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 الشعار واإلهداء
 

 الشعار
َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفْي َرُسْوِ  الل ِّٰه اُْسَوٌة َحَسَنٌة لِ َاْن َكاَن يَ ْوُجوا الل َّٰه َواْليَ ْوَم اْْلِّٰخَو َوذََكَو الل ّٰهَ   

وًا    َكِثي ْ
 "Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 

(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat 

dan yang banyak mengingat Allah" 

 
 اإلهداء

 أهدى هذا البحث إلى:
 أبي الاحبوب ليليك ستيا وأمي الاحبوبة ءيدا مويتي

 أخوامتي الوَغيوة الاحبوبة هانا و سلاا و إلاا
 و جايع األسامتيذ الاكومين و جايع

الوسالةين دلاوني ونوحوني في إلداد هذه أصدقائي الذ وجايع  
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ABSTRAK 

 

Nilai Profetik merupakan nilai yang memiliki unsur ketuhanan dan 

sufistik. Penelitian ini berupaya menemukan nilai profetik dalam cerpen 'Qismatī 

wa Naṣībī karya Najib Mahfudz melalui strukturalisme genetik (Lucien 

Goldmann).  

Cerpen Qismatī wa Naṣībī merupakan salah satu kisah dalam 

antologi cerpen رأيت فياا يوى النائم karya Najib Mahfudz. Cerpen tersebut 

menceritakan tentang konflik anak kembar siam yang selalu berdebat tentang hak 

masing-masing. Najib melukiskan budaya Mesir lampau yang juga menjadi latar 

cerpen. Meski Najib sering dianggap liberal pada zamannya, namun dalam 

penelitian ini akan membahas kutipan-kutipan cerpen yang mengandung nilai 

profetik berupa nilai transendensi, humanisasi dan liberasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan nilai profetik dalam 

cerpen 'Qismatī wa Naṣībī' karya Najib Mahfuz. Tujuan tersebut terbagi menjadi 

tiga rumusan, yaitu struktur cerpen, pandangan dunia pengarang terkait nilai 

profetik dan struktur sosial pengarang. Dalam melakukan penelitian, metode yang 

digunakan dalam menemukan nilai profetik melalui pendekatan strukturalisme 

genetik yakni menggunakan metode dialektik kualitatif. 

Hasil Penelitian menunjukkan terdapat beberapa struktur cerpen 

yang terbangun dari berbagai oposisi, yaitu oposisi kultural, oposisi perilaku 

libidinal, oposisi sosial, oposisi manusia dan oposisi alamiah. Pandangan dunia 

pengarang dalam cerpen memiliki beberapa ekspresi, yakni kebahagiaan-

kesengsaraan (kebebasan memilih kehidupan-terpenjara dalam satu tubuh dengan 

dua kepribadian yang berlawanan), humanisasi-liberalis (hidup rukun, saling 

menjaga & mengingatkan-kesadaran akan kebebasan individu) dan religius-

sekuler (menyandarkan semua hal pada Tuhan-memisahkan hal tradisional dengan 

kehidupan modern dalam hal kesehatan). Nilai profetik berupa transendensi cukup 

mendominasi sedangkan nilai humanisasi dan liberasi masih menjadi hal yang 

sulit diwujudkan dalam cerpen 'Qismatī wa Naṣībī'. 

 

Kata Kunci : Nilai Profetik, Strukturalisme Genetik, Qismatī wa Naṣībī 
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 تجريد
 
القيم النبوية هي القيم التي لها لناصو إلهية وباطنية. متسعى هذه الدراسة إلى 

" لنجي  محفوظ من خال  قساتي ونويبيإيجاد القياة النبوية في القوة القويوة "
 نيوية الجينية )لوسيان جولدمان(.الب

هي إحدى القوص في مختارات القوص  قساتي ونويبيالقوة القويوة 
متحكي القوة القويوة لن صواع  .لنجي  محفوظ "رأيت فياا يوى النائم" القويوة

التوائم الالتوقة الذين يتجادلون دائًاا حو  حقوق بعضهم البع . يوف نجي  
لتي هي أيًضا خلفية القوة القويوة. للى الوغم من أن نجي   الثقافة الاووية القدياة ا

إْل أن هذه الدراسة ستناقش القوص ، كان يعتبو في كثيو من األحيان ليبوالًيا في لووه
   القويوة التي متحتوي للى قيم نبوية في شكل قيم التعالي واإلنسانية والتحويو.

قساتي  القوة القويوة "متهدف هذه الدراسة إلى معوفة القياة النبوية في  
، وهي بنية القوة القويوة، " لنجي  محفوظ. متنقسم األهداف إلى ثالث صيغيبيوون

ونظوة الاؤلف إلى العالم الاتعلقة بالقيم النبوية والبنية اْلجتاالية للاؤلف. في إجواء 
أي باستخدام ، متكون الطويقة الاستخدمة من خال  منهج البنيوية الجينية، البحث
 يقة ديالكتيكي نولي.الطو 

متظهو نتائج الدراسة أن هناك لدة هياكل للقوة القويوة مبنية من مختلف  
، والاعارضة اْلجتاالية، ومعارضة السلوك الليبي، وهي الاعارضة الثقافية، الاعارضات

والاعارضة الطبيعية. متنتج وجهة نظو الاؤلف لن العالم لدة ، والاعارضة البروية
عادة والبؤس )حوية اختيار السجن مدى الحياة في جسد واحد مع وهي الس، متعبيوات

واْللتناء ببعضنا البع  ، والليبوالية اإلنسانية )العيش في وئام، شخويتين متعارضتين(
-للااني )اْلمتكا  للى كل شيء إلى الله-ومتذكيو الولي بالحوية الفودية( والدينية 

متسود القياة النبوية في شكل  فول التقليدي لن الحديث من الناحية الوحية(.
التعالي بيناا ْل متزا  قيم اإلنسانية والتحويو صعبة التحقيق في القوة القويوة "قساتي 

 يبي".وون
 

 القصة اإلجتماعية، األدب اإلجتماعي، القيم النبوية :الكلمة الرئيسية
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ريكلمة الشكر و التقد  
 

أشهد أن ْل اله إْل الله دنيا والدين، الحاد الله رب العالاين، و به نستعين للى أمور ال
اللهم صل وسلم للى ، أن محادا لبده ورسوله ْلنبي بعدهوحده ْل شويك له وأشهد 

 .أسعد مخلوقامتك سيدنا محاد وللى آله وصحبه أجاعين. أما بعد
يسوني أن أمتوج ه بالركو الجزيل والتقديو الفائق للى أسامتذمتي الفضالء واألصدقاء 

 بذكو منهم: وأخص« األحباء
. فضيلة الاكوم الدكتور الاكين كاديو جامعة سونان كاليجاكا اْلسالمية الحكومية 1

 جوكجاكومتا.
. فضيلة الاكوم الدكتور محاد ولدان كعايد كلية األداب والعلوم الثقافية بجامعة 2

 سونان كاليجاكا اإلسالمية الحكومية جوكجاكومتا.
ونيتي كوئيسة قسم اللغة العوبية وادباا بكلية األدب . فضيلة الاكومة الدكتورة إينيغ هي3

 و العلوم الثقافية بجامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية الحكومية جوكجاكومتا.
. فضيلة الاكوم الدكتور محاد وحيد هداية كاروف في هذا البحث قد متم هذا 4

 البحث للى مسالدات ومتوجهات منه.
 بقسم اللغة العوبية وأدبها.. جايع األسامتذة والاحاضوين األفاضل 5
 . وصديقامتي : مسناا، ثاوة الفؤادة، ريسا.6
صدقاء الذين ا  ياكن للكتابة أن متذكو جايع اساائهم، هم الذين أل. جايع ا7

 .يسالدون سالدني الباحثة للى كتابة هذا البحث سواء كانت مباشوة أم غيو مباشوة
 

 الباحثة
  فوح ذكية
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 الباب األول
 مقدمة

 
 أ.خلفية البحث
يتم الحوو   دب هو متعبيو لن الكالم والاكتوباأل إن ساينيو  سومارجويقو  

متومتيبها بركل لليه من الخبوات واألفكار واآلراء والارالو واألوهام والتخيالت التي يتم 
نيون الووس في أوائل القون العروين أن مايزات العال ويوى الركال 1.جايل من خالْلللغة

لن اللغة  ختلفمتمتكون اللغة في العال األدبي  .محتواه ت فيكان في لغته وليساألدبي مت
ت مختلفة لن ، فإن اللغة في األلاا  األدبية متحدث انحوافا، ولجذب اْلنتباهاليومية

 .الاوجودة ومتكون صورة الحياة في العال األدبي متختلف باألقوا ، قوالد اللغة اليومية
 ويرككون في ادلاءامتهم.ن ينتقدو العديد من الخبواء  ولكن من النظوية الركلية، يكون

ومتعويفهم قوي  جًدا من الرعو ، نقد الركليات هو أنهم يبالغون في متبسيط معنى األدب
، ولكن متعويف األدب الذي يستخدمه ليس فقط متعويف الركليات  2وْل ينطبق للى النثو.

في الاؤلف كحلقة وصل في إلداد هذا البحث هو األدبيات الاتعلقة بالعلوم اْلجتاالية. 
جعلت األلاا  األدبية القويبة من الاجتاع الاؤلفين يدركون أو يتخيلون ، واقع الحياة

 الحياة الواقعية في شكل ألاا  أدبية.
في نظويته للى أن األلاا  األدبية هي بنية. أي أن العال  لوسيان جولدمان ينص

ة ومتدميو وهو أيًضا لالية هيكل، األدبي يتكون من متاريخ طويل يستاو في الحدوث

                                                             

 1 Pandangan Dunia Pengarang dalam Novel Ayah Karya Andrea “Sri Mulyani, 
. 6), hlm. 2116M, Skripsi: UN”, Strukturalisme Genetik Lucian Goldmann Hirata Tinjauan

http://eprints.unm.ac.id/1275721/SKRIPSI%21SRI%21MULYANI.pdf, 11 November 2121 
 2 .41 ), hlm.2117Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  

http://eprints.unm.ac.id/12758/1/SKRIPSI%20SRI%20MULYANI.pdf
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متحليلية الجينية بنائية هي حقيقة البيان. يعتبو البيان ، كنظويةمتحدث ويستولبها الاجتاع.  
صحيًحا إذا كان يحتوي للى صورة متكاملة للحياة وله نظام يقوم للى أساس وجودي. 

، والاوضوع الجاالي، والحقائق البروية، الافاهيم األساسية التي متبني النظوية هي التنظيم
  3.والتفاهم والتفسيو، هات النظو العالايةووج

أنواع وأشكا  من األلاا  األدبية الاعووفة ، كعال أدبي ذو طبيعة إبدالية
باأللاا  الخيالية وغيو الخيالية. متناقش الباحثة القوص القويوة. القوة القويوة هي 

صل  الاوضوع.  أشكا  النثو السودي الخيالي الذي يايل إلى أن يكون كثيًفا ومباشوًا في
فإن القوص القويوة هي جزء من نثو يوكز للى الرخوية الوئيسية ، سوهاريانتووفًقا   

 4ومراكله بعتبارها جوهو القوة أو موضوع القوة القويوة.
القوة القويوة هي انوع األدب العوبي الحديث. ِفْي ِلَداد ، في األدب العوبي

لنجي  محفوظ. نجي  محفوظ كامت   يبىونواتى ساأللاا  األدبية للقوة القويوة ق
لديه أفكار حو  متطور الحضارة واردة في ألااله كالووايات والقوة القويوة. حول نجي  

كان محفوظ ،  . ولكن خلف لاليته اإلبدالية1۸۹۹للى جائزة نوبل في األدب لام 
لكن يعتبو معاديًا لإلسالم. ، متحت الضغط اْلجتاالي والسياسي في الوقت. في الواقع

أثبت للعالم أنه قادر للى متقديم ، "ونويبى ساتي قفي القوة القويوة "، نجي  محفوظ
 ألاا  أدبية خيالية متحتوي للى مؤشوات للقيم النبوية.

                                                             

 3 .56, hlm. Pengantar SosiologiFaruk,  
 4 Pengertian Cerpen Menurut Para Ahli dan Cirinya  27“Seputar Pengetahuan, 

(Lengkap)”. https://www.seputarpengetahuan.co.id/211521127-pengertian-cerpen-menurut-
para-ahli-dan-ciri-cirinya.html, diakses pada 11 November 2121, pukul 12:13. 

https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/10/7-pengertian-cerpen-menurut-para-ahli-dan-ciri-cirinya.html
https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/10/7-pengertian-cerpen-menurut-para-ahli-dan-ciri-cirinya.html
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للى الوغم من أنها متنتاي إلى ، للقياة النبوية َمادَّة صوفى لوجود ساو أو قياة إلهية فيها
وجزًءا منها، ألن النبوية متتطل  ولًيا إنسانًيا بالله إْل أنها ليست متووفًا مثالًيا ، الووفية

 والحوية باإلضافة إلى قيود اإلنسان مع البرو اآلخوين.
يأخذ األدب النبوي القيم الاوجودة في الكتاب الاقدس وهو السالح الثقافي 

مثل الاادية والعلاانية. من الافتوض أن يكون ، للرخص الاتدين في محاربة ألدائه
وقوله ، أي اإلياان بالقل ، نبوي أدبًا للاؤمنين. إياان متعني اإلياان في اإلسالماألدب ال
 5ومتنفيذ الفعل.، شفويا

التي ستدرسها الباحثة في هذا الوقت في القوة القويوة متتجلى دْللة القياة النبوية 
ولاا شارف لم " كاا نجدها في القوة القويوة التالية:،  نويبىاتى و سلنجي  محفوظ ق

ن الخامسة األربعين وست لنباية األربعين متلقيا من الله رحاة. هتفت ست لنباية محس
كان لم «. يا ألطاف الله! . . إنى حامل وحتى سيدى الكودى!»بعد متدقيق ولناية 

 6 "محسن أو  من رب وشكو
اللذان يويدان طفاًل منذ سنوات ، لم ينعم محسن ولنابايا، في نص القوة القويوة

لاًما متقويًبا  4۵باولودة طفل. حتى لندما كان محسن يبلغ من العاو ، ويحاوْلن بجد
كانت األخبار السارة متأمتي من أنابايا وهي حامل.  ،  لاًما 41وكان لنابايا يبلغ من العاو 

يوف الاؤلف قيًاا ، كانوا ماتنين جدا لله لندما للاوا بالخبو. من نص القوة القويوة
 وهي دْلْلت للى القيم النبوية.، ست لنباية حسن ومتسامية في شكل امتنان وصبو لا

مناقرة القياة النبوية التي سيتم دراستها بالطبع أمو مثيو لالهتاام ألن هذا 
فإن األدب النبوي ليس سلطويًا من ، كونتو ويجويو الاوضوع فويد ونادر للغاية. وفًقا ل 

                                                             

 5 .4), hlm. 2112, (Yogyakarta: Diva Press, Maklumat Sastra ProfetikKuntowijoyo,  
 .66( ص 2۸۸۹)موو: دار موو للطبالة، ، ا يوى النائمرأيت فيانجي  محفوظ،  6 
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ي أو قياسي. الوغبة خال  اختيار فوضية واحدة أو موضوع أو أسلوب أو أسلوب شخو
في األدب النبوي في مجا  األخالق طولا وليس قسوا. ياكن قو  هذا للى أنه أخالق 
نبوية ألنه ينوي متقليد أفعا  النبي. يسترهد محاد إقبا  في إلادة بناء العقل الديني في 
اإلسالم بكلاات أحد الووفي الذي اندهش من النبي أثناء حدث اإلسواء الاعواج. للى 

إْل أن النبي ، وغم من أن النبي قد وصل إلى أللى مكان وهو حلم الخبيو الووفي وحلاهال
 7ْل يزا  يعود إلى العالم ليتام مهاته الوسولية.
امتضح أنه من الاهم والاثيو لالهتاام فحص ، من خال  التفسيوات الاختلفة ألاله

القوة القويوة. كاا أن الدراسة القياة النبوية باواجعة متحليلية الجينية بنائية الواردة في 
متجعل العال األدبي ليس مجود متوفيه. لكنها وسيلة للتغييو اْلجتاالي. بالنظو إلى العوو 

يتلقى األشخاص ذوو الثقافة الجااهيوية أحيانًا كايات هائلة من ، الحالي للعولاة
لذلك ، فيها الاعلومات باا في ذلك األلاا  األدبية دون وزن أو متوفية القيم الاوجودة

غالًبا ما يحدث اْلنحطا  في الاجتاع. حتى يكون الناس محاصوين في العوو الحديث 
البعيد لن الواقع اْلجتاالي وْل يعتوفون إْل بالله كحاكم دون أن يدركوا طبيعة األلوهية في 

دة  فإن القياة النبوية في األلاا  األدبية مهاة وهي موجو ، الحياة اْلجتاالية. لهذا السب 
 كقوة موازنة ْلمتجاه الحياة الحديثة التي قللت بركل كبيو من الساو في الحياة اليومية.

 ب. تحديد البحث
ما ياكن أن متكون الوياغة الوئيسية للاركلة هي كيف ، بناًء للى خلفية الاركلة

وإلظهار هذه القيم  لنجي  محفوظ؟ قساتي ونويبيمتكون القيم النبوية في القوة القويوة 
متم استخدام نظوية لوسيان جولدمان للبنية الجينية. متحديد البحث الوئيسي مقسم ، بويةالن

 إلى الويغ التالية.
                                                             

 7 .2hlm. Maklumat Sastra, Kuntowijoyo,  



5 

 

 ؟قساتي ونويبيالقوة القويوة  بنائيةما هي . 1
 ؟قساتي ونويبي. كيف متومتبط نظوة الاؤلف إلى العالم بالقياة النبوية في القوة القويوة ۲
قساتي لف التي متخلق النظوة إلى العالم في القوة القويوة . ما هي البنية اْلجتاالية للاؤ ۳

 ؟ونويبي

 وفوائده أغراض البحث. ج
 بناء للى متحديد البحث، فأغواض البحث ماا يلي:

 . الاعوفة للى البنية للقوة القويوة قساتي ونويبي.1
 الاعوفة للى نظوة العالم للقيم النبوية في القوة القويوة لقساتي ونويبي.. ۲
لاعوفة للى البنية اْلجتاالية للاؤلف الذي يجعل رؤية العالم للقوة القويوة قساتي ا. ۳

 و نويبي.

 الدراسات السابقة
البحث هنا إلى صياغة ما هي استخدامات أو فوائد البحث، أما بالنسبة الستخدم 

 هذاالبحث فهي:
 . الفوائد النظوية1

لدراسة متحليلية اعوفة ومتوفيو فهم من الاتوقع أن يكون هذا البحث مفيًدا في متوسيع ال
وخاصة في موضوع دراسات ، وكذلك إلثواء مخزون البحوث األدبية العوبية، الجينية بنائية

 القوة القويوة.
 :الفوائد العالية. ۲

من الاتوقع أن يقدم هذا البحث شوًحا للقياة النبوية في األلاا  ، من الناحية العالية
 لدراسة متحليلية الجينية بنائية. األدبية وياكن أن يوفو فهًاا
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       . التحقيق المكتبيد
يستاد هذا البحث موادر من الاجالت واألوراق العلاية والاناقرات 

يستاد هذا البحث  واألطووحات واألسئلة الاتعلقة بالاوضوع الاواد دراسته.
لاوضوع الاوادر من الاجالت والاونفات العلاية واألطووحات واألسئلة الاتعلقة با

ياكن للاوء أن يعوف بوضوح لن البحث ، من خال  مواجعة األدبيات  الاواد دراسته.
وفًقا  الذي سيتم إجواؤه. يومتبط باركلة البحث أو بأهداف البحث وطويقة إجواء البحث.

 Rudistam ، فإن جوهو مواجعة األدبيات هو الروح الانطقي والانهجي للعالقة بين اقتواح
م متنفيذه مع البحث السابق أو مع الكت  أو الاجالت الاتعلقة البحث الذي سيت

 7بالاوضوع الاواد دراسته.
 فياا يلي األوراق التي متم جاعها والاتعلقة بالاوادر األولية في هذه الدراسة:

 Konflik Batin tokoh utama dalam cerpen أوًْل، البحث متحت الاوضوع "

Qismatī wa Naṣībī Karya Najib Mahfuzh (Kajian Psikologi Sastra)"   كت  هذا البحث
 ِِAprilia Sri Nuraini  منUniversitas Sebelas Maret.  يهدف البحث إلى شوح العناصو

البنيوية ودراسة الووالات الداخلية  فوهودالجوهوية لنص القوة القويوة باستخدام نظوية 
للنظوية التي اقتوحها بي وفًقا للرخويات الوئيسية باستخدام متحليل للم النفس األد

لنجي  محفوظ  قساتي ونويبينتيجة هذا البحث أن القوة القويوة  .سيغاوند فوويد
قساتي للقوة القويوة  ،الحكاية متحتوي للى خاسة لناصو جوهوية للقوة القويوة وهي:

مترال الرخويات والتوصيفات في القوة القويوة أربعة أحداث متواصلة،  ونويبي
محسن ولنابايا الذين يتاتعون بطابع صبور ورحيم. في حين أن الرخوية شخويات 

القوة الزمان والاكان، لديهاا شخويات متعارضة. الحبكة،  ونويبىالوئيسية هي قساتي 
                                                             

 7 (Yogyakarta: Paradigma, Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat Kaelan, 
2115), hlm. 236. 
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القويوة لها مكان حو  غوفة الوْلدة والانز  والاتجو. ثم يكون اإللداد الزمني للحدث في 
، العنوو الجوهوي التالي هو الفكوة فول الويف.الوباح وبعد الظهو والاساء خال  

لها موضولات اإلخالص  قساتي ونويبيويخلص البحث إلى أن القوة القويوة   
 والوبو.

  2.يوجع الوواع الداخلي الذي متعيره الرخوية الوئيسية إلى متأثيو الهوية واألنا واألنا العليا
قساتي حادين في قوة القويوة ثانياً: البحث بعنوان "مقونة الرخسي ن الوئسي ن م

دانيا  للنجي  محفوظ: دراسة التحليلية الداخلية وسكلوجية الذكع العطيفي  ونويبي
هذا البحث لبارة لن دراسة متحليلية وصفية  .فضلون صويلح" التي كت  لنها جولاان

متظهو نتائج التحليل أن جودة الذكاء العاطفي التي . دانيا  جولااننفسية وفق نظوية 
ْل متزا  بعيدة لن مفهوم الذكاء العاطفي بحس   قساتي ونويبياتلكها شخويات مت

 .دانيا  جولاان
ي من ثالثة تيتكون قسا العناصو الخاسة للذكاء العاطفي. قساتي ونويبيْل ياتلك 

 الدافع. هو فله جزء أساسي واحد  ، أما نوبىأجزاء، ضبط النفس، والولي، والتحفيز
 11ا الاهارات اْلجتاالية والتعاطف.ينقوهم جزءان مهاان ها

                                                             

 2  ̄Qismati Konflik Batin Tokoh Utama dalam teks cerpen“Aprillia Sri Nuraini, 
wa Naṣībī Karya Najib Mahfuzh (Kajian Psikologi Sastra)”, Skripsi: Universitas Sebelas Maret, 
2117, hlm. xxi. https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/61617/Konflik-Batin-Tokoh-Utama-
dalam-Teks-Cerpen-Qismati-Wa-Nashibi-Karya-Najib-Machfuzh-Kajian-Psikologi-Sastra, 

11 November 2121. 
 11 yin Al Raisiyyin Muhammadin Fi Muqaranat Al Shakhsiy“Fadhlun Suweleh, 

Qissat Al Qasirah Qismatī wa Naṣībī Li Najib Mahfuz : Dirasah Tahliliyyah Dakhiliyyah Wa 
Skulujiyyah Al Dhaka' Al 'atifi Li Daniel Golemann”, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2114, hlm. 

iii. 

https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/61608/Konflik-Batin-Tokoh-Utama-dalam-Teks-Cerpen-Qismati-Wa-Nashibi-Karya-Najib-Machfuzh-Kajian-Psikologi-Sastra
https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/61608/Konflik-Batin-Tokoh-Utama-dalam-Teks-Cerpen-Qismati-Wa-Nashibi-Karya-Najib-Machfuzh-Kajian-Psikologi-Sastra
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 Analisis Kohesi dan Koherensi pada wacana cerpen Qismatī wa ثالثا: البحث بعنوان "

Naṣībīyy Karya Najib Mahfudz " أجويت الدراسة لتحديد   .رفدة دوي بومتويالتي كتبها
هذا البحث  فوظ.لنجي  مح قساتي ونويبينوع التااسك والتوابط في القوة القويوة 

 Hassanالاكتبة البحث بتقنيات متحليل البيانات متريو إلى نظوية ، هو بحث نولي
نجح البحث  في شكل أدوات الانطق. موه رمالنونظوية ، في متكوين التااسك Hallidayو

، للى شكل مواجع، في إيجاد أشكا  من أجهزة التااسك للى شكل متااسك نحوي
، ومقاومة، وإظهار أشكا  التوابط في شكل روابط كالمية، واستبداْلت، ومتوابط، وحذف

 11واستخدامات. ومتفسيوات.، وروابط زمنية، وسب  ونتيجة
 Novel-novel Realis Karya Najib Mahfuz Kajian Sosiologis بعنوان " الوسالة رابعاً: 

atas Perubahan Sosial, Politik dan Keagamaan لدراسة إلى " من متأليف رضوان. متهدف هذه ا
اْلستنتاج هو العال الواقعيين  إثبات أن الكتاب جزء من خطاب اإلسالم والحداثة.

 12الاوويين في أوائل القون العروين كان التاثيل للكتاب الاوويين نحو الحداثة.
بعنوان "الاوأة الاووية في رواية الثالثية لنجي  محفوظ في مواجعة  الوسالة ثم 

يثبت هذا البحث أن الظووف اْلجتاالية  .بوماوي منتهيها بحثت، التوكي  الجيني"
وهذا ما جاء في ، والسياسية في موو ياكن أن متؤثو للى خلق لال نجي  محفوظ

رسالته في رواية الثالثية وهي اضطواب التحو  اْلجتاالي ونضا  الاوأة الاووية خاصة 
ة نجي  محفوظ للعالم التي متوف نظو ، الدراسة .۸۸۸۸بعد استقال  موو. وخاصة ثورة 

                                                             

 11  ̄Qismatii dan Koherensi pada wacana cerpen Analisis Kohes“Rifda Dwi Putri, 
wa Naṣībīyy Karya Najib Mahfudz”, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2116, hlm. vi. 

 12 novel Realis Karya Najib Mahfuz Kajian Sosiologis atas -Novel“Ridwan, 
, hlm. iii. 2111arif Hidayatullah, Disertasi: UIN Sy”, Perubahan Sosial, Politik dan Keagamaan

.2121November  11, 12345677226222http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/ 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/6922
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هي الحداثة والقومية والحوية. يوف البحث النظوة العالاية لنجي  محفوظ فياا ، للاوأة
  13باا في ذلك الحداثة والقومية والحوية.، يتعلق بالاوأة

ثم مقا  بعنوان "قضايا الجندر واألدب النسوي في األدب العوبي: دراسة في رواية 
يستخدم هذا البحث منهج النقد األدبي النسوي وقد متات  أوْلد حوامتينا لنجي  محفوظ".

يعطي النهج األولوية لأللاا  األدبية كنتائج  صياغته من خال  منهج للم اجتااع األدب.
اجتاالية متعكس واقع الاجتاع في مكان وجو وفتوة زمنية معينة. ووجدت الدراسة أن 

لن أخطاء الاوأة في العالقات الانزلية  الاونفات األدبية غالًبا ما متستخدم للتعبيو الدرامي
 14 أو العامة.

فياا يلي اإلطار مواجعة األدبيات ، لتسهيل متخطيط مواجعة األدبيات التي جاعها البحث
 لهذا البحث.

                                                             

 13 rya Najib Thulathiyah Ka-Wanita Mesir dalam Novel Al“Bermawy Munthe,  
-62275224https://docplayer.info/ .212, hlm. 2117Disertasi: UIN Sunan Kalijaga, ”, Mahfuz
-tinjauan-sebuah-mahfuz-najib-karya-thulatidyah-al-novel-dalam-mesir-aWanit
.2121November  11, genetik.html-strukturalisme 

 14 Alfaz, ” Isu Gender dan Sastra Feminis dalam Karya Sastra Arab“Ida Nursida, 
Vol. 3 No.1, 2115, hlm. 33. http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alfaz/article/view/671, 11 

November 2121. 

https://docplayer.info/62285924-Wanita-mesir-dalam-novel-al-thulatidyah-karya-najib-mahfuz-sebuah-tinjauan-strukturalisme-genetik.html
https://docplayer.info/62285924-Wanita-mesir-dalam-novel-al-thulatidyah-karya-najib-mahfuz-sebuah-tinjauan-strukturalisme-genetik.html
https://docplayer.info/62285924-Wanita-mesir-dalam-novel-al-thulatidyah-karya-najib-mahfuz-sebuah-tinjauan-strukturalisme-genetik.html
http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alfaz/article/view/670
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 . اإلطار1
الوندوق األخضو لال أدبي من روايات نجي  محفوظ متات دراستها لدة موات 

 بوي ووجود متأثيوات اجتاالية وسياسية في صنعونتج لن ذلك الحداثة ومتأثيو النظام األ
 ألااله األدبية.

" قد نويبي  قساتي و الاوبع األزرق هو مؤشو للى أن القوة القويوة "
استخدمت كأحد أهداف البحث ودراستها باستخدام التحليل الوصفي للدراسات النفسية 

للى الوواع الداخلي ودرسه التحليل النفسي لألدب ليحول  التي متنتج الذكاء العاطفي.
باإلضافة إلى دراستها باستخدام متحليل  لناصو جوهوية في القوة القويوة. الذي ينتج

 التماسك النحوي والروابط
 الكالمية

 عناصر الجوهرية
 الذكاء العاطفي

 الصراع الداخلي
 علم النفس األدب

دراسة التحليلية الداخلية 
 وسكلوجية

دراسة التحليلية 
ابطالتماسك والتر   

دبالحداثة وتأثير النظام األبوي والتأثير االجتماعي والسياسي في األ  

دراسة رواية لنجيب 
 محفوظ

صيرة تحليل في القصة الق
يقسمتي ونصيب  

ة قسمتي القيمة النبوية في القصة القصير 
 ونصيبى
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التااسك والتوابط الذي ينتج لنه التااسك النحوي والتوابط الكالم في القوة القويوة 
الوندوق األحاو لبارة لن بحث سوف يدرسه الباحثون حو  بيناا  لقساتي ونويبي.

 اتي ونويبى من الخال  الدراسة متحليلية الجينية بنائية.سبوية في القوة القويوة لقالقيم الن
دراسة البحث لن القساتي ونويبى من منظور القيم  لم يتم، من هذه الاواجعة األدبية

النبوية. ستدرس هذه الدراسة القيم النبوية في الوواية قساتي ونويبي باستخدام نظوية 
 ية الجينية.للبنيو  لوسيان جولدمان

 ه. اإلطار النظري

متم إنراء األدب من قبل الاؤلفين ليتم فهاها واْلستاتاع بها واستخدامها من قبل 
  15الاجتاع. الكتاب هم ألضاء في الاجتاع مومتبطون بالحالة اْلجتاالية.

وفًقا . هاا منظوين يؤمنان بأن األلاا  األدبية هي ألاا  مبتكوة وخياليةويلك ووارن
العبارات في  بل في لالم الخيا .، ن أساس األلاا  األدبية ليس في الحياة الواقعيةفإ، لهم

الرخويات الاوجودة ليست شخويات األلاا  األدبية ليست افتواضات منطقية. 
، في هذا اْلمتجاه، متاريخية في الحياة الواقعية وهي نتيجة ألدب الاؤلف الذي ظهو للتو

مترال األلاا  األدبية  16ى أنها ألاا  إبدالية للاؤلفين.متُفهم األلاا  األدبية أيًضا لل
اإلبدالية التي متظهو اليوم الووايات والرعو والنثو والدراما والقوة القويوة وما إلى ذلك. في 

أما  كان العال األدبي الذي أصبح محور التوكيز الوئيسي هو القوة القويوة.،  هذه الدراسة
فهي باثابة مكال ومقارنة للقوة ، في إطار هذه النظويةبالنسبة لأللاا  األدبية األخوى 

 القويوة التي سيتم دراستها.

                                                             

 15 ), 2113(Yogyakarta:Suka Press,  Strukturalisme Genetik,Taufiq Ahmad Dardiri, 
hlm 13. 

 16 .43 , hlm.Pengantar SosiologiFaruk,  
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قا  إن الووايات متايل إلى أن ، ويلك ووارنالذي دح  نظوية  إيجلتون وفًقا  
يتم متونيف العديد من األلاا  الاتعلقة بالسيوة  متكون نووًصا متحكي لن أحداث واقعية.

لاا  أدبية. متم متضاين متعويف العال األدبي الذي هو متعبيو لن الذامتية والواقعية للى أنها أ
أن ألااله  Subagio Sastrowardoyoروح الاؤلف في الفهم الذي يتبناه الوومانسيون. يعتقد 

في ، األدبية في شكل قوائده هي محاولة لتوويو األشياء التي متحدث بسولة في روحه
 17الالولي.

للى أنها هيكلة للخبوة والخيا  والقيم. متايل  القوص القويوة كونتو ويجويويفسو  
الاؤلف هو بناء. وأمامه ، الهيكلة في معناها إلى متناق  مفهوم الخيا . في هذا القياس

يج  أن يكون لدى الاؤلف ، كعامل بناءمواد مثل الطوب والومل واألسانت ونحو ذلك.  
فإن الخيا  هو قوة ، ويجويوكونتو وفًقا ل    خيا  حو  الانز  الذي سيتم بناؤه في وحدة.

 17الهيكلة والقدرة للى متوصيل مواد البناء.
فإن البنية الجينية هي طويقة متحليلية متوحد الجوان  الهيكلية ، كورنياوان وهيوووفًقا ل   

مع التاريخ، بحيث ياكن فهم األلاا  األدبية في مجالها بالاعنى. العال األدبي هو 
 12ية للاجتاع.لال يتكون من الخلفية اْلجتاال

متستند البنيوية الجينية التي متوورها جولدمان إلى وجهة النظو القائلة بأن األلاا  
 21ألنها جزء من منتج متاريخي وثقافي مستاو.، األدبية هي بنية ديناميكية

                                                             

 17 .44Faruk, Pengantar Sosiologi, hlm.  
 17 .51Faruk, Pengantar Sosiologi, hlm.  
 12 dalam ‘Ideologi Cinta dalam cerpen “Abdul Basid dan Firdaus Imaduddin, 

perjamuan cinta’ karya Taufik Al-Hakim kajian strukturalisme genetik” Haluan Sastra Budaya, 
Vol. 1, no. 2, Desember 2117, hlm. 117, https://jurnal.uns.ac.id/hsb/article/view/12114, 11 

November 2121. 
 21 117hlm. Ideologi cinta dalam cerpen, Abdul Basid dan Firdaus Imaduddin,  

https://jurnal.uns.ac.id/hsb/article/view/12114
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البنيوية الجينية هي مزيج من البنيوية والااركسية. البنيوية الجينية هي مزيج من 
ْل يقتوو  البروي لها معنى. والسلوككل األنرطة ،  ن أجل هذا الفهمم. marxismeالبنيوية و

 21.ع لاعوفة معنى الهياكل الاتوابطةفهم األلاا  األدبية للى معوفة هيكلها. لكن متاب
الافاهيم الاعنية هي حقائق  نهج البنيوية الجينية ببع  الافاهيم األساسية. جولدمانمتبني 

 22وفهم ومتفسيو.، ونظوة إلى العالم، وهيكلة، وموضوع جاالي، إنسانية
 حقائق إنسانية .أ

حقيقة اإلنسانية هي األساس الوجودي للبنيوية الجينية. الحقائق البروية هي جايع 
والتي يسعى العلم إلى فهاها. هذه ، نتائج األنرطة أو األنرطة البروية لفظًيا وجسديًا

الكوارث الطبيعية أو الحقائق هي في شكل أنرطة اجتاالية مثل التبولات لضحايا 
األنرطة السياسية مثل اْلنتخابات أو اإلبداع الثقافي مثل الفنون الجايلة والاوسيقى 

  23والنحت والفنون األدبية.
وهاا الحقائق الفودية والحقائق اْلجتاالية. ، متنقسم الحقائق اإلنسانية إلى قساين

ط نرا  الحقائق الفودية الحقائق الفودية هي نتيجة نرا  أو سلوك بروي فودي. يومتب
والحقائق الفودية هي نتيجة للسلوك الربق مثل األحالم ، بطبيعة الرخص كإنسان أو فود

أو اإللجاب أو احتوام الذات أو سلوك الاجانين. في حين أن الحقائق اْلجتاالية متايل 
، لاجتاعأو متتعلق باألنرطة الثقافية في ا، إلى أن متؤدي إلى أشياء متتعلق بالبرو اآلخوين

                                                             

 21 etode Penelitian Sastra : Sebuah Penjelajahan Awal, (Yogyakarta: MFaruk, 
.152), hlm. 2113Pustaka Pelajar,  

 22 56, hlm. Pengantar SosiologiFaruk,  
 23 57, hlm. Pengantar SosiologiFaruk,  
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كاا هو الحا  في العالقات ،  فإن الحقائق اْلجتاالية لها دور في التاريخ ولها متأثيو
 24اْلجتاالية أو اْلقتوادية أو السياسية في الاجتاع.

 موضوع جماعي  .ب
يعتبو الاؤلف منتًجا اجتاالًيا لاجاولة مجتاعية. العالقة بين الاؤلف ومجتاعه 

غالًبا ما يتم العثور للى مؤلف ، ي. لهذا السب هي الاؤلف كااثل لاجتاعه اْلجتاال
 25يجعل حالة وظووف البيئة اْلجتاالية لاجتاعه خلفية مهاة في العال األدبي الانتج.

هناك اختالفات بين األفواد والاوضولات ، بناًء للى أنواع الحقائق البروية
ًبا بالحقائق. في الجاالية. الاوضولات الفودية هي موضولات ليبيدالية يرار إليها غال

حين أن الذات الجاالية هي موضوع لابو للفود أو متساى الذات التاريخية. العال األدبي 
العظيم هو نتيجة نرا  موضوله وكذلك الكون والجاالات البروية. ياكن أن يكون 
مفهوم الاوضولات الجاالية في شكل مجاولات لال أو مجاولات إقلياية أو 

 Marxis.26كطبقة اجتاالية بالاعنى   جولدمانحددمته ، ح الافهوممجاولات قوابة. ولتوضي
 الرؤية الكونية .ت

متدرس البنيوية الجينية األلاا  األدبية من خال  إشواك أشياء أخوى خارج النص 
فإن النظوة إلى العالم هي فهم كامل ، جولدماناألدبي. إنها نظوة الاؤلف للعالم. وفًقا ل

حليل الذي متم إجواؤه ليس للى الاحتوى بل للى هيكل أي أن الت للعالم بكل مراكله.

                                                             

 24 Novel Kalamata Karya Ni Made Purnama Sari Kajian Purwanti, Anggraeni I. "
.13, hlm. 2117, 1, no. 4, vol. Bapala ."genetik Lucien Goldmann-ukturalismeStr 

 25 -ni-karya-kalamata-/novel242722ons/https://www.neliti.com/id/publicati
g-lucien-genetik-strukturalisme-kajian-sari-purnama-made.2121November  11,  

 26 63, hlm. Pengantar SosiologiFaruk,  

https://www.neliti.com/id/publications/242729/novel-kalamata-karya-ni-made-purnama-sari-kajian-strukturalisme-genetik-lucien-g
https://www.neliti.com/id/publications/242729/novel-kalamata-karya-ni-made-purnama-sari-kajian-strukturalisme-genetik-lucien-g
https://www.neliti.com/id/publications/242729/novel-kalamata-karya-ni-made-purnama-sari-kajian-strukturalisme-genetik-lucien-g
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النظوة إلى العالم هو الطاوح واألفكار والارالو التي متوصل ألضاء مجاولات  القوة.
 27اجتاالية معينة وأولئك الذين قاموا بتعديلهم مع مجاولات اجتاالية أخوى.

ذي ياكن أن يوحد إن النظوة العالاية للبنيوية الجينية هي نوع من أسلوب الحياة ال
 27األلضاء بين الطبقات في نفس الطبقة ومتايزهم لن ألضاء الطبقات األخوى.

فإن ألضاء الطبقة ، كاجاولة من األشخاص الذين لديهم نفس الخلفية
اْلجتاالية لديهم نفس الخبوة وطويقة فهم البيئة وكيفية بناء متوازن حولها. نفس طويقة الفهم 

لطبقة ومتايزهم لن الطبقات اْلجتاالية األخوى. هذا الفهم والخبوة متوحد ألضاء نفس ا
 22والخبوة هو وجهة نظو العالم.

 الهيكل األدبي والبنية االجتماعية  .ث
هناك  بحيث ياكن فهاها هيكلًيا.، متعتوف البنيوية الجينية باأللاا  األدبية كهيكل

و  Todorovو  Greimasمن مثل مفاهيم ، العديد من الافاهيم الاتعلقة ببنية األلاا  األدبية
Propp  وغيوها. لكن األقوب إلى مفهوم البنيوية الجينية هو بنيويةLevi Strauss.   ورأى أن

ومتتألف من مجاولة من ، البنية اْلجتاالية والثقافية لإلنسان مبنية للى مبدأ الثنائية
 31الوحدات الاتعارضة مع بعضها البع  أو الوحدات الاوجودة بينهاا.

فإن الهدف الوساي لبحوث البنيوية هو بنية األلاا  األدبية. ، ناحية الانهجيةمن ال
األلاا  األدبية للى أنها لالم خيالي مبني من صور بنية  لوسيان جولدمان يعو ف

النظوة العالاية  البيئة الطبيعية واْلجتاالية والثقافية واأليديولوجية الاتوابطة.، الرخويات

                                                             

 27 44, hlm. Strkturalisme GenetikTaufiq Ahmad Dardiri,  
 27 15, hlm.  Novel Kalamata karya Ni MadePurwanti,  
 22 162Metode Penelitian Sastra, hlm. Faruk,  
 31 164Faruk, Metode Penelitian Sastra, hlm.  
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وياكن التبار بنية األلاا  األدبية للى أنها وظيفة من ، لاهيكلةهي متعبيو لن الحياة ا
 وظائف البنية اْلجتاالية.

باعنى أن ، القيم النبوية جزء من األدب النبوي. األدب النبوي هو أدب ديالكتيكي
األدب  يقيم النقد اْلجتاالي الثقافي بطويقة حضارية.، األدب الذي يتعامل مع الواقع

فهذا ، الاتعلق بتاريخ البروية. يعال األدب إذا نظوت إلى الواقع من بعيدالنبوي هو األدب 
هو التعبيو "األدب أوسع من الواقع". الحقيقة األدبية هي حقيقة رمزية وليست حقيقة 

ْل متقدم القياة  يوفو األدب التوجيه والنقد للواقع.، واقعية أو متاريخية. من خال  الوموز
بل إن األدب النبوي ينوي متجاوز حدود ، قًدا للواقع فحس النبوية في العال األدبي ن

 العقل البروي ويويد متحقيق الازيد من الاعوفة.
في إلالن األدب النبوي العديد من القوالد واألخالق النبوية.  كونتو ويجويووضع   

متساى ، وهي نظوية الاعوفة للبنيوية الاتعالية، وهي: القالدة األولى، من بين القوالد الثالثة
الكت  الاقدسة متعالية ألنها وحي من الاتعالي. القالدة الثانية: ، الاتعالية ألنها: أوْلً 

الكل يعني الكفة. الاؤلف ، األدب كعبادة. القوآن هيكل وكذلك اإلسالم. في اإلسالم
اإلسالم ليس كفاحًا إذا كان لاله األدبي غيو مخوص ، الذي يطيع قوالد الدين بطالة

 31للعبادة.
في إلالن األدب النبوي العديد من القوالد واألخالق النبوية.  كونتو ويجويوضع  و 

متساى ، وهي نظوية الاعوفة للبنيوية الاتعالية، وهي: القالدة األولى، من بين القوالد الثالثة
القالدة  الكت  الاقدسة متسامية بسب  الوحي من الاتعالي األللى.، الاتعالية ألن: أوْلً 

الكل يعني الكفة. للى ، دب كعبادة. القوآن هيكل وكذلك اإلسالم. في اإلسالمالثانية: األ
فإن إسالمه ليس كفاًحا إذا لم يكن لاله ، الوغم من أن الاؤلف يطيع القوالد الدينية

                                                             

 31 3, hlm. Maklumat SastraKuntowijoyo,  
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، كونتو ويجويوالقالدة الثالثة هي العالقة بين الولي. وفًقا ل    32األدبي مخوًوا للعبادة.
 ية لالقة مع الله ولالقة مع البرو. اْلمتوا  هو البنيوية.متتطل  التعاليم الدين

القوآن سورة اإلموون  موجودة في سورة كونتو ويجويواألخالق النبوية التي وجدها  
 :111اآلية 

َهۡوَن َلِن اۡلُاۡنَكِو َومتُ ۡؤِمن ُ " َو اُمٍَّة اُۡخوَِجۡت لِلنَّاِس متَۡاُمُوۡوَن بِاۡلَاۡعُوۡوِف َومتَ ن ۡ ُتۡم َخي ۡ  "ۡوَن بِالل ّٰهِ ُكن ۡ
ثم متحتوي اآلية للى ثالثة  ،ه للى مراركة اإلنسان في التاريخمتنص اآلية ألال

، )منع الرووالنهي لن الانكو ، )أمو الخيو، واإلنسانية(األمو بالاعووف وهي ، أشياء
 األخالق النبوية التي متحتوي للى ثالثة أشياء  ، واإلياان بالله )اإلياان بالتعالي(.والتحور(

الااركسية  و ة،ينسناإل، هو رحاة لأللاين. متختار الحوية ليكون الاوء خادمًا لجايع البرو
متويد األخالق النبوية الثالثة. ثالث نقا  كبيوة  .متختار التحور وغالبية األديان متختار التعالي

، وجعل األدب النبوي متجذرًا في األرض ليول إلى لوك الوسو في النبوة لتقليد س
 وهي أنسنة ومتحويو والتعالي.، ثالث أخالق نبوية 33السااء.

 اإلنسانية .أ
، حيث إضفاء الطابع اإلنساني للى البرومتسعى اإلنسانية في هذه الحالة إلى 

حتكار اآلْلت ايتجه معظم البرو حالًيا نحو نزع الوفة اإلنسانية. بسب  
ووية. التجويد والتكنولوجيا التي متجعل اإلنسان ينسى جوهوه ويعتاد للى الحياة الع

انية ، لدو ي، جاالي، متكنولوجي، اقتوادي(من اإلنسانية هو الاوضوع البروي )ثقاف
، واْلغتواب الووحي )إجوامية، فودية، جاالية(، الوحدة )الفودية، الخوخوة(

                                                             

 32 4, hlm. Maklumat SastraKuntowijoyo,  
 33 Unsur Profetik dalam kumpulan cerpen Rusmi “Sri Wahyuningtyas, Widowati, 

ingin pulang karya Ahmad Tohari” Caraka, Vol. 4 No. 1, 2117, hlm.  3, 
http://eprints.undip.ac.id/57227/, 11 November 2121. 

http://eprints.undip.ac.id/58998/
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)اْلغتواب الووحي(. التجويد من اإلنسانية يجعل السلوك البروي يتحكم فيه العقل 
، يحدث التجود من اإلنسانية بسب  متركيل اآلْلت البرويةالباطن بدًْل من الولي. 

، والثقافة الجااهيوية. متركيل اإلنسان اآللة بسب  والجااهيو والاجتاع الجااهيوي
التطبيق الواسع للتقنيات في الاجتاع الحديث. للى الوغم من أن التكنولوجيا متبدأ من 

الاجتاع خارج نطاق  اآلْلت الونالية. لكن استخدام التكنولوجيا منترو في
ختلفة، مثل اآلْلت الونالة. ثم غالًبا ما مُتستخدم الكلاات آلة ومتقنية في مجاْلت م

، تقنيات، واآلْلت السياسية. بيناا الْلت اْلقتوادية، وآْلت األحزاب، واآلالبيووقواطية
 34ومتقنيات الوسم.، ومتقنيات الومتو، مثل متقنيات التأليف

اهيوي بهذا الاعنى من خال  لالية طويلة. يتركل البرو والاجتاع الجا
فقدت الرخوية األصلية الحوة والعقالنية والكاملة واستبدلت بالاجتاع الجااهيوي. 

والتنظيم اْلقتوادي ، والايكنة(، البرو والاجتاع الجااهيوي هم التكنولوجيا )التونيع
والتعبئة ، دين(وال، والتاايز اْلجتاالي )العوق، والاوانع(، واإللالن، )األسواق

 ووسائل اإللالم(.، ، والوياضةوالثقافة )موسيقى البوب، والدولة(، السياسية )الحزب
فإن الاجتاع الجااهيوي ، . ووفًقا لهGabriel Marcelموطلح الكتلة البروية يأمتي من 

الثقافة  35ْل يفهم نفسه بناًء للى صورة الله ولكنه يفهم نفسه بناًء للى صورة اآللة.
ااهيوية هي نتاج أغلبية غيو مثقفة ومتختلف لن الثقافة النبيلة التي متنتجها النخبة. الج

، الواب، Dangdutمثل الفن )أغاني ، يتم التعبيو لن الثقافة الجااهيوية بأشكا  مختلفة
، الاجالت(، الوحف، الكت  )الوسوم الهزلية، النكات، كلاات األغاني،  الووك(

، الاوكبات، األفالم( السلع اْلستهالكية )الطعام، التالاسلس، DVDاإللكتوونيات )
 الاقاهي وغيوها( الاخدرات( والحكاة الرعبية )الاسوحيات والعبارات والعامية(.

                                                             

 34 11, hlm. Maklumat SastraKuntowijoyo,  
 35 12, hlm. Maklumat SastraKuntowijoyo,  
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القالدة اْلجتاالية والثقافية للجااهيو هي الرباب. إنها متفجوة للغاية ولاطفية 
 36إلخ(.، السولة، مرجعو الاطوبين، مرجعو كوة القدم، وحساسة ومثيوة )مظاهوات

 تحررلا  .ب
ناشئين من قوى خارجية وقوى ، التحويو إلى قساين كونتو ويجويويونف  

داخلية. ياكن أن يكون كالهاا موضوًلا أدبًيا في كتابة األلاا  األدبية. يرال 
واستعاار ، من بين أمور أخوى: اْلستعاار في فلسطين، التحور من الاوادر الخارجية

والوأساالية التي متغزو البلدان الثالثة من خال  متقنيات ، الضعيفة القوى العظاى للدو 
اقتوادية مختلفة. يرال التحور الذي يأمتي من موادر داخلية: القاع السياسي للحوية 

والظلم ، واضطهاد الدولة لرعبها في كتلة النظام الجديد، 1265الفنية في فتوة ما قبل 
 37بين الجنسين.

من قسوة الفقو البنيوي والغطوسة التكنولوجية هدف التحويو هو التحور 
الوغبة في متحويو الذات من ، واضطهاد الوفاهية. التحويو يتطل  اْلهتاام والتعاطف

  37األغال  التي بناها بأنفسهم.
، الريء الاهم الاتعلق بالتحويو من خال  مفهوم التوحيد كونتو ويجويوشوح  

أن الله هو موكز  ، لله. الافهوم الاوكزيحيث يج  للى البرو متكويس أنفسهم متااًما 
، ووجوب متوجيه الحياة لخدمة الله، كل شيء. يتضان مفهوم التوحيد دْلْلت لقائدية

الاوكزية هو ناوذج يروح أن الله هو موكز الكون أو   وهذا هو جوهو التعاليم اإلسالمية.

                                                             

 36 13, hlm. Maklumat Sastrawijoyo, Kunto 
 37 15, hlm. Maklumat SastraKuntowijoyo,  
 37 Adabiyyat, ” Sastra Profetik: Kajian Analisis Pemikiran Kuntowijoyo“Suraiya, 

Vol. 12, No. 2, Agustus 2117, Hlm. 151, https://www.jurnal.ar-
raniry.ac.id/index.php/adabiya/article/view/7513, 11 November 2121. 

https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/adabiya/article/view/7513
https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/adabiya/article/view/7513
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وي ومن هذه الاوكزية الاوضوع الوئيسي في األدب النب-كل شيء. أصبحت اإلنسانية
 32جاءت حوكة التحور وكذلك التحور.، القيم

 التعالي .ت
يُطلق للى الولي باإللوهية في األلاا  األدبية األدب التجاوزي أو األدب 

والتعالي ْل ، الووفي. يستخدم التعالي كجهد لجعل الناس يدركون وجودهم في العالم
التي متتجاوز الحدود البروية. ولكن الولي باألشياء ، يتعامل دائًاا مع إدراك األلوهية

. اْللتواف باْللتااد البروي 1وهي: ، هناك ثالثة متجاوزات، Roger Garaudyوفًقا   
. اْللتواف باعاييو مطلقة من الله ْل 3، . الفوق الاطلق بين الله والبرو2، للى الله

فية من التعالي هو التووف. أما ما ورد في الوو ، في اإلسالم متأمتي من العقل البروي.
التوكا  والخوف والقنالة واإلخالص واْلمتنان وما إلى ذلك فهي موضولات في 

لتسهيل متحليل القيم النبوية من خال  منهج البنيوية الجينية. فياا  41األدب الاتسامي.
 يلي مخطط لإلطار النظوي الذي يستخدمه الباحث.

                                                             

 32 (Bandung: Mizan, Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi, Kuntowijoyo, 
1221), hlm. 222. 

 41 25, hlm. Maklumat SastraKuntowijoyo,  
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 اإلطار النظوي .2
، في األلاا  األدبية ومتحليلهافي الحوو  للى القيم النبوية الاتضانة 

وبالتحديد في شكل قوة قويوة لنجي  محفوظ بعنوان قساتي ونويبي. النهج أو 
للبنيوية الجينية. الافاهيم الثالثة  لوسيان جولدمانالانهجية الاستخدمة هي نظوية 

هي قساتي ونويبي الاستخدمة كاقاربة للحوو  للى قياة نبوية في القوة القويوة ل
والبنية اْلجتاالية. القياة النبوية التي هي ، والنظوة إلى العالم، لقوة القويوةبنية ا

 جوهو هذا البحث متنتج بيانات أو نتائج.

 طرق البحثو. 

األسلوب الاستخدم هو منهج البنيوية الجينية الذي ، في إجواء البحث
قوم للى الدائوة أن الطويقة الديالكتيكية مت جولدمانيستخدم منهًجا جدلًيا نولًيا. قا  

 الهيكل االجتماعي

 التأليف

 الشعر رواية قصة قصيرة

 متى ونصيبىسق

 بويةالقيمة الن

 الهيكل القصة الرؤية الكونية

 تحليل الهيكل الجيني

 البيانات / النتائج
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والطويقة الديالكتيكية هي طويقة بحث في البنية ، الاوجودة في للم التأويل التأويلية
ياكن متطبيق الدائوة التأويلية في نص العال األدبي الادروس بواسطة الحوكات الجينية. 

أي البنية اْلجتاالية ، أو العكس، الديالكتيكية بين أجزاء من النص األدبي والكل
لها مع الحوكة الديالكتيكية لأللاا  األدبية ووجهات النظو العالاية بالتبارها بنية بأكا

متجعل األسالي  النولية الباحثين يراركون بركل مباشو مع الكائن  41اجتاالية كاملة.
قيد الدراسة كاتوجاين ومواقبين. البحث النولي هو إجواء بحث ينتج لنه وصف 

  42لذي ياكن مالحظته.مكتوب أو شفهي للبرو وسلوكهم ا
 فياا يلي شوح لسلسلة من طوق البحث: 

 أنواع البحث . 1
وبيانات بحثية متم الحوو  لليها من ، هذا البحث لبارة لن بحث مكتبة

 وغيوها من، وألاا  للاية، وأطووحات، في شكل كت ، خال  موادر أدبية
 الاؤلفات الاتعلقة باوضوع البحث.

 . مودر البيانات۲
يانات هي مواد الاكتبة في شكل مقاْلت وكت  وغيوها من موادر الب

الاؤلفات التي متحتوي للى بيانات متعلقة بالبحث. هناك نولان من موادر البيانات 
وهاا موادر البيانات األولية وموادر البيانات الثانوية. الاودر ، الوسالة في هذه 

بيناا البيانات ، ونويبيقساتي األساسي للبيانات هو القوة القويوة لنجي  محفوظ 
الثانوية هي مقاْلت ومخطوطات وكتابات أو مالحظات وبيانات واردة في الكت  

                                                             

 41 167, hlm. Metode Penelitian Sastrauk, Far 
 42 , (Bandung: Remaja Rosda Metode Penelitian KualitatifMoleong, Lexy. J, 

Karya, 2111), hlm. 4. 
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والاجالت والاقاْلت واإلنتونت واألطووحات وغيوها الاتعلقة بالدراسات اْلجتاالية 
 العوبية. 

 . متقنيات جاع البيانات۳
ات. متقنية القواءة متقنيات جاع البيانات هي متقنيات اْلستااع ومتدوين الاالحظ

متوفو القواءة الكثيو من اآلراء  43للعثور للى الاعلومات الاتعلقة ببيانات البحث.
ْل سياا لالقتها باوضوع متنسيق البحث. يستخدم الباحثون ، واألفكار في البحث

متقنية متدوين الاالحظات لتسجيل البيانات بطويقة منهجية ومنظاة لتسهيل لالية 
( متسجيل البيانات لن ۸ية القواءة. يتم التسجيل بثالث طوق ؛ )البحث بعد متكوار لال

 44( التسجيل في ملخص.۳)، ( التسجيل الاتزامن2)، طويق إلادة الوياغة واْلقتباس
 . متقنيات متحليل البيانات4

( متحديد بنية ۸الطويقة الاستخدمة في هذا البحث هي: )، في متحليل البيانات
لتعوف للى البيانات ذات القياة النبوية في القوة األلاا  األدبية كطويقة أولية ل

( متونيف البيانات التي متحتوي للى لناصو نبوية من ۲)، قساتي ونويبيالقويوة 
( إيجاد التأثيوات ۳)، قساتي ونويبيخال  رؤية الاؤلف للعالم في القوة القويوة 

( 4، )يقساتي ونويباْلجتاالية من نجي  محفوظ كاا ينعكس في القوة القويوة 
وصف البيانات واستخالص النتائج من لناصو القيم النبوية الواردة في القوة القويوة 

 من خال  لوسيان جولدمان البنائية الوراثية. مقاربة.قساتي ونويبي 

                                                             

 43 155hlm.  Metode Penelitian,Kaelan,  
 44 161hlm.  Metode Penelitian,Kaelan,  
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 نظام الكتابةز. 
يتكون هذا البحث من خاسة فوو  مع النظاميات التالية. الفول األو  لبارة 

وفوائد ، وأهداف البحث، وصياغة الاركلة، ل الخلفيةلن مقدمة متتكون من مراك
وللم منهجية الكتابة. ، وأسالي  البحث، واإلطار النظوي، ومواجعة األدبيات، البحث

يناقش قساتي ونويبي يحتوي الفول الثاني للى ملخص وبنية للقوة القويوة ل
العالم لنجي   من منظورقساتي ونويبي الفول الثالث القياة النبوية للقوة القويوة 

الفول الوابع: التوكي  اْلجتاالي وسيوة نجي  محفوظ التي متاثل طبقته محفوظ. 
اْلستنتاجات هي نتائج البحث واإلجابة للى الاراكل الاطووحة في  .اْلجتاالية

 بيناا اْلقتواحات هي بع  األشياء من الباحثين لتحسين مزيد من البحث.، الدراسة
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 الفصل الخامس

 اإلختتام

 الخالصة .۱

هناك العديد من هياكل القوة القويوة التي متم ، قساتي ونويبيفي القوة القويوة 
مثل ، بناؤها ومتتكون من معارضات مختلفة. هناك هياكل بروية متتعارض مع بعضها البع 

في ، . لالوة للى ذلكنويبيوقساتي معارضة ل، محسن ولنابايا مع جيوانهم وأسوهم
أي بين الحياة العووية والتقليدية. ، هناك إطار متعارض رئيسي واحد، التناق  الثقافي

يؤدي السلوك الجنسي أو الفودي أيًضا إلى إحداث الكثيو من الوواع ، باإلضافة إلى ذلك
والهدايا مع سوء ، ملباا في ذلك موقف اْلمتنان مقابل خيبة األ، في القوة القويوة

والووم ، والحااس بالالل، والذلو من خال  التعود للى، واْلحتجاج بالقبو ، الحظ
والعيش في وئام ، والهجوم للى الحيوانات بالفطوة السلياة، التومتي  مع الفوضى، باإللغاء

، لبيئة الطبيعيةوالعيش مع الاوت. أما معارضة اُسوُء الظَّنِ    معُحْسُن الظَّ نَّ  و، مع الوواع
وهاا حالة الطبيعة والعالم الحقيقي. ومتتكون بنية القوص القويوة في ، هناك إطاران كبيوان

باإلضافة إلى مواسلين ، العالم اْلجتاالي من أفواد األسوة واألطفا  حو  محسن ولنابايا
 مع محسن.

أْل وهي ، تلدة متعبيواقساتي ونويبي متنتج رؤية الاؤلف للعالم في القوة القويوة 
والدينية العلاانية. متنكرف القياة النبوية في نظوة ، والليبوالية اإلنسانية، معاناة السعادة

وهناك ثالث أخالقيات نبوية ، الاؤلف إلى العالم ومتوبح الاوضوع الوئيسي للبحث
 وهي التعالي واإلنسانية والتحويو.، متضانة في القوة القويوة

واجه الاجتاع الاووي جدًْل ، " قساتي ونويبي "لندما ُنروت القوة القويوة 
حو  موجات اإلسالميين والعلاانيين. ولد نجي  محفوظ أيًضا من وضع مووي شهد 
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، لم متكن قساتي ونويبيأي ، لذا فإن القوة القويوة التي كتبها، العديد من النزالات
ويقع ، ة الوسطىأيًضا بعيدة لن هذا الاوضوع. متاثل الطبقة اْلجتاالية للاؤلف الطبق

 أي بين مجتاع محافظ وآخو للااني.، نجي  بين خطين لويضين

 االقتراحاتب. 

فإن اقتواحات الباحث التي ياكن متقدياها ، بناًء للى اْلستنتاجات الاذكورة ألاله
 هي:
حاجة إلى دراسة متعاقة ومزيد من النقاش حو  القياة النبوية في األلاا  األدبية.  .۸

الاجتاع الحديث العديد من الاراكل الاعقدة ولالم لالاي حديث سويع يواجه ، اليوم
الخطى. يج  دراسة العديد من األلاا  األدبية من خال  القيم النبوية لزيادة الولي 

 باإلنسانية واأللوهية والحوية.
َبِغي للى الباحثين مواجعة العديد من الووايات أو القوص القويوة لنجي   .2 يَ ن ْ

 فة آرائه وأفكاره التي غالًبا ما متعتبو ليبوالية ولكنها ْل متزا  متدلم القيم الدينية. محفوظ لاعو 
إن الرع  الاووي الذي لاش من العوور القدياة حتى الوقت الحاضو يتطور   .۳

حاجة إلى دراسات مستاوة كحلقة وصل متاريخية ويَزِْيُد نظوة ثاقبة ، ولهذا السب ، دائًاا
و لاعوفة استجابة الرع  الاووي في مواجهة الاراكل ، طإلى لالم الروق األوس

 الاختلفة.
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