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الباب األول
مقدمة
أ .خلفية البحث

األدب هو نوع من األنواع الفن الذي يعكس حياة اإلنسان ،فمن الطبيعي أن
األعمال األدبية هي يف الطلب من قبل كثري من الناس .ابإلضافة إىل ذلك ،فإن
أيضا على إعادة إضفاء الطابع اإلنساين على البشر املشوهني
األعمال األدبية قادرة ً
نسبيًا من اجلانب اإلنساين .ولكل هذا حتدث ألن األعمال األدبية حتتوي على العديد
من الرسائل األخالقية اليت يتم نقلها مبهارة ومجال حبيث ال يشعر اجلمهور أنه يتم
رعايتها.
رأى حسن جاد حسن أن القصة هي حكاية تعتمد على السرد والصف وقد
يدخل فيها احلوار وعناصرها الفنية احلديثة والسرد والشخصية والزمان واملكان والفكرة.
وقال حسن جاد حسن إن الكتبة األدبية تعتمد دائما على السرد ومستوى احلوار ميكن
أن يدخل فيه أحياان ويلتزم ابلرتاكيب السردية والشخصيات والتوصيفات والزمان واملكان
واألفكار ووجهات النظر وكذلك الرسائل الضمنية1.وعرف هيغل أن االدب واقع
اجتهادات كثرية ومناقشات مستفيضة ،فهذا هيجل يربط أمناط اإلنتاج األديب ابملراحل
2
التارخيية اليت مرت هبا البشرية.
عند التعمق يف نوع الرواية جند رواايت يف أشكال كثري مثل رواية الرعب
والغمضة وامللهمة واحلب وغريها .يف هذه الدراسة ،سيقوم الباحث بفحص الرواايت

1حسن جاد حسن ،األدب املقارن( ،القاهرة :جامعة األزهر ،)1978 ،ص 77

2سامية داودي " ،ميخا ئيل ابختني :الرواية مشروع غري منجز" ،جامعة تيزي وزو ،العدد ،13
 ،2013ص 72
1

2

ذات النوع احلب .هتيمن رواايت احلب على اجلانب املثايل من احلب والعبادة .وتتحدث
عن الشخصية .وهي شكل من أشكال اهتمام الفرد مبشاكل احلياة .ألنه يناقش
قواي،
األشياء يف شكل مشاعر .جيب أن يكون السرد أو النص املقدم يف الرواية احلب ً
ويعرب عن مشاعر عاطفية من الغموض والتعقيد.
يف احلياة املعيشية جيب أال ينفصل البشر عن احلب .هناك العديد من أشكال
احلب اليت خيتربها اإلنسان يف هذه احلياة مثل حب اخلالق وحب الوالدين وحب األشقاء
وحب الوطن وحب الطبيعة وحب الزوجة واألطفال وغري ذلك الكثري .وأما هذه
الدراسة يريد أن كشف األشكال احلب يف رواية اليوم املوعود.
رواية اليوم املوعود لنجيب الكيالين حتكي عن اتريخ احلرب الكربى بني مصر
وفرنسا حيث تكون هذا احلرب يف القرن الثالث عشر .كان مصر بقيادة امللك صاحل.
يزاعم امللك صاحل بقوي وحازم وشجاع وعادل وميلك صفات الكرمية .ولكنه يعاين حاليا
من مرض مزمن جيربه على البقاء يف غرفته رغم أن منطقته مهددة هبجمات العدو .بينما
كان يقود فرنسا األمري لويس التاسع .أما هو زعيم صلييب كان يتمتع بطابع متعجرف
وجشع للغاية ملد سلطته إىل أرض مصر.
عندما ننظر احلرب من منظور اجتماعي ستظهر وجهات نظر سلبية خمتلفة مثل
العداء والعنف واحلزن وما إىل ذلك .لكن وراء كل ذلك كشف جنيب كيالين أن هناك
أشياء إجيابية يف خضم احلرب أحدها :احلب حق للجميع .لكل فرد احلق يف وقوع
احلب .كما أن احلب حاجة بشرية يف احلياة .أطلق عليها اسم قصة احلب اليت حدثت
بني عدانن  -رجل حبه لزمردة؛ عبيد مجيل وأذكياء ونبالء.
وكذلك زمردة يف حب عدانن الذي كان صاحب عملها .حط من قبل ويل
عهد امللك الذي كان يغار من عدانن وألقاه يف السجن دون أن يفعل شيئًا خاطئًا
وجعل زمردة زوجته توران شيخ .لكن عدانن ميكن من الفرار من السجن وكذلك متكن
زمردة من اهلروب من إشراف الشاه.

3

وجيد قصة احلب األخر يف هذه الرواية يعين عاشها الصلييب مارسيل .وقعت
مارسيل يف حب ايقوتة وهي امرأة غجرية كانت جاسوسة للمسلمني وتوظف أن جتسس
دائما على الصليبيني ابلتوسل للحصول على الطعام للبقاء وقيد احلياة ونشر سحر
ً
أسلوب رقصها وصوهتا الشجاع حىت تتمكن ايقوات من البقاء يف الصليبيني.
ب .مشكلة البحث
وبناء على ما ذكر يف خلفية البحث السابقة فمشكلة البحث اليت سيحاوهلا
الباحث يف هذه الرسالة يعين" :ما عناصر احلب اليت حدثت يف رواية "اليوم موعود"
لنجيب الكيالين من حيث دراسة حتليلية وصفية ؟
ج .الغرض من البحث
أما الغرض من البحث يف هذه الرسالة عناصر احلب يف رواية "اليوم املوعود"
لنجيب الكيالين من حيث حب الناس للرب ، ،حب الوالدين ألوالدمها ،حب
األصدقاء واألقارب ،حب بني الرجل واملرأة ،حب بني الزوجني.
د .معاين املصطلحات
 -1احلب
أصلها هو احلب الذي حيب احلب ويصبح حبا 3.وأما اصطالحا احلب مبعىن
4
املودة ،وبني الفالسفة ،امليل إىل حب الناس أو األشياء.

3مجمع الغة العربية ،المعجم الوسيط( ،القاهرة :مكتبة الشروق الدولية2004 ،م) ،ص 150

4نفس املراجع ،ص 101
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 .2الرواية
الرواية هي جزء من النثر الذي يتم تقدميه يف شكل قصة ،هلا حبكة وموضوع
معقد والشخصيات العديدة ومليء ابألجواء املختلفة وإعدادات القصة .كما أهنا الرواية
يف اإلندونيسي تعرف بنفس مصطلح احلب 5.وإما الرواية حاضرة يف اجملتمع ،مبا يف ذلك
العاطفة أو العقل ألهنا نتاج اجملتمع 6.جيادل فيليب هامون أبن الرواية هي واقعة
7
مكتوبة.
ه .الدراسات السابقة
أما دراسات السابقة اليت كتبت حتت املوضوع احلب يف رواية "اليوم املوعود"
لنجيب الكيالين تتعلق ببحث جامعي األخرى يف نظرية رومانتيكية التوجني ،منها:
-1

-2

الرواية اليوم املوعود قد يبحث من طلبة يف جامعة سوانن جونونج جايت
اإلسالمية احلكومية ابندونج ،امسها فأوىل عاتك خملص .تبحث عن أسلوب
القصر يف رواية اليوم املوعود لنجيب الكيالين ابستخدام الدراسة األسلوبية.
يفرق هذه الدراسة مع كتبت فأوىل عاتك خملص يف دراستها يعين يف نظريته
ويساوي يف روايته.
والثاين أم الرسالة لقطر الندا ،وهي طالبة يف قسم اللغة العربية وأداهبا ،بكلية
االدب والعلوم اإلنسانية ،يف اجلامعة سونن جونونج جايت اإلسالمية
احلكومية ،مبوضوع رسالة " األمر والنهي يف الرواية اليوم املوعود لنجب
5جوجو جوبيده ،الشخصية الرئيسية يف رواية ليل وقضبان لنجيب الكيالين :دراسة سيكولوجية

لسيغموند فرويد" ،الرسالة( ،بننت :جامعة سلطان موالان حسن الدين اإلسالمية احلكومية بننت ،)2018 ،ص 4
6لؤلؤ أغوسطني" ،الصراع السيكولوجي يف رواية الكرنك لنجيب حمفوظ من خالل منظور كورت

ليوين" ،الرسالة( ،ماالنج :جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ،)2019 ،ص 26
7سامية داودي ،املرجع السابق ،ص 74

5

-3

الكيالين" .يف هذه الدراسة ،توجد أوجه تشابه يف موضوع البحث ،يفرق
هذه الدراسة مع كتبت فأوىل عاتك خملص يف دراستها يعين يف نظريته
ويساوي يف روايته.
أم الثالث والن راهينيت ،طلبة أطروحة الدبلوم يف جامعة سوانن جونونج
جايت االسالمية احلكومية ابندنج بعنوان"االفرتاضات املسبقة يف أفعال
الكالم يف رواية اليوم املوعود لنجيب الكيالن ،أما يفرق هذه الدرسة مع
كتبت والن راهينيت يف دراستها يعين يف نظرية ويساوي يف روايته.

نظرا إىل الدراسة السابق اليت تقدم ذكرها فإن اجلواب اليت تفحص رواية اليوم
املوعود مل يلتفت النظر إىل البحث عن العناصر احلب فيها ،فلذلك رأى الباحث أبن
هذا البحث يكون مهما ابلتام.

6

الباب الثاين
اإلطار النظري
أ.

مفهوم احلب
كان كلمة (احلب) ترجع يف األصل إيل كلمة أحب -ححيب-حبا-حمبة ،مما يعين

أن حتب بعمق .وأما احملب هو فاعل من أحب .يف قاموس أكسفورد احلب يعين احلب
الذي يعين "أن يكون لديك عاطفة" .أو عطاء عميق لشيء .لديه عاطفة قوية أو احلنان
جتاه شيء.

1


رواه البخاري يف احلديث القدس (ع ْن أح ْيب ره ْرية ر حضي اهلل عْنه ،قال  :قال رس ْول
حاهلل صلى اهلل علْيه وسلم  :إحن اهلل ت عاىل قال  :من عادي حيل وليا ف ق ْد آذنْته حاب ْحلر ح
ب ،و
ْ
ْ
ح
ٍ
ضته علْيه ،و ما ي زال عْب حد ْي ي ت قرب إحيل حابلن وافح حل
ما ت قرب عْب حد ْي بحشيء أحب إحيل مما افْرت ْ
حىت أ ححبه ،فحإذا أحب ب ته كْنت مسْعه ال حذي يسمع بحه ،و بصره ال حذي ي ب ح
صر بحه ،و يده ال ح ْيت
ْ ْ
ْْ
ْ ْ
ي ْب حطش حهبا ،و حر ْجله ال حيت ميْ حشي حهبا ،و إح ْن سأل حين أل ْع حطي نه ،و لئح حن ْ ح
ين أل حعْيذنه .رواه
است عاذ ْ
ْ
ْ ْ
البخاري.

2

منظرا لعبد حمبوب،
وقد أوضح احلديث ،أن هللا سبحانه وتعاىل سيصبح ً
وسيصبح مسعه يديه للعمل ورجاله ميشي.
يف تفسري القسيمي الذي كتبه القامسي مجال الدين  ،درس احلب من سورة البقرة
اآلية  195هو حب هللا الذي أظهره لعبده جبعل حياته مرحية وجعل كل سلوكه خرياً أو
1

Muhammad Rizqi Fauzi, Al-Hubb Fil-Qur’an Kajian Tafsir Marah Labid Karya Syaikh Nawawi,
Skripsi, 2016, hal 14
 juz 20 (Makhtabah Syamilah, Ishdaruالتواضع Kitab Shahih Bukhari, Hadis nomor 621, Bab,

2

Ats-Tsani), hal 158

6

7

حنو اخلري .واملراد من الذين يصنعون الصالح يف تفسريهم هم الذين يشملون اخلري يف كل
عمله.

3

وحبسب سيد قطب يف تفسريه يف القرآن قال:
أن احلب هو حب ليس جمرد اعرتاف من الفم وليس خياالً يف التمين .ولكن
جيب أن يقرتن مبوقف من اتباع رسول هللا ،وتنفيذ أوامره ،واتباع منهج يف احلياة .مت
فحصه يف تفسريه يف سورة علي عمران  31أن اآلية تعاقب أولئك الذين يدعون حب
هللا ولكنهم ال يتبعون طريقة احلياة اليت علمها النيب .فيدعى مثل هذا الشخص كذاب
حىت يتبع تعاليم هللا وشريعة رسول هللا .مث جيادل يف أن الدين الذي حيبه هللا دين مليء
4
ابلصور الكاذبة وليس دينًا مليئًا ابألوهام.

فقال أبو بكر الوراق إذا تقادحت جواهر النفوس املتقاطعة بوصل املشاكلة،
انبعثت منهما حملة نور تستضئ هبا بواطن األغضاء ،فتحرك إلشراقها طبائع احلياة.
فيصور من ذلك خلق حاصر للنفس متصل خبواطرها يسمى احلب .سأل محاد الرواية
عن احلب ما هو؟ فأجابه :احلب شجرة أصلها الفكر .وعروقها الذكر ،وأغصاهنا السهر،
وأوراقها األسقام األسقام ،ومثرهتا املنية .ورأى معاذ بن سهل احلب أصعب ما ركب،
5
وأسكر ما شرب .وأقطع ما لقي ،وأحلى ما اشتهى ،وأوجع ما بطن ،وأشهى ما علن.
رأى مصطفى حممود أبن احلب هو كلمة اجلميلة الوحيدة اليت يتحرك فيها
االنسان ويفصل فيها امرأة ابذات يطلبها ابالسم ويعلن ارتياحه لوجوده معها .واحلب
هو الكلمة الوحيدة اليت تتضمن حريته واختياره ومزاجه وشخصية .وبشكل أكثر حتديدا

3
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Qutub Sayyid, TerjemahanTafsir Fi zilalil Qur’an cet ke 3, Depok: Gema Insani, 2006, Hal 58.
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أمحد تيمور ابر ،احلب واجلمال عند العرب( ،دار الكاتب العريب ،)1982 ،ص 13

4

8

إنه يفتح بيته وقلبه ونفسه وروحه .ويستقبل روحا أخرى .ويستضيفها وأيتنس هبا
6
وينتعش هبا كما ينتعش بدخول الشمس إىل غرفته.
الوجود احلب الذي يتبعه حزن ،وأتيت املعاانة من التكلفة واملشقة ،واحلب الذي
يعاين به صاحبها مصاعب العاطفة املستمرة ،والتأمل املستمر وغري املنقطع ،وامليتم،
واالنتقال إىل عبادة احلبيب ،والعبادة كما حيددها ابنه .سيد أحد كهنة اللغة "عجب
احملب ابحملبوب يكون يف عفاف احلب ودعارته ".والكلمة مأخوذة من الشجرة اليت
7
يقوهلا العشاق ،واليت تتحول إىل اللون األخضر ،مث ترن وتصفر.
تشمل عالمات احملبوب :الرغبة يف رؤية احملبوب  ،والرغبة يف التحدث معه ،
ومساع كل حديث له  ،وتصديقه رغم أنه يكذب  ،واالتفاق على أنه غري عادل.
احلب قدرة عظيمة يف احلياة حتتوي على قيم نبيلة مثل التضحية والعناية والطاعة
واحلنان واأللفة والعبادة .احلياة غري مكتملة إذا مل تتعامل معها ابحلب .يف حياتنا لسنا
وحدان هناك أانس حيبون  ،هذه احلياة موجودة ابحلب .الشخص يفعل شيئًا ألنه يشعر
8
ابحلب.
ب .أنواع احلب

بقي ابن حزم يف تصوره لعاطفة احلب واحداي من جهة بقاء هذه احلالة حالة
مسرتة فقال ،أبن احلب يقع بني اثنني وال ميكن أن يتكثر من حيث أنه عشق ،مبعىن أن
اإلنسان ال يستطيع أن حيب حمبوبني يف اآلن نفسه حبا صادقا ،يصل إىل حالة الالوعي
حبيث يرى الدنيا من خالل هذا احملبوب ،ألن حالة احلب الفردي العميق عالقة
صحيحة تقوم على التبادل املطلق .والعطاء هبذا املفهوم لذات انسانية واحدة ،ال ميكن
6

مصطفى حممود ،يف احلب واحلياة( ،القاهرة :دار املعارف ،)1999 ،ص 18

 7املكتب العاملي للبحوث ،احلب عند العرب دراسة أدبية اترخيية( ،بريوت :دار مكتب احلياة،
 ،)2010ص 18
M Munandar Sulaiman, Ilmu Budaya Dasar, (Bandung: ERISCO, 1995), Hlm. 49.
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9

أن يتكثر من جهة ،ومن جهة أخرى ال يوجد امكان استيعاب حمبوبني لقدرة نفس
9
واحدة ،متوهلة بنفس واحدة أخرى.
وأعظم ما يكون اخللظ يف معاين احلب عندما نكون يف مرحلة املراهقة؛ ألننا
نكون أحوج ما نكون لوجود شخص جديد يف حياتنا يعرتف بنا ومبشاعران ويقدرانن
ويعطينا من األمهية ما ال جنده عند األهل واألصدقاء ،وهذه هي طبيعة املرحلة .اتفق
كثري من الكتاب واملفكرين والشعراء واخلرباء النفسيني واالجتماعيني على أن مفهوم
احلب ،كتجربة نعيشها أو أنمل فيها ،ختتلف وختتلط بشكل كبري على الفتة الغالبة من
الشباب ،وقد أرجعوا السبب يف ذلك لطبيعة املراهقة ،وقد أرجعو السبب يف ذلك
لطبيعة املراهق الذي يريد أبي شكل من األشكال أن يعيش مشاعر احلب مع شريك
آخر ،أما السبب اآلخر فهو الدور األكرب واألبرز الذي تلعبه وسائل اإلعالم حينما متال
أدمغتنا مبشاهد حب تلك املشاهد الفجة واليت هي ابعد ما تكون عن احلب
10
احلقيقي.
احلب هو أساس احلياة  ،واجملتمع البشري ال يستطيع أن يعيش بدونه .يصف
الباحث يف هذه الرسالة عدة أنواع من احلب  ،وهي:
 .1حب الناس للرب
تتفق األمة كلها على أن حب هللا ورسوله واجب ،وأن حمبة هللا ورسوله هي الغاية
األمسى للمكانة اليت يصل إليها املسافر هلل سبحانه وتعاىل ،ومجيع احملطات اليت حيققها
هي مثرة ذلك .حمبة هللا تعاىل.
ودليل حمبة العبد هلل تعاىل اثبت يف قوله عز وجلٓ ( :اايي ها ال حذيْن آمن ْوا م ْن ي ْرتد
حمْنك ْم ع ْن حديْنحه فس ْوف أيْتحى ٓالل بحق ْوٍم ححيب ه ْم و ححيب ْونه) 11،وقوله تعاىل( :وال حذيْن آمن ْاوا اشد
 9حامد أمحد الدابس ،فلسفة احلب واألخالق عند ابن حزم األندالسي( ،عمان :دار اإلبداع،
 )،1993ص 173
10
11
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ۤ
ۤ
حبا حٓللح) 12،وقوله عز وجل( :ق ْل اح ْن كان آابؤك ْم وابْناؤك ْم واح ْخوانك ْم وا ْزواجك ْم
وع حش ْريتك ْم وا ْموالح اقْرتفْ تم ْوها وحجتارة ختْش ْون كسادها وم ٓس حكن ت ْرض ْوهنا احب احلْيك ْم حمن
ٓاللح ورس ْولححه وحجه ٍاد ح ْيف سبحْيلح حه فرتبص ْوا ح ٓىت أيْحيت ٓالل حاب ْم حره و ٓالل ال ي ْه حدى الْق ْوم
الْ ٓف حس حق ْني) 13.واإلسالم دين احلقيقة والواقع ،ال دين اخليال والوهم ،فهو ال ينفي أن
تكون هناك حمبوابت للإلنسان ،ألن ذلك يف جبلة اإلنسان ،فهو حيب أهله وعشريته
وأمواله ومسكنه ،لكن ال ينبغي أن يكون شيء من كل مايف الدنياال واألخرة اثر عنده
14
من هللا ورسوله ،وإال فهو انقص اإلميان ،حيب أن يسعى للكمال.
إن حب العبد هلل تعاىل منزلة ترتفع بصاحبها إىل أعلى درجات السمو والكمال
والتنزه ،وهذه املنزلة تستدعي من صاحبها أن يؤثر حمبوبه كما هو الشأن يف كل حمب،
بكل شعب من شعاب قلبه وفكره ،وأن يضحي يف سبيله بكل رغبة من رغباته ،وأن
يتحمل يف رضاه كل عناء ،ويصرب على كل بالء 15.وإذ كان األمر هبذه املثابة ،فحب
العبد هلل هو اإلميان احلق ،وليس اإلميان احلق جمرد املعرف وإذعان النفس ،وبعبارة
أخرى :اإلميان احلق هو إميان احلب هلل املنفعل به ،الذي يؤثره نفسه ،وتبدو ااثرحبه يف
16
مجيع أقوله وأفعاله وتصرفاته.
إننا بقليل من التأمل جند أن هللا عز وجل أهل لكل حب ،وأنه أوىل بتعلق
17
القلب من حب املرء لوالده ونفسه الىت بني جنبيه.
 .2حب الولد للوالدين

12
13
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17

نفس املرجع ،ص 118

11

النفوس الكرمية جمبولة على حب من أحسن إليها ،والقلوب تتعلق مبن كان له فضل
عليها وعلى حسب عظم الفضل يكون التمكن من القلوب .وليس أعظم إحساان وال
أكثر فضال بعد هللا سبحانه من الوالدين فقد قرن هللا تعاىل حق الوالدين حبقه وشكرمها
اع ب د وا الل وال ت ْش حرك وا
بشكره وأوصى هبما إحساان بعد األمر بعبادته فقال عز وجل (و ْ
18
اان).
بحهح ش يْ ئًا ۖ و حاب لْوالحد يْ حن إح ْح س ً
 .3حب الوالدين ألوالدمها
حب من استودعتهم هللا إايه أمانة ،ليقوم برتبيتهم ورعايتهم ،فهو حب مكلل
ابلسعادة والبهجة ،وهو نعمة أهلية يف الوقت نفسه ،فإذا شعر بذلك فال ينتابه احلزن
على مصاهبم ،وال يصرخ متحسرا على وفاهتم .حيث يؤمن أبن املوت حبق هو سعادة
هلم ،والبصر على فقد هم أجرله ،ورمحة من هللا ترتتل عليه .فينجو من أمل فراق واهللع
19
على املصاب ،الذي ينتج عن حبهم بدافع األاننية واهلوى.
 .4حب األصدقاء واألقارب
أما حمبة اإلنسان لألصدقاء واألقرابء فألهنا لوجه هللا تعاىل ،فال حيول فراقهم وال
موهتم عن دوام الصجة معهم ،ودوام أخوهتم وحمبتهم ومؤانستهم ،إذا تدوم تلك الرابطة
الروحية ،واحلب املعنوي اخللص .ولكن إن مل يكن ذلك احلب ألجل تعاىل ،فإن لذة
20
لقاء يوم واحد.
 .5حب بني الرجل واملرأة
كما قال تعاىل يف القرآن الكرمي هنك دعوة إىل النقاء وحفظ الفروج وغض
البصر .يف األحاديث ما مياثل ذلك املعىن والغاية ،وقد تنصرف الدعوة إىل هني النفس
عن اهلوى إىل معىن مقاومة الشهوة ،بل ينقل ابن القيم يف معىن قوله تعاىل :وخلق
 18عبد الرمحن بن عبد العزيز" ،بر الوالدين" ،جامعة انيف العربية للعلوم األمنية الصفحة الرئيسية،
العدد  ،2010 ،335ص 50
 19أمحد نصيب احملاميد ،املرجع السابق ،ص 7
20
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اإلنسان ضعيفا ،أي ال يصرب عن النساء ،كما الذكر الثوري عن ابن طاوس قال إذا نظر
إىل النساء مل يصرب ،فكأمنا متثلت آية ضعيفه أوضع ما تكون يف شعور احلاجة إىل املرأة
21
والعجز عن االكتفاء الذايت.
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الباب الثالث
منهج البحث
أ .مفهوم دراسة حتليلية وصفية
البحث هو وعمل هبدف حل املشكالت أو حياول دائما حل املشكالت احلالية
ابلواقع املادي .ويف الوقت نفسه ،ميكن القول أيضا أن البحث هو فحص منهجي
1
وحتديد املواد إلضافة معلومات إىل البشر بشكل عام.
الوصف هو شكل من أشكال القول ينبئ عن كيف يبدو شيئ ما ،وكيف يكون
بذاقه ورائحته وصوته ومسلكه وشعوره .ويشمل استعمال الكلمة االشياء والناس
واحليواانت واالهاكن واملناظر واالهزجة النفسية واالنطباعات .ومن االغراض االولية
للوصف تصوير انطباع حسي والداللة على هزاج نفسي ،كما حيول الوصف أن جيعل
تلك االنطباعات احلسية أو احلاالت الوجدانية مماثلة عند القارىء من انحية حيويتها
ومشاهبتها للواقع ،ملا كانت عليه لدى الكاتب عند تلقي االنطباع أو هالحظة احلالة
الوجدانية.

2

وليس الوصف يف معظم االحيان شكال مستكقال من أشكال الكتابة ابستثناء
أدب االسفار .ومن النادر أن ينهض الوصف بنفسه مستكال ،بل أتيت الفقرة اللوصفية
جزءا من عمل أكرب .ويكون الوصف يف أشد أحواله فاعلية وأتثريا حينما ييستخدم يف
فقرات قصرية تسهم يف الشرح والسرد .وعل الرغم من اثنوية دور الوصف فان وظيفته
مهمة وتتمثل قيمته الكبرية يف استحضار االشياء مفعمة ابحلياة ،أي يف احياء
1

ص13

عبد هللا حممد الشريف ،مناهج البحث العلمي( ،اإلسكاندرية :مكتبة مطبعة اإلشعاع،)1996 ،
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14

حضورها .وخيلق الوصف عند القارىء انطباعا متدفق احليوية .فكلنا نعيش يف عامل من
الصور ال من التجريدات ونستجيب للعني وللمشخص .لذلك يصبه الوصف اجليد
عينيا وشخصيا ابستخدام التفصيالت الوفرية.

3

ويتوقف عمق الوصف وثراؤه على مقدرة الكاتب على تلقي التفصيالت
واالختيار من بينها والتعبري عنها ،وتبىن بعض االوصاف على متثل بصري ،فتستحضر
الون واحلركة والشكل ،ويبين بعضها االخر على توصيل انطباعات املذاق واللمسات
والروائح واالصوات .وعلى أي حال فان كتابه قائمة مستوعبة لكل املفردات االعالمية
ذات الصلة الدائمة ابملوضوع ليست وصفا أدبيا ،فما ينجم عن تلك القائمة ال يزيد
عن كتلة من املادة اخلام ينبغي على القارئ أن خيتار من بينها ما يصوغ انطباعه
اخلاص.
وكتاب الوصف اجمليدون يستخدمون كثرة من التفصيالت ولكنهم يهدفون اىل
خلق أتثري مفرد ،أي ال ااثرة انطباع واحد مهيمن .فالغرض االول للوصف هو نفل
االنطباعات اليت أحس هبا أو ميكن أن حيس هبا الكاتب حينما رأي أو شعر أو ذاق أو
شم املوضوع الذي يعاجله ،أي توصيل خربته احلسية اىل القارئ .وجيب اال ترد تلك
االنطباعات مبعثرة ال قوام هلا بل ينبغي أن تشكل نسقا معينا تد عمه تلك التفصيالت
وال حتجبه أو حتيطه ابلغموض.

4

املنهج الذي يستخدمه الباحث يف حبثه هو دراسة األدب النوعية مع املنهج
التحليل الوصفي .وهي طريقة مصورة من استخراج البياانت املناسبة حول احلقائق
وصفيا .استخدم الباحث أسلوب حتليل احملتوى .هذا البحث هو حبث وصفي .الباحثون
 3نفس
4
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ابراهيم فتحي ،معجم املصطلحيات االدبية ،تونسية :مكتبة طريق العلم ،1986 ،ص 408
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جبمع احلقائق من خمتلف الكتب العلمية .يستخدم الباحث األسلوب الواثئقي لتحقيق
احلقائق املطلوبة .املناهج الدراسية واثئقية هي طريقة جلمع احلقائق للبياانت من خالل
قراءة املواد املوجودة بعد ان مت مجعها واليت يتم نشرها يف شكل من أشكال الكتابة،
الصور أو اإلبداعات ،واليت هي املصادر والكتب املتعلقة ابلبحث.

5

يشبه  Barzunو Graffالبحث بصنع املنحواتت ،والباحث كالنحات املفروض
أبدا عن االضطرار إىل استخدام املعلومات العامة واخلربة حىت تتوافق
أبنفسهم ال يتوقف ً
املنحواتت اليت ينحتوهنا مع توقعاهتم األصلية ،على سبيل املثال مع الباحث الذي حياول
6
جاهدا دون أن يتعب أن يثبت لنتائج حبثه تتوافق مع الفرضية األولية.
ً
يعد هذا البحث من البحوث املكتبة والوصفية اليت يقصد هبا طريقة البحث لينجح
البياانت الوصفية ،من خالل مجع املصادر والبياانت كمواد دعم حبثية مبا يف ذلك
أيضا تصورات وكلمات
الكلمات واجلمل والعبارات ابإلضافة إىل ذلك ،فهو يشمل ً
العلماء اخلرباء يف جماالهتم.
ب .أنوع البحث
يتضمن نوع هذا البحث على البحث الكيفي ) ،(Kualitatifألن حيصل الباحث
لكل بياانت من الكلمات املخطوطة وغري عداد .وبعد مجع البياانت من نص الرواية،
يصفي الدراسة يف أمناط التعرض اللغوي.
يكشف  )2008( Williamعن بعض اخلصائص الرئيسية اليت تنتمي إىل
البحث الكيفي وهي:

5

،دراسة تحليلية وصفية عن األسماء المشتقة في سورة Yoke Suryadarma dan Mirza Abdullah ،
ص Universitas Darussalam Gontor, Vol. 1 No. 2, Desember 2018, ،186

6فوري غرايبه ،أساليب البحث العلمي يف العلوم االجتماعية واإلنسانية( ،االردن :اجلامعة األردنية،
 ،)1977ص 6
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-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

من املرجح أن يستخدم الباحثون الذين يطبقون البحث الكيفي الظواهر
االجتماعية والثقافية كأهداف حبثية.
كان البحث الكيفي يعترب الباحث أداة أعظم يف مجع البياانت وتفسريها.
يتسم الباحثون الكيفي كفاءة ودهاء مع الوصف غالبا ،ألن الباحثني مطالبون
بفهم ظاهرة شاملة ذات سياق أو جزء خمفي.
يفحص البحث الكيفي العمليات احلدث عادة.
يفتح البحث الكيفي إمكانية ظهور مشاكل ويركز البحث على األشياء اليت
هي ابلفعل قريبة وقيمة.
ال يهتم الباحثون فقط مبا يقوله ويفعله اإلنسان ،ولكن املعىن الكامن وراء
السلوك اإلنسان ضروري للبحث الكيفي.
مطالبة الباحثني ابملشاركة املباشرة قدر اإلمكان يف عملية أنشطة البحث يف
7
هذا اجملال.

ج .مصادر بياانت
كانت مصادر البياانت يف هذه الدراسة تتكون من املصادر الرئيسية والثانوية،
ومها:
 -1املصادر الرئيسية :هي نص الرواية اليوم املوعود لنجيب الكيالين.
 -2املصادر الثانوية :هي لكل كتب الذي يتعلق بنظرية احلب وخصوصا انواع
احلب.
د .كيفية العمل

7

Hardani, (dkk) Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: CV.
Pustaka Ilmu, 2020), hal.17-21
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فيما يلي كيفية العمل هلذه الرسالة كما ورد يف الدراسة التحليلية الوصفية اليت
يستخدمها الباحث:
 -1قراءة وفهم النص الرواية اليوم املوعود لنجيب الكيالين.
 -2انتبه حملتوايت النص مع حتديد البياانت اليت تصف عناصر احلب.
 -3تصميم تصنيف البياانت اليت مت حتديدها من خالل تضمني عبارة يف شكل
مجلة تصف احلب.
 -4حتليل البياانت السرية.
 -5وصف بياانت نتيجة التحليل وتفسريها على شكل تعرض لغوي.

18

الباب الرابع
التحليل
أ .سرية املؤلف وحملة عن الرواية
ولد الدكتور جنيب عبد اللطيف الكيالين يف قرية شرشابة مبجهورية مصر العربية،
يف الرتيخ األول من شهر يونيو عام  1931م ،ونشأ جنيب يف أسرة متواضعة مكونة من
األب الذي يعمل يف املزرع ،و األم وثالثة أبناء ،وكان جنيب أكربهم سنا .وملا يبلغ
الكيالين الثامنة من عمره اندلعت احلرب العاملية الثانية فعاشت األسرة أزمة اقتصادية
1
شأهنا شأن األسر األخر يف القرية.
وكان أظهر الكيالين ذكاء وصفاء ذهن و رغبة يف دراسة العلوم ،فلم قد يكد
بيلغ السابعة من عمره جنيب قد حفظ كثريا من سورة القرآن الكرمي و بعض األحاديث
النبوية ومقتطفات من السرية و أانشيد دينية ووطنية و أمساء احلسىن وبعض القصص
2
القرآين كما امل بقواعد القراءة والكتابة ومبادئ احلساب.
عنداما أمت الكيالين دراسته الثانوية التحق بكلية الطب يف عام  1951جبامعة
فؤاد األول (القصر العيين) جامعة القاهرة اآلن ،أحب الكيالين دراسة الطب ورغب
3
فيها ،وعمقت فيه روح املوضوعية ،وااللتزام الدقيق ابلنظام.

 1الوليد عبد الرؤوف املنشاوي ،نجيب الكيالني  :ضوء على سيرته وعطائه األدبي ،مجلة
العلوم اإلنسانية ،العدد  ،4الجزء  ،2014 ،15ص 253
 2املراجع السابق ،ص 253
 3املراجع السابق ،ص 254
18
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فكان الكيالين داعيا إسالميا وخطيبا لذلك إعتقل قبل خترجه يف عام -1955
4
 .1957كما اعتقل بعد خترجه من عام .1967 -1965
جنيب الكيالين له أكثر من تسعة ومخسني كتااب يف خمتلف املوضوعات العلمية
واألدبية  ،والعديد من املقاالت اليت ينشرها من حني آلخر يف اجملالت اإلسالمية
5
واألدبية واألدبية..
بشكل عام ،حتكي هذه الرواية عن اتريخ احلرب الكربى بني مصر وفرنسا ،واليت
حدثت يف القرن الثالث عشر ،حيث كان يف ذلك الوقت بقيادة امللك امللك صاحل،
وفرنسا بقيادة األمري لويس .عندما ننظر إىل احلرب من منظور اجتماعي ،ستظهر
وجهات نظر سلبية خمتلفة ،مثل العداء والعنف واحلزن وما إىل ذلك .لكن وراء كل ذلك
كشف جنيب كيالين أن هناك أشياء إجيابية يف خضم احلرب ،أحدها :رومانسي.
نسميها قصة احلب اليت حدثت بني عدانن-رجل حبه لزمردة .العبد اجلميل والذكي
والنبيل حيط من قدر ويل عهد امللك الذي يشعر ابلغرية من عدانن.

 4عمرون رندة ،عيش هاجر" ،البعد الثورية يف رواية مواكب األحرار لنجيب الكيالين ،مذكرة مقدمة

ضمن متطلبات نيل شهادة املاسيرت ختصص :أدب عريب حديث ومعاصر بعنوان" ،الرسالة( ،اجلزائرية  :جامعة
حممد بوضياف ابملسيلة ،2020)،ص 41
 5صليحة بن عمود" ،حسيبة دنيدين ،التناص القرآين عند جنيب الكيالين رواية قاتل محزة أمنوذجا،
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاسرت ختصص:أدب عريب حديث ومعاصر" ،الرسالة( ،اجلزائر :جامعة
حممد بوضياف – املسيلة ،)2020 ،ص 60 - 59
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 .2احلب يف رواية "اليوم املوعود"
كلمات حب حسب قاموس اإلندونيسي الكبري ( )960 :2008معىن أن
تكون يف قصة حب محيمة ومثرية .وفقا لسومارجو ( ،)243 :1996فإن احلب
مصطلح أديب إلظهار عمل املشاعر بدالً من اجلانب الفكري .غالبًا ما حتتوي األعمال
األدبية احلب على عبادة العظمة ،سواء يف تصوير الشخصيات أو تصوير األحداث أو
6
اجلو حبيث تكون بعيدة عن فهم الواقع.
ال ميكن فصل األدب احلب عن تدفق احلب يف األعمال األدبية .احلب هو
مدرس تستخدم املبدأ القائل أبن األعمال األدبية هي انعكاس للحياة الواقعية اليت تصف
التقلبات واملنعطفات يف احلياة البشرية ابستخدام لغة مجيلة حىت تتمكن من ملس مشاعر
القارئ .اجلمال الرتكيز الرئيسي يف احلب7.وجد الباحثون مخسة عناصر احلب وردت يف
رواية اليوم املود لنجيب الكيالين ،منها؛ حب الناس للرب ،حب الوالدين ألوالدمها،
حب األصدقاء واألقارب ،حب بني الرجل واملرأة ،حب بني الزوجني.
 .1حب الناس للرب
يف هذه الرواية جيد الباحث احلب يف شكل حب الناس للرب ،كما ذلك مقتبس
أدانه:
لكن ايقوتة قد أمسكت به متلبسا وهو يرمقها من بني فرجات أصابعه خفية،
فقهقهت عاليا ،بينما قال مارسيل:

6
Agus Yulianto, “Unsur Romantis Sebagai Pembentuk Estetika Dalam Novel Kau, Aku,
Dan Sepucuk Angpau Merah Karya Tere Liye”, Tuah Talino, Vol. 13, No.1 2019, hal 72
7
Ibid
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اذهب أيها األب إىل صومعتك ،واحذر الفتنة ،وانعم هنك ىف وحدتك
حبرمانك.8
حتدث هذه القصة عندما كانت يقطته امرأة غجرية يف مكان الصليبيني ،للحصول
على الطعام ،رقصت الياقوتة وغنت لتشجيع الصليبيني ،ويف ذلك الوقت جاء
كاهن الصليب وحذر جنوده من التهاون يف ذلك .أفعال العامل ،لكنه شاهدها
أيضا أبصابعه.
ً
 .2حب الوالدين ألوالدمها
جيد الباحث احلب الوالدين ألوالدهم يف هذه الرواية كما اإلقتباس:
كال لن أذهب إىل كيف لسوف أمضى إىل الشمال حنو املنصورة حت أحلق بركب
اجملاهدين إن تورن شاه أتفه من أن أفكر فيه األن ،هناك ماهو أكرب لقد فكرت
فيك أنت.
يف أان اي ولدي؟

9

وقعت احلادثة املذكورة أعاله عندما أراد صيب يدعى "عدانن" االنتقام من ابن
امللك امسه توران شاه ،لكن والدته نصحته بعدم االنتقام ألن ذلك لن يؤدي إال إىل
إحلاق الضرر بنفسه.
كال اي عزيزيت ..كم يقلين ،ويؤرق على ساعاتى األخرية أن أترك مكاين شاغرا ،أو
أسلمه جملنون مستهر مثل توران شاه.

10

 8جنيب الكيالين" ،اليوم املوعود" ،ص 103
 9جنيب الكيالين" ،اليوم املوعود" ،ص 42
 10.جنيب الكيالين ،نفس املراجع ،ص

 45
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االقتباس أعاله هو مصدر قلق األم لطفلها بسبب قسوة زعيم توران شاه الذي
يفعل شيئا مبحتوى قلبه .وجد الباحثون أن االقتباس أعاله هو عالقة رومانسية بني
الوالدين ألوالدمها.
 .3حب األصدقاء واألقارب
عالوة على ذلك ،مت العثور على شكل العاطفة بني اثنني من أصدقاء البحث يف
هذه الرواية اليوم املوعود لنجيب الكيالين:
(عبد األعلى و عدانن)
واحلقيقة أن عبد األعلى كان يف قمة خوفه وجزعه ألنه حسب أن الطعنة اليت
تلقاها عدانن يف ذراعه قد تكون مسمومة ،و مع ذلك فقد وكل أمره هلل ،وأخذ
يصلى ويضرع حىت تكتب له السالمة ومير من مرحلة اخلطر ،فيعود سليما معايف،
ومذا كان عبد األعلى يستطيع أن يفعل غري ذلك؟

11

وقع احلادث أعاله عندما جاء اجليش الفرنسي لطعن عدانن يف معسكره .كان
لدى عدانن الوقت للمراوغة لكن ذراعه أصيبت بسكني وتسببت يف إصاابت داخلية،
فجاء عبد األعلى وصد هجوم العدو ،مث انتاب عبد األعلى قل ًقا شديدا وبذل قصارى
جهده لشفاء صديقه.

عالوة على ذلك ،وجد الباحثون نوعا من املودة بني صديقني ،على النحو التايل:
وغمغم عبد األعلى:

 11جنيب الكيالين ،نفس املراجع ،ص 123
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"واألن سوف أتركك ايعدانن ..ليس هناك من وقت أضيعه إىل جوارك واملعركة
مشبوبة األوار".
"أتذهب وحدك؟"
"األلوف املؤلفة متأل الشوارع".
"ايلك من ساذج"
فقال عبد األعلى انفد الصرب:
"أوه ..الجمال للنقاش".
"إنك ال تفهمين"..
"ماذا تريد أن تقول ابختصار؟"
"أقول إنين سوف أخرج معك"..
فأجابه عبد األعلى يف دهشة:
"هذا مستحيل".
"وما وجه االستحالة اي عزيزي؟"
"إنك ال تستطيع أن تنتصب فوق قدميك ،ويبدو عليك اهلزال والشهوب ،إن
إصرارك على االشرتاك يف املعركة بالهة وغباء ..إنك تنحر".

12

جاء االقتباس أعاله عندما عاد أفراد اجليش املصري إىل مدينة املنصورة ،يف ذلك
مصااب جبروح
الوقت كانت مدينة املنصورة تتعرض للهجوم من قبل العدو ،وكان عدانن ً
12

جنيب الكيالين ،نفس املراجع  ،ص 146
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مقطوعة وال يزال غري قادر على الوقوف منتصبا وشاحبا ،وهنا عبد .قال عالء لعدانن
أن يسرتيح يف كوخ حىت ينضم عبد األعلى نفسه إىل احلرب ،ألنه قلق من جرح عدانن
الذي مل يندمل ،ويرى الباحث أن حب عبد األعلى لعدانن هو شكل من أشكال
الرومانسية.
إذن االقتباس أدانه هو عالقة ودية بني صديقني يف دول خمتلفة:
(مرسيل وصحبه)
عزيزي مارسيل:
إنك حترب من أجل الرب وتغزو ابسم الصليب ،وختوض يف برك الدم  ..لكن و
اأسفاء!! إن امرأتك يف الوقت نفسه تقضي الليايل احلمراء يف ابريس مع
الشيطان ،وتغرق نفسها يف مستنقعات اإلمث واخلطااي ،مع عشاقها الكشريين،
حىت أصبحت فضائحها على لسان ،إين أصلي من أجلك أيها املسكني
املخدوع..وأصلى من أجل امرأتك اخلاطئة اليت تستحق القتل أكثر مما يستحقه
أو لئك األعداء الذين حتارهبم ،ولك حتياتى املخلص.

13

االقتباس أعاله حدث بني الفرنسيني ،فقد تلقى جندي يدعى مارسييل رسالة من
صديقه الذي كان يف فرنسا ،يف تلك الرسالة قال صديقه إنه طاملا أنك تقاتل يف سبيل
هللا ابسم الصليب ،فإن زوجتك هنا فعل حسنة جدا .حقري وخمزي قضى لياليه مع
العديد من حمبيه .يرى الباحث هنا أن عاطفة األصدقاء مبارسيل هي نوع من الرومانسية.
 .4حب بني الرجل واملرأة

 13جنيب الكيالين ،نفس املراجع  ،ص

 96
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يف هذه الرواية جيد الباحث الرومانتكية يف شكل حب بني الرجل واملرأة:
(مرسيل و ايقوطة)
غري أنه مل يلتفت إليه بل وجه احلديث إىل الغجريةقائال:
"هيا اي مليكيت إنك ال شك متعبة"
"إين جائعة"
"ستجدين كل شيء معدا يف خيميت"
"كال..كل ..دعين أمت"

14

االقتباس أعاله حيدث يف الفحم الفرنسي ،كانت هناك امرأة غجرية جاءت جائعة
وطلبت الطعام ،وهنا أحبه جندي غجري يدعى مارسييل للوهلة األوىل ،وأعطى أي
شيء هلذه املرأة الغجرية .االقتباس أدانه هو عالقة رومانسية بني جندي فرنسي وامرأة
غجرية.
(فخردين وشجرة الدر)
وأن حياول جاهدا أن يصرف نفسه عنه على الرغم منه ،وأن يتحمل هو تبعة
كتمانه الطويل ..ترى ماذا تقول شجرةالدر عندما تعلم أن فخرالدين قد وقع يف
غرامها منذ زمن بعيد.

15

 14جنيب الكيالين ،نفس املراجع ،ص

 73

 15جنيب الكيالين ،نفس املراجع ،ص

 56
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أما االقتباس أعاله فهو قلب أمري احلرب فخر الدين الذي لطاملا أحب
سياجاراتودور زوجة امللك ،وظل حبه له حىت هناية حياته .وجد الباحثون عنصرا من
الرومانسية بني الرجال واملرأة
(أدانن و زمرزة)
وأطال عدانن النظر يف وجهها ،وقال يف شبه ذهول:
عندما تتحقق االمال اي زمردة ينس اإلنسان إساءات لبزمان ،إن السعادة اليت
متأل قليب ال تدع فيه مكاان لغري احلب الكبري للناس قاطبة.

16

وقعت األحداث املذكورة أعاله بعد انتهاء احلرب وانتصار املصريني على فرنسا،
ومت اإلفراج عن مجيع األسرى ،كما مت مل مشل عدانن مع صديقه عبد األعلى ،كما مت مل
مشله مع شخص كان حيبه كثريا ،وهي :زمردة نسي ما حدث .األحداث اليت مرت
ألهنم فرحون جدا للقاء زمردة مرة أخرى.
 .5حب بني الزوجني
يف هذه الرواية جيد الباحث الرومانتكية يف شكل حب بني الزوجني يف الروية اليوم املود
لنجب الكيالين :
(مالك الصاليح جنم الدين أيوب وشجرة الدر)
أان طوع أمرك اي موالى لقد مسعت سعالك فهرولت إليك مذعورة ،أه اي موالى،
كم أمتىن أن أفديك بروحى وحياتى وأحتمل عنك أعباء هذه األوجاع.
 16جنيب الكيالين ،نفس املراجع ،ص
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أما ابلنسبة للقصة أعاله ،فقد جاءت زوجة امللك الصاليح جنم الدين أيوب
سياجاراتودور إىل زوجها املريض ،وكان راقدا يف الفراش يف حالة من عدم القدرة على
عنصرا يف العالقة الرومانسية بني
فعل أي شيء .من احملادثة أعاله ،وجدت الباحثة
ً
الزوجني.
(امللك لويس التاسع وزوجته)
فأخذ لويس بيدها ،وهو يقول :الأبس ...انظر ى إىل تلك القصور الشاهقة
هناك خلف ضالشاطئ ...لن متر أايم قالئل إال وتنزلني فيها معززة مكرمة ،وعند
ذلك سوف تنسني كل ماحلق بك من متاعب...
"ومىت ترحلون اي موالي؟"
"عندما أأتكد أن مليكيت على مايرام".
فصمتت مرجريت برهة ،مث قالت يف دالل:
"أو يهمك أمري هلذااحلد؟"
"أحيتاج ذلك إىل سؤال ايعزيزيت؟"

18

االقتباس أعاله حيدث بني امللك لويس وزوجته الذين خيططون ملواصلة احلرب إذا
كانت زوجته بصحة جيدة ،وهناك بعض الكلمات اجلميلة ،هل تفسدين كثريا ،هل
عليك أن تسأل عزيزي .ووجدت الباحثة أن هناك عنصرا من الرومانسية بني الزوجني
يف هذه القصة.

 18جنيب الكيالين ،نفس املراجع  ،ص 82
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الباب اخلامس
خامتة
وأن قد ختام هذه الرسالة العلمية ،تريد الباحثة أن تسجل النتائج والتوصية اليت حصلت عليها
الباحثة يف مرور كتابة الرسالة العلمية.
أ .النتائج
ومن أهم نتائج الرسالة اليت وجدهتا الباحثة هي:
 .1صور احلب يف رواية "اليوم املوعود" وجدت الباحثة مخسة أنواع وهي :حب الولد
للوالدين ،حب الوالدين ألوالدمها ،حب األصدقاء واألقارب ،حب بني الرجل واملرأة،
حب بني الزوجني.
 .2أن صور احلب املوجودة يف هذه الرواية تتكون من مخسة أنواع وهي :حب الولد للوالدين
(حب بني أدانن مع أمه) ،حب الوالدين ألوالدمها (أم أدانن مع أدانن) ،حب بني
األصدقاء واألقارب (أدانن مع أبد األعلى ،مرسيل مع صهبه) ،حب بني الرجل واملرأة
(مرسيل مع ايقوطة ،فخردين مع شجارةدر ،أدانن مع زمرزة) ،حب بني الزوجني (مالك
الصاليح جنم الدين أيوب وشجرة الدر ،امللك لويس التاسع وزوجته).
ب .التوصيات
قد مت البحث تكاميلي حتت عنوان " احلب يف رواية اليوم املوعود لنجيب الكيالين،
واعرتف الباحثة أهنا ال ختلو عن النقصان .و عندي بعض من التوصيات ،وهي كما يلي :
 .1يرجو الباحث لطلبة قسم الغة العربية وأداهبا أبن يكسفوا أسرار رواية "اليوم املوعود
لنجيب كيالين" لعالية ممدوح من نظرية أخري.
 .2الرجاء من املكتبة العلمية احلكومية الرانريي عامة ،وحاصة من مكتبة كلية األدب
والعلوم اإلنسانية أن توفر الكتاب األدب العريب حنو الرواايت وغريها.
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