
 

 

 الباب األّول 
 مقّدمة 

 خلفّية البحث .أ

إن أعمال العنف اليت حتدث يف اجملتمع مقلقة بشكل متزايد. يف حل نزاع أو مشكلة 

أعمال العنف على أهنا استخدام متعمد ميكن تفسري  ،  مصحوبة أبعمال عنف. بشكل عام

للقوة اجلسدية أو القوة أو التهديدات أو العنف الفعلي ضد النفس أو ضد شخص آخر  

مما يؤدي إىل إصابة أو من احملتمل أن جيرح أو يقتل أو يؤذي  ،  أو ضد جمموعة أو جمتمع

ذلك العنف    مبا يف،  منو غري طبيعي أو خسارة. هناك العديد من أشكال العنف،  نفسيا.

 اجلسدي والعنف اللفظي والعنف النفسي والعنف االقتصادي والعنف الرمزي واإلمهال.

مثل القصص املنشورة يف القصص ،  من احلياة الواقعية  ّيةاألعمال األدبية نسخة أصل 

القصرية والرواايت والدراما وغريها. األعمال األدبية هلا أنواع خمتلفة من االختالفات يف 

إيصاهلا يف  اللغة  سرد  ،  أسلوب  خمتلفة يف  خربات  مؤلف  لكل  القصص يف وذلك ألن 

القصرية والقصص  نظرًا ألن لو ،  الرواايت  اإلنسان.  أخالقية حلياة  رسالة  متطلبات  كلها 

وتعكسها البشرية  احلياة  وصف  هي  األدبية  لألعمال  الرئيسية  حياة  ،  الوظيفة  أن  كما 

 (. 2015راتنا، ) اإلنسان نفسها تتطور دائًما



 

 

،  إنشاء األعمال األدبية بناًء على أحداث حقيقية يف العامل سجلها خيال املؤلف   ظهر

ميكن استنتاج أن األعمال األدبية هي وسائط املؤلف للتعبري عن أنواع خمتلفة من  ،  وابلتايل

العملية اإلبداعية اليت يقوم هبا. ال يهرب املؤلف يف عمله من وصف الظواهر    خالل  األفكار  

حبيث ال يكون من غري املألوف  ،  اليت حتدث يف احلياة الواقعية مث ختيلها يف األعمال األدبية

،  خيال املؤلف ل األدبية أن تثري دائًما صراعات أو توترات داخلية يف قصصه.يف األعما

 ميكن استنتاج أن األعمال األدبية هي وسائط املؤلف للتعبري عن أنواع خمتلفة،  وابلتايل

 العملية اإلبداعية اليت يقوم هبا. ال يهرب املؤلف يف عمله من وصف خالل   من األفكار

 حبيث ال يكون،  ختيلها يف  األعمال األدبيةُأجرِي    الظواهر اليت حتدث يف احلياة الواقعية ث 

 .من غري املألوف يف األعمال األدبية أن تثري دائًما صراعات أو توترات داخلية يف قصصه

يف احلياة االجتماعية. ميكن أن حتدث النزاعات   منتشر    الصراع االجتماعي عرض  

واالختالفات   الرأي  يف  االختالفات  املصاحل  بسبب  يف  واالختالفات  الثقافية  أو  العرقية 

الصراع هو عملية اجتماعية    هوكييف    سوكانتواملوجودة يف جمتمعات معينة. أوضح   أن 

ابلتهديد  ،  معارضة األطراف األخرى  خالل  حياول فيها األفراد أو اجلماعات حتقيق أهدافهم  

 (.1986 ،أو العنف. )هوكي

والغضب الكراهية  النزاع عموًما مشاعر  املتورطة يف  األفراد  واجلماعات  ، يستخدم 

 ومشاعر الكراهية والغضب هي ما يشجع األفراد واجلماعات على مهامجة وإيذاء الطرف 



 

 

 حتديد الصراع دائًما ابلعنف. يتماشى، ُأجرِي   اخلصم مما يؤدي إىل أعمال عنف. لذلك 

 الذي يوضح أن العامل الرئيسي الذي  (2016)يف كتابه  سوكانتو   هذا التعبري مع رأي

 . يثري الصراع هو حتقيق رغبة الفرد يف حتقيق أهدافه مصحوبة ابلتهديدات والعنف

الكبري اإلندونيسي  القاموس  من كلمة،  يف  العنف  تُعطى  "صعب"   أييت   واليت 

 فعل شخص أو جمموعة يتسبب يف )2(،  واليت هلا معىن )1( شيء )صعب(،  الالحقة

العنف  تعريف  )3( إكراه. )سيتياوان  2017(. ميكن  أو و فاة شخص. شخص   إصابة 

 من، على أنه فعل ميكن أن يؤذي اآلخرين ويكون من غري املناسب القيام به. ومع ذلك 

الضرر إحلاق  ضحاايهم.  يف  التفكري  دون  قصد  عن  عنف  أعمال  يرتكب  من   بينهم 

 .ابلضحية )2010(

الوصفوفْ ًقا   اجملتمع  والسابق،    مع  العنيفة يف  الظواهر  ُأجرِي   تنتشر  العديد من 

 تنفيذ أمثلة على العنف الذي حيدث يف اجملتمع بني املواطنني واملسؤولني احلكوميني إىل 

 عام  1959  م وهي من أفضل األعمال ( . نشرْت هذه الرواية2003  ، )حّفاظ  اجملتمع

أنظمة أرض  ينظم  ابن جبالوي  الذي  لنجيب حمفوظه. حتكي هذه  الرواية قصة   األدبية 

 ويتصرف أبناء اجلبالوي بشكل،  الوقف. اجلشع على الثروة جيعل أبناء  اجلبالوي مكفوفني

 . تعسفي ضد القرويني ابستخدام أرض الوقف



 

 

 وتعترب هذه الرواية،  منوعة من التوزيع يف شبه اجلزيرة العربية إال يف لبنان رفاعة     رواية

النقد  الرواية جزء من  املعروضة يف هذه  القصة  البشر ي.  السلوك  تصوير هللا يف   لوصف 

 ابللغةرواية رفاعةحمفوظ     كتب،االجتماعي يف عهد مجال عبد الناصر. يف عام  1960

،  جبل،  من مخسة أبواب هي: أدهم  رفاعة   حارتنا. تتكون رواية أوالد   اإلجنليزية بعنوان

 Joko Suryanto  قاسم. متت ترمجة هذه الرواية أيًضا إىل  اإلندونيسية بواسطةو  ،رفاعة،  عرفه

السابق الرواية  يف  هذه  اليومية   )نورسيدا  2015(.  ُنشرت  صحيفة  يف  دوري    بشكل 

Republika dan Pikiran Rakyat. 

 رواية جنيب حمفوظ هي إحدى حمتوايت فصل رواية أوالد حراطينا حتكي هي  رفاعة

الشخصيات يف حماولة لتحرير اجملتمع من شرور إفريت اجلن الرواية قصة بطوالت   هذه 

 هو حفيد اجلبالوي الذي مل يرث رفاعة     .املوجودة يف قرية اجلبالوي )سوراينتو  2001(

 ووالدها يعمالن جنارين لتلبية احتياجات أسرهتما كانرفاعة  ممتلكات مثل األخوة اآلخرين

 خيشى رفاعة   قد فر إىل سوق املقطم عندما كانت والدته حامالً به. كان والد رفاعة   والد

 أال حيصل ابنه على حياة كرمية يف قريته بسبب جشع إخوته اجلشعني يف أموال الوقف اليت

 . منحها اجلبالوي لعائلته 

الرواية  االستبدادهلذه  أشكال  من كل  رأسه  مسقط  حمتوايت  لتنظيف   طموح 

 أن مجيع أشكال االستبداد واالضطهاد يف قريته هي أشكال رفاعة     واالضطهاد. فهم



 

 

 من سلوك إفريت اجلن. ساعد يف نضاله لتحرير اجملتمع من سلوك جن إفريت أصدقاء 

 لتحرير القرويني من سلوك إفريت رفاعة   زكي وعلي وحسني وكرمي. مل يكن كفاح رفاعة  

 يف كثري من األحيان عقبات يف جهوده مثل إعاقته من قبل رفاعة   فقد واجه،  اجلن سهالً 

 وقذفوه بشخص تظاهر أبنه بطل من رفاعة   زعيم القرية وبعض موظفيه. حىت أهنم اهتموا

 . أجل احلصول على وقف اجلبالوي

 فهي تستقطب رغبة الباحث يف مواصلة فحص حمتوايت السابقة،   بناًء على الوصف 

حتتويها،  لنجيب حمفوظ رفاعة    رواية اليت  العنف  أشكال  مجيع  الكشف عن  أجل   من 

الباحثني يعتمد على مضمون  للبحث من قبل  الرواية كموضوع   الرواية. إن اختيار هذه 

 يف حترير أهل قريته من أفعال مارد إفريت. يتخلل رفاعة     الرواية اليت حتتوي على كفاح

يلي  فيما  أعمال عنف.  أفراد ومجاعات وحىت  بني  إفريت صراعات  اجلن  لتحرير   نضاله 

 :    وهو ، مقتطفات من السرد الذي يصف شكل العنف

 ترى هل نسيت يف غربتك سنة احلياة يف حارتنا؟  -
 فأدرك شافعي مايرمي إليه، وقال مداراي ضيقه : 

 يف اخلدمة دائما اي معلم.حنن  -
 فرتفس يف وجهه بريبة وسأله : 

 ملاذا هاجرت من حارتك ؟  -
 فصمت شافعي ريثا حبد جوااب مناسبا، فقال خنفس : 



 

 

 هراب من زنفل؟  -
 فقال جواد الشاعر مبادرا : -
 مل يكن ذالك اخلطأ ال يغتفر. -

 فقال خنفس لشافعي حمذرا : 
 لن جتد مين مهراب عند الغضب. -

ميكن مالحظة أن االقتباس حيتوي على صورة  السابقة،  بناًء على مقتطفات النص  

وهي العنف النفسي على شكل هتديدات ،  رفاعةتتعلق أبعمال العنف الواردة يف رواية  

لعائلة   خنفاس  اجلبالوي.    رفاعة  وجهها  النجع.  إىل  عادوا  عندما  رفاعة. عت  وأقارب 

جعله يتصرف  ،  ذي يشغل منصًبا رفيًعا يف اجلبالويال،  يتضح يف هذا االقتباس أن خنفاس

عائلة   تعسفي ضد  عائلة  رفاعة  بشكل  أن شخصية خنفاس كانت هتدد  يبدو    رفاعة . 

هل نسيت "الذين عادوا لتوهم إىل مسقط رأسه. التهديد الذي وجهه خنفاس يف االقتباس  

ىت أهنا أزعجت احلالة ح  "عادات قريتنا مبجرد عودتك إىل املنزل بعد تركها لفرتة طويلة؟ 

إهنا مستعدة ألن تكون   رفاعة  قالت السيدة ، بنربة اخلوف والعصبية رفاعة  النفسية لوالدة 

 خادمة يف بيت اخلنفساء لتحرر من العقاب الذي قد يلحق أبسرهتا. 

احلقائق البشرية نظام   ( أنّ 2016يف فاروق )  Goldmann  يكشف،  يف هذا الصدد

منظم. ميكن نقل مهارة جنيب حمفوظه يف كتابة األعمال األدبية اليت تصور احلقائق البشرية 

،  بشكل مجيل دون املساس ابحلقائق الفعلية. وتتجلى احلقائق اإلنسانية بوضوح يف الرواية 



 

 

عمال األدبية وتصبح  تعيش األ،  مثل صورة احلياة يف قرية اجلبالوي. ابلنسبة للبنيوية اجلينية

فمن الواضح أن أعمال العنف حتدث ،  جزًءا من عملية االستيعاب واالستيعاب املستمرة

مما يؤدي إىل إطالق  ،  بسبب االختالفات الطبقية بني رأس القرية والسكان احمليطني هبا

 موقف القوة والظهور لتنظر ابزدراء على سكان قرية اجلبالوي. 

ذلك  إىل  ببنية    يُظهر ،  ابإلضافة  مباشرة  عالقة  اجلينية  للبنية  العاملية  النظرة  مفهوم 

اجملتمع. يكشف جولدمان يف فاروق أن النظرة إىل العامل ليست سوى جمموعة شاملة من  

مع  تتناقض  معينة  اجتماعية  جمموعة  أعضاء  تربط  اليت  واملشاعر  والتطلعات  األفكار 

كل   ظهرت أن الكاتبة    الباحثُ   رىي(. و 2016اجملموعات االجتماعية األخرى. )فاروق  

الناصر فكانت تروي القصة يف رواية  ،  األحداث اليت وقعت يف مصر بقيادة مجال عبد 

يركز الباحث على دراسة العنف يف الرواية  ،  البحث السابقةيف خلفية    وبناًء على  . رفاعة  

 . التوبيديّة" البنيوية  دراسةنجيب حمفوظ:  ل رفاعة أعمال العنف يف رواية"بعنوان 

 حتديد البحث  .ب

 بعد أن يشرح الباحُث بيانه يف خلفية البحث، فتحديد هلذا البحث على الّنحو التايل: 

 لنجيب حمفوظ؟  رفاعة رواية  ةكيف بني  .1

 لنجيب حمفوظ؟ رفاعةشكل أعمال العنف يف رواية  ما .2

 لنجيب حمفوظ؟   رفاعة  وجود أعمال العنف يف رواية  على  ما العوامل اليت تؤثر   .3



 

 

 أغراض البخث .ج

 بناًء على حتديد البخث السابق، فإن أغراض هذا البحث هي:

 لنجيب حمفوظ. رفاعةرواية  ةبنيّ  معرفة .1

 لنجيب حمفوظ. رفاعة أعمال العنف يف رواية  وصف .2

لنجيب    رفاعة  وجود أعمال العنف يف رواية  على  كشف عن العوامل اليت تؤثر   .3

 حمفوظ. 

 فوائد البحث  . د

نظرية  ،  من املتوقع أن حيصل هذا البحث على الفوائد و املنافع لقرّاء األعمال األدبية

 كانت أو عملية. 

 فوائد النظرية .1

من املتوقع أن يكون هذا البحث على زايدة نظرة الثراء و إضافة مصادر املعرفة   (أ

مراجع   املنهج  يف  يستخدم  الذي  البحث  يف  خاصًة  العريب  األدب  دراسة 

 االجتماعي يف األدب البنيوّي التوليدّي. 

تناقش  (ب  اليت  للدراسات  ومقارانت  توجيّهية  الرسالة كمبادئ  هذه  إستخدام 

 . ةأعمال العنف ابستخدام مناهج البنيوية التوليديّ 

 



 

 

 الفوائد العملية  .2

زايدة املعرفة والعلوم للقارئ حول وصف أعمال العنف وكشف الرسالة األخالقية  

ألولئك الذين ،  وميكن إستخدام كمواد إلجراء مزيد من البحوث ،  رفاعةالواردة يف رواية  

 .نجيب حمفوظوخاصة أعمال، يرغبون يف فحص األعمال األدبية األخرى

 الدرسات السابقة .ه

ميكن استخدام دراسات مماثلة سابقة كمقاييس يف هذه الدراسة. األحباث أو اجملالت 

 مناهج البنيوية التوليديّة تشمل:  خالل  السابقة اليت تناقش أعمال العنف 

( هذا البحث عبارة  2016)  Gajah Madaعة  طالب جبام  وهوالرسالة ألمحد  ،  أوالً 

عن دراسة تبحث يف نظرة جنيب حمفوظ للعامل إىل الروحانيات واألخالق السياسية يف رواية  

هذا البحث كيف ينتقد جنيب حمفوظ   خالل  أدبية بعنوان ليايل ألف ليلة. يشرح الباحث  

ثه عن وجهة نظر  العلماء أو اخلرباء الدينيني الذين ال يبالون ابلسياسة. يعرب الصبيدي يف حب

بغض  ،  جنيب حمفوظ يف انتقاد موقف اخلضوع املفرط للعقل واالستسالم للسلطة وامللكية 

وكذلك توضيح الطبقة االجتماعية اليت حتدث ،  النظر عن القيم الدينية واألخالق اإلنسانية

 يف مصر. 

الدراسة مبرحلتني البياانت يف هذه  البحث ،  مرت طريقة مجع  ومها حتديد موضوع 

احلد من مشاكل البحث اليت ركزت على وصف حياة الناس واملناخ السياسي أثناء عملية  و 



 

 

كتابة رواية ليايل ألف ليلة. هتدف معاجلة البياانت يف هذه الدراسة إىل حتديد النظرية ذات 

وحتليل البياانت  ،  وإجياد املراجع اليت تدعم موضوع البحث،  الصلة لإلجابة على املشكلة

 . نظرية البنيوية اجلينية خالل  أي ، ة املتعلقة ابلروحانية واألخالق السياسيةوفًقا للنظري

تشري نتائج هذه الدراسة إىل أن نظرة جنيب حمفوظ للعامل حول أخالقيات الروحانيات 

بينها الفصل  يصعب  السياسية  رؤية  ،  واألخالق  ميكن  متأصل.  أو  متأصل  ألن كالمها 

خالفه مع   خالل  موضوع األخالق الروحانية يف أعمال جنيب حمفوظ األدبية على األقل  

إال ، العدد الكبري من املصريني الذين ال ينفذون أوامر هللا. على الرغم من قيامهم بتنفيذها

 هرها.دون فهم جو ، أهنم يهتمون أكثر ابالحتفاالت اخلاصة ابلطقوس

تشابه هذا البحث يف دراسة رواية جنيب حمفوظ ابستخدام منهج البنيوية اجلينية يف 

دراسته. االختالف يف هذه الدراسة هو أن هذه الدراسة تبحث يف النظرة السياسية للعامل  

ليلة ليلى ألف  العنف ابستخدام يبينما  ،  لنجيب حمفوظ يف رواية  الباحث أعمال  درس 

 . رفاعة نية يف رواية منهج البنيوية اجلي

. عنوان  Gajah Mada  (2016)وهي طالبة جبامعة  الرسالة لفاضيبك فريسناندا  ،  اثنياً 

. مريامار  " صورة املرأة يف رواية مريامار لنجيب حمفوظ: حتليل النقد األديب النسوي"البحث  

جنيب حمفوظه. حتكي    1988هي رواية كتبها الكاتب املصري احلائز على جائزة نوبل عام  

هذه الرواية قصة امرأة تدعى زهرة تعمل يف نزل امسه مريامار. التقى يف النزل ابلعديد من 



 

 

ولكل منهم اهتمامات ومعاملة خمتلفة لزهرة.  ، الضيوف الذكور من خمتلف األعمار واملهن

  زهرة من الظلم اجلندري يف النزل.تعاين

الطريقة   الرواية.  يف  املشاكل  ملناقشة  النسوي  األديب  النقد  الدراسة  هذه  تستخدم 

البحث يف هذه األطروحة إىل  يهدف  النوعية.  الطريقة  البحث هي  املستخدمة يف هذا 

النسوية ا   خالل  حتديد صورة املرأة   لواردة يف مظاهر عدم املساواة بني اجلنسني واألفكار 

الرواية. إن مظاهر الظلم اجلندري الذي تتعرض له الشخصيات األنثوية هي التبعية والصور  

النمطية والعنف. األفكار النسوية اليت قدمتها الشخصيات النسائية هي أن النساء لديهن  

تتمتع املرأة ابلقدرة على ،  ولدى النساء حرية التعبري عن آرائهن،  الفرصة لتحقيق أنفسهن

وحتتاج املرأة إىل التعليم لتحسني  ،  وهلا احلق يف اختيار شريك احلياة،  العيش بشكل مستقل

تشابه هذا البحث يف دراسة رواية جنيب حمفوظ كموضوع حبث يف دراسته.    نوعية حياهتا. 

االختالف يف هذه الدراسة هو أن هذه الدراسة تبحث يف نقد األدب النسوي يف رواية  

رفاعة  أعمال العنف ابستخدام منهج البنيوية اجلينية يف رواية    الباحثبينما تدرس  ،  مريامار

. 

 STKIP PGRI  (2016 )وهي طالب جبامعة  الرسالة لسيفتيا كيزا حاستويت  ،  اثلثًا

أعمال العنف ضد شخصيات فردوس يف رواية نساء يف نقطة الصفر "بعنوان    يةغرب  سومطرة

السداوي نوال  الدراسة  "بقلم  العنف وأسباب ،  يف هذه  الباحثون فقط على أعمال  ركز 



 

 

الباحثني   على  جًدا  السهل  من  لذلك  فردوس.  هي  فقط  واحدة  شخصية  ضد  العنف 

 احلصول على عمل عنيف يف الرواية.

نساء يف نقطة  "ووجدت نتائج هذا البحث عدة أشكال من العنف وجدت يف رواية  

والنفسي  "الصفر اجلسدي  العنف  هلا    مثل  تعرضت  اليت  العنف  أعمال  إن  واجلنسي. 

شخصية اجلنة يرتكبها األمهات واآلابء واألعمام واألزواج والرجال الذين أرادوا إيذائها.  

 وتتكون العوامل املسببة حلدوث العنف من عاملني مها العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية. 

لعنف والعوامل اليت تكمن يتمثل التشابه يف هذا البحث يف فحص كل من أعمال ا

وراء حدوث أعمال العنف يف األعمال األدبية. االختالف يف هذه الدراسة هو أن هذه 

بحث الباحث يف ي بينما  ،  لنوال السداوي  "نساء يف نقطة الصفر" الدراسة تتناول موضوع  

 . رفاعة استخدام العنف يف رواية 

ساري  إفيتا  )،  رابعاً:  ماالنج  والية  جامعة  حبثها  2012جملة  بعنوان  التحليل "( 

. تناقش  "االجتماعي لرواية الكرنك لنجيب حمفوظ وانعكاساته على دراسة دراسات النثر

ساري يف حبثها الكشف عن العالقة بني األدب واجملتمع يف احلياة. حتكي رواية الكرنك 

الثورة   بعد  الكرن1952قصة اجملتمع املصري ما  الكشف عن عالقة رواية  لذا فإن  ك . 

ابحلقائق اليت حدثت يف اجملتمع املصري هو استخدام نظرية علم اجتماع األدب. تقوم 



 

 

، دراسة علم اجتماع األدب يف رواية الكرنك على حتليل علم اجتماع املؤلف جنيب حمفوظ

 يف رواية الكرنك. 1952وتصوير اجملتمع املصري عام 

الع يكشف  لألدب  اجتماعي  هنج  هو  املستخدم  الدراسة  األدب هنج  بني  القة 

مجع البياانت عن طريق قراءة مصدر البياانت جبعل الباحث أداة بشرية.  ُأجرِي   واجملتمع.  

استخدام جدول ترميز بناًء على املشكالت املدروسة.  ، ُأجرِي   يف حتديد البياانت وتصنيفها

التوثيق أو دراسة األدب. بدأت أنشطة حتليل  تقنيات  البياانت ابستخدام  تقنيات مجع 

الفهم والقراءة املتكررة وحتديد البياانت وتصنيفها ووضع    خالل  البياانت ابلوصف النوعي  

مث  ،  حبقائق اجملتمع وقت كتابة الروايةربط نتائج البياانت    خالل  العالمات وإعطاء املعىن  

 استخالص النتائج. 

( يف رواية الكرنك لنجيب حمفوظه هناك حقائق اجتماعية  1نتائج هذه الدراسة هي )

عن حياة جنيب حمفوظه وهي جزء من مكانة جنيب حمفوظه االجتماعية ومهنيتها يف اجملتمع 

عي. االندماج وأيديولوجية  اجتما،  املصري واليت تتضمن شخصية آكو كموضوع مجاعي

الفلسطيين اإلسرائيلي  والسالم  حمفوظه  جنيب  تضم  اليت  حمفوظه  جنيب ،  جنيب  وكذلك 

( تصوير اجملتمع املصري يف رواية الكرنك هو انعكاس للواقع 2).  1952حمفوظه وثورة  

ثورة   بعد  املصري  اجملتمع  قائما يف  الذي كان  ثورة    1952التارخيي  مبا يف ذلك مالءمة 

الكرنك.    1952 رواية  أتليف  مع  عام ،  الكرنك   -املصرية  املصرية  الثورة  أيدوا  أانس 



 

 

العريب ضد إسرائيل. وكذلك قمع احلكومة ،  1952 العامل  أانس خاب أملهم من هزمية 

املسلمني. ) الكرنك 3مجاعة اإلخوان  لنجيب حمفوظ  التحليل االجتماعي  ( ميكن ربط 

جتماعية يف تعلم دراسة النثر وفًقا للدراسات اليت أجراها واقرتاحه ليكون مثاالً للدراسات اال

 الباحثون. 

تشابه هذا البحث دراسة رواية جنيب حمفوظه. واالختالف يف هذه الدراسة هو أن  

، هذه الدراسة تتناول رواية الكرنك لنجيب حمفوظ ابستخدام منهج علم االجتماع األديب

 . رفاعة منهج البنيوية اجلينية يف رواية فحص الباحث أعمال العنف ابستخدام يبينما 

يعرف الباحثون أن العديد من ، من املراجعات األدبية املختلفة اليت ميلكها الباحثون

السابقة اليت حتلل رواية جنيب حمفوظه ابستخدام مناهج خمتلفة يف دراستهم  ،  الدراسات 

.  " رفاعة"اجلينية يف رواية  لكنهم مل يعثروا على حبث يناقش العنف ابستخدام منهج البنيوية  

لكشف  " اجلينية  البنيوية  منهج  ابستخدام  الباحث  سيدرسه  لذلك  حمفوظ  جنيب  عمل 

 أعمال العنف والعوامل اليت تكمن وراء أعمال العنف يف دراسته. 

 إطار التفكي  . و

 البنيوية التوليدية  .1

لوسيان   طورها  اليت  األدبية  االجتماع  علم  نظرية  أنواع  أحد  هي  التوليدية  البنيوية 

جولدمان و هو عامل اجتماع من فرنسا. يذكر جولدمان نظريته على أهنا بنية جينية مما  



 

 

 يعين أنه يعتقد أن العمل األديب هو هيكل مير عرب العمليات التارخيية وليس اثبًتا )فروق

فهم األعمال األدبية ال يتوقف فقط عن اكتساب املعرفة حول بنيتها  (. لذلك فإن  2016

 بل جيب أن يستمر يف الوصول إىل املعرفة حول معناها.

يوضح كتاب إندراسوارا يف كتابه أن البنيوية التوليديّة تعين أن األعمال األدبية مبنية  

( التارخيية  اإلنسانية  احلقائق  إىل  ابإلضافة  معىن  ذات  هياكل  ، 2012 إندراسواراعلى 

(. اقرتح لورنسون و سوينجوود يف إندراسوارا أن اخللفية االجتماعية الثقافية كانت  131

(. ميكن االستنتاج أن البنيوية التوليديّة هي  2012:131  ،ركيزة ميالد األدب )إندراسوارا

اجلدلية التارخيية  العناصر  مع  اهليكلية  اجلوانب  يوحد  فهم  ،  حتليل  األعمال حبيث جيب 

 األدبية مبجموع ذي معىن.

نوعني إىل  األدبية  األعمال  تبين  اليت  العناصر  وعناصر  ،  تنقسم  جوهرية  عناصر 

عناصر جوهرية تبين رواايت مثل    5خارجية. تكشف سوكران كامل يف كتابه أن هناك  

.  وأمناط اللغة،  واملوضوعات أو األفكار،  واإلعدادات ،  واملؤامرة أو املؤامرة،  الشخصيات 

واالقتصادية 3  :2013  ،)كامل واالجتماعية  التارخيية  اخلارجية  العناصر  تشمل   )

 ،الظواهر اإلنسانية وعناصر أخرى )اروان،  التعليم،  اجملتمع،  مؤلف ،  والسياسية والبيئية

2016 .) 



 

 

ال ميكن فصل العمل األديب الذي أنشأه املؤلف عن االنعكاس االجتماعي والثقايف 

العمل األديب. هذا يرجع إىل ظروف احلياة االجتماعية للمؤلفني الذي حدث عندما ولد  

البنيوية   أن  حبثه  تشاليما يف  اجملتمع. كشف  أعضاء يف  يصبحوا  أن  يشاركون يف  الذين 

(. لذلك 1994االهتمام أبصل العمل )تشاليما    خالل  التوليدية عبارة عن حتليل هيكلي  

ية للوراثة هو نظام من اهلياكل املرتابطة مع ميكن أن خنلص إىل أن األدب يف النظرة البنيو 

مجاعي املؤلف كموضوع  فيه  يتصرف  الذي  املكان  هو  هذا  البعض.  وليس  ،  بعضها 

املستقلني ولكن كوحدة مجاعية أو عرب األفراد )فاروق  ، 2016 كمجموعة من األفراد 

63.) 

عن هيكل يتكون  البنيوية التوليديّة يف منهجها هي االعتقاد أبن العمل األديب عبارة  

التوليديّة. هذه   للبنية  لتشكيل اسم  البعض  املرتابطة مع بعضها  الفئات  من جمموعة من 

وجهات النظر العاملية وهياكل  ،  واملواضيع اجلماعية،  الفئات هي مفاهيم للحقائق اإلنسانية

 (.56، 2016األعمال األدبية )فاروق 

 قائق اإلنسانيةاحل (أ

اللفظي واملادي على ،  نتائج األنشطة أو السلوك البشريحقائق اإلنسانية هي كل  

فإن  ،  (. ووفقا له2016وهذا هو أساس األنطولوجيا البنيوية التوليديّة )فاروق  ،  حد سواء



 

 

لذلك جيب فهم األعمال األدبية  ،  العمل األديب هو حقيقة إنسانية وليست حقيقة طبيعية

تقسيم حقائق اإلنسانية إىل قسمني: ي   ، ُأجرِ بشكل كامل ليس فقط يف بنيتها. يف جوهرها

يعترب جولدمان  ،  االقرتاض من نظرية بياجيه النفسية  خالل  حقائق فردية وحقائق اجتماعية.  

ومها عملية االستيعاب واإلقامة. ،  أن هناك عمليتني أساسيتني تركزان على تطوير التوازن

يف حني أن التكيف هو  ،  االستيعاب هو ضبط البيئة اخلارجية يف خمطط الفكر اإلنساين

 تعديل خمطط العقل البشري مع البيئة احمليطة. 

من أجل البنيوية التوليديّة لألعمال األدبية احلية وتصبح جزًءا من عملية االستيعاب 

 يؤكد البشر من هاتني العمليتني أن البشر حياولون بناء توازن مع البيئة احمليطة.، واإلقامة

 املوضوعات اجلماعية  (ب 

لبنيوية التوليديّة، يصبح البشر موضوًعا للقيام جبميع أنشطتهم اليومية. متيز البنية  يف ا

إىل قسمني املوضوعات  بني  )فاروق،  التوليدية  اجلماعية  واملواضيع  الفردية   املوضوعات 

(. املوضوعات الفردية هي موضوع احلقائق )لبدينال( يف حني أن املوضوع  62،  2016

فإن املوضوع اجلماعي ذو  ،  ئق االجتماعية )التارخيية(. وابلتايلاجلماعي هو موضوع احلقا

يصبح املوضوع موضوع عمل أديب كبري ألن األعمال األدبية هي  ،  طابع اجتماعي أكثر

 نتيجة ألنشطة هلا كائنات وكذلك الكون وجمموعات بشرية.



 

 

جمموعات القرابة  يف شكل  ،  تُعرف املوضوعات اجلماعية عادة ابسم األفراد العابرين

الواضح أن جولدمان يشبه   العمل واجملموعات اإلقليمية وما إىل ذلك. من  وجمموعات 

املوضوع اجلماعي للنظرية املاركسية ألن اجملموعة أثبتت ابلنسبة له يف التاريخ كمجموعة  

أنشأت رؤية كاملة وشاملة للحياة مع التأثري على تطور التاريخ البشري كما يتضح من 

 سيكية لفئات مثل الربجوازية والبلوتوالر. الكال

 النظرة العاملية  (ج

فاروق يف  جولدمان   مجاعي،  يكشف  نتيجة  ،  كوعي  تتطور  العامل  إىل  النظرة  أن 

)فاروق  لديهم  يواجهها أشخاص مجاعيون  واقتصادية معينة  اجتماعية  ، 2016 ملواقف 

اجلماعي اجلماعي   (. يعرف جولدمان هذه النظرة العاملية كشكل من أشكال الوعي67

 الذي جيمع األفراد يف جمموعة ذات هوية مجاعية. 

إندراسوارا  عن األدب ابعتباره بنية ذات مغزى من  سووردي ىف كشف جولدمان  

، 2003 ليس كفرد بل كعضو يف اجملتمع )إندراسوارا  ،  شأهنا أن متثل النظرة العاملية للمؤلف

إلنسانية العاملية. ميكن أن نستنتج أن النظرة إىل (. النظرة إىل العامل تعرب عن احلالة ا57

اليت تربط بني أعضاء جمموعة  ،  العامل هي رؤية معقدة وشاملة لألفكار والتطلعات واملشاعر



 

 

منظور   األخرى. هذا هو  االجتماعية  اجملموعات  مع  يعارضوهنا  والذين  معينة  اجتماعية 

 الكون ككل.و ،  والعالقات اإلنسانية، متماسك ومتكامل على البشر

 هيكل العمل األديب  (د

واألدب األول تعبري عن ،  طرح جولدمان رأيني بشأن األعمال األدبية بشكل عام

يقوم املؤلف  ،  يف حماولة للتعبري عن وجهات نظر العامل،  وجهات نظر العامل اخليالية. اثنًيا

(. لذلك  71،  2016 إبنشاء أكوان ومهية من الشخصيات واألشياء والعالقات )فاروق

من مفهوم مفهوم العمل األديب يف البنيوية التوليديّة هو موضوعي. هيكل األعمال األدبية  

هو موضوعي ألن حمور االهتمام هو العالقة بني الشخصية والشخصيات واألشياء احمليطة  

ة هبا. كما أن الطبيعة املوضوعية ملفهوم اهليكل يف مفهوم جولدمان للرواية. كتعبري عن النظر 

ال ميكن فصل هيكل العمل األديب  ،  العاملية اخليالية للمجموعات االجتماعية للمؤلفني

عن عالقته ابجملتمع حيث يوجد مؤلفوه أو جمموعاهتم االجتماعية. نفسه وترتبط بعضها  

 البعض.

 العنف .2

من كلمة قاسية اليت تُعطى معىن   "عنف "أتيت كلمة  ، يف القاموس اإلندونيسي الكبري

( فعل شخص أو جمموعة تؤدي إىل إصابة شخص 2)،  ( وهو موضوع )صعب(1إضايف )



 

 

وهو مزيج  ،  يُعرف العنف ابسم العنف،  ( اإلكراه. يف املصطلحات الالتينية3)،  أو موته

اللذين أيتيان من فريي )محل( مما   "الالتني "والقوة( و  ، )القوة " جتاه"من مقطعني التينيني 

ا ملنظمة الصحة العاملية هو استخدام كل القوة البدنية  يعين جلب القوة. تعريف العنف وفقً 

مما يؤدي إىل إحلاق ،  وعادًة ما يكون مصحواًب بتهديدات ،  من أجل احلصول على السلطة

 مثل الكدمات واملوت واخلسارة النفسية وما إىل ذلك )سواينتا،  األذى ابألطراف األخرى

2007 ،98.) 

ميكن االستنتاج أن العنف فعل أو  ،  الوارد السابقاستناًدا إىل وصف تعريف العنف  

وميكن أن  ،  سلوك ينحرف عن األفراد أو اجلماعات اليت ميكن أن تؤذي جسد الشخص

تتسبب يف إصابة الضحية أو تسبب   إما اضطهاد أو هتديدات  تكون هذه اإلجراءات 

ية وخيتلف أضرارًا جسدية ونفسية طويلة األمد مما يؤدي إىل صدمة طويلة املدى للضح

على سبيل املثال مفهوم العنف وفًقا جلوهان  ،  العديد من اخلرباء يف تصنيف أنواع العنف

العنف اهليكلي والثقايف واملباشر  ،  توجد ثالثة أنواع مثالية من العنف،  وفًقا له،  غالتونغ

( 2016 تصنف أعمال العنف وفًقا ملؤسسة ييسان سجوا )متقني  (.110،  2009 )إيكا

 مها:، عنف إىل نوعنيأنواع ال

 



 

 

 العنف اجلسدي .أ

العنف اجلسدي هو نوع من العنف ميكن رؤيته بوضوح من العني مباشرة. أي أنه  

ميكن ألي شخص أن يرى ذلك بسبب الصدام اجلسدي بني مرتكيب العنف وضحاايه.  

الضرب )ارتداء جسم صلب أو ثقيل مع  ،  صفعة )ضرب مع النخيل(  على سبيل املثال: 

الركل )الركل ،  متزيق )تسحب بقوة حىت متزق أو متزق( ،  القدرة على ضرب شخص ما(

 اهلجوم )زايرة للقتال أو اإلصابة( ، اجللد )اجللد ابلسوط(، ابألقدام(

 العنف غري اجلسدي .ب 

العنف غري اجلسدي هو نوع من العنف ال ميكن رؤيته أو رؤيته. وهذا يعين أنه ال 

ألنه ال يوجد تعارض مادي  ،  فحصه أو مالحظتهُأجرِي   ذا مل  ميكن حتديد السلوك مباشرة إ

 بني اجلاين والضحية.

 مها: ، العنف غري اجلسدي وفًقا ملؤسسة )ييسان سجوا( إىل نوعني ينقسم

 العنف اللفظي  (1

، الشتم ،  اإلهانة،  عن طريق الكلمات. مثلُأجرِي   العنف اللفظي هو نوع من العنف  

 إخل. ، التكرار، الصراخ



 

 

،  يشمل العنف اللفظي نوًعا من العنف ال يرتك عالمة جسدية على جسد الضحية

مبا  ،  ولكنه يؤذي الضحية املعذبة بصمت. يكشف الربج يف كتابه أشكال العنف اللفظي

ن  االعوجاج )كلمات التجديف(،  التقاط )توبيخ بصوت عال(    (:2005يف ذلك )الربج  

إهانة )التقليل    ، التشهري )جرمية صارخة(،  واحلمري وغريهاخذ كلمات قذرة مثل الكالب  

ما(  شخص  إىل  يسيء  أن  ميكن  شخص  شأن  الساخرة   ،من  أو  )الضحك  السخرية 

 لإلهانة( 

 العنف النفسي (2

الذي   العنف  هو  النفسي  مثلُأجرِي   العنف  اجلسدية.  الشخص  لغة  ، ابستخدام 

مبا  ،  العنف وفًقا ملؤسسة يياسن سجوا  جتميع أنواع  ، وهلم جرا.النبذ  ،  املهينة،  التهديد

العنف وفًقا لرتاينتو )تراينطو أنواع  له،  (28،  2014 يتماشى مع جتميع  ، ُأجرِي   وفًقا 

 وهي: ، تقسيم العنف إىل ثالثة أنواع

 العنف اجلسدي .أ

من  الشكل  هذا  وشعوره ابجلسم.  رؤيته  هو عنف حقيقي ميكن  اجلسدي  العنف 

العنف يف شكل   للجسمأشكال  الطبيعية  القدرات  أو  الصحة  املرء  ،  عرقلة  يفقد  حىت 

الضرب )ارتداء شيء صعب أو ثقيل إلحلاق األذى بشخص  ،  حياته. على سبيل املثال



 

 

القمع والتعذيب( ،  ما( املعاملة يف شكل من أشكال  )إيذاء  ،  واالضطهاد )سوء  واجللد 

 شخص ابلسوط ليصبح أكثر نشاطًا وطاعة(. 

 صاابت اليت يتعرض هلا ضحااي العنف البدين ما يلي: تشمل بعض أشكال اإل

 • هناك جرح أو كدمة على اجلسم بسبب صفعة قوية.

• اإلصاابت اليت حتدث للجسم بسبب أشكال العنف مثل الطعن أو العنف الذي 

 ابستخدام أدوات حادة. ُأجرِي  

العظام إصابة  إىل  أي شخص  قبل  من  اجلسدي  اإليذاء  تؤدي  أن   مثل،  • ميكن 

وميكن ،  ضرابت األشياء الفظة اليت يرتكبها مرتكبو أعمال العنف ضد الضحااي

 أن تتسبب يف إصابة وتورم وشلل.

ميكن أن يؤدي إىل حدوث حتول ،  • عندما يسحب مرتكب القوة ذراع شخص ما

 يف املفصل املوجود على اجلسم مما يتسبب يف إصابة الضحية أبمل شديد. 

 العنف النفسي .ب 

حبيث ميكن أن ،  النفسي هو العنف الذي يستهدف روح أو روح الشخصالعنف  

املثال سبيل  على  الشخص.  لروح  الطبيعية  القدرة  يزيل  حىت  أو  )قوهلا  ،  يقلل  التوبيخ 



 

 

وأشكال ،  والتهديد )التعبري عن نوااي أو خطط إلحلاق األذى ابآلخرين(،  بكلمات قاسية(

 . العنف األخرى اليت ميكن أن تزعج نفسية شخص

 صالبة اهليكلية  .ج

العنف اهليكلي هو العنف الذي يرتكبه األفراد أو اجلماعات الذين يستخدمون النظام 

وهو االقتصاد املوجود يف اجملتمع. ينتج عن العنف الناتج اختالالت يف املوارد  ،  القانوين

املثال سبيل  على  القرارات.  والسلطة الختاذ  والعمل  والتواطؤ  ،  والتعليم  الفساد  حاالت 

(. مت تنفيذ العنف اهليكلي الذي قامت 1998واحملسوبية اليت حدثت يف عهد سوهارتو )

 )القوات املسلحة( واملنظمات السياسية.  خالل  به سوهارتو بشكل جترييب بشكل واقعي 

أنه ميكن العثور على أسباب  (2017 إيكا نيجروم ميغا) صرح عبد السياين يف ميغا

 م يف العديد من العوامل مبا يف ذلك:اإلجرا

 العوامل الداخلية  .أ

 تنقسم العوامل الداخلية إىل قسمني مها: 

والقوة ،  مبا يف ذلك املرض العقلي،  وهي احلالة النفسية للفرد،  العوامل الداخلية احملددة (1

 واالرتباك. ، واخنفاض العقلية، العاطفية



 

 

العامة (2 الطبيعة  ذات  الداخلية  أنواع،  العوامل  عدة  إىل  تصنيفها  العمر  ،  ميكن  وهي 

 واجلنس والوضع الفردي يف اجملتمع والتعليم الفردي.

 العوامل اخلارجية  .ب 

وخاصة األشياء اليت ،  هذه العوامل تعتمد على البيئة خارج النفس البشرية )اخلارجية( 

واليت ميكن أن تنقسم العوامل اليت تسبب الصراع  ،  هلا عالقة بظهور اجلرمية. وفًقا لسوكانتو

 وهي:، (2006 سوكانتوتؤدي إىل أعمال عنف إىل أربعة عوامل )

 أ( االختالفات بني األفراد

، ميكن أن تؤدي االختالفات يف املوقف إىل حدوث صدامات بني األفراد واآلخرين

 ال سيما االختالفات يف شكل املشاعر بينهم. 

 ب( الفرق الثقايف

شخصية الشخص على منط ثقافته اخلاصة. حبيث تؤثر تعتمد خلفية تكوين تطور  

 أكثر أو أقل على شخصية الشخص يف فعل كل شيء.

 

 



 

 

 ج( اختالف االهتمام

االختالفات يف املصاحل بني األفراد واألفراد واألفراد مع اجملموعات هي أحد املصادر 

الصراعات يف شك،  اليت ميكن أن تؤدي إىل نشوب صراعات  ل وميكن أن تكون هذه 

 صراعات اقتصادية وسياسية وما إىل ذلك.

 د( التغيري االجتماعي 

التغيريات  الصراع.  إىل  تؤدي  أن  ميكن  اليت  العوامل  أحد  هو  االجتماعي  التغيري 

مما  ،  االجتماعية اليت حتدث بسرعة مع مرور الوقت ميكن أن تغري القيم املوجودة يف اجملتمع

 تلفة.يتسبب يف ظهور جمموعات ذات وجهات نظر خم

 أما خمطط املفهوم ضمن إطار التفكري هو كما يلي: 

 

 

 

 

 أشكال العنف العوامل الكامنة وراء العنف 

 رفاعة رواية 

 

 غولدمانل التوليدّيةالبنيوية 

ة رواية رفاعة  بنيّ



 

 

 ثح تنظيم الب .ز

مخسة يقسم الباحث املناقشة إىل ، من أجل احلصول على نتائج تتوافق مع التوقعات 

 وهي:، ويتألف كل فصل من فصول فرعية، فصول

الصورة الشاملة هلذه الدراسة اليت تتكون من مشاكل يف ،  الفصل األول هو مقدمة

املشكلة،  اخللفية البحث،  صياغة  وفوائد  األدب ،  غرض  الذهين،  مراجعة  ، اإلطار 

 ومنهجيات الكتابة. 

ري الذي حيتوي على مفهوم الفصل الثاين حيتوي على األساس النظري. األساس النظ

 األدب وعلم االجتماع األديب والبنية التوليديّة جلولدمان ومفهوم العنف. 

 الفصل الثالث حيتوي على منهجية البحث.

ابإلضافة  ،  رفاعةوأعماله ووصًفا عاًما لرواية  حمفوظ     يناقش الفصل الرابع سرية جنيب

  رفاعة  وامل الكامنة وراء العنف يف رواية  إىل املناقشة اليت تتضمن حتليل أعمال العنف والع

 لنجيب حمفوظ للكاتب جنيب حمفوظ.

الفصل اخلامس هو خامتة تتكون من استنتاجات ومقرتحات من سلسلة من األنشطة 

 البحثية. 


