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  تجريد      

 Karya sastra yang dibangun atas dasar bahasa, memiliki ciri bentuk dan isi atau 

makna yang otonom. Artinya, pemahaman terhadap karya itu dapat diteliti dari teks sastra itu 

sendiri. Hanya saja, pemahaman itu harus mampu mengaitkan kebertautan antar unsur 

pembangun karya sastra . kebertautan unsur itu akan membentuk sebuah makna utuh.  

 Cerpen Ummun karya Mahmud Taimur diambil dari antologi cerpen “Dunya Jadidah” 

bercerita tentang seorang ibu tua yang kehilangan anak tunggalnya karena penyakit ketika itu 

sang anak berusia 04 tahun. Sekian lama sang anak menjadi cahaya kehidupan dan semangat 

bagi hidupnya. Setelah kematian sang anak, sang ibu putus asa dan dianggap gila oleh 

masyarakat sekitarnya karena ditinggal oleh sosok yang memberinya cahaya kehidupan. 

Suatu hari adik perempuan sang ibu yang tinggal di pegunungan datang untuk mengunjungi 

sang ibu yang telah kehilangan anaknya. Saat itu sang adik membawa seorang bayi yang baru 

saja ia lahirkan. Sang ibu melihat kearah bayi tersebut dan melihat secercah cahaya 

kehidupan baru. Akhirnya sang ibu menyuruh adiknya untuk menginap di rumahnya selama 

beberapa minggu. Sang ibu terus merawat dan memperhatikan bayi adiknya. Setelah sang 

adik merasa waktu menginap di rumah sang kakak terlalu lama, sang adik memutuskan untuk 

pulang. Ketika sang adik mau pulang sang kakak menghampirinya tepat di depan pintu dan 

memohon supaya dia diperbolehkan ikut untuk merawat anak tersebut.  

  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 

Objek penelitian ini adalah unsur struktural cerpen ummun ... ! karya Mahmud 

Taimur.Menurut Robert Stanton, yang meliputi fakta cerita, sarana sastra dan tema. Tehnik 

pengumpulan data dengan tehnik pustaka. Tehnik pengolahan data dengan reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

 Analisis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terdapat dalam 

cerpen ummun … ! menganalisis segi struktural meliputi fakta cerita, tema dan sarana sastra. 

Fakta cerita meliputi alur, tokoh dan latar. Alur yang yang digunakan adalah alur 

maju,peristiwa dimulai dari awal sampai akhir. Tokoh yang menonjol ada dua yaitu sang Ibu 

dan sang Adik sementara tokoh tambahan yaitu sang Adik. Latar tempat yang digunakan 

rumah sang Ibu dan sebuah kamar. latar waktu bersifat parsial dengan menggunakan kata-

kata yang merujuk pada satuan waktu. Latar sosial berada di lingkungan masyarakat yang 

penuh dengan toleransi dan kasih sayang. Sarana sastra berupa judul, sudut pandang dan 

gaya. Judul yang digunkan sesuai dengan tokoh utama dalam cerpen yaitu sang Ibu. sudut 

pandang yang dipakai adalah sudut pandang orang ketiga tidak terbatas. Gaya bahasa cerpen 

menggunakan bahasa kiasan simile. Tema yang peneliti temikan hanya berupa tema sentral 

yaitu kasih sayang sepanjang masa seorang ibu terhadap anaknya. Adapun alasan penggunaan 

ketiga unsur tersebut karena ternyata karya sastra merupakan totalitas makna unsur-unsur 

estetika yang ada di dalamnya, totalitas itu saling jalin menjalin menjadi sebuah makna baru. 

Dengan demikian pemaknaan karya sastra tidak bisa dilakukan secara sepotong atau tiap 

unsurnya saja. 



 ب

 ءالشعار واإلهدا

  الشعار

ُلَغنا ِعْنَدَك  َوَقَضى رَبَُّك َأَّلا تَ ْعُبُدوا ِإَّلا ِإيااُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ِإماا يَ ب ْ
َهْرُهَما َوُقْل َلُهَما  اْلِكبَ َر َأَحُدُهَما َأْو ِكََلُهَما َفََل تَ ُقْل َلُهَما ُأفٍّ َوََّل تَ ن ْ

 قَ ْوًَّل َكرِيًما

 (32:اإلسراء)

“An Idea. Resilent, highly contagious. Once an idea has 
taken hold of the brain it’s almost impossible to 
iradicate. An idea that is fully formed, fully understood. 
That sticks, right in there somewhere” - Cobb,Inception 

 

   هداءإلا

 إىل : خصوصا البحثأىدي ىذا 

 الذي كان "قلب األم كعود املسك، كلما احرتق فاح شذاه".أمي امليمونة ، 
 الذي "ليس أرق على السمع من كالم األب ميدح ابنو".أيب احملبوب ، 
 احيت احملبوبة 

 



 و
 

 كلمة شكر وتقدير

 

 ،احلمد هلل نستعينو ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سّيئات أعمالنا
اهلل فال مضّل لو ومن يضلل فال ىادي لو. أشهد أن ال إلو إاّل اهلل وحده ال  همن يهد

لو آوأشهد أّن حمّمدا عبده ورسولو, اللهّم صّل على سّيدنا حمّمد وعلى  ،شريك لو
 وصحبو وسّلم أمجعني.

محمود القصيرة ل "أم" قصةاعتقد الباحث أن ىذا البحث حتت العنوان 
ال خيلو عن املساعدة والدعاء والتشجيع  روبيرت ستانتونل بنيويةدراسة تحليلية : تيمور

واالقرتاحات من كثري من الناس. وهلذا، قّدم الباحث إليهم مجيعا ألف شكر وتقدير، 
 وخّص بالذكر ىنا :

السيد الفاضل األستاذ الدكتور احلاج موسى أشعري كمدير اجلامعة سونان   .1
 احلكومية.كاليجاكا اإلسالمية 

السيدة الدكتورة سيت مرمي املاجسترية كعميدة كلية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة  .2
 سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية اليت قد واقفت هلذا البحث.

شعبة اللغة العربية لكلية اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا  ةرئيس صاحبة الفيضلة .3
 ةيا نصر الطفي املاجستري اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا : يول

السيد العزيز األستاذ الدكتور برماوي مونطي املاجستري كمشرف ىذا البحث اليت  .4
قد أعطى أوقاتو وبذل جهوده على القيام بإشراف الباحث يف إمتام ىذا البحث، 

 ألف الشكر على اإلشراف واالقرتاح والدعاء.



 و
 

لوم الثقافية هبذه اجلامعة، أن األساتيذ واألستاذات الفضالء يف كلية اآلداب والع .5
 جيزيكم اهلل جزاء خريا كثريا يف الدنيا واألخرة.

والدّي احملبوبني اللذين يهتمان برتبية الباحث وتأديبو بدون ملل، جزيل الشكر  .6
 على ما وىباه للباحث من الفرصة والتسهيالت.

مرحلة  مجيع األصدقاء والصديقات األعزاء يف شعبة اللغة العربية وأدهبا من .7
 السيما لكم من فصل ) ج (. 2009الدراسة 

 حبيبيت احملبوبة أنيسة العليا .8

 أشكر لكم شكرا جزيال وكثريا، مع السالمة يف الدنيا واألخرة، آمني.

وأخريا، أرجو أن يكون ىذا البحث وراثة مين جلميع الكرماء األعزّاء وأنتظر كل 
 يّام القادمة. واهلل أعلم بالصواب.االنتقاد والتنبيو ألجل تصويبو وتصحيحو يف األ
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 األولالباب 

 مقدمة

 خلفية المسألة .أ 

بصفتها قسما من أقسام األدب ويف نفس الوقت موضوع ىذا –القصة القصَتة 
شخص يف تلك  إنسان أو النثر حيتوي على قصة واقعة حياةىي نوع من  -البحث
إن القصة القصَتة يكفي إهناء قرائتها يف مدة جلوس واحد، أو حوايل نصف  1القصة.

وليس ذلا قياس طويل على صورة مادية، وإمنا يستخدم ادلقدار  2ساعة أو ساعة واحدة.
ظرت القصة بشكل ولكن، إذا ن   3وقائع يعتربىا الكاتب أمورا مهمة.وإظهار فيها إجيازىا 

األدب القصصي على  -بشكل عادي–تطبق  أدق، فإن مصطلح "القصة القصَتة"
 4ي ال يكثر من ألف أو مخسألف صفحة.ذال

                                                           
1
 Suroto, Teori dan Bimbingan Apresiasi Sastra Indonesia untuk SMTA, 

(Jakarta:Erlangga(, 9191, hlm. 99 
2
 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi. Cet. Ke-7, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press.)9001, hlm 90 
3
 Suroto …, hlm. 99 

4
 Suminto A. Sayuti, Berkenalan Pada Prosa Fiksi, (Yogyakarta: Gama Media), 

9000, hlm 9 
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 ”أم!...“أما القصة القصَتة اليت اختارىا الباحث كموضوع البحث فهي قصة 
و )أم( اجملذب عنوانجيذب الباحث ألن يبحث يف ىذه القصة ل 5القصَت حملمود تيمور.

".  ibuفمعناىا "العربية إىل اللغة اإلندونيسية  ”أم!...“بالنسبة إليو. إذا ترمجت لفظة 
ىذه القصة أمو، لذلك، قرر الباحث أن يستخدم شخصية يتذكر  -بالطبع–كل إنسان 

عجوزة تفقد ابنها الوحيد  ”أم!...“حتكي ىذه القصة عن  موضوع البحث.القصَتة ك
استها. محدلرض وىو أربعون من عمره بعد ما كان االبن يف مدة طويلة شهاب حياهتا و 

البنها، شهاب  انوإثر موت ابنها، كانت حتزن وتيئس حىت يعتربىا اجملتمع رلنونة لفقد
ة ابنها. جاءت لزيارة ىذه األم ادلفقدبالصعيد من األيام، أختها اليت أقامت  احياهتا. يوم

نظرت إىل ىذا اإلبن ألختها  "األم"حينئذ، جاءت آتيتة بطفل ولدتو بعد وقت قريب. 
أختها ألن تقيم ببيتها مدة  "األم"ونظرت فيها شهاب احلياة اجلديدة. أخَتا، أمرت 

شفق اإلبن شفقة لطيفة وهتتم هبا اىتماما شديدا. بعد أن ت "األم"بضع أسابيع. ىذه 
ولكن حينما مدة طويلة، قررت أن ترجع.  "األم"أقامت ببيت شعرت األخت بأهنا 

 ةإليها أمام الباب وىي تسأذلا أن تسمح ذلا تربي "األم"أرادت األخت الرجوع، تتقرب 
 ابنها.

وأما النظرية اليت استخدمها الباحث كآلة لتحليل القصة القصَتة فهي نظرية 
تانتون أن األدب ينقسم إىل ثالثة . يف نظريتو، قال ساألدب القصصي لروبَتت ستانتون

يود الباحث أن  6( الوسائل األدبية.3( ادلوضوع و2( وقائع القصة و1عناصر، وىي 
. بناء على ذلك، يعرف العناصر البنائة )الداخلية( ادلوجودة داخل تلك القصة القصَتة

 اختيار الباحث ىذه النظرية مناسب. 
                                                           

، ىو 1973من أغسطس سنة  25وتويف يف  1894مصر، سنة ولد زلمود تيمور يف القاىرة،   5
 قردي عريب ولد يف أسرة الكاتب. أبوه أمحد تيمور باشا كاتب مشهور يف اللغة واألدب والتاريخ.

6
 Robert Stanton, Teori Fiksi Robert Stanton diterjemahkan oleh  Sugihastuti dan 

Rossi Abi Al-arsyad (Yogyakarta:Pustaka Pelajar), 9007, hlm 92 
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 تحديد المسألة .ب 

توضيح عما يتعلق مبا يريد الباحث أن يعربه من  كل من البحوث حيتاج إىل
مسائل واقعية وقابلة للبحث. أساسا على ذلك، مسألة البحث ال بد من أن تبدو 

  7ويشعره اإلنسان حتديا حيركو، على وجو خاص الباحث، للبحث عن احلل.

 شلا سبق بيانو يف خلفية ادلسألة ديكن تقدمي األسئلة التالية:

القصَتة  ”أم!...“ىي العناصر البناءة )الداخلية( ادلوجودة يف قصة (. ما ۱
 ؟حملمود تيمور

العالقة بُت الوقائع وادلوضوع والوسائل األدبية يف قصة  كونتكيف   .(2
 ؟القصَتة حملمود تيمور ”أم!...“

 البحثأهداف  .ج 

 ىذا البحث فهي كما يلي:أىداف أما 

 ”أم!...“الصفة على العناصر البناءة )الداخلية( ادلوجودة يف قصة (. ۱
 .القصَتة حملمود تيمور

العالقة بُت الوقائع وادلوضوع والوسائل األدبية يف قصة  الصفة على تكون .(2
 .القصَتة حملمود تيمور ”أم!...“

                                                           
7
 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

Uversity Press), 9111, hlm 13 
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 فوائد البحث .د 

 أما فوائد ىذا البحث فهي كما يلي:

 فوائد نظرية(. ۱

 ”أم!...“البحث عن نظرية بنيوية لروبَتت ستانتون ضلو قصة  -
القصَتة يستفاد يف تطبيق نظرية بنيوية ومنهج البحث البنيوي حىت 

 يكون قابال ألن يطبق يف موضوع البحث اآلخر.
 فوائد تطبيقية .(2

دراسة ألدب، خصوصا فيما يتعلق بثراء خزانة العلوم يف رلال نقد اإ -
 حتليلية بنيوية.

على وجو تطبيقي، يستفد ىذا البحث كمادة جديدة أو حبث  -
 مقارن أو مرجع للبحوث القادمة.

 
 التحقيق المكتبي .ه 

التحقيق ادلكتيب ىو مجيع زلاوالت اليت قدمها الباحث لنيل كل ادلعلومات 
ادلكتوبة ادلتعلقة مبوضوع البحث ومجعها. ىذه ادلعلومات صلدىا يف الكتب وتقريرات 

 8جات العلمية وادلوسوعة واألخرى.البحث واإلنتا

                                                           
9
 Tim IKIP Malang, Dasar-Dasar Metode Penelitian, cet. II, (Surabaya: Lembaga 

Penelitian IKIP Malang), 9117, hlm. 91 
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بعد ما قام الباحث بالبحث عن البحوث السابقة واإلنتاجات العلمية األخرى 
لروبَتت ستانتون التحليلية البنيوية بواسطة التحقيق ادلكتيب، يستنتج الباحث أن الدراسة 

السابقُت. مل يقم ببحثها باحث من الباحثُت القصَتة حملمود تيمور  ”أم!...“قصة يف 
 وأما البحوث ادلستخدمة الدراسة التحليلية ادلتساوية هبذا البحث، فهي كما يلي:

روبَتت الرواية حي بن يقظان البن طفيل )دراسة حتليلية بنيوية بنظرية  -
جبامعة سونان   ةالثقافكلية  ةطالبزىرة الفائزة و تىذا البحث كتب (ستانتون

العناصر الداخلية كتابة تبحث يف كاليجاكا احلكومية اإلسالمية. ىذه ال
إن الوقائع فيها تدل  .يف تلك الرواية ةادلوجودوالعالقة بُت تلك العناصر 

 .على قوة تعليم التصوف يف وقائع كل شخص بشكل مستمر يف احلبكة
حتكي ىذه الرواية أن الشخص الرئيسي حياول أن يفهم احلقيقة احلقيقية 
بواسطة تأمل عميق بدون طريق التعليم الديٍت. فموضوع ىذه الرواية ىو 

 "عملية تأمل اإلنسان يف البحث عن اهلل".

لبحا طاىر )دراسة حتليلية بنيوية بنظرية "خاليت سفية والدر" القصة  -
جبامعة  ةالثقافكلية  ةطالب سيت منورةو تلبحث كتبىذا ا(. روبَتت ستانتون

الرواية سونان كاليجاكا احلكومية اإلسالمية. ىذه الكتابة تبحث يف 
فيها شخصان رئيسيان، مها سفية وحريب. أما . ادلنقسمة إىل مخسة أقسام

فهي الراوي "األول" العامل بكل وجهة النظر ادلستخدمة يف ىذه الرواية 
(، قرية دون اسم وبُت Luxorذه الرواية ىي لوكسور )شيء. إن خلفية ى

فموضوع ىذه الرواية ىو "إن احلسنة قد  .، يعٍت سفيةالشخصة الرئيسية
غلبت عليها السيئة". أدخل كاتب ىذه الرواية أسلوب الكناية والتشبيو 

 والتمثيل والتعبَت العامي.
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 اإلطار النظري .و 

وأما النظرية اليت استخدمها الباحث كآلة لتحليل القصة القصَتة فهي نظرية 
. يف نظريتو، قال ستانتون أن األدب ينقسم إىل ثالثة األدب القصصي لروبَتت ستانتون

( 3( ادلوضوع و2( وقائع القصة، ىي احلبكة والشخصية واخللفية و1عناصر، وىي 
 9.تهكميةوالوالرمزية النغمة ظر واألسلوب و ووجهة النالعنوان الوسائل األدبية، ىي 

 وقائع القصة (1

الشخصية واحلبكة واخللفة كل منها ىو من وقائع القصة. ىذه العناصر ذلا 
وظيفة كنص الوقائع اخليالية من القصة. إذا مجعت ىذه العناصر إىل واحد، فتسمى 

 tingkatan faktualالواقعية" )( أو "طبقة القصة struktul faktualبـ"البنيوية الواقعية" )

cerita.) 

 احلبكة  .أ 

على صورة عامة، احلبكة ىي رلموعة احلوادث يف قصة 
ادلتعلقة على رابط ( باحلوادث plotواحدة. حيدد مصطلح احلبكة )

احلكبة تشكل أىم ادلهمات يف القصة. إهنا ختتلف  10.سبيب فقط
بالعناصر األخرى، يعٌت أهنا تتربىن بنفسها ولو كانت مل تكتب 
بشكل طويل يف التحليل. ومل ديكن الباحث أن يفهم القصة فهما 
مشتمال دون فهم احلوادث الرابطة بُت احلبكة والعالقة السببية 

                                                           
9
 Robert Stanton …, hlm 92 

10
احلوادث السببية عبارة عن حوادث تسبب أنواع احلوادث األخرى وال ديكن إمهاذلا لتأثَتىا مجيع   

 القصة.



7 
 

 
 

ذلا أحكامها نفسها:  -خرىمتواسية بالعناصر األ–وتآثرىا. واحلبكة 
 واخلطوة الثا ى واخلطوة األوىل اخلطوةفال بد هبا من أن تتضمن 

. وكل من ىذه األجزاء جيب أن يكون حقيقيا متقنا منطقيا األخَتة
 ولو قدرة على إنشاء ادلفاجآت وإظهار تشوسقات وخلق حلها.

 الشخص .ب 

إن مصطلح الشخص كثَتا ما يستخدم يف سياقُت. يف 
يف القصة. ويف رجع إىل األشخاص الناشئة ياألول، الشخص  السياق

رجع إىل مزاج أنواع االىتمامات واإلرادات يالسياق الثاين، الشخص 
والعواطف واألخالق من تلك األشخاص. ويف بعض كبَت من القصة، 

 يوجد شخص واحد رئيسي ادلتعلق بكل احلوادث يف القصة.
99  

 اخللفية   .ج 

اخللفية عبارة عن بيئة حتيط بكل احلوادث ادلوجودة يف قصة 
واحدة، وعامل يتفاعل بكل احلوادث اجلارية. على صورة عادية، 
اخللفية تنشأ بكتابة وصفية. وإهنا تقدر على تأثَت األشخاص. ويف 

( وادلزاج toneالنغمة )القصص ادلتنوعة، يوجد أن ذلا قدرة إلنشاء 
(mood). 

99
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99
  36-35 . ص ,نفس ادلصدر   
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 ادلوضوع (2
ادلوضع يشكل عنصرا قصصيا يساوى بـ"ادلعٌت" يف حربة اإلنسان: ما 

إنو يوجد كثَت من القصص الذي  13جيعل احلربة شيئا يتذكر يف كثَت من األحيان.
يصف وينشأ احلوادث والعواطف اليت خيتربىا اإلنسان مثل احلب والعاقبة 

( disilusi) ر من الوىمر واخلوف والنضج واليقُت وخيانة اإلنسان لنفسو وحت
ومن القصص ما يستهدف احلكم على أخالق األشخاص فيو  والشيخوخة.

بصفتها "جيدة" أو "سيئة". وظيفة ادلوضوع مفهومة كلها، ولكن حتديده يف كثَت 
من األحيان غامض جدا. الواضح أن مصطلح ادلوضوع صعب حتديده. إن 

قصود من مزح واحد ادلوضوع كمثل "ادلقصود" يف ادلزح. كل من الناس يعرف ادل
 ولكن يصعب لو أن يشرح ىذا ادلقصود من ادلزح. 

 الوسائل األدبية (3
الوسائل األدبية قابلة ألن حتدد مبنهج الكاتب الختيار تفاصيل القصة 
وتركيبها كي حيصل إىل مناذج ذوات ادلعاين. ىذا النوع من ادلنهج زلتاج ألن 

الكاتب ويفهم ما قصد بو الكاتب القارئ ينظر هبا أنواع الوقائع بواسطة منظار 
  14من وقائع حىت تقسم التجربات.

 وجهة النظر .أ 
نقسم وجهة النظر إىل أربعة أنواع أساسية. بالرغم تمن جهة اذلدف، 

من ذلك، من اجلدير بالذكر أن توافق تلك األربعة واختالفها ديكن أن ال 
لماتو. يف األساسي"، الشخص الرئيسي يقصص بكالقاّص ادلتكلم حتدد. يف "

 اجلانيب"، القصة حيكيها شخص غَت رئيسي )جانيب(. يف "-القاّص ادلتكلم 
                                                           

13
 37 -36 ص.  ,نفس ادلصدر  

14
 47. ص ,نفس ادلصدر 
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احملدد"، الكاتب راجع إىل كل األشخاص ويعطي مكانتو يف القاّص الغائب 
ويصف كل ما ينظر شخص واحد فحسب ويسمعو ويتفكر القاّص الغائب 
غَت احملدد"، يرجع الكاتب إىل كل األشخاص القاّص الغائب  فيو. وأما يف "
. يسمح للكاتب أن جيعل شخصا ينظر ويسمع القاّص الغائبويوقف مكانة 

 15ويتفكر أو حُت ال يوجد شخص واحد حيضر.
 أسلوب .ب 

بالرغم  16يف األدب، ألسلوب ىو كيفية الكاتب يف استخدام اللغة.
ية ادلتساوية، من أن كل من كاتبُت يستخدمان احلبكة واألشخاص واخللف

–ولكن نتيجة الكتابة منهما سوف تكون سلتلفة كل االختالف. ىذا الفرق 
يقع يف اللغة وانتشر يف كثَت من األوجو مثل التعقد واإليقاع  -بشكل عام

(ritme وطول وقصران الكلمات والتفاصيل والدعابة والوضوحة ) واخليال
 تشكل أسلوبا. -ر معُتعلى قد–واجملاز. ادلزاج من تلك األوجة الشابقة 

(. toneوالعنصر الواحد الذي يتعلق تعلقا قويا باألسلوب ىو نغمة )
إن النعمة ىي موقف الكاتب العاطفي ادلوجود يف القصة. تنشأ النغمة يف 
أنواع سلتلفة سواء كانت لطيفة وخيالية وهتكمية وغامضة وصامتة وعلى صورة 

  17حلم و مليئة بالعواطف والشعور.
 
 
 

                                                           
15

 54-53ص.  ,نفس ادلصدر  
 61 ص. ,نفس ادلصدر  16
 63 ص. ,نفس ادلصدر  17
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 منهج البحث .ز 

"Metode" ادلنهج( يشتق من لفظ( "methodos الالتيٍت، مع أن ىذا اللفظ "
" معناه "يتجو" أو "عن طريق" أو "يتبع" أو hodos" ."Meta" و "metaيشتق من "
" معناه "طريق" أو "طريقة" أو "جهة". ويف حتديد أوسع، يعترب hodos"إثر" وأما "

وأسًتجيات لفهم الواقعة وىي اخلطوات ادلنظمة حلل ادلنهج مبجموعة من طرائق 
 18مشكلة توافق السبب وادلسبب.

الوصفية القيمية، ىي زلاولة البحث التحليلية ىذا البحث ىو حتليل إن نوع 
إعطاء ادلعٌت بشكل دقيق ونقدي على صورة متكررة جتاه مسألة عن ادلعرفة و 

هبا الباحث أن تساعدىا يف نيل هبذه التحليلية الوصفية القيمية يرجو  19واحدة.
 ادلمعلومات ادلضبوطة.

يشرح الباحث منهج البحث وخطواتو فيما يلي، متذكرا بأن صلاح البحث 
 معتمد على حتليل دقيق: 

 نوع البحث .1
ية بالدراسة ادلكتىو إن نوع البحث الذي استخدمو الباحث 

(library research.)   هبذا النوع من البحث، يقرأ الباحث ويتعلم ويدرس
 كل ادلصادر أو ادلواد ادلتعلقة مبوضوع ىذا البحث. 

 

 
                                                           

18
 Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Tehnik Penelitian Sastra. Cet. Ke-99 

(Yogyakarta:Pustaka Pelajar), 9009,  hlm 13 
19 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya), 9009, hlm 7 
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 مصدر البيانات .2

 هماففتنقسم إىل قسمُت، يف ىذا البحث أما البيانات ادلستخدمة 
األساسية اليت استخدمها ة . والبيانةثانويالبيانات الو  ةساسيالبيانة األ

. القصَتة حملمود تيمور ”أم!...“ قصة ىذا البحثالباحث ىنا يف 
ويساعد إدتام ىذا  البيانة األساسيةقة بعالمراجع ذات والبيانات الثانوية ىي 

 .منها متب وقواميس والشبكة اإلنًتنتية وادلصادر األخرىالبحث

 منهج حتليل البيانات .3

فهو حتليلية  ىذا البحثادلستخدم يف منهج حتليل البيانات أما  
بنيوية. ىذا النوع من التحليل ىو خطوة أوىل ويكون أساسا يف البحوث 
القادمة. مركز ىذه التحليلية البنيوية ىو عناصر اليت تبٍت بناء اإلنتاج األديب، 
ىي العناصر الداخلية. يقوم الباحث بالتحليلية البنيوية عن طريق مطابقة كل 

القصَتة وتعلمها ووصفها  ”أم!...“ة قصالعناصر البنيوية ادلوجودة يف 
معتمدا على النظرية القصصية لروبَتت ستانتون من وقائع القصة اليت تتكون 
من الشخص والشخصية واحلبكة واخللفية وادلوضوع والوسائل األدبية مثل 

 . تهكميةالنزاع والذروة والنغمة واألسلوب ووجهة النظر والرمزية وال

أن البيانات  20(Hubbermanمان )( وحابر Millesقال ميلس )
الناشئة ىي كلمات وليست عددا. ىذه البيانات على صورة شلكنة جتمع 

تدرس قبل أن استعد استتخدامها  -عادة-بواسوطة أنواع الطرائق ادلختلفة و
مثل الكتابة والتحرير ، ولكن التحليلية البنيوية ال تزال تستخدم كلمات اليت 

                                                           
20 Milles dan Hubberman, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya), 9119, hlm 93 
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ثالث موسع. ويف ىذا النوع من التحليل، ت ركب يف نص  -بشكل عادي-
 خطوات، ىي: 

 إنقاص البيانات .أ 

إنقاص البيانات حيدد بعملية االختيار وتركيز االىتمام على 
اخلامية الناشأة من مالحظات مكتوبة يف ادليدان إنقاص البيانات 

ىا وحتويلها. كما قد ع رف، إنقاص البيانات جيري متكررا طادلا وجتريد
 جترى خطة موجهة إىل حتليلية قيمة. 

 تقدمي البيانات .ب 

تقدمي البيانات ىو رلموعة من ادلعلومات ادلركبة اليت دتكن وجود 
االستنتاج واإلجراء. بالنظر إىل تقدمي البيانات، سوف ي فهم ما حيدث 

وإجراءه اعتمادا على الفهم ادلنال من ىذا  وما ال بد من القيام بو
 التقدمي.

 )االثبات( االستنتاج .ج 

إمنا االستنتاج بعض من برامج شكل كامل. وكل من النتائج أيضا 
رمبا كان اإلثبات مثل إعادة النظر البحث. أقام الباحث بتثبت طادلا 

اخلاطرة ييبال الباحث طادلا جرى البحث. ىو إعادة نظر كل ما يؤخذ 
ادليدان مث يكون أدق ويستغرق وقتا طويال بادلناقشة عنها مع  من

الذاتية ادلشًتكة" أو زلاوالت الواسعة لوضع اتفاقية "األصدقاء لتطوير 
 نسخة موجودة يف رلموعة البيانات األخرى.
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 نظام البحث .ح 

لتسهيل عملية البحث واحلصول إىل الفكرة األساسية ذلذا البحث، قسم 
الباحث ىذا البحث أربعة أبواب بينما كل منها يشرح ويدرس مشاكل تتعلق مبوضوع 
ىذا البحث. الباب األول واألبواب األخرى تركب على وجو متناسب حىت ينتج نظام 

 البحث كما يلي: 

اليت تبدأ نشأة ادلسألة، مث يبحث فيها يشمل خلفية ادلسألة  ،الباب األول
البحث ومنافعو واضحة. ولتحقيق  أىدافكون تحث عن ادلسألة الرئيسية حىت االب

أصالة ىذا البحث، يقيم الباحث بالتحقيق ادلكتيب مث يركز على اإلطار النظري. بعده، 
  لبحث.يقدم الباحث منهج البحث ونظامو كصورة الزلة عن ىذا ا

 ”أم!...“يشتمل على العناصر الداخلية ادلوجودة يف قصة  الباب الثاني
 القصَتة حملمود تيمور، وىي:

 وقائع القصة (1

 ادلوضوع (2

 الوسائل األدبية (3

حيتوي على العالقة بُت وقائع القصة وادلوضوع والوسائل األدبية  الباب الثالث
 .القصَتة حملمود تيمور ”أم!...“ادلوجودة يف قصة 

 .خادتة وفيها اخلالصة واالقًتاحات الرابعالباب 



 الباب الرابع

 خاتمة

ما سبق ذكره من أبواب، يصل الباحث اآلن إىل اخلطوة األخَتة فيبالبحث الباحث بعد أقام 
 من ىذا البحث، يعٍت اخلامتة. يف اخلامتة، يقدم الباحث خالصة ىذا البحث واالقًتاحات.

 خالصة . أ
 :اخلالصة فيما يليادلسألة ميكن تقدمي حتديد دما سبق بيانو يف 

كة والشخص واخللفية. فأما وقائع القصة إىل ثالثة عناصر، ىي احلبتنقسم  .1
القصَتة حملمود تيمور فهي احلبكة  ”أم!...“اليت تستخدم يف قصة  اخلبكة

(، تبتدأ من أول القصة حىت أخَتىا. اخلطوة األوىل تبتدأ من progresifادلتوالية )
اء إليو أجل دلرض قهره حُت متلك "األم" ابنا ربتو بكل الشفقة واحملبة ولكن ج

مدة طويلة. واخلطوة الوسطى ىي أن "األم" حزية كل احلزن وتقع يف مهوم شديد 
وىجرت ادلنزل الذي كانت تعيش مع ابنها. واخلطوة األخَتة ىي، أن أخت 

بعد ما مل تلتق هبا مدة طويلة آتية بطفل ولدتو. "األم" الصغرى جاءت إىل بيتها 
بن أختها الصغرى، فكأهنا نظرت إىل ابنها الوحيد حينما نظرت "األم" إىل ا

احملبوب ادلتوىف. رجعت محاسة حياهتا وسعادهتا، وأرادت أن تريب ىذا الطفل مع 
 أختها الصغرى.

يوجد يف القصة القصَتة شخصتان رئيسيتان، مها األم واألخت الصغرى، ويوجد 
جوزة حتب وصف الكاتب بأن "األم" شيخة ع شخص ثانوي واحد، ىو االبن.
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ابنها حبا مجا. تلبس ادلالبس الفضفاضة السود، حمنية الظهر وىي تعتمد على 
عكازهتا للمشي. وتوصف يف القصة القصَتة أن األخت الصغرى مرأة هتتم 
بأختها الكربى اىتماما. يتربىن ىذا بأهنا تود أن تزور أختها الكربى بعد أن 

ىذه القصو ىو ابن "األم"،  مسعت أن ابن أختها تويف. والشخص الثانوي يف
 ىو أربعون من عمره حُت مات وىو يف حياتو رجال نشيطا صابر مثابرا.

انية فهي مل تذكر واخللفية ادلكانية ترتكز على بيت األم واحلجرة. وأما اخللفية الزم
على صورة واضحة. إهنا تذكر باستخدام كلمات ترجع إىل وقت. وأما اخللفية 

ليئة بالتسام  دلاالقصة القصَتة ىي بيئة اجملتمع  يف ىذه االجتماعية ادلوجودة
 والشفقة واحملبة.

عنوان . ووجهة النظر واألسلوبعنوان القصة الوسائل األدبية ادلستخدمة ىي  .2
ىذا العنوان يصف رحلة األم اليت تفقد ابنها الوحيد احملبوب.  ”أم!...“القصة 

وأما وجهة النظر ادلستخدمة يف ىذه تظهر شفقة األم وحمبتها الكبَتتُت البنها. 
غَت احملدد. وكثَتا ما يستخدم الكاتب لفظ القاّص الغائب القصة القصَتة فهي 

 "كان" يف أول الفقرة وجماز التشبيو.
القصَتة حملمود تيمور ىو شفقة األم البنها  ”أم!...“ادلوضوع ادلضمون يف قصة  .3

 طول احلياة.
 ىي كما يلي: العالقة بُت عناصر القصة القصَتة .4

القصَتة عالقة قوية بينما تعلق  ”أم!...“لوقائع القصة وادلوضوع يف قصة  .أ 
 اخللفية بالشخص واحلبكة تعلقا قويا لبناء موضوع واحد.
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القصَتة ىي  ”أم!...“العالقة بُت وقائع القصة والوسائل األدبية يف قصة   .ب 
أن الوسائل األدبية كأحد العناصر الذي يبٍت ويشرح كل تفاصيل القصة 

 وجتعلها دمتعة مثَتة للعاطفة حىت تتشكل القصة شكال جيدا.
القصَتة ىي أن  ”أم!...“والعالقة بُت ادلوضوع والوسائل األدبية يف قصة  .ج 

 للوسائل األدبية دورا دلساعدة تشكل ادلوضوع وتسهيلو.
 اتاقًتاح . ب

يرجو الباحث أن تكون نتيجة ىذا البحث تتمم البحوث القبلية ادلتعلقة  .1
بالتحليل البنيوي ويزيد ىذا البحث مراجع التحليل البنيوي، خصوصا بنظرية 

 روبَتت ستانتون.
القصَتة حملمود تيمور  ”أم!...“يرجو الباحث وجود البحث القادم عن قصة  .2

ل القارء فهم معٌت ىذه القصة القصَتة بدراسة خمتلفة هبذا البحث. بذلك، يتسه
 وحمتواىا بأوجو النظر ادلتنوعة. 
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