
 

 

 الباب االول

 مقدمة

 البحث خلفيةا. 
 املؤلف خليال نتيجة اجملتمع وسط يف األدبية األعمال تولد, إحدى وسائل القراءة هي األدب

 صورًة تصبح األدبية األعمال ،استنتاج احلالة هذه ، يف احمليطة االجتماعية الظواهر على انعكاسه وكذلك

 أحد ، لفهمها خمتلفة ونظرايت أنواع إىل حاجة هناك احلالة هذه يف ,1الشخصيات دور من اليومية للحياة

أدب األطفال هو شيء يشري إىل قصة عن احلياة ترتبط ارتباطًا وثيًقا , 2أدب األطفال  هو ةاألدبي األنواع

 3اللغة املناسبة للنمو الفكري والعاطفي لألطفال  . ألطفال الذين يستخدمونبعامل ا

أدب األطفال  حمتوايت فهم أو األديب،ملعرفة التحليل منهج نظرايت و فهم ملعرفة مهم الشرح بذلك

 االهتمام زايدة هي البنيوية نظرية إن. البنيوية نظرية هي نظرايهتا إحدى وفهم معرفة إىل حلاجة عميقة

 األدبية األعمال عناصر بني املتبادلة العالقة هي البنيوية نظرية وهدف. األدبية األعمال حمتوايت بعناصر

 .4الكلي املعىن تنتج اليت
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 العاملي ابالنتصار التمسك صاحب ورثة هم األطفالو  ، العامل يف األمة حلالة صورة هي األخالق

 (2011 ، الف جوهر. )الكرمي أبخالق ونمتمتع واكان  نإ وذلك ،

 الفساد مثل ، املتنوعة واالقتصادية والسياسية االجتماعية  من البلدان مشاكل يف حكومة تشغل 

 احلكومات تستبعدها اليت األخالقية املشاكل جيعل ذلك إىل وما الطبيعية والكوارث املرور وحوادث والتواطؤ

 (.2011 رستو،) بلدان كل  ىف ايل التدهور  يسبب وهذا. البلدان خمتلف يف

 يكون ميال لألطفال أخالقي تدهور لذلك. احلياة يف كبرية  تغيريات إجراء  بسبب  تقدم الزمن 

 تسبب مما العامل أحناء جلميعمثاال  وهذا (2011 رستو،. )املنحرفة السلوك يف االجتماعية للثقافةعظيما 

 على تؤثر الثقافات فإن ، للغاية يرحم ال الذي الثقايف للتسلل سبًبا كذلك   كوهنا.اجملتمع على التأثري يف

 احلفاظ يتم الذي الشرقية الثقافة على تؤثر الليربالية الغربية  والثقافة. أخرى إىل دولة من لبعض بعضها

 األخالقية تدهور إىل مييل الذي التغيري هو للغاية احملزن  التأثري. لدينيةا القيم قبل من وتنظيمها عليها

 (.2013 ، فرامتا داين بييت. )واملعنوية

 الفتاح عبد الرئيس على قضائية دعوى صربي مسري يدعى ، مصر يف وقعت اليت املثايل واحلدث

 ىف ليسوا ولكنهم خطرية جرائم رتكبواا للذينا أتثري له ليكون لألطفال اجلنائي القانون لتعديل ، اجلانب

. املصريني األطفال بني معنواي تضرر ألنه تنفيذه من بد ال كان  التعديل أن دعواه ويف. القانونية السن

 .(2014 ، العربية)



 

 

 يف الخالقا حالة إيل ننظر عندما ، املماثلة احلوادث هناك إندونيسيا يف ، فحسب مصر يف ليس

 ولكن العامة صلحةمل اهلدف مل جتد حيث. اجملتمع أفراد بعض معنوايت ضررتت فقد ، الكبرية املدن

 .الشخصية املصاحل

 فرتاءن االاالونشر  ، قيلةث أو كانت  خفيفة السيئة ألفعالاب الصدق ، الشجاعة ، العدالة ، احلقيقةتغطى 

 .يآتلسعري ذلك من او ، السرقة ، الكذب ، لعق ، اخلداع ، األغنام قتال ، احلصاد ،

 الذين األطفال إىل ميتد بل ، الكبارفحسب يعاين ال إندونيسيا يف األخالقي اخنفاضتوقع 

 من اآلابء اشتكى ،أوقات البارحةال يف. اإلندونيسية والدولة األمة عن للدفاع النضال مواصلة ىف يُتوقع

وهؤالء االمثال   جلنسيا واالحنراف اآلخرين وأمن سالم يزعج الذي حىت ن لشرير العاديم همأطفال شرير

 5.اإندونيسي  ىف من اخنفاض األخالق

 من األابء اإلنرتنت ماستخدا يف  صارمة رقابة وجود األخالقي  حنو األطفال  بعدم  توقع اخنفاض

 ، احلالة هذه يف. مصر ىف العالية اإلجرامية تصرف يف تسبب مما ، والرعب السادية أفالم مشاهدة مثل ،

و البنات برجال كثري حن  وجد االغتصابل الضروري هي املصريني األطفال على للغاية صارم قانون تطبيق

 .(2014 العربية يف صربي. )معا
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 ألولئك وخاصة ، املصريني للألطفا الزايدة االهتمام إيالء إىل املصرية احلكومة حتتاج بتلك الواقعة

 للسيسي الرائسي النتصارا افتتاح عند حدث كما  إجرامي بشكل يتصرفوا حىت الطفولةم منذ إمهاله مت الذين

 .(2014 العربية يف صربي. )معا احلشد اغتصب الفتيات يوجد حىت

 عن أعمارهم قلت الذين املصريني األطفال على حيكم قانونً  املصرية احلكومة أصدرت وهكذا

 (2014 ، العربية. )عاًما 15 أقصاها ملدة ابلسجن العنف  ارتكاب

 وهي والتوتونت راءاتالق تقدم اليت اإللكرتونية أو املطبوعة اإلعالم وسائل نم  أتثري هو هذا

 قراءة وهي مهم، الطفالا حنو القراءة ، لكلذا(. 2013 ، فرامتا داين بييت) األخالق تعليم إىل تفتقر

 من مةاأل هذه تساعد أن ميكن القراءة أن يعين وهذا. ومعرفة لفهم وسيلة هي القراءة ألن. وثقيلة جيدة

 (.2014 ، التقوى توكل) تواجهها اليت املختلفة احلياة مشاكل

قصة عماًل حتليلًيا على األعمال األدبية يف شكل  ثةالباح تبحث،  حبثالا وهكذا ، يف هذ 

للمخرج كامل كيالين ، بنهج بنيوي. قال روبرت ستانتون أنه يف البنيوية  "شجرة احلياة" بعنوان األطفال

من  لكامل كيالين هي صورة  "شجرة احلياة قصة ، مها حقائق القصة ووسائل األدب. هناك موضوعان 

 .6ويعيش مع أم مريضة فقرياقتصادي  يواجه لو كان، الكرميةيعيش أبخالق  , هويوسف مسىيتيم ي
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 مليًئا كونه  إىل ابإلضافة ، األول. تقدميها متكن الباحثة الذي األسباب يتعلق البحثهذا  اختيار 

 ابستخدام فحصت لالهتمام مثرية أيضا اليومية احلياة يف تطبيقها ميكن اليت األخالقية والقيم رسائلابل

 أخذ من يتمكنوا حىت لألطفال خاصةً  الصغري، يوسف للقراء تعرف أن ةالباحث ريدت ، اثنًيا. البنيوية

 احلياة فهم يف يةأخالق رسائل يعطي طفاًل  الصغري يوسف يكون حيث ، الصغري يوسف سلوك من إبرة

 7حياته. يف التحدايت له كان  لو ، لآلابء والطاعة والفرح واإلخالص واملثابرة الصرب ، الثبات عن

 البحثحتديد ب. 
 :وهي مناقشتها سيتم االمور اليت هناك البحث، خلفية على بناءً   

 كيالين؟  لكامل "شجرة احلياة" األطفالقصة  العناصر الداخلية يف كان  كيف .1

 كيالين  كاملل "شجرة احلياة" األطفالقصة  يف شجاعاليتام األمن  األخالقية الرسالة ماهي .2

 البحثغراض ج. ا
 :وهي ، تقدميها الباحثة متتس اليت غراضاأل هناك ، البحثحتديد  على بناءً   

 كيالين  للكامل  "شجرة احلياة" األطفالقصة  يف الداخلية العناصر شرح .1

 كيالين  لكامل " شجرة احلياة " األطفالقصة  يفشجاع اليتام األمن  األخالقية الرسالة شرح .2
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 البحث فواءدد. 
 .وعمليا نظراي منها واالستفاد  نتائج يرجى البحث هذا من 

 النظرية الفوائد .1

 األدب جمال يف وخاصة للبحث مغزى ذات مرجعية ا(. إعطاء

 للعمل املتعمق املعىن فهم يف األدبيني املتحمسني لفهم األساس يعطي ان ميكن البحث ب(. هذا

 .األديب

 جمال يف خاصة للباحثني مدخالت وتوفر املتصلة البحوث مقارنة يكون ان ميكن البحث ج(. هذا

 .األدب

 العملية الناحية من  الفوائد .2

 الرسالة أخذ من يتمكنوا حىت ، القراء جلميع عام بشكل األطفال به حيتذى منوذًجا البحث هذا ا(

 .كيالين  لكامل "شجرة احلياة" األطفالقصة  يف وردت صغري لطفل األخالقية

 

 



 

 

 عراض البحوث السابقةاسته. 
قصة  يف البحث موضوع كان  ، البحث هذا يف. للبحث كمرجع  كائنا  يكون أن جيب ، البحث يف 

 للبحوث ة مراجعالباحث قدمتس مث. وراثي هيكلي منهج مع كيالين  لكامل "شجرة احلياة" األطفال

 :التايل النحو على الباحثون استخدمها اليت السابقة

 األدبية التدريس مواد و فوادي. أ" اخلارج يف األطفال" رواية يف املعنوية ةالرسال بعنوان البحث 

 اللغة قسم ، 2018 يف فحلوزي ريزا كتبها  ، هيكلي هنج ابستخدام/   العليا الثانوية املدرسة يف البديلة

فحلوزي  ريزا وكشف. سيمارانج يف سيمارانج والية جامعة ، والفنون اللغة كلية  ، األدب وتعليم اإلندونيسية

 هي ، أشكال ثالثة من تتكون فوادي. أ" اخلارج يف األطفال" قصة ويف ، أخالقية رسائل عن حبثه يف

 والصالة الدينية واملعرفة والتحويل والشكر العبادة ذلك يف مبا ، وإهلهم البشر بني العالقة يف األخالقية نتائج

 ابلنفس والثقة االنضباط ذلك يف مبا ، أنفسهم مع اإلنسانية علقة يف األخالقية نتائج. القرآن وقراءة

 األخالق ذلك يف مبا البيئة مع اإلنسانية علقة يف األخالقية نتائج ؛ واملثابرة والتفاين والقراءة والفضول

 .واالحرتام والرعاية واملشاركة واالهتمام والثناء واحلب

 األخالقية الرسائل حتليل وهو فيه قالتحقي سيتم الذي البحث مع االول البحث يف التشابه هناك 

 .البحث موضوع يف خمتلفة ولكنها البنيوية هنج مع

 نور كرمية  هاتكتب  ، تفوت ال اليت اجلنة يف األخالقية الرسائل حتليل بعنوان البحث ، ذلك بعد 

. ارماكس الدين عالء اإلسالمية اجلامعة ، واالتصال الدعوة كلية  ، الصحافة قسم ، 2017 سنة وحيده



 

 

 واملساحمة ، والصرب ، تفوت ال اليت اجلنة رواية يف األخالقية الرسالة عن حبثها وحيده يف نور كرمية  كشفت

 الداخلي الضغط وتظهري تفوت ال اليت اجلنة يف الزوجات تعدد أتثري عند واللطيفة ، واخلريية ، واملخلصة ،

 .النفسية والتغريات

 األخالقية الرسائل حتليل وهو فيه التحقيق سيتم الذي لبحثا مع الثاين البحث يف التشابه هناك 

 .البحث موضوع يف خمتلفة ولكنها البنيوية هنج مع

 ندية ، أمساء رواية السالم عليكم بيجينغ يف األخالقية الرسائل حول اخلطاب بعنوان البحث مث 

 جامعة يف والتواصل الدعوة ةبكلي اإلسالمية واإلذاعة االتصال قسم ، 2016 عام سييت يف مصرية كتبها

 والتودد والصرب التقوى من تتكون وهي  روايتها يف أخالقية رسالة عن حبثها يف  كشفت.  واليسونغو

 .واالمتنان االجتماعي

 الرسائل حتليل أي ، فيه التحقيق سيتم الذي البحث مع  البحث ذلك يف تشابه أوجه هناك

 .سةالدرا موضوع يف خمتلفة ولكنها األخالقية

 كتبها  مرينيسي فاطمة بقلم احلارمي النساء أحالم رواية يف األخالقية الرسالة بعنوان البحث مث

 التعبري على حبثه يف يهدف. الدين حسن جامعة ، آسيا غرب يف األدب قسم ، 2016 عام يف اتمراينتو

 اإلنسانية العالقات نم  مرنيسي فاطمة األعمال عن  تتضمن وهي الرواية تلك  يف املعنوية الرسالة عن

 .ربه مع االنسانية وعالقة االجتماعية بيئتها مع اإلنسانية والعالقات نفسها مع



 

 

 األخالقية الرسائل حتليل أي فيه التحقيق سيتم الذي البحث مع البحث ذلك يف تشابه أوجه هناك

 .الدراسة موضوع يف خمتلفة ولكنها

 حممد أتليف ، غنجوي نظامي للشيخ اجملنون ليلى قصة يف املعنوية الرسالة بعنوان البحث ,واألخري

 حممد يهدف. الدين حسن جامعة ، الثقافية العلوم كلية  ، العريب األدب قسم ، 2012 عام يف ريس

 من تتكون اليت غنجوي نظامي الشيخ أعمال عن قصتها يف األخالقية الرسالة عن التعبري إىل حبثه يف ريس

 .للشركاء والوالء واملثابرة موالكر  واملودة الصرب رسائل

 األخالقية الرسائل حتليل أي فيه التحقيق سيتم الذي البحث مع البحث ذلك يف تشابه أوجه هناك

 .الدراسة موضوع يف خمتلفة ولكنها

 كيالين  لكامل "شجرة احلياة" األطفالقصة  عن الباحثة ستحلل السابقة، استنادا ابلدراسات

 .الدراسة هلذه مشاهبة دراسات الباحثة جتد مل ، اآلن حىت .البنيوية دراسات ابستخدام

 التفكري ساسو. ا
 بشكل. الطفل ذاكرة على مؤثرة األطفال ويقرأها أخالقية رسائل على حتتوي اليت األدبية األعمال

 على حتتوي اليت األدبية لألعمال ميكن ذلك إىل ابإلضافة. الطفل ذهن اىل القصة ستدخل مباشر غري

 لتكون الفكر قوة هو اخليال. األطفال لدى اخليال وتعزيز املتعة وتوفر األطفال لغة تطور طفالاأل قصص



 

 

 الشجاعة هو األدب ألن .8الفرد نفس ىف الواقعة واألحداث واللوحات واملقاالت الصورة إنشاء على قادرة

 9.األمة للتعبريوإلفادة

 أدب األطفال. موضوعا أدب األطفال الباحثةتستخدم ، األديب العمل يف األخالقية الرسالة ملعرفة

 الواضع يصور األطفالب أد نطاق. االجتماعية للحياة الواقعية صورة لتقدمي وسيلة هي أديب عمل من جزء

 فإن ، نتونلستا وفًقا. األطفالأدب  يف الشخصيات أو املؤلف خالل من حدث أو حدث خالل من

 املعقدة الجتماعيةا واملواقف الشخصيات على تشمل القاتوالع شخصية تطور تقدمي على قادرة الرواية

 .(2015 ، فاروق. )ابلتفصيل املاضية واألحداث

 احلالة هذه يف. االديب ملع يف األخالقية الرسالة ملعرفة املناسبة يف هذا البحث األساليب استخدام

 الدين أو احلياة نظرة على يؤسس بيئتهم يف الناس هبا تتمسك اليت السلوكيات من جمموعة هي األخالق ،

 القواعد هي األخالق إن شافر يقول. بيئته يف تنطبق اليت ابلقيم يتخلق ان جيب أبنه الوعي على تقوم و

 (.22: 1986: دارويسو ابمبانج. )ابجملتمع يتعلق فيما شخصيةال هبا حتكم اليت

 دورات من واحدة هي والتاريخ. يباألد العمل يف األخالقية الرسالة ملعرفة مناسبة وسيلة هي البنيوية

 احلياة جماالت مجيع دخول يف األديب النقد نظرايت من كواحدة  البنيوية جنحت. األدبية األساليب تطور

 العناصر يف مهًما دورًا البنيوية تطور يضع ، احلالة هذه يف. البشر فهم يف  حديثة نظرية واعتربت البشرية
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 حماولة هي البنيوية 10.وجمموعتها العناصر جمرد من أكثر هي البنية إن ويقال ، البنيوية خلصائص املميزة

 ال حيث ، األديب شكل يف هنا الكائن 11.اللغة غري أخرى وأنشطة أشياء على اللغوية النظرية لتطبيق

 12.املباشرة األدبية الدراسة نظرية على بناءً  إال واضحة األدبية األعمال جتميع ميكن

 يف األطفال هلا ضيتعر  اليت املشكلة إجياد يكون بل فحسب، ومنهج عملية البحث هذا يتكون ال

 منحرفة أفعال يرتكبون ذينال القاصرين سجن قوانني هناك تكون حىت, مصر حنو مبا العامل من خمتلفة أحناء

 .اجلدل سيسبب

 ، الينكي  لكامل" اةاحلي شجرة" األطفالقصة  يف األخالقية الرسالة معرفة إىل البحث هذا يهدف

 .وشخصيته وطابعه يوسف شخصية منة إبر القراء أيخذ أن هبدف

 .لبنيويةا هنج ابستخدام الوصفي التحليل طريقة هي البحث هذا يف املستخدمة الطريقة

 :يلي كما  هو بصراي الدراسة هذه يف التفكري اساس

                                                           
10 Kutha, Nyoman,2015, Teori, Metode, Dan Teknik Penelitian Sastra, Pustaka Pelajar,Yogyakarta/76 
11 Eagleton, Terry, 2010, Teori Sastra, Jalasutra, Yogyakarta./140 
12 Wellek, Rene. 1989, Teori Kesusastraan, Gramedia, Jakarta./39 



 

 

 

 الكتابة ز. منهجيات
 :التايل النحو على الكتابة نهجياتم الباحثة استخدمت ، البحث هذا يف املناقشة لتسهيل 

 وأهداف ، حتديد البحثو ، البحث خلفية من تتكون مقدمة عن عبارة ، األول الباب

 ، البحث خطوات وطرق ، التفكري اساسو ، املتصلة السابقة والبحوث ، البحث وفوائد ، البحث

 .املنهجية والكتابة

 األخالقية. الطبيعة ، البنيوية ، الاألطفقصة ال حول النظرايت دراسة هو الثاين الباب

 البحث منهجية الثالث الباب

 .التحليل هو الرابع الباب

 "شجرة الحياة"قصة األطفال 

الداخليةعناصر ال
قصةالمن 

معنويةرسالة 

ليةالنتيجة التحلي

ةي  و  ي  ن  نهج الب  



 

 

 والتوصيات االستنتاجات يتضمن الذي االختام هو: اخلامس الباب

 املراجع

  مرفق
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