث عمليات علىبناء  
هذهمعتتماشى أخرىدراسات وجدواالباحثني لكن،اديملاالشيءنفسعلى

ق عل تت رمسيةأشياءعدةالباحثيقرتحا،رنتهومقالألدبيات جعةكمرا.الدراسة
 :ذلك يفمباإجراؤه، املرادابلبحث

ل  "بعنوان(،٢٠٠٤)هدايةنور أطروحةأوال ، القشرة  مىت  نجيب  قششة 
حولاألطروحة هذهيفالنقاشيدور ".نيتيك(  الكيالين )دراسة التحلية بنيوية اجل

علىحتتويريةالقصالقصةأنتبار عااليفاألخذمعيناجليالبنيوي النهجمنهج
والشيءوالثقافية االجتماعيةواخللفيةابلنص وهتتم املقاربةتتطلبهاجوانبةعد
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مع ديب األللعملاجلوهريالبنيويالتحليلبنيةالطريقهذهجتمع.ولدالذي
 .األديبللعملاالجتماعيالتحليل

ذراء  رواية ع"بعنوانحتهاأطرو يفتناقش(،٢٠٠٥)استقامةمفلحةاثني ا،
لنجيجا  بب  كرات  التحلية  )دراسة  اجلنيتيكيا(الكيالين  سبتمرب ٣٠حركة،"ينياوية 

PKI    الدراسة هذهتستخدم.حزب مصطلح خدامابستالرواية يف وصفها مت اليت
لكناإندونيسييفحتدث اليتاحلقيقةتكشفالروايةألن اجلينية البنيوية ةطريق

الواقعشكلفهمعلىفؤلاملقدرة مدىيةؤ ر ميكنحبيث.أجنيبنمواطاملؤلف
 .وثقافتهااألمةمنجزء اليستمناطقيفحيدث الذياالجتماعي

تناقس٢٠١١)حبييبانويلدحممدالثالث،   "نبعنواأطروحتهيف(،
بينياوية  )التحلية  الدجال ملصطفى حممود  املسخود  رواية  "،اجلينيتيكية(  الدجال يف 

اهليكلأهناعلىويفهمها النصمنهالف يتأاليتالعناصرخاللمنالروايةيةنب
اخللفيةإىلإلضافةابللعامل،ونظرتهللمؤلف االجتماعيةواحلياة واجملموعة،أبكمله،
 .الروايةإنشاءهتيئةيفساعدت اليتالتارخيية

البحث هذا أناستنتاجميكن، أعالهاألدبيات مراجعةحتليلإىلاستناد ا
املادية واألشياء الرمسية األشياءبنيتشابه أوجهتوجداله ألنوالتطوير فيذللتنقابل
 .السابقةالدراسات مع

 و. اإلطار النظري 

 اجلينية  البنيوية. ١

اجلينية للبنية جولدمانلوسيان نظريةدامتخاس يتمالدراسة، هذهيف
أن اجلينية البنيوية ضتفرت .البحثمشاكلعلىلإلجابة مرجعيكإطار

حية، وهيمستمرة،اترخييةعمليةعنانجتةهياكلهية األدبيالنصوص
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من جمموعةعلىمبنيةيةالنظر هذه7.العملمنهنشأالذي اجملتمعواستوعبها
واهلياكل، ،اجلماعيةواملوضوعات البشرية،احلقائق:وهي،املرتابطةالفئات 

 8.العاملية رنظالووجهات 

سواء البشري،السلوكو أالنشاطنتائج ع مجيهيالبشريةائققاحل
أو اجتماعيةإبداعات شكليف يكونأن ميكنوالذياجلسدي،أواللفظي
أو مجاعيفعلردودألهنامعىن هلاالبشريةاحلقائقأنيقال9.فيةثقاأوسياسية
 10.وضوعملاذلك تطلعات سبنالياحلايلالوضعتعديلحملاولةبناء فردي،

تكون أنواملقصود.مغزىذات ةينبالبشريةقائقحلامجيعتشكل
يف اإلنسانية حقائقفهمأيخذأنجيبلذلك،.معنيومعىنهيكلللحقائق

 11.ومعناهاهيكلهاعتباراال

أن جيباإلنسانيةاحلقيقةأنهو اجلينيةللبنيويةاألولاألساسياملبدأ
ة نتيجهيالبشريةاحلقائق.فهمهايتمحىتاملوضوعبسلوكمرتبطةتكون

لتحقيقحوهلممنالعاملالبشريغري.شديدةبدقةتعريفهاوميكنالبشريالسلوك
ائقاحلقترتبطأخرى،انحيةمن.والعامل(عات كموضو )بينهمأفضلتوازن

االبشرية خمتلفةعناصرمنالبشريالسلوكيتكون.متام اليسولكنابلوعيدائم 
 هي وظيفته فإناالجتماعية،ات ابجملموعيتعلقاوفيمالشخص،وعيعربمتر

 
7 Lucien Goldmann, Towards a Sociology of the Novel, (London: Taustock Publication, 

1977), hlm. 8 

8 Lucien Goldmann, Method in the Sociology of Literature, (England: Basil Blackwell 

Publisher, 1980), hlm. 40 

9 Lucien Goldmann, Method in the Sociology of Literature, hlm. 40  

10 Lucien Goldmann, Towards a Sociology of the Novel, hlm. 583 

11 Lucien Goldmann, Method in the Sociology of Literature, hlm 40 
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رية البش اجلهودنتيجةهياحلقائق هذهآخر،مبعىن.ابلعاملالفردعالقةحتسني
 12.حوهلممنابلعامليتعلقفيماأفضلتوازنلتحقيق

وأنشطتها أفكارهامتيلاجتماعية جمموعات هياجلماعية املوضوعات 
اجملموعات تشمل13.البشريةةاالجتماعيللحياةوشاملةكاملةرؤيةنتكويإىل

نالدي وعلماء والفالسفةوالكتاب الفناننيمجاعية مواضيعهي اليتاالجتماعية 
 14.يارخيالتالفعلموضوعهمالذينذلك،إىلوما

مع انيةاإلنس للعالقات وموحد متماسك منظورهيالعاملإىلالنظرةإن
متماسكة تكونمااندر اةدي الفر األفكارألننظر ا.الكون ومععضالببعضها

.معني فردأليالفعليالتفكريمعالنظروجهات تتوافقما اندر ا وموحدة،
مفاهيمية أداةولكنهامعينة،جتريبيةحقيقةليستالعاملإىلالنظرةفإنلتايل،واب

ألنهتعسفي اليس،ذلك مع،والذي املؤرخونأنشأهاستقراء،البحوث إلجراء
 15.لألفراداحلقيقيةالتفكرية ينبعلىيعتمد

اإلنسانيةاملشاكلعلىللردمفاهيميةحماولةهوالفلسفيالتفكري
بعضهاعنمستقلةليستاكلاملش هلذه املفكريعطيهااليتالردود.يةاألساس
يف فكارألاوتشكيلمتعددة،حقائقيفالنظرطرقبنيعالقةهناك.البعض

حيثمنفقطالعلميةالنظريةقيمة سيس أتيتم.العكسأوكة متماسكلية
معيارين تقييمالفلسفيةالنظمتتطلبأخرى،انحيةمن.الواقعمعتوافقها

أتكيدات يتضمنألنهفقطليسصاحل اامالنظيعترب.األقلعلىمتكاملني
ال .اسياألساإلنساينللواقعمتماسك مفاهيميتعبريألنهأيض اولكنحقيقية،

 
12 Lucien Goldmann, Method in the Sociology of Literature, hlm 40 

13 Lucien Goldmann, Method in the Sociology of Literature,hlm. 41 

14  Lucien Goldmann, Method in the Sociology of Literature, hlm. 45 

15 Lucien Goldmann, Towards a Sociology of the Novel, hlm. 111 
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منشكل أبيمعها،يتفقأو فيها،حقيقةأبييعرتف أنرءللمميكن
 16.الفلسفيةأمهيتهامنقللأورفضإذااألشكال،

 املسلمني خوان إلا. ٢

مارس يفمبصراإلمساعيليةمدينةيفسلمنيمل اإخوان مجاعة أتسست
همأخرىشخصيات ستةعمجنبإىلجنبا.االبنحسنمؤسسهامع١٩٢٨
إبراهيم،فؤادحالقا، يعمل احلصري،أمحدجنارا، يعملذي لااحلميد عبد حافظ
سائقا يعملالذيعز،إمساعيل، سائقايعملهللا، حسبالرمحنعبد حديد،عامل

يزعمون أانسهم.دراجات وميكانيكامستأجرايعملالذياملغريبكيز و وبستاين
أهنم فيعلنونالبنا،نحس دعوةبعقليةمإعجاهبويثريونصيةشخ الإىلمنجذبونمأهن

بكل.الغرضهلذاثروهتممنجزء ا يعرضونأهنمكما.أنفسهمإىلاالنضمامينوون
اإلخوان "تسميةحسنامماإل اقرتحث .بنواايهمحسناإلمامرحبورسر 

خلدمةوة خاأليف االحتادهوهدفهمأن هووالسبب.مجاعتهمعلى"املسلمني
اإلخوان "اسماجلماعةعلىيطلقأنجدا  سبنااملفمن ،لذا.طقفاإلسالم

17".املسلمني

حركة اتريخ يفتعليميظام نأولوتنفيذ بتصميمالبناحسناإلمامبدأ ث
القرآن قراءةهيهبايقوموناليتالتدريسأشكالفإنابختصار،.نياملسلماإلخوان

.التدريسارينمتو الكالم،ومتارينحممد،النيبأحاديثضبعوحفظوفهمه،فظوح
الوقت مرورومعشخص ا،سبعنيمنأكثرإىلاجملموعةأعضاءمنا أشهربضعةبعد

18.والنموالنمويفدهمعداستمر
 

16 Lucien Goldmann, Towards a Sociology of the Novel, hlm. 111 

17 Dr. Ali Abdul Halim Mahmud, Ikhwanul Muslimin Jilid I,  (Jakarta: Gema Insani 

Press, 1997) hlm. 25 

18 Dr. Ali Abdul Halim Mahmud, Ikhwanul Muslimin Jilid I,  hlm. 26 
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املسلمنياإلخوان قيادةومركزمقرالبناحسناإلمامنقل،١٩٣٠عاميف
نة مدييفالرئيسيراملقيواصلذلك،غضونيف.القاهرةةصرياملالعاصمةإىل

اإلخوانمجاعةمنعضوويرأسه وجه،أكملعلىمبهامهالقياماإلمساعيلية
اسريع ااإلمساعيليةمدينةيفاإلخواناعةمجتطوركانأنمنذ.املسلمني .جد 

ت، اخيشرب مثل،اإلمساعيليةحولمدنعدةيفالتوغلمنفروعهممتكنت
19.وبلح،يسالسو،شاغريرحب،بورسعيدشوير،أبواحملمودية،

واليتاإلمساعيليةيفاملسلموناإلخوانهباقاماليتالدعوةومنورحلةتكنمل
جتارب ويتحملونةخمتلفعقبات يواجهون.الدوامعلىسلسةات سنو أربعاستمرت 

الوقتذلك يفاملختلفةمعالاإلوسائليفالكتاابت منالكثريهناككان.خمتلفة
20.أنشطتهاعلىواالفرتاءافااللتفنربةهلاكانتواليت

جنححىتالقاهرة،إىلاملسلمنياإلخوانمجاعةانتقالعلىواحدعامميرمل
عدة فتح كما .املصريةالعاصمة منخمتلفةأحناء يفالدعوةنشريفحسنإلماما

ظم عمامتألت احلني، ذلك منذ.مصريف وقرية وبلدةمدينة مخسنيمنألكثرفروع
ا،ميلونالالذيناملسلمنياإلخوانةبدعامصرمدن 21.التعبعنانهيك أبد 

وجنوب (الدلتامنطقة)مشاليفينتشرون،سيةاملدرالعطلةصيف يف
من الناسانتباهوجذب هللا،طريق إىلالناسدعوةملواصلةمصرمن(شيدمنطقة)

22.والفعليةاءة بنالواألفكاراألفكارونقلاخلطابية هتممهاراخالل



 
19 Dr. Ali Abdul Halim Mahmud, Ikhwanul Muslimin Jilid I,  hlm. 26 

20 Dr. Ali Abdul Halim Mahmud, Ikhwanul Muslimin Jilid I, hlm. 27  

21 Dr. Ali Abdul Halim Mahmud, Ikhwanul Muslimin Jilid I, hlm. 32 

22 Dr. Ali Abdul Halim Mahmud, Ikhwanul Muslimin Jilid I, hlm. 32 
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 ز. منهج البحث 

 البحث أنواع . ١

على البحثيُعرَّف(.LibraryResearch)مكتبةهوالبحثمنالنوعهذا
أوالقراءة، أواملكتبة، بياانت مجعبطريقةاملتعلقةاألنشطةمنسلسلةهأن

 .بحثلاتدعمواليتاسبة املناملكتبةموادفحصأواملراجعة،

 تالبياان مصدر. ٢

األولية البياانت ومها للبياانت،مصدريناملؤلفوناستخدم،ةالدراسهذهيف
رجل يف رواية هيالبحثهذايفتخدمةاملس األوليةالبياانت .الثانوية والبياانت 

إىل ة الدراسهذهيفالثانوية البياانت تشريبينما .كيالينجنيبللكاتبامالزح
لوسيانبنظريةاملتعلقةات املؤلفمنوغريهاواجملالت الكتب منةخمتلفمصادر

.اجلينية البنيويةيفجولدمان

 البياانت حتليل  طريقة. ٣

تشمليتلااجلينيةللبنيويةجولدمانلوسياننظريةعلىالبحثهذايعتمد
والرتاكيبية،العاملالنظرووجهات اجلماعية،واملوضوعات البشرية،احلقائق

رجل القصرية القصةبنيةالبحثهذاللحيأن.والتفسريهمالفودايلكتيك بية،داأل
الزحام كهيكل وتفهمه النص تبيناليتالعناصر خالل منكيالين لنجيب يف 

اخللفيةإىل ابإلضافةللعاملونظرته مؤلف ل لاالجتماعية اجملموعةوحيللكامل،
الزحقصريةةصقأتليف .التهيئةعلىساعدت اليت التارخيية يف لنجيبامرجل
.الكيالين
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 لبحثا نظامح.   

تقسيم هو التايل.فصول٥يفالدراسة هذه يفالكتابة منهجية تقدي سيتم
ابب.كل

حتديد و ،البحث  اخللفيةمنيتكونوالذي،املقدمةهواألولبلباا،ال  أو 
املكتيبحقيالتو البحث،وفوائدالبحث، غراضوأ،البحث النظري، طار واإل،ق 

.ثنظام البح و بحث،لامنهجو 

رجل يف القصريةللقصةوخمتصر اكيالين جنيبسريةهو الثاينابلبااثني ا،
الزحام.

، الزحاميفرجلالقصريةللقصةالداخليالعنصرهوثالثالاببالاثلث ا،
.وقصصوشخصيات مواضيعمنتتكونواليت

ليت وا،ل يف الزحامجر  القصريةللقصةيارجاخلاهليكلهوابع الر لبابارابع ا،
واإلخوانمصربنيوالعالقةملص، والسياسي االجتماعيالسياق منتتكون 

.املسلمنيلإلخوانالكيالينجنيبونظرةاملسلمني،

 خلالصةواإلقرتاحات.اتتضمنخامتة هواخلامساببالخامسا ،
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امسالباب اخل  

 اخلامتة

 أ. اخلالصة

الز القصرية القصة يلحتل  بعد يف  نظرية ابستخدام كيالين  لنجيب  حامرجل
 من أبكملها القصرية القصة يف أنه  الباحث استنتج ،نجولدما وسيانل ل اجلينية البنيوية
 الكيالين جنيب أن  حقيقة املؤلف، عامل نظر وجهة ومن اجلوهرية العناصر حيث

 وجود قال حيثالزحام يف جلرل القصرية صةالق يف ادور   لعبت فردية يةشخص
 .لقصةا مؤلف

 سيد مثل متام ا  زعبل، أبو سجن يف أيض ا كان ينكيال جنيب أن أيض ا ويالحظ
 خمتلف لتعذيب أيض ا وسعيد جنيب وتعرض فجأة، الشرطة اعتقلته الذي القصة يف

 .السجن يف وجودمها أثناء

 

 ب. اإلقرتاحات 

لنجيبالكيالين،  يفالزحامجلرالقصةالقصريةالبحثحولئجبناًءعلىنتا
األطر أنتضيفهذه الباحثون للقراء.علىوجهاخلصوص،أيمل اثقبة نظرة وحة

العربيةوآداهبا،حىتيتمكنوا اللغة الباحثونهذهالرسالةللطالبيفقسم خيصص
وب العريب. لألدب العلمية الكنوز إضافة قدمن هذهالباحثيفرةسببحمدودية

رالباحث.الدراسة،يعتذ
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