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 كلمة الشكر

احلمد اهلل، ضلمده ونستعينو ونستغفره ونتوب إليو، ونعوذ بــاهلل 

أنفسنا ومن سيآت أعمـالنا من يهده اهلل فال مضل لو ومن من شرور 

أشهد أن ال الو إال اهلل وحده ال شريك لو وأشهد أن  يضلل فال ىادي لو.

 زلمدا عبده ورسولو، أما بعد.

اليت  الباحثة بإذن اهلل وتوفقيو من كتابة ىذه الرسالة توقد انته

قدمتها لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة الرانَتى اإلسالمية احلكومية  

يف  S.Humكمادة من ادلواد الدراسية ادلقررة على الطلبة للحصول شهادة 

 اللغة العرابية وأدهبا.

قدم الباحثة الشكر لوالدين احملبوبُت تويف ىذه الفرصة السعيدة 

ذباىا هتذيبا نافعا لعل اهلل أن جيزيهما أحسن تربية حسنة وى ىاالذين قد ربيا

شكر لفضيلة ادلشرفُت مها الدكتور تالثواب يف الدنيا واآلخرة. وال تنسى أن 

نصر ذو احللم ادلاجستَت على مساعدهتما ىف إشراف أذو احللم ادلاجستَت و 

الباحثة على إعداد ىذه الرسالة إشرافا جيدا كامال، لعل اهلل أن يباركهما 

 وجيزيهما جزاء حسنا.



 

 ب

تقدم الباحثة الشكر دلدير اجلامعة وعميد كلية اآلداب والعلوم 

اإلنسانية ورئيس قسم اللغة العربية وأدهبا وجلميع األساتذة وادلوظفى ادلكتبة 

 جبامعة الرانَتي الذين قد ساعده بإعبارة الكتبة إليها يف كتابة ىذه الرسالة.

ُت نقدا بناء وإصالحا إلكمال ىذه وأخَتا ترجو الباحثة من القارئ

الرسالة، عسى اهلل أن جيعلها نافعا للباحث خاصة وللقارئُت عامة. حسبنا اهلل 

ونعم الوكيل نعم ادلوىل ونعم النصَت والحوال والقوة إال باهلل العلى العظيم 

 واحلمدهلل رب العلمُت.

 

 بندا أتشية-دارسالم
 الباحثة، 

 
               سائرما انكات
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 انصر ذو احللم ادلاجستَت  : مشرف الثاىنال
 طفىرلدولُت "دلصطفى ل" رواية االجتمامية يف  الطبقاتموضوع ىذه الرسالة 

ي لطفاالجتماعي لرواية مصطفى  قاتالطب ناقش ىذا البحثتي". طادلنفلو 
  ةوصفي يةحتليلدراسة  ةالباحث تي. لإلجابة على ىذه ادلشكالت، استخدمطادلنفلو 

 يةستخدم نظرية  اجتماعتاليت حتتوي عليها الرواية، و  قاتلطبكمرجع لوصف ا
الطبقة : الطبقاتهي ثالثة ف الباحثة ىف الرواية عليهاحصلت النتائج اليت أما . يةأدب

ادلشاكل على ادلستوى االجتماعي  .الطبقة الفقَتةو الطبقة ادلتوسطة و  الغنية
 تشمل: صلرع على السلطة وصراع احلب.
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Penelitian ini berjudul “Athabaqati Al-Ijtima’iyah Fii Riwayati “Majdulin” Luthi Al-

Manfaluthi (Dirasah Ijtima’iyah Adabiyah)” . Peneitian ini membahas mengenai 

tingkatan sosial dari novel Mustafa Luthi Al-Manfaluthi. Untuk menjawab 

permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode deskriptif analisis sebagai acuan 

untuk mendeskripsikan tingakatan apa saja yang terdapat dalam novel dan 

menggunakan teori sosiologi sastra. Adapun hasil yang diperoleh tiga tingkatan sosial 

berupa: tingkatan bawah, tingkatan menengah dan tingkatan teratas. Adapun 

problematika dalam tingkatan sosial antara lain: konflik antara tingkatan sosial, 

konflik kekuasaan  dan konflik percintaan. 
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 الباب األول

مقدمة    

  خلفية البحث . أ

يال ادلؤلف ليكون قادرة على تغيَت وجهات نظر القراء يعّد األدب شكال خ

حول حياة الناس. وىو يتبعها ألهنا تؤثر فيو. والدليل على ذلك، أنو كلما وقع 

 5.األدبتغيَت يف احلياة االجتماعية وقع تغيَت مشابة لو يف 

ت سلتلفة لدراسة اجملتمعات، من منظور سوسولوجي، ديكن تصور مستويا

السوسولوجي يستند على  العموم وصورة غالبًا ىي ضمنية، حقًا إىل  سَت والتف

أحد ادلعاين اليت يعتطيها عامل االجتماع لكلمة تفسَت ىو  ها، كماالعديد من

شلا يعٍت، أنو انطالقًا من أحد ىذه بالتحديد إعطاء كل مستواى مكانتو، 

فالتوافق احلايل ما حيدث ويالحظ بالنسبة دلستوى آخرـ  ادلستويات جيري تفسَت

                                                           
 71( : ص : 5980)بَتوت: دار الفارس: تاريخ األدب مفاىيم ومناىج، الولد،  حسن 5

١ 
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الصغَت وادلتوسط والكبَت التمييز بُت ثالثة مستويات ىي  ادلنبثق من ىذا العلم ىو

حظات شلعتنة ىي تعد إىل كل من ىذه ادلستويات مال .1997،(Smelser) مسلسر

ادلمارسات الفردية على ادلستوى الصغَت، التنظيمات، ادلؤسسات، رتاعات ذات 

ادلستوى ادلتوسط، واجملتمعات الكلية على ادلستوى األخَت. استمرارية معينة على 

األشخاص بأمسائهم، وادلؤسسات  يع ىذه ادلالحظات ديكن تسميتهافمواض

وبصورة تفضيلية  عي، واجملتمعات ببلداهنا. تًتابط يف كل مستوىمبربرىا االجتما

 مكن أن تطرح من أجل)ولكن ليست قطعية( صياغات مفهومية نظرية، من ادل

أنظمة تفاعل على  ظواىر اجتماعية على مستوى اجملتمعات الكلية، فهم طبيعتها

 5ادلستوى ادلتوسط، وأفراد قصيديون على ادلستوى الصغَت. 

يظهر أن الطبقة . 1980،(fossaert)إن النص التايل ادلستعار من فوساير 

اً، على ادلستوى الكبَت إن الطبقة االجتماعية موجودة  لو شيئًا سلتلف  تعٍت بالنسبة

كطبقة إذا كان عدد أفرادىا كافيًا جلعلها رلردة، غَت شخصية، وبصورة ما 

                                                           
 ١4(،ص:2004فرنسا-)اجلامعةالفرنس يةالطبقةالإجامتعيةىففرنسا،اجلدادادلكتورةجورجيت 5
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أوتوماتيكية ومستقلة عن اخلصوصيات الفردية ذلؤالء الذين يكونوهنا فإذا كان 

ين سيم االجتماعي للعمل خيطط للتخصص، ومع ذلك يبقى عدد األفراد الذالتق

خيصصهم قلياًل حبيث إن العالقات الشخصية تتفوق على منطق العالقات 

االجتماعية الالشخصية، فإن الطبقة اليت يعلنون عنها ال ديكن تعييز ىا بعد. فإذا 

ال ديكن اخللط أبدا بُت الطبقة  سرنا يف ىذا التحليل، ما يتنج عنو ىو أنو

جتريبياً. الطبقة بالنسبة إىل كل من االجتماعية وبُت اجلماعة االجتماعية ادلكونة 

جتريد  وسة، ىي جتريد يظهر أنو متعال على ىذه اجلماعات ولكناجلماعات احملسو 

يف الواقع فاعلة يف اجملتمع، من  ات وتعارضات الطبقة ىييدفعلي بقدر ما إن حتد

راد ىذا ادلنظور ال ديكننا وال حيق لنا اختزال الطبقات االجتماعية مبجاميع من األف

 إن الطبقات موجودة مستلقة عن األفراد احملسوسُت الذين من احملتمل أن ننسبهم

 2إليها.

                                                           
 55-51نفس ادلرجع، ص:   2
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الطبقات االجتماعية ىناك معايَت سلتلفة دتكن من تنظيم تصورات البٍت 

رسوخها أودرجة تبنينها، جتذرىا سأتوقف على ثالثة منها االجتماعية التفاوتية 

اجتماعي يف بنية اجملتمعات، منوصلها ادلتواصل أو  -رو اجتماعي أو ادلاكروادليك

وجها لوجو التصورات -تقريبا-اخلفي. ىذا ادلعيار األخَت ىو األىم، ألنو يضع

 4للطبقية، اليت ىي موضوع اىتمامنا ىذا.

 البحث  مشكلة  ب. 
 ىي:  الرسلة مشكلة البحث يف ىذه

 يفطل يف رواية رلدولُت دلصطفى طبقات االجتماعيةالأشكال  ما ىي .5

 ادلنفلوطي؟

يف رواية  ةاالجتماعي اتالطبقسببها  اليتية تماعاالج اكلشادل ما ىي  .5

 ؟ادلنفلوطي فيطل دلصطفى  رلدولُت

 

                                                           
 9ص: ،نفساملرجع  4
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  غراض البحث  ج.
 ىي:و غراض البحث يف ىذه الرسلة ا الوأم

يف رواية رلدولُت دلصطفى  طبقات االجتماعيةالأشكال  دلعرفة .5

 ادلنفلوطي.ي طفل

يف رواية  اكل االجتماعية اليت سببها الطبقات االجتماعيةشادلدلعرفة  .5

 رلدولُت دلصطفى لطفي ادلنفلوطي.

 د.   معانى المصطلحات
كز الباحثة ىف النقاط من ادلوضوع ادلبحث، أرادت الباحثة ان تر أن قبل 

كما تشرح و تعرف معاىن من بعض ادلصطلحات الىت تتضمن ىف ىذا البحث،  

 يلى:

 االجتماعية  الطبقة .5

يعترب مفهوم الطبقة االجتماعية من ادلتغَتات الرئيسية ادلستقلة اليت  

استخدمت يف العديد من نظريات علم اجلردية لتفسَت اجلردية والسلوك 
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ادلنحرف، وىنالك على األقل ذتانية نظريات استخدمت ىذا ادلتغَت بشكل 

، تلك التفسَتات اليت تضمنت وجود عالقة مباشر أو غَت مباشر لتفسَت اجلردية

سلبية بُت ادلكانة االقتصادية االجتماعية واحتمالية حدوث السلوك ادلنحرف 

)الال معيارية، ونظريات التنشئة االجتماعية، ريات ىيواجلردية، وتلك النظ

والثقافات الفرعية، وترابط االختالف، وااليكولوجية، والصراعية الراديكالية، 

 1(.، ونظريات الوصموالردع

 الرواية .5

. أما الرواية ىف ادلصطلح رواية –يروى  –مشتقة من كلمة روى الرواية         

األداىب، فهي: قصة خيالية نثرية الىت تتعد فصوذلا ويسمح ميداهنا بتعدد االحداث 

 5ولشخصيات أكثر من نوع االخر منالقصة.

                                                           
االجتماعية وتدني مفهوم الذات وعالقتهما بانحراف األحداث ، الطبقة عايد الوريكات ورائد اخلمايسة1

 21، دراسات، العلوم الًتبوية، اجملّلد األردن –دراسة ميدانية أجريت على الطلبة الذكور في تربية عمان الثانية 
 550، ص 5008، 5،العدد 

، )جاكرت: كلية األدب والعلوم اإلنسنية جامعة شريف المعين في األداب العربى و تاريخةنيلة لويس،  5
  505(,ط: ص: 5001ىداية اهلل االسالمية احلكومية، 
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 دراسات السابقة   .ه
رواية مصطفى لطفى أن ىذا البحث ىو األول ىف  ةدعى الباحثتال

ىف  ةسجل الباحثتو  أخذ منها أفكارا.تستفيد منها و ت، فقد سبقتو دراسة ادلنفلوطى

السطور التالية تلك الدراسة السابقة هبدف عرض خريطة الدراسة ىف ىذا ادلوضوع 

 وإبراز النقاط ادلميزة بُت ىذا البحث وما سبقو من الدراسة:

ياىن كتب  الرسالة مبوضوع الشخصية ىف رواية "رلدولُت" دلصطفى لطفى أزتد  .5

ادلنفلوطى. و يبحث فيها الباحث عن الشخصيات القصصية الىت تتضمن ىف 

هبذا فرق حبثهم لوطبيعاهتا و دوائرىا. أما ا ىذه الرواية من نوحى مقوماهتا

 عن الطباقات اجتماعية. البحث ىف أن الباحثة كتابة

الصراع االجتماعي ىف الرواية  فوتري سومانًتي كتبت الرسالة مبوضوعأديليا  .5

دولُت" أللفونس كار الىت تررتها مصطفى لطفى ادلنفلوطى. تستخدم "رل
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أن  فرق حبثهم هبذا البحث ىفل. أما االباحثة بدراسة األدب االجتماعى أيضا

 بة عن الطباقات اجتماعية.االباحثة كت

دولُت" دلصطفى لطفى العواطف ىف رواية "رل نبيلة نور عائشة سوفرفتو، .2

ادلنفلوطى. تستخدم الباحثة بدراسة سيوكولوجية أدبية أما ىف ىذه الرسالة 

أن  فرق حبثهم هبذا البحث ىفلأما اتستخدم الباحثة بدراسة اجتماعية أدبية. 

 بة عن الطباقات اجتماعية.االباحثة كت

 و.   منهج البحث
ادلستخدمة ىي طريقة التحليل  منهجىذا البحث ىو حبث نوعي. 

حلقائق مث الوصفي. يتم تنفيذ طريقة التحليل الوصفي من خالل وصف ا
ىذا البحث العلمي فتعتمد الباحثة  بةكتاوأما الطريقة يف   ليل.يتبعها التح
والعلوم  أدهبا بكلية األدآبو  قة اليت قررىا قسم اللغة العربيةعلى الطري
بندا آتشية ىو   -مي اإلسالمية احلكومية دار السالجامعة الرانَت  االنسانية
  كتاب:
 

Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab 
dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014. 

 



9 

 

 

 الباب الثانى

 (6294-6781ترجمة مصطفى لطفي المنفلوطي )

 .الباحثة تررتة موجزة عن سَتة حياة ادلنفلوطيىف ىذا الباب ستقدم 

 ومولده ونشأتو ووفات . أ

 عرىب  وهألبامصطفى بن زلمد بن زلمد بن حسن بن زلمد بن لطفى، 

السيد ولد  7.جييتركية شابكة القرابة إىل أسرة اجلور  أمويتصل نسبو باحلسُت و 

، 8 5875-ه 5592افظة أسيوط سنة زلنفلوط من أعمال مبمصطفى لطفى 

نفلوطى ج ادلوهن 9.سب والشرفاحلبصعيد من أسرة مصرية معروفة احدى قرى ال

زىر ولكنو  األكتب، و تلقى العلم بادل الثقافة فحفظ القر آن ىف ئو ىفاسبيل آب

                                                           
 )، )بَتوت: دار الكتب العلمية، دتمصطفى لطفى المنفلوطى حياتو و أدبوكامل زلمد زلمد عريضة، 7

 55ص 
 1( ص  5984، ، ) بريوت : دار اجليلالنظراتمصطفى لطفى ادلنفلوطى، حسن الزايت،  8

 570م( ص 5007،)القاىرة: دار الفكر العرىب، نشأة النثر الحديث وتطورهعمر الدسوقي،  9
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 علوم اللسان َتا لغَت لو كثاب يلقى كان على الكره من ورع قلبو و رعاية أبيو ال

 50.دباألوفنون 

 مد عبده زلم اإلماستاذ األأن وجد بو  الرجعو لو  غَت ىلوكاد يهجره إ

مد زلالشيخ  55ر.القلوب والبصائ ىلسلوب جديد ينفذ إأب ًنيفسر القرآن الكر 

  .عبده

 لو األدبية اأعم . ب
، أدبو أكثر من حظ الصنعة ، حظ الطبع ىفانفلوطى أديبا موىوبكان ادل

على عهده  طريقة مستقلة، و كان النثر الفٌت المبتكرا و  الق أدبخت الن الصنعة أل

 اللفن ابن خلدون و لكنك  را مائالامن أدب القاضي الفاضل، أو أث حائال الون

كان أسلوب  اإمن على أحد القالبُت اتستطيع أن تقول إن اسلوبو كان مضروب

                                                           
 1، ص  المرجع السابقمصطفى لطفى ادلنفلوطى ، 50

  5، ص  المرجع السابقعمر الدسوقي، 55
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عصره، بديعا أنشأه الطبع القوي  عصره كأسلوب ابن خلدون ىف نفلوطى ىفادل

 55. مثالَتعلى غ

زىر، ليتم تعليمو ألا ادية عشرة من سنة، و أرسلو أبوه إىليتجاوز احل دلا مث

مد وجد الشيخ زل ُتيلبث ح صل، وملفيو، وظل بو عشر سنوات يدرس و حي

ئل الد":غة العبد القاىر ىف الب  القرآن وكتاىبَتب تفسالعبده يدرس للط

زىر األسو، وانصرف عن غة" أن أعجب بو، فلزم درو العجاز و أسرار البإلا

 ول ذلك عنده إىلأنو ضاق بطريقة التعليم فيو، و حت وعلومو ورجالو. ويظهر

 52.بتعاليمو ار قويتأثس، و سرعان ما وجد ما كان يطلبو عنده، و قد أتثر أي

نطق و ادلديث و حلا ىف زىر بتدريس كتب شىىتاألمع اجلا ىفوقد اشتغل 

، من الطلبة َتم الغفباجل ذلك، وكان درسو غاصا َتالبيان والبديع والعروض وغ

كان اعلمت من أنو  دليع ما أخذه عنو، رت ىفمن استفاد منو، وبرع  الوما منهم إ

 ٌتعدلافصاح عن اإلقادرا على ققا، زل، مدققا َتسلوب، سهل التعباألحسن 
                                                           

 5، ص  نفس المرجعمصطفى لطفى ادلنفلوطى ،  55
 558-ـ557م( ص 5955)القاىرة: دار ادلعارف، ، األدب العربى المعاصر فى مصرشوقي ضيف، 52
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  التعب، و  المشقة و  ال بَتوالكب َتيث يفهم درسو الصغحبتلفة سلالواحد بطرق 

 54.نصب الكد و 

ئم المتلق، خلطنو فهو مؤتلف اباظاىره و  ىفنفلوطى قطعة موسيقية دلكان ا

 ىف القولو و  ىفتلمح  السلوب، منسجم الزى، األالذوق، متناسق الفكر، متسق 

سليم الفكر ،بطء  ىفنشوز الفدامة. كان صحيح الفهم  الفعلو شذوذ العبقرية و 

 51ىف حتفظ. سكون، ىبوب اللسان ىفس حلىف جهد، دقيق ا

أى بعد حادثة  5907ؤيد منذ أو اخر سنة ادل تو ىفنفلوطى مقاالابتدأ ادل

دلت بوحشيتها على مبلغ ما وصل إليو  دثة الفظيعة الىتاحلدنشواى بقليل، تلك ا

  55نيةالنسانية عإلحرمات ا ت انتهك فيهاو رب ليزى من سيطرة وجالصلستعمار االا

 .57دفاعا اوثت و حبالفنشر بعضهم مقا

                                                           
 420م( ص  5989، )القاىرة : دار ادلعارف،عصر محمد علىعبد الرزتن الرافعى،  54
 455، ص  المرجع السابقأزتد حسن الزيات،  51
 58ص  نفس المرجع ،عمر الدسوقي،  55
قاىرة : دار ادلعارف )ال 6296الى  6264تاريخ مصر القومى من  6262ثورة عبد الرزتن الرافعى، 57

 5987( ص  461 59
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 : ة منهاَت نشورة الكثدلنفلوطى مؤلفاتو ادلاوأما 

 النظرات  .5
 تو ىفال(فقد ظهرات مقا5954ـ5875(نفلوطى دلأما مصطفى لطفى ا

ثة أجزاء، وقد الث ىف(النظرات)كتابو ذائع الصيت   ىفعها رت مثمطلع القرن العشرين 

 58متنوعة. ت آراء ونظراتالقادلتضمن بعض ىذه ا

 ات رب الع .5
أما قصة  59ىي رلموعة روايات قصَتة، بعضها موضوع وبعضها مًتجم، 

 ىف ىذه روايات منها : اليتيم و العقاب و احلجاب والذكر واجلزاء وغَت ذلك.

 سلتارات ادلنفلوطى  .2

 ىي عبارة عن سلتارات من أشعار ادلتقدمُت و مقاالهتم ، وقد ترجم لو

 50الزيزفون.بعض أصدقائو عن الفرنسية : حتت ظالل 

                                                           
، )د. :رللة جامعة تكريت  للعلوم, مصطفى لطفي المنفلوطيً  وناقداً  بالغيادلسوز جعفر الربزنـجي،  58

  291( ص 5055
 5م( ص 5948، )بريوت: دار اذلدى الوطنية، راتبالعمصطفى لطفي ادلنفلوطي،  59
 7، ص ، النظراتمصطفى لطفى ادلنفلوطى50
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 ُتدولرل .4
ألفها الكاتب  ىتون ىي رواية الالزيزف اللت ظحتأو  ُترواية ماجدول 

 .نفلوطي على تعريبهادلوقد أطلع ا، (5890-5808)الفرنسي ألفونس كار 
 الفضيلة .1

نفلوطى من قصة "بول وفرجيُت" للكاتب الفرنسي دلا اهبىذه القصة أعر  
 55.َتردين دى سان بان بر َتالشه

 الشاعر .5
شعراء ، ت معربة للمنفلوطى، وأكثر أشخاصها ياىي رواية آخرى من روا 

 ىفل شىء رتىي أ فس الشعرية النا أن هترب دب، وعاألوموضوعها الشعر و 

 55.ملالعا

 سبيل التاج ىف .7

 ة بطلَت س سَتة تشرح ىذه الرواية 52.التاج سبيل ىفرانسواكوبيو مؤلف ف

ة ديالثبات والعز   من صفات الشجاعة و اهللع رتمن أبطال الوطنية العالية قد 

 .ع لك منهارتص والتضحية ما الخإلة و اَت والغ

                                                           
 1(ص  5952)سورية : دار الشرق العرىب،  الفضيلة،مصطفى لطفي ادلنفلوطي،  55

 7( ص 5055)القاىرة: ىنداوي ،  الشاعر،مصطفى لطفي ادلنفلوطي،  55
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 الباب الثالث

 اإلطار النظرى

 تعريف علم االجتماع . أ

القضايا االجتماعية تشمل ادلشاكل االجتماعية، الصراع االجتماعي 

ىف وادلعاناة االجتماعية. ويتميز اجملتمع السوي عن ادلنحرف بسمات تتمثل 

للمجتمع وأفراده، وأي    احلالة الطبيعية من الصحة والظروف ادلعتادة الطبيعية

اضلراف عن ىذه احلالة يعترب علة مرضية الهنا ال دتثل احلالة الطبيعية كما عدوىا  

سوية الهنا ال تعرب عن السواء االجتماعي للمجتمع  أو حالة شاذة أو غَت

 54.االنساىن

إن االقضايا االجتماعية ىي ادلشكالت الىت (Sukanto) وقال سوكنتو

تظهر ىف اجملتمع، بصفة اجتماعية وذات عالقة بالقيم االجتماعية وادلؤسسات 

                                                                                                                                                                     
 5( ص  5055)القاىرة: مؤسسة ىنداوي للتعليم والثقافة،  ، فى سبيل التاج ـمصطفى لطفي ادلنفلوطي 52

 20ه( ص : 5425، )دم، دن، مجتمعية معاصرةقضايا عادل بن عايض ادلغذوي،  54

١  
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االجتماعية. ويراد بادلشكلة ىنا القضايا االجتماعية الىت حتدث ىف اجملتمع 

 51نتيجة من اخلسارة وعدم العدالة بل ادلوت.

حتليل ادلكادلة على األدب مع االعتبار تعريف األدب االجتماعى ىو 

باألوجو االجتماعية. ذكر التعريف اآلخر أنو حركة الفهم ىف عرض األوجو 

 55االجتماعية ادلشتملة ىف األدب.

مأخوذا من اللغة األغرقية وىو من  "Sosiologi"كان لفظ السوسيولوجيا 

معناه  " logo/logos" الذي بتعى معناه ب " رلتمع"  و لفظ " socio/socius"جذر 

فالسوسيولوجيا معناه علم عن أصول نشأة اجملتمع أو علم يدرس العالقة العلم. 

أو مبعٌت أن سوسولوجيا ىو  57بُت الناس ىف اجملتمع عموما ومعقوال وال جتربا.

علم يدرس عن القصص أو األصول وتنمية اجملتمع، من وظيفة األفراد ىف 

 اد األخرى.اجملتمع وإما عالقتو بُت األفر 

                                                           
25 Hamila. Masalah-Masalah Sosial dalam Novel Bumi Manusia Karya Pramoedya Ananta Toer. 

(2015).  Jurnal Humanika No. 15, Vol. 3. Hlm  52  
26Ratna Nyoman Kutha, Antropologi Sastra  Peranan Unsur-Unsur Kebudayaan dalam Proses 

Kreatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) hal 24 
27Mas’an Hamid, Sosisologi Sastra, Psikologi Sastra dan Resepsi Sastra (Surabaya: Alpha, 2006), 1 
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نشأت نظرية علم اجتماع األدب من مفهوم التقليد ألفالطون الذي 

رأى األعمال األدبية على أهنا تقليد للواقع. وفقا ألرسوطو  جيادل بأنو ىف تقليد 

الواقع، ال يقوم الكتاب بتقليد الواقع فحسب، بل خيلقون أيضا شيئا جديدا 

ادلوقف اإلبداعى للكاتب ىف ألن األعمال األدبية يتم حتديدىا من خالل 

 58مشاىدة الواقع.

نظرا إىل ماسبق، أن القضايا االجتماعية حتدث بسبب التفاعالت 

 االجتماعية ىف اجملتمع، مثل عامل سلوكى عامل جنسى وغَت ذلك.

 األدب االجتماعى فى المدخل األدبى . ب

فيما يتعلق باجلوانب  ، الذي يفهم الظواىر األدبيةعلم اجتماع األدب

 ،و طريقة لقراءة وفهم األدب. لذلك، ىو هنج متعدد التخصصات أاالجتماعية

يف  Swingewood، يشرح عامل أديب مثل قبل شرح طبيعة علم اجتماع األدب

                                                           
28

 Ayu Tiara Veronica ، الحقائق اإلجتماعية في رواية الغيب لنوال السدوى،   Vol. 1, No. 1, Desember 2020 halm 

51 
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، مث حيدد ألدب، وحدود اكعلمعلم اجتماع األدب أواًل حدود علم االجتماع  

 59تماع واألدب.االختالفات والتشاهبات بُت علم االج

اجلوانب كنهج يفهم وحيلل ويقيم األعمال األدبية من خالل النظر يف 

، مل يعد يُنظر إىل االجتماعية )االجتماعية(، من منظور علم اجتماع األدب

، جيب ية. لذلك، كما ىو احلال بالنسبة للبنيو األعمال األدبية على أهنا مستقلة

يتعلق باجلوانب االجتماعية. يعترب  دائًما فهم وجود األعمال األدبية فيما

األدب من الظواىر االجتماعية والثقافية ، نتاج اجملتمع. ادلؤلفون ، كمبدعُت 

لألعمال األدبية ، ىم أعضاء يف اجملتمع. يف إبداع األعمال األدبية ، بالطبع 

ال ديكن أيًضا فصلو عن اجملتمع الذي يعيش فيو ، لذا فإن ما يتم وصفو يف 

عام.  األدبية غالًبا ما يكون دتثياًل للواقع الذي حيدث يف العامل األعمال

. القراء أيًضا أعضاء يف ، القراء الذين يستمتعون باألعمال األدبيةوبادلثل

                                                           
29

Wiyatmi, Sosiologi Sastra, Kanwa Pubisher, 2013, hal 6 
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، مع عدد من اجلوانب االجتماعية والثقافية والسياسية والنفسية اجملتمع

 20عمال اليت يقرؤوهنا.واخللفيات اليت تؤثر أيًضا يف اختيار القراءات وتفسَت األ

 ث ىف حتدىتجتماعية الالشاكل ادله، أثار سوكانتو االكما أشار أع

بصفة تمع، اجمل ىف تظهر ىتت الالشكدلي اىجتماعية التمع وأن القضايا اجملا

تماعية. ويراد االجؤسسات ادلجتماعية و القة بالقيم االاجتماعية وذات ع

سارة اخلمع نتيجة من اجملت ىفحتدث  ىتجتماعية الالا انا القضايىشكلة دلبا

 ت.دلو وعدم العدالة بل ا

وفق راتنا: )علم اجتماع األدب ىو دراسة األدب وإشراك البنية 

االجتماعية. منوج علم االجتماع يركز على حتليل اجتماعى ىف مؤلفات 

 25موضوعية أو ذاتيو.

عمل ادىب يقومو بو فرد واحد ويتناول فيها جانبا من جوانب احلياة. 

للقصة معنيان، أحدمها السردك اإلخبار، ومها يقومان على إتباع اخلرب بعضو 
                                                           

30
Wiyatmi, Ibid,  hal 10 

31
 Kurniawan Heru, Teori Metode dan Aplikasi Sosiologi Sastra (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2012) hal 12 
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بعضا وسوق الكالم شيئا فشيئا، وثانيهما الفن األدىب الذي جيعل ذلا )تركيبا 

لعناصر القصصية معينا تتحرك خاللو الشخصيات وتنمو احلوادث، و تتابط ا

على خطة مقصودة، وتدبَت زلكم من خارج حياة الصفة نفسها، أي بقصد 

من القاص وتدبَته ووعية( فأما القصة مبعنها العام أي مبعٌت السردي واإلخبار 

فهي قددية اإلنسان نفسو، نشأت بنشوئو وروت أحالمو وتصوراتو عن اآلذلة 

مبعناىا اخلاص أي مبعٌت الفن األدىب والعلم والطبيعة وما ورائها. وأما القصة 

فهي وليدة القرن التاسع عشر أو ما قبلو، طهرت بظهور الطباعة ونشأت بنشوء 

القوميات وانتشار الصحافة، مث منت وتطورت حىت غدت فنا أدبيا طرائفة 

 25ادلختلفة وحدوده ادلرسومة.

ي ىو ناقشها سوكنتو،  ىتجتماعية الالشاكل ادلناك عدة أنواع من اى

والصراعات ، ُتنسجلا بُتساواة دلت الثقافية، وعدم االمشاكل التعليم، والتحو 

                                                           
)العصر احلديث(، ا)لرياض: قسم األدب بكلية اللغة  األدب الربى تاريخوزلمد سعد بن حست،  25

 72( ص 5401العربية بالرياض ، 
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ة، وانتهاكات أعراف دير اجلنية، والفقر، و شاكل السكادلجتماعية، والبطالة، واالا

 22ز.والتميي ديث، حلتمع اجملا ىفيل الشاب اجلتمع، ومشاكل جملا

 جتماع فى فهم األعمال األدبية ىمية علم االأج.       

طريقتُت زلتملتُت الستخدامهما ىف التحليل  Swingewoodيقًتح 

االجتماعى لألدب، ومها التحليل الذي سيبحث ىف العالقة بُت األعمال 

، النهجان مها األدبية والظروف االجتماعية الثقافية الىت أدت إىل والدة العمل.

، وىي مقاربة تبدأ خطواهتا من خالل sociology of Lireratureأوال يطلق عليها 

دلعرفة العوامل  النظر إىل العوامل االجتماعية الىت حتدث ىف وقت ومكان معينُت

االجتماعية الىت حتدث ىف وقت ومكان معينُت دلعرفة العوامل االجتماعية الىت 

اعتبارىا . يأخذ ىذا النهج العوامل االجتماعية بيتم ختيلها ىف األعمال األدبية

ثانيا، يسمى علم االجتماع ظواىر رئيسية والنصوص األدبية ىي ظواىر ثانوية. 

األدىب، وىو هنج يبدأ بدراسة العوامل االجتماعية ىف األعمال األدبية، مث يتم 
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استخدامو لفهم الظواىر االجتماعية خارج النص. على عكس الطريقة األوىل، 

ة رئيسية زظاىرة اجتماعية خارج األعمال يعترب ىذا التهج العامل األدىب ظاىر 

 24األدبية كظواىر ثانوية.

، ينقل علم االجتماع واألدب أنو يف مرحلة أساسية Swingewoodجيادل 

نفس اخلطوط العريضة. علم االجتماع ىو دراسة موضوعية للبشر يف اجملتمع 

م وجودىوادلؤسسات والعمليات االجتماعية اليت يتم إجراؤىا دلعرفة أمناط 

عن حياة ، أيًضا وعملهم. تتحدث األعمال األدبية، مثل علم االجتماع

، ال ديكن اإلنسان، وكيفية التكيف، والرغبة يف التغيَت. ومع ذلك، كمنتج رتايل

تفسَت األعمال األدبية على أهنا رلرد حقائق اجتماعية. تتجاوز األعمال األدبية 

قادر على اخًتاق السطح  رلرد وصف للتحليل العلمي ادلوضوعي. إنو

، حىت يُظهر جتارب احلياة الفردية اليت يتم التعبَت عنها يف االجتماعي

 21رلموعة.
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 الباب الرابع

 جتماعية في رواية " مجدولين" لمصطفى لطفي المنفلوطيالتحليل الطبقات ا

 لمحة عن رواية "مجدولين" لمصطفى لطفى المنفلوطى . أ

دولُت ىي رواية من روايات معربة دلصطفى لطفى ادلنفلوطى. رواية رل

 Alphonseادلشهور ) للكاتب الفرنسى (Sous Les Tilleus)وكان ادلوضوع األصلى 

Karrبغ عليها بعباراتو اخلاصة رتاال أديبا لو نكهتو اخلاصة ص. فأ( ألفونس كار

الذي فضل األسلوب الىت يتميز هبا ادلنفلوطى. كان ادلنفلوطى معروفا باألديب 

أنو ال يتقن لغة أجنبية  خرينمن أفضل ادلنفلوطى من أدباء اآلىف كل تأليفو. و 

ن ، لغة الفرنسى أصليا، ديكعربية. كما رأينا ىف ىذه الروايةباإلضافة إىل اللغة ال

العربية. يسأل دلساعدة من الزمالء الذين  ةأن  تتكيف بالضبط ورتيلة باللغ
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ومع الفصاحة اللغة العربية الىت كانت قدر على حفاظ  قادرون لغة أجنبية.

 25أصالة تأليفو.

( جيب أن يشكر على مصطفى لطفى Alphonse Karrألفونساي كار )

ادلنفلوطى، اآلدب ادلصرى الذي مل يستطيع أن يتكلم اللغة الفرنسية. ألن 

لغة العربية ادلنفلوطى من ال وتررتقد  " باللغة الفرنسية Sous Les Tilleusتأليفو "

 27بالعنوان "ادلاجدولُت".

ي ادلستوى االجتماعي يف بيئتو مكتوبًا طيصف مصطفى لطفي ادلنفلو 

ما ىو  باحثةشرح الةستماعية مصورة، لذلكباجملدولُت وىناك عدة مستويات اج

 موجود يف اجملدولُت.

 

 

                                                           
، جامعة الرانَتى ، العاطفة فى رواية "ماجدلين" لمصطفى لطفى المنفلوطىسري نوفا وحيوىن 25

 25، ص 5057بية و أجبها، اإلسالمية احلكومية كلية اآلدب والعلوم اإلنسانية قسم اللغة العر 
، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الرواية "ماجدولين" لمصطفى لطفى المنفلوطىحلميىت،  27

 52، ص 5057احلكومية ماالنج كلية العلوم اإلنسانية، 
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 جتماعيةالالطبقات اتحليل  . ب

أمناط العالقات بُت قوم علم االجتماع كفرع من فروع العلوم بدراسة 

البشر وبشر، سواء على ادلستوى الفردي أو كمجمعة، وديكن أن يؤدي إىل 

والعادات اليت يتبناىا البشر يف  َتط اجتماعية، وىي القيم وادلعايوالدة أمنا

  اجملموعة.

 .إىل نشأة أعمال أدبية ألديبستؤدي احلياة االجتماعية اليت الحظها ا

السياق مل اإلبداعي البشري ال ديكن فصلو عن األدب كشكل من أشكال الع

 28.تمعجمل، حىت يشار إليو على أنو تقليد لواقع ااالجتماعي للمجتمع

الىت اشتمل فيها ىف الرواية للمنفلوطى كما جتماعية الالطبقات اأما 

 يأتى:

 

 
                                                           

الصراع االجتماعي الرواية "ماجدولين" أللفونس كار التى ترجمها مصكفى أديليا فوتري سومانًتي،  28
 57، ص 5059، جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا فسم اللغة واألدب، لطفى المنفلوطى
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 . الطبقة الغنية5

الكثَت من الثروة  الديهالطبقة الىت  فهي الطبقة الغنية وأما
 ، وأما الفقرة الىت تدل على ىذا:والسلطة

"فأدىشها منظر القصر وأمباؤه وحجراتو، ومايشتمل عليو من أثاث 

 ورياش، وما يتألأل يف جوانيو من زخرف وآنية"

اجلو الرائع دلنزل سوزانا معروف  ىف النص السابق تكلم عن

زل مليء باخلدم مع الوفَتة. يصف النص أيًضا الوضع يف من ىابكنوز 

واجباهتم اخلاصة بالزي الرمسي مبظهر ساحر. ىذا يضيف إىل 

 االنطباع بأن ادلنزل الذي تعيش فيو سوزانا مهيب وفخم للغاية.

نواع األقمشة من حرير وسلمل وخز أعدت ذلا ا وكانت سوزان قد"

وصوف وفرو، فخاطت ذلاخياطة ماىرة ثوبًا للرقص، وآخر اللملعب 

 دة وقميصاً للبيت، وغالئل النوم"وآخر للمائ

ادلالبس اليت يستخدمها األغنياء الذين تكلم ادلنفلوطى عن 

نا اليت ذلا لديهم أسلوب لباسهم اخلاص. اجملدلية ىي صديقة سوزا
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، لذا فهي نها تضع اجملدلية كجزء من منزذلا، لكحياة معاكسة حلياهتا

 زي العائلة. تعد كل شيء وفًقا دلا حيدث يف منزذلا وىي ترتدي

"وجيلس مبجانبهما ألربت ابن عمة ماحبدولُت، وأمشيد ابن عم 

 سوزان، ومها فنيان رتيالن متانقان يف ملبسهما، وحليتهما، شأن

يف حياهتما شان أمثاذلما من القنيان األئرياء ادلستهرين الذين  شلاز

 تنقسم حياهتم كلهاإىل ساعتُت اثتُت"

الغٍت الذي يعتمد على  يف النص يصف أسلوب حياة الطفل

الثروة يف كل شيء حىت ال يقدر حياتو ألنو يعتقد أن لديو كل 

شيء. يقضي جزًءا من وقتو يف قضاء الوقت يف االستمتاع بثروتو من 

خالل االستمتاع واللعب مع الفتيات يف كل مكان. حياهتم ىي 

بالفعل مرادف للروعة حبيث يستفيدون من كل ادللذات دلصاحلهم 

 صة من خالل قضاء الوقت يف االستمتاع.اخلا
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فيكدر  كأنك ختاف ان يلج علينا الغرفة   ا"أراك تنظر إىل الباب كثَت 

علينا خلوتنا. فاعلم أنو ما من أحد يف ىذا ادلنزيل يستطيع أن 

 خيالف أمري ويقتحم علي باب قاعٍت من غَت إذن"

عن  يوضح النص أن رتيع الغرف يف ادلنزل آمنة ويتم مراقبتها 

كثب حبيث ال جيرؤ أحد على إزعاجها ألن اجلميع سيلتزمون 

، يبدو أن ىناك شخًصا د صاحب العمل يف ادلنزل. يف النصبقواع

ما يشعر بالقلق عندما يكون يف ادلنزل الفاخر لذلك ينظر إىل 

الباب. لكن صاحب ادلنزل أخربه على الفور أن رتيع الغرف يف 

 من صاحب ادلنزل. ادلنزل مسيطر عليها بشدة بأوامر

 الطبقة المتوسطة . 9

خواطَت ويعيش بُت غنية  الديهالطبقة الىت  الطبقة ادلتوسطة فهي وأما

 :، وأما الفقرة الىت تدل على ىذه الطبقة فهي كما يليو فقَتة
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"أحرمها فقَت يضم فاقتو إىل فاقي فيضاعفها وثانيهما غٍت ديد يده 

فيو من شدة وبالء آلئرت أوذلما علىثا دلعوين فَتفو عٍت مانافيو ما أنا 

نيهما، أل الفقَت يتخذ ين صديقًأ والغٍت يتخذين عبداً، وأنا إىل احلرية 

 أحوية أحوج ميت ميت إىل ادلال"

، لشخص الذي أُعطي خياران يف حياتوصف اتكلم ادلنفلوطى عن و 

اخلَت  اخليار األول أن يكون فقَتًا والثاين أن يكون غنياً. ىناك الكثَت من

لالختيار واختار  اوالشر يف كال اخليارين ولكن جيب أن يكون ىناك خيار 

أن يكون فقَتًا لسبب أنو إذا اختار فقَتًا فسوف يعترب نفسو صديًقا ولكن 

. يوضح النص أيًضا أن الشخص حيتاج اإذا اختار غنًيا فسوف جيعلو عبد

 إىل احلرية بدالً من ادلمتلكات اليت حتيط حبياتو.

و ًتاه واثقًاهبا مستنيما إليها ينطق بذلك لسانو، وهتتف بو حركات"ف

مات ثعره، ومن كان ىذا شأنو وسكناتو، ومال مح وجهو، وابتسا

يتمتعون يف حيا هتم ال نظر إىل غَته من البائسُت احملدودين، الذين 
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يهنأ يهنأون فيها مبثل نعمتو، نظر الشمس إىل ذرات المبثل متعتو، و

 رة على سطح األرض"الًتاب ادلبعث

عرض حياة شخص لديو الشخص الذي ي تكلم ادلنفلوطى عن

، كثَت من الناس راضون عن السعادة اليت حيصلون عليها. بالفعل كل شيء

ديكننا أن نرى من حيث الكالم واإلدياءات وتعبَتات الوجو واالبتسامات 

ال ناك شيء ينقصو اليت تدل على الفخر بأنو استمتع بكل شيء. لكن ى

، وىي القدرة على فهو يشمل أيًضا السعادة الكاملة ،يعرفو حىت اآلن

جعل الناس حتت قيادتو أو ما زالوا يفتقرون إىل الشعور بالسعادة مع 

 القليل من الثروة اليت يتم التربع هبا للمحتاجُت.

"ديكنك أن تطردين من منزلك ألن ىذا ادلنزل ملك لك ديكنك قفل 

الده. ولكن الديكنك أن دتنع قلوبنا من أن طقلك قي غرفتو ألنك و 

 ضلب بعضنا، وأن روحينا متشابكة"
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يف النص يوضح أن احلياة كلها ال ديكن تنظيمها ككل ألن لكل فرد 

إلمكانية طرد  انظرً  ياتو. يوضح النص أيًضا أنو نظراحلرية يف أن يعيش ح

فل الطفل إذا ، فيمكنو أيًضا قدلنزل لعدم إطاعة قواعد الوالدينالطفل من ا

خالف قواعدك ، ولكن ىناك شيء واحد ال ديكن إجباره على أن كل 

 إنسان لديو القلب أن حتب من يشاء دون إكراه أو قواعد.

 . الطبقة الفقيرة3

ا ثروة زئدة، يكفى لديهليس  الطبقة الىت الطبقة الفقَتة فهي وأما

الفقرة الىت تدل على ، وأما ونواقص اقتصادية يف احلياةلتناول الطعام فقط 

 :ىذه الطبقة فهي كما يلي

"مل يكن يعرف ماذا يفعل إذاًب استخدام األموال ادلتبقية وحاول. 

توفَت ادلال عن طريق تقليل احتياجاتو من اإلنفاق كان يأكل الطعام 

الذي كان أقل تغذية وترك مالبو ختنة، انو يأكل فقط يف يوم ما، 

 انو رلرد قطعة خرب جلق."
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يف النص يصف حياة الفقراء الذين يكفون كل حياهتم مبحدودية 

جدا. رتيع السلع أو القليل من شلتلكاتو اليت ًب تعديلها لتكون قادرة على 

البقاء مع ىذه القيود. حبيث ال توجد أشياء كثَتة حبيث مل يعد بإمكاهنم 

قط ما تغطيتها ألن من ادلعتاد تناوذلم ثالث مرات يف اليوم ولكن لديهم ف

منهم ال يهتمون مبظهرىم يكفي من الطعام لوجبة واحدة يف اليوم. الكثَت 

 غَت يرتدوهنا اليت ادلالبس تبدو حىت مبفردىم ُيًتكون، كلهم بعد اآلن

 بكل يستمتعون إهنم الكثَت قول ديكنهم ال ، اآلن بعد لالرتداء مالئمة

 .القيود من العديد مع حياهتم من

أصدقاؤه ومعارفو وصفاثع أياديو وفواضلو، وادلعجبون "فتساءل عنو 

 بذكائو ونبوغو، حٌت عرفو اقصتو"

يف النص يصف أن ستيفان رجل فقَت لكنو يتمتع بذكاء لدرجة أن 

الكثَتين يعجبون بو. يبحث العديد من أصدقائو عن معلومات حول 

ستيفان شلا جيعلهم فضوليُت بشأن ذكائو. كثَت من أصدقائو مدينون لو 
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حبسن السلوك حىت حيبو كثَت من الناس. ىذه ىي النقطة اليت يوضح فيها 

يء ن لديو قيود اقتصادية ديكن أن يكون زلبطًا يف كل شأنو ليس كل م

 ، على سبيل ادلثال ستيفان بذكائو.ولكن ىناك أشياء تتألق بداخلو

"يف الواقع إذامل تكن فناناوترغب يف الرواج من الفتاة اليت اختارىا 

 والديك فستحصل على شيئ، غٍت من ادلتعة والسعادة يف احلياة."

ليت ستتغَت إذا تزوج من فتاة غنية. ىذا يصف النص حياة الشخص ا

، لكن اختيار والديو اللذين يس لديو ثروة كبَتة وزلدود العمرالرجل ل

لو قبل العرض  يريدان زواجو من امرأة غنية مرفوض من قبل الطفل. حىت

، فإن حياتو ستكون أفضل وديكنو احلصول على كل شيء وكان أيًضا فنانًا

 لسعادة يف احلياة.من حيث الثروة وادلتعة وا

دتلك ال مال لك، أوال "أنت تعلم يااستيفن أين فتاة فقَتة وأنك ىف 

من ادلال ما يقوم بشأنك زوجًا ووالداً، فخَتيل ولك أن نفًتق وأن 
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يسلك كل منا يف حياتو الطرية اليت يعلم أهنا قنتهي بو أىل سعادة 

 عيثو وىنائو أحيناذلك أم كرىنا، فتناس كل شيء ياصديقي"

لبعض يصف شخًصا حيب بعضو اىف رأي ادلنفلوطى  ةنظر الباحثيف 

، ستيفان شاب فقَت وماغدالينا فتاة فقَتة. ولكن لديهم قيوًدا اقتصادية

مشاكل قرروا االنفصال ألهنم إذا توحدوا فسوف يتسبب ذلك يف 

، لذا لن يتمكن ستيفان من إعالة األسرة، فلالقتصاد. إذا كانا متحدين

حقيق السعادة، ألن اجلميع ليسوا طريقهم اخلاص لتفهم يسلكون 

، فلن يتمكنوا كل يوم اعتمدوا على احلب يف ىذه العالقة، إذا مضطرين

 من تلبية احتياجاهتم لذلك من األفضل االنفصال.

 عن التقسيم الطبقي الت االجتماعية المشكج. 

، اتضح أن مستوى اجملتمع ىو شيء حيدث. ىذا جيعل يف الواقع

الكثَت من الناس بشكل تعسفي مع األشخاص الذين يعتربون أن لديهم 

مستوى أقل من أنفسهم. ىذا ىو ادلعروف باسم التقسيم الطبقي 
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، كان وجود مستويات اجملتمع موجوًدا لفًتة طويلة. االجتماعي. يف الواقع

طبقات من اجملتمع يف العديد من األشياء ديكن أن يتسبب وجود ىذه ال

غَت ادلرغوب فيها. لذلك فإن الوعي العام ضروري لعدم االستفادة من 

ة ثالث رلدولُتتوجد يف رواية  وجود مستوى اجملتمع لألشياء السيئة.

. أما عن لغنية، واالوسطى، والطبقة ، وىي: الفقراءاجتماعيةالطبقات 

بقي االجتماعي يف بسبب التقسيم الط ادلشاكل االجتماعية اليت حتدث

 ، من بُت أمور أخرى:دولُترواية رل

 الصراع بين الطبقات . أ

يف اجملتمع ىناك مرتبة اجتماعية تقوم على التعليم والسلطة والثروة. 

تُعرف ىذه اجملموعات بالفئات االجتماعية. إذا كان ىناك اختالف يف 

 صراعات طبقية.فسوف تنشأ  دلصاحل بُت الطبقات االجتماعية،ا

الذي يتمتع مبستوى يف ىذه الرواية يصفها بوضوح عند ستيفان 

، بينما لديو مشاعر حب دلاجدالُت الذي لديو ثروة اجتماعي منخفض
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، مل يستطع رض مولر، والد ماغدالينا كل شيء، ألنو وفًقا لوالدهوفَتة. عا

، اعتقد الثروةديو ما يكفي من ادلواد أو ستيفان إسعاد ابنو ألنو مل يكن ل

والد ماجدالينا أنو ال شيء ديكن أن جيعلو سعيًدا إال بالثروة. ىذا يدل على 

االختالفات يف ادلستويات االجتماعية اليت ديكن أن تؤدي إىل الصراع بُت 

 االثنُت.

 صراع على السلطة . ب

نع القرار. يف القوة ىي قدرتك على التأثَت يف الناس والتأثَت يف ص

 ، مها الطبقة احلاكمة واحملكومون.عية، ىناك طبقتان من الناساحلياة االجتما

 لُتو رد القادر على الزواج من رلديف ىذه الرواية يظهر أيًضا قوة إدوا

ن بأهنا ستيفبسبب ثروتو. على الرغم من أن ماغدالينا كانت قد وعدت 

، لذلك شعر تتزوجها ولكن ما حدث كان عكس ذلكستنتظر حىت 

ولكن دون دولُت أعد ستيفان ما أرادتو رل بسبب الزواج.ستيفان باحلزن 



37 

 

 

جدوى. توضح نتيجة القوة يف الرواية أن كل من يف السلطة أحرار يف 

 االختيار حىت ينسوا وعدىم برؤية ادلادة فقط.

 صراع الحب . ج

ولُت درلو  (Stevan) نستيفيروي قصة حب رلدولُت  يف رواية 

(Magdalena)  .أصبح ىذا صراًعا يف عالقتهما بسبب الفقَت من عائلة ثرية

يعارض  لُتو ادلتكافئ الذي جعل والد رلد الوضع االجتماعي غَت

ن ن على ما يكفي مك وعدوا باالنتظار حىت حيصل ستيفعالقتهما. لذل

شيء، اتضح أنو يف نفس الوقت ن كل ادلواد. ولكن عندما امتلك ستيف

األشخاص الذين تقدموا ، أحد أغٌت ين زواجها من إدواردو دقبلت رل

 بطلبات ذلا.

ن أخَتًا ىوايتو ين حنثت بوعدىا، واصل ستيفو دستيفن حزين ألن رل

ن عض الوقت نبأ وفاة زوجها وإفالسو، استيفيف الغناء. حىت مسعت ب

ىذه ادلرحلة زلرجة وتعتذر  يفدولُت رطة. رلبلطف دلساعدة من ىم يف و 
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الف إىل انتقام حىت حيدث اخل، حتول احلب ستيفن. لكن بعد فوات األوان

ترغب يف إهناء حياهتا مغدلون ، شلا جعل بُت االثنُت. انتهت عالقتهما

، حىت انتحرت يف النهاية بالقفز يف النهر وماتت على الفور. يصبح أيًضا

 ىذا صراًعا حيدث نتيجة لعالقات ليس ذلا نفس الوضع االجتماعي.
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 الباب الخامس

 خاتمة

 النتائج . أ

حصول على  ىذه الرسالةتم تأن  ةالباحث تبعد أن حاول

اجلواب من األساسية ادلسألة يف كتابة ىذا البحث فوصل إىل بعض 

 النتائج ادلهمة وىي ما يلي:

يف ىذه الرسالة، ىناك عدة نقاط تتعلق باالطبقات اجتماعية 

الطبقة   مصطفى لطفى ادلنفلوطى عن  موقف .يف رواية " رلدولُت"

اجتماع. األول أن الطبقة الغنية والثاىن الطبقة ادلتوسطة والثالث 

ادلشكالت االجتماعية الناجتة عن التقسيم أما  الطبقة الفقَتة.

صراع و  صراع على السلطةىو الصراع بُت الطبقات و  الطبقي

  .احلب
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 التوصيات    . ب

إىل حتليل دراسة اجتماعية أدبية عملية كبَتة ، لذا حيتاج  

الثقفة الواسعة دلعرفة كيفية اجتماعية أدبية، وفهم اللغة العربية 

 وقواعدىا لتحصيل معاىن الدقيق يف رواية رلدولُت.

 كلمة الخاتمة . ج

لقد ًب ىذا البحث بإذن اهلل تعاىل وقدرتو، وبدعاء الوالدين و 

وجبهود الباحثة لتمام ىذا البحث. تشكر الباحثة  ةبإرشاد األساتذ

الذي تعّلم الباحثة ما مل  ةعلى اهلل مبوىبة  علم العظيم، وإىل األساتذ

يعلم. ترجو الباحثة أن ينفع ىذا البحث لو و لكل من قرأه. وىذا 

البحث ما زال بعيدا عن التمام والكمال، ولذالك حيتج إىل 

نقاد. وىذا مٍت أقول احلمد هلل رب اإلقًتاحات واإلرشادات من كل 

 العادلُت على كل النعم.
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 جعاالمر 

 المراجع العربية . أ

َتوت: دار الفارس: )بتاريخ األدب مفاىيم ومناىج، الولد،  حسن

5980.) 

)اجلامعة  الطبقة اإلجتماعية فى فرنساجورجيت  الدكتورة اجلداد، 

 .(5004فرنسا  -الفرنسية

 نفس ادلرجع .

 نفس ادلرجع.

، الطبقة االجتماعية وتدني مفهوم الذات عايد الوريكات ورائد اخلمايسة

وعالقتهما بانحراف األحداث دراسة ميدانية أجريت على 

، دراسات، العلوم األردن –الطلبة الذكور في تربية عمان الثانية 

  .5008، 5،العدد  21الًتبوية، اجملّلد 
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، )جاكرت: كلية األدب و تاريخةالمعين في األداب العربى نيلة لويس، 

سالمية احلكومية، والعلوم اإلنسنية جامعة شريف ىداية اهلل اال

5001). 

، مصطفى لطفى المنفلوطى حياتو و أدبوكامل زلمد زلمد عريضة، 

 .))بَتوت: دار الكتب العلمية، دت

اجليل، ، ) بريوت : دار النظراتمصطفى لطفى ادلنفلوطى، حسن الزايت، 

5984 ) 

،)القاىرة: دار الفكر العرىب، نشأة النثر الحديث وتطورهعمر الدسوقي، 

  .م(5007

  .المرجع السابقمصطفى لطفى ادلنفلوطى ، 

  .المرجع السابقعمر الدسوقي، 

 .نفس المرجعمصطفى لطفى ادلنفلوطى ، 
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، )القاىرة: دار ادلعارف، األدب العربى المعاصر فى مصرشوقي ضيف، 

 .م(5955

 5989، )القاىرة : دار ادلعارف،عصر محمد علىعبد الرزتن الرافعى، 

  .م(

 .المرجع السابقأزتد حسن الزيات، 

 .نفس المرجععمر الدسوقي، 

الى  6264تاريخ مصر القومى من  6262ثورة عبد الرزتن الرافعى، 

 .( 461 59)القاىرة : دار ادلعارف  6296

، )د. المنفلوطيً  وناقداً  بالغيامصطفى لطفي دلسوز جعفر الربزنـجي، 

 .( 5055امعة تكريت  للعلوم, :رللة ج

ت: دار اذلدى الوطنية، ، )بريو راتبالعمصطفى لطفي ادلنفلوطي، 

 .م(5948

 .، النظراتمصطفى لطفى ادلنفلوطى
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 ( 5952)سورية : دار الشرق العرىب،  الفضيلة،مصطفى لطفي ادلنفلوطي، 

 .( 5055)القاىرة: ىنداوي ،  عر،الشامصطفى لطفي ادلنفلوطي، 

)القاىرة: مؤسسة ىنداوي  ، فى سبيل التاج ـمصطفى لطفي ادلنفلوطي

 .( 5055للتعليم والثقافة، 

)دم، دن، ، قضايا مجتمعية معاصرةغذوي، عادل بن عايض ادل

 ه(.5425

)العصر احلديث(، ا)لرياض:  األدب الربى تاريخوزلمد سعد بن حست، 

 .(5401لغة العربية بالرياض ، قسم األدب بكلية ال

، العاطفة فى رواية "ماجدلين" لمصطفى لطفى سري نوفا وحيوىن

، جامعة الرانَتى اإلسالمية احلكومية كلية اآلدب المنفلوطى

 .5057والعلوم اإلنسانية قسم اللغة العربية و أجبها، 
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، جامعة موالنا "ماجدولين" لمصطفى لطفى المنفلوطىالرواية حلميىت، 

مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج كلية العلوم اإلنسانية، 

5057. 

الصراع االجتماعي الرواية "ماجدولين" أللفونس  أديليا فوتري سومانًتي، 

، جامعة سونن أمبيل كار التى ترجمها مصكفى لطفى المنفلوطى

 .5059سورابايا فسم اللغة واألدب، اإلسالمية احلكومية 
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