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Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, 
dan Tuhanmulah yang Maha mulia yang mengajar manusia 

dengan pena, 
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya  

(QS: Al-’Alaq 1-5)  
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ?  

(QS: Ar-Rahman 13) 
Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang 

beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa 
derajat 

(QS : Al-Mujadilah 11) 
 

Alhamdulillah, dengan ridha-Mu ya Allah… 
Amanah ini telah selesai, sebuah langkah usai sudah. Cita telah ku 

gapai, namun itubukan akhir dari perjalananku,  
melainkan awal dari sebuah perjalanan. 

 
Ibu…… Ayah…… 

Tiada cinta yang paling suci selain kasih sayang ayahanda dan 
ibunda Setulus hatimu bunda, searif arahanmu ayah. Doamu 
hadirkan keridhaan untukku, Petuahmu tuntunkan jalanku 

Pelukmu berkahi hidupku, diantara perjuangan dan tetesan doa 
malammu Dan sebait doa telah merangkul diriku, Menuju hari 

depan yang cerah, Kini diriku telah selesai dalam studiku 
 

Lantunan Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku 
merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada 

terkira, terima kasihku untukmu. Kupersembahkan sebuah karya 
kecil ini untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang tiada pernah 
hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat 
dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga 
aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.. 

 
Ayah…Ibu...terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku 
untuk membalas semua pengorbananmu.. dalam hidupmu demi 

 
 
 



 
 
 

 hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal 
lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya. 

Maafkan anakmu Ayah,, 
 Ibu,, masih saja ananda menyusahkanmu.. 

Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam.. 
seraya 

 
tanganku menadah”.. ya Allah ya Rahman ya 

Rahim... Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua 
malaikatmu yang setiap waktu ikhlas 

menjagaku,, mendidikku,,membimbingku dengan baik,, ya Allah 
berikanlah balasan setimpal syurga firdaus untuk mereka dan 

jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api 
nerakamu.. 

Untukmu Ayahanda (SALMAN) dan Ibunda (NUR ASMA)... 
Terimakasih… I always love you 

 
Sahabat-sahabatku… 

 dan semua teman-teman BSA 2013 khususnya Unit 01 
Terima kasih…. Semoga persahabatan kita menjadi persaudaraan 

yang abadi 
selamanya, Bersama kalian warna indah dalam hidupku, suka dan 
duka berbaur dalam kasih, Serta terima kasih kepada semua pihak 

yang telah menyumbangkan bantuan dan doa 
dari awal hingga akhir yang tidak mungkin disebutkan satu 

persatu.  
Hanya suatu perjuangan dalam menggapai sebutir mutiara 

keberhasilan… 
 

Semoga Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya 
 
 
 
 
 

    Chairunnisa, S.Hum 



 أ

 

 كلمة الشكر
 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي خلق االنسان وعلمه البيان وجعل اللغة العربية لغة 
القرآن، والصالة والسالم على سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله 

 وأصحابه الذين جياههدون يف سبيل هللا.
أما بعد، فقد انتهت الباحثة إبذن هللا وتوفيقه من كتابة هذه الرسالة 
الوجيزة اليت تقدمها لكلية اآلداب جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية كمادة من 

يف اللغة العربية  S.Humاملواد الدراسية املقررة على الطلبة للحصول على شهادة 
 وأدهبا. 

جدولني ملصطفى لطفي املنفلوطي لدي وقد اختارت الباحثة " رواية ما
 آراء القرّاء )دراسة مجالية التلقي(، موضوعا هلذه الرسالة.

ويف هذه الفرصة السعيدة تقدم الباحثة الشكر لفضيلة املشرفني مها " 
فهمي سفيان املاجستري وسومردي املاجستري "، الذان قد بذال وأنفقا أوقاهتما 

الرسالة إشرافا جيدا كامال، لعل هللا أن  يف إشراف الباحثة على إعداد هذه
 يباركهما وجيزيهما جزاء حسنا.

وتقدم الباحثة الشكر ملدير اجلامعة وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
ورئيس قسم اللغة العربية وأدهبا وجلميع األساتذة وملوىف املكتبة جبامعة الرانريي 

 ج إليها الباحثة يف كتابة هذه الرسالة.الذين قد ساعدوها إبعارة الكتب الىت حتتا 
وتقدم الباحثة الشكر خصوصا لواليها احملبوبني الذين قد ربياها تربية 
حسنة وهذابها هتذيبا انفعا لعل هللا أن جيزيهما أحسن الثواب يف الدنيا 
واآلخرة. وآخريا إىل األصدقاء الذين يساعدونين يف إمتام الرسالة. وترجو الباحثة 



ب  

 

هذه الرسالة انفعة هلا نفسها خاصة وللقارئني عامة. وختتم الباحثة  أن تكون
ابلدعاء عسى هللا أن جيزي كل املساعدين يف إنتهاء هذه الرسالة. حسبنا هللا 
ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري والحوال والقوة إال ابهلل العلي العظيم واحلمد 

 هلل رّب العاملني.
 

 م2017 دار السالم،          
 الباحثة،      
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 جتريد
 : خري النساء  إسم الطالبة

 521303100:   رقم القيد
 : كلية اآلداب والعلوم االنسانية / اللغة العربية وأدهبا الكلية / القسم
آراء  : رواية " ماجدولني " ملصطفى لطفي املنفلوطي لدي موضوع الرسالة

 مجالية التلقي (  القرّاء ) دراسة
 2017أغسطس  8:   اتريخ املناقشة
 صفحات 57:   حاجم الرسالة
 : فهمي سفيان، املاجستري  املشرف األول
 : سومردي، املاجستري  املشرف الثاين

 
كان موضوع هذه الرسالة هي رواية " ماجدولني " ملصطفى لطفي املنفلوطي 

يف هذه الرسالة، تركز الباحثة على  دراسة مجالية التلقي (.لدي آراء القرّاء ) 
آراء القرّاء يف الرواية. وأما منهج البحث الذي استخدمته الباحثة هو منهج 
الوصفي التحليلي بطريقة دراسة التلقي. ومن نتائج اليت حصلتها عليها الباحثة 

" منها القارئ  هي وجدت الباحثة عشرة اآلراء القرّاء على رواية " ماجدولني
املثايل والقارئ العادي يف قرن العشرين وواحد وعشرين، أربعة آراء من القارئ 

والدكتور إبراهيم عوض وأمحد ايين ورينا رمحوايت. وأّما  املثايل، فهي : حممد شليب
(  Nada3moriموري )  3ندا القارئ العادي فجدت الباحثة سّتة آراء، هي : 

( و Rehamرحيم ) و  Syrian Researchers Recordingو حازم دايب وحممد فخورو 
Lucas Ahmed Lucas كانت مجالية للبحث األديب تظهر من آراء القرّاء ليست من .



 و

 

ر وُمقرِّر معىن من البحث  النصوص األديب. ألّن القرّاء ُمقدِّر وُمتمتِّّع وُمفسِّّ
 األديب وقيمته.
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Penelitian ini berjudul “ Tanggapan Pembaca Terhadap Novel Majdulin Karya 

Musthafa Luthfi Al-Manfaluthi ( Teori Estetika Resepsi ) ”. Pada penelitian ini, 

peneliti fokus pada tanggapan pembaca terhadap novel tersebut. Adapun teknik 

analisa yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif analisis dengan 

menggunakan pendekatan teori resepsi sastra. Adapun hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini yaitu peneliti mendapatkan 10 pembaca terhadap novel Magdalena 

yaitu pembaca ideal dan pembaca biasa dari abad 20 dan abad 21 M. Dari 

pembaca ideal peneliti mendapat 4 tanggapan pembaca yaitu tanggapan dari : 

Muhammad Syalabi, Dr.Ibrahim ‘Iwadh, Ahmad Yani, dan Rina Rahmawati. 

Sementara dari pembaca biasa ada 6 tanggapan pembaca yaitu tanggapan dari : 

Nada3mori, Hazim Diyab, Muhammad Fakhor, Syrian Researchers Recording, 

Reham, dan Lucas Ahmed Lucas. Letak estetik suatu karya sastra terlihat dari 

tanggapan pembaca, bukan dari teks karya satra tersebut. Karena pembacalah 

yang menilai, menikmati, menafsirkan, dan menentukan makna dan nilai dari 

karya tersebut. 
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 لالباب األو  
 مقدمة

 خلفية البحث  -أ 
املنفلوطي هو السيد / مصطفى لطفي املنفلوطي بن حممد حسن لطفي 

، املولود  يف بلدة منفلوط املصريّة. كان والده قاضيا شرعيّا لبلدته، ونقيبا 1املنفلوطي
ألشرافها، وزعيما ألسرته املعروفة بنسبها العريق الذي يعود إىل ساللة النيّب حممد 

 2)صلى هللا عليه وسّلم(.

للمنفلوطي مؤلّفات كثرية ومشهورة، منها : رواية الفضيلة ورواية الشاعر 
 اختارت الباحثة رواية ماجدولني ورواية ماجدولني وكتاب " النظرات " وغريها.

وعرهبا  –( Alphonse Kar) لرسالتها، الرواية الىت وضع أصلها الفرنسى ألفوس كار
ّلل آراء القرّاء على هذه الرواية  عرىب رائع.املنفلوطي أبسلوب  وتريد الباحثة أن ُتح

 ابستخدام دراسة مجالية التلقي.

دراسة عن القحرّاء ( هي  Reception Esthetiqueكانت الدراسة مجالية التلقي )
 3.خمتلف راء وتفاعل عليه يف زمنآاألديب حىّت يحوجد  بحثىن على اليف إعطاء املع

تعد نظرية التلقي واحدة من أهم املناهج النقدية احلديثة يف دراسة األدب ونقده، 

                                                 
 1(، ص 1987مؤسسة شباب اجلامعة،  ، ) األسكندرية :املنفلوطي والنظراتعباس بيومي عجالن،  1

، 2(، ط  2006ان : مكتبة املعاف، لبن-) بريت ،(1مصطفى لطفي املنفلوطي النظرات )جميد طراد،  2
 5ص 

3  Wahyudi Siswanto, Pengantar Teori Sastra, ( Jakarta : PT Grasindo, 2011 ), ص   93 
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من حداثتها أن تفرض نفسها يف اتريخ الفكر األديب  -على الرغم –وقد استطعت 
وُتتل مكانة متميزة بني املناهج النقدية. لقد جاءت هذه النظرية لتؤسس بعدا 

يب من خالل إضافة عناصر جديدة ملكوانت مجالية للنص يتمثل يف قراءة النص األد
العملية اإلبداعية، والكشف عن أمور جوهرية عندتفسري وأتويل النص من خالل 

 4تركيزها على حمور أساسي أال وهو القارئ.

من هذه الدراسة فتعرف الباحثة كيف أكرب أتثري البحث األديب يف حياة  
األديب وحّجه للقرّاء. كانت القرّاء  لبحثااألديب ابلقرّاء، ألن  بحثيتعّلق الاجملتمع. 

را  األدب بدون القراء ف 5.تهوقيم األديب بحثالمن ومحقرِّرا معىن محقدِّرا ومحتمتِّّعا ومحفسِّّ
  6.هونعّلقيح له قيمة ألن القراء الذين  ديباألبحث ال يكون هلا معىن. ال

وقت. إىل  خمتلفة من وقت آراء صلت رواية ماجدولني دائماوابلتايل، ح
ت املختلفة اليت تظهر يف الرواية. اختار  آراءوحيتاج للبحث على أراء القارئ ملعرفة 

 Good Reads.comأو أو فيديو  أو مقالة رسالةأراء القرّاء من كتب أو  الباحثة
األديب  بحثقبله أّن ال تموضوعا للبحث ألّّنم جمموعة من اجملتمع. كما شرح

                                                 
مذكرة مقدمة لنيل درجة  ، اسرتاتيجيية يف شعر املعلقات "معلقة أمرئ القيس " منوذجادليلة مروك،  4

 8(، ص 2010) كلية األدب واللغات، جامعة منتوري قسنطينة،  املاجستري يف اآلداب،
5
Alfian Rokhmansyah, Studi dan Pengkajian Sastra; Perkenalan Awal terhadap Ilmu Sastra, 

(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014 ), Cet. I.  ص 112 

6
Rachmat Joko Pradopo, Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, dan Penerapannya.   

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995 ), Cet. I . ص   207 
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ة. هناك رأي إجيايب وسليب. أتى رأي إجيايب من مجهور القرّاءتبط ارتباطا وثيقا مع ير 
 .لي سليب من املعارضة واإلذالالثناء والنقد واالقرتاحات وأّما رأ

تركز هذه الرسالة ُتت املوضوع : رواية  بناء على ما قد شرحت الباحثة
 (. "ماجدولني" ملصطفى لطفي املنفلوطي لدي آراء القرّاء ) دراسة مجالية التلقي

 

 البحث مشكلة -ب
 كما يلي :  يف خلفية البحث تركز هذه السؤل بناء على ما قد شرحت الباحثة

 ؟ مرور الوقتمن  على رواية ماجدولني رّاءقال رأيكيف 
 

 أغراض البحث - ج
 هي :فأما أغراض البحث اليت تريد أن تبحث عنها الباحثة 

 .مرور الوقتمن  رواية ماجدولنيعلى  رّاءقال رأي عرفةمل

 

 معاين املصطلحات - د
قبل الشروع إىل هذه الرسالة، تريد الباحثة أن تشرح معاين املصطلحات اليت 

 تتضمن يف هذه الرسالة :
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 رواية  .1

وأما  7رواية احلديث : نقلهح وذكره. –يروي  –الرواية أصلها من روى 
أو إصطالحا، الرواية هي خيالية، منظومة أو منشورة، بعيدة عن احلياة الواقعية، 

 8هي القصة اخليالية املليئة ابلعجائب والغرائب ذات األسلوب اإلبداعي الطليق.

 ماجدولني  .2

. لقد أتثر املنفلوطي برواية املنفلوطي رواية اليت كتبها مصطفى لطفي
Sous Les Tilleuls  األديب الفرنسي ألفونس كار وابدر إىل نقلها إىل ،

ماجدولني  مها، شخصنيكي فيها عن قصة احلب بني ُت .اللغة العربية
 فن.واستي

 القرّاءراء آ .3
ء، يعىن ما اعتقده اإلنسان وارآته. تقول " رأيي كذا " اوأر الرأي ج آراء 

 9اي " اعتقادي "
قارئ )مفرد( : ج قارئون وقرأة وقرّاء اسم فاعل من قَ َرأَ. القرّاء : جمموع 

 10.واجملالت وغريمها يف جمتمع ماالناس الذين يقرأون الكتب 

                                                 
 289ص  ،43ط  ،( 2008، ، ) بريوت : دار املشرق ش.م.ماملنجد يف اللغة واألعالملويس معلوف،  7

 384م (، ص  1979يني، دار العلم للمال بريوت:، )املعجم األديبور عبد النور، جب 8
 243 ص، السابق املرجع،  لويس معلوف 9

 1789ص  ،1ج(،  2008، : عامل الكتب ، ) القاهرةمعجم اللغة العربية املعاصرةأمحد خمتار عمر،  10
 19، ص املرجع السابقدليلة مروك،  11
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 11هي اليت تعطي للنص معناه. رئاالق رأي إمنا الذات
 مجالية -4

اسم مؤّنث منسوب إىل جيمل. مجالية )مفرد( :  –مجالية أصله من مجل 
مجال. دراسة مالّية: تحغىن ابلقيمة والعناصر اليت تكسب العمَل مجاال 

 .12فنّ ّيا
 التلقي -5

يتلّقي. تلّقى اهلديّة: أخذها "تلّقى األوامر من  –تلقي أصلها من تلّقى 
ْن رَبِّّهِّ َكلَِّماٍت ( " تلّقى الَضوء األخضر:  -رئيسه املباشر ) فّ تّ َلقَّى َءاَدمح مِّ

محنح اإلذن ابلبدء يف عمل ما، أخذ املوافقة والقبول
13. 

 
 السابقة اتدراسال - ه

يف رواية  شخصنيثت عن قصة حب بني ُتدّ كتبته رينا رمحاوايت حيث أّّنا 
حب حقيقي. وهذا إن صورة احلب تتضمن عن . والنتائج منها : "ماجدولني"

احلب حقيقي يف نظر هللا. ومهما إستيفن و ماجدولني ال يستطيع أن يتحاّب 
احلب بني الرجل و املرأة ) احلب بني إستيفن و  إن أنواع احلب منهاو  بينهما.

 ب احلقيقي ) احلب إستيفن إىل ماجدولني (، احلب النفسي ماجدولني (، احل

                                                 
 19ص  املرجع السابق،دليلة مروك،  11

  398 ص ،املرجع السابق الدكتور أمحد خمتار عمر، 12

 2031 ص، نفس املرجع 13
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ولدمها ) احلب مولد إىل ) احلب ماجدولني إىل نفسه (، احلب الوالدين أل
 14سوزن إىل ماجدولني (. ب(، احلب بني األصدقاء أو األقرابء ) احلماجدولني

 .شخصية يف رواية "ماجدولني"عن  ثُتدّ  حيث أنّه أمحد ايينه كتب
أن الشخصيات القصصية اليت أتخذ دورا مهما يف رواية :  والنتائج منها

( وإدوار )  Magdalena( وماجدولني )  Stevanماجدولني يعين : إستيفن ) 
Edward  ( وسوزن )Suzana  ( وفرتز )Fritz  وهؤالء الشخصيات قد صورها .)

( وغري  Telling Methodeالراوي أي املنفلوطي مبنهجني يعين منهج املباشر ) 
 .15( Showing Methodeمباشر ) 

 احلكومية مسراغ، حيث أّّناكتبته رحجغ ايو سفتناسري طالبة جبامعة أخريا  و 
أراء طلبة اللغة اإلندونيسية واألدب على عملية  عن كيفية التعارف و ُتّدثت

 . والنتائج منها : حلبيب الرمحن الشراذي آية حبّيةرف يف رواية االتع

عن واستنادا إىل أراء طلبة اللغة اإلندونيسية واألدب جبامعة احلكومية مسراغ 
ني تؤدي إىل جمموعة مئات املشاركهناك ، آية حّبية يف رواية التعارف عملية 

وهذا يتوقف على استقبال كل  إجيابية أو سلبية.راء آكانت  ،راءآلمتنوعة من ا
وفقا للشريعة يف الرواية ألنه  رفاععملية الت ون علىوافقهم يقارئ. معظمال

                                                 
الرسالة العلمية غري منشورة،  ،صورة احلب يف رواية "املاجدولني" ملصطفى لطفي املنفلوطيرينا رمحاوايت ،  14

 38 ص ،) 2015 ،احلكومية االسالمية الرانريي نسانية، جامعةإلب وعلوم اادآلاأتشيه، كلية  ا) بند

 
الرسالة العلمية غري  ،املنفلوطي، رسالة الشخصية يف رواية "املاجدولني" ملصطفى لطفي أمحد ايين 15

  48، ص  2015 ) بند أتشيه، كلية األدب وعلوم االنسانية، جامعةاحلكومية االسالمية الرانريي، منشورة،
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قصرية جدا أبنه ذه العملية هباإلسالمية، وإن كانت هناك بعض الذين خيتلفون 
 16يتعارفا بوقت قصري. ال ميكن أنف

راء طلبة اللغة آو  هذه الدراسات السابقة ُتّدثت عن احلب يف أورواب
قارئ الراء آ تبحث. وأردت الباحثة أن اإلندونيسية واألدب على عملية التعارف 

وهذه الدراسات تفيد الباحثة  .على رواية املاجدولني العاديالقارئ و  عليميال
 راء القرّاء على الرواية.آلطريقة البحث 

 
 منهج البحث . و

املنهج  فهوتستخدمه الباحثة يف هذه الرسالة  الذي اّما منهج البحث
ىن على العمل األديب دراسة عن القحرّاء يف إعطاء املع يه التلقي مجالية تحليليال

 17.خمتلف عليه يف زمن راء وتفاعلآحىّت يحوجد 

 فولفغانغ إيزرعند  م1966 سنة التلقي يف أملانيا يفمجالية ظهرت نظرية 
Wolfgang Iser وهانز روبري ايوسHans Robert Jauss. ظهرت بعد ظهور عدة  وهي

نظرايت نقدية سعت اىل وصف ومقاربة النص األديب من زوااي عدة اثئرة على 
وجلمع املعلومات والبياانت هلذه الرسالة تعتمد الباحثة على  18املقارابت السابقة.

                                                 
16 

Rahajeng Ayu Septinasari , Tanggapan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia Unnes 

Terhadap Proses Ta’aruf dalam Novel Ayat-Ayat Cinta Karya Habiburrahman El Shirazy, skripsi 
( Semarang : Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang, 2011 ),  ص 68 

 17 
Wahyudi Siswanto, نفس املكان 

 1، ص  أتثري مجالية التلقي  ) األملانية ( يف النقد العريبعلي خبوش،  18
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. وأّما كيفية هذه الرسالة فتعتمد الباحثة على الطريقة الىت كتيبطريقة البحث امل
 العربية وآدهبا بكلية اآلدب والعلوم اإلنسانية جامعة الرانري قررها قسم اللغة

 وهو الكتاب. اإلسالمية احلكومية دار السالم
“ Pedoman Penulis Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab UIN 

Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh, Tahun 2014 ” 
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 الباب الثاين

 ترمجة مصطفى لطفي املنفلوطي

املنفلوطي ونشأته وحياته األدبية حياة مصطفى لطفي تتناول على يف هذا الباب 
 ومؤلفاته.ودراساته 

 حياته ونشأته - أ

حسن لطفي هو السيد / مصطفى لطفي املنفلوطي بن حممد  املنفلوطي
املنفلوطي نسب إىل ) منفلوط ( وهي عاصمة إقليم ) مركز ( من أقاليم املنفلوطي. 

ونشأ يف بيت كرمي  1أسيوط يف صعيد مصر. ويف هذا معرفه مبكان ميالده وتربيته.
 2رابة مائيت سنة.ابلدين جليل ابلفقه توارث أهله قضاء الشريعة ونقابة الصوفية ق

إذ يزعم خري ومن العجب أن جتد إختالفا يف حتديد اتريخ ميالد املنفلوطي. 
م ( على حني تذكر لنا 1882ه املوافق 1289الدين الزركلى أنه ) ولد يف 

-12-3ه املوافق 1293أن املنفلوطي ولد عام  -وهس أقرب الصدق–النظرات 
سنوات، وحنن منيل إىل األخدذ مبا  . قهذا اختالف كبري ألن الفارق أربع 1882

كتب يف النظرات. أنه األقرب اىل الصدق يف زعمنا حيث كتب املنفلوطي يف 

                                                  
 1(، ص 1987مؤسسة شباب اجلامعة،  األسكندرية :، ) املنفلوطي والنظراتعباس بيومي عجالن،   1

(، ص  1962، ، ) القاهرة : دار هنضة مصر للطبع والنشراتريخ األدب العريبأمحد حسن الزايت،   2 
460  



10 
 

وهو أدرى مبولده، إال إذا كان صغر نفسه حلاجة اجتماعية وهذا وارد. وال حياته، 
 3سيما ودفاتر القيد مل تكن منضبطة.

ملنفلوطي ونقبيا ألشرافها وكان والده املرحوم السيد لطفي قاضيا شرعيا 
يما ألسرة "لطفي" املعروفة ابجملد والشرف، واليت ينتهي نسبها فيما يذكر إىل وزع

  4بيت النبوة.

طي قطعة موسيقية يف ظاهرة وابطنه ؛ فهو مؤتلف اخللق، متالئم كان املنفلو 
الذوق، متناسق الفكر مّتسق األسلوب، منسجم الزّي، ال تلمح يف قوله وال يف 

عله شذوذ العبقرية. وكان صحيح الفهم يف بطء، سليم الفكر يف جهد، دقيق ف
احلّس يف سكون، هيوب اللسان يف حتّفظ. وهذه اخلالل ُتظهر صاحبها للنلس يف 
مظهر الغيّب اجلاهل، فهو ذلك كان يّتقي اجملالس ويتجّنب اجلدد ويكره اخلطابة. 

صدر، صحيح العقيدة، موزّع وهو إىل ذلك رقيق القلب، عّف الضمري، سليم ال
 5العقل والفضل اهلوى، بني أسرته، ووطنّيته، وإنسانّيته.

وقد تزوج املنفلوطي عن زوجتني األوىل هي السيدة آمنة حممد أبوبكر الشيخ 
فداان ملكا وقد بيعت ومل  75فداان وقفا و  150من منفلوطوهي ثرية كانت متتلك 
عم هذه السيدة ثالث فتيات من زكية وقد أجنب يبق منها سوى عشرة فدادين. 

                                                  
 2 ص ،املرجع السابقعباس بيومي عجالن،   3
     ,Jurnal Adabiya, Vol:12, No:2  صورة املرأة يف أدب املنفلوطي : كتاب النظرات منوذجا  ،ذواحللمي 4

(Februari 2010), ،  92ص 
    461 ص، رجع السابقاملأمحد حسن الزايت،   5
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وأنيسة وجنية وقد ماتوا مجيعا، وسبق أن رزق املنفلوطي من هذه الزوجة  أبربعة 
 أوالد ماتوا مجيعا ومنهم حسن الذي راثه راثه حمزان يف مقاله ) الدفني الصغري (.

مث تزوج الزوجة الثانية من القاهرة وهي السيدة رتيبة حسىن وقد توفيت  
منها حسن مصطفى لطفي املنفلوطي أكرب أوالده وقد تركه والده وعمره  وأجنب

عاما وهو يعمل األن مفتشا بوزارة الرتبية والتعليم، وأمحد وهو مفتش أول  12
وحسنات متزوجة من مهندس، وقدرية متزوجة  الرتبية الرايضية إبدراة رعاية الشباب،

العقارى وابملعاش، وزينب متزوجة من األستاذ فهمى أبو بكر أبو محره وكيل الشهر 
    6ر وكيل وزارة الشئون االجتماعية.من األستاذ إبراهيم مظه

 حياته األدبية - ب

كان املنفلوطي أدبيا موهواب، حظ الطبع يف أدبه أكثر من حظ الصناعة، 
ألن الصناعة ال ختلق أدبيا منتكرا وال أدبيا ممتازا وال طريقة مستقلة. وكان النثر الفىن 

ه لوان حائال من أدب القاضي الفاضل، أو أثر ماثال لفن إبن خلدون، ولكنك عهد
إن أسلوبه كان مضرواب على أحد القالبني، إمنا كان أسلوب ال تستطيع أن تقول 

املنفلوطي يف عصره كأسلوب إبن خلدون يف عصره، بديعا أنشأه الطبع القوى على 
 7غري مثال.

                                                  
(، ص 1950القاهرة : مطبعة اجليش، ، )األديب االشرتاكي : مصطفى لطفي املنفلوطيحممد شلىب،   6

11-12 
 462ص  ،املرجع السابقأمحد حسن الزايت،   7
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وذاق من سالفة الشعر ما ذاق حينما يف منفلوط تنسم أول عبري األدب، و 
تردد وهو صىب على األستاذ ))عبد هللا هاشم(( وهو رجل كان حمبت لألدب عامال 

ولو مل يكن املنفلوطي موهواب ما عشق األدب، وال اراتح  على إشاعته بني زائريه.
جملالسه، فالنفس متيل حيث حتب، وتنجرف إىل ما هتوى. وكثريا ما هتيء الظروف 

االنسان أمرا يكون من أسباب تغيري اجتاو املرء ))فعبد هللا هاشم(( قدح شرارة  أمام
األدب يف املنفلوطي، كما أوقد الشيخ ))اجلداوى(( جذوة األدب يف نفس العقاد، 

حممود سامى ومهندس الرى حب األدب عند د.طه حسني والشيخ املرصفى عند 
  8البارودي.

ينتخب لنفسه أروع ما يف الكتب وكان له ذوق جيد يعرف به كيف 
ودواوين الشعر العباسية من قطع وقصائد أدبية رائعة، فعكف على ذلك كله كما 

يعّب منها وينهل كما يعب وينهل من آاثر  عكف على كتاابت أستاذه حممد عبده
معاصريه املرتمجة واملؤلفة. وبذلك هيأ نفسه ليكون صحفّيا ابرعا، ولسنا نقصد 

 9، وإمنا نقصد صحافة املقال.صحافة األخبار

ومل يكن يعرف لغة أجنبية، فكانت ثقافته ضيقة، ولكنه عكف على 
ع آماد فكره بكل ما يستطيع من قوة. وكان فيه طموح،  املرتمجات يقرأ فيها ويوسّ 
فرأى أن يرتجم بعض القصص و املسرحيات الغربية، ولكن أّّن له وهو حيسن 

                                                  
 3ص  ،املرجع السابقعباس بيومي عجالن،   8
 228(، ص 1957 : دار املعارف،القاهرة  )، األدب العرىب املعاصر ىف مصرشوقي ضيف،   9
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األوربية، إال أن ذلك مل يقف دونه، فقد طلب إىل  الفرنسية وال غريها من اللغات
بعض أصدقائه أن يرتمجوا له بعض آاثر القوم األدبية، ينقلوهنا هم أوال، مث ينقلوها 

 10هو إىل أسلوبه الرصني.

ويظهر أنه عّرفهم ما يريد، ألننا جند ما يُ تَ ْرَجُم له من آاثر املذهب 
والعدالة واالنتصار للفقراء والنقد  الرومانسى الذي كان يعىن أصحابه ابلفضيلة

وكانت طريقة املنفلوطي أن أيخذ ما العاطفى.  األغنياء يف أسلوبه ملىء ابالنفعال
ره متصريا، ويعطى لنفسه يف ذلك حرية واسعة، حىت لكأنه يعيد  تُ ْرجم له،  وميصّ 

كتابته وأتليفه من جديد، وهو أتليف يقوم على االسرتسال اإلنشائ واالنطالق 
ومن القصص الىت أعاد أتليفها على هذا النحو قصة الوجداّن والوعظ األخالق. 

بول وقرجيىن لربانردين دى سان بيري ومساها الفضيلة، وقصة ماجدولني أو حتت 
أوسريانودى برجراك ألدمون روستان، ظالل الزيزفون أللفونس كار وقصة الشاعر 

من حرية التصرف والتحوير الواسع  ويف سبيل التاج لفرنسوا كوبية. وهبذا األسلوب
َمصرَّ طائفة من القصص القصرية لبعض الكتاب الفرنسيني، ونشرها يف كتابه 
))العربات(( بعد أن أضاف إليها بعض قصص من أتليفه، ومجيعها قصص حزينة 

 11ابكية.

 

                                                  
 229ص ، نفس املرجع  10
 نفس املرجع  11
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 دراساته -ج

نشأة املنفلوطي ال ختتلف عن نشأة أقرانه من أوالد الريف املصرى، فقد 
ب إىل الكّتاب ليتعلم مبادئ القراءة والكتابة وليحفظ القرآن الكرمي وليستعد ذه

للذهاب إىل اجلامع األزهر منارة العلم وكعبة القصاد من طالىب املعرفة ومبتغى 
ويف منفلوط تلقى الرجل أول مبادئ القراءة يف كتاب الشيخ  الثقافة يف تلك األايم.

" جالل الدين " فحفظ القرآن الكرمي والقى يف املكتب ما القاه لداته ومن على 
 12شاكلته. 

أمت املنفلوطي حفظ القرآن ))مبكتب(( جالل الدين السيوطي وهو يف 
وتتلمذ على  احلادية عشرة من العمر، مث التحق ابألزهر حيث قضى عشر سنوات

الشيخ حممد عبده، واستمع إىل دروسه يف كتايب ))دالئل اإعجاز(( و ))أسرار 
 13البالغة(( لعبد القادر اجلرجاين.

ويف القاهرة ارتبطت حياته بثلة من األزهريني الذين أثروا يف احلياة العامة من 
لوطي ونستطيع أن نقول يف اطمئنان أن حياة املنفسعد زغلول وأنداده  –أمثال 

ذات وشائج ثقافية ابألستاذ اإلمام، ووظيفية بسعد ابشا وصحافية ابلشيخ على 
يوسف. فالشيخ حممد عبده كشف له من عامل رحب فسيح خيتلف عن دنيا 

                                                  
 2ص ، املرجع السابقعباس بيومي عجالن،   12
لبنان : دار  –، ) بريوت واالجتماعيكتاب األحزان فصول يف التاريخ النفسي والوجداين انجى جنيب،    13

 191(، ص  1983التنوير للطباعة والنشر، 
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املشايخ الذين ألفهم يف األزهر. وأخذ عنهم، فنمى مواهبه، وأطلق من ملكاته، وبوأ 
طي يتيه على لداته حبب الشيخ، ويعتمد له يف اجملتمع مكاان مرموقا مما جعل املنفلو 

 14يف كثري من تصرفاته على جاه األستاذ االمام.

فنشأ املنفلوطي نشأة شعرية على أبيه الذي كان يعجب به املنفلوطي يف 
صغره ملا كان عليه من أدب جم ونزعة شعرية حببت إليه األدب العريب ولالنكباب 

يتجاوز حد البلوغ يف مكتب جالل على استظهار القصائد، وهو بعد تلميذ مل 
الدين السيوطي الذي كان يرأسه الشيخ حممد رضوان أحد الفقهاء الذي كان له 

 15الفضل يف تربية كثري من علماء أسيوط وأدابئها.

وهنج املنفلوطي سبيل آابئه يف الثقافة فحفظ القرآن يف املكتب. وتلقى العلم 
به ورعاية أبيه ال يلقى ابله كثريا لغري علوم ابألزهر، ولكنه كان على الكره من ورع قل

اللسان وفنون األدب. فهو حيفظ األشعار ويتصيد الشوارد ويصوغ القريض وينشئ 
الرسائل، وتسري له شهرة يف األزهر بذكاء القرحية وروعة األسلوب فيقربه األستاذ 

  16حممد عبده، ويرسم له الطريقة املثلى إىل الغاية من األدب واحلياة.

                                                  
 5ص ، املرجع السابقعباس بيومي عجالن،   14
 ، نفس املكانذواحللمي 15

  460ص ، املرجع السابقأمحد حسن الزايت،  16 
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ومل يكمل املنفلوطي دراسته إل أنه كان حيضر بصفة مستمرة حلقات دروس 
مث يستفيد  17األستاذ اإلمام حممد عبده وقد أفاد املنفلوطي من ذلك كثريا.

املنفلوطي من قربه إىل اإلمام صلته بسعد ابشا زغلول، ومن زلفاه لدى هذين 
كانوا أقوى العناصر يف العظيمني نفوقه لدى صاحب ) املؤيد (، وهؤالء الثالثة  

تكوين املنفلوطي األديب بعد استعداد فطرته وإرشاد والده. ويف أثناء طلبه العلم يف 
األزهر نسب إليه أنه هجا اخلديوى عباس حامي الثاين بقصيدة نشرها يف إحدى 
الصحف األسبوعية فحكم عليه من أجلها ابحلبس وقضى يف السجن مدة العقوبة. 

مام غألى رمحته جزع املنفلوطي فيه على رجائه وسنده، وارتد وملا قبض هللا اإل
مقطوعة الرجاء إىل بلده. مث نعش هللا عاثر أمله بعد فرتة من الزمن، فهب يبتغي يف 
جريدة) املؤيد ( الوسيلة والنجح. مث صارت إىل سعد ابشا وزارة املعارف فعينه حمررا 

العدل ( حوله معه وواله فيها مثل هذا عربيا هلا. وملا حتول إىل وزارة احلقانية ) 
املنصب. مث انتقل احلكم إىل غري حزبه فنقل من عمله، حق إذا قام الربملان عيّنه 
سعد ابشا يف وظيفة كتابية مبجلس النواب ظل فيها حىت توفاه هللا وهو يف العقد 

 18اخلامس من عمره.

 مؤلفاته -د

                                                  
مطابع اهليئة املصرية  القاهرة : ، )ةبير ثر األدب الفرنسى على القصة العأكوثر عبد السالم البحريى،  17 

   146، ص (1985العامة للكتاب، 
 461-460ص ، املرجع السابقأمحد حسن الزايت،  18 
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ه على ترمجتها من الفرنسية إىل إن الرواايت الىت عرهبا املنفلوطي بعد اطالع
العربية، تعد من روائع األدب العاملى، وكما يعلم اجلميع فإن املنفلوطي مل يتوفر على 
هذه الرواايت من أصلها الفرنسى مباشرة, وإمنا قرأ ترمجات هلا ينقصها حسن 

ية الصياغة العربية، والتصرف فيها حبيث تالئم ذوق القارئ العرىب، ونقلها من الروا
ذات األبواب والفصول واملسرحيات ذات املشاهد، وتوزيع األدوار بني أبطاهلا، 
وكثرة احلوار بينهم إىل القصة احملاكة أبسلوب أدىب طريف، وبعضها ترمجت له 
ألفاظها وحددت له موضوعاهتا ومراميها فأسهم هو بصياغتها وإجادة تراكيبها 

  19ومبانيها بعد فهمه إلغراضها ومعانيها.

 فيما يلى موجز عن مؤلفات املنفلوطي : و 

 رواية الفضيلة أو " بول وفرجنيىن " -1

هي الرواية الىت وضع أصلها الفرنسى برانردين دى سان بيري كانت 
قد ترمجت من قبل املنفلوطي على يد حممد عثمان جالل إال أن املنفلوطي 

إىل كل قد عرهبا بعد أن ترمجت له على يد مرتجم آخر، وصدرها إبهدائها 
فىت وفتاة اتسما ابألخالق النبيلة فيقول " يعجبىن " من الفىت الشجاعة 

وهلذا أهدى إليهما املنفلوطي هذه  -واإلقدام من الفتاة األدب واحلياء "
 الرواية مقدمة برتمجة عن مؤلفها الفرنسى بقلم األستاذ حممود خريت احملامى.

                                                  
(، 2002 ، ) القاهرة : دار النهضة الشرق،املنفلوطي حياته ومؤلفاتهأمحد حممد عبد اهلادي،   19

 199ص 
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 رواية ماجدولني أو " حتت ظالل الزيزفون " -2

عرهبا املنفلوطي  –هي الرواية الىت وضع أصلها الفرنسى ألفوس كار 
أبسلوب عرىب رائع إال أنه مل يبدأها ابإلهداء كما فعل يف الفضيلة وال بوضع 

ترسلها ماجدولني )بطلة  الىت كانت تمقدمة هلا، وإمنا بدأها ابخلطااب
ل ما ورد يف ( إىل صديقتها سوزن، وترد عليها األخرى مشرية إىل كالرواية

 خطاب ماجدولني من نقاط.
 رواية الشاعر أو " سريانودى برجراك " -3

هي الرواية الىت وضع أصلها الفرنسى أدمون روستان صدرها الكاتب 
إبهدائها إىل الشعراء ألهنا لصيقة هبم، وجدير هبم أن يقرؤوها، فمؤلفها 
 شاعر، وبطلها شاعر، وأكثر أشخاصها شعراء، وموضوعها يف الشعر

واألدب، والعربة منها أن النفس الشاعرة هي أمجل شيئ يف العامل وأبدع 
صورة رمستها ريشة املصور األعظم يف لوح الكائنات، مث أعقبها مبقدمة 
موجزة ذاكرا فيها أن صديقه الدكتور حممد عبد السالم اجلندى كان قد 

يقة، ترمجها عن الفرنسية ترمجة حرفية حافظ فيها على األصل حمافظة دق
وطلب منه أن يهذهبا، ويتصرف فيها حىت ميكنه أن يقدمها إىل فرقة تقوم 

 بتمثيلها.
 رواية يف سبيل التاج أو " لفرنسوا كوبيه " -4
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قد صدرها املنفلوطي إبهدائها إىل البطل املصرى هي الرواية الىت 
العظيم سعد زغلول، ألهنا حتكى سرية بطل من أبطال احلرية، مجع هللا له 
من صفات الشجاعة والثبات والعزمية واإلخالص والتضحية ما مجع 

هري للمهدى إليه )) سعد زغلول ((. مث أعقب اإلهداء مبقدمة للكاتب الش
  20الشريف.يف عصره األستاذ حسن 

 كتاب " النظرات " -5

هو جمموعة رسائل كان يكتبها يف جريدة )) املؤيد ((، وغريها من 
الصحف املصريّة إضافة إىل رسائل غري منشورة. والكتاب يقع يف ثالثة 

 ، مث أعيد طبعه مرّات عديدة.1910أجزاء، ظهرت طبعته األوىل يف العام 
 كتاب " العربات " -6

ضها معّرب وبعضها اآلخر موضوع. هو جمموعة من القصص، بع
وهذه القصص تتمّيز من حيُث موضوُعها، ابلدعوة إىل مكارم األخالق، 
ومن حيُث أسلوهُبا، ببالغة متعّمدة وأتنق يفوق أحياان حدود املألوف، مما 

 21أاثر حوهلا جدال حاّدا بني مؤيٍّد هلا ومعارض.

 " خمتارات املنفلوطي " -7

                                                  
 201-200ص ، نفس املرجع  20

: مكتب املعارف،  لبنان-، ) بريوت(2النظرات )مصطفى لطفي املنفلوطي جميد طراد،  21 
 6ص(، 1761
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ن أشعار املتقدمني ومقاالهتم، وهي هو يتضمن خمتارات منتقاة م
تدل على حسن ذوقه ودقة اختياره، وقد أهداه إىل صديقه الشيخ على 
يوسف صاحب املؤيد اعرتافا منه جبميله، وكان عنوان املؤلف نظارة 

 22احلقافية.

                                                  
22

 35 ص املرجع السابق،حممد شلىب،   
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 الباب الثالث

 اإلطار النظري

 التلقي مجالية مفهوم نظرية - أ

مت تطوير نظرية التلقى يف إطار الفلسفة الظاهراتية، الىت تنظر إىل عملية 
 روربت ايوس"هانز و القراءة من زواية إحساس القارئ هبا، ويعترب "ولفانج إيسر 

إىل أن النرية من اهم الذين عملوا على تطويرها، وذهب " ولفانج إيسر" 
الظاهراتية للفن تركز اهتمامها بصورة أساسية على أنه حني النظر يف األعمال 
األدبية فيجب أن يركز القارئ على شيء واحد، وهو أن النص احلقيقى ليس 

الىت تتعلق ابالستجابة لذلك مدار األمر، بل أيضا وبنفس مقياس األفعال 
  1النص.

التلقي لغة : جاء يف لسان العرب: )) فالن يتلقى فالان أى يستقبله ((. 
( أى  Reception. ويقال يف اإلجنليزيٌة ) العربية : تلقاا،، أى استقبالهويقال يف

( أى  To Receive( أى متلق أو مستقبل، ويقال )  Receptiveتلٍق، ويقال : )
 2استقبال، أخذ.تلقاى، 

                                                 

 54، ص 1(، ط  1994، ) القاهرة : دار األمني، نظرية النقد األدىب احلديثيوسف نور عوض،   1    
2
مذكرة مقدمة لنيل درجة  ، اسرتاتيجيية يف شعر املعلقات "معلقة أمرئ القيس " منوذجادليلة مروك،   

  9(، ص 2010جامعة منتوري قسنطينة،  واللغات،األدب ) كلية  املاجستري يف اآلداب،
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: يدخل هذا املصطلح حتت صفة النظرية، أى  اوأما التلقي اصطالح
جمموعة من املبادئ واألسس النظرية اليت شاعت يف أملانيا  نظرية التلقي وهي

منذ منتصف السبعينات على يد مدرسة كونستانس، هتدف إىل الثورة ضد 
للقارئ، ابعتبار أن العمل البنيوية وإعطاء الدور اجلوهري يف العلمية النقدية 

األديب منشأ حوار مستمر مع القارئ. إهنا توجه نقدي ))لعل اجلامع الذي 
يوحد بني املنتسبني إليها هو االهتمام املطلق ابلقارئ والرتكيز على دور الفعال  

 كذات واعية هلا نصيب األسد من النص وإنتاجه وتداوله وحتديد معانيه((.

قي أو تلقي النص يستتبع االهتمام ابلقارئ من هنا كان مصطلح التل
وبتحديد معىن النص وأتويله والوصول إىل نتائج يكون القارئ أو هويته مها 

 3حمورها.

 التلقي وهي :مجالية هناك عدة التعريفات عن 

 الغريب القدمي  عندالتلقي  -1

تعد الفلسفة اليواننية القاعدة األساسية جلمع العلوم والنظرايت واملناهج،   
ونظرية التلقي كغريها من النظرايت قد أتسست انطالقا من هذ، الفلسفة اليت 

"،   Longinusلوجننوس  " و" Aristotمهدت هلا، فكانت جهود كل من "أرسطو 
اليواننية قد حتدثوا عن  إرهاصات لنظرية التلقي ابعتبار أن هؤالء الفالسفة

                                                 
   11، ص نفس املرجع 3
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عنصر املتلقي، واهتموا به يف أطروحاهتم الفكرية، وإن مل يكن هذا االهتمام 
 4مباشرا ومصرحا به.

 :  5أرسطو التلقي عند 1-1
قاعدة األساسية لشىت مدارس النقد شكلت آراء أرسطو النقدية ال

اد الواضح واآلداب الغربية والعربية، حيث يعد، الكثري من الدارسني والنق
احلقيقي للنقاد الديب، ولرمبا كان أرسطو يف اتريخ احلركات النقدية، من أبرز رواد 

ين تطرقوا هلذ، ذالفكر اليوانين اهتماما بفلسفة التلقي، كما يعد من األوائل ال
القضية واعتنوا بعنصر املتلقي، فالتلقي حمور مهم يستقطب تفكري، ويستجمع 

س األدب. نستنتج  أن أرسطوا يسعى إىل فلسفته يف احلديث عن أجنا
استقطاب عنصر املتلقي واالهتمام مبشاعر، وأحاسيسه، وذلك بتسخري الفن 
خاصة الرتاجيداي خلدمته، ملا هلا من قوة أتثري، على نفسية املتلقي، وهلذا هناك 

 . 6من اعترب فلسفة التلقي عند أرسطو مرجعا أساسيا يف مجالية التلقي األملانية

 

                                                 
) كلية اآلداب واللغات، جامعة حممد "، عر "يوسف وغليسيمجالية التلقي يف شبن شوري، فهيمة   4

 10(، ص  2015خيضر بسكرة، 
5
.م.ق ( : مريبا اإلسكندر. فيلسوف يوانينا من  384 – 322)  Aristotelesأرسطو أو أرسطاطليس   

 كبار مفكاري البشرية.
6
 12، ص املرجع السابق، بن شوريفهيمة   
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 : 7التلقي عند لوجننوس 1-2

بعض اإلشارة واملالمح اليت   Longinusلوجننوس"  لقد وجدت لدى "
ميكن إدراجها ضمن اإلرهاصات األوىل لنظرية التلقي، وذلك خالل نظريته 
حول "السمو" إذ يركز على ما هو سام و جليل لقدرته على التأثر يف املتلقي، 
وشد انتباهه، وللسمو عند لوجننوس معنيان : األول يظهر يف العمل األديب من 

يف التعبري، أما الثاين فيظهر من حيث هو صدى لروح حيث هو امتياز وبراعة 
عيمة، أى أن الفكرة تعجب متلقيها بسبب عظمتها. إن لوجننوس يركز على 
املتلقي واألثر الذي حيصل له، من خالل تركيز، على الفن السامي ذي األفكار 

 .8واللغة والتعابري السامية

 العريب القدمي عندالتلقي  -2

دامى على أركان العملية اإلبداعية الثالثة : املبدع، ركز النقاد العرب الق
النص، املتلقي، ومل يهملوا أي ركن من هذ، األركان، مع رصد تفاوت واختالف 
يف درجة االهتمام بكل عنصر من هذ، العناصر، فقد ظهر االهتمام ابملتلقي 

 من عندهم ابعتبار، طرفا فاعال يف إمتام العملية اإلبداعية، حيث جند الكثري
 البالغيني الذين انشغلوا هبذ، القضية من أمثال :

                                                 

 
اإلغريق يف القرن الثالث  أحد أشهر علماء البالغة ( Longinus Cassius) هو كاسيوس لونغينوس 7

 . Emesa ولد يف إمِيسا. امليالدي
8
 15-13، ص السابقاملرجع ، بن شوريفهيمة   
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 .9ه(، وغريهم471ه(، "عبد القاهر اجلرجاين" ) 255"اجلاحظ" )  

 : 10التلقي عند اجلاحظ 2-1
لقد اهتم "اجلاحظ" ابملتلقي ) السامع/القارئ( على حد سواء، وأوال، عناية 

إىل إرضاء السامع خاصة ، ويتضح ذلك من خالل دعوته للمتكلم أبن يسعى 
والتأثري فيه، فنجد يقول يف كتابه "البيان والتبيني": ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار 
املعاين ويوازن بينها وبني اقدار احلاالت، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلما، ولكل 
حالة من ذلك مقاما، حىت يقسم أقدار الكالم على أقدار املعاين، ويقسم أقدار 

 قدار املقامات، وأقدار املستمعني على أقدار تلك احلاالت.املعاين على أ

وقد ركز"اجلاحظ" أيضا على املتعة اجلمالية اليت ال أتيت إال من خالل إصرار    
 القارئ على الوصول إىل معىن النص، والولوج يف أعماق واكتشاف أسرار،.

فالقراء  لذلك فإن اجلاحظ ال ينظر إىل املتلقني على أهنم ابملستوى نفسه،
ابلنسبة له متفاوتون يف الدرجة من حيث الثقافة والقدرة على التأويل، وقراءة 

 .11النصوص

 

                                                 
 15ص نفس املرجع،  9

ولد يف البصرة. ناسبت اليه  ،العبااسيا  ة األدبأئما  من: ( 878 -775)حنو ، (أبو عثمان) اجلاحظهو  10
  .املعتزلة فرق اجلاحظياة من

11
 16، ص املرجع السابق، بن شوريفهيمة   
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 12التلقي عند عبد القاهر اجلرجاين 2-2 
إن مفهوم التلقي عند عبد القاهر اجلرجاين يندرج ضمن نظريته يف 

وصول النظم، الذي يعد ركيزة يعتمد عليها املبدع ف بناء النص، وأساس مهم يف 
املتلقي إىل معىن النص، وكشف أسرار،. فالعالقة بني املعىن واملتلقي عند اجلرجاين 
تتبع من حسن النظم والتأليف، فصياغة النص لغة ومعىن هو الذي يساعد على 

 .13شد املتلقي إىل النص وتفاعله معه

 

 نشأته - ب

يف أوضح صورها يف النقد العريب املعاصر ب"نظرية  عرفت مجالية التلقي
االستقبال" وذلك حني ترجم رعد عبد اجلليل جواد كتاب روبرت سي هولب " 

Reception Theory   والذي ترمجه فيما بعد عز الدين 1992" هبذا العنوان سنة ،
 .199414إمساعيل بعنوان " نظرية التلقي " سنة 

ويستدعى وقفة هو ذلك املصطلح لعل أول مايسرتعى االنتبا،، 
أى "نظرية االستقبال"،  " Reception Theoryاملستخدم عنواان هلذ، النظرية " 

                                                 
وتويف  400 سنة و ِلد  . جاين الداراجلر   أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد الفارسي األصل،هو   12

 لغويا من األئماة. من كتبه : " العوامل املئة " و "أسرار البالغة " و"دالئل اإلعجاز". .جرجانيف  471 سنة
13

 17، ص املرجع السابق، بن شوريفهيمة   
14

، ) جامعة قاصدي حلمداينب "القراءة وتوليد الداللة" حلميد مصطلح القراءة يف كتاالقادر خليف، عبد   
 12ص  (،2012مرابح ورقلة، كلية اآلداب واللغات، قسم اللغة األدب العريب، 
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فاملصطلح غري مألوف ابلنسبة آلذان املشتغلني حبركات النقد يف الشرق والغرب 
على السواء. فاملادة اللغوية مبشتقتها يف العربية، وتصريفتها يف اإلجنليزية تنتظم 

االستقبال والتلقى معا، فيقال يف العربية : تلقا،، أى استقباله، والتلقى هو معىن 
 وفالن يتلقى فالان أى يستقبله. –كما حكا، األزهرى   –االستقبال 

أى استقبال أو تلقى، ويقال : "   " Receptionويقال يف اإلجنليزية " 
Receptionist أو فندق، "  "، أى متلقية تستقبل الواقدين يف مكتب أو مؤسة

Receptive  أى متلق أو مستقبل. ولكن التمايز يف الداللة بني مفهوم "
االستقبال، ومفهوم التلقى ميكن يف طبيعة االستعمال عند العرب، ويف جمرى 

 اإللف والعادة ابلنسبة لألذن األجنبية.

فالكثري الغالب يف االستعماالت العربية هو غستخدام مادة "التلقى"  
ا مضافة إىل النص سواء أكان النص خربا أو حديثا، أو خطااب، أو مبشتقاهت

شعرا، وحسبنا يف هذا أن القرآن الكرمي عول على هذ، املادة يف أنساقه 
التعبريية، ومل يستخدم مادة "االستقبال" يف هذا اجملال، ففي أجل مواطن التلقى 

دن حكيم عليم ألشراف النصوص، يقول تعاىل : )) وإنك لتلقَّى القرآن من ل
((، ومنه قوله تعاىل : )) فتلقَّى آدم من ربه كلمان فتاب عليه ((. وقوله تعاىل 
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: )) إذ يتلقى املتلقيان عن اليمني وعن الشمال قعيد ((. وقوله تعاىل : )) 
 15...إذ ت  ل قَّْون ه  أبلسنِتك ْم ((

سنة نشأت نظرية التلقي مع هناية الستينات من القرن العشرين )حوايل 
 Universite de م( أبملانيا الغربية، ابألخص يف "جامعة كونستانس"1967

Constance   "وأشهر روادها األستاذان "هانز روربت ايوسHans Robert Jauss   و
قارئ وجتعل منه حمور وتركز اهتمامها على ال  Wolfgang Iser"فولفغانغ آيزر" 

 16دية.العلمية النق

 ( Hans Robert Jauss) هانز روربت ايوس -1

أحد أساتذة جامعة "كونستانس" األملانية يف الستينات. ومن 
الرواد الذين اضطلعوا ابصالح مناهج الثقافة واألدب يف أملانيا. وهو 
ابحث لغوى رومانسى، خمتصص يف األدب الفرنسى، متطلع إىل 

لربط التجديد يف معارفه األكادميية، فكان هدفه امللعن منذ البداية هو ا

                                                 
15

اهب الغربية احلديثة وتراثنا قراءة النص ومجاليات التلقى بني املذحممود عباس عبد الواحد،   
 13، ص  1(، ط 1996، ) القاهرة : دار الفكر العرىب، دىالنق

 11ص ، املرجع السابقدليلة مروك، 16
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بني دراسة األدب والتاريخ، على أساس أن النماذج األدبية تعبري 
 17يستوحى خالصة التجارب اإلنسانية.

دعا "ايوس" إىل جتاوز اتريخ األدب الكالسيكي، التقليدي، من 
خالل جتاوز نقائص املدارس والنظرايت السابقة خاصة ما تعلق 

هاتني املدرستني،  "ابلشكالنية واملاركسية" فبىن نظريته على أنقاض
ابختصار –منطلقا من نقطة توقفهما ألن القارئ واملستمع واملشاهد 

يلعب دورا حمدودا للغاية يف كلتا النظريتني، فعلم  -عنصر اجلمهور
اجلمال املاركسي يعامل القارئ )...( بشكل ال خيتلف عن املؤلف 

سيتبع )...(، أما املدرسة الشكلية فتحتاج القارئ كمجرد فرد مدرك 
تعليمات يف النص هبدف متييز الشكل "األديب" أو اكتشاف العملية 

 األدبية.

إذن فالقارئ املاركسي يتعامل مع النص من خالل التفسري املادي 
للتاريخ، فهو يستقبل النص حتت ضغط جربية االنتماء املذهيب 
)الطبقي( أما القارئ الشكالين يستقبل النص متملصا من مواقفة 

ة، يف حني نظرية القراءة تنمح الدور املركزي للقارئ من خالل التارخيي
 18مقولة )مجالية التلقي(.

                                                 
17

 27، ص املرجع السابقحممود عباس عبد الواحد،   
18

  38 صاملرجع السابق، بن شوري، فهيمة   
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وابلتايل فإن "ايوس" يطمح إىل جتديد حقل التاريخ األديب، من 
خالل اهتمام بقطب التلقي واملتلقي، الذي يستقبل العمل مبعيار 

عمال األدبية، اإلدراك اجلمايل للنص، ومعيار اخلربات املاضية، فيحنيَّ األ
طبقا حلاجاته التارخيية وبناء على أفقه اخلاص، لذلك جند قد جلأ من 
أجل بلوغ هذا الطموح إىل مفهوم "أفق التوقع" أو "أفق االنتظار" 

Horizon of Expectation.19  ذلك أن اخلربات اجلمالية اليت كشف عنها
دليل يساند، التعامل مع النص بواسطة القراء يف عصور سابقة هي مبثابة 

  20ويغين يف سلسلة االستقباالت من جيل إىل جيل.

 ( Wolfgang Iser) ولفغانغ آيزر -2

رواد نظرية االستقبال البارزين. عمل أستاذا يف جامعة هو أحد 
"كونستانس" األملانية، حيث اضطلع هو زميله "ايوس" مبهمة إصالح 

واملؤمترات اليت انتهوا الدراسات األدبية، من خالل احملاضرات والبحوث 
 فيها إىل فكرة النظرية اجلديدة.

وكانت اوىل حماضراته الىت ضمنها رؤيته النقدية حتت عنوان : 
"اإلهبام واستجابة القارئ يف خيال النثر" وهي حماضرة ألقاها على طالبه 

                                                 
19

  39، ص نفس املرجع  
 28، ص املرجع السابقحممود عباس عبد الواحد،  20  
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. يبد أن أفكار، مل تلق حظ من 1970يف جامعة كونستانس عام 
 .1978عد ظهور كتابه "سلوكيات القراءة" عام الذيوع واالنتشار إال ب

ويف هذا الكتاب بدأ أتثر، واضحا بفكر من سبقو،، مثل رةمان 
أجناردين الذي أييت احلديث عنه، كما أتثر بفكر معاصر، "ايوس" حىت 
عد امتدادا له يف وضع معامل النظرية األملانية اجلديدة يف النقد. وبرغم أن 

عنيا يف إعادة إنشا نظرية األدب بشد االنتبا، ايوس وآيزر كان كالمها م
بعيدا عن الكاتب والنص وإعادة الرتكيز على عالقة النص ابلقارئ، فإن 

فإذا كان منهجمها يف معاجلة هذا التحول قد تشعب إىل حد كبري. 
ايوس قد ركز يف استقباله على أمهية التاريخ األديب فإن آيزر قد اعتمد 

 فسري.يف رؤيته على جانب الت

وهو ال يعىن التفسري التقليدى الذي يوضح معىن خفيا يف النص، 
بل يعىن التفسري الذي يريك املعىن من خالل إجراءات القراءة، حني يتم 

 21التفاعل بني النص والقارئ.

ويرى آيزر يف نظريته أن عملية القراءة هذ، تسري يف اجتاهني 
على عكس  النص،متبادلني من النص إىل القارئ، ومن القارئ إىل

االجتاهات النقدية األخرى الىت ترى أن العالقة بني النص والقارئ عالقة 
تسري يف اجتا، واحد وهو من )النص إىل القارئ(، إذ أن احلديث عن 

                                                 
21

 34نفس املرجع، ص   
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والنص( ليس ابألمر هذا التفاعل القائم بني طريف التواصل )القارئ 
عن   Appellstrukturلقد حتدثت إيزر يف مقالته "بنية اجلاذبية"  اهلني.

املعىن، وقال إن النص ال حيتوي على املعىن، بل يتولد املعىن خالل عملية 
القراءة، فاملعىن ليس نضيا خالصا، كما أنه ليس ذاتيا حمضا، بل هو 

 حاصل التفاعل بينهما.

إذن فاملعىن عند إيزر ال ينبغ من النص، بل يتشكل من فعل 
ليدي، الذي يوضح معىن خمفيا يف القراءة، وعلى ضد من التفسري التق

النص، فقد أراد أن يرى املعىن كنتيجة للتفاعل  بني النص والقارئ. لذا 
فاملعىن يف نظرية إيزر ليس شيئا يبحث عنها يف خبااي النص، بل أن 

فعل القراءة، ابعتبارها عملية يبين بسماهية القارئ وعرب املعىن عند، 
 22تفاعلية، أي تواصلية ابألساس.

 منهجه -ج

 :، مها ية التلقىلبحث مجالل منهجان اثنانهناك 

 diachronicمنهج  -1

 مبعىن، األديب يف كل فرتة على البحث القراء املنهج آراءيتناول هذا 
 .حىت اآلن هار  شِ القراء من مجيع الفرتات، منذ ن   يتناول آراء

 
                                                 

  22
     50-49، ص املرجع السابق بن شوري،فهيمة   
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 نتزام  ال منهج -2

واحدة  يف فرتة األديب على البحث القراء املنهج آراءيتناول هذا 
 إبعطاء اإلستبيان إىل قرااء. جترييبا  ويبحث هذا املنهج بطريقة . فحسبه

األديب من  بحثمن ال ألراءالتقدير  وي  ْغىن   ر  م  ت  سْ ي  س ( Jaussيرى ايوس ) 
معىن  و جدهبذ، الطريقة، طبعا . و آخر من جيل إىل جيل اآلراءخالل 

 23.اجلمالية التارخيي لألعمال األدبية وكشفت القيمة
تقسيم القارئ إىل قسمني ومها القارئ العادي والقارئ املثايل. القارئ 

قرأ البحث األديب ليس ألغراض العادي هو القارئ ابملعىن احلقيقي، ي
والتحليل. وال يفهم كثريا عن األديب بل متمتع األديب فحسبه.  حثالب

 Goodومقالة و فيديو فسنجد آراءهم من مراجعات ورسائل وكتب و 

reads.com . وأما القارئ املثايل فهو القارئ املعرفة، يقرأ البحث األديب
 24ألغراض البث والتحليل، ويفهم كثريا عن األديب.

مبنهج  ،(Jaussفكرة ايوس )ستخدام إل ةتار الباحثختة، الراسيف هذ، ال
والقارئ  .القراء يف كل فرتةآراء  على بحث الباحثةت .diachronic الرسالة
 القارئ املثايلو  العادي القارئ قد اختارت الباحثة يف هذ، الرسالة مها الذي

 القرن العشرينكان  .واحد وعشرونالأو قرن كان  قرن العشرون، تعيني قرنهب

                                                 
23

 Prof.Dr.Rachmat Djoko Pradopo, Kritik Sastra Indonesia Modern, (Yogyakarta: Penerbit 

Gama Media ), 2002, cet I, 278-277.ص 
24

 Mana Sikana, Teori Sastera Kontemporari, (Singapore : UTS Printing & Enterprise, 2008), 

hlm. 313 
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الواحد وعشرون فرتته من سنة  ، وأماا القرن2000-1901من سنة  تهفرت 
2001-2100. 



 
 

35 
 

 الباب الرابع

 يطحتليل آراء القّراء يف رواية " املاجدولني " ملصطفى لطفي املنفلو 

 "ة ما ة مر رواية " املاجدولني حمل - أ

هي   Sous Les Tilleuls )ماجدولني أو حتت ظالل الزيزفون )ابلفرنسية 
، وقد م (1890-1808ي " ألفونس كار " ) الرواية اليت كتبها األديب الفرنس

، ونشرها هبا وأعاد صياغتها أبسلوبه اخلاص، فأعجب املنفلوطي على تعريبهااطّلع 
حتت عنوان " ماجدولني" أو" حتت ظالل الزيزفون ". والرواية هي ابكورة أعمال 

دب يف األدبية كتبها متأثرًا ابملدرسة الرومنسية اليت سيطرت على األ ألفونس كار
..ياتلك احلقبة من اتريخ فرنس

1 

واايته مباشرة إىل اللةة العربية، نفلوطي يجيد اللةة الفرنسية لينق  ر مل يكن امل
اد والتطوي  وإىل احلذف ، فيلجأ إىل اإلستطر لذلك كان خيرج غالبًا عن األص 

واللةوية حينًا آخر.  يف إظهار مقدرته البيانية حيناً أو رغبة  ملزاجهوفقًا  واإلضافة
اف إىل التخلي عن الرتمجة احلرفية واإلنصر ، ويدفعة إىل وكان ميله إىل املداخلة

، ألن اهيم األخالقية السائدة يف بيئته، مبا يتفق مع املفإسداء النصائح واإلرشادات
 ن شبان وشاابت مصر وسائر األقطار العربية.معظم قرائه كانوا م

                                                 
1
https://www.goodreads.com/book/show/3077927  diakses pada tanggal 11 Desember 2016, 11:04 

https://www.goodreads.com/book/show/3077927%20%20diakses%20pada%20tanggal%2011%20Desember%202016,%2011:04
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 مسه استيفن من أسرة متوسطة احلال، تدور حول فىت اوالرواية يف أساسها
لذته يف العزلة والبعد عن ويجد  ة ويتعشق املوسيقى وأينس للطبيعةحيب املطالعو 

، حيث ، ليسكن وحيداً يف غرفة متواضعةيرتك منزله بعد وفاة أمه وزواج أبيه .الناس
ا ماجدولني، فتبادله الفتاة احلب، فتتةري نظرة الفىت حيّب ابنه صاحب املنزل وامسه

، بلية سعيدةقم العاشقان حبياة مستلفيح، وميتلئ قلبه أماًل وهبجة إىل الوجود
وسيكون بيتًا متواضعاً  صورة بيتهما العتيد الذي سيضمهما،ويرمسان يف خياهلما 

 . الزيزفون ، وأشجارالبنفسج حتيط به حديقة مزروعة أبزهار

، قطعها والد الفتاة حلبيبنيا لكن السعادة اليت بدأت تلوح معاملها يف خاطر
رموافق على العالقة اليت تربطها بذلك الفىت الذي ال  حني صارح ابنته أبنه غي

إىل  جاءت ماجدولني . إزاء هذا الواقع،ن يوفر هلا السعادة اليت تستحقهايستطيع أ
ت من شعرمها وتبادال خصال حبيبها تودعه الوداع األخري، فتعاهدا على الوفاء

 ،افرتق احلبيبانجمددا.ك  منهما، حىت مين هللا عليهما ابللقاء  تكون خامتاً يف إصبع
 .ظلت قوية ، ألن عالقتهما الروحيةلكن فراقهما كان ابجلسد فقط

تزوجت ماجدولني مع فىت آخر، وهو إدوار صاحب من ألثناء، يف تلك ا
إزاء هذا الواقع املؤمل، يصاب استيفن مبا يشبه اجلنون، فيعت  جسمه،  إستيفن.

، وال يعود إىل رشده إال بعد املوتوتسوء حاله، ويدخ  املستشفى، ويشرف على 
مل تعد له وال ميكن ان تعود ، ويتأكد اهنا لني برفقة صديقه إدوارأن تزوره ماجدو 

يصبح ، و كليُا إىل املوسيقى، ويربع فيها  ، فيعدل عن فكرة اإلنتحار، وينصرفإليه
وء حاله تدريجياً كما تس ، فسرعان ما تسوء عالقته بزوجتهمن أبرز أركاهنا. أما إدوار
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، ويهاجر، حيث شراب، ويعلن إفالسه. فيبيع قصره، فيبدد ثروته يف القمار والاملالية
 . ينتحر بعيداً عن زوجته احلام  اليت تبيع بيت أبيها لتفي ديون زوجها

، ماجدولني إىل بيت استيفن صباحاً  ، فتأيتوتتص  ماجدولني ابستيفن
اإلنتحارغرقُا يف  علن فيها اهنا قررتحيث ترتك طفلتها الرضيعة مع رسالة خمتومة ت

يفن ابألمر، هب مسرعًا إىل . وملا ابلغ استالنهر اجملاور، وأهنا ترتك أمر طفلتها إليه
شاطئ حيث ، فاستعان بزورق أحد أصدقائه واستطاع انتشال ماجدولني إىل الالنهر

ع حد  عاد استيفن وقرأ وصية ماجدولني، قرر وضوحني تبني أهنا فارقت احلياة.
، مث استشهد ى غرار املوسيقار الكبري بيتهوفن، فأنشد مسفونية املوتى علحلياته

. وأوصى ني صديقه فرتز وماجدولني الصةريةاحلاضرين أن مجيع ما ميلكه قسمة ب
، وأن يتوىل شأن الطفلة الصةرية حىت ز أن يدفنه مع ماجدولني يف قربهاصديقه فرت

، ضم ذلك القرب رفات حبيبني، فرقتهما احلياة وهكذا .زوجها بنفسهاتكرب وختتار 
 2. ومجعهما املوت

 آراء القّراء يف رواية " املاجدولني "حتليل  - ب

يستتبع االهتمام ابلقارئ وبتحديد كان مصطلح التلقي أو تلقي النص 
 .3معىن النص وأتويله والوصول إىل نتائج يكون القارئ أو هويته مها حمورها

                                                 
2
http://www.ashaqalarab.com/vb/showthread.php?t=8253 diakses pada tanggal 21 Februari 2017, 

20:10 
3
، ) كلية األدب واللةات،  اسرتاتيجيية يف شعر املعلقات "معلقة أمرئ القيس " منوذجادليلة مروك،   

 11(، ص 2010جامعة منتوري قسنطينة، 

http://www.ashaqalarab.com/vb/showthread.php?t=8253
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 وهو .diachronic منهج الرسالةستخدام إل ةتار الباح ختة، الراسيف هذه ال
بتعيني  القارئ امل ايلو  العادي القارئ من القراء يف ك  فرتةيبحث الباح ة آراء 
 حد وعشرون.اكان أو و  قرنه، قرن العشرون 

 بناء على ما قد شرحت الباح ة تركز هذا آراء القارئ كما يلي :

 القارئ املثايل  -1

والتحلي  ويفهم ك ريا عن  البحثألغراض  األديبالبحث  يقرأ القارئهو 
 األديب.

 

   حممد شليب  1-1

 –يف دّّن  1943ولد عام  .الدكتور حممود حممد مصطفى الشليب هو
ختصص أدب ونقد  -يف اللةة العربية  حاص  على شهادة الدكتوراه. بيسان

األدب  يفهميقال أنه من القارئ امل ايل ألنه  1981.4من جامعة األزهر 
هو يرى و  .امعة األزهرجب نقدالدب و األ كلية  من . وهو متخرّجفهما جّيدا

  : . حيث يقول1950سنة قرن العشرين،  يف عن رواية ماجدولني

" ماجدولني هي قصة حبيبني فرق املال يبنهما، فالفىت يرى السعادة 
يف العم  والكفاح، والفتاة ترى السعادة يف ال روة واجلاه، ومن أج  

                                                 
4
 http://www.albabtainprize.org/encyclopedia/poet/1694.htm, diakses pada tanggal 15 Juli 2017, 08:30 
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ها مل تسعد يف كنفه وماتت دون نهذا تزوجت رجال واسع ال راء، ولك
 5أن حتقق آماهلا يف حياة سعيدة. "

 الدكتور إبراهيم موض  1-2
 -ِمن مواليد قرية كتامة الةابة  عبد الكرمي إبراهيم عوض صاحل.هو 
حَص  على  .م1970خترَّج يف آداب القاهرة عام  .م6/1/1948غربية يف 

وهو أستاذ الن َّْقد األديب  .م1982الدكتورية من جامعة أوكسفورد عام 
.جبامعة عني مشس

6
يفهم األدب فهما جّيدا يقال أنه من القارئ امل ايل ألنه  

. وهو يرى عن رواية ماجدولني يف أستاذ الن َّْقد األديب جبامعة عني مشس أنه
 :حيث يقول 1982سنة   قرن العشرين

ماجدولني ( إحدى  ) أثناء جتويل وقعُت على مقاٍل بديٍع يف نقدويف " 
رواية األديب املبدع مصطفى لطفي املنفلوطي , وكم استمتعُت يف 
قراءة هذا املقال حىت رأيتين وقد حلّقُت مرفرفة يف آفاق املنفلوطي 
األدبية الرحبة , حىت كدُت أنعزل عن الزمان واملكان , وبعد أن عدُت 

غامنًة , أحببُت أن أفرغ ما جبعبيت مما اقتطفته من ذلك املرج أدراجي 
املقايل اخلصيب , لتحلقوا مع املنفلوطي , الذي ال أظن أن قلما أدبيا 

مهم امسه : طور املنفلوطي , ذلك ملا  مميزا يولد دون أن مير بطوٍر جنيينٍّ 

                                                 
القاهرة : مطبعة اجليش، ، )األديب االشرتاكي : مصطفى لطفي املنفلوطيحممد شلىب،   5

 35ص (، 1950
6
 http://www.alukah.net/authors/view/home/4500/, diakses pada tanggal 15 Juli 2017, 08:45 
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 له من سحر خاص يضفيه على قارئه , فتتحسن هبا الذائقة األدبية ,
وتسمو به املشاعر البشرية , وتنهض به ما دَفن اجملتمع احلديث 

 . األخالق وامل   اإلنسانية من

وقد قام الدكتور إبراهيم العوض يف دراسته لرواية ) ماجدولني ( جبهد 
جبار , حيث قام بنفسه برتمجة الرواية األصلية اليت ترمجها املنفلوطي 
من الفرنسية إىل العربية , ليقارن بني النص األصلي والنص املنفلوطيّ , 

أن ما أعجبين فيها هو فتوص  إىل الك ري من النتائج , عّ  أك ر 
  مل يكن يرتجم الرواية ترمجة حرفية , فهو يستمع إىل ما تُرجم  املنفلوطي

إليه فيأخذه كمواد خام , يضعها يف إّنء عقله لتنضج على ّنر هادئة 
, مضيفا إليها هباراته اخلاصة , ليْسُكُب لنا حساءً شرقياً شهياً يناسب 

مطبخها ذائقتنا العربية املميزة . لذا فال عجب أن وجبة هكذا 
 .التحضريي أن تتخللها ومضات إسالمية بني الفينة والفينة

حتكي عالقة بريئة بني شاب وفتاة مل تتوج  ،وأحداث هذه الرواية
مبوافقة أه  الفتاة على الزواج بسب وصمة العار اليت أحلقها الفقر 
ابلفىت , فزُفْت لةريه من األغنياء ليعاين الفىت بعدها . إىل غري ذلك 

  .حداثمن األ
ومؤلف الرواية قد أراد إظهار اخلالف بني مفهومني للسعادة: أحدمها 
يرى أن السعادة يف احلب والوفاء للحبيب، واآلخر يرى أهنا يف املال 
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أاي كانت الوسائ  املستخَدمة يف احلصول عليه. ب َيَْد أن إغراقها أحياّن  
اآلن، فك ري من ك رية يف اخليال والالمنطقية يضعف أتثريها يف نفوسنا 

أحداثها ومواقف بعض أبطاهلا ال ميكن أن يقبلها منطق احلياة السائد 
على األق . ذلك أهنا مصطنعة اصطناعا وال تتسق مع الطبيعة 
البشرية، ب  ال ختطر ألحد يف ابل إال على سبي  التوهم واملةاالة يف 

 .التكلف

مباشرة إىل لسان ومل يكن املنفلوطي يجيد الفرنسية فلم ينق  الرواية 
العرب، ب  أعاد صياغتها بعد أن قصها عليه أحد معارفه ممن كانوا 

 .مال بكعلى علم بتلك اللةة، وهو حممد فؤاد ك

هيا بنا إىل املالحظات اليت خيرج هبا املرء من املقارنة املذكورة:  
 ضى الليل إال ":صارت عند املنفلوطي" الوقت اآلن  تأخر "فعبارة
أنه ليس شرطا أن يكون أتخُّر الوقت قد بلغ هذا املبلغ، فقد مع " أقله

يكون الوقت متأخرا عند قوم بدءا من ال انية عشرة مساء م ال، ب  قد 
يبدأ التأخر قب  ذلك عند آخرين. ب  إنه ملن احملتم  أن يكون أتخر 
الوقت هنارا ال ليال. لكن املنفلوطي حسم األمر وجع  اللي  ميضى إال 

هو ما يعىن أن الفجر كان قد أوشك أن يطلع على ستيفن، أقله، و 
يف بدء الفص  السابع عنده، والعاشر عند كار ) . وهو مل ينم بعد

فنظر نظرة ىف النجوم " : مؤلف الرواية الفرنسية ( عن والد الفتاة
وقال:  ا أحسب إال أن السماء ستمطران هذه الليلة  طرا 
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النظرة يف "ماجدولني" كار: ال يف إذ ال وجود مل   تلك  ،"...غزيرا
النجوم وال يف غري النجوم. وواضح أن املنفلوطي قد استجلب العبارة 

من سورة "الصافات"(  88املذكورة استجالاب من القرآن الكرمي )اآلية 
استمتاعا ابستعماهلا يف حد ذاهتا دون أن يكون يف الرواية األصلية ما 

 .يدعو إىل استخدامها
ل الث واخلمسني من "ماجدولني" العربية، املناظر للفص  وىف الفص  ا

الرابع عشرة بعد املائة لَُدْن كار الفرنسية ، يكتب املنفلوطي على لسان 
سوزان، اليت مل تكن حتبذ زواج صديقتها ماجدولني من ستيفن لفقره 
:  وغريته الشديدة وما تدفعه إليه تلك الةرية من تضييق عنيف عليه

وهللا لو جاء يف ِخطْبيت  ََلٌك  ر  الئكة السماء حيمل ملى رأسه "
ابجلنة اليت أمدها هللا للمتقني و ا فيها  ر اتج املإل األملى وميهرين 

وليس شيء من هذا يف األص  الفرنسي ، وال ميكن أن "حور وولدان.
يكون . فملكوت السماوات عند النصارى ليس فيه حُوٌر وِوْلدان  

جنتنا، كما أن "املأل األعلى" اصطالح إسالمي ال تعرفه كالذي يف 
. ومع هذا فال وجود لشيء منه يف األص  الفرنسي. إمنا . النصرانية

هو زايدة زادها املنفلوطي على عادته يف ك ري من األحيان يف هذه 
 .7".الرواية بتأثري من ثقافته العربية اإلسالمية
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 أمحد ايين  1-3

 جامعةهو طالب بكلية اآلدب وعلوم االنسانية بقسم اللةة العربية 
يقال أنه من القارئ امل ايل ألنه  .2008سنة  احلكومية االسالمية الرانريي

 .( S.Humللحصول على شهادة )  ليتم رسالته واد البحثمليقرأ األدب 
حيث  2013سنة  الواحد وعشرينقرن يف  هو يرى عن رواية ماجدولنيو 

 :يقول

رج  ذكي متعلم، رج   ، كانت مقومة إستيفن هي : رج  مسكني" 
ذو فكرة سليمة، حيّب الةناء وحسن فيه، وهو موسيقي وشاعر 
مشهور. وأمّا طبيعته هي : رج  يتصف ابألمانة، رج  قوي العزمية، 
رج  ويفّ، رج  كرمي حيّب العطاء ومساعدة الناس، وهو رج  

 متطوع.
ماجدولني هي : إمرأة مجيلة، إمرأة مسكينة، وهي إمرأة نت مقومة اوك

حتّب خياطة. وأمّا طبيعتها هي : إمرأة سليمة القلب، إمرأة طبيعية، 
 8"إمرأة خائنة، وهي إمرأة تشعر ابملخالفات.

 

 

                                                 
الرسالة العلمية  ،، رسالة الشخصية يف رواية "املاجدولني" ملصطفى لطفي املنفلوطيأمحد ايين  8
، ص  2015 ) بند أتشيه، كلية األدب وعلوم االنسانية، جامعةاحلكومية االسالمية الرانريي،غري منشورة ،

28-38   
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 رينا رمحوايت   1-4

 جامعةهي طالبة بكلية اآلدب وعلوم االنسانية بقسم اللةة العربية 
 امن القارئ امل ايل ألهن أهنايقال . 2011سنة  االسالمية الرانريياحلكومية 

 .( S.Humللحصول على شهادة )  تم رسالتهاتل واد البحثملقرأ األدب ت
. حيث 1620سنة  قرن الواحد وعشرينيف  رى عن رواية ماجدولنيتهو و 

 تقول :

كان إستيفن حيب ماجدولني حبب احلقيقي، على الرغم ماجدولني " 
تصيبه لكنه ال يزال حبه إىل ماجدولني ويتمىن لفضلها. وأن حب 
إستيفن مظهور يف شوقهما املفصول يف وقت عدو العدالة. وتعترب 
حبه ليس ألج  نفسه لكن حب حقيقي يف نظر إآله. واحلب 
احلقيقي ينبغ من خمبة إآله، مث ينساب إىل املخلوقات، حبا وطاعة 

 ملنهج إآله.
تقد املال هو مصدر السعادة يف هذه احلياة. أن وأن معظم الناس يع

ماجدولني حتب نفسا أك ر من حبيبها، وترتك إستيفن ألن ختاف من 
 9" املعانة بفقري إستيفن.

 

 

                                                 
9
الرسالة العلمية غري  ،رسالة صورة احلب يف رواية "املاجدولني" ملصطفى لطفي املنفلوطيرينا رمحاوايت ،   

 33-32، ص  2016 ) بند أتشيه، كلية األدب وعلوم االنسانية، جامعةاحلكومية االسالمية الرانريي،، منشورة



45 

 

 

 

 العادي القارئ  -2

وال يفهم  . والتحلي  البحث ليس ألغراض األديبالبحث  يقرأ القارئهو 
 ك ريا عن األديب، ب  متمتع األديب فحسبه.

  ( Nada3mori وري )  3ندا  2-1

من القارئ العادي  أهنايقال . الرايض، اململكة العربية السعوديةجاءت من 
رى عن رواية ت هيو  .فحسبه األدب ةفهما جّيدا ب  متمتِّعاألدب  فهمتال  األهن

 : . حيث تقول1201سنة  قرن الواحد وعشرينيف  ماجدولني

الفاض  .. وال أصعب يف الدنيا ال شيء يف الدنيا أروع من احلب " 
من احلب الفاض  .. فمن تذوق طعمه ال يةنيه عنه شيء يف الدنيا 

 .. فإن ذهب .. ذهب ك  شيء.
سقيمة هذه الدنيا حني تلقي أبوهامها على األحبة .. وتةريهم 
بسعادة اجلسد على حساب سعادة الروح .. وما سعادة اجلسد أبدا 

 إال بسعادة الروح.
م الدنيا وأوهامها .. كما فهمتها ماجدولني .. إال أن استيفن فه

استيفن فهمها منذ البداية وماجدولني فهمتها عند النهاية .. وما بني 
ماجدولني (( .. أو .. )) حتت ظالل  )) البداية والنهاية سوى قصة

 الزيزفون((
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هلذه الرواية أعمق األثر يف نفسي .. كم هي رائعة .. أنصحكم 
 10بقراءهتا.

 حازم دايب 2-2

 .تب املقاالت والقصص ويعم  ابلتلفزيونكي .مصرهو جاء من 
 فهما جّيدا ب  متمتِّعاألدب  ال يفهميقال أنه من القارئ العادي ألنه 

سنة  قرن الواحد وعشرين. وهو يرى عن رواية ماجدولني يف فحسبه األدب
 : . حيث تقول1201

أهنا رومانسية، ومن تلك مشكلة وحيدة مع الرواية؛ إذ دّي " ل 
الرومانسية النمطية املباشرة؛ حيث البط  حيب البطلة، ويهيم هبا 
عشقاً، ومن أج  النقود يفرتقا، ويةتين البط ، لكنه يعود قب  فوات 
األوان، وهكذا.. قصة مستهلكة، لكن وقت كتابة العم  مل تكن 
 .متسهلكة، ب  كان اجتاهًا سائدًا يف األدب الفرنسي آنذاك

لكن امليزة الكربى اليت صنعت متعة العم  هي لةة املنفلوطي البديعة، 
تلك اجلزالة يف األلفاظ، واإلحكام يف التعبريات، والتمّكن من اخليال 
 . والوصف. كما أن أسلوب الرسائ  بني األبطال كان بديعاً 

هناية الرواية هبا سرد لقصة حياة بيتهوفن، وحماولة ربطها ببط  العم  
 .تيفن"، وجاء ذلك موفّقاً لصورة بعيدة"اس
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قضيت وقتًا شيقًا مع واحدة من أهم الكالسيكات العربية 
  11".املرتمجة

 حممد فخور  2-3

:  مجعية الشروق للطفولة و الشبابجاء من املغرب ،يعمل يف 
قوم فيه يأ كي حتيا برّنمج ثقايف حتسيسي، برّنمج اقر  ، وهوالصفحة الرمسية

بعرض ومراجعة جمموعة متنوعة من كتب عربية، أجنبية، رواايت وقصص 
يقال أنه  و. تطّرق فيه كذلك ملوضوعات تتعّلق ابلقراءة والكتابيوغريها و 

 األدب فهما جّيدا ب  متمتِّعاألدب  ال يفهممن القارئ العادي ألنه 
سنة  قرن الواحد وعشرينيف رى عن رواية ماجدولني . وهو يفحسبه
 : . حيث يقول1520

 " ماجدولني هي رواية رائعة شاكلة ومضمونة.

تيفن شااب غريب األطوال يف وحشته ونفوره أحداث الرواية : كان إس
عن الناس حىت يظّن الناظر اليه أنه ابئس منكم، ليس وانقباطه 

من اخلشوم يصف ااجلمود ما  ابجلمال وال ِجّداب ب  إن يف منظره
ينّ ِر نظرا نظٍر إليه. لكّن قلبه قلبا تفت صةري، مل يتدنّس من الدنيا 
بشيء، نفسه شعرية وأخالقه رافعة. تةرّب يف هذه القرية بعد أن يرى 
يف زواج من فتاة ذات ك رة يف املال. كان أهله قد أعطوها له لكنّه 

 ما ال يفهمه أمّة الناس.شاء. الشعراء يفهمون من معىن السعادة 
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https://www.facebook.com/acej2004/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/acej2004/?ref=br_rs
https://www.goodreads.com/book/show/3077927
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لَة أبيها،  فهو ال يعرف السعادة يف احلياة غري وكانت ماجدولني مُضَلِّ
سعادهتا وال يرى منظرا من مناظر اجلمال يف العامل سوى أن يرها ابمسا 

 تباؤها حُمَدَّاب رقيقة وأخالقها إخالص والوفاء. 
ملاجدولني ابخلصوص تقييم الرواية : أغَلَّب الرواية ساء املنفلوطي هم ا

الدقّة تفاص ُ الرواية. ما أثرا سباحي هنا هو طريقة جتعلك تعيش 
املنفلوطي يف وصف األشياء األمر الذي يجعلك تصبح أنت شخصية 
الرئسية يف الرواية. وتقييم للرواية لن ينزل عن مخسني جنمات من 

 12ة ". الرواية رائعمخسة

2-4 Syrian Researchers Recording 

وصوهتا مبادرة ابح ون سوريون مبادرة العلم والفكر والبحث العلمي.    
يف قرن الواحد  العادي يقال أن هذا الرأي من رأي و. من حممد يونس

 حيث يقول : 1520سنة  وعشرين
أبسلوب  الفونس كار أبسلوب الكيالسيكي " رواية رومانسية صاغها 

ها  العربية أسلوبه أدبيّا مميّز على  نُسخِتها يف عليها املنفلوطي وفيما بعد
سية كيالسكية. رمست على أحداث نكانت من أمج  الرواية روما

وبعيدا عن  جّو رديع حيث البساطة والعفوية الرواية ماجدولني يف
  .املدينة وسخاطها وتوضاء م ال فيها

                                                 
12

https://www.youtube.com/watch?v=xyfUIRLAvxg&t=5s, diakses pada tanggal 15 Maret 2017, 

08:20 



49 

 

 

 

أمّا استيفن اليت كان نفسه حبي ة بني جنبيه. وقد أشرق عليها مشس  
. مل يكن ما ماض هبما من يف القضاء جبناحيها ت َعََشْت ورقرقة مل احلب

للوقوع. وهو  حاضرا حماوالاألطفال  احلب سريعا. ب  كان حيبوا كما
. وك  ما فيةإىل الشّق والعو  والِنفاق وأقرب ما يكون بعيد عن الةيش

ول أسباب السعادة  ح عصف مباجدولني واستيفن كما بسبب اخلالف
 لتَ عَقلم وظروف حميطة.كهو املال أم ا

واية حتكي عن احلب العذري. حني يتمّ دفع به مباروة خاسرة أمام الر  
إىل اخليانة يف احلب طرّف ملال واحلياة هنبة مهملكة من اجملتمع. وت
ندم واملعاكبة مسرطة نتيجة والسباقة لتستمّر يف احلديث عن ال

 .اإلحساس
تسعة ت َُقِسمْت إىل  صفحات الرواية اليت تقع يف مائتني وسبع وعشرين 

حيث أمتّد الكاتب على أسلوب الرسائ  كحوار . وتسعني فصال
 متطوّر من جانب واحد.

واضح  ه ثلثاملنفلوطي أبدع يف صياغتها حيث يشّد القارئ أبسلوب أنّ  
 أحياّن. كما أّن الكاتب واملطمابقة واملال ابملعاين واملشاعر الةزيرة

ح ك  أو الرواية كالششحوس  ر تفاص ابألسلوب غري مباش يوّضِ
تناس  الكاتب تفاص  زمان ومكان ب  كان األطباء وردود الفع . ومل ي

 عك بك  وضوح منذلك ما يض يف عّدة فصول يشرحها ابستفاضة
اليت رمبا ستعيش ما تفاصلها بك ّ  ماسنار ومكامٍن حلياة شحوس
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ك أن مصطفى اجلدير بذكر  ،جوارح. إْن تعمّق يف خيالك أثنا قراءهتا
ة رغم لطفي املنفلوطي أديبا مصراي فقط، مل يكن يطقن الفرنسي

أدبية فرنسية عّدة ابللةة العربية، حيث كان  للرواية وعماصياغتها 
يقوم إبعادة صياغة عم  األديب ابللةة العرية واعتمادا على ترمجة اليت 
عر تصله من أصدقائه هلذه العم . وللمنفلوطي مؤلفات عديدة يف الش

  ". 13الةريب والرواية واملقالة اليت متتاز أبسلوبه أديب

  ( Rehamرحيم )  2-5

ابلنسبة  ة القراءجاءت من مصر، واألدب عندها جمال املفض  ألن 
اخليال . والكتب املفض  هلا هي سفر و بوابة خيال  زمن ، تذكرة  ألة اهل

علم و  فكاهة والكوميدايو  السفرو  السرية الذاتيةو  مذكراتو  اخليالو  التارخيي
فهما األدب  فهمتال  امن القارئ العادي ألهن ايقال أهن النفس والفلسفة.
قرن يف  رى عن رواية ماجدولنيت هيو  .فحسبه ة األدبجّيدا ب  متمتِّع
 : . حيث تقول2016سنة  الواحد وعشرين

كانت صدفه ابجلمال الذى   وجدت أن فرصة قراءتى هلذه الرواية"
 كانت فوق الىت فإىل جانب اللةةيجب ان تكون عليه الصدف ، 
 .. و الشجن معا حسن الظن وجدت الفائدة و املتعة

                                                 
13https://www.youtube.com/watch?v=43HCq8ABM1k, diakses pada tanggal 31 Juli 2017, 21:00 
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فأقرأ  ة فائدةإذا كنت م لى ممن ال يعرفون للرواايت الرومانسي
ستنعرف بداية على أنواع النفوس كما يصنفها  ماجدولني و تعلم
سك ابلتأكيد ىف مرآة إحداها شعرية  ار فرتى نفاملبدع ألفونس ك

 مث يسقيك ببساطة كانت أو مادية ضاحكة أو نفس عالية كئيبة
  رقه خالصة ما قي  ىف الفرق بني حب النساء و حب الرجالو 

لغ إن قلت أنك ستجد خالصة احلكمة و خالصة احلياة ووهللا ال أاب
 ! ىف هذه الرواية الصةرية

فالناس أنواع ، و  ياةو اساليب احل ابحلقيقةفعندما يتعلق األمر 
لتعرب عنها مجيعا مبنتهى الرباعة  جاءت الروايةشخصيات هذه 

 .. واحلكمة

ر ، فال ينخدعون مبظهر عن جوه بعض الناس يعرفون حقيقة احلياة
و هم يقرؤن كتاب او يتأملون  و هؤالء مل يصلوا هلذه احلكمة الرفيعة

.. وحدها  ةاو معاّنه كبري  لدوا من حمنة، هؤالء البد و ان يو بصمت 
و بعضهم يظنون أهنم  قف صلبه ىف وجه االنبهار ابحلياةاملعاّنه ت

م  و لكن ما أن تبدأ مواقف يعرفوهنا حق املعرفه لك رة قراءه او أت
و يربز اجلوهر  ارهبا ابلظهور حىت تتوارى احلكمة املزعومةو جت احلياة

  ..احلقيقى

و ال يشةلون أنفسهم بذلك من األساس  احلياة و البعض ال يفهمون
 فيقنعوا منها مبا يرضى أّننيتهم و فراغهم.
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كان إستيفن من النوع األول و كانت ماجدولني من النوع ال اىن و 
 كان أصدقائهما من النوع ال الث.

جاذهبا اإلختالف من ك  منحى احلتميه لقصة حب يت و النتيجة
تم إقتالعها ىف النهاية ! كما فوق شجره يخالده تسطر  مأساة

 .الرائعة حدث ىف هذه الرواية

 الىت ة ما عاىن فيها وقع ىف غرام الفتاةلك ر  إستيفن اخلبري ابحلياة
براءة قلة جتارب احلياه فظنها مالكا  توافق نفسها نفسه و لكنها بريئة

اساه ال ينضب .. كانت نفسها رقيقة  و ظنته سيمسى مصدر تع
مؤمله  بطبيعتها  الطبيعة و ألمل ك  كائن كان واإلنسانيةكئيبة تتأمل آلمل

، فوجدت ىف إقرتاهنا بشخص مياثلها روحا و نفسا عذااب فوق  ثقيلة
ح هلا أول عذاب فألقت بنفسها ىف أحضان الفراغ اللذيذ ما ان ال

  .ضوء من أضوائه املبهرة

ية تفاصي  النها فما وجدت ىف سراهبا إال اهلالك فظنتها السعادة
عميقة املعاىن أتركها خليالكم الذى أمتىن أن  العظيمة هلذه القصة

و عربه من أعظم و أكرب ما  قصة حيملكم يوما على قراءهتا
بسبب  جنمات و نصف 4على ان تقييمى األصلى هلا  يكون

  و الذى أتوقع أنه أاثر نفوس ك ريةخطاب ماجدولني األخري 
  كنفسى.
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ال إنه يهدم صورة إ واضحة و مجيلةفاخلطاب وان كانت رسالته 
و يجع  منها كائن  قية الىت إخندعت أبضواء احلياةالن ماجدولني الفتاة

 .. أّنىن إستحق ما جرى عليه مجلة وتفصيال

14" أنصح هبا اجلميع .. و صدقا لن تندمون إن شاء هللا
   

      2-6 Lucas Ahmed Lucas    

سنة ىف كلية هندسة و حبب  22 خمسلم عند وهو مصري جاء من 
اىل حد  املوسيقي و بتعلم كمان و ىف القراءة مهتم التاريخ و مهتم ابلفلسفة

يقال أنه من القارئ . ما و بفض  الرواايت عن الكتب ىف التعبري عن االفكار
هو يرى و  .فحسبه األدب فهما جّيدا ب  متمتِّعاألدب  ال يفهمالعادي ألنه 

 : . حيث يقول2017سنة  قرن الواحد وعشرينيف  عن رواية ماجدولني

رواية كئيبة لكن رائعة يرسم هبا الكاتب حياة بطله الذى قرر ان " 
يسعى وراء احلياة الىت يشتهيها حىت و ان كلفه ذلك خصام اهله و 
انقطاعه عنهم و ىف طريقه يقاب  تلك الفتاة الىت تةري له مسار حياته 

كاتب اىل املقارنة بني سيكولوجية و ىف ثنااي االحداث يتطرق ال
و املرأة ىف اختيار شريك احلياة و يفرق بني نوعني من الناس :  الرج 

االنسان الذى ال يري من احلياة سوى مظاهرها و االنسان الذي 
  . يهتم للمعىن و مجال اجلوهر

                                                 
14 https://www.goodreads.com/book/show/3077927, diakses pada tanggal 13 Maret 2017, 09:00 

https://www.goodreads.com/book/show/3077927
https://www.goodreads.com/book/show/3077927
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 حياول الكاتب من خالل الرواية ان يؤكد على انه ال اصوب من 

 تةليبه على املادة و ان السعادة سعادة احلب واتباع القلب و 

 . زائ  ليست سعادة املال فهو 

بعد ان تنتهى من الرواية ستعرف ان االشخاص اجلميلني ال أيتون 
من ال شئ ، ستدرك ان الكفاح و االمل و املعاّنة هم ما يصنع 

يتبع السوداوية املفرطة لكن استطاع   الكاتب العظماء و ليس سواهم
 " 15صوره و اّنقة الفاظه ان يرسم لوحة فنية مكتملة جبمال

من القارئ امل ايل والقارئ العادي يف قرن العشرين  آراء مجيعومن 
ماجدولني هي رواية  ن روايةالباح ة ملّخصا أب فوجدتوواحد وعشرين، 

جزالة و  البديعةهي لةة  املنفلوطياستعم   قد لةةوال كئيبة ورائعة.ة  رومانسي
ليست  .ومتّكن من اخليال والوصف وإحكام يف التعبريات يف األلفاظ

، سعادة احلّب يف العم  والكفاحلكّنها املال يف ال روة واجلاه  سعادة سعادةال
واحلّب الفاض  أروع  .من مرور الوقت ألّن ال يبقى فيه املال وهو زائ 

 وأصعب يف الدنيا، وال يرى بنسبة املال. 

من القارئ امل ايل، فهي كان املنفلوطي  وجدت الباح ة زايدة اآلراءو 
يبّدل عبارة ألفونس كار بعبارته كما يف بدء الفص  الرابع. ب  يبّدهلا 

ال  ابستجالب عبارة من القرآن الكرمي. رواية "ماجدولني" أللفونس كار:
                                                 

15
 https://www.facebook.com/groups/Book.juice/?, diakses pada tanggal 11 Juni 2017, 12:00 

https://www.facebook.com/groups/Book.juice/
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للمنفلوطي:  "ماجدولني"  . وأّما يف روايةيف النجوم وال يف غري النجوم
فلهذه الرواية أعمق األثر يف  .(88)الصفات : "جومفنظر نظرًة يف الن"

 نفوس اإلنسان، كم من رائعة.

جتد الباح ة اختالف اآلراء يف هذه الرواية بسبب أفق االنتظار. 
الذي يستقب  البحث األديب مبعيار العلوم عن األديب، واإلدراك اجلمايل 

اآلراء يف هذه الرواية، للنص، واخلربات املاضية. وال ميكن إنكاره هناك اتقان 
وتستنتج الباح ة أبن رواية  أبن هذه الرواية رواية ممتعة وسهلة للتحلي .

 .جتد قبوال حسنا من جمتمعماجدولني 

 من آراء كانت مجالية للبحث األديب تظهرهذه هي مجالية التلقي.  ف
وُمقّرِر  رالقرّاء ُمقدِّر وُمتمتِّع وُمفسِّ ألّن القرّاء ليست من النصوص األديب. 

 ويجع  آراء مجالية يف ك  البحث األديب. تهوقيم األديب بحثالمن معىن 
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 الباب اخلامس

 خامتة

سجل النتائج والتوصيات اليت رسالة العلمية، تريد الباحثة أن تيف ختام هذه ال
 حصلت عليها الباحثة يف مرور كتابة هذه الرسالة العلمية.

 النتائج - أ

 ومن أهم نتائج الرسالة اليت وجدهتا الباحثة هي :

" منها القارئ وجدت الباحثة عشرة اآلراء القرّاء على رواية " ماجدولني 
 يقرأ هو كان القارئ املثايل   العادي يف قرن العشرين وواحد وعشرين.والقارئ  املثايل

وأّما القارئ  .والتحليل ويفهم كثريا عن األديب البحثألغراض  األديبالبحث 
وال يفهم كثريا عن . والتحليل البحث لي  ألغراض األديبالبحث  يقرأهو ف العادي

 األديب فحسبه.األديب، بل متمتع 

الدكتور و  حممد شليب وجدت الباحثة أربعة آراء من القارئ املثايل، فهي :
وأّما القارئ العادي فجدت الباحثة سّتة  .رينا رمحوايتو  أمحد ايينو  إبراهيم عوض
 Syrianو حازم دايب وحممد فخور( و  Nada3moriموري )  3ندا آراء، هي : 

Researchers Recording  و ( رحيمReham  ) وLucas Ahmed Lucas.  كانت مجالية
القرّاء ُمقدِّر ألّن للبحث األديب تظهر من آراء القرّاء ليست من النصوص األديب. 

ر وُمقرِّر معىن   ته.وقيم األديب بحثالمن وُمتمتِّّع وُمفسِّّ
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 التوصيات - ب

 هي :النافعة و التوصيات  تقدمت الباحثة بعض
الرجاء للطلبة بكلية اآلداب والعلوم االنسانية قسم اللغة العربية  -1

 واح أخرى.نوأدهبا أن يكشفوا أسرار يف رواية " ماجدولني " من 

الباحثة أن يقوم طلبة قسم اللغة العربية وأدهبا بدراسة  الرجاء -2
 التلقي التحليلي من رواايت األخرى.

داب والعلوم االنسانية  الرجاء من مدير اجلامعة اهتماما لكلية اآل -3
كاهتمامه لسائر الكليات يف إجياد والتوفري مكتبة اجلامعة بكتب 
اآلداب حيث إن الباحثة ال جتد كتبا كافية يف اآلدب عامة يف 

 الدراسة التلقي خاصة.

كلية اآلداب قسم اللغة العربية وأدهبا ممارسة اللغة   الرجاء من طلبة -4
 العربية الفصحى نطقا وكتابة.
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