
 

 

 الباب األول

  مقدمةال

 خلفية البحثأ. 
من ادلعروف أن رتيع احلقائق األدبية تشًن إىل وجود الكّتاب والكتب والقراء. وعوما ديكن 

ىو جزء من الفن باإلضافة أن يقال على أنو اخلالق والعمل واجلمهور. عن طريق نقل معقد للغاية و 
إىل التكنولوجيا والتجارة ويربط األفراد احملددين بوضوح مبجموعة ديكن القول إهنا رلهولة ادلصدر 

 .ولكن ىذا زلدود
علم األدب يبحث عن اخلصائص الواردة يف النصوص األدبية وكيف تعمل ىذه النصوص يف 

لتواصل األديب الذي يتجاىل من حيث ادلبدأ اجملتمع. وعوما أن األدب ىو دراسة منهجية لألدب وا
 .احلدود بٌن األمم وبٌن الثقافات

جدير بالذكر أن األدب مل يفسر يف العصر الرومانسي كوحدة واحدة ومل يكن لكل 
الشخصية الرومانسية يف نفس الرأي يف األدب. األدب خليقة وإبداع. الفنانون خيلقون عادلًا جديداً 

 .الكون وإتقانو ويواصلون عملية إنشاء
أن األدب ىو النشاط  (3 :6132) سوسنظ يف (3551) ورين أوستٌن و وللك رين وقال

أو اإلبداعي العمل الفين. كما يعترب عماًل ختيلًيا وخيالًيا ومبتكرًا. من الناحية اللغوية يعترب األدب 
مشتق من الفعل شلا يعين  أداة للتدريس أو دلياًل تعليمًيا. يأيت األدب من اللغة السنسكريتية وىو

 .على أهنا األداة أو الوسيلة التعليم أو يعطي تلميًحا أو دلياًل. تفسًن الالحقة
العالقة ادلتعلقة عن األدب أو الظواىر األدبية أو عامل األدب نفسو ال ديكن فصلها عن ثالثة 

بادلؤلف والقارئ والعامل عناصر رئيسية وىي النص والقارئ وادلؤلف. يرتبط ىذا النص األديب دائًما 
االجتماعي أو العامل احلقيقي. يعرف ىذا القارئ بأنو اجملتمع أو الفردي واالجتماعي. وملتقي 
األعمال األدبية أو الذين يُطلق عليهم أيًضا رلتمع القراءة ىم قراء األفراد. رلتمع القراءة االجتماعية 

كانت رلموعات االجتماعية أو األيديولوجيات أو   عبارة عن قراء فرديٌن ديثلون رلموعات معينة سواء
 اجلنسية.



 

 

ىذا القارئ لو دور مهم يف العمل األديب وىو تفسًن ادلعىن. ادلؤلف ىو الشخص الذي 
يكتب أو خيلق أعمااًل أدبية. ال ديكن فصل ىذا ادلؤلف األديب عن الوضع الذي حييط بوجوده. 

و ادلطبوعات ووضعو يف البنية االجتماعية واللغة والكتابة الوضع عبارة عن نظام دائري لثقافة النشر أ
 .ادلنتجة. ىذه العناصر الثالثة مهمة للغاية يف العمل األديب

تتطور األعمال األدبية مبا يتماشى مع تطور األمة. وقال نورجيانتورو فإن الرواية ىي عمل 
واية تدور حول التعبًن عن شيء أديب ناتج عن خيال ادلؤلف وتقديره للمجتمع. كعمل أديب فإن الر 

 وروىندا ستيوان رلاين وتقدمي شيء أكثر وضوًحا وأكثر تفصياًل ويتضمن مشاكل معقدة. وقال
تعترب األعمال األدبية أىم جزء من حيث حياة اإلنسان حيث يتم استخدامها   (16 :6161)

كن فصل األعمال األدبية عن كوسيلة للتعبًن أو التعبًن عن أفكار ومشاعر ادلؤلف. وبالتايل ، ال دي
 .حياة اإلنسان عرب التاريخ

ال جدال يف أن العمل األديب ىو نتاج إبداع اإلنسان بوسيلة اللغة. اللغة يف األدب ىي أيضا 
يف رلاالت أخرى وبالتحديد كحلقة وصل بٌن أعضاء اجملتمع الزمالء يف األنشطة االجتماعية 

 .األعمال األدبية على سياق لو خصائصو أو أسلوبو اخلاصوالثقافية. يعتمد استخدام اللغة يف 
الرواية ىي عمل خيايل يقدم للعامل. عامل حيتوي على منوذج مثايل للحياة أي عامل خيايل 
مبين من خالل عناصر جوىرية سلتلفة مثل األحداث وادلؤامرة والشخصية واإلعدادة ووجهة النظر 

أهنا رتيًعا غًن موجودة ألهنا إنشاؤىا عن قصد من قبل ادلؤلف  وكلها بالطبع ختيلية أيًضا. على الرغم
أو جعلها متشاهبة أو مقلدة أو شلاثلة للعامل احلقيقي كاملة مع األحداث واإلعدادات الفعلية حبيث 

 (4 :3551)نورجيانتورو ،  يبدو أهنا موجودة وحتدث بالفعل
(. 66: 6114االستقبال )راتنا يف رزتاوايت ،  يأيت االستقبال من الالتينية أي ادلتلقي أي القبول أو

االستقبال األديب ىو رد فعل القارئ على األعمال األدبية. سيقوم القارئ بتجسيد النص ليعيشو 
ويفهمو. االستقبال ىو أيًضا نوع أديب يفحص النصوص األدبية فيما يتعلق بردود اعتبارات القراء. 

 (611 :6113،  )ساسرتياين مان والعوامل االجتماعيةتتطلب االستجابة بالتأكيد ادلكان والز 
االستقبال ىو أيًضا علم رتال يعتمد على ردود فعل القارئ على األعمال األدبية. يتضمن ىذا 

 .االستقبال توجهاً براغماتياً 



 

 

يف رواية "البنت اليت ال حتب إمسها" للكاتب ألف سافاق يطرح قضية رلد العامل يف العصر 
تمام بالقراءة لدى ادلراىقٌن اليوم منخفض جًدا على الرغم أن القراءة مهمة جًدا يف ىذا األلفي. االى

العصر األلفي. كلما قرأنا أكثر حصلنا على ادلزيد من ادلعلومات. حب القراءة ديكن أن يساعد 
 .الربامج احلكومية من أجل تثقيف حياة األمة. القراءة أمر ال بد منو حلكم العامل

صر األلفي أصبحت التكنولوجيا متطورة متزايدا بنقرة واحدة فقط يبدو األمر كما يف ىذا الع
لو أن كتابًا يسافر حول العامل. واستخدام سرعة ىذه التكنولوجيا بشكل خاطئ من قبل ادلراىقٌن 
ة اليوم. يقول كثًن من الناس أن القراءة ىي نافذة على العامل. ألنو من خالل قراءة الكتب ديكننا زياد

ادلعرفة واخلربة وفتح رؤية واسعة للغاية وديكننا تقدير عمل اآلخرين. لسوء احلظ يف ىذا العصر األلفي 
من النادر أن جتد جياًل شابًا حيب القراءة. معظمهم مشغولون بلعب األلعاب والتقاط الصور وليس 

مع أصدقائهم. فقط من النادر رؤيتهم يضحكون مبفردىم عند رؤية رسائل من صديقاهتم أو اخلروج 
نسبة صغًنة من ادلراىقٌن مغرمون بالقراءة. ىذه الظاىرة زلزنة للغاية ألنو جيب توجيو طاقة القراءة 

 .لدى ادلراىقٌن لقراءة الكتب اليت ديكن أن تزيد من الذكاء
 يف الفصل األول "حتب ىذه البنت قراءة الكتب واالستماع إىل ادلوسيقى والرسم ولعب الكرة والقفز
على احلبل وخبز كعكة الشوكوالتة. إهنا أيًضا فتاة فضولية تقرأ موسوعة احليوان من البداية إىل 

 " .النهاية
يف الفصل الرابع " البنت امسها ساردونيا ذكية ومبدعة مغرمة جًدا بقراءة الكتب. أصبحت الكتب 

 ." لةأصدقائو ادلخلصٌن والروايات واحلكايات اخلرافية والشعر ىي كتبو ادلفض
يف الفصل السابع "أخرجت الكرة األرضية من الساعة وفركتها ومسعت ادلوسيقى. لكن الصوت ىذه 
ادلرة كان أضعف وكأن العامل فقد طاقتو. لفرتة من الوقت خطر ببالو شيء ما: قد يكون ىناك سبب 

اء بالقصص خفي ليجد ىذا اجلرم السماوي يف ادلكتبة. تستمد الكرة الطاقة من الكتاب واحلجر مض
والقصص اخليالية والروايات وكتب الشعر. إذا كان األمر كذلك فإن الكرة تركت يف مكتبة ادلدرسة 
من أجل الطاقة فقط. عندما أعادىا ساردونيا إىل ادلنزل مل تكن ىناك مشكلة كانت الغرفة مليئة 

يات أو الشعر. ال بالكتب. لكن الوضع سلتلف ىنا بو كرمي وباك كامل ال يقرآن القصص أو الروا



 

 

يوجد سوى التحف والصور القددية على الرفوف. ىذا ىو السبب يف أن الكرة السحرية تفقد طاقتها 
 ." ىنا. ىذا يعين أنو يضعف مكان زتل الكتب وبالتايل يفقد سحره

تقول زىرة وأصوات يف الفصل الثامن: "لن يكون اللعب مانًعا ولكن قراءة الكتب أيًضا 
إىل اخليال ، دتاًما كما حيتاج ادلرء إىل اخلبز وادلاء. خيترب األطفال مغامرات يف ادلاضي وحيتاج ادلرء 

واللعب يف احلي يبنون أحالًما ويغرقون يف عوامل خيالية وأحيانًا يصبحون قراصنة وأحيانًا رعاة بقر أو 
نزل  إما اللعب رمبا كائنات فضائية. اآلن ال يسمح ذلم باخلروج. ماذا ديكنهم أن يفعلوا يف ادل

 ." باأللعاب اإللكرتونية أو مشاىدة التلفزيون
وقال ساردونيا صحيًحا مضيًفا: "والدي كان يقول دائًما لقد أمضينا طفولتنا يف اجلوار .. دلاذا 

 "تتدىور العالقات بٌن الدول 
فقط مع  أجابت زىرة: "ادلراىقون ال يقرأون الكتب كما اعتادوا وال يبنون أحالًما بل يلعبون

 ."الركاب
سألت ساردونيا صديقتها اجلديدة مرة أخرى: "كيف يتطور اخليال لطفل ال يقرأ الكتب وال يلعب 

 "يف البيئة 
 .أجابت زىرة: أنت زلقة: إذا اختفت األفكار اإلبداعية ستتحول القارة الثامنة إىل صحراء

فاق حافزًا جليل األلفية. ديكن أن توفر رواية "البنت اليت ال حتب إمسها" للكاتب ألف سا
باستخدام اللغة التخيلية ديكن ذلذه الرواية أن جتلب القراء وخاصة الشباب دلواصلة عمل أعمال 
إبداعية وعدم التخلي عن عادة قراءهتا. ونقل جيل األلفية ليكون قادرًا على االستفادة من التطورات 

 .التكنولوجية السريعة للغاية
ما تستخدم األجيال األلفية اليوم تقنيتها أكثر لألشياء عددية الفائدة.  العامل مظلم للغاية عند

كثًن من جيل األلفية اليوم يسيئون استخدام التقدم التكنولوجي. كما ىو احلال يف إندونيسيا اليوم 
وكثًن من الشباب أقل اىتماًما بالقراءة. ما عليك سوى مقارنة ادلزيد من الشباب الذين يلعبون 

 .بدالً من الذىاب إىل ادلكتبة الكتساب ادلعرفةاأللعاب 
يركز ىذا البحث على استقبال القارئ للرسالة يف رواية "البنت اليت ال حتب إمسها" للكاتب 

 .ألف سافاق



 

 

 
 تحقيق البحث ب.

 :ديكن حتقيق البحث اليت وصفها يف البحث بناًء على خلفية البحث على النحو التايل
 لف شافاك  أليف رواية "البنت اليت ال حتب إمسها"  الدخليةعناصر .كيف استقبال القارئ لل3
 شافاك   أللفيف رواية "البنت اليت ال حتب إمسها"  مشكلةمع استقبال القارئ .كيف 6
 شافاك  أللف . كيف ىو استقبال القارئ للرسالة يف رواية "البنت اليت ال حتب إمسها" 1
 

 ج. أهداف البحث فوائده
 :حث أن أىداف ىذا البحث ىي كما يليمن حتقيق الب

. معرفة استقبال القارئ للعناصر اجلوىرية يف رواية "البنت اليت ال حتب إمسها" للكاتب ألف 3
 .شافاك

 .. معرفة مشاكالت الواردة يف رواية "البنت اليت ال حتب إمسها" للكاتب ألف شافاك6
 .يت ال حتب إمسها" للكاتب ألف شافاك. معرفة استقبال القارئ للرسائل يف رواية "البنت ال1
 
 . فوائد البحثد

 .من ادلتوقع أن يوفر ىذا البحث فوائد نظرية باإلضافة إىل فوائد عملية
 . الفوائد النظرية3

من ادلتوقع أن يكون ىذا البحث قادرًا على بناء أو تطوير نظرية أدبية فيما يتعلق باستقبال 
 .البنت اليت ال حتب إمسها" للكاتب ألف شافاكالقارئ أو استجابة القارئ لرواية "

 . الفوائد العملية6
من ادلتوقع عملًيا أن يكون ىذا البحث قادرًا على ادلسامهة يف القراء األدبيٌن من خالل 

 .تطبيق نظرية االستقبال األديب يف رواية "البنت اليت ال حتب إمسها" للكاتب ألف شافاك
 
 



 

 

 أساس الفكر . ه
ن منهج االستقبال األديب ىذا ىو نص جديد لو معىن إذا كان للنص عالقة من ادلعروف أ

 :3541)جونوس،  بالفعل بالقارئ. لن يكون ىناك انطباع يف النص إذا مل يكن ىناك قارئ
314.) 

من الناحية اللغوية يأيت االستقبال األديب من الكلمة الالتينية ادلتلقي. ويف الوقت نفسو يأيت 
لغة اإلصلليزية من كلمة االستقبال اليت تعين قبول القراء أو الرتحيب هبم. مبعناه االستقبال من ال

األوسع فإن االستقبال ىو معاجلة النص وىي طريقة إلعطاء معىن للعمل حبيث يظهر لو )راتنا ، 
6114 :321). 

 االستقبال ىو رد فعل القارئ على النص. سيقوم القارئ بتجسيد النص وحتويلو إىل نص كما
 .(35: 3544ىو مستوعب ومفهوم )لوكسمبونغ وآخرون ، 

االستقبال ىو أيًضا علم رتال يعتمد على ردود فعل القارئ على األعمال األدبية. يتضمن 
ىذا االستقبال توجهًا براغماتياً. ترتبط األعمال األدبية ارتباطًا وثيًقا بالقراء ألن األعمال األدبية 

ألعمال األدبية. يف العامل الغريب يكون التأكيد على أن وظيفة األدب تعرض دلصاحل القراء كخرباء ل
ىي التأثًن على القارئ من بٌن أمور أخرى إلحداث حتديث بٌن النظرية األدبية والبالغة والبحث 
زللًيا بشكل كامل وعناية قدر اإلمكان حول أدوات اللغة اليت جيب أن يستخدمها مستخدمو اللغة 

ا أو زلامٌن أو دعاة أو رجال دولة وما إىل ذلك لتحقيق تأثًن أو نتيجة ترضي سواء كانوا كتابً 
 (.316 :3544)تيو،  ادلستمع أو القارئ

فيما يتعلق بنظرية االستقبال فإن القارئ سًنسم عماًل أدبًيا والذي ىو يف حد ذاتو ليس 
، لنشطة ادلستمرة للقارئادلشاركة اأكثر من سلسلة من العالمات السوداء سلتومة على صفحة. بدون 

 (.315-314 :6112)ايغلطان،  ال يوجد عمل أديب على اإلطالق
وقال ستيوارت ىول يف نظرية االستقبال ىذه سيقوم شخص ما بتشفًن الرسالة من خالل 
ثالث وجهات نظر أو مواقف مبا يف ذلك ادلهيمن والتفاوض وادلعارضة. االستقبال ىو نظرية تؤكد 

ارئ لألعمال األدبية مثل االستجابات العامة اليت ديكن أن تغًن وتفسر وتقيم على استجابة الق
 .األعمال ادلنشورة يف وقت معٌن



 

 

تؤثر التجربة األدبية للقارئ على توقعاتو بشأن النص الذي يقرأه يف أي وقت. ديكن تفسًن 
رئ الذي سيعطي ىذا استقبال األديب على أنو تيار يفحص النصوص األدبية مع نقطة انطالق للقا

 .رد فعل أو استجابة لعمل أديب
 

 الرواية
  

 

 
 
 
 
 دراسة السابقة. و

راسة بناًء على حبث الباحثة ىناك كثًن من األعمال العلمية اليت تشبو البحث باستخدام د
 .االستقبال األديب بأشياء سلتلفة

( بعنوان "حتليل االستقبال األديب لرواية بنات الرياض 6135أواًل الرسالة اليت كتبها دوي ليستاري )
 سال تيجا  جبامع اإلسالمية لرجاء الصانع". قام يف حبثو بتحليل طالب اللغة العربية وآداهبا يف

ومن نتائج انتقادات بعض القراء أن ىذه الرواية ىي رواية فيما يتعلق بالعناصر اجلوىرية.  6131
تستحق أن تقرأ كمعرفة عامة وترفيو. ديكن للقارئ أيًضا أن يفهم ىذه الرواية وحتتوي على قيم 

 .أخالقية ودينية
( بعنوان "استقبال جيل الشباب لكلمات 6135ثانًيا ، الرسالة اليت كتبها ىًنلينتانغ يوين كارتيكا )

 يف تايوب يف جروبوغان". حلل يف حبثو ردود الناس اليت قسمت إىل انطباعات إجيابية األغاين
وسلبية. االنطباع اإلجيايب ىو استخدام كلمات األغاين من خالل الدعم الكامل الستخدام اجلاوية 

 استقبال األديب

ها" ألليف شافاك )دراسة ي رواية "البنت التي ال تحّب اسمرسائل فال" 
("ية أدبيةاستقبال  



 

 

يف كلمات األغنية واحلفاظ على اللغة اليت ىي السمة ادلميزة لطيوب. واالنطباع السليب ىو عدم 
فهمهم للغة اجلاوية حبيث يعتقد القراء أن اللغة اجلاوية يف أغنية غنائية يصعب فهمها. من بٌن القراء 

أشخاص أعطوا انطباًعا سلبًيا بأن استخدام جافا يف كلمات أغاين طيوب  4الستة عشر كان ىناك 
 .مل يكن جذابًا

ل استقبال القراء للقصة القصًنة كوروشيا ( بعنوان "حتلي6134ثالثًا الرسالة اليت كتبها نور رزتي وايت )
قارئًا يابانيًا  31يابانًيا(". يف حبثو قام بتحليل ردود  31ديسونويو للكوشي شينيتشي )دراسة حالة لـ 

سؤااًل  64للقصة القصًنة كوروشيا ديسونويو بإجابات سلتلفة وكان ىناك سؤال واحد فقط من بٌن 
 .االجتماعي للسيد إينو ورتيعهم واستجابت للطبقة العلياأعطت نفس اإلجابة وىي مسألة الوضع 

( بعنوان "استقبال القراء لقصة رديون القصًنة 6132رابًعا الرسالة اليت كتبها موتيا أنديكا ويديانيسا )
طالًبا  61دراسة حالة لعشرين طالًبا جامعًيا يف األدب الياباين يف حبثو حلل ردود ) لكاجي موتوجًنو

األدب الياباين وأن قصة رديون القصًنة ديكن فهمها من قبل القراء وديكن اإلجابة على جامعًيا يف 
رتيع األسئلة ادلطروحة. احلبكة والشخصية والتوصيفة ىي األسئلة األكثر شيوًعا. على الرغم أن ىذه 

 .القصة القصًنة لكاجي موتوجًنو من جيل واحد فقد لقيت استحسان القراء
( بعنوان "استقبال األدب للفصل السابع من 6134 كتبها تيتا بورناما وايت )خامًسا الرسالة اليت

ادلدرسة الثانوية اإلعدادية يف منطقة باتيكراجا بانيوماس ضد رلموعة من القصائد أنا عاىرة بقلم 
تشًنريل أنور." قام يف حبثو بتحليل استقباالت طالب الصف السابع اإلعدادية ومعظمهم كانوا يف 

 .طالًبا من تفسًن رلموعة القصائد واالستجابة ذلا جيًدا 314ادلتوسطة. دتكن ما رلموعو الفئة 
تكمن صلة الدراسات السابقة بالبحث اليت أجراىا الباحثة يف موضوع البحث ومنهجو أي فحص 

 .استجابة القارئ لألعمال األدبية مع دراسة االستقباالت األدبية
السابقة ىو األسلوب ادلتبع. استخدمت الباحثة  الفرق بٌن حبث الباحثة والدراسات

األساليب الوصفية النوعية بينما استخدمت بعض الدراسات السابقة طرق ادلسح وبعضها استخدم 
األساليب النوعية. استخدمت مصادر البيانات ألحباث سابقة الروايات والقصص القصًنة واألغاين. 

 .فة األدبية وىي الروايات العربيةبينما تستخدم الباحثة مصدر البيانات للمصن



 

 

رسائل في ال" بناًء على وصف نتائج الدراسات السابقة ، ديكن مالحظة أن أصالة البحث بعنوان 
 .ديكن أن حتسب ("أدبية استقباليةرواية "البنت التي ال تحّب اسماها" ألليف شافاك )دراسة 

 كتابة المنهجية. ز
لفصل وصًفا عاًما للبحث ويتكون ىذا الفصل من الفصل األول ىو ادلقدمة. يقدم ىذا ا

ذتانية فصول فرعية وىي خلفية البحث وحتقيق البحث وأىداف البحث وفوائد البحث وأساس 
 التفكًن ومراجعة األديب وكتابة ادلنهجية

 .الفصل الثاين وىو أساس النظري فيناقش الرواية كعمل أديب واستقبالة األدبية
البحث فيناقش طريقة البحث وطريقة رتع البيانات وطريقة حتليل الفصل الثالث وىو منهج 

 .البيانات وطريقة عرض نتائج البيانات وأدوات البحث
الفصل الرابع وىو نتائج الدراسة. يقدم ىذا الفصل ملخًصا لرواية "البنت اليت ال حتب 

القارئ للعناصر  إمسها" للكاتب ألف شافاك ووصًفا للبيانات ونتائج البحث ومناقشة الستقبال
 .اجلوىرية وادلشكلة والرسائل الواردة يف رواية ا"البنت اليت ال حتب إمسها" للكاتب ألف شافاك

 .أما الفصل اخلامس وىو اخلادتة فيحتوي على االستنتاج واالقرتاح
 

 

 

 

 

 

 
 


