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كلمة الشكر 
 

احلمد هلل رب العادلْب، محدا طيبا مباركا فيو، كالصالة كالسالـ على 
. دنا زلمد كعلى آلو كصحبو أمجعْبإماـ ادلرسلْب، سي
ة ٙبت يقو من تأليف ىذه الرساؿالباحثة بإذف اهلل كتوؼ فقد انتهت

ٙبليلية دراسة ) دلصطفى لطفي ادلنفلوطي" ماجدكلْب"ادلوضوع العاطفة ُب ركاية 
جامعة الرانّبم اإلسالمية اب كالعلـو اإلنسانية دهتا لكلية اآلقدـك(. كصفية

لبة للحصوؿ على شهادة اة ادلقررة على الطماحلكومية كمادة من ادلواد الدراس
S.Hum ُب قسم اللغة العربية كأدهبا .
لفضيلة ادلشرفْب مها  ىذا ادلقاـ تتقدـ ٖبالص شكرىا ُب فإف الباحثة 
ىودمها ادلاجسَب، على مساعدهتما كج ادلاجسَب كسومردم شريف الدين كرالدكت

إٛباـ كتابة ىذه الرسالة إشرافا جيدا  ُب إنفاؽ أكقاهتما لإلشراؼ الباحثة ُب
. كاآلخرة  ذلما العفو كالعافية، ُب الدنيااهلل ؿأتسؼ ،كامال

ب كعلـو ادلية اآلدلدير اجلامعة كعميد ؾ كتقدـ الباحثة الشكر
قسم اللغة  لرئيسبند اتشيو كاإلنسانية ُب اجلامعة الرانّبم اإلسالمية احلكومية ب

كجلميع احملاضرين كاحملاضرات على مساعدهتم ُب كتابة ىذه كأدهبا العربية 
هتم، إنو مسيع اذلم ُب عطائو، كأف يرفع درج سألو تعاىل أف جيزلالرسالة، فت

. رليب
 عائلة احملبوبْباؿكالغاليْب  ىادمإىل أحب الناس كاؿ ككل الشكر كاحلب

دعائهم ُب إٛباـ ىذه الرسالة لعل اهلل جيريهم أحسن الثواب ُب الدنيا على 
كترجو الباحثة . كأخّبا إىل األصدقاء الذين ساعدكاىا ُب إٛباـ الرسالة. كاآلخرة



كٚبتم الباحثة . أف تكوف ىذه الرسالة نافعة ذلا نفسها خاصة كللقارئْب عامة
. اجلميع خّب اجلزاء ء عسى اهلل أف جيزلبالدعا

    
ق 1438يوليو،  30 دار السالـ،

يوين سرم نوفا كح
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قسم اللغة العربية  / كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية: القسم / الكلية 
كأدهبا  

 ادلنفلوطي دلصطفى لطفي " ماجدكلْب"العاطفة ُب ركاية : موضوع الرسالة 
 2017س سطأغ 14: تاريخ ادلناقشة  
صفحة  52 :حجم الرسالة  
شريف الدين، ادلاجستّب  الدكتور:  ادلشرؼ األكؿ 
 ادلاجستّبسوماردم، : ادلشرؼ الثاين  

 
دلصطفى لطفي " ماجدكلْب"العاطفة ُب ركاية  موضوع ىذه الرسالة

دراسة  الرسالة ُب ىذه ةالباحثاستخدمت  ٌباؿ البحث كأما ادلنهج. ادلنفلوطي
طريقة كصف أك تصوير البيانات الٍب قد ة كىي ٙبليل البيانات بٙبليلي ةكصفي

كمن ادلسألة . جعل تطبيق االستنتاجات للجمهوربقصد مجعها كما دكف 
 تادلرتكزة فيها عن مقاييس العاطفة ادلوجودة، كلتحليل ىذه ادلسألة إستخدـ

كمن النتائج الٍب كصلت إليها الباحثة عن مقاييس . الباحثة منهجا كصفيا ٙبليليا
كأما  .كتنويع العاطفة ؽ العاطفة كقوة العاطفة كمسو العاطفةالعاطفة ىي صد

حلبيبو أكثر من حبو لنفسو، كقوة استيفن صدؽ العاطفة يتمثل ُب حب 



يتمثل كخياؼ فقد حبيبو، كمسو العاطفة استيفنالعاطفة يتمثل ُب احلب العميق 
، كتنوع أجل أىل القرية نفسو الذم بذؿ استيفنعن مسو الصفة األخالقية 

. العاطفة يتمثل بالسرر كاحلزف كالغضب كالتيئس كالنداـ
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Penelitian ini berjudul `Atifah dalam novel Magdalena karya Mustafa 

Luthfi Al Manfaluti. Adapun teknik analisa yang digunakan adalah metode 

deskripsi analisis yaitu menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau 

mengambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Permasalahan yang akan dikaji 

dalam novel ini yaitu kriteria perasaan. Untuk menganalisis masalah ini peneliti 

menggunakan pendekatan deskripsi analisis. Hasil yang dicapai peneliti pada 

kriteria perasaan ini adalah kebenaran rasa (`Atifah), kekuatan rasa, ketinggian 

rasa dan keragaman rasa. Kebenaran rasa dapat dilihat pada cinta Stevan kepada 

kekasihnya lebih besar daripada cintanya untuk dirinya sendiri, kekuatan rasa 

dapat dilihat pada kekuatan cinta Stevan yang paling dalam dan takut kehilangan 

kekasihnya, ketinggian rasa dapat dilihat pada tinggi atau mulia akhlaknya 

mengorbankan dirinya demi orang lain, keragaman rasa juga terdapat dalam novel 

ini seperti senang, sedih, marah, putus asa dan kecewa.  

  



الباب األول 
 مقدمة
 

 خليفة البحث   -أ 
 

تشبع مىي احلالة الٌب كانت العاطفة عنصرا من عناصر األدب األربعة ك
كيظهر , كيتأثر بو كيانو ككجدانو, ب ٗبوضوع ما تنفعل بو نفسومفيها نفس األد

, كالشوؽ, كاحلزف, كالسركر, كالبغض, ذالك ُب صورة أنفعاالت شئ كاحلب
شعر الٌب اؿ متعد من دكاعكالفزع كىي , كالطمع, كاخلوؼ, كالرجاء, كاحلنْب
  .حس منهانبكينابيعو الٌب م, هتيجو

 
ىي احلزف الذم سيطر على نفس ؼكأما العاطفة عند أمحد الشايب 

كعجز , كلكن ىذا احلزف العاـ اٚبذ ألوانا سلتلفة, الشاعر فبعثو ُب مرثيتو
. كعجب لغدر اإلبن بأبيو كاستعانة األجنيب على القريب, جلساؤه كندماؤه

كرغبة أال ينعم أحدىم بَباث اخلليفة كأف أمور . كسخط على ىؤالء العادين
فالعاطفة ىنا أشبو بالنغمة الٌب تسمعها من . ف بنيواخلالفة تؤكؿ إىل عاقل ـ

  .األدكات ادلوسيقية معامهما ٚبتلف األحلاف بْب األدكات منفردة
 

                                                 

كلية اللغة العربية : القاىرة) ,النقد األدبي عند العرب أصوله ومناهجه, طو عبد الرحيم عبد الرب  
  132 ص  ,(ـ 1999, جامعة األزىر

  
 27 ص ,(ـ 1976, مكتبة النحضة ادلصرية: القاىرة) ,أصول النقد األدبي, أمحد الشايب   



العاطفة انفعاؿ قومي يتجمع حوؿ شخص أك شيء أك معُب معْب 
كيرتبط بو كعواطف احلب كالكره كالصداقة كالطموح كالوطنية كعاطفة احَباـ 

من تكرار اتصاؿ الفرد ٗبوضوع العاطفة مواقف سلتلفة، كتتكوف العاطفة . الذات
 .ترضي فيو دكافع سلتلفة كتثّب ُب نفسو مشاعر مؤدلة مريرة

 
كالعاطفة قد ترتبط بأمر زلسوس فتوصف بأهنا عاطفة حسية مثل عاطفة 

كقد ترتبط بأمر معنوم . زلبة األـ، كعاطفة الصداقة، كعاطفة الوالء للوطن
، ككعاطفة فتوصف بأهنا عاطفة ـ عنوية، كعاطفة زلبة العدؿ كاألمانة كالكـر

  .كراىية الظلم كاخليانة كالبخل كالرذيلة
  
. ركاية ادلاجدكلْب ىي ركاية من ركايات معربة دلصطفى لطفي ادلنفلوطي 
 Alphonse)للكاتب الفرنسى ادلشهور (Sous les tilleus) ادلوضوع األصلي ككاف

Karr)    ُب كقت الحق ًب تكييف الركاية ٗبصطفى لطفي . ألفونس كار
 مع العنواف العريب ادلعركؼ الفرنسية، ركائي مصرم الذم اليكلموفادلنفلوطي 

كال سيما ُب ىذه الركاية الشهّبة ادلعركفة ُب العديد من البلداف ".ماجدكلْب"
الفتاة الساذجة استيفن الشباب الفقّب كماجدكلْب  ىذه الركاية ٙبكي. إندكنيسيا

. كمع ذلك نشأ شعور احملبة كادلودة بينهما. كالربيئة الذم يعيشاف ُب نفس القرية
كاف  حيث لسبب استيفن كاف مسكينا فاختارت ماجدكلْب أف تتزكج مع إدكار

انطالقا من اخللفية السابقة فَبيد الباحثة أف ٙبلل مقاييس  .صديقا لإلستيفن
  . العاطفة الٍب تتضمُب ُب ىذه الركاية

                                                 
  151 ص ,األكىلالطبعة  ،نظرية األدب ,شكرم عزيز ادلاضي   



 البحثمشكلة  - ب
 :مشكلة البحث ُب مسألتْب مهمتْب مها 

 ؟" ماجدكلْب"العاطفة ُب ركاية  مقاييسما  .1
 ؟رىا ُب حياهتمااآثما ك جدكلْبف كماتيفسإعاطفة الٍب تبعث  عواملاؿما  .2

   
أغراض البحث   -ج

 :كأما أغراض البحث ُب ىذه رسالة فهي 
 ". ماجدكلْب"العاطفة ُب ركاية  مقاييس عرفةمل .1
رىا ُب اآثما ك جدكلْبف كماتيفسإعاطفة تبعث عوامل الٌب اؿدلعرفة  .2

 .حياهتما
 
 معانى المصطلحات  -د

: يريد الباحث أف يشرح معاين ادلصطلحات الٌب تستعملها ىي 
العاطفة  .1

. كرجل عطوؼ ديحي ادلنهزمْب. عطفنا-يعطف-العاطفة أصلها منعطف
كالعاطفة ُب ادلصطالح فهي حزينة صادقة ُب   .صفحة غالبة, الرجم: العاطفة

 .حزهنا على الفقيد كبكارىا إياه
 
 الركاية .2

                                                 
 213 ص ,(ـ 2003, دار احلديث: القاىرة ), لسان العرب ,ابن منظور  



الركاية ىي   .ٗبعُب القصة الطويلة, ركاية –يركل  -ركاية لغة من ركل 
كتصاغ , أحداث مثّبة تصور مناط من احلياة أك أحداثا معنية يشَبؾ فيها اخلياؿ
بأسلوب مشوؽ يستوم القارئ كادلستمع ٕبيث يربز سرد األداث ادلثّبة 

  .كتتشابك فيو األزمات كتتلسل فيو أفكار
 اجدكلْبامل .3

 ككاف. ىي ركاية من ركايات معربة دلصطفى لطفي ادلنفلوطيماجدكلْب 
للكاتب الفرنسى ادلشهور ألفونس (Sous les tilleus)  ادلوضوع األصلي

يوليو /ُب ٛبوز Nuun ركاية ادلاجدكلْب نشرهتا ناشرم نوكف.  (AlphonseKarr)كار
2008. 
منهج البحث   -هـ 

ادلنهج الوصفي  فهو الذم تستخدمو الباحثة ُب ىذه الرسالة منهج إف
الٍب يعتمد عليو الباحثة على ادلنهج ادلكتىب باالطالع الطريقة  يعِب, مالتحليل

على  كادلنهج البحث يعتمد .على الكتب العلمية ادلختلفة ادلتعلقة بادلوضوع
دراسة الواقع أك الظاىرة كما توجد ُب الواقع كحيتم بوصفها كصفان دقيقان كيعرب 

  .عنها تعبّبان كيفيان 

                                                 

  384 ص ,(ـ 2003, مكتبة الشركؽ الدكالية: مصر ) المعجم الوسيط, رلمع اللغة العربية  
 األدب العربي وتاريخة العصر الجاهلي وعصر صدر اإلسالم, عبد العزيز بن زلمد الفيصل    

  27 ص ,(ـ 1405, كزارة التعليم العايل: ادللكة العربية السعودية  ,والعصراألموي
ص ( ـ1989األردف، : مكتبة ادلنار) ،مناهج البحث العلميعماّر برجوس،    



على الكتاب الذم  ةالباحثٛبدت كتابة ىذه الرسالة فقد اع ةكأما كيفي 
 منراامعة الربج كالعلـو اإلنسانية باا، بكلية األدأدبوكقسم اللغة العربية  ققرر

 .اإلسالمية احلكومية دار السالـ

 
 
  الدراسات السابقة  -و
 صورة احلب ُب ركاية كق هتارساؿاؿرينا رمحاكٌب كتبت موضوع  .1

كمن . على األنواعدلصطفى لطفي ادلنفلوطي يفصل " ماجدكلْب"
كمن النتائج الٍب , ادلنهج ادلستخدـ ىو منهج الوصف التحليل

حب : حصلت عليها الباحثة ىي إف صورة احلب تتضمن عن
كمهما إستيفن كماجدكلْب . كىذا احلب حقيقي ُب نظر اهلل. حقيقي

: ككجدت الباحثة أنواع احلب منها. ال يستطيع أف يتحاّبذ بينهما
, حب الوالددين ألكلدمها, احلب احلقيقي, ادلرأةاحلب بْب الرجل ك

  .حب األصدقاء كاألقرباء
 

" ماجدكلْب"ىي الشخصية ُب ركاية  توالرساؿموضوع  أمحد ياين كتب .2
كيبحث فيها الباحث عن الشخصيات ". مادلنفلوط مدلصطفى لطف

القصصية الٌب تتضمن ُب ىذه الركاية من نواحى مقوماهتا كطبيعاهتها 

                                                 

 ,(ـ 2016, دلصطفى لطفي ادلنفلوطي: القاىرة")ماجدولين"رواية صورة الحب في , رينا رمحاكٌب  
 38 ص



كأما منهخ البحث الذم استخدمو الباحث ُب ىذه الرسالة  .كدكائرىا
 .فهو منهج كصفى ٙبليل

  
أف : كمن النتائج الٌب حصل عليها الباحث مناسبة لتأليف الركاية ىي

إستيفن : ماجدكلْب يعِبالٌب تأخذ دكرا مهما ُب ركاية الشخصية القصصية 
اخلمسة ذكمقومات كىؤالء الشخصيات . كماجدكلْب كإدكار كسوزاف كفرتز

كمنها ثالث شخصيات ذات طبيعات زلمودة يعِب إستيفن . سلتلفة كمتنوعة
ككذالك . كاألخرل ذات طبيعات مزمومة إدكار كسوزاف, كماجدكلْب كفرتز

كثالث , شخصيتاف تتمثالف كالشخصية الرئيسية يعِب إستيفن كماجدكلْب
شخصيتاف , كفرتز شخصيات تتمثلن كالشخصية الثناكية يعِب كإدكار كسوزف

كثالث شخصيات تتمثلن كشخصية , تتمثالف كالبطل يعِب إستيفن كفرتز
  .اخلصم يعِب كماجدكلْب كإدكار كسوزاف

. ُب الدراسات السابقة يبحث الباحثوف عن الصورة احلب كالشخصية
 .كأما الباحثة فتبحث من الناحية العاطفة

 
  

                                                 

ص , (ـ 2013, دلصطفى لطفي ادلنفلوطي: القاىرة) "ماجدولين"الشخصية في رواية , أمحد ياين  
49-48 



الباب الثاني 
ي المنفلوطي مصطفى لطفترجمة 

  
 نشأتهحياته و   - أ

مصطفى لطفي ادلنفلوطي بن زلمد حسن / ادلنفلوطى امسو الكامل السيد
سنة ببلدة منفلوط إحدل م ادلنفلوط مكلد مصطفى لطف   .لطفي ادلنفلوطي

كاختلف َب    .كاحلسببلداف مديرية أسيوط ألسرة مصرية معركفة بالشرؼ 
فحفظ القرآف ( الكتاب ) أكؿ حياتو على عادة أضرابو من أبناء الريف إىل 

ليتم تعليمة , كأرسلو أبوه إىل األزىر. كدلايتجاكز احلادية عشرة من سنة, الكرًن
كمل يلبث حْب كجد الشيخ زلمد , كظل بو عشر سنوات يدرس كحيصل, فيو

دالئل : "د القاىر َب البالغة عبده يدرس للطالب تفسّب القرآف ككتاىب عب
 ."اإلعجاز كأسرار البالغة

 
فقد يشقى ُب سبيل احلصوؿ , كىي ليست حياة ىنيئة, كىذه ىي حياتو
كقد نظم كىو ال يزاؿ طالبنا ُب األزىر قصيدة ُب ىجاء , على ما يقيم بو أكده

ككاف لذالك , فحكم عليو بالسجن مدة عرؼ فيها مرارة السجوف, عباس
   .فيقو ُب حياتو أثره ُب إحساسو بالبؤس كالبؤساء كآالمهمكلعدـ تو
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الذل كاف , ككاف مصر حينئذ ترزح ٙبت كايوس االحتالؿ اإلصلليزل 
كالتأـ . فكانوا يشعركف بغّب قليل من اليأس كالبؤس, يضيق احلناؽ على أبنائها

فتحوؿ بوقان ذلذا البؤس يبكى ُب , ُب نفس ادلنفلوطى بؤس أمتو ببؤس نفسو
. كتاباتو كيئْب

 
كلكنو عكف على , فكانت ثقافتو ضيقة, كمل يكن يعرؼ لغة أجنبية

ككاف فيو . ادلَبمجات يقرأ فيها كيوسع آماد فكره بكل ما يستطيع من قوة
كلكن أىّن لو كىو , فرأل أف يَبجم بعض القصص كادلسرحيات الغربية, طموح

, ال بعض آثار القـو األدبيةإ, ال حيسن الفرنسية كال غّبىا من اللغات األكربية
   .ٍب ينقلها ىو إىل أسلوبو الرصْب, ينقلوهنا ىم أكال

فنشأ ادلنفلوطي نشأة شريعة على أبيو الذم كاف يعجب بو ادلنفلوطي ُب  
صغره دلا كاف عليو من أدب جم كنزعتو شعرية حببت إليو األدب العريب 

يتجاكز حد البلوغ ُب  كىو بعد تلميذ مل, كلالنكباب على إستظهار القصائد
مكتب جالؿ الدين السيوطي الذل كاف يرأسو الشيخ زلمد رضواف أحد 

   .الفقهاء الذل كاف لو الفضل َب تربية كثّب من علماء أسيوط كأدبائها
كمل بلغ ادلنفلوطى السنة احلادية عشرة من عمره حٌب أًّب حفظ القرآف 

كما يفعل , مرتْب لبعض أجزائوالكرًن مجلة كاحدة بانتظاـ دكف إعادة مرة أك 
كإختارت لو أسرتو اإلنتظاـ ُب التعليم الديِب ليتخرج . كثّب احلفظة كادلستطهرين
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فبعث بو إىل القاىرة ليتابع دركس علماء , ُب األزىر الشريف( مثل أبيو)فقيها 
كلكنهم , فأرسلو أبوه إىل األزىر ٙبت رعاية رفاؽ لو من أىل بلده  .األزىر

ككانت الدراسة ُب األزىارحْب ذاؾ تتسم بكثّب من التعقيدك . نّايكربكنو س
فأما ركح الطالب الصغّب , فيلقى ادلبتدئوف منها عنتا شديدا. الغموض

   .فغّب متفتحة  ذلذه النواع من الدراسة( ادلنفلوطي)
كضاؽ بعلومو كطريقة التدريس فيو , كمل جيد ُب األزىر بغيتو كال طالبو

فكاف يغتنم , أسليب الكتب الٍب يطالعها ترضى حسو كذكقوفلم تكن . ذرعا
مع أف طابع احلياة الدراسية لدل الطالب , السوانح لينظر ُب الكتب األدبية

فكاف , كىو غّب متوفر ُب عدـ االتباع, كالشيوخ الترضى عن مثل ىذا الشذكذ
كلكنو , شيوخو إذا ظفركا بكتاب من ىذه الكتب الوافدة ُب يده عنفوه كعاقبوه

   .ما كاف يرده عن ىويتو تعنيف أك تأنيب
ككاف ادلنفلوطي معركفا بْب أقرانو ٕبدة الذكاء كسالمة الذكؽ كصفاء 

كقد نزع إىل طريقة ارتضاىا لنفسو غّب الطريقة الٍب درج عليها أبناء , الفكر
فكاف يطالع الدركس على طريقة خيلص منها إىل ٙبرير الفكرة ٙبديي . األزىر
كأكب ُب صباه على , غّب مباؿ ٗبا يعَبضو من جدؿ كنزاع لفظي, راجلواه

   .كتب األدب يغذل ىواه كيركل فطرتو
, كاف ادلنفلوطي قطعة موسيقية ُب ظهره كباطنو ؟ فهو مؤتلف اخللق

التلمح ُب قولو , منسجم الزمّ , متسق األسلوب, متناسق الفكر, متالئم الذكؽ
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, سليم الفكر ُب كجو, صحيح الفهم ُب بطء ككاف. كال ُب فعلو شذكذ العبقرية
كىذه اخلالؿ تظهر صاحبها . ىيوب اللساف ُب ٙبّفظ, دقيق احلّس ُب سكوف

فهو لذلك كاف يتقى اجملالس كيتجنب اجلدؿ , للناس ُب مظهر الغيّب اجلاىل
سليم الصدر، , عّف الضمّب, كىو إىل ذلك رقيق القلب. كيكره اخلطابة
, ككطنيتو, بْب أسرتو, لعقل كالفضل كاذلدلموزع ا, صحيح العقيدة

   .كإنسانيتو
 

األكؿ بسيدة تكربه كرٗبا كاف ُب . كقد تزكج ادلنفلوطي مرتْب طوؿ حياتو
كاقَبف منفلوطي . ثرأئها ما يغرل أكؿ أمره بأقدامهم على ذلك ادلركب الوعر

ىل الطالب باالزىار بالسيدة آمنة زلمد أبوبكر الشيخ كالٍب كانت ناظرة ع
كلقد أسفر الزكاج عن مخسة من الولداف . ثالث مائة فداف كٛبتلك سبعْب فدانا

    .ـ ككرث منها ما كرث1910ماتو مجيعا، كتوفيت زكجو تلك ُب سنة 
كُب ادلرأة الثانية تزكج من القاىرة حيث يقطن ُب شارع أـ الغالـ باحلسْب 

القاىرية تعرؼ قدر زكجها كلعل زاكجو ُب ذلك كاف موقفا فالسيدة رتيبة حسِب 
   .كتؤمن ٗبا لديو من موىبة كتكلؤه كترعاه كلقد أصلب منها مخسة أبناء

 
 2ككاف ادلنفلوطي مل يعمر طويال، فقدكاقتو ادلنّية يـو اخلميس الواقع ُب 

يـو جرت فيو زلاكلة اغتياؿ الزعيم ( 1342ذم احلّجة  10) 1924حزيراف 
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لك احملاكلة، لكنو جرح جرحا بليغا، الوطِب سعد زغلوؿ، حيث صلا من ت
فانشغل الناس بتلك احلادثة كمل يلتفتوا كثّبا إىل مأًب مهيب أقيم لو ُب كقت 
الحق، كالحق هبما كثّب من شعراء األقطار العربية ُب العراؽ كالشاـ كلبناف، 

ىذه ىي صورة سلتصرة عن حياة    .فرثوه بأعذب األشعار كأرّؽ الكلمات
 .توادلنفلوطي كنشأ

حياته األدبية      -ب

حظ الطبع ُب أدابو أكثر من حظ , كاف ادلنفلوطي أدبيا موىوبا
. الصناعة؟ ألف الصناعة الٚبلق أديبا مبتكرا كال أديبا شلتازا كال طريقة مستقلة

أك أثرا ماثال , ككاف النثر الفُب على عهده لونا حائال من أدب القاضي الفاضل
التستطيع أف تقوؿ إف أسلوبو كاف مضركبا على أحد لفن إبن خلدكف؟ كلكنك 

, إمنا كاف أسلوب ادلنفلوطي ُب عصره كأسلوب إبن خلدكف ُب عصره, القالبْب
   .بديعا أنشأه الطبع القول على غّب مثاؿ

كذاؾ من . كاحلق أف ادلنفلوطي تنسم األكؿ عبّب األدب ُب منفلوط
كىو ( عبد اهلل ىاشم)األستاذ  سالفة الشعر ما ذاؽ حينما تردد كىو صيب على

 .رجل كاف زلبا لألدب عامال على إشاعتو بْب زائريو
ٍب تلقى علم باالزىر، كلكنو كاف على الكره من كرع قلبو كرعاية أبيو 

فهو حيفظ األشعار كيتصيد . اليلقى بالو كثّبا لغّب علـو اللساف كفنوف األدب
ير لو شهرة ُب األزىر بذكاء الشواره كيصوغ القريض كينشىئ الرسائل، كتس
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القرحية كركعة األسلوب فيقربو األستاذ زلمد عبده، كيرسم لو الطريقة ادلثلى إىل 
ٍب يستفيد من قربو إىل اإلماـ صلتو بسعد باشا . الغاية من األدب كاحلياة

كىؤالء (. ادلؤيد)زغلوؿ، كمن زلفاه لدل ىذين العظيمْب نفوقة لدل صاحب 
ل العناصر ُب تكوين ادلنفلوطي األديب بعد إستعداد فطرتو الثالثة كانوا أقو
   .كإرشاد كالده

عاِب ادلنفلوطي األقصوصة أكؿ الناس كبلغ ُب إجادهتا شأكا ما كاف ينظر 
كسر الذيوع ُب آدب ادلنفلوطي أنو ظهر على . شلن نشأة كنشأتو ُب جيل كجيلو

ئع الذم يصف األمل فَبة من األدب اللباب، كفاجأ الناس هبذا القصص الرا
   .كديثل العيوب ُب أسلوب الظلى كبياف عذب كسياؽ مطرد كلفظ سلتار

إف ىناؾ أمرين دينعاف من ٙبقيق صفة اخللود : قاؿ عنو حسن الزيات  
ُب ادلنفلوطي، مها ضعف األداة كضيق الثقافة، إذ الحظ أنو مل يتوفر لو ٙبصيل 

ادلباشر بعلـو الغرب، لذلك ظل أدبو علـو الشرؽ، كما أنو مل يتسن لو اإلتصاؿ 
أما العقاد كادلازين، فنعيا عليو إنفعالو كقاال ُب معرض كالمهما . سطحيا ساذجا

إنو علينا أف ضليا حياتنا، كأف نطلع على الدنيا بعقولنا كأف ضلسها : عنو 
بأعصابنا، ال أف نعيش بأجسامنا ُب ىذا العصر، كأف نتابع بعقولنا كأعصابنا 

 .تولت ٖبّبىا كحقها كباطلها أجياال
 
ته ادراس -ج
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نشأة ادلنفلوطي ال ٚبتلف عن نشأة أقرانو من أكالد الريف ادلصرم، فقد 
ذىب إىل الكّتاب ليتعلم مبادئ القراءة كالكتابة كليحفظ القرآف الكرًن كليستعّد 
للذىاب اىل اجلامع األزىر منارة العلم ككعبة القصاد من طاليب ادلعرفة كمبتغي 

كُب منفلوط تلقى الرجل أكؿ امبادئ القراءة ُب كتاب . الثقافة ُب تلك األياـ
ما ال قاه لداتو فحظ القرآف الكيم كال قى ُب ادلكتب " جالؿ الدين"الشيخ 

   .كمن على شاكلتو
جالؿ الدين السيوطي كىو ُب (( ٗبكتب))القرآف أًب ادلنفلوطي حفظ  
ٍب التحق با األزىر حيث قضى عشر سنوات كتتلمذ , شرة من العمراحلادية ع

ك (( دالئل اإلعجاز))كإستمع اىل دركسو ُب كتايب , على الشيخ زلمد عبده
   .لعبد القادر اجلرجاين(( اسرار البالغة))

 ةاألزىريْب الذين أثركا ُب احلياة العاـّ كُب القاىرة ارتبطت حياتو بثلة من 
سعد زغلوؿ كأنداده كنستطيع أف نقوؿ ُب اطمئناف أف حياة  –من أمثاؿ 

ككظيفية بسعد باشا كصحافية , ادلنفلوطي ذات كشائج ثقافية باألستاذ اإلماـ
كشف لو من عامل رحب فسيح فالشيخ زلمد عبده . باالشيخ على يوسف

، كأخذ عنهم، فنمى مواىبو. لذين ألفهم ُب األزىرخيتلف عن دنيا ادلشايخ ا
كأطلق من ملكاتو، كبوأ لو ُب اجملتمع مكانا مرموقا شلا جعل ادلنفلوطي يتيو على 

   .لداتو حيب الشيخ، كيعتمد ُب كثّب من تصرفاتو على جاه األستاذ االماـ
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فنشأ ادلنفلوطي نشأة شعرية على أبيو الذم كاف يعجب بو ادلنفلوطي ُب 
صغره دلا كاف عليو من أدب جم كنزعة شعرية حببت إليو األدب العريب 

كلالنكباب على استظهار القصائد، كىو بعد تلميذ مل يتجاكز حد البلوغ ُب 
يرأسو الشيخ زلمد كضواف أحد مكتب جالؿ الدين السيوطي الذم كاف 

   .الفقهاء الذم كاف لو الفضل ُب تربية كثّب من علماء أسيوط كأدبائها
كتلقى . كهنج ادلنفلوطي سبيل آبائو ُب الثقافة فحفظ القرآف ُب ادلكتب 

العلم باألزىر، كلكنو كاف على الكره من كرع قلبو كرعاية أبيو ال يلقى بالو كثّبا 
ار كيتصيد الشوارد كيصوغ فهو حيفظ األشع. لغّب علـو اللساف كفنوف األدب

القريض كينشئ الرسائل، كتسّب لو شهرة ُب األزىر بذكاء القرحية كركعة 
األسلوب فيقربو األستاذ زلمد عبده، كيرسم لو الطريقة ادلثلى إىل الغاية من 

 .األدت كاحلياة
كمل يكمل ادلنفلوطي دراستو إىل أنو كاف حيضر بصفة مستمرة حلقات   

ٍب يستفيد . كقد أفاد ادلنفلوطي من ذلك كثّباماـ زلمد عبده دركس األستاذ اإل
ادلنفلوطي من قربو إىل اإلماـ صلتو بسعد باشا زغلوؿ، كمن زلفاه لدل ىذين 

، كىؤالء الثالثة كانوا أقول العناصر ُب (ادلؤيد ) العظيمْب نفوقو لدل صاحب 
طلبو العلم  كُب أثناء. تكوين ادلنفلوطي األديب بعد استعداد فطرتو كإرشاد كالده

ُب األزىر نسب إليو أنو ىجا اخلديول عباس حامي الثاين بقصيدة نشرىا ُب 
إحدل الصحف األسبوعية فحكم عليو من أجلها باحلبس كقضى ُب السجن 

كدلا قبض اهلل اإلماـ غألل رمحتو جزع ادلنفلوطي فيو على كجائو . مدة العقوبة
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ٍب نعش اهلل عاثر أملو بعد فَبة من . دهكسنده، كارتد مقطوعة الرجاء إىل بل
ٍب صارت إىل سعد . الوسيلة كالنجح( ادلؤيد ) الزمن، فهب يبتغي ُب جريدة 
( العدؿ ) كدلا ٙبوؿ إىل كزارة احلقانية . را عربيا ذلاباشا كزارة ادلعارؼ فعينو زلر

من  ٍب انتقل احلكم إىل غّب حزبو فنقل. حولو معو ككاله فيها مثل ىذا ادلنصب
علمو، حق إذا قاـ الربدلاف عّينو سعد باشا ُب كظيفة كتابية ٗبجلس النواب ظل 

 .فيها حٌب توفاه اهلل كىو ُب العقد اخلامس من عمره
 تهامؤلف  -د 
 "بوؿ كفرجيِب"الفضيلة أك  .1

قصة الفضيلة كما أراد ذلا ادلنفلوطي أف تسمى، كأف تشيع لدل قراءة   
للكاتب  ) Paul and Virgini" )بوؿ كفرجيُب"ا من قصة العربية هبذا اإلسم أعربو

-1737) (Bernardin de Saint-Pierre" )برنادين دل ساف بّب"الفرنسى الشهّب 
كانت قد ترمجة من قبل ادلنفلوطي على يد زلمد عثماف جالؿ أال    (.1814

بإىدائها أف ادلنفلوطي قد عرهبا بعد أف ترمجة لو على يد مَبجم آخر، كصدرىا 
من الفٌب الشجاعة " يعجبِب " إىل كل فٌب كفتاة اتسما باألخالؽ النبيلة فيقوؿ 

كذلذا أىدل إليهما ادلنفلوطي ىذه الركاية  "-كاإلقداـ من الفتاة األدب كاحلياء 
   .مقدمة بَبمجة عن مؤلفها الفرنسى بقلم األستاذ زلمود خّبت احملامى

  
 "الزيزفوفٙبت ظالؿ "ادلاجدكلْب أك  .2
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ركاية  ىي( Sous Les Tilleuls)ركاية ماجدكلْب أك ٙبت ظالؿ الزيزفوف  
كقد أطلع (. 1890-1808)كتبها األديب الفرنسي ادلسمى بألفونس كار 

ادلنفلوطي على تعريبها، فأعجب هبا كأعاد صياغتها بأسلوبو اخلاص، كنشرىا 
ركاية ىي باكورة أعماؿ كاؿ". ٙبت ظالؿ الزيز فوف"أك " ماجدكلْب"ٙبت عنواف 

ألفونس كار األدبية كتبها متأثرا بادلدرسة الركمنسية الٌب سيطرت على األدب ُب 
كقد إعتمد على أسلبوب ادلراسلة ُب تدكين . تلك احلقبة من تاريخ فرنسا

أحدثها، تاركا لعنصر اخلياؿ دكرا أساسيا ُب ٙبريك أشخاص الركاية بْب أحضاف 
    .أحبها الكاتب كجعلها اإلطار األساسي لركاية الطبيعة اخلارجية الٌب

  
 "سّب اندل برجراؾ"الشاعر أك  .3

كىي خالصة . كىذه ىي ركاية أخرل من ركايات معربة للمنفلوطي
سّب "الشاعر الفرنسى العظيم ٙبت إسم " آدموف ركستاف"ادلسرحية الٌب قدمها 

كهبذه ادلسرحيتو أصبح . فكانت كاحدة من ركائع ادلسرح العادلى" اندل برجراؾ
أشهر األعالـ ُب فرنسا كمثلت مسرحيتو طوؿ عاـ " آدموف ركستاف"إسم 

كقد تتبع " عاـ سّب انوا"، حٌب ليصح للمؤرخ أف يسمى ىذا العاـ ب 1898
كغّبه حٌب كاد اسم . فأطلقوه على طراز القبعات" سّب انوا"ذلك شيوع إسم 

   .يصبح كّل شئ" سّب انوا"
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 جُب سبيل التا .4
فر "ىذه الركاية ىي األخرل مسرحية ُب أصلها الفرنسى دلؤلفها الشهّب 

أراد أف , 1895كىي مأسة شعرية كضعها مؤلفها سنة ( ـ1842" )انسوا كوبية
جيارل هبا عميدل الشعر التمثيلى ُب القرف السابع عشر كورىن كر ايسْب، كىي 

حب األسرة : يتاف ركاية أخالقية بطلها فٌب تعارضت ُب نفسو عاطفتاف قو
     .كحب الوطن فضحى باألكىل فداء للثانية، ٍب ضحى ٕبياتو فداء األسرة

لكل التصانيف ادلنفلوطي إنو ىو مشهور باألديب الذم يؤثر الكالـ   
فقلت ادلَبادفات الٌب تستعملها ٛبيل بالشعرل الٌب لّذة . بأسلوب العريب اخلالص

 .لسمّية تلك الركاية

كىي رلموعة من القصص، بعضها معرب كبعضها معرب  العبرات  
كىذه القصص تتميز من حيث موضوعها، بالدعوة إىل . كبعضها اآلخر موضوع

مكاـر األخالؽ، كمن حيث أسلوهبا، ببالغة متعمدة كتأنق أحيانا حدكد 
   .ادلألوؼ، شلا أثار حوذلا جدال حادا بْب مؤيد ذلا كمعارض

 
  مؤلفات أخرى
 كطيسلَبات ادلنفل .1

ادلقاالهتم، كىي تدؿ على حسن ك ىو يتضمت سلتارات منتقاة من أشعار ادلتقدمْب
ذكقة اختياره، كقد أىداه إىل صديقة الشيخ على يوسف صاحب ادلؤيد 
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ظهرت اجلزء األكؿ ُب  .اعَبافا منو ٔبميلة، ككاف عنواف ادلؤلف نظرة احلقافية
   . 1912العاـ 

 
 

 النظرات .2
كغّبىا من الصحف " ادلؤيد"ىو رلموعة رسائل كاف يكتبها ُب جريدة  

كالكتاب يقع ُب ثالثة أجزاء، ظهرت . ادلصريّة إضافة إىل رسائل غّب منشورة
  . ، ٍب أعيد طبعو مرّات عديدة1910 العاـطبعة األكىل ُب 

 
  

                                                 
( ادلدرس ٗبنفلوطي الثانويو اللبنْب) اإلشتراكي،مصطفى لطفي المنفلوطي األديب زلمد شليب،    

 35، ص (مطبعة اجليس: القاىرة )



الباب الثالث 
 اإلطار النظري

 
 العاطفةمفهوم   . أ

اإلصللّبية يقابلها ُب العربية كلمة انفعاؿ   Emotionما أشّب إليو كلمة  أكؿ
كلكن أثرت كلمة العاطفة لشيوعها على األلس ُب الدراسة األدبية، كلقرهبا من 
معُب االنفعاؿ إذا كل منهما ظاىرة كجدانية كما ىو معركؼ ُب علم النفس، 

 Emotionعلى أف ادلعاجم اإلصلليزية تفسّب كال من الكلمتْب باألخرل فتضع أشلا 
ما يسر علينا استعماؿ الكلمة ادلشهورة،  كىذه Sentimentحْب تفسّبىا كلمة  

كللقارئ، أك الباحث أف خيتار ما يشاء ُب استعماذلا بشرط أف يبْب مرادة حٌب 
   .ال يضطرب الدارسوف

 
أىم العناصر كأقواىا ُب طبع األدب "كالعاطفة عند أمحد الشايب ىي  

حظ أف األثر األ دبية ٚبتلف ُب درجة أشتماذلا بطاقة الفُب كلكن جيب أف نال
    ".على العطفة عند تكوف غاية األدبية كما قد تكوف كسيلة لنشر حقائق

العاطفة انفعاؿ قومي يتجمع حوؿ شخص أك شيء أك معُب معْب 
كيرتبط بو كعواطف احلب كالكره كالصداقة كالطموح كالوطنية كعاطفة احَباـ 

ف تكرار اتصاؿ الفرد ٗبوضوع العاطفة مواقف سلتلفة، كتتكوف العاطفة ـ. الذات
 .ترضي فيو دكافع سلتلفة كتثّب ُب نفسو مشاعر مؤدلة مريرة
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كالعاطفة قد ترتبط بأمر زلسوس فتوصف بأهنا عاطفة حسية مثل  
كقد ترتبط بأمر . عاطفة زلبة األـ، كعاطفة الصداقة، كعاطفة الوالء للوطن

، معنوم فتوصف بأهنا عاطفة  معنوية، كعاطفة زلبة العدؿ كاألمانة كالكـر
   .ككعاطفة كراىية الظلم كاخليانة كالبخل كالرذيلة

 
 مقاييس العاطفة  - ب

 ىي احلالة الٍب تتشبع فيها نفس األديب ٗبوضوع ما تنفعل بو نفسو، كيتأثر بو 
كيظهر ذلك ُب صورة انفعاالت شيء كاحلب كالبغض كالسركر . كيانة ككجدانو

، كالشوؽ كاحلنْب كالرجاء كالطمع كالفزع كىي تعد من دكاعي الشعر الٍب كاحلزاف
   .هتيجو، كيتايعو الٍب يلبحس منها

 
 ٍب ينقسم مقاييس العاطفة إىل مخسة أقساـ، صدؽ العاطفة، كقوة العاطفة، 

كال يكوف ُب ىذا . كتنوع العاطفة، كثبات العاطفة كاستمرارىا، كمسو العاطفة
، كىي كما أيضا  قاييس العاطفة ايشرحها إال مخسة مقايسالبحث مجيع ـ

 :يلي
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 صدؽ العاطفة .1
كيراد بصدؽ العاطفة أف تنبعث عن سبب صحيح غّب زائف كال  

مصطنع حٌب تكوف عميقة خالدة ك٘بعلو أثرا ُب نفوس قرائو كصاميعو فموت 
 النفس، اإلبن مثال يعت احلزف كالرثاء احلار كانتصار احلق يثّب فرحا قويا ُب

كصلاح ُب اإلمتحاف هبجة ُب القلب، كىكذا مٌب كاف ىناؾ داع أصيل أثار 
    .انفعاالت صحيحة فعل النص األديب مؤثرا كباعثا ُب نفوس القراء

 
 قوة العاطفة .2

بعد ىذه ادلقايس من أىم مقايس نقد العاطفة أف مل يكن أمهها مجيعا 
تركت األثر الفِب كيبعث فيو  ميقة،ع فيها ال شك فيو أف العاطفة إذا كانت قوية

من احلرارة كصدؽ التأثّب ما ىو جدير بأف حيرؾ عواطف ادلقلقْب كأف يبث ُب 
نفوسهم من االنفعاالت مثل ما لدم ادلبدع، كأف جيعلهم من حيث ال يشعركف 
شركا فيما يعرب عنو من مشاعر عامة كاحلب كاحلنْب كالشوؽ عواطفة بعواطفهم 

شاركة الواجدانية الٍب تضاعفات من انفعاالهتم، كىذه القيمة كيهشوف ذلذه امل
 .احلقيقية لألدب احلي النابض

 
كيتأين ذلك حْب يتناكؿ األديب معاين عامة مشَبكة بْب الناس تناكال 

عندئذ يتخاكب مجهور . إمتزج فيو حسن البياف ٕبرارة العاطفة. بصاحبو التوفيق
القراء أك السامعْب مع األديب، كجيدكف لذة فنية ُب استقباؿ ماصدر عند، كقد 

محل عنهم عبء التعبّب  أحسوا أنو هبذا العمل الفِب قد أراحهم كأمتعهم حْب
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عما جيوؿ ٖبواطرىم، ك٘بيش بو صدكرىم كتضائف نشوهتم حْب ٔبدكنو قد 
صر عنها طاقتهم كال تقحسن الَبمجة عما تسكنو نفوسهم، فجاله ُب صورة أ

تدركها مواىبهم، كمن ىنا يكتب ذلذا األدب اخللود، ألف العاطفة الصادقة الٍب 
لك الينوع العذب على لسانو دأعاهنا خالطت كجداف األديب ادلبدع فجرت ذ

فهتف ٗبا جيده  ،ُب إمتاع الصورة كحسنها ٛبكنو من اللغة، ككقوفو على أسرارىا
كاحلنْب  ق الناس ُب نفوسهم من لواعج احلب كالشوؽ، كاألسىُب نفسو كٗبا جيد

فتناقلتو األجياؿ  .فكاف ىذا لعمل األدىب لساف كل زلب كترجم ىواه. كغّبىا
جيل حريصة عليو، ضنينة يو حلنا حلوا، كنغما عذبا شجيا، كأنشودة  جيال بعد

كتتناقلها الشفاه كتطرب ذلا األمساع، كتطيب هبا النفوس،  ،خالدة ترددىا األفواه
    .كتسعد األركاح على مر الزماف

 
 مسو العاطفة .3

اتفق النقد على القوؿ بتفاكت العاطفة ُب الدرجة فبعضها أسى االخر،  
. اختالؼ صوره كاشكالو معرض كبّب لشيء العواطف اإلنسانية األدب على

م فيو بأدب يثّب لذة حسية، ما تلتق. معرض تلتقي فيو بعواطف تثّبىا معانية
خالقيا ديس احلياة كيبعث على ترقيتها كمسوىا كعلى كأدب أرقى يثّب شعورا أ

 .قوة ىذا فأمسى العواطف األدبية ىي الٍب ٙبي الضمّب كتزيد حياة الناس
 
عم أف قيمتو تسكن ، كيزكمن النقاد من ينفى عن األدب الصفة األخالقية 

ذلك . ُب قدرتو على إثارة اللذة كالسركر دكف االعتداد ٗبا فيو من صفة اخالقية
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نسانية ٗبا أف األديب من كجهة نظرىم ليست لو كطيفة إال أف يوصف احلياة اإل
مجاؿ كقبح، كاألديب ال يستطيع ضها ٗبا تضمو من فيها من خّب كشر كبعر

، أك تقف رؾ عملوااألخالؽ لتب ا ىم بعمل أديب أف يتوقف ليسَبضىكلم
   .ُب سبيلو حائال
 

 ثبات العاطفة كاستمرارىا .4
كيراد بثبات العاطفة استمرار سلطاهنا على نفس ادللشى ماداما يكتب أك  

تذىب حرارهتا كال ٚبمد ينظم لتبقى القوة شائعة ُب فصوؿ األثر األديب كلو، ال 
م أك السامع ببقاء جذكهتا كال خيبو أكارىا، بل يستمر كىجها كهبذا يشعر القار

ادلستول العاطفى على ركعتو مهما ٚبتلف درجتو باختالؼ أبيات النص 
كاألعماؿ األدبية تنفاكت ُب ذلك فبعضها يؤثر تأثّبان كقتيان، كالبغض اآلخر 

 .ىل أمد طويليبقى أثره فماال ُب النفوس إ
 

: ديثلو قصيدة أيب ٛباـ الٍب نظمها ُب فتح عمورية كالٌب تقوؿ ُب مطلعها 
ُب حده احلد بْب اجلد كاللعب  #  السيف أصدؽ أبناء من الكتب 
 ُب متوهنن جالء الشك كالريب#  بيض الصفائح ال سود الصحائف 

 
ُب آخرىا فالشاعر يبقى على قوة العاطفة العامة طوؿ القصيدة كإف ىدأ  

بعض اذلدكه كثبات العاطفة ُب العمل األدىب يعِب أف تثّب شعوران متجانسان 
، أم أف تكوف ىناؾ كحدة فال ينتقل األديب من شعور إىل آخر من مسلسال
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غّب صلة ٘بمع بينهما حٌب ال يكوف االنتقاؿ فجانيا، على أف اإلحتفاظ هبذه 
الحم، كإف كاف ميسوران ُب الوحدة من أشق األمور ُب القصائد الطواؿ كاؿ

   .الشعر الغنائ الذم يتميز ُب غالبيتو بثبات العاطفة كقوهتا
 

 تنوع العاطفة .5
  للموأزتو كادلفاضلة بْب الشعراء،جعل النقاد تنوع العاطفة مقياسان  

فيفضلوا من تنوعت أغراضو على من كقف شعرء كلو فن كاحد كعمر من أىب 
ل التفضيل ألف أغراض أهنم جعلوا تنوع العاطفة من دكاـ ربيعة ُب الغزؿ، أم

زلدكد منا حى الشعر ادلتنوعة تنبع من عواطف متنوعة، كمن كاف من الشعراء 
الفحوؿ ادلقدمْب ُب طبقات الشعراء، كأفضل الشعراء عندىم ىم  من الشعر 

سة ادلختلفة ُب نفوسنا بدرجة قوية، كاحلماعواطف اؿ الذين يقدركف على إثارة
 .كاحلب كاإلعجاب كالشفقة كغّب ذلك

 
كىذا التنوع يكوف زلصلة لكثرة التجارب الشعرية الٌب ٘بعل ُب استطاعة  

تعرض لنوع من العاطفة أف يفًب ُب التعبْب عنها، كأف يصرؼ األديب إذا 
. القوؿ فيها تبعا لتنوع طبيعة ادلوضوعات الٌب ترتبط هبا أيا كانت

لشعراء ادلوىوبْب ىم كحدىم الذين يقدركف عٓب كُب الشعر مثال صلد أف ا
    .أثارة العواطف ادلختلفة، كذلك لعلهم ٖبفايا الطبائع البشرية ادلتعددة
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الرابع  الباب
 لمصطفى لطفي المنفلوطي" ماجدولين"لعاطفة في رواية اتحليل 
         

 لمصطفى لطفي المنفلوطي" جدولينام "عن رواية لمحة   - أ
. ماجدكلْب ىي ركاية من ركايات معربة دلصطفى لطفي ادلنفلوطيركاية  
 Alphonse)رللكاتب الفرنسى ادلشهو (Sous les tilleus) ادلوضوع األصلي ككاف

Karr)    فأسبغ عليها بعباراتو اخلاصة مجاالن أدبيان لو نكهتو اخلاصة .ألفونس كار
ضل األسلوب كاف ادلنفلوطي معركفا باألديب الذم ؼ .الٍب يتميز هبا ادلنفلوطي

ؿ ادلنفلوطي من أدباء اآلجر أنو ال يتقن لغة أجنبية كمن أفض. ُب كل تأليفو
كما رأينا ُب ىذه الركاية، لغة الفرنسي أصليا، ديكن . العربيةباإلضافة إىل اللغة 

يسأؿ دلساعدة من الزمالء الذين . أف تتكيف بالضبط كمجيلة باللغة العربية
كمع الفصاحة اللغة العربية الٍب كانت قدر على حفاظ . قادركف لغة أجنبية

. أصالة تأليفو
  

استيفن الشباب الفقّب  رئيسيةكي العاطفة الشخصية اؿتحىذه الركاية  
كمع ذلك نشأ . ماجدكلْب الفتاة الساذجة كالربيئة الذم يعيشاف ُب نفس القريةك

العاطفة احلب بْب استيفن كماجدكلْب تظهر بعد . شعور احملبة كادلودة بينهما
قيقية، حينئذ كاف استيفن معرفة ماجدكلْب عن ىوية الفعلية كالفردية استيفن اّب

. مى كاألملاّبالذم توُب تقريبا بدكف مساعدة، كتسبب لو  مساعدة على الغرؽ
 "ماجدكلْب" الكالـ استيفن عند سكرة موتو ككاف أخّب



ُب حديقة ىادئة، فقط اثناف منهم يشعر السالـ كالسركر كالتمتع     
كبعد  .ٍبّ يقسماف أف تعايشا حٌب ادلمات، كتعهدا بالوفاء كادلودة. كالسعادة

آخر ماجدكلْب يتفرقاف ألف استيفن ستذىب إىل بلد فن كزماف قصّب، كاف اسٍب
كُب طريقة ككثّب من ادلعاناة الٍب . تغيّب احلظوظ كالعمل ٔبد لتحقيق أحالمهما

بعد كاف . عاشها استيفن، كلكن كل ذلك الستمرار خطواتو بسبب قوة حبو ذلا
ميلة، فقّر كمزينة النباتات اِباستبفن قادرة على ٙبقيق حلمهما بناء منزؿ فاخرة 

. ماجدكلْب حينئذ عن استيفن دكف اإلذف كاخلرب، دكف التفكّب ُب كيفية مصّبه
  .كاهنا تفضل الزكاج مع إدكار كاف شبابا غنيا صديق استيفن

لمصطفى لطفي " ماجدولين"مقاييس العاطفة في رواية  - ب
 المنفلوطي

 صدؽ العاطفة .1
ىو تنبعث عن سبب صحيح  ذكرىاالباحثة  صدؽ العاطفة كما سبقت

غّب زائف كال مصطنع حٌب تكوف عميقة خالدة ك٘بعلو أثرا ُب نفوس قرائو 
كصاميعو فموت اإلبن مثال يعت احلزف كالرثاء احلار كانتصار احلق يثّب فرحا قويا 

كىكذا مٌب كاف ىناؾ داع , كصلاح ُب االمتحاف هبجة ُب القلب, ُب النفس
   .عل النص األديب مؤثرا كباعثا ُب نفوس القراءأصيل أثار انفعاالت صحيحة ؼ
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: ادلقتطفات الدالة على صدؽ العاطفة كما يلى
ككاف خييل إليو كىو حيدث نفسو هبذا احلديث أف احلب الذم مأل قلبو " 

قد فاض عنو إىل مجيع الكائنات الٍب يراىا بْب يديو، فكاف يرل ُب 
جار صوت احلب، صفحة السماء صورة احلب، كيسمع ُب حفيف األش

كيسَبكح ُب النسيم ادلَبفرؽ رائحة احلب، كيرل ُب كل ذرة ثغران بامسان، 
    ."كُب كل نأمة عودان ناغمان 

   
عندما استيفن ظهرت صدؽ العاطفة  ادلقتطفة السابقة تتضح لنا أف ُب

شكر استيفن ربو . حيب ماجدكلْب ُب نظرتو األكىل إليها أم ُب أكؿ مرة لقائهما
سعادة كٙبية  ذل أعطاىاماجدكلْب تلك الفتاة اؿ ألقاه مع حبيبتوالذم قد 

 . بالثقة كاإلدياف
 
. لقد كجدت الباحثة صدؽ العاطفة ُب ىذه الفقرة ىو عاطفة احلب 
 
فصافحتو، فلم يكن بْب تالمس كيفيهما، كخفوؽ قلبيهما، إال كما "

يكوف بْب تالمس أسالؾ الكهرباء كاشتعاؿ مصابيحها، كلبثا بعد ذلك 
ساعة صامتْب ال ينطقاف، إال أف ُب اجلبْب لغة ال تقر أىا إال العيوف، 

فقرأ استيفن ُب كجو ماجدكلْب لوغة احلب كأمل احلزف، كاضطراب اجلأش 
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ة النقس، كقرأت ُب كجهو احلب كالسعادة كالدىشة كالسركر كحّب
   ".ادلتأليلء كالدمع ادلَب قرؽ فهاجها

 
ظهر  .يشعرا باحلباستيفن كماجدكلْب ادلقتطفة السابقة تتضح لنا أف  ُب

أراد استيفن أف يظهر حبو كشوقو اخلفيئ ُب . ذلك من كجههما ادلملوء باحلب
 . صدره الذم ال يصاف ببياف

. لقد كجدت الباحثة صدؽ العاطفة ُب ىذه الفقرة ىو عاطفة احلب ك احلزف
كالمها . ماجدكلْب كاستيفن جيلسن خاليا عن الناسُب حديقة ىادئة 

استيفن كماجدكلْب حيباف بعضهما بعضا، ال . يشعر بالسالـ كالفرح كالسركر
كاف استيفن صادؽ . ديكنها أف يغطيا مشاعر مها أهنما حيباف بعضهما البعض

.   احلب إىل ماجدكلْب، كحبهما ىذا حب تقي
 

شياء، فلما خلت منك اقفرت كاقشعرت كأمنا كنت سر اجلماؿ الكامن ُب األ"
   ."كنبت عنها العيوف كاألنظر

 
. استيفن ُب شدة الشوؽ إىل ماجدكلْبادلقتطفة السابقة تتضح لنا أف  ُب

كاف . كشوقو إىل صوهتا الشجي كاالبتسامتها الساحرة كأنفاسها كائحة عطرة
 .بعيد عنوماجدكلْب استيفن خايل النفس عندما 
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 قوة العاطفة .2
بعد ىذه ادلقايس من أىم مقايس نقد العاطفة أف مل يكن أمهها مجيعا  

فيها ال شك فيو أف العاطفة إذا كانت قوية عميقة، تركت األثر الفِب كيبعث فيو 
من احلرارة كصدؽ التأثّب ما ىو جدير بأف حيرؾ عواطف ادلقلقْب كأف يبث ُب 

ـ من حيث ال يشعركف نفوسهم من االنفعاالت مثل ما لدم ادلبدع، كأف جيعلو
شركا فيما يعرب عنو من مشاعر عامة كاحلب كاحلنْب كالشوؽ عواطفة بعواطفهم 
كيهشوف ذلذه ادلشاركة الواجدانية الٍب تضاعفات من انفعاالهتم، كىذه القيمة 

   .احلقيقية لألدب احلي النابض

 :ادلقتطفات الدالة على قوة العاطفة كما يلى

أنكرت مِّب يا ماجدكلْب؟ كماذا دىاين عندؾ؟ ماذا : "يقوؿ استيفن
بتك حبان مل حيبو أحد من قليب أحد، كأجلتك إجالؿ العابد بلقد أح

    ".لعيوده فما خنتك ُب سر كال جهر، كال كديتلت ُب قوؿ كال عمل
 
ف على استعداد للمعاناة عن ستيفاادلقتطفة السابقة تتضح لنا أف  ُب

دؽ حٌب ادلوت القريب، كانو كاف على استعداد انو جوعا بص. ماجدكلْب حلبيبو
كاف . للنـو ليال دكف أسطح منازذلم، ككذلك البطانيات الٍب غطت جسدىا

على استعداد لتبادؿ اخلبز لذيذ مع اخلبز سلالفة لدغة من ادلواد الغذائية، ككاف 
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ف بعد حٌب قتل أخيو كاضطهاد ستيفا .إصالح قميص حٌب أصبح حشوات لو
العديد من  .لسعادةجدكلْب فعلوا الصاحلات لو فقط من أجل ما أكلئك الذين

ف ٛبكنت من اثبات ذلك ستيفاكاآلف . األحالـ كاآلماؿ من كل منهما
 .عظيمان  انو ديكن اف يصبح رجالن  جدكلْبما

 
آه ما كاف أشد سركرم كفرحي يـو أعددت لك ذلك : "يقوؿ استيفن

فيو تلك الغرفة الزرقاء  كبنيت لك (Gutting)البيت الصغّب ُب جوتنج 
اجلميلة ككضعت فيها ذلك السرير، كنت أرجو أف يكوف الدرجة الفينانة 
الٍب أنعم بك ُب ظالذلا، كأنشأت تلك احلديقة البديعة الٍب مل أدع زىرة 

   ".ٙببنها أك حيبها أبوؾ
 

ف ستيفاالشخصية الرئسية قوة العاطفة ادلقتطفة السابقة تتضح لنا أف  ُب
كاآلف ىي كانت . جدكلْبىدا لتكوف قادره علي ٙبقيق حلمو مع ماحياكؿ جا

 .صديق استيفنتقـو بنتف سعادهتا كانو يفضل العيش مع ادكار 
  

فإف كنت ترين أف اإلخالص ُب احلب كالوفاء بالعهد، كىبة النفس "
ىبة خالصة بال ندـ كال أسف، مزية استحق ذلا زلبتك، فها اندا أقدمها 

   ".كما أنا سعيد بك. فتقبليها مِب كقويل إنك سعيدةبْب يديك ؟ 
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ستيفن تنشأ عندما ٙباكؿ إقناع اادلقتطفة السابقة تتضح لنا أف قوة  ُب
ماجدكلْب ألف على كعده كالتضحية من أجل حب  ماجدكلْب أنو ديكن احلفاظ

 .استيفن يشعر بالسعادة كالسركر جانبها
  

ال ٚباُب يا ماجدكلْب، فإف سلطاف الدىر ال ٛبتد يده إىل مواقف "
احلب إىل إذا اراد احمليوف أنفسهم أف يكوف لو ىذا السلطاف عليهم، 

فكوين معي أٚبذ من حبك عدة أنازؿ هبا حوادث الدىر كأرزائو، كأفسد 
   ".عليو حولو كقوتو

 
ماجدكلْب، ب من جيد استيفن قوة اّبادلقتطفة السابقة تتضح لنا أف  ُب

كتيقِب أف ماجدكلْب . ماجدكلْب معاف احلب كاف ديكن بناء شيئ مجيل أل
. ٘بلب السعادة لو

 
فإف قدر لنا أف . فامدم إيّل يدؾ كأقسمي ٗبا أقسم تو أف نعيش معان "
    ".ؽ كاف ذلك الفراؽ آخر عهدنا باحلياةنفرّ 
 
عند استيفن قوة العاطفة تظهر ادلقتطفة السابقة تتضح لنا أف  ُب

ر على فصل اثنْب منهما إال ال أحد قاد. كماجدكلْب يقسماف ككعيا بادلودة
 .ادلوت
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 مسو العاطفة .3
, اتفق النقد على القوؿ بتفاكت العاطفة ُب الدرجة فبعضها أسى االخر
. األدب على اختالؼ صوره كاشكالو معرض كبّب لشيء العواطف اإلنسانية

ما . كعواطف تثّبىا معانية, معرض تلتقي فيو بعواطف تثّبىا موسيقي الشعر
س احلياة كأدب ارقى يثّب شعورا اخالقيا ًن, تلتقي فيو بأدب يثّب لذة حسية

كيبعث على ترقيتها كمسوىا كعلى ىذا فأمسى العواطف األدبية ىي الٌب ٙبي 
   .الضمّب كتزيد حياة الناس قوة

 
: ادلقتطفات الدالة على مسو العاطفة كما يلى

ماذا أنكرت مِّب يا ماجدكلْب؟ كماذا دىاين عندؾ؟ : "يقوؿ استيفن
تك إجالؿ العابد لقد أحبتك حبان مل حيبو أحد من قليب أحد، كأجل

    ".لعيوده فما خنتك ُب سر كال جهر، كال كديتلت ُب قوؿ كال عمل
 
ف على ستيفظهرت قوة العاطفة عندما اادلقتطفة السابقة تتضح لنا أف  ُب

انو جوعا بصدؽ حٌب ادلوت القريب، . ماجدكلْب حلبيبواستعداد للمعاناة عن 
منازذلم، ككذلك البطانيات الٍب كانو كاف على استعداد للنـو ليال دكف أسطح 

كاف على استعداد لتبادؿ اخلبز لذيذ مع اخلبز سلالفة لدغة من . غطت جسدىا
ف بعد حٌب ستيفا .ادلواد الغذائية، ككاف إصالح قميص حٌب أصبح حشوات لو
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جدكلْب قتل أخيو كاضطهاد أكلئك الذين فعلوا الصاحلات لو فقط من أجل ما
ف ٛبكنت من ستيفاكاآلف . ـ كاآلماؿ من كل منهماالعديد من األحال .لسعادة

 .انو ديكن اف يصبح رجال عظيما جدكلْباثبات ذلك ما
 

ككد لو استطاع أف يكتب إليها كلمة كداع كىنا ذكر استيفن ماجدكلْب "
ىل أجد مع أحد منكم بطاقة صغّبة ؟ فأعطاه : فنظر إىل الشهود كقاؿ

إين أموت ُب مبارزة شريفة "ادلوجزة أحدىم ما أراد فكتب ىذه الكلمة 
   ".كأنت آخر من أفكر فيو فالوداع يا ماجدكلْب

 
استعداد  ادلقتطفة السابقة تتضح لنا أف زحزح استيفن على ادكار ُب

للتضحية بنفسو من أجل صديقو، استيفن جيب أف يكوف متمثال بإدكارد، 
كُب ذلك . قةكجيب أف يستبق مع الناس الذم ال يعرؼ من أجل إنقاذ صدم

الوقت كتبت استيفن كسالة إىل ماجدكلْب كتكوف تلك الرسالة الكلمة األخّبة 
. إذا كاف مغلوبا ُب تلك ادلباراة

 

إنك تكتم عِب نفسك يا استبفن فقد عرفتك كعرفت يدؾ اليضاء "
ُب حادثة الغرؽ كبالءؾ فيها كما عاجلت من آالـ احلمى على أثرىا، ٍب 

   ".مدت يدىا إليو
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ارتفاع ادلشاعر تنشأ عندما عرفت  ادلقتطفة السابقة تتضح لنا أف ُب 
ماجدكلْب أف استيفن حفظ سكاف القرية الذم غرؽ تقريبا بادلوت تسبب محى 

كذكر استيفن . ككاف استيفن استعداد للتضحية حياتو من أجل اآلخرين. لو
 . ادلوتاسم ماجدكلْب لكلمة أخّبه عندما كاف على كشك 

 
 عاطفةع اؿتنو  .4

  جعل النقاد تنوع العاطفة مقياسان للموأزتو كادلفاضلة بْب الشعراء، 
فيفضلوا من تنوعت أغراضو على من كقف شعرء كلو فن كاحد كعمر من أىب 
ربيعة ُب الغزؿ، أم أهنم جعلوا تنوع العاطفة من دكامى التفضيل ألف أغراض 
الشعر ادلتنوعة تنبع من عواطف متنوعة، كمن كاف من الشعراء زلدكد منا حى 

شعراء عندىم ىم الشعر  من الفحوؿ ادلقدمْب ُب طبقات الشعراء، كأفضل اؿ
الذين يقدركف على إثارة العواطف ادلختلفة ُب نفوسنا بدرجة قوية، كاحلماسة 

. كاحلب كاإلعجاب كالشفقة كغّب ذلك
 

: العاطفة كما يلى عادلقتطفات الدالة على تنو
 

: طفة السرورعا 4.1

طبقة عليا يكوف فيها أربع , أما ادلنزؿ فأرل أف يكوف مشتمالن على طبقتْب"
   .غرفة لألضياؼ، كأخرل للمكتبة، كأخرل للمالبس: غرؼ 

                                                 
 35،  ص المرجع نفس    



َب ادلقتطفة السابقة تتضح لنا أف بينما ٘بديف الزكرؽ كاف استيفن 
كماجدكلْب خسرا ُب صمت كاالستمتاع بامناظر اجلميلة كٙبدثا عن مستقبل 

. احلياة
 

: عاطفة الحزن 4.2

أىذا كل ما بقى يل ُب قلبك يا استيفن ؟ "
 
ماجدكلْب نادمة كتدرؾ أف قرارىا كاف ادلقتطفة السابقة تتضح لنا أف  ُب

حاكلت أف يعود إىل نفسها . خاطئا ألف احلب ال تدرؾ كال ٙبصل باألمواؿ
. كالعودة إىل حبها ادلاضي كلكن تأخت

 
: عاطفة الغضب 4.3

مل يبق لك ُب قليب شيئ أيتها السيدة منذ ذلك اليـو الذم كضع الكاىن فيو "
يده على رأسك كرأس زكجك كبارككما كدقت على أثر ذلك أجراس 

   .الكنيسة مؤذتو بانقضاء كل شيء
  

غضبانا على ما فعلت لو  ادلقتطفة السابقة تتضح لنا أف استيفن ُب
كال . ماجدكلْب حيث كانت ماجدكلْب تزكجت مع زكجها أماـ كجو استيفن
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يقدر استيفن أف ينسى ما فعل عليو ماجدكلْب ألف ذلك من الصعب أف 
. ينسيها
 

: اليأس عاطفة 4.4

كأية غاية بقيت يل  فما العمل ؟ ككيف أعيش ؟ كأين أقضي بقية أياـ حياٌب ؟"
    ُب ىذا العامل أحيا من أجلها ؟

  

ادلقتطفة السابقة تتضح لنا أف شعرت استيفن اليأس عميق األعمق  ُب
شعرت استيفن أف حياتو ال . حٌب ال يستطيع اف يعيش بدكف ماجدكلْب ٔبانبو

. تساكم أم شيء ألف كل األىداؼ كالتوقعات كاآلمالو قد دمرت
 

 ندمعاطفة ال 4.5
؟ " فأين ما كعدٌب بو"
 

استيفن متضّررا على اإلجراءات ادلقتطفة السابقة تتضح لنا أف  ُب
قضلت ماجدكلْب العيش مع رجل . ماجدكلْب أف ٚبوف احلب كصدؽ القلب

غِب عن العيش مع استيفن الذم حيبو صادؽ احلب أحب من أم شيئ ُب ىذا 
الكنز فقدر استيفن على إعطائها  كمن احلق إذا أرادت ماجدكلْب كافر. العامل
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كىي ينكر  أنكر ماجدكلْب كعدىا لإلستيفن. مع البقاء ماجدكلْب على كعدىا
. أقسمها لعيش معو ابدا

 

كقد إنتهت الباحثة من ٙبليل الركاية ُب ناحية العاطفة، كجدت الباحثة 
فوجدت أف . ُب تعريفها من كل نوع يها الكثّبة كخيتلف بعض األديبمعاف

مقاييس العاطفة موجودة ُب ىذه الركاية ىي صدؽ العاطفة كقوة العاطفة كمسو 
   . العاطفة كتنوع العاطفة، كأما ثبات العاطفة كاستمرارىا غّب موجودة

  



 الباب الخامس
 خاتمة

 
علمية، تريد الباحثة أف تسجل كاالفَباحات الٍب ُب ختاـ ىذه الرسالة اؿ

 . حصلت عليها الباحثة ُب مركر كتابة ىذه الرسالة العلمية
 

 النتائج - أ
صدؽ  :كجودة ُب ىذه الركاية أربعة كىيادلقايس العاطفة امل .1

 . العاطفة، قوة العاطفة، مسو العاطفة كتنوع العاطفة
ثة مقتطفات كقوة العاطفة ُب كجدت الباحثة صدؽ العاطفة ُب ثال .2

مقتطفات كمسو العاطفة ُب ثالثة مقتطفات كتنوع العاطفة  مخسة
 .ُب مخسة مقتطفات

 
 التوصيات - ب
كسعو البحث ُب بة قسم اللغة العربية كأدهبا أف مترجو الباحثة طل .1

ة كغّب ىذه الركاية من النظريات األخرل كالصراع النفس كالشخصي
 .ذلك

ترجو الباحثة طلبة اللغة العربية كأدهبا أف يزكدكا أنفسهم ٗبنهج  .2
 .البحث األديب لتسهيل ذلم ُب إجراء كتابة الرسالة

أف يوفر الكتب األدبية ادلتعلقة  دابالَال اكترجو الباحثة عميد كلية  .3
 . بالبحث األديب
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