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Abstrak 
Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang termasuk di dalamnya adalah untuk 

menyingkap hubungan antara cerpen al-jaba>biroh karya Najib Al-Kailani dengan 

cerpen Di Atas Sajadah Cinta karya Habiburrahman El-Shirazy serta untuk 

mengetahui perubahan bentuk intertekstual dari cerpen Di Atas Sajadah Cinta yang 

disinyalir merupakan teks transformasi dari teks hipogramnya yaitu cerpen al-

jaba>birohmeskipun setelah diteliti lebih lanjut didapatkan bahwa Habiburrahman El-

Shirazy terinspirasi dari periwayatan seorang Tabi’in Ibrahim An Nakhai melalui 

kitab yang dikarang oleh Ibnu Qudamah yang berjudul “Kitab At-Tawwabin. 

Persamaan dari kedua cerpen tersebut dalam berbagai hal di antaranya adalah tokoh 

penokohan yang disajikan oleh kedua pengarang merupakan pemicu diadakan 

penelitian lanjut. Penelitian ini menggunakan teori sastra bandingan dengan cara 

membandingkan kedua cerpen tersebut. Selain itu, penelitian ini juga dibantu dengan 

adanya konsep intertekstual Julia Kristeva yang mengangggap bahwa setiap karya 

tidak terlepas dari karya sebelumnya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa 

dalam kedua cerpen tersebut terdapat hubungan yang sangat erat. Yaitu hubungan 

kesamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dalam kedua cerpen tersebut ditinjau 

dalam intertekstualitas merupakan termasuk dari konsep transformasi dan perbedaan 

dalam kedua cerpen tersebut adalah bentuk dari konsep modifikasi. Adapun 

perubahan cerpen Di Atas Sajadah Cinta jika ditinjau dari intertekstual Julia Kristeva, 

cerpen tersebut mengalami beberapa perubahan yaitu: 1) Transformasi dalam tokoh 

penokohan, alur, dan gagasan. 2) Modifikasi dalam hal judul dan alur. 3) Defamilirasi 

dalam hal perubahan tokoh Afirah dari keinginannya memadu kasih dengan tokoh 

Zahid menjadi wanita yang Sholihah. 4) Eksistensi, dalam cerpen Di Atas Sajadah 

Cinta sering mengutip ayat-ayat Al-Quran. 5) Demitefikasi, pertentangan yang 

dilakukan oleh Habiburrahman El-Shirazy terhadap tokoh Sultan yang mengasingkan 

diridalam cerpen Najib Al-Kailanidengan tokoh Zahid yang memasrahkan diri kepada 

Allah. 

Kata Kunci: Sastra Banding,Intertekstual, dan Cerpen 
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 التجريد

ختالفات ادلوجودة بني القصة القصرية هتدؼ ىذه الدراسة انكشاؼ اإلتفاقات كاإل
ريازم الرمحن الشحلبيب  "على سجدة احلب"لنجيب الكيالين كالقصة القصرية "اجلبابرة"

ادلعتربة ابلنص اجلديد من النص  "على سجدة احلب" ككذالك دلعرفة تغري القصة القصرية
لنجيب الكيالين. كلقد استخدمت ىذه الدراسة تناصا  "اجلبابرة"القدًن كىو القصة القصرية 

فالنتائج  رف.جلوليا كريستيفا كسباـ مقارنة ىتني القصتني القصريتني ككماذلا بواسطة األدب ادلقا
القصتني القصريتني ذلما عالقة عميقة كىي التسوية  كلتاأف يف   الىت حصل عليها الباحث ىو

كأما التسوية بينهما عند قاعدة نظرية التناص فهي التحويل. فأما اإلختالؼ  .كاإلختالؼ
كاألديب   الشريازمبينهما عند نظرية التناص فهو من التغيري ككجود إبداع حبيب الرمحن 

"عند نظرية التناص دة احلبعلى سج"تغري القصة القصرية كأما  بلغتو البليغة كخيالو العايل.
(التغيري 0( التحويل من انحية الشخصية كطبيعتها كالعقدة كالفكرة. 9فهو: جلوليا كريستيفا 

 حىت  (التشهري من انحية طبيعة عفرية الىت أرادت أف تعصى هللا1من انحية العنواف كالعقدة. 
تنقل  "على سجدة احلب"الوجودية أبف تكوف القصة القصرية (2كوهنا صاحلة صائمة. 

معًتضا دبا كتب صليب الشريازم (التعريض أبف يكوف حبيب الرمحن 3آايت هللا كثريا. 
ىيد متوكل إىل هللا دكف بوجود ز ك الكيالين ىف قصتو القصرية كىو كوف سلطاف خيتفى 

 ختفاء.اإل

 الرئيسية: األدب ادلقارن، التناص جلوليا كريستيفا، القصة القصريةالكلمة 
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 الباب األّول

 ادلقدمة

 خلفية البحث . أ

اإلنتاج األديب ىو مرآة .كالنثرمنو الشعر بعض ك اإلنتاج األديب كثري كمتنوع الشكل 
ىف حياتو بطريقة مجيلة إما بلغة بليغة  كظهر حدث شيئحياة مؤلفو. كقد كتب ادلؤلف كل 

دب عميق. كبوجود ىذا انانتاج األديب، كاف ادلؤلف يقدر على انكشاؼ حوادث إما أبك 
مالحظة ادلؤلف نفسو ىف حوادث حولو ألف حقيقة األدب ىي احلصوؿ من  كظواىرىا احلياة

دية كالثقافة كغريىا. اسة كاناقتصاتشتمل على السي أم احلياة حياتو كظواىرىا. ككل ظواىرىا
كتعد القصة القصرية من  كلغتو البليغة. وبداعحيصل إنا خبياؿ ادلؤلف كإ نتاج األديب ناككل اإل

كالقصة القصرية ىف  9نتاج األديب.فالقصة القصرية ىي القصة الىت تتشكل ابلقصرية.اإل
ادلصطلح اإلندكنسي ىي حكاية ذلا األثر الفردم عن الشخص ىف ادلكاف كاألحواؿ 

 كذلا أم القصة القصرية خصائص أساسية كىي خياؿ. 0التمثيلية.

كىف حياة اجملتمع قد كانت النصوص األدبية القددية كثرية. ككانت تلك النصوص 
شتمل على النصوص األدبية فحسب قافة نا تة من بذرة الثقافة. كالثالقددية معترب 

تشتمل على أنشطة اجملتمع كعادتو. ككوف النصوص األدبية ظاىرة ألجل الثقافة هاكلكن
                                                             

1 Jakob Sumardjo dan Saini, Apresiasi Kesusastraan, (Jakarta:Gramedia Pustaka 

Utama, 1991), Hal. 30 
2 Abdul Rozak Zaidan dkk, Kamus Istilah Sastra, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Hal. 
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باط قوم كعالقة عميقة ابلنصوص لك قد ظهر على أف النصوص األدبية ذلا ارتقبلها. فلذ
أكيد كلكنها أم األخرل. كتلك العالقة نا تقف على التسوية الىت هتدؼ كتغرض على الت

 ل.العالقة تشتمل على اناختالؼ كالرد من قب

ريازم تقص عن احلب بني الرجل حلبيب الرمحن الش "على سجدة احلب"القصة 
شعر ككاف زىيد ي الزىيد كىو زىيد من أىل الكوفة كابنة الغين ىف تلك ادلدينة كىي عفرية.

قد ردىا أبوىا. كاف أبوىا يقبل خطبة أيب يسري  الىت عميق ألجل خطبتو على عفرية قلقب
و ليخالف الدين على احلب مع نابنو كىو يسري الغين. كحينئذ زارت عفرية زىيدا كأتخذ

لب الثواب هللا كيبحث عن احلب اخلالص الذم جي ىاخلالص معها كلكن زىيدا ما زاؿ يتق
ا كاان يطلباف رمحة هللا خري كانت عفرية اندمة كأىذا  حب زىيد اخلالصمن هللا عز كجل. فب

 أيب يسري نابنو كيقبل خطبة زىيد.خطبة  أبوىا ردكعونو ف

رة ابلقصة ريازم ذلا تسوية ظاىلشحلبيب الرمحن ا "على سجدة احلب"القصة 
تقص عن ادلرأة كىي سهاـ. ككانت سهاـ تعيش  "اجلبابرة"لنجيب كيالين. القصة  "اجلبابرة"

 ا كىو عبد الرمحن الذم نا يعًتؼّضاب. ككاف ذلا أخوىة كالغر كأمها ادلثرث مع كالدىا األانين
عدىا ىف أم حاؿ الىت تسا أبهنا أختو كلكنها نا تكوف حزينة دائمة ألجل كوف خادمتها

كيالين سلطاان كىو الب ككانت سهاـ ربب رجال مسّاه صلي رقية. إمسها حةحزينة كانت أـ فر 
زف قلبها ألجل عائلتها ادلتسلطة عليها إىل الفرح. كتلك حياة سهاـ من ح رجل مؤثر ىف

آلساؼ خلطبتها نابنو. كلكن ا السعادة تنبت من خرب رقية أبف كالد سلطاف سيزكر بيتها
نفسو كنا نابنو كأما ة فالواقع ىو أف أاب سلطاف خيطبها خطبة لعقبشدة كاف اخلرب سلتلفا بوا

ة كاف سلطاف قد عقاتمة بال ريب. كبعد تلك الوا فقةهنا أف أابىا يوافقو مواسبب زايدة حز 
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اختفى كمن قاؿ إنو ذىب إىل إحدل اإلمارات اجملاكزة كمن قاؿ أيضا أبنو ركب البحر إىل 
اتو إحدل ر الشاطئ الشرقى للخليج كزعم أنو لقي حتفو ففى عرض الصحراء الشاسعة كك 

 القبائل الًتاب.

اخلالص قد رده األب.كاف  الرأم كىو احلبكالتسوية بينهما كثرية منها من انحية 
احلب  الزكاج نابنتو. كالشخصية الشاعرة ىف القصتني لو دكر ىاـ ىف قبوؿ كلتااألب ىف  

. كأما التسوية "على سجدة احلب"ة ىف القصةري فكع "اجلبابرة"ادلردكد ىي سهاـ ىف القصة 
ثل ادلساعد لو اادلمىي أف  من انحية الشخصية كعمليتها قصريتنيالقصتني ال كلتااألخرل ىف  

 ة.ري فعملية ىف تبليغ السالـ كالرسالة حلبيب سهاـ كع

قصتني الىي كجود التسوية بني ىتني  لة الكبرية الىت كاجهها الباحثسأكادل
لنجيب كيالين لو دكر ىاـ كأثر عميق ىف ترقية ابتكارية  "اجلبابرة"قصريتني. أكانت القصة ال

على سجدة "أم ابتكاريتو ىف تصنيف قصتو بداعو كتطورهكإ الشريازمحبيب الرمحن 
ئلتو كيالين؟ ككاف الكاتب يفًتض دبسالىف مصر أرض صليب  مع أنو يسكن كيدرس"احلب

قصتو القصرية كصناعتها  ريازم ىف تصنيفحبيب الرمحن الش على أف صليب كيالين يؤثر ىف
أكىل من قصة حبيب الرمحن نشأةن. فلذالك كجود  كيالينالألف كوف القصة القصرية لنجيب 

ا صليب عالقة قوية بني ادلؤلفني كمه بني قصتني قصريتني مذكورتني كاإلختالؼ التسوية
 .ريازمالكيالين كحبيب الرمحن الش

كهبذا  دب الواحد ابألدب األخر.كاألدب ادلقارف ىو عملية الشخص ىف مقارنة األ
لنجيب "اجلبابرة"استخدمو الباحث أم األدب ادلقارف ىف مساعدتو دلقارنة القصة 

ريازم ىدفا دلعرفة التسوية أك اناتفاؽ حلبيب الرمحن الش"على سجدة احلب"كيالنيبالقصة ال
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حبثو خر ىف مساعدة طار النظرم اآل. ككاف الباحث يستخدـ اإلكاناختالؼ بينهما
. فاألدب ادلقارف يكوف مساعدا ىف إنكشاؼ العالقة بني النصني التناصاألدب ادلقارف ك كىو 

 ككذالك التناص مساعدا دلعرفة تغريات النص.

لباحث حجة أكادمية ىف حبثو ليكوف حبثا انفعا للباحثني كبناء على ذالك، كانت ل
يستيفا. فاحلجة األكىل على اآلخرين خاصة دبا يتعلق عن األدب ادلقارف كتناص جوليا كر 

لنجيب "اجلبابرة"أتسيس حبثو ىي كجود اناختالفات كاناتفاقات بني القصة القصرية 
ريازم ككوهنما أم ب الرمحن الشحلبي"على سجدة احلب"الكيالين كالقصة القصرية 

كنا سيما  كىف شرط نظريتو تفاقات مطابقتني دبا كاف ىف نظرية األدب ادلقارفاإلختالفات كاإل
ختالؼ مدة احلياة بني ادلؤلفني ها ادلؤلفاف. كاحلجة الثانية ىي إاختالؼ اللغة الىت اتستخدم

الذم ديكن ادلؤلف األخري كىو حبيب الرمحن قد أثره ادلؤلف األكؿ كىو صليب الكيالين كنا 
ريازم سبق أف يتعلم ىف مصر أرض صليب كجود الدليل أبف حبيب الرمحن الش سيما

 ين. كىذا الدليل شلكن أبف حبيب الرمحن قد أثره صليب الكيالين بتأليفاتو الكثريةالكيال
ة ىي عدـ البحث . كاحلجة الثالثفكوف التسوية بينهما أم القصتني القصريتني عالقة قوية

لنجيب الكيالين كالقصة القصرية "اجلبابرةة"الذم سيبحث الباحث كىو مقارنة القصة القصري 
لسابقة الىت تكاد تستوم ريازم. كمن أىم البحوث احلبيب الرمحن الش"على سجدة احلب"

 حث ىو كما يلي:هبذا الب

شخصية سهاـ ىف نة األكلية ابدلوضوع ااألكؿ: البحث الذم كتبتها بنيت ليلة أم
. كذالك القصة القصرية "اجلبابرة" لنجيب كيالين )دراسة ربليلية نفسية لكرؿ كوستاؼ يوغ(

البحث مقدـ لشعبة اللغة العربية كأدهبا كلية اآلداب كالعلـو الثقافية جبامعة سوانف كاليجاكا 
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يوكياكرات. كىف ىذا البحث قد استخدمت الباحثة البنيوية الشخصية لكرؿ كوستاؼ جوغ  
 كالنظرية.

لغة البحث الذم كتبو نوكركىو كجيي فاموغكاس كىو طالب ىف شعبة تربية الكالثاين: 
كاألدب اإلندكنسي كلية العلـو الًتبوية كالتعليمية جامعة شريف ىداية هللا اإلسالمية 

مقارنة الركاية الرجوع لليلة خضرم ابلركاية الرجوع لطو سلتار احلكومية. كىذا البحث ابلعنواف 
تخدمة كأما الطريقة ادلسكأتثريمها على تعّلم األدب اإلندكنسي ىف ادلدرسة العالية احلكومية. 

لليلة خضرم الرجوع ذلذا البحث فهي طريقة نوعية بواسطة التناص ىدفا دلعرفة مقارنة الركاية 
 لطو سلتار. الرجوعكالركاية 

على  نا متيقّ  الباحث فكافكحجتو األكادمية  خلفية البحثكبعد أف شرح الباحث 
كيالين ابلقصة اللنجيب "اجلبابرة"مقارنة القصة القصرية  أبنو مل يبحث كل أحد كىو حبثو

ف كالتناص عند مستخدما األدب ادلقار  ريازمحلبيب الرمحن الش "على سجدة احلب"القصرية 
 جوليا كريستيفا كنظريتو كطريقة ربليلو.

 البحث حتديد . ب

ر على إنطالقا من اخللفية البحثية الىت قدمها الباحث من قبل فكاف الباحث يقد
 لي:تصميم أسئلة حبثو كىي كما ي

على سجدة "لنجيب الكيالين ك"اجلبابرة"ما العالقة الفنية ىف القصتني القصريتني  .9
 ؟ريازمحلبيب الرمحن الش "احلب
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لنجيب كيالين كالقصة  "اجلبابرة"ىف القصة القصرية  يةشكلالتغيريات الما  .0
 ريازم عند تناص جوليا كريستيفا؟حلبيب الرمحن الش"على سجدة احلب"القصرية 

 وفوائده البحث أغراض . ج

حث من قبل فيقدر الباحث على إنطالقا من األسئلة البحثية الىت صممها البا
 لي:كفوائده فأغراض حبثو ىي كما ي حبثو تصميم أغراض

على "لنجيب الكيالين ك "اجلبابرة"العالقة الفنية ىف القصتني القصريتني دلعرفة  .9
 ريازم.حلبيب الرمحن الش"سجدة احلب

لنجيب كيالين "اجلبابرة"شكلية من القصة القصرية لتحليل التغيريات ال .0
ريازم عند تناص جوليا  حلبيب الرمحن الش "على سجدة احلب"كالقصة القصرية 

 كريستيفا.

 كأما فوائد ىذا البحث فهي:

 نظريةالدمن الفوائ .9

نظرية ذلذا البحث فهي أف ىذا البحث يساعد على البحث من  كأما فائدة
 بعد خاصة من انحية األدب ادلقارف كالتناص.

 تطبيقيةدالمن الفوائ .0

كالفركؽ أك  تفاؽا البحث فهي معرفة التسوية أك اإلكأما منفعة تطبيقية ذلذ
على "لنجيب كيالين كالقصة القصرية  "اجلبابرة"ختالؼ بني القصة القصريةاإل
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ريازم بواسطة األدب ادلقارف كتناص جوليا  حلبيب الرمحن الش "جدة احلبس
 كريستيفا.

 الدراسات السابقة . د

ليبحث عن الفركؽ ادلوجودة بني حبثو  حتاج الباحث إىل الدراسات السابقةكلقد ا
حبثا يكاد ذالك  افوجد فيه بعد حبث الباحث عن الدراسات السابقة. ك كحبث اآلخرين

 البحث يستوم ابلبحث الذم يسقـو بو الباحث.

شخصية سهاـ ىف القصة ليلة أمنة األكلية ابدلوضوع  تها بنيتالبحث الذم كتب .9
. القصرية "اجلبابرة" لنجيب كيالين )دراسة ربليلية نفسية لكرؿ كوستاؼ يوغ(

كالعلـو الثقافية كذالك البحث مقدـ لشعبة اللغة العربية كأدهبا كلية اآلداب 
كىف ىذا البحث قد استخدمت الباحثة  جبامعة سوانف كاليجاكا يوكياكرات.

البنيوية الشخصية لكرؿ كوستاؼ جوغ كاناطار النظرم. كأما نتائج ىذا البحث 
 اعىفهي أف سهاـ كادلمثلة األكىل ىف ىذه القصة القصرية من انحية القياس الو 

فهي  كاعىكأما من انحية القياس الال. Introvertتكوف ىف الشعور كىيئة نفس 
انحية القياس كمن . Ekstrovertأم سهاـ ذلا الفكرة كىيئة نفس 

ماعي فلها األمثلة الكثرية ادلتنوعة منها الركنقة كادلتحركة. كمن انحية كاعىاجلالال
 Ekstrovert.1كفكرة  Introvertشخصيتها فلها شعور 

                                                             

3
 Skripsi: Binti Laila Amanatul Awwaliyah, “Syakhsiyatu Siham Fi Al-Qissah Al-

Qashirah “Al-Jababirah” Li Najib Kailani (Dirasah Tahliliyah Nafsiyah Li Karl Gustav Jung)”. 

Yogyakarta: Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019 
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فاموغكاس كىو طالب ىف شعبة تربية اللغة البحث الذم كتبو نوكركىو كجيي  .0
عليمية جامعة شريف ىداية هللا كاألدب اإلندكنسي كلية العلـو الًتبوية كالت

خضرم  مقارنة الركاية الرجوع لليلةسالمية احلكومية. كىذا البحث ابلعنواف اإل
ابلركاية الرجوع لطو سلتار كأتثريمها على تعّلم األدب اإلندكنسي ىف ادلدرسة 

كأىداؼ ىذا البحث كثرية فاذلدؼ األكؿ ىو توضيح مقارنة لعالية احلكومية. ا
لطو سلتار بواسطة  الرجوعلليلة خضرم كالركاية الرجوع احلب الوطين ىف الركاية 
لليلة الرجوع ىف الركاية  التناص شكل أتثريتوضيح  التناص. كاذلدؼ الثاين

لطو سلتار على تعّلم األدب اإلندكنسي ابدلدرسة العالية  الرجوعخضرم كالركاية 
احلكومية. كأما الطريقة ادلستخدمة ذلذا البحث طريقة نوعية بواسطة التناص 

لطو سلتار. كنتائج  الرجوعلليلة خضرم كالركاية الرجوع ىدفا دلعرفة مقارنة الركاية 
حب الوطن كشوقو الركايتني ذلما نفس ادلوضوع كىو  كلتاىذا البحث فهي أف  

اللذاف شعرمها ادلمثل األّكؿ. كالنتيجة الثانية ىي كجود التسوية ىف العناصر 
. الداخلية. كالنتيجة الثالثة ىي كجود التسوية ىف الفكرة كىي حب الوطن كشوقو

لليلة الرجوع لطو سلتار ىي أصالة كالركاية  الرجوعكالنتيجة األخرية ىي أف الركاية 
 2ك متغرية.خضرم ىي متحولة أ

البحث الذم قد كتبتو سييت أمالينا أّمي كىي طالبة ىف شعبة الدراسة العربية كلية  .1
لك البحث ابلعنواف . كذ0226العلـو الثقافية ابجلامعة اناندكنسية ىف السنة 

                                                             

4
 Skripsi: Nugroho Wiji Pamungkas, “Perbandingan Novel Pulang Karya Laela S. 

Chudori dengan Novel Pulang Karya Toha Mohtar serta Implikasinya terhadap Pembelajaran Sastra 

Indonesia di Sekolah Menengah Atas”.(Jakarta: Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016) 
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كقد استخدمت الباحثة ىف مخس قصص الكابوس لنجيب الكيالين.  صورة ادلرأة
ادلوجودة ىف مخس ةىدفا دلعرفة صور نساء العربي انظرية بنيوية ىف ربليل حبثه

ىي  ةفيها الباحث جيب الكيالين. كمخس قصص الىت حبثتلنالكابوس قصص 
ذلذا كأما النتائج  اجلبابرة كليلة الزفاؼ كاجلو البارد كقلب امرأة كالدليل التائو.

يبة خلتشتمل على ادلرأة اىف القصص القصرية ادلذكورة  صورة ادلرأة ي أفالبحث ى
كاستقالت من منصبها للقبوؿ  مواجهة كل انامتحاانت كالتجارب كالصبور ىف

 3على مجيع ما حدث ككقع.

البحث الذم قد كتبتو دكم أسيو رامحاكايت كىي طالبة بشعبة تعليم الدين  .2
اناسالمي كلية الًتبية كالعلـو التعليمية ابجلامعة الدينية اناسالمية فوركاكريطو 

النتائج الًتبوية الطبيعية ىف . كذالك البحث ابلعنواف 0202نة احلكومية ىف الس
ريازم كمطابقتها ة على سجدة احلب حلبيب الرمحن الشمقتطفات القصة القصري 

كيهدؼ ىذا البحث  دبواد التعليم الديين اناسالمي ىف ادلدرسة العالية احلكومية.
على سجدة على توضيح النتائج ادلوجودة كربليلها ىف مقتطفات القصة القصرية 

دبواد التعليم الديين اناسالمي ىف ريازم كمطابقتها حلبيب الرمحن الش احلب
كقد استخدمت الباحثة نظرية بنيوية كربليل مضموف. ادلدرسة العالية احلكومية. 

تائج الًتبوية الطبيعية ادلوجودة فيها أم مقتطفات كنتائج ىذا البحث ىي أف الن
ريازم كثرية فاألكىل ىي رمحن الشحلبيب ال على سجدة احلبالقصة القصرية 

هللا كذكره كالتوكل  إىل النتيجة الًتبوية الطبيعية الىت تتعلق ابأللوىية كىي طاعة
                                                             

5
 Skripsi: Siti Amalina Ummi, “Citra Perempuan Arab dalam Lima Cerpen الكابوس 

Karya Najib Kailani”,(Jakarta: Program Studi Arab, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas 

Indonesia, 2008) 
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النتيجة عليو كشكره كالصرب كاناخالص كانادياف بو كالرضى بو. كالثانية ىي 
الًتبوية الطبيعية الىت تتعلق بنفسو كىي الصّديق كادلواظبة كاناعتماد على نفسو 
كحب العلـو كادلعاصرة الصحيحة كالفكرة الدقيقة كانابداع. كالثالثة ىي النتيجة 
الًتبوية الطبيعية الىت تتعلق ابآلخرين كىي إطاعة قوانني اجملتمع كاناحًتاـ على 

لية كاجلهود كالوعي على الوجوبة من اآلخرين كالتجارة حصوؿ اآلخرين كادلسؤك 
كاناحتشاـ كالشعور ابلدديقراطية. كالرابعة ىي النتيجة الًتبوية الطبيعية الىت تتعلق 
ابلبيئة. كاخلامسة ىي النتيجة الًتبوية الطبيعية الىت تتعلق ابلوطنية كىي الوطين 

ثنيت كعشرين نتيجة تطابق كاحًتامو. كبعد اف أقامت الباحث ابلتحليل فوجد إ
ابدلواد التعليمية الدينية اناسالمية ىف ادلدرسة العالية احلكومية كىي طاعة إىل هللا 
كالتوكل عليو كذكره كالصرب كاناخالص كالصديق كادلسؤكلية كادلواظبة كاجلهود 
كالوعي على كجوب اآلخرين كاناعتماد على نفسو كالتجارة كادلعرفة كحب العلـو 

قوانني اجملتمع كاناحتشاـ كالشعور ابلدديقراطية كالوطين كاناحًتاـ على  كإطاعة
 4اختالؼ األدايف.

: رللة اللغة العربية كأدهبا جامعة "ديوافاجمللة العلمية" اهتالىت قد أصدر  قالةادل .3
ها ىداية ألفى طالبة جامعة تقد كتبادلقالة ؤالدين ماكاسار. ككانت تلك عال

القواعد اناحتشامية ىف القصة اناسالمية تيماغكوغ ابلعنواف "هنضة العلماء 
كقد القصرية الغريب كاجلبابرة ىف ادلقتطفات الكابوسي لنجيب كيالين". 

                                                             

6
 Skripsi: Dwi Asih Rahmawati, “Nilai-Nilai Karakter Dalam Kumpulan Cerita 

Pendek Di Atas Sajadah Cinta Karya Habiburrahman El-Shirazy Serta Relevansinya Dengan Materi 

Pendidikan Agama Islam Di SMA”, (Purwokerto: Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2020) 
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طار النظرم. كنتائج ىذا البحث فهو مت الباحثة ىف حبثها تداكلية كاإلاستخد
مية كىي قصريتني كوف الكلم مطابقة ابلقواعد اناحتشاالقصتني ال كلتاأبف ىف  

كالسماحة كالتواضع  أم القواعد اإلحتشامية تشتمل على احلكمة كادلركءة
 5تعاطف.كاناتفاؽ كال

كاسبي طالبة جامعة دمحمية فورككرجيو. كقد أصدرهتا رللة  يةادلقالة الىت كتبتها فوز  .4
ة على سجدة احلب حلبيب ربويل القصابلعنواف " 0292سوراي ابىتريا ىف السنة 

ريازم إىل نسخة ادلسرحية ىف تعليم ادلسرحية للفصل العاشر ابدلدرسة الرمحن الش
كربل الباحثة ربليال عميقا بواسطة العناصر الداخلية. كأما العالية احلكومية". 

نتائج ىذا البحث فهي أف العناصر الداخلية ىف تلك القصة ىي ادلوضوع 
الوجهة النظرية. كأما كالوقت كادلكاف كالشخصية كعمليتها كالدسيسة أك العقدة ك 

طريقة ربويلها أم القصة القصرية إىل نسخة ادلسرحية فهي تعيني موضوع القصة 
لتكوف مطابقة ابدلوضوع كربويل كلمات  القصرية كتصميم الكلمات الصحيحة

الدسيسة أك العقدة إىل الكلمات ادلطابقة ابدلوضوع كالطريقة األخرية الىت سار 
حية ىي ترقية ك القصة القصرية إىل نسخة ادلسر تلعليها الباحث ىف ربويل 

 6الكلمات الصحيحة ككلمات الدسيسة أك العقدة لتكوف حملة القصة القصرية.
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بتها أيكا رامايو ك نورين كاحيو ككرايندارم كمها طالبتاف من شعبة الىت كت ادلقالة .5
لمية ابلعنواف اللغة الصينية كلية العلـو الثقافية جامعة إندكنيسية. كىذه اجمللة الع

ابلقصة Qingyunمقارنة تصوير ادلمثلة ىف القصة القصرية الغرفة الصغرية ىف الزقاؽ 
تبحث ىف تصوير ادلمثلة ىف القصتني القصريتني  قالةكىذه ادلالقصرية ىالؿ. 

 كأىداؼ ىذه ادلقالة .مانسهج افادلختلف افادلذكورتني من قبل كقد كتبهما ادلؤلف
لقصريتني. كقد ثلة فيهما أم القصتني ااىي توضيح اناختالفات  بتصوير ادلم

ىي كجود  كصفية. كنتائج ىذه ادلقالةأداب مقاران بطريقة  استخدمت ىذه ادلقالة
التسوية من الناحية اناقتصادية كاناحًتافية ىف كال ادلمثلة. كالنتيجة الثانية ذلذه 

ن انحية حرية ادلمثلة ىف تعيني حياهتا اجمللة العلمية ىي كجود اناختالؼ م
 7كتعليقها إىل ادلمثل.

الىت قد كتبتها إرا فاسباكايت كىي طالبة ىف شعبة تعليم معّلم ادلدرسة  ادلقالة .6
اجمللة قد أصدرىا ا، ابغكاناف. كىذه ادلقالةانابتدائية جامعة تركنوجويو مادكر 

 قالةكاناف. كىذه ادلجامعة تركنوجويو مادكرا، ابغ "كيدايكوكيكالعلمية "
)دراسة ربليلية تناصية ىف  Jabodetabekك قطار بعبع  Frankeinsteinابلعنواف 

األدب ادلقارف(. كىذه اجمللة العلمية قد استخدمت التناص كاألدب ادلقارف ىف 
تقص عن البعبع Frankeinsteinىي أف الركاية  ل. كأما نتيجة ىذه ادلقالةالتحلي

                                                             

9 Aika Ramayu dan Nurni Wahyu Wuryandari, “Perbandingan Gambaran Tokoh 

Wanita Dalam Cerpen Kamar Kecil di Gang Qingyun dan Cerpen Bulan Sabit”,(Jakarta: Program 

Studi Cina, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, 2015) 
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ف ادلؤلف حوؿ قصتها حىت كا Jabodetabekأتثر على أتليف الركاية قطار بعبع ك
.Frankeinsteinلتكوف القصة أرىب من الركاية 

10 

م اناسالمية احلكومية. ري احللم كىو طالب ىف جامعة الران ادلقالة الىت قد كتبها ذك .7
 ,Ar-raniry International Conference on Islamic Studiesرللة  كقد أصدرىا

Vol 1, 2016.ية ىف انانتاج األديب: دراسة بداعاألصالة كاإلابلعنواف  كىذه ادلقالة
 كىذه ادلقالةادلقارنة بني الركاية زينب ذليكاؿ كركماف ربت عناية الكعبة ذلامكا. 

قد كليس دبقّلد.ك هتدؼ على انانكشاؼ أبف ىامكا لو أصالة كابداعية 
ربت عناية ىف التحليل كىو مقارنة الركاية  مقاران أدابتلك ادلقالة  استخدمت

فوجدىا  كنتائج ىذه ادلقالة حملمد ىيكاؿ. زينبلبواي ىامكا ابلركاية الكعبة
الباحث أبف ىامكا كىيكاؿ ذلما تسوية ىف ركايتهما كلكن ىامكا لو خصوصية 
الىت سبيز هبا بني ركايتو أم ىامكا كركاية اآلخرين. كىذه اخلصوصية قد مساىا 

 99احث أبصالة كابداعية.الب

لقرآف الىت قد كتبها دمحم صاٌف بن شيخ يوسف كىو شارح ىف كلية ا ادلقالة .92
قراءة التناص على ادلنابع اناسرائليات كالسنة جامعة كوًف انسانية دبانازية ابلعنواف 

ترمجة ىو التفسري الثاين بعد  نور اناحسافكالتفسري ىف التفسري نور اناحساف. 
. كىذه 97رف الىت كتبها الشيخ دمحم سعيد عمر ابللغة ادلانايو ىف القادلستفيد 

                                                             

10 Ira Fatmawati, Frenkenstein dan Kereta Hantu Jabodetabek (Suatu Kajian 

Intertekstual Pada Sastra Bandingan),dalam JurnalWidyagogik, Vol. 1, No, Januari-Juni 2013, Hal. 34-

44 
11 Zulhelmi, Orisinalitas dan Kreatifitas dalam Karya Sastra: Studi Perbandingan antara 

Novel Zaynab Karya Haykal dengan Roman Di Bawah Lindungan Ka’bah Karya Hamka,dalam Jurnal 

Ar-raniry International Conference on Islamic Studies, Vol 1, 2016, Hal. 415-436 
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نصوص التفسري على انكشاؼ التأثري من النصوص اخلارجية على  ادلقالة هتدؼ
قراءة التناص  . كقد استخدمت ىذه ادلقالةعن ادلنابع اناسرائليات نور اناحساف

كتبية كمالحظة الذم أسسو ميخائل كرقو جوليا كريستيفا. كىذه دراسة م
بواسطة التناص. كأما النتائج ادلوجودة ىي أف كانت سبعة التفسريات مؤثرة على 
ادلنابع اناسرائليات كىي تفسري اجلاللني جلالؿ الدين السيوطي كجالؿ الدين 

لسليماف بن عمر العجيلي  اجلماؿ ( كالتفسري9797-9115احمللي )
ري الدين أبو سعيد عبد هللا ابن دمحم لنصالبيضاكم كاجلماليدكف التارخيوالتفسري 

لعلى الدين علي ابن دمحم  اخلزين ( كالتفسري9774-9294البيضاكم ) الشريازم
حملي السنة أبو  البغاكمكالتفسري  (9757-9117) ابن إبراىيم البغدادم اخلزين

اجلميع األحكاـ ( كالتفسري 9766 -9227)دمحم احلسني بن مسعود البغاكم 
( كالتفسري 0221 -9201)أليب عبد هللا دمحم بن أمحد األنصارم القرطيب القرآف

أليب إسحاؽ أمحد ابن دمحم بن إبراىيم  الكشف ك البياف عن تفسري القرآف
( كنتيجة ربليل ىذه اجمللة العلمية ىي أف 0220 -9200النشابورم الثعاليب )

ىو أكثر التأثري كأكربه من التفسريات األخرل للنصوص اجلماؿ التفسري 
 90نور اناحساف.اناسرائلية ىف التفسري 

حكماتيار كمها طالباف بكلية أصوؿ  ادلقالة الىت قد كتبها علـو الدين ك أذكية .99
الدين كالفكرة اناسالمية جامعة سوانف كاليجاكا اناسالمية احلكومية ابلعنواف 

قد  كىذه ادلقالة اسة ربليلية نصية جوليا كريستيفا.قصة نيب نوح ىف القرآف در 
                                                             

12 Mohd Sholeh Bin Sheh Yusuff, Bacaan Intertektual terhadap Sumber Al-Isra’iliyyat 

dalam Tafsir Nur al-Ihsan, dalam INSANCITA, Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast 

Asia,Volume 3(1), February 2018, Hal. 13-28 
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تبحث ىف قصة  آف كالتفسري. كىذه ادلقالةأصدرهتا رللة التبياف: رللة علـو القر 
دبقارنتهما بواسطة تناص  الكتاب كتقـو ىذه ادلقالة نيب نوح ىف القرآف الكرًن كىف

ف أم ىو ادلقالة أب ا لتكوف بينهما اتفاقات كاختالفات. كنتائجها جوليا كريستيف
توجد فيو قواعد التناص ك بنيوية القرآف تكوف بسيطة ىف البعض كالبعض اآلخر 

األخرل كىي التغيري كالتحويل كالوجودية. كأما اناختالؼ األساسي بينهما ىو 
من انحية ادلوضوع. كموضوع قصة نوح ىف القرآف عن التوحيد كموضوع قصة 

 91نوح ىف الكتاب عن جناية انانساف.

الذم سيبحث  دلكتيب فالتلخيص يدؿ على أف البحثإنطالقا من تفتيش التحقيق ا
حبث الباحث ىو ناسبة مل يكن من قبل كمل يبحث أحد. كالبحث الذم الباحث ىف ىذه ادل

"حلبيب على سجدة احلب"كيالين ابلقصة القصرية اللنجيب "اجلبابرة"مقارنة القصة القصرية 
تيقن الباحث حق التيقن على أصالة حبثو الذم مل يكن من قبل لك ريازم. فلذالرمحن الش

 بواسطة األدب ادلقارف كتناص جوليا كريستيفا.
  

                                                             

13 Ulumuddin dan Azkiya Khikmatiar, Kisah Nabi Nuh dalama Al-Quran: Pendekatan 

Intertekstual Julia Kristeva, dalam Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Vol, 4 No. 2, 

Desember 2019, Hal. 209-226 
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 اإلطار النظري . ه

 األدب ادلقارن .2

نشأ األدب ادلقارف ىف أكركاب. كما قاؿ دمحم غنيمي ىالؿ أبنو نشأ ىف أكركاب 
دلقارف أمهية  األدب اكاكتملت فيها مفامهو كتشجعت أحباثو ادلتنوعة ككانت لو أم 

حلديث حىت أصبحت نقاط دب نا تبحث إنا عن أمهية النقد اكبرية  بني علـو األ
 92حبوثو عماد األدب كالنقد احلديث.

إراكايت أبف كانت  ىف مقالة Austin Werrenك  Rene Wellekكما قاؿ ك 
ثالث تعريفات من األدب ادلقارف. كالتعريف األكؿ أبف األدب ادلقارف ىو ربليل 
األدب اللساين خاصة ربليل موضوع القصة  كانتشارىا. كالتعريف الثاين منو أم 
األدب ادلقارف فهو التحليل عن العالقة بني األدب الواحد كاألدب اآلخر كأما 

و يشتمل على الشهرة كاناخًتاؽ كالتأثري. كالتعريف األخري موضوع ربليلو كحبثو فه
كاألدب العامي ككاف األدب ادلقارف  ليل األدب كحبثو ىف أضلاء العاملمنو فهو رب
طار النظرم ما داـ مل خيتلف بقواعده أم األدب يطبق كل اإل يستطيع أف

 م كرحيانةىف اجمللة العلمية ذلادل نظرل منظ كعرؼ جاف مارم كاريو93ادلقارف.
فرعا من التاريخ األديب ألجل كونو أم األدب   منصورل أبف األدب ادلقارف تعد

                                                             

 02-97)القاىرة: دار النهضة، د.ت( ص، األدب ادلقارف، دمحم غنيمي ىالؿ، 14
15 Ira Fatmawati, Frenkenstein dan Kereta Hantu Jabodetabek (Suatu Kajian 

Intertekstual Pada Sastra Bandingan).Dalam Jurnal Widyagogik, Vol. 1, No, Januari-Juni 2013, Hal. 

34-44 



95 

 

جوراي  كزاد 94ادلقارف تدرس دراسة العالئق الركحية الدكلية كالصالت كالواقعية.
ىو اتريخ العالئق الدكلية  ىف اجمللة السابقة أبف األدب ادلقارف طالب مارم كاريو

فباحثو بقف عند حدكد اللغة القومية ككوف الباحث مراقبا مبادنات ادلوضوعات 
 95كالفكر كالكتب كالعواطف بني أدبني أك عدة اآلدب.

التعريف من األدب ادلقارف عند دمحم غنيمي ىالؿ فهو أبف األدب ادلقارف ك 
كعرؼ أصغر  96ختلفة كاألجنبية.ىو دراسة صالت التالقى بني اآلدب ىف لغتها ادل

علي كصحيباه ىف رللتهم العلمية أبف األدب ادلقارف أىم العلـو نانكشاؼ القضااي 
اللغوية كالقضااي النقدية كالقضااي األدبية من أدب لغة إىل أدب آخر كمن أطار 

كنقل إراكايت عن أكاغ أبف كانت مخسة النواحي الىت 97قومي إىل أطار قومي آخر.
ها الباحث ىف األدب ادلقارف كىي النقد كاناطار األديب كالتحريك األديب يستغرق

كعالقة األدب ابلعلـو  كربليل ادلوضوع كدراستو كربليل شكل األدب أك جنسو
كالتعريف العاـ عن األدب ادلقارف ىو مقارنة انتاج األديب الواحد بتعبري  02األخرل.

كما ذكر من قبل أبف األدب ادلقارف يشتمل حبثو على    09انانساف ىف اجملاؿ اآلخر.
                                                             

 929-903ص، ، السنة الثانية، العدد الثامن،الًتاث األديب، األدب ادلقارف: مدارسو كرلالت البحث فيو ىادل نظرل منظم كرحيانة منصورل،16

 929-903ص، الثانية، العدد الثامن،السنة الًتاث األديب، ، األدب ادلقارف: مدارسو كرلالت البحث فيو ىادل نظرل منظم كرحيانة منصورل،17

 94، )مصر: هنضة مصر، د.ت(، ص، دكر األدب النقارف ىف توجيو دراسات األدب العريب ادلعاصردمحم غنيمي ىالؿ، 18

السادس العدد رللة القسم العريب، جامعة بنجاب، ناىور، ابكستاف، أصغر علي كصحيباه، األدب ادلقارف مفهومو كمدارسو كرلالت البحث فيو، 19
 222-179، ص 0297كالعشركف 

20 Ira Fatmawati, Frenkenstein dan Kereta Hantu Jabodetabek...,Hal. 34-44 
21

 Ira Fatmawati, Frenkenstein dan Kereta Hantu Jabodetabek...,Hal. 34-44 
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أف كل النواحي ىي ادلوضوع أك  Robert J Clementsكل النواحي كما قاؿ 
رسة كعالقة األدب ابلفنوف األخرل األسطورة كاجلنس أك الشكل كالزماف أك ادلد
 00كاألدب كمرآة اتريخ النقد كإطاره أم األدب.

كية. يأمر على قسمني كمها مدرسة فرنسية ك ادلقارف ينقسم  كمدرسة األدب
كأما عند ادلدرسة الفرنسية فاألدب ادلقارف ىو الدراسة أك التحليل عن العالقة 

دب التارخيية لألدب العادلي بعضو بعضا. كرلاؿ دراستو ىو أتثري األدب كأتثره لأل
. دراستو الواجباف كادلهّماف ىف لك كاف الشرطاففلذ اآلخر بواسطة اللغة ادلختلفة.

نهما أف يكوان سلتلفني ىف فالشرط األكؿ ىو كوف األدبني كموضوعو نا بد م
شرط األساسي لتطبيق األدب ادلقارف غتهماكما عّرفو طو ندا تعريفا كاضحا أبف الل

األدب ادلقارف  أك الدارس فيو أم فلذالك نا بد من الباحث01ىو اختالؼ اللغة.
جيدا كيفهمها حق الفهم ألف معرفة اللغة األجنبية كاللغة  أف يعمق اللغة األجنبية

كالشرط الثاين ىو كجود عالقة التأثري 02.اسةختلفة ىي أمر ضركرم ذلذه الدر ادل
كادلراد من عالقة التأثري كالتأثر ىو إعطاء األدب  03كالتأثر بينهما أبم كسيلة كانت.

نهما ألفاظا لغوية الواحد لألدب اآلخر كأخذه كقد تكوف تلك العالقات بي
سهولة ىف تعيني شركط األدب فلها كية يكأما ادلدرسة األمر  04كموضوعات كغريمها.

كية كوف اللغة ادلختلفة كالتأثري كالتأثر ليسا مهمني. يفلهذه ادلدرسة األمر  ادلقارف.
                                                             

22 Ira Fatmawati, Frenkenstein dan Kereta Hantu Jabodetabek...,Hal. 34-44 
 02(، ص، 9762)القاىرة: دار ادلعارؼ، ، األدب ادلقارفطو ندا، 23
 19(، ص، 9762)القاىرة: دار ادلعارؼ، ، األدب ادلقارفطو ندا، 24
 02-93)القاىرة: دار النهضة، د.ت( ص، األدب ادلقارف، دمحم غنيمي ىالؿ، 25
 09(، ص، 9762)القاىرة: دار ادلعارؼ، ، األدب ادلقارفطو ندا، 26
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كية. يفلذالك مقارنة األدب ابلفنوف األخرل ليست مشكلة ذلذه ادلدرسة األمر 
بني زبصصات األدب كىي استخداـ  األدب ادلقارف ابلدراسةكبعضهم يسّموف 

معرفة  األدب ادلقارف ىذا دراسة كمن فوائد 05العلـو األخرل لتحليل األدب.
 06الباحث أك الدارس ىف تعيني األدب األصل كاألدب األجنيب.

طار اإل امبتداء من اإلطار النظرم من قبل فكاف الباحث مستخدنطالقا كاا
ادلقارف ابدلدرسة الفرنسية. كاختيار ىذه ادلدرسة الفرنسية ألف اللغة  النظرم لألدب

ىف القصتني القصريتني تكوان سلتلفتني كمها اللغة العربية ىف القصة القصرية 
 "على سجدة احلب"لنجيب كيالين كاللغة اإلندكنسية ىف القصة القصرية "اجلبابرة"

 ريازم.حلبيب الرمحن الش

 تناص جوليا كريستيفا .0

كأما قاؿ جوغ  التناص أكؿ مرة قد أسسو ميخائل كرقو جوليا كريستيفا.
ىف كتابة رللة حبث دمحم صاٌف بن شيخ يوسف أبف كوف أصالة التناص كبذرتو 

ألجل  9704ىف السنة  وارم الذم أسسو أم احلوارم ابختنييبدئ من احل
ككما نقل دمحم صاٌف بن  07كجود إنتاج األدب ىف ركسيا حينئذ صعب فهمو.

                                                             

27 Zulhelmi, Orisinalitas dan Kreatifitas dalam Karya Sastra: Studi Perbandingan 

antara Novel Zaynab Karya Haykal dengan Roman Di Bawah Lindungan Ka’bah Karya Hamka, 

dalam Jurnal Ar-raniry International Conference on Islamic Studies, Vol 1, 2016, Hal. 415-436 
 05(، ص، 9762)القاىرة: دار ادلعارؼ، ، األدب ادلقارفطو ندا، 28
29 Mohd Sholeh Bin Sheh Yusuff, “Bacaan Intertektual terhadap Sumber Al-

Isra’iliyyat dalam Tafsir Nur al-Ihsan”, dalamINSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and 

Southeast Asia,Volume 3(1), February 2018, Hal. 13-28 
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شيخ يوسف من يوسف كشهاد كمنصور أبف ىف احلوارم كاف ادلؤلف حيور 
كذالك ينبت احلوار بني النص كالنص اآلخر  ابلنص كنفسو كقارئو أم النص.

 كأيثرىا على التغيري كالتوسيع كالتعريض ىف األدب الذم مل يزؿ ىف أتليف ادلؤّلف
 12كالطبيعة. خاصة من انحية ادلوضوع كالعقدة

. مشهورة مفكرة . ككانت9729كانت جوليا كريستيفا كلدت ىف السنة 
أىل  ابدلدرسة بعد البنيوية. كتعد كريستيفا من لسيمائيةأفكارىااب تأتثر كقد 

من الدراسات السيمائية بعد  نظرية التناصتعدك 19ملوءة ابلشهرة.ادلالسيمائية 
م جوليا كريستيفا ىف السيمائية ب على مشكلتها أيالبنيوية. كىذه النظرية ذب

اترخيها. فلوجود  نّفى انحيةىف البنيوية ت اخلالصة رلرد بنيوية النصوص. فالنصوص
التاريخ اجلديد من تلك النصوص كانت جوليا كريستيفا تؤسس النظرية كىي 
التناص. كنظرية التناص ليس دبجرة الظواىر ادلتعلقة بتحديد حضور النصوص 

جوليا   تكزاد 10فحسب كإمنا ىي أم نظرية التناص تتعلق ابدلسائل التفسريية.
بنصوص اجملتمع ذلا العالقة القوية  إراكايت أبف النصوص كريستيفا ىف مقالة
كوف النصوص ىنيك زللية الصحة عن فركؽ أبف   تنقلكالثقافة كالتاريخ. ك 

القددية تنقسم على قسمني كمها احلقيقية كاناحتمالية. فالنصوص القددية احلقيقية 
النصوص ادلوجودة من قبل أسطورية كانت أـ أدبية. فأما النصوص القددية  ىي

                                                             

30
 Mohd Sholeh Bin Sheh Yusuff, Bacaan Intertektual…, Hal. 13-28 

31 Dadan Rusmana, Filsafat Semiotika: Paradigma, Teori dan Metode Interpretasi 

Tanda dari Semiotika Struktural Hinga Dekonstruksi Praktis, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), Hal. 

319 
32

 Ira Fatmawati, Frenkenstein dan Kereta Hantu Jabodetabek...,Hal. 34-44 
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ي كل اآلاثر من ادلعاىن اللغوية التلميحية الىت تعد عامة نا ذبد تلك اناحتمالية ى
اآلاثر ىف القاموس إنا ىف متكلم اللغة كخاطبها. كمفاىم النصوص القددية 

 11وجودة ىف الشعر.اناحتمالية معركفة عند ادلقاكمة كادلعارضة ادل

كمن اجلدير ابلذكر أبف ىناؾ مصطالحات كثرية كعديدة  للتناص. 
طلح التناص ىف النقد العريب القدًن معركؼ ابلسرقات الشعرية كادلعارضات كمص

كالنقائض كمصطلح التناص ىف النقد الغريب القدًن معركؼ ابلتداعيات كمصطلح 
ككذالك كجود اناختالؼ ىف Intertextualite.12التناص ىف النقد احلديث معركؼ 

فالسرقات الشعرية متعلق ابلشعر رلاؿ الدراسة بني الشرقات الشعرية كالتناصية. 
 13كهتتم ابدلبدع خالفا للتناصية الىت تتعلق ابلركاية كهتتم ابلنصوص.

من الدراسة اللغوية الىت تنقل من الرموز إىل الرموز تعد دراسة التناص 
تغري النصوص كانت  كدلعرفة 14األخرل. كىف عملية النقل كوف النصوص متغرية.

كما نقل   عد ىف دراسة التناص كتلك القواعد ىيجوليا كريستيفا تؤسس القوا

                                                             

33 Hanik Mahliatussikah, “Kritik Sastra Feminis dan Intertekstualitas Dalam Kisah 

Layla Majnun dan Romeo Juliet”, dalam Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab III, 7 Oktober 

2017, Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, Hal. 501-514 
 01)جامعة كىراف: قسم اللغة العربية كآداهبا(، ص، السرد الركائي كأدبية التناصية الركاية ادلغاربية منوذجا، كوارم مربكؾ، 34
 47ص...، السرد الركائي كأدبية التناصية الركاية ادلغاربية منوذجا، كوارم مربكؾ، 35
36 Ulumuddin dan Azkiya Khikmatiar, Kisah Nabi Nuh dalama Al-Quran: Pendekatan 

Intertekstual Julia Kristeva, dalamJurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Vol, 4 No. 2, 

Desember 2019, Hal. 209-226 
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Mohd Sholeh Bin Sheh Yusuff  من كتاب جوليا كريستيفا ىف رللتو العلمية
 :15كىي

كىو عملية النقل كالتقييض من النصوص  (Transformasi) التحويل .9
كأما التعريف اآلخر ذلذه القاعدة فهو تبديل النص  إىل النصوص األخرل.

إىل النص اآلخر. ككانت ىذه القاعدة مستخدمة بطريقتني كمها الرمسية 
 16كالتجريدية.

كىو عملية نقل النصوص كتغيريىا إىل  (Modifikasiالتغيري ) .0
كالتعريف اآلخر ىو مطابقة النصوص إىل النصوص  النصوص األخرل.

كزاد حبيب  17تغري الفكرة كالعقدة ىف النص. ثاؿاألخرل على سبيل ادل
الرمحن أبف التغيري ىو تغري العناصر اللغوية كتغري ترتيب الكلمات كاجلملة 
فعلى سيبل ادلثاؿ غري ادلؤلف شلثال مع أف ادلوضوع كالعقدة متساكيتني 

كىذه القاعدة ظهرت ألجل إرادة ادلؤلف ىف التقليد  22ابلنصوص القددية.

                                                             

37 Mohd Sholeh Bin Sheh Yusuff, “Bacaan Intertektual terhadap Sumber Al-

Isra’iliyyat dalam Tafsir Nur al-Ihsan”, dalam INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia 

and Southeast Asia,Volume 3(1), February 2018, Hal. 13-28. Baca juga: Faila Sufatun Nisak, 

“Penafsiran QS. Al-Fatihah K.H Mishbah Mustafa: Studi Intertekstualitas Dalam Kitab Al-Iklil Fi 

Ma’ani At-Tanzil, dalam AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol.3. No. 2. 2019, Hal. 

150-179 
38 Syukrina dkk, Perbandingan Karakter Tokoh dalam Novel Hujan Bulan Juni Karya 

Sapardi Djoko Damono dengan Film Hujan Bulan Juni Sutradara Rni Nurcahyo: Kajian Intertekstual, 

dalam Jurnal: Hasta Wiyata, 2020.003.01.05, Hal. 1-10 
39

 Syukrina dkk, Perbandingan Karakter Tokoh dalam Novel Hujan Bulan Juni..,Hal. 

1-10 
40 Habiburrahman El-Shirazy, “Berdakwah dengan Puisi (Kajian Intertekstual Puisi-

Puisi Religius Tufiq Ismail)”, dalam At-Tabsyir: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam, Volume 2, 

Nomer 1, Januari-Juni 2014, Hal. 35-56 
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كدياثلها دبطابقة إرادة اجملتمع كالثقافة  لالنصوص األخر  كاألخذ من
 29كالسياسة كأفكار القرّاء.

كزاد  كىو كوف ادلؤلف يوّسع النصوص كيرّقها. (Ekspansi) التوسيع .1
ىف رللتو العلمية أبف التوسيع ليس دبجرد التكرار  الشريازمحبيب الرمحن 

 Mohdكأما التعريف الذم جاء بو  20.فحسب بل إنو تغري النحو كالكلمات

Sholeh Bin Sheh Yusuff  ىف رللتو العلمية أبف التوسيع ىو توسع النصوص
كترقيتها على سبيل ادلثاؿ من نصوص القصة القصرية إىل نصوص القصة 

 21الطويلة أك الركاية.

اض ىف األدب السابق كىو يهدؼ لالعًت  (Demitefikasi) التعريض .2
 النصوص قبل اناعًتاض. إشكالية ككاف ادلؤلف يشكل

كىو عملية اختيار النص كافتتاحيتو ىدفا  (Hapologi) ىابولوجي .3
 ليكوف النص منسجما.

كىو كجود التسوية كالتشابو بني النص كالنص  (Paralel) التشابو .4
اآلخر من انحية ادلوضوع كالفكرة. كالنص يعد متشاهبا ابلنص اآلخر 

                                                             

41
 Mohd Sholeh Yusuff dkk, “Bacaan Intertekstual Terhadap Tafsir Nur Al-Ihsan: 

Kajian Menurut Kaedah Espansi”, dalam Jurnal Dunia Pengurusan Asian Scholars Net Work, Vol. 2. 

No. 2. 1-11, 2020, Hal. 1-11 
42 Habiburrahman El-Shirazy, “Berdakwah dengan Puisi (Kajian Intertekstual Puisi-

Puisi Religius Tufiq Ismail), At-Tabsyir: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam, Volume 2, Nomer 1, 

Januari-Juni 214, Hal. 35-56 
43 Mohd Sholeh Yusuff dkk, “Bacaan Intertekstual Terhadap Tafsir Nur Al-Ihsan: 

Kajian Menurut Kaedah Espansi”...,Hal. 1-11. Lihat juga: Dean Perdana dkk, “Intertekstualitas dalam 

Novel Tembang Cinta Bumi Sunda Karya Aan Merdeka Permana dengan Novel Gajah Mada Perang 

Bubat Karya Langit Kresna Hariadi”, dalam Jurnal Unnes: Jurnal Sastra Indonesia, JSI 6 (1) (2017), 

Hal. 7-13 
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غري  للمؤلف أف يذكر مرجعو ليكوف نصو بلظهور اناتفاؽ كالتسوية. كجي
 مقلدا كزلاكا.

كىذه القاعدة كىي انقالب النص األصلي.  (Konvensi) اإلتفاقية .5
ىي  ا أبهنا أم اناتفاقيةباىاحداان كصكذىب دايف فري .زبتلف ابلتعريض

 22درجة. 962انقالب النصوص ضلو 

كىذه القاعد تعد من قاعدة دراسة التناص  (Eksistensi) الوجودية .6
 إذا كاف النص األدب يقاـ ابنانتاج األديب اآلخر كبتجديده.

كىو قاعدة مهمة ىف انانتاج األديب.  (Defamilirasi)التشهري .7
ىف توليد العناصر بطريقة تغيري النصوص ادلقركءة   كالتشهري ىو عملية ادلؤلف

 كتغيري شخصية ادلمثل ىف انانتاج األديب.

كزاد سارجونو بكوف القاعدة األخرل ادلهمة سول تلك القواعد السابقة ىف 
كىو كوف النص متفقا كمتساكاي ببعض انانتاج  Ekserpدراسة التناص كىو 

 23األديب اآلخر كمثل احللقة ىف األفالـ.

 منهج البحث . و

                                                             

44 Dean Perdana dkk, Intertelstualitas dalam Novel Tembang Cinta Bumi Sunda Karya 

Aan Merdeka Permana dengan Novel Gajah Mada Perang Bubat Karya Langit Kresna Hariadi, dalam 

Jurnal Unnes: Jurnal Sastra Indonesia, JSI 6 (1) (2017), Hal. 7-13 
45 Mohd Sholeh Bin Sheh Yusuff, “Bacaan Intertektual terhadap Sumber Al-

Isra’iliyyat dalam Tafsir Nur al-Ihsan”,dalam INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and 

Southeast Asia,Volume 3(1), February 2018 
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ث احتاج الباحث إىل منهج البحالصحيحة يف البحث فلقد كأما لنيل معرفة ادلسألة 
كمنها أم ؽ اليت استخدمها الباحث للبحث يف أم مسألة. الطر  نو أم منهَج البحث ىيأل

لك كاف الباحث ينّظم منهج البحث فلذ 24ؽ ىو الفكرة كالعمل لنيل أغراض البحث.الطر 
 كىو كما يلي:

 البحثجنس  .9

( كىو اناستقراء Library Researchادلكتيب) جنس ىذا البحث ىو البحث
أسسية كانت أـ فرعية. كىذا  ادلكتبة مراجعأك  بطريقة ادلالحظة أك مطالعة ادلصادر

ادلوجودة البحث يهدؼ لتجميع ادلراجع كادلصادر كادلعلومات ادلوجودة بوسيلة ادلادة 
 25لبحوث العلمية كغريىا ادلناسبة هبذا البحث.ىي الكتب كاجملالت كايف ادلكتبة ك 

 مصادر البياانت .0

 ىذا البحث فتنقسم على قسمني كمها: كأما مصادر بياانت
 األساسية البياانت . أ

من القصة  الىت أخذىا الباحث البياانت األساسية ىي البياانت
على سجدة "لنجيب كيالين كالقصة القصرية  "اجلبابرة"القصرية 

 ريازم.الرمحن الشحلبيب "احلب
 الفرعية البياانت . ب

                                                             

46 Kartini Kartono, pengantar Metodologi Riset Nasional, (Bandung: Mondari Maju, 

1995). Hlm. 20. 
47 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2008). Hlm. 28 
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األساسية  كأما البياانت الفرعية فهي البياانت الىت تساعد البياانت
 كىي تشتمل على الكتب كالبحوث كاجملالت.

 طريقة مجع البياانت .1

اخلطوة ادلهمة ىف البحث. كأما من  طريقة مجع ادلصادر أك البينات ىي
نيل ادلصادر أك البينات كمجعها.  يهدؼ أىداؼ البحث فهذا البحث انحية

كمنها  ة مجع البيناتدمها الباحث ىي طريقة التوثيق بواسطكالطريقة الىت استخ
هبا الباحث ىي قراءة  اكالطريقة الىت خط26الكتب كاجملالت كغريمها. أم البياانت

 "على سجدة احلب"لنجيب كيالين كالقصة القصرية  "اجلبابرة"القصة القصرية 
 ريازم كبعد ذالك قاـ الباحث دبقارنتهما.محن الشحلبيب الر 

 

 طريقة ربليل البياانت .2

ابتداء من مجع   هبا الباحث اىي الطريقة الىت خط طريقة ربليل البياانت
ث بتفسريىا. كبعد أف تكوف البياانت كترتيبها كبعد ذالك قاـ الباح كل البياانت

الىت تركزت أبسئلة  تفقاـ الباحث ابختيارىا أم البياانة ابلتفصيل رلموع
هبا الباحث ىي كجود تيقن الباحث على أف  اكاخلطوات الىت خط27البحث.

                                                             

48 Sugiono, Metode Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alf`abeta, 2009). 

Hlm. 137 
49 Mahsum M S, Metode Penelitian Bahasa Tahapan, Metode dan Strategi, (Jakarta: 

Raja Gafindo Persada, 2007). Hlm. 257 
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البحث الذم سيبحثو نائق بواسطة ادلالحظة.كالثانية ىي مالحظة القصتني 
 القصريتني كمقارنتهما. كالثالثة ىي كتابة تلخيص ربليل ادلصادر.

 نظام البحث . ز

 ىذا نظاـىذا ليكوف حبثو حبثا منّظما. ك  نظاـ البحث كلقد كاف الباحث يهدؼ
 البحث ىو كما يلي:

ادلقدمة كربتول تلك ادلقدمة على توضيح خلفية البحث كأسئلتو  يتكوف من الباب األّكؿ
 كأىدافو كمنافعو كالتحقيق ادلكتيب كاناطار النظرم كمناىج البحث كنظامو.

 كحبيب كيالينالن ترمجة صليب ع نطقتني. النطقة األكىل تبحث يتكّوف منالباب الثانيك 
عن مقارنة  الثانية تبحث . كالنطقةككذالك ملخص قصتهما القصريتني الشريازمالرمحن 

 هما القصريتني.يقصت

كالباب الثالث نظرية األدب ادلقارف كتناص جوليا كريستيفا لتحليل مقارنة القصة القصرية 
 ريازم.حلبيب الرمحن الش "احلب على سجدة"لنجيب الكيالين ابلقصة القصرية "اجلبابرة"

  اناختتاـ كىو التلخيص كالتعليق. كالباب الرابع يتكّوف من
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 الباب الرابع

 االختتام واالقرتاح

 اخلالصة . أ

لنجيب "اجلبابرة"ىف ربليل القصة القصرية  اكبعد أف يكوف ىذا البحث سبام
بواسطة األدب  الشريازمحلبيب الرمحن "على سجدة احلب"اليكالين كالقصة القصرية 
فا كتوضيحا عن اناختالؼ ريستيفا كالنظرية ذلذا البحث كشادلقارف كالتناص جلوليا ك

فكاف الباحث قادرا على  كعن شكل التناص كاناتفاؽ بينهما أم القصة القصرية
 استنتاج حبثو كاستنباطو:

 على"لنجيب الكيالين كالقصة القصرية"اجلبابرة"إف ىف القصة القصرية  .9
مها ر تفاؽ من انحية عناصإ الشريازمحلبيب الرمحن "سجدة احلب

الداخلية كىو ادلوضوع كىو احلب كالفكرة كىي كجود الثقافة األبوية 
كالعقدة ادلتقدمة بداية من التعريف كنبت ادلسألة كآخرىا كالشخصية 
كاخللفية ادلكانية أبف تكوان احلجرة الصغرية كالبيت الكبرية متساكيتني 

كانت العالقة القوية بني ىتني   لقدك هة النظرية الثالث عليم.كالوج
القصتني القصريتني كىي التسوية كاإلختالؼ بينهما أم القصة القصرية 
"اجلبابرة" لنجيب الكيالين كالقصة القصرية "على سجدة احلب" حلبيب 

األكؿ   على كجود العالقة بينهمما ىو . فالدليل كالربىافالشريازمالرمحن 
سبق أف يدرس ىف مصر أرض صليب  الشريازمحبيب الرمحن كاف 
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ىف  الشريازمالكيالين كالدليل كالربىاف الثاين كجود اعًتاؼ حبيب الرمحن 
نتاجو الكيالين إب آخر كتابو أبنو زلب صليب الكيالين كقد أعجبو صليب

 األديب كىو الرجل الذم آمن. 
على "لنجيب الكيالين كالقصة القصرية "اجلبابرة"إف ىف القصة القصرية  .0

اختالؼ من انحية عناصرمها  الشريازمحلبيب الرمحن "سجدة احلب
الداخلية كىو آخر القصة ىف العقدة ادلتقدمة كالشخص كالشخصية أبف 

 الشريازمحلبيب الرمحن "على سجدة احلب"تكوف األـ ىف القصة القصرة 
ادلسجد كاخللفية الوقتيو كىي  حاكمة كمن انحية اخللفية ادلكانية كىي ىف

 بداع ادلؤلف العايلكقت التهجد كقبل الصبح. كذالك اإلختالؼ إ
كشدة خيالو كاألديب كىو حبيب الرمحن ألف القصة القصرية  كمواىبو

 .الشريازملنجيب الكيالين أكىل من قصتو أم حبيب الرحن "اجلبابرة"

ىف القصة القصرية  إف شكل التناص جلوليا كريستيفا الذم كجده الباحث .1
من القصة القصرية  الشريازمحلبيب الرمحن "على سجدة احلب"
 لنجيب الكيالين كما يلي:"اجلبابرة"

التحويل. كفيو ستة نقاط كىي ادلمثالف يتحباف ككجود الثقافة  ( أ
األبوية كاخلادمة تساعد ادلمثلة كاحلب كموضعهما كالعقدة احلب 

 ادلردكد ألجل قبوؿ األب خطبة أخرل.

التغيري. كفيو ستة نقاط كىي موقف ادلمثل ألجل خطبتو مردكدة  ( ب
كموقف ادلمثلة ألجل حبها مردكد كآخر القصة كعنواهنا كآلة 

 اناتصاؿ كطريقة اخلطبة.
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التشهري كىو انقالب طبيعة عفرية من الطبيعة العنيدة كحب  ( ج
 الدنيا إىل الطبيعة الصاحلة كتركت الدنيا

دية كىي عنصر جديد ىف القصة. فالوجودية ىف القصة و الوج ( د
إقتباس  الشريازمحلبيب الرمحن "على سجدة احلب"القصرية 

 ايت القرآنية. اآل

ىف قصتو على  الشريازمعًتاض حبيب الرمحن التعريض كىو إ ( ق
قصة صليب الكيالين أبف يكوف زىيد متفاعال كنا متشائما ىف 

 تفي.سألة كمثل سلطاف الذم خيمواجهة ادل

 قرتاحاتاإل . ب

لنجيب الكيالين "اجلبابرة"كبعد أف قاـ الباحث بتحليل القصة القصرية 
ربليال أداب مقاران  الشريازمحلبيب الرمحن "على سجدة احلب"كالقصة القصرية 

كتناص جوليا كريستيفا رجاء أف يكوف ىذا البحث انفعا جلميع الباحثني اآلخرين 
قًتاحات  رف كالتناص جلوليا كريستيفا. كاإلالذين سيبحثوف فيما يتعّلق ابألدب ادلقا

 كما يلي:

لنجيب الكيالين "اجلبابرة"نا بد شلن سيقـو ابلبحث ىف القصة القصرية  .9
بنظرية األدب  الشريازمحلبيب الرمحن "على سجدة احلب"كالقصة القرية 

تفاقات بينهما كأف ف يقرأمها قراءة اتمة دلعرفية اإلختالفات كاإلادلقارف أ
 يعرؼ أبف ىف كل ادلؤلفني عالقة.
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دىا عوالتناص جلوليا كريستيفا أف يفهم قنابد شلن سيقـو ابلبحث ىف ا .0
 هنا ابب لنيل البحث ادلمتاز.حق الفهم أل

لنجيب الكيالين "اجلبابرة"نا بد شلن سيقـو ابلبحث ىف القصة القصرية  .1
حلبيب الرمحن كاألدب ادلقارف "على سجدة احلب"كالقصة القصرية 

التناص جوليا كريستيفا أف يستغرؽ ىف البياانت ذات صلة هبا أم 
 جلوليا كريستيفا.القصتني ادلذكورتني كاألدب ادلقارف كالتناص 



71 

 

 ادلراجع

 ادلراجع العربية

 . القاىرة: دار الصحوةالكابوس كقصص أخرل. 0291الكيالين، صليب. 

. "إسهامات الدكتور صليب الكيالين ىف األدب العربية 0295رمحن، دمحم سيف. 
جامعة بنجاب، . العدد الرابع كالعشركفرللة القسم العريب. اناسالمي". 

 ناىور ابكستاف.

. "األدب ادلقارف، مفهومو كمدارسو كرلانات البحث فيو". 0297علي، أصغر كآخركف. 
جامعة بنجاب، ناىور . العدد السادس كالعشركفرللة القسم العريب. 

 ابكستاف.

. "السرد الركائي كأدبية التناصية الركاية ادلغاربية منوذجا". قسم اللغة 0227مربكؾ، كوارم. 
 داب اللغات كالفنوف جامعة كىراف.العربية كآداهبا طلية اآل

. "صليب الكيالين: ضوء على سرياتو كعطائو األديب". 0292ادلنشاكم، الوليد عبد الرؤكؼ. 
 الكلية اجلامعية ىف مكة ادلكرمة جامعة أـ القرل.رللة العلـو انانسانية. 

البحث  ىػ. "األدب ادلقارف: مدارسو كرلانات 9067منظم، ىادم نظرم، منصورم رحيانة. 
 السنة الثانية، العدد الثامن.الًتاث العريب. فيو". 

 بريكت: دار النهضة العربية.األدب ادلقارف. . 9779ندا، طو. 



72 

 

 الطبعة التاسعة. مصر: دار النهضة. األدب ادلقارف.. 0226ىالؿ، دمحم غنيمي. 
  



73 

 

 ادلراجع االندونسية

Awwaliyah, Binti Laila Amanatul. 2019. Syakhsiyatu Siham Fi Al-Qissah Al-

Qashirah “Al-Jababirah” Li Najib Kailani (Dirasah Tahliliyah Nafsiyah 

Li Karl Gustav Jung). Yogyakarta: Program Studi Bahasa dan Sastra 

Arab Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga. 

Bin Sheh Yusuff, Mohd Sholeh. “Bacaan Intertektual terhadap Sumber Al-Isra’iliyyat 

dalam Tafsir Nur al-Ihsan”.INSANCITA: Journal of Islamic Studies in 

Indonesia and Southeast Asia,Volume 3(1), Februari.2018. Hal. 13-28 

El Shirazy, Ahmad Mujib. 2009. The Inspiring Life Of Habiburrahman El-Shirazy. 

Jakarta: Balai Pustaka. 

El Shirazy, Anif Sirsaeba. 2007. Fenomena Ayat-Ayat Cinta. Jakarta: Republika. 

El Shirazy, Habiburrahman. 2008. Di Atas Sajadah Cinta Kisah-kisah Teladan Islam 

Peneguh Iman dan Penentram Jiwa. Jakarta: Republika. 

El Shirazy, Habiburrahman. 2005. Pudarnya Pesona Cleopatra. Jakarta: Republika. 

 .Ketika Cinta Bertasbih. Jakarta: Republika .2008ػ ػػػػػػ



74 

 

 Berdakwah dengan Puisi (Kajian Intertekstual Puisi-Puisi Religius Tufiq“ ػػػػػػ

Ismail)” dalamAt-Tabsyir: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam, Volume 

2, Nomer 1, Januari-Juni.2014. Hal. 35-56 

Fatmawati, Ira. “Frenkenstein dan Kereta Hantu Jabodetabek (Suatu Kajian 

Intertekstual Pada Sastra Bandingan)” dalam Jurnal Widyagogik, Vol. 1, 

No, Januari-Juni.2013. Hal 34-46 

Hariyanto. 2010. Nilai-Nilai Pendidikan Sabar Dalam Novel Ayat-Ayat Cinta Karya 

Habiburrahman El-Shirazy. Semarang: Fakultas Tarbiyah Institut Agama 

Islam Walisongo. 

Hisbullah, Muhammad Syahid. 2016. Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam 

Novel Api Tauhid Karya Habiburrahman El-Shirazy. Banjarmasin: 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Antasari. 

Kartono Kartini. 1995. Pengantar Motodologi Riset Nasional. Bandung: Mondari 

Maju. 

Mahsum M S. 2007.Metode Penelitian Bahasa Tahapan, Metode dan Strategi. 

Jakarta: Raja Gafindo Persada. 



75 

 

Mardalis. 2008. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi 

Aksara. 

Muhliatussikah, Hanik. “Kritik Sastra Feminis dan Intertekstualitas Dalam Kisah 

Layla Majnun dan Romeo Juliet” dalam Prosiding Konferensi Nasional 

Bahasa Arab IIIJurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri 

Malang, 7 Oktober2017.Hal. 501-514 

Nisak, Faila Sufatun. “Penafsiran QS. Al-Fatihah K.H Mishbah Mustafa: Studi 

Intertekstualitas Dalam Kitab Al-Iklil Fi Ma’ani At-Tanzi” dalam Jurnal 

AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan,Sekolah Tinggi Ilmu 

Dakwah Raudlatul Iman Ganding Sumenep Madura. Vol.3. No. 2.09 

September 2019. Hal. 150-179 

Nurgiyantoro, Burhan. 1998. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press. 

Pamungkas Nugroho Wiji. 2016. “Perbandingan Novel Pulang Karya Laela S. 

Chudori dengan Novel Pulang Karya Toha Mohtar serta Implikasinya 

terhadap Pembelajaran Sastra Indonesia di Sekolah Menengah Atas”. 

Jakarta: Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 



76 

 

Perdana, Dean dkk. “Intertekstualitas dalam Novel Tembang Cinta Bumi Sunda 

Karya Aan Merdeka Permana dengan Novel Gajah Mada Perang Bubat 

Karya Langit Kresna Hariadi”, dalam Jurnal Unnes: Jurnal Sastra 

Indonesia, JSI 6 (1). Maret 2017. Hal. 7-13 

Rahmawati, Dwi Asih. 2020. “Nilai-Nilai Karakter Dalam Kumpulan Cerita Pendek 

Di Atas Sajadah Cinta Karya Habiburrahman El-Shirazy Serta 

Relevansinya Dengan Materi Pendidikan Agama Islam Di SMA”. 

Purwokerto: Jurusan Pendidikan Agama Islam, FakultasTarbiyah dan 

Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 

Ramayu, Aika dan Wuryandari, Nurni Wahyu. 2015. “Perbandingan Gambaran 

Tokoh Wanita Dalam Cerpen Kamar Kecil di Gang Qingyun dan Cerpen 

Bulan Sabit”. Jakarta: Program Studi Cina Fakultas Ilmu Pengetahuan 

Budaya Universitas Indonesia. 

Retnowulandari, Wahyuni.“Budaya Hukum Patriarki Versus Feminis Dalam 

Penegakan Hukum di Persidangan Kasus Kekerasan terhadap 

Perempuan”. Volume 8, Nomer 3, (Januari.2010). 



77 

 

Rusmana, Dadan. 2014. Filsafat Semiotika: Paradigma, Teori, dan Metode 

Interpretasi Tanda dari Semiotika Struktural Hingga Dekonstruksi 

Praktis.Bandung: Pustaka Setia. 

Sugiono. 2009. Metode Kuantitatif fan Kualitatif dan R&D. Bandung :Alfabeta. 

Sunardjo, Jakob dan Saini. 1991. Apresiasi Kesusastraan. Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama. 

Susanto, Nanang Hasan. “Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Budaya 

Patriarki”,dalam Jurnal Muwazah, Volume 7, No 2, Desember 2015. Hal. 

120-130 

Syukrina dkk. “Perbandingan Karakter Tokoh dalam Novel Hujan Bulan Juni Karya 

Sapardi Djoko Damono dengan Film Hujan Bulan Juni Sutradara Rni 

Nurcahyo: Kajian Intertekstual” dalamJurnal: Hasta 

Wiyata,2020.003.01.05. Hal. 1-10 

Taufiq, Wildan. 2016. Semiotika untuk Kajian Sastra dan Alquran. Bandung: Yrama 

Widya. 

Ulfa, Hidayatun. “Prinsip Kesopanan pada Cerita Pendek “Al-Garib dan Al-Jababirah dalam 

Antologi Al-Kabus karya Najib Kailani” dalam  Jurnal Diwan: UIN Alauddin 

Makasar, Vol 5, No 1, Juni 2019. Hal. 65-77 



922 

 

Ulumuddin dan Khikmatiar, Adzkiya. “Kisah Nabi Nuh dalama Al-Quran: 

Pendekatan Intertekstual Julia Kristev”,dalam Jurnal At-Tibyan: Jurnal 

Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Vol, 4 No. 2, Desember 2019. Hal. 209-226 

Ummi, Siti Amalina, 2008. “Citra Perempuan Arab dalam Lima Cerpen الكابوس Karya Najib 

Kailani”. Jakarta: Program Studi Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya 

Universitas Indonesia. 

Watmi, Puji. “Tranformasi Cerpen Di Atas Sajadah Cinta Karya Habiburrahman El Shirazy 

Menjadi Naskah Drama Panggung dalam Pembelajaran Apresiasi Drama di 

Kelas X SMA”dalam Jurnal Surya Bahtera, Universitas Muhammadiyah 

Purworejo, Vol 2, No 15. 2014. 

Yusuff, Mohd Sholeh dkk. “Bacaan Intertekstual Terhadap Tafsir Nur Al-Ihsan: 

Kajian Menurut Kaedah Espansi”, dalam Jurnal Dunia Pengurusan Asian 

Scholars Net Work, Vol. 2. No. 2. 1-11.2020. Hal. 1-11 

Zaidan, A Rozak dkk. 1994. Kamus Istilah Sastra. Jakarta: Balai Pustaka.  

Zulhelmi. Orisinalitas dan Kreatifitas dalam Karya Sastra: Studi Perbandingan 

antara Novel Zaynab Karya Haykal dengan Roman Di Bawah Lindungan 

Ka’bah Karya Hamka, Jurnal Ar-raniry International Conference on 

Islamic Studies, Vol 1, 2016. Hal. 415-436 


	العلاقة الفنية في القصتين القصيرتين"الجبابرة" لنجيب الكيلاني و"على سجدةالحب"لحبيب الرحمن الشيرازي
	Pernyataan Keaslian Tesis
	Surat Bebas Plagiasi
	Surat Persetujuan Tesis
	Nota Dinas Pembimbing
	Pengesahan Tugas Akhir
	الشعار
	الإهداء
	كلمة الشكر والتقدير
	Abstrak
	التجريد
	محتويات البحث
	الباب الأّول
	خلفية البحث
	تحديد البحث
	أغراض البحث وفوائده
	الدراسات السابقة
	الإطار النظري
	منهج البحث
	نظام البحث

	الباب الرابع
	الخلاصة
	الإقتراحات

	الدراجع
	الدراجع الاندونسية

