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 كلمة الشكر

 بسم هللا الرمحن الرحيم

حلمد هلل الذي أنعمنا بنعمة اإلميان واإلسالم، وصل وسلم على خري األانم سيدان ا
 حممد وعلى اله وصحبه أمجعني.

مقاييس  إبذن هللا وتوفيقه لقد انتهت الباحثة من كتابة هذه الرسالة حتت املوضوع
العاطفة يف قصة قصرية "املناضلة" حملمد اخلري حامد )دراسة حتليلية وصفية(، تقدمها لكلية 
اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة الرانري اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد الدراسية املقررة 

 يف اللغة العربية وأدهبا. "S.Hum" على الطلبة للحصول على شهادة

مها األستاذ  الكرمينيعلى املشرفني قدمت الباحثة الشكر  ،السعيدةويف هذه الفرصة 
. رياخلري سفيان، املاجست ذو الدكتور ، واألستاذاملاجستري ,محنر ال بدالدكتورندوس نوردين ع

شراف على كتابة هذه الرسالة إلأوقاهتما وأفكارمها يف ا إنفاقعلى مساعدهتما وجهودمها يف 
 النهاية.وتكميلها من البداية إىل 

الباحثة شكرا خاصا لرئيس قسم اللغة العربية وأدهبا وجلميع األساتيذ  توتقدم
 والعلوم اإلنسانية ملساعدة كتابة هذه الرسالة. اآلدابواألساتيذات فيه، وعميد كلية 

تربية  هااحملبوبني اللذين قد ربيا لوالديهاالباحثة الشكر الكثري  تقدمتويف هذه الفرصة 
 أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة. أن جيزيهماهتذيبا انفعا لعل هللا  اهحسنة وهذاب



 

 ب 

 

وأخريا، ترجو الباحثة من القارئني نقدا بنائيا وإصالحا انفعا إلكمال هذه الرسالة، 
 خاصة وللقارئني عامة، واحلمد هلل رب العاملني. للباحثةوعسى هللا أن جيعلها انفعة 
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العاطفة يف قصة قصرية "املناضلة" حملمد اخلري حامد مقاييس "موضوع هذه الرسالة  

هذه الرسالة  ة. وأما منهج البحث الذي استخدمت الباحثة يف كتاب")دراسة حتليلية وصفية(
عن مقاييس العاطفة. وأما مقاييس التحليلي. ومن املسألة املرتكزة فيها في فهو املنهج الوص

، فهناك مخسة مقاييس العاطفة وهي: صدق حثالب االعاطفة اليت مت احلصول عليها يف هذ
العاطفة وقوة العاطفة و ثبات العاطفة وتنوع العاطفة ومسو العاطفة. مث النتائج اليت حصلت 

حمبطا تقريبا،  جيعلها الرئيسيةالشخصية عليها يف هذا البحث هي اخلوف غري عادي تشعر هبا 
 ا.وطنه أجل من حىت تضطرها حادثة ما للتضحية لكنها تنهض للجهاد
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 الباب األول

 مقدمة
 أ.خلفية البحث :

نشأة األدب هو مثرة حاجة اإلنسان للتعبري عن أفكاره ومشاعره ، متاًما كما مت وكانت 
توجيه الفن وأتخذه من قبل البشر بطرق خمتلفة لوصف األفكار واملشاعر يف أرواحهم لنقلها 

األدب هو شكل من   1إىل القراء واملستمعني اآلخرين. عش معهم أو خلفهم يف احلياة.
يف  .2وعمل الكائن البشري يف حياته ابستخدام اللغة كوسيلتهاأشكال الفنون إلبداعية 

 األعمال األدبية هناك أيضا عناصر من العاطفة.
تقد العاطفة من اهم الغناصر وأقوامها يف طبع األدب بطابعة الفين، ولكن جيب ان  

كما تالحظ ان االثر االدبية ختتلف يف درجة اشتماهلا علي العاطفة، فقد تكون غاية األدب  
 3قد تكون وسيلة لنشر حقائق.

والعواطف يف األعمال األدبية تنقسم ايل قسمني,مها العواطف الشخصية والعواطف  
األليمة.العواطف الشخصية فهي العواطف علي حالة االجياب كمثل :احملبة والفرح واملدح 

حلزن واخلوف  والشجيع واالقتناع والفخر.واما العواطف األليمة فهي علي حالة السلب كمثل:ا
 4واخلشية والغضب واحلرية والظامل والشكوى والبعض واحلسد.

                                                             
1
 76م(، ص:  1964: مكتبة النهضية املصرية، أصول النقد األديبأمحد الشايب،   

2
 Semi, M.Atar, Metode Penelitian Sastra. Bandung:Angkasa Raya, 1993, hal.8.  

3
 3املصرية(، ص: القاهرة: مكتبة النهضة ، أصول النقد األديبأمحد الشايب،   

4
 صز )السنة و املكان جمهول الثاىن، الطبيعة( الثاىن اجلزء الوسيط املعجم أنيس، إبراهيم 
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العواطف هي قوة غري حمدودة، طاقة حيوية ميكننا استخدامها لتحقيق النجاح ىف احلياة، 
ىف مكان التعليم، ىف العالقات بني الناس وكذالك النجاح ، النجاح ىف مكان العمل، ىف املنز

والعاطفة  5ن يف قدرتنا على السيطرة على العواطف بشكل فعال.ىف العالقات مع نفسه ميك
 وأرادة أيضا يف القصة القصية.

القصة القصرية هي شكل من أشكال العمل األديب اخليايل الذي ينتمي اىل النبش,  
كشكل من أشكال العمل األديب، ميكن للقصص القصرية أن توفر جتربة عاملية، وللنادرة صلة 

القصرية"، وهي فن قصصي قدمي شاع وذاع شرقا وغراب(وأتسس على السهولة رحم مع "القصة 
من املؤكد أن هذه التجربة العاملة مرتبطة ارتباطا  6واالجياز والتمثيلية والواقع الدفع اىل الفكري.

وثيقا ابحلياة واحلياة البشرية واالنسانية.ميكن ان يكون األدب مسألة زواج ورومانسية واتريخ 
القصة القصرية  "املناضلة" ممتعة للغاية للدراسة بسبب   7دين وتعليم وما اىل ذالك.وسياسة و 

اجلانب النفسي القوي للشخصية الرئيسة. الشخصية الرئيسية غالبا ما تثري اخلوف والقلق 
العاطفي الذي يسببه يف القصة القصرية "احملارب" يصف األشكال العاطفية اليت تعيشها 

 تنشأ عاطفيا ألن الشخصية الرئيسية تعيش يف خوف وقلق.الشخصية الرئيسية 
ومن القصة القصرية اليت تريد الباحثة عنها هي "املناضلة" وحتكى عن قصة فتاة قتل 
اإلسرائيليون خطيبها قبل الزواج، فتحولت من رومانسية وعاشقة إىل فتاة شرسة وإنتقامية 

ية بتنفيذ عملية انتحارية ضد إسرائيل. وإنضمت إىل املقاومة الفلسطينية، وقامت يف النها

                                                             
5
 Moh.Gitoroso,Kecerdasan Emosi(Emosional Intellegence) Dalam Tasawuf,Vol.2,hal.182 

6
 133,ص.2004والتوزيع الدار البيضاء,,جبار سعيد شركة النشر ,"الثوابت واملغريات"اخلري يف السرد العريب 

  
7
 Bahasantodea,Volume 5 Nomor,1 Januari 2017,hal.34-43 
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القصة جتسد حالة التحّول من السلمية إىل الُعنف، واألسباب اليت ميكن أن جتعل فتاة 
 رومانسية حاملة تتحول إىل مناِضلة.

القصة أيضا جتسد ماسأة إنسانية وتلفت النظر إىل بشاعة العدوان اإلسرائيلي وأثره على 
دث هذه قصة قصرية عن الضطراابت السياسة فحسب،بل تصف اجملتمع الفلسطيين، ال تتح

أيًضا قصة احلب واحلزن بني الشخصيات ، مما ميألهم ابلعواطف اليت جيب قياسها عند عرض 
 مواقف القلق واحلزن والغرام.  

ومن مث، إختارت الباحثة هذه القصة القصرية ألن فيها تتضمن السعور واإلحساست اليت 
مقايس العاطفة كصدق  بنيمن منظور مقايس العاطفة لزايدة الوضوح من  حتتاج إىل حتليلها

 العاطفة، وقوة العاطفة، وثبات العاطفة، وتنوع العاطفة، ومسو العاطفة.
بناء على السابق الشارح السابق تريد الباحثة أن تبحث مقايس العاطفة يف قصة قصرية 

 "املناضلة" حملمد اخلري حامد.

 

 ب. مشكلة البحث
ومن مشكلة البحث اليت تريد الباحثة أن تبحث عنها من كيف مقايس العاطفة ىف قصة 

 قصرية "املناضلة" حملمد اخليىر حامد؟
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 ج.غرض البحث
وأما غرض البحث يف هذه الرسالة هي: ملعرفة مقايس العاطفة يف قصة قصرية "املناضلة" 

 حملمد اخلري حامد.
 

 د. معاين املصطلحات
إىل هذه الرسالة, تريد الباحثة أن تشرح معاين املصطلحات اليت تنضمن يف قبل الشروع 

 موضوع هذه الرسالة:
 قصريةالقصة ال .1

أتيت الكلمة من فعل قصة يشتق من كلمة )قصص( هي صيغة مجع  لكلمة )قصة(. الو    
يقص. القصص هو فن من فنون األدب الغرض منه الرتويح عن النفس مبا يتضمنه من -قص
   8وما حيتوية من تثقيف للعقل وحتاذيب للخلق ابحكمة واملوعظة احلسنة. هلو،
ليست القصة القصرية جمرد قصة تقع يف صفحات قالئل ، بل هي لون من ألوان األدب    

احلديث ظهر يف أواخر القرن التاسع عشر ، وله خصائص و مميزات شكلية معينة . وقبل 
الغربية عدة حماوالت لكتابة القصة القصرية ، ولكنها  القرن التاسع عشر شهد اتريخ األدب 

 9.كانت قصصا قصرية من انحية احلجم ال من انحية الشكل

                                                             
8
"، )بريوت: لبان ساحة ريلض الصلح، معجم الصطلحت العربية يف اللغة العربية واألدبكامل املهندس وأخرون " 

1984 :)292 
9
 291نفس املراخع، ص:  
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القصة القصرية هي شكل ونتيجة للعمل الفين اإلبداعي الذي يكون هدفه البشر وحياهتم 
والدة ابستخدام اللغة كوسيط.  كعمل إبداعي ، جيب أن تكون القصص القصرية قادرة على 

إبداع مجيل وحماولة توجيه احتياجات اجلمال البشري وبقوة اإلبداع يتم أيًضا إنشاء القصص 
القصرية.  ميكن أن تكون القصص القصرية مكااًن لنقل األفكار واألفكار اليت يفكر فيها 
املؤلف.  ال يعين اإلبداع أن املؤلف يلد اخلربة يف شكل قصص قصرية فقط ، ولكن جيب أن 

 .10املؤلف أيًضا أكثر إبداًعا يف اختيار أفضل العناصر من جتربة احلياة البشرية يكون
القصة القصرية هي إحدى أهم أنواع األدب، وهي عبارة عن سردية أو حكاية نثرية تكون 
أقصر من الرواية وهتدف إىل عرض حدث وحيد ضمن فرتة زمنية ومكان حمددين، وعن 

ميكن رؤية القصص القصرية كنوع من العمل األديب الكامل  .جانب واحد من جوانب احلياة
من حيث عناصر بنائه.  واحد منهم هو أسلوب اللغة أو األسلوب.  جيب دراسة أسلوب 
 اللغة يف القصة القصرية ألهنا تتعلق ابستخدام اللغة اليت ميكن أن تؤثر على تشكيل األسلوب.

جبوانب من قصص احلياة.  خيتلف املوضوع قصة هي أعمال أدبية صنعها فرد واحد وترتبط 
ابختالف ثقافة الكتاب وميوله ، ويتعامل الراوي مع أحداث احلياة ، وخيضعها ألسلوبه 
وتفكريه ، ومن هنا ينبثق متيزه عن غريد.  مث ينقل إلينا صورًا للحياة ميكننا فهمها مما نقرأه 

 11ح.عقلًيا يف القصة ، وهنا يظهر الفرق بني القصة واملسر 

 
  

                                                             
10

 Meristianti Hartati, Analisis Cerita Pendek Tugas Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia IKIP 

PGRI Pontianak, Jurnal Edukasi, Vol. 15, No. 1, juni 2017. 

11
 43( ص: )اململكة العربية، دون السنة األدب العريب واترخهحممد بن سعيد بن حسن،  
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 عاطفةال.3
عطفا. ورجل عطوف وعطف: ميحي املنهزمني.الرحم, -يعطف-العاطف يشتق من عطف   

 12صفحة غالبة.
العاطفة هيشعور خيرج من داخل الشخس او خارجه.للتكيف مع البيئة سواء املشاعر    

األمر أهنا االجيابية والسلبية نفي.العاطفة هي امليزة اليت تفصل األدب منسواه,غاية ما يف 
ختتلف العاصفة هي درجاهتا ابختالف اآلاثر فتوجد قوية يف الشعر والوصفوالقصة مثال وتوجد 
اثنوية يف مثل هذه املوضوعات اليت ترمى إىل التعليم و هي ال ختلو يف أصلها من آاثر بك 

 13.تفصيل يف ذلك
الغري ؟فهي ختتلف عن  العاطف قوة فينا جاذبة لنا اىل غريان تتحرك فينا عند وجود هها   

الطائفة السابقة من األخالق اليت تنبض من أنفسنا من غري حمرك خارجي,تتحرك فينا العاطف 
بتؤدة تبعا الرشاد العقل,وتكون يف وجداننا شكال عقاليا خاصا هبا حيت تكاد تعد قوة من 

 14.قواانالعقلية
 .املناضلة4

حامد. وحتكى عن قصة فتاة قتل اإلسرا موضوع القصة القصرية اليت ألفها حممد اخلري 
ئيليون خطيبها قبل الواج,فتحولت من رومانسية وعاشقة إىل فتاة شرسة وانتقامية وانضنت إىل 

 املقاومة الفلسطينية,وقامت يف النهاية بتنفيذ عملية انتحارية ضد إسرائيل.
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 م(، اجمللد 2003، )القاهرة: دار احلديث لسان العربابن منظور،  
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 22، ص:أصول النقد األديبأمحد الشايب،  
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 23، ص: 2014مجهورية مصر العربية: هنداوي،  علم النفس،نفوال حداد،  
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 .الدراسات السابقةه

 :أما الدراسة السابقة اليت تتعلق ابلبحث احلايل 
مولدا رزقيا، الصراع النفسي يف القصة القصرية "املناضلة" حملمد اخلري حامد )دراسة  .(1

سيكولوجية أدبية(، كان موضوع هذه الرسالة هي الصراع النفسي يف القصة القصرية " املناضلة 
" حملمد اخلري حامد ) دراسة سيكولوجية أدبية ( . و أما املشكلة اليت حبثتها الباحثة ما 

ائص الصراع النفسي املتضمنة يف القصة القصرية " املناضلة " حملمد اخلري حامد ، وأما خص
 15منهج البحث الذي استخدمته الباحثة يف كتابة هذه الرسالة فهو منهج الوصفي التحليلي.

.( جولياين، العاطفة يف الرواية "الكرنك" لنجيب حمفوظ )دراسة وصفية حتليلية(، فلخصت 2
ائج كما أييت: وجد الباحثة كل مقايس العاطفة يف الرواية الكرنك. أما مقايس الباحثة النت

العاطفة الواردة يف الرواية الكرنك فهي: صدق العاطفة وقوة العاطفة وثبات العاطفة وتنوع 
العاطفة ومسو العطفة.مث النتائج اليت وجدهتا الباحثة يف هذه البحث هي: اخلوف غري عادي 

لرئيسية جيعله حمبطا تقريبا، لكن محاسه ال يهدأ للقتال من أجل الثورة، يشعر به الشخصية ا
 16حىت وقوع حادثة جتربهم على االستعداد للتضحية من أجل سالم بالدهم.

حممد أمني، العاطفة يف الشعر "رسالة من املعتقل" لسميح القاسم )دراسة حتليلية  ).3
إلجل احلصول على اجلواب من أساس  وصفية(، بعد أن حاول الباحث عن لب هذه الرسالة

يصف املسألة يف كتابة هذا الباحث فوصلت إىل بعض النتائج املهمة، وكان موضوع هذه 
                                                             

15
أدبية(، رسالة جامعية لقسم اللغة مولدا رزقيا، الصراع النفسي في القصة القصيرة "المناضلة" لمحمد الخير حامد )دراسة سيكولوجية  

 2021العربية جامعة الرانيري اإلسالمية الحكومية(، 
16

جولياني، العاطفة في رواية "الكرنك" لنجيب محفوظ )دراسة وصفية تحليلية(، رسالة جامعية لقسم اللغة العربية جامعة الرانيري   
 2021اإلسالمية الحكومية( 
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الرسالة هي "العاطفة يف شعر رسالة من املعتقل لسميح القاسم.هذا البحث وصف وشكل 
ن العاطفة العطيفة الواردة يف شعر مسيح القاسم. وحصلت نتائج البحث علي ثالثة أشكال م

 17وهي: احلزن والشوق واحلماسة.

ومن الدراسات السابقة ، املذكورة أعالها، تظهر أن أوجه التشابه الواردة يف هذه الرسالة هي 
من حيث قصة قصرية والنظرايت والسرية الذاتية واألوصاف العامة للشخصيات. بينما ابلنسبة 

تبحث من انحية مقايس العاطفة، لذلك ألوجه اإلختالف. تظهر أن قصة قصرية املناضلة مل 
 ترغب الباحثة يف البحث بنظرية العاطفة من حيث مقايسها حملمد اخلري حامد.

 

 ج البحثهو.من
ج الوصفي التحليلي حيث إهنا هث الذى تستخدمه الباحثة فهو املنج البحهأما من 

اخلري حامد.  تقوم بتحليل العاطفة من حيث مقايسها يف قصة قصرية "املناضلة" حملمد 
أمحد الشايب . وجلمع املعلومات والبياانت اليت   ابستخدام نظرية مقايس العاطفة اليت وضعها

حتتاج إليها الباحثة, تعتمد على طريقة الباحث املكتىب وذالك ابإلطالع على الكتب العملية 
 ا تتعلق ابملوضوع.املختلفة املتعلقة ابلرسالة املبحوثة من الكتب األدبية واملقاالت وغريها مم

وأما كيفية كتابة هذه الرسالة فقد اعتمدت الباحثة على كتاب الذي قرره قسم اللغة  
 العربية وأدهبا بكلية اآلداب جبامعة الرنريي اإلسالمية احلكومية وهو كتاب:

Pedoman Penulisan Skripsi Bahasa dan Sastra Arab UIN ar-raniry Darussalam Banda Aceh 2014 
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رسالة جامعية لقسم اللغة العربية "رسالة من املعتقل" لسميح القاسم )دراسة حتليلية وصفية(، العاطفة يف الشعر  محمد أمين، 
   2020جامعة الرانيري اإلسالمية الحكومية(، 
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 الباب الثاين

 ترمجة حممد اخلري حامد

نشأته و  تهاخلري حامد وحيا يف هذا الباب ستقدم الباحثة صورة خمتصرة عن سرية حياة حممد
األدبية. وأعماله  

 أ.حياته ونشأته

م يف  1977يونيو  30اخلري حامد عبد العزيز,ولد يف التاريخ مسه الكامل هو حممد إ  
، قضى طفولته بني املدينة والريف، عاش حيت بلغ سن الثانية ,بشمال السودانقرية )مقاشي(

عشرة يف العاصمة اخلرطوم، مث إنتقل عائلته بعد وفاة والده إىل مسقط رأسه مرة أخرى، وعادوا 
عاشوا يف الريف والقرى، ومل يسافر إىل أي مكان حيت بلغ إىل القرية يف سن الثانية عشرة و 

الثامنة عشرة من عمره حيث التحق ابجلامعة، ودرس يف جامعة اخلرطوم بكلية اإلقتصاد 
والعلوم اإلجتماعية، وأثناء دراسته اجلامعة عاد إىل قريته لقضاء اإلجازة، بعد خترجه من 

 18رطوم ابلكامل.، عادت أسرته إىل اخل2003اجلامعة يف السنة 

هو ابرز كتاب الرواية والقصة القصرية.تتكون عائلة من مخسة ، وهومتزوج له ثالثة أوالد وبنتان
أشقاء وثالثة أشقاء وشقيقتني وهو الطفل األوسط أو الطفل الثالث.حممد اخلري حامد عبد 
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 2022ماريس  15سئلت الباحثة مباشرة مع صاحب القصة القصيرة من خلل الفسبوك في التاريخ،  
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لدرجات يف العزيز كاتب وكاتب وصحايف سوداين.خترج يف االقتصاد واالجتماع وخترج أبعلى ا
 19جامعته.

 جامعة يف االجتماعية والعلوم االقتصاد درس.  سوداين وصحفي وابحث كاتب 
 درس كما.  اجلامعة نفس من اإلدارة يف متقدم دبلوم على وحصل ، 2003 عام اخلرطوم
 اليت واهلدااي 14.  خمتلفة سودانية صحف يف عمود وكاتب صحفي.  البلني جامعة يف التأمني
 20.احملالت يف تقدر عليها حيصل

 ب.أعماله األدبية
هناك كثرية من األعمال املكتوبة اليت أنتجها حممد اخلري حامد حبيث يتم تضمينة يف 
أفضل مخسة كتاب.ومن مؤلفاته "لعنة الساعة"وهو عمل أديب علي شكل قصة قصرية 
حيث توجد قصص جمموعة لعنة الساعة التاسعة مبنية عمل الشكل القصيص 

حيث يصف السادر الشخصية,ويعطينا اخللفيات التارخيية اليت تستند املستقر,
اليها,واليت تصبح ضمن العوامل الصارمة اليت حددت اخلطوط العامة هلا,مث بعد هذا 
يدخل الكتاب شخصياته هذه داخل موفق ما,اذا ميثل املوقف "العقدة".مث ميثك 

وجييء الرسديف لغة الكاتب ابخليط الذي يوصل الرسد اىل هنايته املرجوة.
 21حية,شديدة اليحاء,وعمل قدر كربى من الساملة وااجلادة.
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 97(، ص: 2010)سوداني: مسابقة الكتاب نيل غالى للقصة قصيرة، المركز الثاني  ،"لعنة الساعة التاسعة"محمد الخير حامد،  
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 أعماله األدبية ج.
 .مؤلفاهتا:1

 العديد من األعمال األدبية اليت كتبها حممد اخلري حامد,
 الشعر 

 تراتيل على رصيف الشجن )دوان الشعر( .1

 حزمة جراح )دوان الشعر( .2

 القصص 

 واتسم الشيطان )قصص( .1

 (املناضلة الساعة التاسعة )قصصلعنة  .2

 هوس عصري )قصص( .3

 تيجان احلكي )قصص( .4

 السياسة 

 مستقبل املنطقة العربية بعد الربيع العريب )كتاب سياسي إسرتاتيجي( .1

 مستقبلة املنطقة العربية بعد الربيع العريب )كتاب سياسي إسرتاتيجي( .2

 إسرائيل والقرن اإلفراقي )كتاب سياسي( .3

 الرواية 

 األابلسة )رواية(دائرة  .1

 املقال 
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 22هذي رؤاي )جمموعة مقاالت( .1

 
 .اجلائزة:2

 والبحث العلمي منها: وائز يف الشعر والفصة والروايةجلا وحاصل علي عدد من
 عن رواية "دائرة األابلسة". 2019جائزة الطيب صاحل لإلالروائي,اخلرطوم,عام -
الشباب يف جمال العلوم جائزة مركز الفكراالسرتاتيجي ألفضال الباحثني العرب -

السياسة واعالقات الدولية والدراساة االسرتاتيجية,عن حبث "مستقبل املنطقة العربية 
 م. 2018لبنان,-بعد الربيع العريب",بريوت

الكاتب نبيل غايل للقصة  ائزة اندي القصة السوداين,)جائزةج-
 .2010القصرية(,اخرطوم,

خلرطوم,صحيفة أخبار اليوم السودانية جازة القصة للكتاب السودانني الشباب,ا-
 م. 2002

 م. 2007جائزة القصيدة الوطنية علي مستوى الشعراء الشباب -
 م. 2005جائزة الشعر على مستوى جامعة والية اخلرطوم -
وهناك مع جوائز أخرى عديدة نلتها يف على مستوى اجلامعات السودانية,واجلامعة -

 23واكلية واملناشط الثقافية.
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 الباب الثالث 

 النظري اإلطار

النظري عن العاطفة تتكون من مفهوم  لق ابإلطارعيف هذا الباب ستبحث الباحثة عم يت
 العاطفة والعاطفة يف األدب العريب ومقايسها.

 طفةاأ.مفهوم الع

ويقابلها يف اللغة العربية كلمة "انفعال"  Emotionمفهوم العاطفة يف اللغة اإلجنليزة هي 
، ولقرهبا من معىن على األلسن يف الدراسات األدبية ولكين آثرت كلمة العاطفة لشيوعها

، على أن املعاجم دانية كما هو معروف يف علم النفساالنفعال إذ كل مهما ظاهرة وج
ني تفسرها كلمه ح Emotionاإلجنليزية نفسر كال من الكلمتني ابألخرى فتضع أمام 

Sentiment ر علينا استعمال الكلمة ، وهذا ما يساها العاطفة فالكلمتان متقاربتانوهذه معن
بني مراده حىت ال ، وللقارىء أو الباحث أن خيتار ما يشاء يف استعماله بشرط أن املشهورة

 24.يضطرب الدارسون

تكون احلاجة إليها أشد والعاطفة وهي أبرزما ميزة يف األدب ، ويف بعض أنواع األدب 
 25.من أي عنصر آخر
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 180،ص: أصول النقد األدبيأحمد الشايب,  
25

 33أمين، النقد األبي، ص:  أحمد 
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وأما العاطفة عند أمحدالشايب هي أهم وأقو العناصر يف طبع األدب  
,بشخصيتها الفنية,ولكن جيب أن نالحظ أن األثر األدبية ختتلف يف درجة اشتماهلا على 

 26.العاطفة,فقد يكون هذا هو اهلدف من األدب ألهناقد تكون وسيلة لنشراحلقائق

 العرب النقاد بعض حصر: لألفعال التقسيم هذا يف الرب عبد الرحيم عبد طه.  د أما 
 ، وشكر تسبيح الشهوة يف.  والغضب ، والفرح ، واخلوف ، الشهوة: أربعة يف املشاعر هذه
 وهتديدات تلميحات الغضب ومع ، وحنان شوق ابلفرح.  ودعاء اعتذار هناك اخلوف ومع

 27.أليم وتوبيخ

 األدب العريب ب.العاطفة يف

ألسلوب.  قسم النقاد العناصر األدبية إىل عدة أجزاء: العاطفة, واخليال, واملعىن ,واي 
أن العمل األديب مكتمل.  ومع ذلك، من بني العناصر ، ميكن القول مع هذه العناصر األربعة

هو األدب  ، يعترب األدب هو األبرز يف املشاعر اليت ميكن أن خيتربها العمل األديب. األربعة
 بسبب الشغف.

امسه يف األدب ، وملعرفة القدماء مل يستخدم فا العاطفة هي عنصر مهم يف األدب 
، كما يقولون عن األدب األملاين حيث يكثر احلب ولكن ال يوجد حب.  العريب إال مؤخرًا

الرغبة فيه شعرا من ابب ، ووجدت بقات الشاعر البن قتيبةداخله.  فتقرأ على سبيل املثال ط
، وكذلك يف  نه ال يوجد إال يف العصر احلديث، لكنك ال جتد فيه كلمة عاطفة.  ألأو اخلوف
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 31، ص:أصول النقد األدبيأحمد الشايب،  
27

 135-134، ص: النقد األدبي عند العرب أصوله ومناهجهطه عبد الرحيم عبد البر،  
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، وقد كثر تعبري راشد ويف كتب أخرى.  بعد كل شيء، إنه عنصر مهم كتاب العمدة البن
، وهذه املشاعر مشبع عاطفيًا أو لديه مشاعر مملةالكتاب املعاصرين يف التعبري عن أن فالن 

، والعلم املوجود يف اخللود، نظرايت العلم غري دائم يت متنح الصفة األدبية اليت نسميهاهي ال
، زمن املتنيب وبقيت أشعار املتنيبزمن اإللياذة قد مات وبقي اإللياذة ، واملعرفة اليت ماتت يف 

 ، والعقل يتغريفقط. التاريخ، والسبب أن العلم خيضع للعقل والسنة اليت بقيت فيها زمانه
يف وقت ما ، فقد يرى الرأي من شبابه إىل شبابه إىل شيخوخته بسرعة حىت يف شخص واحد
العاطفة اليت هي عناصر األدب قد عرف  28.، وهكذا. تشغيلمث يرى آخر يف وقت آخر

العرب معناها دون امسها,كما عرفوا بواعثها ودواعيها واملثريات اليت هتيجها وتستدعيها ألداء 
 29.دب شعرا كان أم نثرادورها يف صنع األ

-Self)والعاطفة عند أمحد الشايب تنقسم إىل قسمني,وهي:العواطف الشخصية  

regarding emotion)  والعواطف األمية (painful emotion):وهي كام يلي 

 (Self-regarding emotion).(العواطف الشخصية 1

، وملعرفة القدماء مل يستخدم حتملنا الشغف عنصر مهم يف األدب وهي العواطف  اليت 
، كما يقولون عن األدب األملاين حيث يكثر احلب ولكن ال امسه يف األدب العريب إال مؤخرًا

، ية السامية اليت يستهدفها النقادوهذه ليست من انفعاالت األدب  30يوجد حب.  داخله.

                                                             

29,ص  النقد األديبأمحد أمني , 28
   

106,ص يف النقد األديبعبد العزيز عتيق, 29
   

181,صأصول النقد األديبأمحد الشايب ,  30
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لكربايء والذل.وكذالك ، ومن مث تقود الروح إىل اش يف دائرة ضيقة هي دائرة الصدقةألهنا تعي
الثناء على البطولة واألمانة والوطنية مطلقا جيد من مجيع النفوس إصفاء ألنه متصل بفضيلة 

 عامة يشرتك فيها الناس مجيعا.

 (painful emotion).(العواطف األمية 2

وهي مما يثري أمل القارئ وجيعله يشعر مبا يربك حياته ويزعج سالمته ، كاحلسد والغضب  
أس والظلم وحنو ذلك ، ألن اجلودة العالية لألدب يغلبها التنقية النفسية وبث السعادة.  ال والي

.وإذاعة السرور ال البؤس والتربم,ولعل ذلك من وظيفة الفنون اجلميلة  31البؤس واحلزن
كلها.على أن األدب واإلنسان مطلقا ال جيب إشعار نفسه ابآلالم إال أن يكون سقيم احلس  

 يرى احلياة شرورا وآاثما.نقول ذلك مع اعرتافنا أن هذه العواطف.كثيب الطبع 

 

 ج.مقايس العاطفة

قايس العاطفة هي احلالة اليت تتشبع فيها نفس األديب مبوضوع ما تنفعل به وأما م 
نفسه، وأتثر به الكيانة ووجدانه، ويظهر ذلك يف صورة إنفعاالت شيئ كاحلب والبغض 

نني والرجاء واخلوف والطمع والفزع وهي تعد من دواعى الشعر والسرور واحلزن والشوق واحل
 32اليت هتيجه،وينابعه اليت يلبحس منها.

                                                             

183,ص ، أصول النقد األديبأمحد الشايب  31
   

32
 133، ص: النقد األدبي عند العربي أصوله ومناهجهطه عبد الرحيم عبد البر،  
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وينقسم مقايس العاطفة إىل مخسة أقسام، منها: صدق العاطفة، قوة العاطفة، ثبات  
 العاطفة، تنوع العاطفة، مسو العاطفة، وهي كما يلي:

 .صدق العاطفة 1

عم خفاجى صدق العاطفة أن يكون النص األديب منبعثا عن قال أستاذ حممد عبد املن 
 أو الرغبةإنفعاال صحيحا غري زائف، ومعظم قصائد املديح يف األدب العريب حتركها العاطفة

 ، النقاد من العديد قبل من عليها االفرتاء يتم فيها الظهور عدم يف العاطفة صدق من اخلوف
 33.مجالية نظر وجهة من إليها ينظرون الذين أولئك ابستثناء

 يكون حبيث مصطنع أو زائف ال حقيقي هو مما يشع أن العاطفة صدق من ويراد 
 34.القراء قلوب يف.  واملستمعني القراء نفوس يف ويؤثر ودائماً  عميقاً 

 ( قوة العاطفة2

 وال كله، ذلك من األهم يكن مل إنبعد هذا املقايس من أهم مقايس نقد العاطفة  
 احلرارة وتنقل الفين العمل على واضحاً  أثراً  ترتك وعميقة، قوية كانت إذا العواطف، أن شك

 اخلالق، لدى ما مثل فيها املشاعر وغرس املشاعر تلقي.التحفيز يستحق أتثري. والصدق
 والشوق واحلنني احلب مثل الشائعة املشاعر عن يعرب فيما شركاء به، يشعر ال مما وجعلها،

عواطف بعواطفهم ويهشون هلذه  تلتقي ال مجيلة أصداء أعماقهم يف وجيدون والندم، واحلزن

                                                             
33

 47( ص:1995، )القاهرة: الدار العصرية البنائية، مدارس النقد األدبي الحديثمحمد عبد المنعم خفاجي،  
34

 136، ص: العربي أصوله ومناهجهالنقد األدبي عند طه عبد الرحيم عبد البر،  
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املشاركة الوجدانية اليت تضاعفة من إنفعاالهتم، وهذه هي القيمة احلقيقية لألدب احلي 
 35الناض.

 ( ثبات العاطفة3

ويراد بثبات العاطفة إستمرار سلطاهنا على نفس امللشى ما دام يكتب أو ينظم لتبقى  
 ال واهلالة ، يتالشى ال واللهب ،صول الثر األدىب كله،ال تذهب حرارهتاالقوة شائعة يف ف

 درجة.  الراحة من بشعور املستمع أو القارئ يشعر وابلتايل ، اإلشراق يستمر بل ، تتالشى
 ، املختلفة األدبية واألعمال النصوص آايت ابختالف اختلفت ومهما ، هبائها يف االنفعال

 36.طويلة مدة الروح يف يبقى اآلخر والبعض ، مؤقت أتثري له بعضها ، ذلك يف ختتلف فإهنا

 (تنوع العاطفة4

 ختتلف من ويفضلونجعل النقد تنوع العاطفة مقياسا للموازنة واملفاضلة بني الشعراه، 
 أن مبعىن ، الغزل يف ربيعة أيب بن كعمر ، واحد فن على شعرهم يعتمد من على أغراضهم

.ومن  خمتلفة مشاعر من تنبع املختلفة الشعر مقاصد ألن ؛ االختيار سبب هو املشاعر تنوع
كان من الشعراء حمدود مناحى الشعر فليس من الفحول املقدمني يف طباقات الشعراء، 
وأفضل الشعراء عندهم الذين يقدرون على إاثرة العواطف املختلفة يف نفوسنا بدرجة قوية،  

 التجارب من العديد نتيجة هو التنوعذلك، وهذا كاحلماسة واحلب واإلعجاب والشفقة وغري 
 الطبيعة حسب وإمالئها عنها للتعبري املشاعر من لنوع تعرضها عند الكاتب يغري اليت الشعرية

                                                             
35

 138نفس المراجع، ص:  
36 141نفس املرجع، ص:  
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 أن جند ، املثال سبيل على ، الشعر يف.  ذلك كان أاي ،.  املعنية للموضوعات املتنوعة
 يف خمتبئون ألهنم رمبا ، خمتلفة مشاعر إاثرة على القادرون الوحيدون هم املوهوبني الشعراء
 37.خمتلفة بشرية طبائع

  ( مسو العاطفة5

.  اآلخر البعض على متفوق فبعضها ، الدرجة يف تفاوتب القول على النقاد اتفق 
 نلتقي حيث معرض.  اإلنسانية املشاعر من رائع عمل وأشكاله أشكاله جبميع األدب

 األدب هو فيه جتده ما.  املعىن تثريها اليت والعواطف ، الشعر موسيقى تثريها اليت ابلعواطف
 وترقي احلياة متس اليت األخالقية املشاعر يثري الذي العايل واألدب ، احلسية امللذات يثري الذي

 .وعظمتها هبا

 قدرته يف تسكمن النقاد ومن قيمته أن ويزهم ، األخالقية الصفة األدب عن النقاد منو  
 وجهة من الكتاب ألن ذلكأخالفية.  صفة من فيه مبا العتداد دون والسرور اللذة إاثرة على

 أو ،وقبحها جبماهلا وعرضها وشرها خبريها البشرية احلياة وصف سوى وظيفة هلم ليس نظرهم
 38.الطريق تعرتض

 

 

  

                                                             
37

 142نفس المراجع، ص:  
38

 143، ص: النقد األدبي عند العربي أصوله ومناهجهطه عبد الرحيم عبد البر،  
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 الباب الرابع

 مقاييس العاطفة يف قصة قصرية "املناضلة" حملمد اخلري حامد

س العاطفة فهي تنقسم يهذا الباب ستبحث الباحثة حملة عن القصة القصرية ومقاييف  
إىل مخسة أقسام، ومنها: صدق العاطفة وقوة العاطفة ومسو العاطفة وثبات العاطفة وتنوع 

 العاطفة، وهي كام يللي:

 أ. حملة عن القصة القصرية

صدرت القصة القصرية عام قصة قصرية املناضلة من األعمال األدبية حممد اخلري حامد. 
م. وحتكي هذه القصة القصرية عن شخصية غلبة احلزن واخلوف على ما حل ببلده 2010

حىت مات مجيع الناس وتركه وشأنه مما اضطره إىل القتال بقوة يف أرض فلسطني، وقتل 
ذي هذه القصة مأخوذة من الكتاب لعنة الساعة التاسعة وال اإلسرائيلون خطيبها قبل الزواج .

حتكي عن امرأة امسها فاطمة تشعر ابحلزن بسبب املشاكل املختلفة اليت تواجهها ، واالختبار 
صعب للغاية وعليها حماولة إخفاء املشكلة عن مجيع األصدقاء مبا يف ذلك والدهتا لكنها 

 تفشل.

ووصفت املرأة صورة حزهنا وخوفها العميقني مما حدث ، وهجمات اجليش اإلسرائيلي 
هم ، كما تويف حبيبها يف هجوم للجيش اإلسرائيلي على بالدهم ، وتويف عشيقها يف يف بالد

اهلجوم ألنه قتل على يد اإلسرائيليني. . تتناول هذه القصة القصرية اإلنتقال من السالم إىل 
العنف واألسباب اليت جتعل زعيًما رومانسًيا ميكن أن يتحول إىل انشط.  كما جتسد هذه 
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سانية وتلفت االنتباه إىل بشاعة العدوان اإلسرائيلي وأتثريه على اجملتمع القصة مأساة إن
 الفلسطيين.

من املثري لإل هتمام أن هذه القصة القصرية ال تتحدث دائما عن اإلضطراابت  
القصة أيضا جتسد ماسأة  السياسية واإلجتماعية واحلب، ولكنهافيها تتضمن أيضا العاطفية.

  بشاعة العدوان اإلسرائيلي وأثره على اجملتمع الفلسطيين.إنسانية وتلفت النظر إىل

 ب. مقاييس العاطفة

لصدد تريد الباحثة أن حتلل مقاييس العاطفة يف قصة قصرية "املناضلة" حملمد اويف هذا  
اخلري حامد.قصة قصرية "املناضلة" هلا موضوع روح الثورة ، واحلبكة املستخدمة يف القصة 

ب وإايب . ال تكتفيقصة قصرية "املناضلة" مبناقشة موضوع الثورة القصرية هي حبكة ذها
فحسب ، بل حتكي أيضا قصة احلزن و احلب بني الشخصيات . ويف وحون تركز الباحثة يف 

 ماذا إلزاله هذه أوضاع .

 .(صدق العاطفة1

ويراد بصدق العاطفة أن تنبعث عن سبب صحيح غري زائف وال مصطنع حىت تكون  
وجتعله أثرا يف نفوس قرائه وصاميعه قموت اإلبن مثال بعث احلزن والراثء احلار  عميقة خالدة

وانتصار احلق يثري فرحا قواي يف النفس، وجناح يف االمتحال صحة القلب ، وهكذا مىت كان 
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هناك داع أصيل آاثر الفعاالت صحيحة فعل النص األديب مؤثرا وابعنا يف نفوس القرايب 
 39وجدت.

صدق العاطفة يف الفقرة التالية وهي عاطفة اخلوف. واملقتفات الدالة  وجدت الباحثة 
 عليها يف قصة قصرية "املناضلة" كما يلى:

. جديدة ليلة بداية لتعلن الغروب حنو تتجه.  احملتوم مصريها حنو وئيدة خبطى متشي الشمس"
هذه النهاية ..وأان مثلها..بعد حلظة قليلة  ختشى ورهبة،كاهنا هبدوء تتدخرج ،وتتلقا تتثاقل

أمضي إىل عملييت األويل، وال أدري..هل سأحيا ال واصل نضايل بعدها أم أهنا ستكون 
 40هناييت؟.." 

 هل وتتساءل ، احلايل وضعها من خائفة املرأة أن الباحثة ترى يف املقتطفة السابقة 
 كانت لو حىت عملها املرأة تواصل.  خميفة ليلة من جزء مثل.  املخيفة الليلة هذه بعد ستعيش

 وكلها ، وخوف نور بال ليلة ، مظلمة أرض على متشي امرأة.  حياهتا تنهي كيف تعرف ال
 كان به شعرت الذي واخلوف.  حياهتا هناية حىت القتال وعليها ، حلمها وجود إىل هتدف
 .فلسطني الحتالل تستسلم ومل اجلهاد املرأة تلك واصلت وعندما ، فكرهتا

 .(قوة العاطفة2 

س من أهم مقاييس نقد العاطفة إن مل يكن أمهها مجيعا فيها ال شك ييابعد هذا املق 
فيه أن العاطفة إذا كانت قوية عميقة ، تركت أثرها واضحا يف األثر الفىن وبعثت فيه من 
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 136ص:  النقد األدبي عند العربي أصوله ومناهحه،طه عبد الرحيم عبد البر،  
40

 45، ص: لعنة الساعة التاسعةامد،محمد الخير ح 
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من  احلرارة وصدق التأثري ما هو جدير أبن حيرك عواطف املتلقني وأن يبث يف نفوسهم
نفعاالت مثل ما لدى املبدع ، وأن جيعلهم من حيث ال يشعرون شركاء فيما يعرب عنه من إلا

مشاعر عامة كاحلب واحلنني والشوق واحلزن واألسف ، وجيدون يف أعماقهم ذلك الصدى 
اجلميل ال لتقاء العواطف هي مشاعرهم ، وهم عرضة للمشاركة العاطفية اليت تضاعف 

 41.لقيمة احلقيقية لألدب املفعم ابحليوية واحليويةعواطفهم ، وهذه هي ا

 املقتطفات الدالة على قوة العاطفة كما يلي:  

"ومثلما تثري الشمس حنو ذاك املصري هبدوء و وجل، كنت..أان بعدك يف هذه احلياة،أسري بغري 
اهتمام.رمبا حاولت أن أخفي ذلك عن مجيع صديقايت وفشلت.حيت أمي، عندما تراين هبذه 

 42احلالة، كانت تسألين بلهفة وحنان.

 كل عن وحزهنا خوفها ختفي ، وقلقها فاطمة خوف تصور يف املقتطفة السابقة، 
 . وأما املقتطفة كما يلي:فاطمة والدته سألت شديد وحبنان ،وأمها أصدقائها

"بعد حلظات قليلة أمضي إىل عملييت األويل. وال أدري..هل سأحيا ال واصل نضايل بعدها أم 
 43.أهنا ستكون هناييت؟. 

 لتواصل ستعيش فهل ، حياهتا على فاطمة خوفيف املقتطفة السابقة، حتكي عن  
 .فلسطني أهل مثل ستموت أم كفاحها
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 138، ص: النقد األدبي عند العربي أصوله ومناهجهطه عبد الرحيم عبد البر،  
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 45، ص: لعنة الساعة التاسعةمحمد الخير حامد،  
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 45نفس المراجع، ص:  
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 من أكثر الفشل من واخلوف، القتال يف فشلها من فاطمة خوف عن خيربان أيًضا هنا 
 . وأما املقتطفة كما يلي:املوت من اخلوف

 44"!! نفسه املوت من خويف من أكثر يبدو فشلها من " خويف

يف املقتطفة السابقة، حتكي عن خائفة فاطمة من فشلها يف القتال، وهذا اخلوف أكثر  
 من اخلوف من موهتا.

 .(ثبات العاطفة3

العاطفة هي استمرار سلطاهنا على نفس احلبكة ما دامت مكتوبة أو املراد ابلثبات  
مرتبة حبيث تظل قوهتا شائعة يف فصول العمل األديب كله، وال تنطفئ حرارته، هليبها ال يهدأ 
وهاله ال يبهت، بل يتألق وهكذا يشعر القارئ أو املستمع ابلتألق.  يتفاوت فيه املستوى 

يف الدرجة ابختالف آايت النصوص واألعمال األدبية،  العاطفي يف روعته، مهما اختلف
 45بعضها له أتثري مؤقت، والبعض اآلخر يبقى يف الروح لفرتة طويلة.

، املقتطفات الدالة على ثبات العاطفة يف مكتئبة وتبدو القلق يصور منه فاطمة خوف 
 قصة قصرية "املناضلة" كما يلي:

                                                             
44

 46نفس المراج،  
45

 141، ص: النقد األدبي عند العرب أصوله ومناهجهطه عبد الرهيم عبد البر،   
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 إىل احلديث جمرى أحول.  عليها االجابة أخشى.  كالمها من وأمتلص ، أهرب "كنت
.  عليها وحتايلي قصدي إىل تنتبه أدعها أن دون ، فيه أحادثها أن هي حتب ، آخر موضوع
 46! .. ؟ مكتئبة أبدو وملاذا ، دراسيت أخبار عن اليوم سألتين وعندما

 كانت ، خماوفها عن والدهتا سألتها عندما فقرة السابقة، تصف مهوم فاطمةليف ا 
 .آخر موضوع إىل احلديث وحتول والدهتا أسئلة دائًما تتجنب

 .(تنوع العاطفة4 

جعل النقاد تنوع العاطفة مقياسا للموازنه واملفاضلة بني الشعراه، فيفضلوا من تنوعت  
أغراضه على من وقف شعره كله على فن واحد كعمر بن أيب ربيعة يف الغزل، أي أهنم جعلوا 

التفضيل ألن أغراض الشعر املتنوعة تنبع من عواطف منتوعة، ومن  تنوع العاطفة من دواعي 
كان من الشعراء حمدود مناحي الشعر فليس من الفحول املقدمني يف طبقات الشعراء، وأفضل 
الشعراء عندهم هم الذين يقدرون على إاثرة العواطف املختلفة يف نفوسنا بدرجة قوية،  

 ذلك.كاحلماسة واحلب واإلعجاب والشفقة وغري 

وهذا التنوع يكون حمصلة لكثرة التجارب الشعرية اليت جتعل يف استطاعة األديب إذا  
تعرض لنوع من العاطفة أن يفنت يف التعبري عنها ، وأن يصرف القول فيها تبعا لتنوع طبيعة 

 املوضوعات اليت ترتبط هبا أاي كانت.
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 46، ص: لعنة الساعة التاسعةمحمد الخير حامد،   
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ن يقدرون على إاثرة ففي الشعر مثال جند أن الشعراء املوهوبني هم وحدهم الذي 
 47العواطف املختلفة ، وذلك لعلهم خبفااي الطبائع البشرية املتعددة.

 املقتطفات الدالة على تنوع العاطفة يف القصة القصرية املناضلة كما يلى:  

 عاطفة احلزن  (1

 48" مالك.. اي بنيت؟ ملاذا ال تفرشي و تفرحي مثل بقية البنات؟"

 أخرى األمر وتكرر مرة قرنفلة يف واضح بشكليف املقتطفات السابقة الشعور ابحلزن  
 هذه يف املرأة أن الباحثة تعرف االقتباس هذا من .حدث مما األمل وخيبة ابخلوف الشعور
 املرأة حزن ختيل.  فيها تعيش اليت الظروف وعلى هبا تسببت اليت اخلسارة على حزينة القصة

 سألته.  حزينة حالة يف ابنتها أن والدهتا وعرفت والدهتا سألت عندما.  السابق االقتباس يف
 .السبب ما حزنه سبب

 عاطفة الغضب (2

" وعندما سألتين اليوم عن أخبار الدراسيت، وملاذا أبدوا مكتئبة..؟ جوابتها خيبث مل 
 49.تغهده يف من قبل"

  ا، حالته عن اخلطأ الوقت يف ألن سألت أمهايف هذا القسم يظهر الغضب  
 ذلك يف تحدث ما لكن العرش، أايم قبل ،حبيبها بوفاة الحدها تحدث ملا كرهها

                                                             
47

 142، ص:النقد األدبي عند العرب أصوله ومناهجهطه عبد الرهيم عبد البر،  
48

  45، ص: لعنة الساعة التاسعةمحمد الخير حامد،  
49

 45نفس المراجع, ص:   



27 

 

 

ا لباًسا جعلت اليوم
ً
 اوأطفاهل اوجرياهن اعائلته مجيع تاستشهد حيث ، للغاية مؤمل

 ما كل أخذوا الذين ، اإلسرائيليني بسبب الغضب تونشأ.  اوشأهن اوتركوه
 .ابملساعدة شعرت أن اهل حيق ال اأهن لو كما ،الديه

 عاطفة اخلوف (3
 بداية لتعلن الغروب حنو تتجه.  احملتوم مصريها حنو وئيدة خبطئ متشي الشمس  "

 وأان.. النهاية هذه ختشى كأهنا ورهبة، هبدوء تتدحرج. وتتلكأ تتثاقل. جديدة ليلة
 سأحيا هل..  أدرى وال ، األويل عملييت إىل أمضي قليلة حلظات بعد..  مثلها

 50!؟ هناييت ستكون أهنا أم بعدها نةايل ألواصل

 كانت إذا فيما وتفكر ، احلايل وضعها ختشى املرأة أن الباحثة ترى ، االقتباس من
 كانت لو حىت عملها املرأة تواصل.  خميفة ليلة من جزء مثل.  املخيفة الليلة هذه بعد ستعيش

 وكلها ، وخوف نور بال ليلة ، مظلمة أرض على متشي امرأة.  حياهتا تنهي كيف تعرف ال
 ، عقله كان ابلرهبة وشعره.  حياهتا هناية حىت القتال وعليها ، حلمها وجود إىل هتدف
 .فلسطني الحتالل تستسلم ومل جهادها املرأة تلك واصلت وعندما

 عاطفة احلب  (4
 ربنا. شوية روحك تظبيت وبتحتاجي بتعكر املذاكرة جو مع مزاجك عارفة " ألىن
 51وينجحقك". أمانيك حيقك ربنا بنيت اي يوفقك
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 الروح وتعطي ابنتها األم هتدئ وحب بشغف.يف املقتطفة السابقة يصف عاطفة احلب 
 .واحلنان ابحلب

 الذي املوقف من خوفه يف الرئيسية الشخصية إبراز يف حامد اخلري حممد أعظم ما هذا 
 على أيًضا ولكن ، اخلوف مشاعر على فقط يركز ال ، القصرية القصة هذه يف.  يعيشه

 ، احلب قصص: املثال سبيل على ، األخرى الشخصيات تثريها اليت األخرى املشاعر
 .الغاضبة والعواطف ، الشوق ومشاعر ، احلزينة والعواطف

 مسو العاطفة  .(5

 تفق النقاد على أن املشاعر تتفاوت يف الدرجة ، فبعضها متفوق على البعض اآلخر.إ 

تلف صوره وأشكاله معرض كبري لشيء العواطف اإلنسانية . معرض نلتقى فيه خمواألدب على 
بعواطف تثريها موسيقى الشعر ، وعواطف تثريها معانية . ما ثلتقى فيه أبدب يثري لذة حسية 

، وأدب أرقى يثري شعورا أخالقيا ميس احلياة ويبعث على ترقيتها ومسوها وعلى هذا فأمسى 
 دبية هي اليت الضمري وتزيد حياة الناس قوة.العواطف األ

ومن النقاد من ينفي عن األدب الصفة األخالقية ، ويزهم أن قيمته تسكمن يف قدرته  
على إاثرة اللذة والسرور دون العتداد مبا فيه من صفة أخالقية . ذلك أن األديب من وجهة 

يها من خري وشر وبعر ضها مبا نظرهم ليست له وظيفة إال أن يصف احلياة اإلنسانية مبا ف
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تضمه من مجال وقبح ، واألديب ال يستطيع كلما هم بعمل أديب أن يتوقف ليسرتضى 
 52األخالق لتبارك عمله . أو تقف حائال يف سبيله.

 يف مسو العاطفة نرى يف الشخصيات كما ييت:  

 أن منه طلبت.  املقاومة يف وزميلك صديقك ، حسن أمام أقف وأان إال بنفسي أشعر "ومل
 أنت كنت اليت العملية بتلك أقوم وأن مكانك يضعوين أن رجوهتم..  املقاومة أفراد إىل يضمين

 كثرياً  وستفرح..  عىن سرتضى أنك أعرف..  التحدي لذلك نفسي هيأت..  هلا خطط من
 53".هناك التقيك عندما معاً  وحنتفل

 ضد احلرب يف مات الذي خطيبها حمل حلت اليت فاطمة نضال القصة هذه تصف 
 .وطنها عن الدفاع يف انشطة فاطمة وأصبحت ، إسرائيل

 .االنتقال وتصور فاطمة خماوفلذا مسو العاطفة هنا: ميكننا أن نرى من منظور  

خالصة من التحليل أعلها تسجلو الباحثة يف قصة قصرية "املناضلة" حملمد اخلري  
.  خمتلفة أبشكال واحلزن اخلوف ملشاعر مقاييس ذاهتا حد يف الشخصية هذه جتسدحامد. 

 .حامد اخلري حممد شخصية عظمة على يدل وهذا
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 الباب اخلامس

 ختمة

قرتاحات اليت ريد الباحثة أن تسجل النتائج واالويف ختام هذه الرسالة العملية، ت 
 حصلت عليها الباحثة يف مرور كتابة هذه الرسالة. 

 النتائج (1

الباحثة هذه الرسالة بعنوان مقايس العاطفة يف قصة قصرية "املناضلة" بعد أن حبثت 
: وجدت ية حتليلية(، فلخصت الباحثة النتائج كما أييتحملمد اخلري حامد )دراسة وصف

الباحثة كل مقاييس العاطفة يف قصة قصرية "املناضلة".أما مقاييس العاطفة الواردة يف 
طفة وقوة العاطفة وثبات العاطفة وتنوع العاطفة قصة قصرية "املناضلة" فهي: صدق العا

 العادي غري اخلوفومسو العاطفة. مث النتائج اليت وجدهتا الباحثة يف هذه البحث هي: 
 بال تقاتل اروحه لكن ، ستسلمت يكاد جعلتها الرئيسية الشخصية اهب شعرت الذي
 من واجملتمع اأقارهب أجل من للتضحية االستعداد على حادثة اأجربهت حىت ، توقف
 م.بالده سالم أجل

 القرتاحاتا (2

قبل أن ختتم الباحثة هذه الرسالة العملية تريد الباحثة أن تسجل بعض التوصيات، كما 
 يلي:
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قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة  طلبة الرسالة هذه من يستفيد أن الباحثة وأتمل (1
 الرانريي اإلسالمية احلكومية.

قسم اللغة العربية وأدهبا ابلدراسة املختلفة يف جمال  وأتمل الباحثة أن يقوم طلبة (2
  روة األدبية للقسم.ثالسيكولوجية األدبية ألجل ال

 اآلداب كلية مكتبة وخاصة الرانريي جامعة مكتبة تقوم أن الباحثة وأتمل (3
 حىت. املعاصر األدب يف وخاصة العربية، الكتب بتجهيز اإلنسانية، والعلوم
 مهامهم. إجناز الطلبة على يسهل
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