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 األول الباب
 مقدمة

 

 خلفية البحث األول الفصل
تعبَت عن ذبربة الروح الذي أستخبلص من احلياة احلقيقية مثّ  ىياألدب أألعمال  

 فبلطى. لكن رغم ذلكتصميم و كتابة باللغة اجلميلة. البيان ذالك ىو نفس نظرية ميماسيس 
مساويا لداخل ادلنزل الذي يستخدم كعرض فقط و يكفي  أن ننظر فقط.  لكن على ال يعٍت 

. قال سواردى يف كتابو (0: 3102)سواردي, ئد ىائلةاجلانب األخر, أألعمال األدبية ذلا فوا
 : اإلجتماعية الذي بعنوان األدب

"جوانب األدب العملي ديكن أن تغَت العامل. على األقل, شخص يتمتع االدب سوف 
يغَت رأيو و يتأثر قليبل. ألن األداب يقدم رلموعة متنوعة من القيم األخبلقية, و اليت 

 ."ديكن أن تبٍت شخصية األمة
ألن األعمال األدبية ىي تقليد و عابَت مستمدة من ذبربة الروح, فإن كل األعمال 
االدبية يبحثون  أشياء عن البشر. ألنو كل من خالق األدب أو قارئ األداب أو صاحب ذبربة 
الروح ىم البشر, سواء كانت حاضرة أو تاريخ أو اجتماع أو ثقافة أو أشياء أخرى عن البشر. 

ألخَتة, واحدة من األشياء اليت يعاين منها الناس ىي فقدان قيمة االحًتام ادلتبادل يف اآلونة ا
 اليت ديلكها البشر.قو  األساس إلنسان حل

ىي حقو  اكتسبها كل إنسان وجلبها مع والدتو أو وجوده حقو  األساس إلنسان 
يف الثورة اإلجنليزية حقو  األساس إلنسان يف حياة الناس.  يف التاريخ, مت العثور على بدايات 

و أمريكا و فرنسا يف القرنُت السابع عشر و الثامن عشر. ولكن قبل فًتة طويلة من الثورة يف 
رغم أن  سبق ذكرىا يف القرآن و السنة.حقو  األساس إلنسان إجنلًتا و أمريكا و فرنسا, 

 08يف  يف لندن و الثانية 0891أبريل  01-03ادلسلمُت أعلنوا أول حقو  إنسان يف 
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)جييان حقو  األساس إلنسان من  33يف باريس. أجنب اإلعبلن اإلسبلمي  0890سبتمرب 
 , على النحو التايل:(011: 0891جيلوديو,
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ىي حقو  ال جييب إجعاجها على اإلطبل . ولكن الوقع  السابقةاحلقو  ادلذكورة 

اآلن, يف صبيع أحناء العامل, من النادر أن يتمتع الناس حيماية حقوقهم الفردية, سواء كان ذلك 
لذلك تستخدم حقائق اإلنسانية على نطا  واسع   من زمبلئة األفراد أو من احلكومة اجلماعية.
م, سواء كانت رومانسية أو شعرية, إحداىا رواية كقصص أدبية من قيل الكتاب يف أعماذل

 بعنوان ليلى ألف ليلى.
ىذه الروايات " ليلى ألف ليلى"من الروايات  جنيب زلفوظ, أبرز كاتب روائي عريب 

و بدأ الكتابة عندما كان يف السابعة  0800تنشر كتاباتو باللغة اإلجنليزية. ولد يف القاىرة عام 
ر من ثبلثُت رواية, تًتاوح من أقدم الروايات التارخيية إىل أحدث عشرة. كتب الروايات ألكث

 الروايات. مستوحاة من رلموعة كبَتة من القصص العربية الكبلسيكية.

يف رواية "ليلى ألف ليلى" جنيب زلفوظ, ديكنو بسهولة تغيَت الرموز و الشخصيات و 
الشر  األوسط, مما أدى ة يف ئعاألخادية و غَتىا من األجهزة اليت زبتلف عن قصة خيالية را

إىل رواية سياسية دينية رائعة مع سخرية متطورة ربزم آرائ حادة أو انتقادات للحكام الفاسدين 
 و سفك الدماء, و ادلكاتب القذرة, و رجال األعمال ادلاكرة و يتصرفون كأخبلقيات.

صرية يف عهد أنور الرواية ىي رمز للنقد الذي وجهو جنيب زلفوظ يف انتقاد احلكومة ادل
السادات فيما يتعلق بسياساتو االقتصدية. ألن لقد دفعت سياستها االقتصدية معظم ادلصريُت 
إىل اذلجرة إىل بلدان أخرى للحصول على وظائف بأجور الئقة. يتضع ىذا من خبلل بيان 

 سندباد كأحد الشخصيات يف رواية "ليلى ألف ليلى".

من ضبل األثاث و النقل, ال أمل ىف مشهد  ضجرت من األزقو و احلوارى, ضجرت
جديد, ىنالك حياة أخرى  يتصل النهر بالبحر, يتوغل البحر ىف اجملهول, عن جزر و 
جبال و أحياء و مبلئكة و شياطُت,  شبنة نداء عجيب ال يقاوم, قلت لنفسى: 

 ))جرب حظلك يا سندباد و ألق بذاتك ىف أحضان الغيب((..
(01) 
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ىو تعبَت عن استيائو من البلد ووظيفتو اليت ال أمل  يف تغيَتىا.  السابقبيان سندباد 
الذىاب لئلحبار للعثور على حياة أخرى, و اليت كانت ستكون أفضل حىت أن سندباد اختار 

باالنسبة لو. ما يفعل سندباد ىو نفس ما فعل شعب مصريف حكومة أنور السادات. يف 
اسة اقتصادية تدعى سياسة إنفيتح. سياسة إنفيتح ىي حكومة أنور السادات, كانت ىناك سي

سياسة ال تفيد إال الشركات األجنية و الذين األثرياء يف مصر, ليس من قبل ادلصريُت الذين 
% فقط من الشباب ادلصري لديهم و ظائف و مستقبل ناجح و 4لديهم شركات صغَتة. 

 .(3110)كارين أمسًتونج,  جعل معظم ادلصريُت خيتارون اذلجرة

, فإن رواية "ليلى ألف ليلى" تتماثل مع حالة اجملتمع السابقةبناء على البيانات الواردة 
"ليلى ألف بناء على ىذا, مث لدراسة العبلقة بُت قصة رواية " ادلصري يف عهد أنور السادات.

ليلى" وحالة اجملتمع ادلصري, جيب أن يكون ىناك منهج علمي لتتمكن من إجياد اإلجابة 
 صحيحة.ال

ىي إحد نظريات العديد  البنيوي التكويٍت, فإن نظرية (3101)يوان سوجيانتووفقا إل 
 من النظريات األدبية ادلوجودة. ىذه النظرية ىي استمرار أو تطور لرفض البنيوية اخلالصة.

يف النصوص األدبية من حيث التكوين من خبلل النظر يف  البنيوي التكويٍتنظرية  بحثت
مثل الواقع ادلكونات البّناءة و تلك ادلتعلقة باجلوانب الئلجتماعية و الثقافية اليت تقف وراءىا. 

 اإلنساين و ادلوضوع اجلماعي.

لوسيان جولدمان, الكاتب الفرنسي الذي من قبل  البنيوي التكويٍتنشأت ىذه النظرية 
زة للدراسة ( اخلصائص ادلمي0ىي األربعة: ) البنيوي التكويٍتأي جورج لكاس. مبدئ تأثر بر 

( عند ربليل بنية األدب, جيب فحصو بعناية 3األدبية تبدأ من الوحدة والتماسك وادلفهيمية. )
ة النظرة إىل العامل  ( دبثل معٌت األعمال األدبي2من قبل القارئ بطبيعتو الذاتية وادلتخيلة. )

( األدب اجليٍت ىو مؤلف وخلفية البنية اإلجتماعية 4لفئات معينة من اجملتمع. ) كممثل
 )الواقع التارخيي( للعمل األديب.
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, فإن الباحث على منقشة البحث حول: أشكال انتهاكات السابقبناء على التفسَت 
 يف رواية "ليلى ألفحقو  األساس إلنسان وعوامل حدوث انتهاكات حقو  األساس إلنسان 

 .ليلى" جنيب زلفوظ
 أسئلة البحثالفصل الثاني 

 , كانت صياغة ادلشكلة اليت اقًتحها الباحث ىي:السابقةبناء على اخللفية 

ليلى  بناء علي ربليل رواية " يف مصرحقو  األساس إلنسان ما ىي أشكال انتهاكات  .0
 ألف ليلى" جنيب زلفوظ؟

ليلى  بناء علي ربليل رواية " يف مصرحقو  األساس إلنسان ما ىي عوامل انتهاكات  .3
 ألف ليلى" جنيب زلفوظ؟

 أهداف البحث الفصل الثالث 
جوىر ىذا البحث. علي  لتحقيق األىداف اليت ىي السابقة  ادلشكلةصياغة أثَتت 
 النحو التايل:

ليلى  يف مصر بناء علي ربليل رواية "حقو  األساس إلنسان دلعرفة أشكال انتهاكات  .0
 ألف ليلى" جنيب زلفوظ.

ليلى ألف  يف مصر بناء علي ربليل رواية "حقو  األساس إلنسان دلعرفة عوامل انتهاكات  .3
 ليلى" جنيب زلفوظ.

 

 فوائد البحثالفصل الرابع 
 يف ىذه الدراسة ىناك فائدتان, مها الفوائد النظرية والعملية.على النحو التايل:

 الدراسة ىي:الفوائد النظرية يف ىذه  .0
ليلى ألف ليلى"  "يف رواية  البنيوي التكويٍتنظرية يف حقو  األساس إلنسان إثراء أحباث   .أ 

 جنيب زلفوظ.
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البنيوي ديكن استخدام نتائج ىذه الدراسة كمرجع وأيضا البحث ادلقارن لدراسات نظرية  .ب 
 ليلى ألف ليلى" جنيب زلفوظ. "أو البحث عن رواية  التكويٍت

 العملية ذلذا البحث ىي:الفوائد  .3
الواردة حقو  األساس إلنسان و  البنيوي التكويٍتتوفَت ادلزيد من  ادلعرفة حول نظرية 

ليلى ألف ليلى" جنيب زلفوظ. وتقدمي أفكار لطبلب برامج دراسة اللغة العربية و  "يف 
 ليلى ألف ليلى" جنيب زلفوظ. "رواية  و البنيوي التكويٍتنظرية  األدب دلوصلة دراسة

 اإلطار الفكرىس خمالفصل ال
 الروايات و األعمل األدبية .1

, الرواية ىي الكشف عن شظايا احلياة البشرية )على ادلدى الطويل(, ُتووفقا إست
أخرى  حيث توجد صراعات تؤدي يف النهاية إىل تغيَتات يف أسلوب احلياة بُت اجلناة. وبعبارة

, فإن الرواية ىي مقطع من حياة اإلنسان على ادلدى الويل ويعرض الصراعات الىت تسبب 
 تغيَتات يف كل ممثل.

رأي آخر أعرب عنو أمُت الدين, وىو أن الرواية ىي عمل أديب حيتوي علي عناصر من 
ادلختلفة, الفلسفة, ومشاكل احلياة احلياة, وجهات النظر, أو األفكار واألفكار حول الدين, و 

و تعريض الوسائط يف شكل لغويات وبنية اخلطاب و العناصر اجلهورية اليت تتعلقة خبصائص 
 اإلبداع األديب كنص.

حدث ىذا ألن إحدى مهام الكاتب ىي نقل أفكار الثقافة اإلجتماعية اإلنسانية من 
 دلشكلة الرئيسية.حولو. يف نقل أفكاره, نادرا مايكون الصراوة صرحيا و يعرب عنها مبشرة إىل ا

أو  ولكن بدال من ذلك, يروي الكتابات متبلة بالكلمات والقوايف واللغة اجلميلة. أو بتغطيتها
 سبويهها بقصص خيالية.

 انتهاكات حقوق االنسان .2
لؤلمم ادلتحدة مفهوم  التابعةحقو  األساس إلنسان وفقا جان ماترسون, صاغت 

 يف:حقو  األساس إلنسان 
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“human right could bee generally defines as those right 
which are inherent in our nature and without which 

we cannot live as human” 
 ادلعٌت:

ىي حقو  متأصلة يف البشر بطبيعتها وبدون ذلك, ال ديكن حقو  األساس إلنسان "
 البشر يعشون كبشر."

لكل حقو  األساس إلنسان ئما ضباية فإن لتكون اإلنسان كما اإلنسان, فيجب دا
 إنسان من أي هتديد.

وفقا جبلل الدين زلمد إبن مهرين إبن منطور يف مقالتو بعنوان ليسان العرب. يف اللغة 
كلمة احلقو , تفسرىا أحكام, التزامات,   العربية, تأيت كلمة احلق من نطق احلق و األساسي.

أكيدة, صحيحة وحق. بينما ادلبدأ يعٍت األساس أو األساس لشيء ما. فإن إذا مت اجلمع بُت 
ىي أساس األحكام اليت حقو  األساس إلنسان فسوف يتبُت أن  معٌت احلقو  و ادلبادئ,
 حيتفظ هبا كل إنسان.

 تعريف االنتهاكات حقوق الإلنسان .أ 

كل فعل   ىو وتعريف .بشأن انتهاكات حقو  الئلنسان 3111لعام  31نون رقم يف القا
يقوم بو شخص أو رلموعة من األشخاص, دبا يف ذالك أجهزة الدولة, إما عن قصد أو عن 

لشخص ما أو رلموعة من األشخاص أو يكلفها حقو  األساس إلنسان إمهال, مما يقلل من 
احلصول عليها, أو خيشى أال ربصل على تسوية قانونية و مل يتم ا أو يلغيها أو يسقطها قنون

 عادلة و صحيحة, بناء على اآللية القانونية ادلعمول هبا.

 أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان .ب 

و قو  األساس إلنسان ينقسم شكل االنتهاك إىل نوعُت من االنتهاكات اخلطَتة حل
 :االنتهاكات البسيطة احلقو  اإلنسان. ما يلي ىو التفسَت



 

8 
 

 االنتهاكات اجلسيمة حلقو  اإلنسان. (0
 )القتل اجلماعي )اإلبادة اجلماعية  (أ 

اإلبادة اجلماعية ىي أي فعل يتم تنفيذه هبدف تدمَت أو تدمَت كل أو جزء من رلموعة 
من األمم واألعرا  واألعرا  واألديان من خبلل القيام بأعمال العنف )الدستور رقم 

 اإلنسان( .بشأن زلكمة حقو   31/3111

 جردية اإلنسانية (ب 

اجلردية ىي فعل يتم تنفيذه يف شكل ىجوم يستهدف السكان ادلدنيُت ادلدنيُت الذين 
)الوديا مهارتيا  يقومون بطرد السكان قسرًا والقتل والتعذيب والعبودية وادلصادرة وما إىل ذلك

، 3108.) 

 انتهاكات معتدلة حلقو  اإلنسان (3

ال تقتل قو  األساس إلنسان ىي انتهاكات حل قو  األساس إلنسان انتهاكات معتدلة حل
 علي النحو التايل:أرواح اآلخرين. 

 الضرب (أ 
 سوء ادلعاملة (ب 
 التشهَت (ج 
 ردع الناس من التعبَت عن اآلراء (د 
 احلرمان أو أخذ ممتلكات اآلخرين (ه 

 
 العوامل المسببة النتهاكات حقوق اإلنسان .ج 

إىل عنصرين مها العوامل حقو  األساس إلنسان تنقسم العوامل اليت تسبب انتهاكات 
 :(01: 3101)كيميديقبوض, الداخلية والعوامل اخلارجية. فيما يلي مناقشة ذلاتُت النقطتُت
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 العوامل الداخلية (1

العوامل الداخلية ىي تشجيع الشخص على ازباذ إجراءات عادية التعرض لآلخرين 
 األشياء اليت ذبعل عوامل داخلية:، فيما يلي بعض (01: 3101)كيميديقبوض,للخطر

 أنانية أو أنانية جدا (أ 
 اخنفاض الوعي حقو  اإلنسان (ب 
 موقف غَت متسامح (ج 

 العوامل الخارجية (2
ربه على  العوامل اخلارجية ىي العوامل اليت تنشأ من خارج الكائن البشري واليت ذبج

شياء اليت ألفيما يلي ا. (01: 3101)كيميديقبوض,لآلخرينحقو  األساس إلنسان انتهاك 
 تتضمن عوامل خارجية:

 إساءة استخدام السلطة (أ 
 ضباط إنفاذ القانون غَت احلاسم. (ب 
 سوء استخدام التكنولوجيا (ج 
 الفوار  االجتماعية واالقتصادية (د 

 
 البنيوي التكوينينظرية  .3

ىي واحدة من نظريات العديد من النظريات األدبية ادلوجودة.  البنيوي التكويٍتنظرية  
ىذه النظرية ىي استمرار أو تطور لرفض البنيوية اخلالصة. رباول مقاربات البنيوية دراسة النص 
األديب من حيث البنية ، من خبلل النظر إىل ادلكونات ادلكونة البناءة واليت ترتبط باجلوانب 

 .تكمن وراءه. مثل احلقائق اإلنسانية واألوصاف اجلماعية االجتماعية الثقافية اليت

نشأت ىذه النظرية الوراثية للبنية من قبل لوسيان جولدمان ، الكاتب والفيلسوف 
وعلم االجتماع الروماين الفرنسي الذي تأثر برأي جورج لكاس. ىذه النظرية مذكورة يف كتابو 



 

11 
 

)جومان   ادلأساوية يف بينات باسكال ومآسي راسُت"ادلعنون "اإللو ادلخفي: دراسة للرؤية 
( اخلصائص ادلميزة للدراسة 0ىي األربعة: ) البنيوي التكويٍتمبدئ  .(030: 3101كوتى, 

( عند ربليل بنية األدب, جيب فحصو بعناية 3األدبية تبدأ من الوحدة والتماسك وادلفهيمية. )
دبثل معٌت األعمال األدبية النظرة إىل العامل   (2من قبل القارئ بطبيعتو الذاتية وادلتخيلة. )

( األدب اجليٍت ىو مؤلف وخلفية البنية اإلجتماعية 4كممثل لفئات معينة من اجملتمع. )
 )الواقع التارخيي( للعمل األديب.

، االنتباه إىل الكمال ، إىل الكل. ،الذي ىو  أوالالبنيوية لديها العديد من اخلصائص.   
يوية ليست أجزاء من رلملها ، ولكن شبكة العبلقات القائمة بُت تلك أساس دراسة البن

، ال تفحص البنيوية بنية سطحها ، ولكن البنية  ثانياً األجزاء ، اليت توحدىا يف رلملها. 
، يتضمن التحليل الذي مت إجراؤه ىياكل متزامنة  ثالثًاادلوجودة ربت الواقع التجرييب أو وراءه. 

، اذليكلية ىي طريقة يف مناىضة ادلسألة )وليس السببية ولكن  رابعًانة. ال ىياكل غَت متزام
 قانون تغيَت الشكل(
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Figure 1خريطة المفهوم 

 الدراسات السابقة السادسالفصل  
ىي إحدى النظريات اليت يستخدمها الباحثون على نطا  واسع ،  البنيوي التكويٍت

لفحص األعمال األدبية اليت تريدون دراستها من حيث الًتكيب ، من خبلل النظر يف 

نجيب " ليلى ألف ليلى" رواية 
 محفوظ

ما هي أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان . 1
ليلى ألف " في مصر بناء علي تحليل رواية 

نجيب محفوظ؟" ليلى  

ما هي عوامل انتهاكات حقوق اإلنسان . 2
ليلى ألف " في مصر بناء علي تحليل رواية 

 نجيب محفوظ؟" ليلى

 نظرية البنيوية الجينية

 الهيكل األدبي. 1

 الحقائق اإلنسانية . 2

 ألوصاف الجماعية الجماعية . 3

 

ليلى " رواية الدراسة في  تتائج
 نجيب محفوظ" ألف ليلى
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ادلكونات ادلكونة اليت تبٍت والعبلقة بُت ىذه ادلكونات والبحث عن عبلقتها باجلوانب 
 ؛ التكوينية دراسات اليت تستخدم نظرية البنيويةاخللفية.فيما يلي بعض ال-االجتماعية والثقافية

فَتواندلونج من قبل فرانز   رواية ضي يف  البنيوي التكويٍتتحليل الأطروحة بعنوان "
مقدمة من ليندا دوي ماستويت ، طالبة لتعليم اللغة األدلانية ، كلية اللغة والفن ، جامعة " كافكا

،  الداخلية( العناصر 0.ربتوي ىذه الدراسة على الوصف ) 3101والية يوجياكارتا يف عام 
( خلفية احلياة االجتماعية والثقافية 2، ) ىى( الظروف االجتماعية والثقافية جملتمع برا3)

البنيوي فرانز كافكا من خبلل ضي فَتواندلونج ( رؤية ادلؤلف العادلية يف رواية 4ف ، و )للمؤل
 .التكويٍت

أطروحة بعنوان "التحليل البنيوي التكويٍت للنص السينمائي للسكان األصليُت من إعداد رشيد 
بوشارب" مقدمة من رضبي دوي رىايو ، طالب متخصص يف تعليم اللغة الفرنسية يف كلية 

( وصف 0ربتوي ىذه الدراسة على: )3101للغة والفنون ، جامعة والية يوجياكارتا ، ا
( وصف 3للعناصر اجلوىرية الواردة يف نص السينمائي للسكان األصليُت لرشيد بوشارب)

اخللفية االجتماعية والسياسية اليت أثَتت يف نص السينمائي للسكان األصليُت بواسطة رشيد 
 .لف يف نص السينمائي( وصف ادلؤ 2بوشارب. )

أطروحة بعنوان "التحليل البنيوي التكويٍت يف أعمال رواية فَت فَتوندلونج من إعداد فرانز  
كابكا" مقدمة من طالب متخصص يف تعليم اللغة األدلانية يف كلية اللغة والفنون ، جامعة 

وىرية ( وصف العناصر اجل0.حيتوي ىذا البحث على: ) 3101والية يوجياكارتا يف عام 
( وصف للظروف االجتماعية والثقافية 3الواردة يف رواية فَت فَتوندلونج بقلم فرانز كافكا )
( وصف للحياة االجتماعية وثقافة ادلؤلف 2جملتمع فراحى الذي عاش خبلل فَت فَتوندلونج . )

عادلية ( وصف النظرة ال4الذي يؤثر على نظرتو للعامل. حبيث يكمن وراء إنشاء العمل األديب. )
 .للمؤلف اليت تستند إليها األعمال األدبية

مقال بعنوان "التحليل البنيوي التكويٍت لرواية القارب الورقي من تأليف ديوي ليستاري " مت 
. حيتوي 3101، ديسمرب  3الرفع بواسطة إإس سونداري يف رللة ضيكسا ، اجمللد األول ، ال. 
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( 3لرواية ورقة القارب بقلم ديوي ليستاري. ) ( وصف العناصر اجلوىرية0ىذا البحث على: )
( وصف اخللفية التارخيية / األحداث 2الوصف االجتماعي والثقايف يف بيئة ادلؤلف. )

 االجتماعية للشعب اإلندونيسي اليت أثرت يف إنشاء رواية القارب الورقي.

، استخدم الباحث يف ىذه الدراسة نظرية  السابقةخيتلف عن الدراسات ادلذكورة 
حقو  األساس إلنسان ( أشكال انتهاكات 0لوصف مناقشة البحث حول: ) البنيوي التكويٍت

يف مصر بناًء على ربليل رواية "ليلى على حقو  األساس إلنسان ( عوامل انتهاكات 3و )
 ليلى" للمخرج جنيب زلفوظ.

 


