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Abstrak 

Sastra anak adalah salah satu karya sastra yang dibuat khusus untuk anak-anak 

dengan bahasa dan pengalaman berdasarkan dunia anak. Karakteristik sastra anak 

yang menekankan nilai personal dan nilai pendidikan menjadikannya sebagai media 

pembelajaran bagi pembaca yaitu anak-anak. Adanya tema dan amanat yang 

disampaikan oleh karya sastra anak khususnya cerita anak menjadi hal yang perlu 

diperhatikan karena dari sanalah seorang anak mampu menyimpulkan sebuah pesan 

moral yang nantinya akan menjadi teladan bagi kehidupan anak-anak. Kemunculan 

tema dan amanat terbungkus dalam struktur cerita yang disajikan secara beragam. 

Untuk melihat struktur tersebut, diperlukan pendekatan struktural, salah satunya teori 

Aktansial Greimas. Dalam teorinya, Greimas menjelaskan enam fungsi aktan yang 

terdiri dari subjek, objek, pengirim, penerima, penentang, dan penolong yang saling 

berinteraksi menyampaikan sebuah tujuan. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji 

tiga cerita anak karya Kamil Kailani, yaitu Abdullah al-Barri wa Abdullah al-Bahri, 

Simsimah dan Umarah. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan delapan struktur 

aktansial dalam cerita Abdullah al-Barri wa Abdullah al-Bahri, sembilan struktur 

aktansial dalam kisah  Simsimah, dan tujuh struktur aktansial dalam kisah Umarah. 

Berdasarkan struktur-struktur yang diungkap, peneliti melakukan analisis struktural 

semantik dan mengungkap tiga makna pesan moral, yaitu optimisme dan kejujuran 

sebagai transformasi nasib; kebaikan orang tua sebagai penjaga keselamatan anak; 

dan ketaatan pada orang tua sebagai transformasi nasib.  

Kata Kunci: Aktan, Sastra Anak, dan Etika Kanak-kanak. 
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 التجريد
 

 بممغات  لؤلطفال اآلدبّية الذؼ نشأه خاصة أحد األنواع دب األطفال ىوآ
 خصائص أدب األطفال التي تؤكد عمى. التي ترّكز عمى عالم الطفولة والخبرات 
إن وجود الموضوعات  .طفالؤلل ّيةميوسيمة تعم اة تجعميتربويّ  قيمو ة قيم شخصيّ 

أمر يجب مراعاتو ىو  يا أدب األطفال خاصة قصص األطفالترسموالرسائل التي 
 ىناك .تيمحياالحًقا نموذًجا في  تصبحأة ألنو يمكن لمطفل أن يختم رسالة أخالقيّ 

بنية ال هىذ كشفل .ق مختمفةييا بطر تمقدالموضوعات والرسائل في بنية القصة التي 
 في نظريتو  غريماسعّبر غريماس.  ل أكتانية نظرية اأحدى يستعمميا إّتجاىات بنيوية،

مساعد وال رسل إليووالموالمرسل  فاعلوال ست وظائف تتكون من الموضوعىناك 
 بحثت في ىذه الدراسة،. يدفالالذين يتفاعمون مع بعضيم البعض لنقل  والعائق
عبد هللا البرؼ وعبد هللا البحرؼ  يوىطفال لكامل الكيالني األثالث قصص  ثةالباح

عبد هللا  ةقصفي  ثماني بنيات أكتانّية لبحثا اىذ.  ووجدت نتائج رةاوسمسمة وعم
في سبع بنيات أكتانّية و  سمسمةفي قصة وتسع بنيات أكتانّية  البرؼ وعبد هللا البحرؼ 

ثالث  ياوكشف عن داللية بنيوّية حميلتب ةالباحثمن ىذه البنيات، تقوم  .رةاعمقصة 
ما ك؛ لطف الوالدين رلمقدمعاني لمرسائل األخالقية وىي التفاؤل والصدق كتحول 

 .؛ طاعة الوالدين كتحول لمقدرحراس سالمة األبناء

    .األكتان، األخالق الطفولية، آدب األطفال كممة مرشدة:



  

 

 ح 
 

 كممة شكر وتقدير

حيم  بسم ّللا  الرحمن الر 

وأشكره عمى آالئو ونعمو التي رزقني  هللا عز وجل حمدا كثيرا مباركاأحمد 
كمو بفضمو عز  ني بالنجاح وىذهتوجوفقني إلى مسيرتي الدراسية التي بيا والذؼ 

دب الدين فكان من أتأدب وجل. والصالة والسالم عمى خير الخمق دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الذؼ 
 المتفوق والمتقدم.

تمام بعض الشروط لمحصول عمى المقب العالمي في البحث إل اكتبت ىذ 
عمم المغة العربية وأدبيا في كمية اآلداب والعموم الثاقفية بجامعة سونان كاليجاكا 

البنية السردّية في قصص العنوان "  اإلسالمية الحكومية جوكجاكرتا. وىو تحت
وال  ".جوليان غريماس( األطفال لكامل كيالني )دراسة تحميمّية أكتانية أللغرداس

في تكميل ىذا البحث،  نيدساعو  نيحفز  ن أشكر وأقدم كممة لكل شخصأنسي أ
 : خصوصا إلى

سونان كاليجاكا األستاذ الدكتور الماكين الماجستير كعميد الجامعة  المحترم .ٔ
  .جوكجاكرتا الحكومية اإلسالمية

كعميد لكمية اآلداب والعموم الثقافة  جستيراالم دمحم ولدان الدكتورالكريم   .ٕ
 جوكجاكرتا.  الحكومية بجامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية

كرئيسة قسم المغة العربية  ةر يصاحبة الفضيمة الدكتورة ئينغ ىرنيتي الماجست .ٖ
 الماجستير.  تالسيد دمحم واحد ىدايا اوأدبيا وكاتبي
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األكاديمي الذؼ قد  فمشر صاحب الفضيمة الدكتور مصطفى الماجستير ك .ٗ
ة بجامعة سونان كاليجاكا يأشرف طول الدراسة في كمية اآلداب والعموم الثقاف

 اإلسالمية الحكومية جوكجاكرتا. 
ؼ ذالبحث ال كمشرف ريالماجست تاياىد دواحدمحم  الدكتورة صاحب الفضيم .٘

 أحسن الجزاء.  هللاالتوجييات واإلرشادات. جزاك بإعطاء  قام
جميع المدرسين والمدرسات الذين قد عمموا الباحثة العموم والمعارف المتنوعة  .ٙ

 في قسم المغة العربية وأدبيا.
المذين قد ربياني بحقيقة  سومينيوأّمي  بودؼ ىارتونو: أبي ةالمحبوب وعائمتي .ٚ

عسى ّللّا أن  ىميزة وأخي أبي تريان باغوس سمبورنا ريفي نور أختيالتربية، و 
 طول الزمان. ميحفظي

ييز ج التمامني"و "دار الّنحات"ع األساتيذ والمحاضرين بمعيد يجم .ٛ
وأختي َشاَرة  وأخي إقبال موالنا نورسيا جوكو ستاذ. خاصة أل"جوكجاكرتا

  . وُفوُفو وَسْمِمي
BSA-"و "ALIF IX"ِ جميع أصدقائي في قسم المغة العربية وأدبيا، خاصة  .ٜ

A" "7±وcm  ِو بابا " (، ِإُيْول، َدِوؼ ءِشْيَفاو أُ ا، ُأِجْل، ، ِمس َعمَّ يع)ُموط
 باغوس رفاعي مرتضى ورحنينخ.

أخيرا، أشكر هللا تعالى الذؼ قد أعطاني نعمة كثيرة وسالمة من بداية كتابة 
 تقدم القّراء. آمين. جميع الطالب ولأن يكون ىذ البحث نافًعا لىذا البحث. عسى 

   ٕٕٔٓيولي  ٖٓ جكجاكرتا،
 بيرماتا دينيبنينج 
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 مقدمة

 

 خمفية البحث .أ 

أدب األطفال ىو نوع من العمل األدبي الذؼ يركز عمى وجية نظر الطفل 
اطف وتجارب األطفال كما العالمية أو كتاب يقرأه األطفال بمحتوػ مقيد بفيم وعو 

 Huck يوضح ىاك
The Child‟s book is a book a child is reading, the content of children‟s literature is 

limited by children‟s experience and understanding, so the only limitations on 

literature for children are those that appropriately reflect the emotions and 

experiences of children. Children‟s books are books that have the children‟s eye at 

the center.ٔ 

ومحتوػ أدب األطفال محدود بتجربة  ،كتاب الطفل ىو كتاب يقرأه الطفل
األطفال وفيميم، لذا فإن القيود الوحيدة عمى أدب األطفال ىي تمك التي 
تعكس بشكل مناسب مشاعر وتجارب األطفال. كتب األطفال ىي كتب ليا 

 .عين األطفال في المركز

 Mukhtar Wazir dan ميشيامختار وزير وال شرح كمابي في األدب العر  و

al-Hasyimi سعيد بدوؼ  ٕ.ىو األدب الذؼ ييتم باألطفالأدب األطفال  ينظران Said 

Badawi  لعمل ا أنو عمقاألتعريف ال كتب "أدب األطفال العربي"في كتابو بعنوان
الفني اإلبداعي المكتوب أصاًل لؤلطفال حسب سنيم وخبراتيم، وكونو موجيًا 

                                                           
ٔ
Charlotte S. Huck & Barbara Z. Kiefer, Children’s Literature in the Elementary School, 

(New York: Mc Graw Hill, 2004), hlm. 5.   
اد الكتاب،  )دمشق:، التنمية الثقافية للطفل العربيةعبد هللا أبو هيف، 2  .  35(، ص. 2002منصورات إّته



41 

 

  
 

متمثمة في جمال األسموب وسمو لؤلطفال ال يحول دون تمتع النص بكفاءة فنية؛ 
.الفكرة

ٖ
  

 Heruىيرو كورنياوان إفترض، إلى المصادر األدبية اإلندونيسيةاستناًدا 

Kurniawan  أن أدب األطفال يشير إلى حياة القصص التي ترتبط بعالم األطفال
لتطور الفكرؼ )العالم الذؼ يفيمو األطفال( والمغة التي يفيميا األطفال تتوافق مع ا

، فإن أدب األطفال ىو عمل أدبي يقرأه من الناحية النظرية ٗوالعاطفي لؤلطفال.
، لكن من الناحية العممية ٘األطفال بتوجييات وتوجييات من الكبار يكتبيا الكبار.

فإن أدب األطفال ىو أفضل األدب الذؼ يقرأه األطفال بخصائص التنوع والموضوع 
 ٙوالشكل.

فصل أدب األطفال عن خصائص أدب  ؼ أند، ال يمكن بالتأكيكعمل أدبي
 مكان وشخصية ومؤامرة وصراع وموضوعو  ربار بشكل عام والتي ليا وجية نظالك
األطفال ألنو يحتوؼ  ، يجب أيًضا مراعاة أدبوانسجاًما مع ذلك ٚونبرة. سموبوأ

 Educational) التربوية ةوالقيم (Personal Values) الشخصية ة، وىما القيمعمى قيمتين

Values).ٛ  ىاتان القيمتان ميمتان لمغاية لتنمية األطفال والتي أوضحيا برىان
التي تتكون من التطور  الشخصية ةفي القيم (Burhan Nurgiyantoro) نورجيانتورو
  (Perkembangan Intelektual) لفكرؼ والتطور ا(Perkembangan Emosional) العاطفي 

 Pertumbuhan) ونمو الحس االجتماعي  (Perkembangan Imajinasi)وتطوير الخيال

، من مقتبس يف التاريخ 2009، القصة السوريةطارق البكري، "كامل كيالين رائدا ألدب الطفل العريب"، 5                                                           
   .htm-http://www.syriastrory.com/comment29.16من  22-5-2022

4
Heru Kurniawan, Sastra Anak dalam Kajian Strukturalisme, Sosiologi, Semiotika, hingga 

Penulisan Kreatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm.  22.  
٘

Riris K. Toha Sarumpaet, Pedoman Penelitian Sastra Anak: Edisi Revisi, (Jakarta: Yayasan 
Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 2.  

ٙ
Sarumpaet, Pedoman Penelitian..., hlm. 2.  

7
Sarumpaet, Pedoman Penelitian..., hlm. 3. 

8
 Charlotte S. Huck & Barbara Z. Kiefer, Children’s Literature in the Elementary School, 

(New York: Mc Graw Hill, 2004), hlm. 5 – 9. 

http://www.syriastrory.com/comment29-16.htm
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Rasa Sosial)  ونمو الحس األخالقي  (Pertumbuhan Rasa Etis)والديني (Religius) .
 (Eksplorasi dan Penemuan) لتربوية من االستكشاف واالكتشافا ةتتكون القيم

 Pengembangan Nilai) يةوتطوير قيمة الجمال (Perkembangan Bahasa)وتطوير المغة 

Keindahan) وتنمية البصيرة متعددة الثقافات (Penanaman Wawasan Multikultural) 
  ٜ.(Penanaman Kebiasaan Membaca) وغرس عادات القراء

عمى أصمو د يعرف ، ال أحوبالتالي ولد أدب األطفال من الثقافة الشفوية.
حظى فقد بدأت رواية القصص الشفوية ت kauHciHو  kelpeHو  kcuH رأػ ٓٔ.اليقين

، كما أن اختراع المطبعة بواسطة جوتنبرج في بشعبية منذ القرن التاسع عشر
كتاب خمسينيات القرن الرابع عشر حفز ويميام كاكستون من إنجمترا عمى طباعة 

 ؤٔ(.ٗٛٗٔ) Aesop’s Fable وخرافات إيسوب( ٚٚٗٔ) Book of Courtesy المجاممة
ىو  Hornbook ، ظير كتاب ىورن بوكالخامس عشر والسادس عشر القرنين في

، والذؼ ألبجدية وحروف العمة وصالة الربأول كتاب أدبي خشبي يحتوؼ عمى ا
 ، ظيرت قصص ذات طابع عائمي مثلرائد أدب األطفال. مع مرور الوقتُيعتقد أنو 

ammpe elciHL لcaoi Aiy MpulmmLo (ٜٔٛٙ)  وThe Swiss Family Robinson 
 Alice’s( وقصص الحيوانات وقصة الخيال الشييرةٗٔٛٔ) dlviHH nihaJ eyooل

Adventure in Wonderland (ٔٛٙٗ.)ٕٔ 

ُولد أدب األطفال في أوروبا في القرن السابع عشر ولم يظير إال في شبو 
خاصة من  تأثير الثقافة الغربية الجزيرة العربية في نياية القرن التاسع عشر بسبب

 أول ظيور ألدب األطفال حدث في مصر من قبل دمحم عمي ٖٔاألدب الفرنسي.
                                                           9
 Burhan Nurgiyantoro, Sastra Anak Pengantar Pemahaman Dunia Anak, cet.3, (Yogyakarta: 

UGM Press, 2013), hlm. 37 - 47. 
ٔٓ

 Sarumpaet, Pedoman Penelitian..., hlm. 8. 
ٔٔ

 Sarumpaet, Pedoman Penelitian..., hlm. 8. 
ٕٔ

 Sarumpaet, Pedoman Penelitian..., hlm. 9. 252)عدد علوم اإلنسانية واإلجتماعية  موفهق رايض مقداد، "أدب األطفال العريب: واققع وحتدهايت"، جملة 
 . 229(، ص. 2024سنة 
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Muhammad Ali  بدوؼ  ةعامن أعمال رف "حكايات األطفال"الذؼ ترجم كتًبا لؤلطفال
( وأدرجت القراءة في المناىج ٖٚٛٔ-ٔٓٛٔ) Rifa‟at Badawi al-Tahtawi الطيطاوؼ 
يث رواد معروفون في العربي الحد، ظير في األدب بعد رحيل دمحم عمي ٗٔالمدرسية.

براىيم  Usman Jalalوعثمان جالل  Ahmad Sauq وقي شمثل أحمد  أدب األطفال وا 
 Farah al-Jamalوفرح الجمل  Imran al-Jamalوعمران الجمل  Ibrahim Arabعرب 

 ودمحم عبد Taufiq Bakrوتوفيق بكر  Hasan Taufiq Ibrahimوحسن توفيق إبراىيم 
  ٘ٔ. Kamil Kailani كيالنيمل اوك Muhammad Abdul Mutalib مطمبال

ر كبير عمى تطور أدب األطفال أثلو كان  كاتب معاصر كامل الكيالني
قراءة األطفال أسيل في الفيم والخيال وأكثر عممية  ي تقديمنجح ف وىوفي مصر.

الجانب  ظير كيالني . إلى جانب ذلك،من خالل غرس حب المغة العربية لؤلطفال
الديني واألخالقي في كتاباتو لتحسين السموك وغرس القيم بشكل غير مباشر من 

في عام  ٙٔخالل أخذ مصادر من األدب األسطورؼ العالمي واألدب الشعبي.
سندباد أنشأ باستمرار مكتبة لؤلطفال تحتوؼ عمى قصة أطفالو األولى بعنوان  ٕٜٚٔ
   ٚٔ.Sinbad the Sailorالبحار

أكتوبر  ٕٓالقاىرة في  فيإبراىيم كيالني الكامل كيالني بن كيالني  ُولد
 مصباح عالء الدينقصة لؤلطفال منيا  ٕٓ٘ كتب ٛٔ.ٜٜ٘ٔأكتوبر  ٜ - ٜٚٛٔ

The Lamp of Aladdin  دشيرزاو Syahrazad  وليمة ألف ليمةو A Thousand Nights 
اخرين. كما ُترجمت أعمالو إلى الصينية والروسية واإلسبانية واإلنجميزية و 

 2)عدد علوم اإلنسانية واإلجتماعية موفهق رايض مقداد، "أدب األطفال العريب: واقع وحتدهايت"، جملة 24                                                           
اد الكتاب،  )دمشق:، التنمية الثقافية للطفل العربيةعبد هللا أبو هيف، 23  .  229(، ص. 2024سنة   .33(، ص. 2002منصورات إّته

ٔٙ
Lien Marlina, Skripsi “Nilai-Nilai Moral Cerpen „Abdullah al-Barri wa  “Abdullah al-Bahri 

Karya Kamil Kailani”, (Unpad, 2018).    27 ،"من  2022-5-22، مقتبس يف التاريخ 2024، اجلزيرة"كامل كيالين
http://www.aljazeera.net/encycloprdia/icons/2014/12/31/من  2022-5-22، مقتبس يف التاريخ 2024، اجلزيرة"كامل كيالين"، 28  كايم.كيالَي
http://www.aljazeera.net/encycloprdia/icons/2014/12/31/كايم.كيالَي  

http://www.aljazeera.net/encycloprdia/icons/2014/12/31/كامل.كيلاني
http://www.aljazeera.net/encycloprdia/icons/2014/12/31/كامل.كيلاني
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يوضح تنوع الموضوعات التي أثيرت في عمل كامل الكيالني رؤيتو ٜٔوالفرنسية.
وتفانيو في أدب األطفال. تزين القصص التي يكتبيا كامل مواضيع التقوػ واألسرة 

 ؼ ر عبدهللا البرؼ وعبدهللا البح قصة، لبيئة والثقافة. عمى سبيل المثالوالصداقة وا
يحكي قصة تقوػ األب وعممو الجاد وتنوع مخموقات هللا في البر والبحر. ىناك 

اتو بسبب صغر طفل بحجم اإلبيام واجو عقبات طوال حي سمسمة قصة ايضا
 .مجتيدالطفل الكسول الذؼ يتحول إلى طفل  عمارة ، القصةحجمو. الى جانب ذلك

الكيالني،  املوضوعات الواردة في قصص أطفال كالم استناًدا إلى تنوع
بدراسة أعمق لمبنية السردية التي يستخدميا كامل الكيالني في نقل  ةالباحث تىتم
. إن دراسة التركيب السردؼ لكشف بنية االة أو تفويض في القصة التي كتبيرس

البنيوية القصة بشكل عام ىي في مجال عمم السرد حيث يكون عمم السرد جزًءا من 
 التي تعمل في مجال القصة.

عمم السرد ىو فكرة تطورت بسرعة في فرنسا مع شخصيات مشيورة مثل 
 Todorrov وتودوروفVladimir Propp وفالديمير بروب  Levi Strauss ليفي شتراوس

 بنظريتو sHeacioغريماس  راوؼ  باحثة، اختار الوما إلى ذلك. في ىذه الدراسة
 مرسل ال، object الموضوع - subject الفاعل) أكتانيةالتي تتكون من ستة  األكتانية

sender- مرسل اليو receiver مساعد ،helper – العائقopponent  يتم تعريف .)
بما دة من أدوار الشخصيات في القصة ،لغوًيا عمى أنيم وظائف أو قيم مجر  كتاناأل

، خرػ. ليس فقط الشخصيات الممموسةفي ذلك البشر أو الحيوانات أو األشياء األ
يمكن أيًضا أن تكون األكتان شخصيات تعطى من خالل النصوص أو المسرحيات 

يشتمل تفكير غريماس المتعمق  ٕٓالمسرحية لشخصيات مجردة وأفكار أيديولوجية.

20    .كايم_كيالَي/http://www.marefa.orgمن  2022-5-22، مقتبس يف التاريخ املعرفة"كامل كيالين"، 29                                                           
Moh. Wakhid Hidayat, “Struktur Narasi Ahsan al-Qasas(Analisa Aktansial A.J. Greimas 

terhadap Surah Yusuf) ”, Jurnal Adabiyyat, Vol.6, No.1, Maret 2007, hlm. 25.   

http://www.marefa.org/كامل_كيلاني
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 ( الييكل النصئ، وىي: )عمى أربع نقاط أساسية عمى األقل بالبنية السردية
(Textual Structure) الذؼ يتضمن بنية السطح (Surface Structure) ة العميقةوالبني 
(Deep Structure) (ٕ بنية السرد النحوؼ ) (Syntactic-Narrative Structure) بما في ،

 ( الييكل السردؼ الدالليٖين الشخصيات )الفاعمون( في القصة؛ )ذلك تكو 
(Semantic-Narrative structure)لشخصيات التي ليا وظائف داللية ، أؼ تكوين ا

، وىي وحدة داللية (Isotopi) ( النظائرٗاألساسية لمقصة؛ و ) معينة في الجمل
تتكون من تكرار الفئات الداللية التي تسمح بقراءة مباشرة ومتعمقة بحيث يمكن 

  ٕٔتوضيح تنظيم الموضوعات والمعاني الضمنية في النص.

إحدػ قصص األطفال التي كتبيا كامل الكيالني ليا ىيكل سردؼ تم 
 كما يمي، ؼ ر حعبد هللا البرؼ وعبدهللا البتصويره في اقتباسات القصة 

ثّم  ،ألقى شبكتو فيو ،البحر ئبدهللا الّصياد إلى شاطولّما وصل ع
ثّم أخرجيا؛ فمم  ،ا من الّسمك. فألقاىا مّرة ثانيةفمم ير فييا شيئ ،أخرجيا

 ٕٕيجد فييا سمكة ّما. ثّم ألقاىا مّرة ثالثة. وصبر عمييا قميال.

ألنيا تحتوؼ  ،ىيكاًل مثالًيا السابقةفي وحدة القصة  يامشكت البنية السردية
بصفتو الفاعل مسؤولية بصفتو  البّرػ  ، حيث يتولى عبد هللاعمى ست وظائف فعمية

ىو الحصول  البّرػ  المرسل. ىدف عبد هللاي ىذه الحالة أيًضا بصفتو رب األسرة ف
( الذؼ سيستخدمو لشراء الطعام لنفسو وألطفالو الموضوععمى السمك في البحر )

اك كعمل مساند ، الشب البّرػ  (. لتحقيق ىدفو ، استخدم عبد هللاالمرسل اليوالعشرة )
السردؼ  بنيةيصطاد أؼ سمكة. البحر حتى ال وىي ظروف ال عائقلكن أعاقتو ال

أؼ الصبر والعمل الجاد في  يكل اكتان يصف الرسالة األخالقيةالمتكون ىو ى
                                                           

ٕٔ
Kukuh Yudha  Karnanta, “Struktural (dan) Semantik: Teropong Strukturalisme dan Aplikasi 

Teori Naratif A.J. Greimas”, Jurnal Atavisme, Vol. 18, No. 2, Desember 2015, hlm. 176.   
 .3 (، ص.2022)القاهرة: صفحات، عبد هللا الربهي وعبدهللا البحري،  كامل كيالين،22
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  "ثّم" يتم تعزيز ىذا أيًضا من خالل استخدام ،ؼ ر حؼ وعبدهللا البعبدهللا البرّ  القصة
 ضد رمي الشباك في البحر. عدد القترانأدوات او 

الدراسة إلى فحص البنية السردية ىدف ىذه  ،بناًء عمى الشرح المقدم
لقصص األطفال لكامل الكيالني في نقل الرسائل األخالقية مع التركيز عمى البحث 

استخدام نظرية  راىب عمارةو  ،سمسمة ،عبدهللا البرؼ وعبدهللا البحي القصصي
. ومن المؤمل أن تكون النظرية المستخدمة sHeacio MumeHmaipألكتانبة اللغريماس 

 عمى الكشف عن البنية النموذجية المخبأة في قصة أطفال كامل الكيالني.قادرة 

 تحديد البحث .ب 

 يمي:ىذا البحث كما قا من خمفية البحث المذكورة، حددت الباحثة انطال

 كيالني التي تحتوييا القصةمل اكلما ىي البنية السردية في قصة أطفال  .ٔ
 ؟عمارة و  ،سمسمة ،ؼ حر ؼ وعبدهللا البعبد هللا البرّ 

في قصة مكشوفة الشكل معنى الرسالة األخالقية من البنية السردية كيف  .ٕ
 ،ؼ حر ؼ وعبدهللا البعبد هللا البرّ  القصة في كيالني التي تحتوييامل اكلأطفال 
 ؟عمارة و  ،سمسمة

 أغراض البحث وفوائده .ج 

 مي:وفقا لممشكمتان المذكورتان فأغراض ىذا البحث فيما ت

 في مل كيالني التي تحتوييااكلالبنية السردية في قصة أطفال  الكشف عن .ٔ
 عمارة.و  ،سمسمة ،ؼ حر عبد هللا البرؼ وعبدهللا الب القصة
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مل اكل الرسالة األخالقية المتكونة من البنية السردية في قصة  الكشف .ٕ
 ،سمسمة ،ؼ حر عبد هللا البرؼ وعبدهللا الب القصة في كيالني التي تحتوييا

 عمارة.و 

 وفوائد ىذا البحث منيا:

، وخاصة أدب البحث ىي تطوير التخصصات األدبيةالفائدة النظرية من ىذا  .ٔ
 األطفال والقدرة عمى المساىمة في مزيد من البحث.

ليكونوا أكثر حكمة  باحثةذا البحث ىي تحفيز القراء والالفائدة العممية من ى .ٕ
في اختيار كتب األطفال التي يقرأونيا حتى يكونوا قادرين عمى تكوين 

 .شخصيات جيدة وتعزيز ثقافة محو األمية الجيدة منذ سن مبكرة

 التحقيق المكتبي .د 

إن  ٖٕميمة جًدا لفحص موضع الدراسة المراد دراستيا. التحقيق المكتبيتعد 
أصالة البحث ومساىمة الدراسات السابقة وجود بحث عن بحث سابق سيظير قيمة 

ويساعد في بناء الحجج حول موضوع البحث. البحث المتعمق بالبحث الذؼ سيتم 
 إجراؤه ىو عمى النحو التالي.

األخالقية لمقصة القصيرة  ةالقيمبعنوان ( ٕٛٔٓروحة لين مارلينا )أط، أوال
باستخدام النظرية البنائية بين  عبد هللا البرؼ وعبدهللا البحرؼ لكامل الكيالني

النصوص واألساليب الوصفية التحميمية لوصف وتحميل بنية القصة. القصة 
موضوعية وشرح تحميل التعاليم األخالقية الواردة وربطيا بآيات القرآن. استنتاًجا بأن 

، مع الممكي غير المبالين باآلخرينىذه القصة القصيرة تحكي عن حياة المجت

                                                           25
Achmad Fawaid, Pengantar Penulisan Akademik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 

hlm. 220.   
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، مع موضوع صراع بكة كرونولوجية / تقدمية، ووجية نظر شخص ثالثستخدام حبا
 صعب ولكنو سيل إذا كان قائًما عمى التقوػ هلل. القيم األخالقية الواردة في نتائج

ىذا ىذه الدراسة ىي في شكل المحاولة والنضال والتحمي بالصبر والثقة واالمتنان. 
. والتي لم تكشف في بحث باحثةلا عن البحث الذؼ سيقوم بو االبحث مختمف تمامً 

، يركز ليان عمى القيم وييا القصة. باإلضافة إلى ذلكليان بعمق عن البنية التي تحت
 األخالقية التي حققيا تناص آيات القرآن.

ح التربوية لنجا ةالقيم( بعنوان ٕٛٔٓة نوفيا أندرياني )أطروح، اثاني
)التحميل البنيوؼ لمنيج  لكامل كيالني عمارة القصيرة الشخصية الرئيسية في قصة

تستخدم منيًجا وصفًيا تحميمًيا مع دراسة أدبية تحمل العالقة بين الشخصيات  العممي(
أن  باحثةنتج الو المؤامرة مستمدة من وجية نظر القارغ. وبناء عمى ىذا البحث يست

تحتوؼ عمى قيم تربوية لمنجاح شيدت في رحمتيا الفشل والنضال.  ةر اعمقصة 
، حيث تستخدم نوفيا باحثةالتختمف مراجعة األدبيات ىذه أيًضا كثيًرا عما سيفعمو 

دراسة شكمية تركز  باحثةجرؼ الت، بينما سعممًيا يركز عمى وجية نظر القارغ نيًجا 
 عمى العالقات بين اليياكل.

، المتعمقة بالشيء الرسمي المستخدمتم إجراء العديد من الدراسات  ،اثالث
 "( بعنوان ٕٗٔٓ) حسنةإحداىا ىي أطروحة أريني 

وخمصت  براشي: دراسة تحميميّة أكتانيّةقّصة السمطان المسحور لدمحم عطيّة اإل
 ٛٔ، حيث كان ىناك بين عنوان المحتوػ وعنوان القصة الباحثة إلى وجود تطابق

ممثل غير كامل. في  ٘ٔممثمين مثاليين و  ٖفي القصة تم تقسيميم إلى ممثاًل 
، وىما الفاعل مطان الذؼ يشغل اثنين من األفعالالقصة أيًضا وجدت شخصية الس

لتحميل  باحثةطروحة بالتأكيد صورة أولية لموالمفعول بو. يمكن أن تكون ىذه األ
 البنية السردية لمقصة.
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الممك أمر  حكاية( في أطروحة بعنوان "ٕٚٓٓ) طيارؼ أمير ، الرابع
النعمان وولديو شركان ودوع المكان في ألف الميمة وليمة )دراسة تحميمّية بنيوّية 

مما يثير مشكمة البنية الفعمية في القصة والبنية السيميائية لممربع والمعنى  "غريماس(
ت تحميمية يمكن استخداميا الوارد في القصة. يستنتج أن الفاعمية والسيميائية ىي أدوا

بشكل منفصل أو مًعا. يمكن تطبيق كمييما ليس فقط في تحميل القصص الخيالية 
 ولكن أيًضا في القصص الواقعية.

ألنو بقدر ما  ، يبدو أن ىذا البحث ممكنالسابقة ةمن الدراسات األربع
 بنفس المواد واألشياء الرسمية.  ، لم يتم العثور عمى بحثبحًثا باحثةجرؼ الت

 اإلطار النظري  .ه 

الدراسة النظرية ىي شرح لمنظرية التي تستخدم كأساس لمتفكير في 
س جوليان غريماس ، سوف نستخدم نظرية الجيردافي ىذه الدراسة ٕٗالدراسة.

وتفسير ذلك عمى النحو  ٕ٘(.ٕٜٜٔ، فرنسا - ٜٚٔٔمارس  ٜالفاعمية )روسيا، 
 التالي.

 ، لكن eeoHaeHeمن قبل المغوؼ الفرنسي  " ألول مرةiumiHmان / أكتكممة "
المفيوم األساسي  ٕٙعمى وجو التحديد في دراسة عمم السرد. "أكتان"خدم غريماس 
األقل  وىو فيم يخمق عمى nasseHeHue Je eicocHeىو مفيوم  غريماسلييكل 

 Theالمصطمحات )ويصوغ العالقة بين ىذه  (Two object-termsموضوع )مصطمحان 

                                                           24
Achmad Fawaid, Pengantar Penulisan Akademik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 

hlm. 223.   
ٕ٘

Hidayat, Struktur Narasi Ahsan al Qasas..., hlm. 24.     
ٕٙ

Zainul Muttaqin, “Menilik Konsep Aktansial Greimas dalam Dongeng Prahara di Istana 
Dewa Petir”, Jurnal Sebasa (Pendidikan Seni, Bahasa dan Sastra), Vol.1, Nomer.2, April 2015, hlm. 

19.  
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Relationship between the terms.)ٕٚ  حتى يتمكن الييكل من تقديم مصطمحين
ويعرف مصطمح واحد لن يعطي أؼ معنى  موضوعوالعالقات التي ليا آثار عمى 

  ٕٛين.موصوعمعنى وجود عالقة بين ال

لعمل األدبي كوظيفة ىي أصغر طبيعة ثابتة في ا يةبنية السرد غريماسقدم 
، الموضوع - فاعليشغل ست وظائف، وىي ال الذؼ يمكن أن كتاناأل يسمييا
  ٜٕ.العائق -، والمساعد ليواالمرسل  - المرسل

 الموضوعVs (Object )( Subject) . الفاعل1

حصول عمى ىو الموقف المركزؼ في السرد أن المرسل مكمف بالالفاعل 
شيء تم إنشاؤه أو رغبتو أو رغبتو في  لموضوع ىوالكائن. وفي الوقت نفسو، فإن ا

الموضوع. في التحميل الييكمي ، يجب إيجاد ىذين الفاعمين أواًل ألنيما في موقع 
  ٖٓمركزؼ.

الموضوع صعب جًدا، لكنو أكد أن الفاعل و تعريف  أن فقال غريماس
 ظاىرةبأنيا  رغبة". ُتعرَّف الdesire/  ةاداإلر والموضوع ىي " فاعلالعالقة بين ال
  ٖٔوالقتال من أجل الحصول عمى الشيء المطموب واالستيالء عميو. السعي والغزو

  ليومرسل ا VS  (Receiver)(Sender) المرسل. 7 

 نأ (Titscher) ىو مصدر األفكار ورواة القصص. يعّرف تيتشر مرسلال
 ٕٖالمرسل بأنو قوة خاصة تخمق أو تؤدؼ إلى فعل ما وتقدم إيديولوجية لمنص. أكتان

                                                           
27

 A.J. Greimas, Structural Semantic, an Attempt at a Method, translated, Daniele McDowell, 
Ronald Scheleifer, Alan Velie, (Lincoln and London: University of Nebeaska Press, 1983), hlm. 19. 

ٕ8
Greimas, Structural Semantic..., hlm. 19.  

ٕ9
 Greimas, Structural Semantic..., hlm. 197 - 207. 

ٖٓ
Hidayat, Struktur Narasi Ahsan al-Qasas..., hlm. 26.  

ٖٔ
Jean Calloud, Struktur Analysis of Narrative, translated Daniel Patte, (Philadelphia: 

Fortress, 1976), hlm. 30.   
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 ليوا مرسل. وفي الوقت نفسو، موضوعوصول إلى اللم فاعللايعطي المرسل المبادرة 
 .فاعلذؼ يسعى إليو الىو شيء أو شخص يقبل الشيء ال

 مرسا اليوالو  مرسلال أكتانفي بعض األحيان يتم تقديم  فقال غريماس
 Love، في قصة حب )بواسطة ممثل واحد )ممثل، شخصية(. عمى سبيل المثال

Story سيكون الفاعل ىو نفسو بالزواج دون موافقة كال الوالدين( الذؼ ينتيي عموًما ،
 ٖٖالفاعل المتمقي ، والموضوع الذؼ يعمل في نفس الوقت مثل مرسل القصة.

 

 

 

  والعائق VS (Opponnent) (Helper) . المساعد1 

. موضوعصول إلى الىو شيء أو شخص ما يساعد في تسييل الو  مساعدال
يعمل المساعد كمقدم لممساعدة من خالل تقديم التعميمات أو  فقال غريماس أنو 

 helper bring the help byتوجييات اإلرادة أو من خالل توفير تسييالت االتصال )

acting in the direction of the desire or by facilitating communication في غضون .)
ىو شخص أو شيء يعيق جيود الذات لتحقيق شيء أو فعل يعمل  العائقذلك ،
توصيل ، سواء في تحقيق اإلرادة أو في خمق عقبات أو عقبات مع المعارضة عمى
 create obstacles by opposing either the realization of the desire or the ) موضوعال

communication of the object.)ٖٗ  
                                                                                                                                                                      

52
Stefan Titscher, dkk, Methods of Text and Discourse Analysis, translated, Bryan Jenner, 

(London: Sage Publication, 2000), hlm. 128.   
ٖٖ

 Greimas, Structural Semantics..., hlm. 203. 
ٖٗ

Greimas, Structural Semantics..., hlm. 205.  

 +  مرسل اليو الفاعل = ىو

 المرسل   +   الموضوع = ىي 
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والتي  dipplcJثالثة محاور بواسطة من خالل ظيور  لبنيةا هح ىذوض
. يشمل ىذا رسل اليوالقة األفقية العميا بين المرسل والموضوع والمتتكون من الع

المحور جميع ظواىر االتصال ونقل الطاقة ونقل المعمومات والطمبات وما إلى 
 .القة الرأسية بين الموضوع والشيءأؼ العو  اإلرادؼىناك المحور و  بعد ذلك ٖ٘ذلك.

الفاعل المساعد والموضوع أؼ العالقة األفقية السفمية بين  واألخير ىو محور القوة
 .عائقوال

ردؼ يركز عمى وظيفة العثور عمى نمط من نص س Greimas حاول
( في بنية عالقة نحوية. Order of Eventsيقوم بتحريك قصة ) األكتانالشخصية ك

ة تخفي ُينظر إلى تسمسل األحداث التي تحدث بالتناوب عمى أنيا بنية سطحي
السردية من األسطورة  ةسمسمة العناصر  Greimas صفالمنطق األعمق لؤلسطورة. 

 .لمعارضات الثنائية عمى أنيا بنى داخميةإلى ا

( ٔرئيسية، وىي: ) ةنقاط ةتضمن أفكار غريماس حول البنية السردية أربع 
والبنية  (Surface Structute) ؛ البنية السطحية(Textual Structure) البنية النصية

؛ (Syntax-Narrative Structure) ةالنحوي ةبنية السردال( ٕ، )(Deep Structure)العميقة 
                                                           

ٖ٘
 Moh. Wakhid Hidayat, “Struktur Narasi Ahsan al-Qasas(Analisa Aktansial A.J. Greimas 

terhadap Surah Yusuf) ”, Jurnal Adabiyyat, Vol.6, No.1, Maret 2007, hlm. 28. 

 اليو  المرسل  الموضوع  المرسل إتصال المحور

      إرادة المحور  

 العائق  الفاعل  المساعد قوة المحور
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 Semantics-Narrative) ةالداللي ةبنية السردال( ٖ، )تكوين الشخصيات في القصة

Structure)معينة في الجممة األساسية  ؛ تكوين شخصيات أكتان لو وظيفة داللية
 .؛ وحدة داللية قادرة عمى طرح موضوع أو معنى(Isotopi)( النظائر ٗ، )لمقصة

منطقة مفتوحة تشكل فكرة تتقارب حول  النظائر عمى أنو Greimas عّرف
 A bundle of redudant semantic categories subjacent to the discourse موضوع معين "

under consideration"ٖٙ كرار المعنى في النص. ال تعرض الزخارف والموضوعات ت
يوجد فيو أربعة  الذؼ (semiotic square) عن المربع السيميائي النظائر يمكن

والتي من نتائج التنادد ستسمح لمباحث ببناء  (four terms homology)مصطمحات 
 ٖٚ.المعنى

 منيج البحث .و 

طريقة عمل أو مسار أو خطوات مرتبة بشكل منيجي  والبحث ى منيج
شياء التي يجب من فيم الشيء الذؼ ىو ىدف البحث. ىناك العديد من األ لتتمكن

 لبيانات وتقنيات جمع البياناتومصادر ا البحث، وىي نوع البحث منيجمراعاتيا في 
  ٖٛوطرق تحميل البيانات.

حيث يتم تقديم إجراءات جمع  ث المكتبيبحالث الذؼ يتم إجراؤه ىو نوع البح
ىي  در البياناتامص أّما ٜٖ.البيانات وتحميميا بناًء عمى األساس النظرؼ المستخدم

 (ٕٔٔٓ) وعبد هللا البحرػ  ؼ عبد هللا البرّ " بعنوانقصة األطفال لكامل الكيالني 

                                                           
Greimas, Structural Semantics..., hlm. xxvi. 

21
  

Greimas, Structural Semantics..., hlm. xxvii.
21

  
ٖ8

Tatik Maryatut Tasnimah dkk, Pedoman Akademik dan Penulisan Skripsi,  (Yogyakarta: 
Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 42.  59
Achmad Fawaid, Pengantar Penulisan Akademik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 

227.  
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إعادة نشرىا عمى اإلنترنت بواسطة ىنداوؼ  "(ٕٔٔٓ) وعمارة (ٜٕٔٓ) وسمسمة
    .  www.hindawi.org عبر

جمع البيانات المستخدمة ىي التوثيق )قراءة وتسجيل( من خالل  طريقةا أم
ؼ وعبدهللا عبد هللا البرّ  قراءة وفيم كل كممة وعبارة وجمل وفقرة مستخدمة في القصة

 راىثم يتم تحميل البيانات بالخطوات التالية: ثمّ  عمارةسمسمة و و  ؼ حر الب

 ،تحديد وحدات القصة / تجزئة .ٔ
 ،القصةتان صغاًرا في كاألعل ج .ٕ
 ، الرئيسي في القصة كتانتحديد األ .ٖ
 ،وظيفيالتحميل الإجراء  .ٗ
 تفسير نتائج التحميل الوظيفي في شكل رسائل أخالقية تتشكل في القصة. .٘

 نظام البحث .ز 

بترتيب األطروحة في  باحثةال قامت، من أجل تسييل كتابة نتائج البحث
 وىي: عدة فصول

البحث وتحديد البحث وأغراض البحث  األول عمى خمفية بابحتوؼ الا
 وفوائده والتحقيق المكتبي واإلطار النظرؼ ومنيج البحث ونظام البحث.

الممحة سيرة عن حتوؼ عمى ا، و موضوعوصف العمى الثاني  لباباشتمل ا 
عبد هللا والبنية األكتانية لقصص األطفال وممخصة ثالثة قصصو كامل كيالني 

   .عمارةسمسمة و و  ؼ حر البرؼ وعبدهللا الب

http://www.hindawi.org/
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حتوؼ عمى نتائج البحث عن معنى الرسائل ا، و مناقشةالالثالث  لبابا 
. عمارةسمسمة و و ؼ حر عبد هللا البرؼ وعبدهللا الب األخالقية المتكونة في القصة

 خصائص قصص األطفال لكامل الكيالني.

 .الذػ فيو نتيجة البحث الرابع الختام بابال

 



 

 الباب الرابع

 الخاتمة

 الخالصة .أ 

 سردية تشكمت في بنياتوبناًء عمى الدراسة التي تم إجراؤىا، تبين أن ثمانية 
أعطاه ؼ عبد هللا البرّ سردّية البنية ال ، تتكون منعبد هللا البرؼ وعبد هللا البحرؼ قصة 

تيام إ ،عبد هللا البرؼ  حسين الحالةاة زوجة عبد هللا البرؼ وتفاؤلو، ت، وفالنفقة لمعائمة
ؼ وعبد ، صداقة عبد هللا البرّ ؼ عبدهللا البرّ التحرر والتقدير لؼ بالسرقة، عبد هللا البرّ 

ثم  .توعائمالبحر، يعود عبدهللا البرؼ إلى  رارؼ إلى قعبدهللا البرّ يذىب ، زاهللا الخبّ 
 بنية السرديةال سردية تتكون من بنياتفي قصة سمسمة، تم العثور عمى تسعة 

 صالح وراضية تحّصل ضية مضيفين جيدين،اور  صالحمنزل المزارع،   شيخضافو 
أبي، عادت سمسمة إلى المنزل،  ساعدت سمسمة ساعدت سمسمة األم، عمى ىدية،

 دت سمسمة إلى األسرة.عاىدية،  ، وحصمت سمسمة عمىالتقت سمسمة بالسمطانو 
، بما في ذلك سردية بنياتالذؼ وجد سبع  ةر اكانت آخر قصة تم تحميميا ىي عم

رة، اطاعة عم، من المدرسة رةاعم طرد ة،ر اتعميم األم عم ،رةاكسل عم سردّيةالبنية ال
 بنية السردّيةرة. من بين الا، والتغير في مصير عمرة، جزاء السمطان لعمرةاعم غرّ 

 ، سيتم شرحيا عمى النحو التالي.كيمياالسبعة التي تم تش

لمحصول عمى  بنياتبالنسبة لصياغة المشكمة الثانية، من التحميل ال أما
من القصص الثالث ، فقد تم العثور عمى ثالث رسائل أخالقية تكونت معنى متعمق

ما حراس ، ولطف الوالدين كلمقدرالتفاؤل والصدق كتحول ، وىي: التي تم تحميميا
 .ل لمقدرتحو وطاعة الوالدين ك سالمة األبناء،
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 االقتراحات .ب 

، طفال كتبيا كامل الكيالني. لذلكلقصة األ تمييديةىذه الدراسة ىي دراسة 
ال يزال من الممكن تطوير ىذه الدراسة بشكل أكبر باستخدام المزيد والمزيد من 
العينات المتنوعة ، مثل الخرافات )قصص الحيوانات( التي لم يتم تضمينيا في ىذه 

، فإن النظرية المستخدمة في ىذه الدراسة ىي نظرية الدراسة. باإلضافة إلى ذلك
يع مجال دراستيا حتى تتمكن من وضع خريطة بنيوية ال يزال من الممكن جًدا توس

شاممة لمخصائص المميزة لقصص األطفال التي كتبيا كامل الكيالني رائد قصص 
 .األطفال المصريين

 

  

  



12 

 

  
 

ثبت المراجع   
 

 المراجع العربية .أ 

 .القاىرة: صفحات . البحرؼ عبد هللا البرّؼ وعبدهللا. ٕٔٔٓ .كاملكيالني، 

 ىنداوؼ.القاىرة:  سمسمة.. ٜٕٔٓ .كاملكيالني، 

 ىنداوؼ.القاىرة:  مارة.ع. ٕٔٔٓ .كاملكيالني، 

من  ٕٕٔٓ-ٖ-ٕٕخ يمقتبس في التار  .الجزيرة. ٕٗٔٓ ".كامل كيالني"
http://www.aljazeera.net/encycloprdia/icons/2014/12/31/كايم.كيالَي. 

من  ٕٕٔٓ-ٖ-ٕٕخ يمقتبس في التار  .ةمعرفال ."كامل كيالني"
http://www.marefa.org/كايم_كيالَي. 

https://sotor.comانكيالَي-كايم-عٍ-/َثذج/   

. دمشق: منصورات إّتياد مطفل العربيةل التنمية الثقافية. ٕٔٓٓأبو ىيف، عبدهللا. 
 الكتاب.

. "كامل كيالني رائدا ألدب العربي". القصة السورية. من ٜٕٓٓالبكرؼ، طارق. 
من  ٕٕٔٓ-ٖ-ٕٙالتاريخ  مقتبس في

.16.htm-http://www.syriastrory.com/comment29  

قاىرة: دار ال .أدب الطفولة بين كامل كيالنى و دمحم اليراوػ  .ٜٜٗٔ. أحمدزلط، 
 .المعارف

http://www.aljazeera.net/encycloprdia/icons/2014/12/31/كامل.كيلاني
http://www.marefa.org/كامل_كيلاني
https://sotor.com/نبذة-عن-كامل-الكيلاني/
http://www.syriastrory.com/comment29-16.htm
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عموم اإلنسانية قع وتحّديات". مجمة رياض. "أدب األطفال العربي: وامقداد، موّفق 
 .ٜٕٔ(، ص. ٕٗٔٓسنة  ٔ)عدد واإلجتماعية 
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