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 مة الشكركل

بسماهللالرمحنالرحيم

احلمدهللربالعادلني،محداطيبامباركافيو،والصالةوالسالمعلىإمام

ادلرسلني،سيدنازلمدوعلىآلووصحبوأمجعني.

وتوفيقفقد اهلل بإذن الباحثة حتتوانتهت الرسالة ىذه تأليف من
وصفية(. حتليلية )دراسة ممدوح لعالية "احملبوبات" رواية يف العاطفة ادلوضوع

جام اإلنسانية والعلوم اآلداب لكلية احلكوميةوقدمتها اإلسالمية الرانريي عة
 من الطمادة على ادلقررة الدراسية ادلواد شهادة على للحصول يف S.Humلبة
العربيةوأدهبا.قسماللغة

الباحثة تقدم السعيدة الفرصة ىذه مهاشكرال ويف ادلشرفني لفضيلة
وجهودمهايفإنفاقا،علىمساعدهمريوزلمدفردو ادلاجستريسوراياادلاجست

أوقاهمالإلشرافالباحثةيفإمتامكتابةىذهالرسالةإشرافاجيداكامال،فتسأل
الدنياواآلخرة.هللذلماالعفووالعافية،يفا

علوماإلنسانيةالوتقدمالباحثةالشكردلديراجلامعةوعميدكليةاآلدابو
ال اجلامعة يف ببند احلكومية العربيةأرانريياإلسالمية اللغة ولرئيسقسم تشية
 وجلميع مساعدهمناحملاضريوأدهبا على واحملاضرات ىذه كتابة الرسالة،يف

جيزىذلميفعطائو،وأنيرفعدرجاهم،إنومسيعرليب.تعاىلأناهللفتسأل



 ب
 

الشكر وكل والديها النا  أحب إىل علىواحلب احملبوبني والعائلة
ىذه إمتام يف دعائهم لعل االرسالة جيهلل الأن أحسن الدنياثريهم يف واب

إىلاألصدقاءالذينساعدوىايفإمتامالرسالة.وترجوالباحثة واآلخرة.وأخريا
خرياجلزاء.يهمجيزبالدعاءعسىاهللأن



بندأتشية-دارالسالم



 نوراحلسىن
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 تجريد

:نوراحلسىنالطالبةإسم
140502011:رقمالقيد
قسماللغةالعربيةوأدهبا/اآلدابوالعلوماإلنسانية:كليةالقسم/الكلية

:العاطفةيفرواية"احملبوبات"لعاليةممدوح)دراسةحتليليةموضوعالرسالة
وصفية(

م2018أغسطس6:تاريخادلناقشة
صفحة41:حجمالرسالة
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نهجمأماواحملبوبات"لعاليةممدوح.ىي"العاطفةيفروايةموضوعىذهالرسالة
 الرسالةكتابةيفةالباحثواستخدمتالذيالبحث ىذه البحثمفهو نهج

وأما ومنادلسألةادلرتكزةفيهاعنمقاييسالعاطفةادلوجودة،.التحليلىالوصفى
احملبوباتلعاليةممدوحفهىادلقاييسالنتائجالىتحصلتعليهاالباحثةيفرواية

فيها ادلوجودة أقسالعاطفة اأربعة وىي ومسوم، العاطفة وقوة العاطفة صدق
إلبنهاأكثرسهيلةوأماصدقالعاطفةيتمثليفحبالعاطفةوتنوعالعاطفة.
وقوةالعاطفةيتمثليفحبالعميقأصدقاءسهيلةوخيافمنحبهالنفسها،

 سهيلة، األخالقيةفقد الصفة مسو عن تتكلم العاطفة سهيلةومسو أصدقاء
ت باحلزنواذلالذين يتمثل العاطفة وتنوع دائها، والغضبلعالج والشوق
 .واحلبواخلوف

 
 



Abstrak  
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Penelitian ini berjudul "العاطفة يف رواية احملبوبات" لعالية ممدوح   .  Adapun teknik analisis 

yang digunakan adalah metode deskripsi analisis. Permasalah yang dikaji dalam novel ini 

yaitu kriteria perasaan. Dan adapun hasil yang diperoleh dalam novel Al-Mahbubat karya 

Aliyah Mamduh adalah terdapat empat  kriteria perasaan yaitu: Kebenaran rasa (‘atifah), 

kekuatan rasa, ketinggian rasa, dan keragaman rasa. Kebenaran rasa dapat dilihat pada 

cintanya Suhailah kepada anaknya lebih besar dari cintanya untuk dirinya sendiri, jika 

kekuatan rasa terlihat pada kekuatan cinta  sahabat Suhailah yang paling dalam dan takut 

kehilangan Suhailah, jika ketinggian rasa terlihat pada tinggi/mulianya akhlak sahabat-

sahabat Suhailah mengorbankan dirinya untuk kesembuhannya. Sedangkan keragaman 

emosi dapat dilihat dengan kesedihan, kerinduan, kemarahan, ketakutan dan cinta. 

 



 د
 

 

 محتويات البحث

 أ .................................................... كلمة الشكر

 ج .......................................................... تجريد

 د ............................................... محتويات البحث

 : مقّدمةالباب األول

1............................................أ.خلفيةالبحث

3..........................................ب.مشكلةالبحث

3...........................................البحثضاج.أغر

3........................................د.معاىنادلصطلحات

5.........................................ةدراساتالسابقاله.

11.............................................و.منهجالبحث

 الباب الثاني: شخصية عالية ممدوح و نبذة عن رواية المحبوبات

12............................................هاأحياهاونشأ.
 14.................................................مؤلفاها.ب

 18........................ج.نبذةعنروايةاحملبوباتلعاليةممدوح



 ه
 

 : اإلطار النظري عن العاطفة ومقاييسهاالباب الثالث

 20.............................................مفهومالعاطفةأ.
 22.........................................مقاييسالعاطفةب.

 23.........................................صدقالعاطفة .1
 23............................................قوةالعاطفة .2
 25..........................................تنواعالعاطفة .3
 26...........................................مسوالعاطفة .4

 الباب الرابع: تحليل العاطفه في رواية المحبوبات لعالية ممدوح

 27............................................العاطفةأ.صدق
32..............................................قوةالعاطفةب.

34.............................................تنواعالعاطفةج.

 38..............................................مسوالعاطفةد.

 خاتمةالباب الخامس: 

 40..................................................تائجالنأ.
 41...............................................التوصياتب.

 المراجع

 
 



1 

 

 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث . أ
األدب ىو الكالم البليغ، الصادر عن عاطفة، ادلؤثر يف النفوس. والغرض 

ويتكون  1من دراسة األدب ىو يدرس األدب لتستمع النفوس بفنو اجلميل.
دلعٌت األدب يف مجيع أشكالو وصوره من أربعة عناصر: العاطفة واخليال وا

نوع من أنواع األدب ال يتحقق وجوده وال يلتظم   واألسلوب، وىذا يعٍت أن كل
 2كيانو إال بوجود ىذه العناصر.

تشبع فيها تاألدب األربعة وىي احلالة الىت  العاطفة عنصر من عناصر 
، ويتأثر بو كيانو ووجدانو، ويظهر ذلك وس األديب مبوضوع ما تنفعل بو نفسنف

زن والشوق واحلنُت، يف صورة انفعاالت شيئ كاحلب والبغض والسرور واحل
   3والرجاء واخلوف، والطمع والفرغ وىي تعد من دواعي الشعر الىت ينجس منها.

                                                 
 6: م(، ص1981)القاىرة: وزارة ادلعارف، ، تارخيواألدب نصوصو و أصحابو، حسن شاذيل فرىود و 1

، )القاىرة: كلية اللغة العربية جامعة النقد األديب عند العرب أصولو ومناىجوطو عبد الرحيم عبد الرب،  2
 139: م( ص1999األزىر، 

  133: صنفس ادلرجع، 3



2 
 

  
 

جند العاطفة يف مجيع األعمال األدبية أكانت يف الشعر أو النثر. والشعر 
النثر ر والرثاء وادلدح. و يقسم إىل موضوعات كثَتة من احلماسة والغزل والفخ

 4.والفقو والفلسفة والعلم على أنواعوينقسم إىل التاريخ واألدب 
ومن الروايات اليت تتكلم عن العاطفة ىي رواية احملبوبات لعالية ممدوح.   

وصحافية عراقية، ولدت عالية ممدوح عام  وعالية ممدوح ىي كاتبة وأديبة
شىت الروايات منها "احملبوبات"، ىذه الرواية اليت   تم يف بغداد. وقد ألف1944

-al)وقد ترمجت ىذه الرواية إىل اللغة اإلندونيسية وىي  2003نة كتبتها يف س

mahbubat( النشار )pustaka Alvabet ) ويف ىذه رواية حتكي     2010يف عام
رجاال، والعكس  أصدقائها، نساء كانت أمو  بنهااإل عن حب سهيلة على

صحابتها، وخيبو أيضا عن شوق سهيلة لزوجها وابنها،  بالعكس عن احلب
 5طلقها زوجها وتركها ابنها، ألن ابنها متزوج حىت عاشت سهيلة وحدىا.

 اعتمادا ما سبق البيان، تريد الباحثة أن حتلل ادلقاييس العاطفة اليت وجدت      
يف رواية "احملبوبات" لعالية ممدوح )دراسة حتللية وصفية( ألهنا تعجب بشخصية 

ها لنفسها وكذلك حب سهيلة اليت حتب ابنها وأصدقائها أكثر من حب
 أصدقائها إليها.

 

                                                 
 18-17: م(، ص1996، )بَتوت: دار الفكر، غة العربيةداب الل  تاريخ آجرجي زيدان، 4

5
 14م(، ص:  2223، )بريوت: دار امسايق، احملبوابت، عامية ممدوح 



3 
 

  
 

 مشكلة البحث . أ
ما : الىت تريد أن تبحثها الباحثة فهيلة أاعتمادا من الشرح السابق فادلس

 العاطفة يف رواية "احملبوبات"؟ مقاييس
 

 ض البحثاأغر  . ج
دلعرفة مقاييس العاطفة يف رواية   وأما غرض البحث يف ىذه رسالة فهي:

 احملبوبات.
 

 المصطلحاتمعانى  . د
وجدير للباحثة أن تشرح معاين ادلصطلحات ال يت تتضم نها ادلوضوع كما  

 يلي:
 

 العاطفة .1
يعطف عطفاً. ورجل عطوف وعطف:  -العاطفة أصلها من عطف

أما العاطفة اصطالحا فهي و  6ميحي ادلنهزمُت. العاطفة: الرحم، صفحة غالبة.
وبعدم العنف والثورة اللذين مييزاهنا  احلالة الوجدانية اليت تتميز باالستقرار والدوام

                                                 
6

 213: ، ص6م(، اجملدل  2223، )امقاهرة: دار احلديث، مسان امعرب ور،ابن منظ 
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عن االنفعال. ويًتتب على وجود ىذه احلال ادليل إىل الشيء أو االنصراف 
 7عنو.

 
 الرواية .2

، وأما الرواية اصطالحا فهي كل حالة من 8رواية ىى قص ة طويلة )حمدثة(
جريت فيو تعديالت إما بفعل النُّس اخ أو الر واة أو أحاالت النص الذي 

 9ادلًتمجُت.
 

 احملبوبات .3
احملبوبات ىي إحدى القصة اليت كتبتها عالية ممدوح. رواية احملبوبات     

رسالة ذات بعد وجودي عن إمكان جتاوز احملن يف عامل بشع وموجع. عن 
إمكان استعادة البشر إلتساتيتهم. وتصر على أمكان الصمود وادلقاومة أمام 

 10قوى ساحقة.
 
 

                                                 
7

 242: (، ص1984، )بريوت: مكتبت مبنان الأدبم املصطا حات امعربية يف انلغة و معجاكمل املهندس، جمدي وهبه و 

8
 384 :، ص(م2224، مكتبة امرشوق ادلوميةمرص: ) ،املعجم امواس يطمجمع انلغة امعربية، 

 183: ، صاملرجع امسابقاكمل املهندس،  جمدي وهبه و 9

 15م(، ص: 2013، 27، )العرب، ثقافةللقراء آراء@،  10
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 ةه. الدراسات السابق
 11م(2017أيو رمحنغسح ). 1

حتكي ىذه الرسالة عن الصراع يف رواية احملبوبات اليت لعالية ممدوح. 
هتدف ىذه الرسالة إىل التعرف على الصراعات الواردة يف رواية احملبوبات،  
وحتليل أسباب الصراع والصراع الذي يسبب ذروتو. استنادا إىل البحوث اليت 

ات الداخلية واخلارجية. بالنسبة إىل الصراعات أجريت، وجدت أن ىناك الصراع
الداخلية اليت حتدثت بسبب التهديدات، واخلجل، وتضارب األفكار، والقلق 
واخلوف واليأس. أما الصراعات اخلارجية فهي صراعات اجتماعية وصراعات 
مادية. كان الصراع االجتماعي بشكل احتياجة ادللموس إىل انتباه اآلخرين، 

ليت تؤدي إىل العنف اجلسدي، والرفض، واالستياء، والصراع بسبب والصراعات ا
الشباب مع كتل اجلليد أثناء التزجل.  األوامر. أما الصراع ادلادي فهو حادث بُت

أسباب الصراعات الداخلية ىي اختالفات يف الرأي، وعدم القبول، واالرتباك 
توقعات ادلفرطة، حول القرارات. يف حُت أن الصراعات اخلارجية نامجة عن ال

ونقص احلب، والتصفيق، والرغبات ادلختلفة. الصراع الذي يصل إىل ذروتو ىو 
سهيلة نفسها، والرفض الشديد، والصراع مع سونيا، واالنتظار سهيلة ضد 

 زوجها، وتراكم العنف اجلسدي ادلتنوع الذي تعاين منو سهيلة وزوجها. 
 

                                                 
11Ayu Rahmaningsih, “KONFLIK DALAM NOVEL AL MAHBUBAT KARYA ALIYA 

MAMDUH”, Skripsi, (Makassar: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, 2017), hlm 48 
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 12م(2017) سري نوفا وحيوين .2
الرسالة العاطفة يف رواية "ماجدولُت" دلصطفى لطفى موضوع ىذه 

ة سالباحثة يف ىذه الرسالة درا هاخدمتاست ذيدلنفلوطى. وأما ادلنهج البحث الا
وصفية حتليلية وىي حتليل البيانات بطريقة وصف أو تصوير البيانات اليت قد 

رتكزة مجعها كما دون بقصد مجل تطبيق االستنتاجات للجمهور. ومن ادلسألة ادل
فيها عن مقاييس العاطفة ادلوجودة، ولتحليل ىذه ادلسألة إستخدمت الباحثة 
منهجا وصفيا حتليليا. ومن النتائج اليت وصلت إليها الباحثة عن مقاييس 
العاطفة ىي صدق العاطفة وقوة العاطفة ومسو العاطفة وتنوع العاطفة. وأما 

حبو لنفسو، وقوة  صدق العاطفة يتمثل يف حب استيفن حلبيبو أكثر من
العاطفة يتمثل يف احلب العميق استيفنو خياف فقد حبيبو، ومسو العاطفة يتمثل 
عن مسو األخالقية استيفن الذي بذل نفسو أجل أىل القرية، وتنوع العاطفة 

 يتمثل بالسرور واحلزن والغضب والتيئس والندام.
 13م(2016سيت حجر رمحة ).3

يف رواية "مذكرات طبيبة" لنوال كان موضوع ىذه الرسالة العاطفة 
السعداوى دراسة وصفية حتليلية، وكانت مسألة ادلرتكزة يف ىذا البحث ىي ما 

                                                 
تشيو: كلية اللغة أ، )بندا " دلصطفى لطفي ادلنفلوطيماجدولُتيف رواية "  العاطفة، سري نوفا وحيوين 12

 (م2017دهبا جبامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية، أالعربية و 
13

دهبا جبامعة أأ تش يه: لكية انلغة امعربية و أأ بندا )، طبيبة" منوال امسعداويامعاطفة يف رواية "مزكرات س يت جحر رمحة ، 

 (م 2216امرانريي الإسالمية احلكومية، 
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أنواع العاطفة ادلوجودة يف رواية "مذكرات طبيبة"، وأما الطريقة اليت استخدامتها 
الباحثة ىي وصفية حتليليا. وأما النتائج ىي أن أنواع العاطفة يف ىذه الرواية 

( احلب للعب. 1إىل قسمُت. أوال، العاطفة الشخصية. واشتملت فيها:  تنقسم
( الشوق معا أسراهتا. 3( الفرح بأن تفعل كما تشاء والفرح بالعامل اجلديد. 2
(الكراىية بالتفريق 1( اخلوف بادلضرة. ثانيا، العاطفة األدلية. واشتملت فيها: 4

( الغضب، تغضب أم نوال ألهنا 2الكراىية بالنظام للمرأة. أة و بُت الرجل وادلر 
احلنُت بالظر رأت مشكالت اليت ال توافق هبا و  ( احلنُت ألهنا3قطعت شعرىا. 

 إىل حالة الضعسفة. 
 14م(2016سىت نورجن ة ).4
ىذه الرسالة ادلوضوع "صدق احلب يف رواية الرجل الذي آمن لنجيب         

الكيالين )دراسة وصفية("، وتركز يف ادلسألة ادلهمة ىي صورة احلب وأنواعو 
وعواملو وأثره يف رواية الرجل الذي آمن. وأما منهج البحث الذي استخدمتها 

ائج اليت حصلت الباحثة يف كتابة ىذه الرسالة فهو ادلنهج الوصفي. ومن النت
عليها الباحثة من ناحية األنواع احلب يف الرواية منها: حب بُت الرجل وادلرأة 

األم إىل إريان(، حب )حب بُت إريان ومشس(، حب الوالدين ألولدمها )حب 
الولد للوالدين )حب إريات ألبيو(، حب بُت الزوجُت )حب بُت إريان 

                                                 
تشيو: كلية اللغة أ، )بندا صورة احلب يف رواية " الرجال الذي آمن" لنجيب الكيالينسىت نورجن ة، 14

 م( 2016دهبا جبامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية، أالعربية و 
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 نشأة احلب فمنها: اجلمال، وميسون(. وأما من ناحية العوامل ادلؤثرة يف
احتضنت إريان اإلسالم، امرأة مطيعة لإلسالم. وأما من ناحية أثر احلب يف 

 نفس اإلنسان فمنها: غَتة، يتعلم إريات اإلسالم، حتويل إيريات إىل اإلسالم.
 15م(2016ليلي فطريا ).5

ىذه الرسالة حتت ادلوضوع "صورة احلب يف رواية الشاعر دلصطفى لطفي        
ادلنفلوطي )دراسة وصفية("، ادلرتكز يف ادلسألة ادلهمة ىي صورة احلب وأنواعها 

منهج البحث الذي استخدمتو الباحثة يف كتابة ىذه وعواملها وأثرىا. وأما 
 حصلت عليها الباحثة الرسالة فهو ادلنهج الوصفي التحليلى. ومن النتائج الىت

ىي ناحية أنواع احلب يف رواية منها: احلب بُت الرجل وادلرأة )احلب بُت 
روكسان وسَتانو وكريستيان(، احلب احلقيقي )احلب سَتانو لروكسان(، احلب 
بُت الزوجُت )روكسان بُت كريستيان(، حب نفس )احلب سَتانو لنفسو(، حب 

ربوه(. وأما ناحية العوامل ادلؤثرة يف نشأة ألصدقاء واألقرباء )احلب سَتانو لل
احلب منها: اجلمال األسرة، السلوكية أو الشخصية. وأما من ناحية أثر احلب 

 يف نفس اإلنسان منها: الصراع التضحي الصراع النفسي.
 
 

                                                 
تشيو: كلية اللغة أ، )بندا صورة احلب يف رواية " الشاعر" دلصطفى لطفي ادلنفلوطيليلي فطريا ، 15 

 م( 2016دهبا جبامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية، أالعربية و 
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 16م(2015مينا لسًتي ). 6

موضوع ىذه الرسالة العاطفة يف القصة "إعًتاف القلتل" لتوفق احلكيم،   
ما منهج البحث اليت استخدمت الباحثة يف ىذه الرسالة دراسة وصفية حتليلية وأ

ىي حتليل البيانات بالطريقة وصف أو تصوير البيانات اليت قد مجعها كما دون 
قصد جلعل تطبيق االستنتاجات للجمهور. ومن ادلسألة ادلرتكزة فيها عن 

دمت الباحثة منهجا مقاييس العاطفة ادلوجودة، ولتحليل ىذه  ادلسألة إستخ
ىي وصفيا حتليليا. ومن النتائج اليت وصل إليها الباحثة عن مقاييس العاطفة 

صدق العاطفة وقوة العاطفة ومسو العاطفة وثبات العاطفة واستمرارىا وتنوع 
العاطفة. وأما صدق العاطفة يتمثل يف حب متهم حلبيبو أكثر من حبو لنفسو، 

عميق متهم وخياف فقد حبيبها، ومسو العاطفة وقوة العاطفة يتمثل يف احلب ال
تتكلم عن مسو الصفة األخالقية متهم الذي بذل لعالج دائها، وثبات العاطفة 
واستمرارىا يتمثل يف حال واحدة، با احلزن من أولو إىل آخرى، وأما تنوع 
العاطفة غَت موجودة يف القصة ألهنا ال يتمثل يف ادلدح واحلزن والكرة ولكن 

 استمرار.احلزن 
 
 

                                                 
دهبا أتشيو: كلية اللغة العربية و أندا ، )بالعاطفة يف رواية " إعًتاف القاتل" لتوفيق احلكيممينا لسًتي، 16

 م( 2015امعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية، جب
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 17م(2015منور ). 7
موضوع ىذه الرسالة العاطفة يف رواية "مأسأة زينب" لعلي أمحد باكثَت 
)دراسة حتليلية( ومن ادلسألة ادلرتكزة فيها عن مقاييس العاطفة ادلوجودة، 
ولتحليل ىذه ادلسألة إستحدم الباحث منهجا وصفيا حتليليا. ومن النتائج اليت 

مقاييس العاطفة ىي صدق العاطفة وتنوع العاطفة وقوة وصل إليها الباحث عن 
العاطفة وثباة العاطفة واستمرارىا ومسو العاطفة. وأما صدق العاطفة يتمثل يف 
حب زينب لوطنها أكثر من حبها لنفسها، وتنوع العاطفة يتمثل يف ادلدح 
واحلزن والكره، وقوة العاطفة يتمثل يف حب زينب مع عشيقها ويتوق إليها، 

ثبات العاطفة واستمرارىا يتمثل يف وصية زينب إىل من بعدىا، وأما مسو و 
العاطفة غَت موجودة يف الرواية ألهنا تتكلم عن مسو الصفة األخالقية وقيمتها 

 اليت تكمن يف إثارة اللذة والسرور دون اإلعتداد.
حال التحليل و  ةيعملالبحث و  ةة من ىذه الدراسات طريقإستفاد الباحث       
الدراسات تتعلق بالعاطفة  ل ىذهكالىت جتعل العاطفة غَت حمدود. و  البالد

يلية وصفية على النصوص األدبيو يسفيد الباحثو طريقو حتلالعاطفة و مقاييس و 
كل مساعدة الباحثة يف إجناز وفهم العناوينو ىذه الدراسات ال تتحدث عن  و 

                                                 
دهبا أتشيو: كلية اللغة العربية و أ، )بندا العاطفة يف رواية " مأساة زينب" لعلي أمحد باكثَتمنور، 17

 م( 2015جبامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية، 
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لذلك يأتى النظرية حتليلية وصفية و دوح يف العاطفة يف رواية احملبوبات لعالية مم
 الباحثة مبوضوع العاطفة يف رواية احملبوبات لعالية ممدوح.

 
 منهج البحث . ه

ها الباحثة يف كتابة ىذه الرسالة فهي تستخدمإأما منهج البحث الذي         
منهج الوصفي التحليلي حيث أن تقوم الباحثة بتحليل العاطفة يف رواية 
احملبوبات لعالية ممدوح. وأما جلمع ادلعلومات والبيانات احملتاجة ذلذه الرسالة 
فتعتمد الباحثة على طريقة البحث ادلكتيب حيث أن تطالع الباحثة على الكتب 

 وادلقاالت و الشبكة الدولية للمعلومات اليت تتعلق هبذه الرسالة.  والدوريات
وأم ا كيفية كتابة ىذه الرسالة فقد اعتمدت الباحثة على كتاب الذي قر ره  
قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب جبامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية وىو  

 كتاب:
Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN ar-Raniry 

Darussalam Banda Aceh 2014. 
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 الباب الثاني
نبذة عن رواية المحبوباتشخصية عالية ممدوح و   

ونشأهتا  يف ىذا الباب تريد الباحثة أن تبحث عن حياة عالية شلدوح
 .ومؤلفاهتا ونبذة عن رواية احملبوبات

نشأتهاأ.حياتها و   
عالية شلدوح مجيل يف منطقة األعظمية يف بغداد عام ولدت الكاتبة 

ودرست يف مدارسها. فأكملت دراستها الثانوية يف ثانوية األعظمية  4944
 4ادلسائية ألهنا كانت تعمل صباحا لتعيل عائلتها بعد وفاة والدىا.

 4974خترجت يف اجلامعة ادلستنصرية، قسم الًتبية وعلم النفس يف العام
ت مشوارىا يف الكتابة مبكرا جداً، ونشرت ذلا بعض القصص بدرجة جيد. بدأ

يف رلالت مهمة، مثل )احلسناء البريوتية( و)ادلعارف السورية( باسم )عالية 
رمزي( لرفض والدىا أي أمر لو عالقة بالكتابة. فعادت إلمسها احلايل بعد وفاة 

 2والدىا.
ألسباب  4982غادرت العراق بصورة هنائية يف الثامن من حزيران عام 

شخصية حبتة، منها خالفاهتا الشخصية مع زوجها، ألهنا رفضت إرسال ابنها 
 3الوحيد إىل اجلبهة، وزجو يف احلرب العراقية اإليرانية.

                                                 
2
 36م( ص: 3128، )الاردن: دار غيداء، النسوية خارج فضاءات الوطنالرواية هديل عبد الرزاق أ محد،  
3
                                                                                                    نفس املرجع 
 جعنفس ادلر 3
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كانت رئيسة حترير جريدة الراصد األسبوعية إىل يوم مغادرهتا العراق،   
يام األخرية لكن زوجها األستاذ مصطفى الفكيكي أصر على بقاء امسها إىل األ

 4لصدورىا، فضال عن عملها زلررة يف رللة )الفكر ادلعاصر(.
استقرت يف بارس  دة، منها بريوت والرياط ولندن حىتتنقلت بني مدن ع

اليت تقيم فيها حاليا. حاولت نيل شهادة ادلاجستري يف اجلامعة اللبنانية عن أدب 
ستاذىا ادلشرف على صليب زلفوظ، لكن احلرب األىلية أحرقت كل شيئ وكان أ

 5األطروحة آنذاك الدكتور )نزار الزين(.
وعالية شلدوح ىي مؤلفة من سلتلف ادلقاالت والقصص القصرية ورواية، 

-4975، كانت تصدر جريدة الراصد يف بغداد عام 4971بدء الكتابة منذ 
. وشغلت وظيفة رئيس حترير ذلا، مث شغلت أمانة حترير رللة "العلوم" 4981

ودلدة عام واحد، مث عملت رئيس حترير رللة "الفكر ادلعاصر"  4973البريوتية 
يف بريوت، ومدير مكتب رللة  4975إىل  4973الفصلية يف الفًتة بني 

، وىاجرت من بغداد 4982إىل  4981"شؤون فلسطينية" يف بغداد من العام 
د من ، كما نشرت مقاالت يف عد4982منذ ما يزيد عن ثالثني عامًا يف 

اجملالت الفكرية والثقافية العربية مثل "الكرمل، الطريق، مواقف، القاىرة 
اجلديدة" وأيضًا يف الصحافة العربية وما زالت حىت الوقت احلايل تكتب يف 

                                                 
 جعنفس ادلر 4

 جعنفس ادلر 5
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الصحافة األدبية. وقام بتسليم رواية استعرض جائزة صليب زلفوض يف رلال 
 2114.6األدب عام 

عالية شلدوح، زمن باريس وادلعاناة للحصول  سرية روائية للكاتبة العراقية
على إقامة وعلى جتديد جواز السفر العراقي. وىي معاناة تعكس مسألة اذلواية 
واإلنتهاء. نقرأ باريس وبغداد يف مجلة الواحدة. فتصبح الكتابة باللغة العربية ىي 

 7ما مينح األنثى اخلائفة حرية وأمانا مطلفني.
ة شلدوح ىي مؤلفة من ادلؤلفات اليت تصف يف وقيفا للباحثة فإن عالي

مقالهتا عن الظروف اإلجتماعية اليت حدثت يف زمنها وتصف قصة حياهتا. 
وىي أيضا مرأة قوية جدا وصرب ومبدعة ألهنا حتب الفن كثريا. إىل جانب ذلك 
ترمجت مقاالهتا على نطاق واسع من للغات األجنبية منها االنكليزية، الفرنسية، 

 لية، االدلانية وغريىا.االيطا
 

 .مؤلفاتهاب
 وتعرض الباحثة ىنا عن بعض مؤلفات لعالية شلدوح، ومنها:

 افتتاحية للضحك  .4
 4973.8نشرت يف بريوت من طابعة " دار العودة" يف عام

                                                 
6http://www.alghulama.com 

 م(2143، )بريوت: دار اآلداب، األجنبيةلية شلدوح، اع 7
 37ص:   ،ملرجع السابقاهديل عبد الرزاق أ محد،  8
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 ىوامش إىل سيدة ب .2
 . 4977نشرت يف بريوت من طابعة " دار اآلداب" يف عام 

 ليلى و الذئب .3
. وىو العمل 4981طابعة "دار احلرية" يف عام نشرت يف بغداد من 

 الوحيد الذي كتبتو وطبعتو يف العراق.
 حبات النفتالني .4
اذليئة ادلصرية للكتاب نشرت يف القاىرة من طابعة "دار فصول" يف عام  
. من أوىل أسطر رواية عالية شلدوح "حّبات النفتالني"، وكما يف غالبية 4986

أمام أسلوهبا ادلتميز يف القص، ادلقرون بوصفية،  روايات الكاتبة، صلد أنفسنا
ُتوقع كّتابًا آخرين مبطب اخلروج عن متطلبات السرد والًتّىل، السيما يف مجالية 
اللغة وتعبريىا عن كل شيء حبسية أظنها نادرة، وىي عندنا مهّمة يف السرد، 

 9وبتجسيد دلا تتكلم عنو أو تصفو من شخصياٍت ومواقف وأحداث.
 الولع .5
. تبدأ رواية 4995نشرت يف بريوت من طابعة "دار اآلداب" يف عام  

الولع للقاصة والروائية العراقية ادلغًتبة عالية شلدوح، واالسرة شلثلة بـ ىدى وابنها 
مازن منتظرة وصول زوجها السيد مصعب اىل مطار ىيثرو بلندن صحبة زوجتو 

اصل دراستو العالية يف الرابعة وداد لاللتقاء بزوجتو وابنو مازن الذي يو 

                                                 
9http://www.alghulama.com 
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االلكًتونيات وبتفوق، وتنتهي الرواية بعد اربعة اسابيع حاول فيها مازن التوفيق 
بني الرغبات ادلتبعثرة ذلذه االسرة اليت عصفت هبا مغامرات االب وغرامياتو اليت 
التنتهي والذي كان شلنوعا عليو التواري عن احدامها او البقاء اطول مع االخر 

ىل ايام احلصار، إووداد عائدة اىل عمان، يف اشارة قت طائرة ابيو بعد ان حل
ىل إاضطرار الناس لركوب الرب وصواًل ، و 4991«بسبب احداث الثاين من اب 

 41و مغادرتو، وطريان امو كذلك، تاركيو لوحدة قاسية شلضة.أالعراق 
 الغالمة .6
رواية لعالية شلدوح نشرت  يف بريوت من طابعة "دار « الغالمة» 

"الغالمة" تتحدث عن عالقة األحداث   الرواية .2111الساقي" يف عام 
السياسية العاصفة باحلياة اخلاصة. وُتوغل كثريا يف اكتشاف ىذا العالقة، ويف 

الكتابة  حساب مدياهتا اليت من شأهنا أن تقتل اإلنسان معنويا وجسديا. تظل
ويظل السرد رلاال خصبا للمقاومة. دلقاومة ادلوت الذي تفرضو األنظمة 
الديكتاتورية. ولكن ىذا رمبا بالنسبة للقرّاء وللعامل احلقيقي، أما بالنسبة للعامل 
الروائي، فاألمر ليس أكثر من زلاولة تدخل يف ادلتخيل، وىي ال تغرّي يف رلرى 

 44األحداث أي شيء.
 
 

                                                 
10http://www.alghulama.com 
11Ibid 
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 التشهي .7
. تتكئ بنية 2117رت يف بريوت من طابعة "دار اآلداب" من عامنش 

اليت « أَلف»على شخصية سرمد برىان الدين، ادلًتجم الذي يعشق « التشهـي»
مل تربح بغداد، بينما ىو أَرغمو أخوه مهند، ادلسؤول عن االستخبارات، على أن 

دتر السنون على الزواج منو. « ألف»يأخذ طريق ادلنفى ليخلو لو اجلو فريغم 
ويكتشف سرمد، ذات يوم، أن ذكـَره تقّلص بل كاد خيتفي، نتيجة بدانتو 
وتضّخم وزنو، ىو الذي عاش مغامرات ال حتصى، واختذ من اجلنس وسيلة 

 42إلثبات ذكورتو والّتباىي بفحولتو.
 غرام براغمايت .8

. تريدنا عالية 2141نشرت يف بريوت من طابعة "دار الساقي" يف عام 
ن نفهم من قراءة روايتها "غرام براغمايت". وىي تقوم على االختالل شلدوح أ

ادلعلن عنو، وادلسيِطر على عامل الرواية كلها، ابتداء من اذلوية مرورا بالذات 
وانتهاء بالعامل. فعلى مستوى اذلوية "راوية" الشخصية الرئيسة، نصف عراقية 

شدة. وحبر مصور تعيش يف باريس وحتب "حبر" نصف العراقي. ورواية من
فوتوغرايف. ىي منشدة مبعٌت نصف مطربة. إهنا تؤدي الكلمات وتسعى إىل 
التماىي معها خللق التأثر الالزم يف ادلستمع بعد أن تبذل جهدا استثنائيا يف 

 43ذلك. حىت أهنا تقوم مبا يشبو الدورة التموزية العراقية القدمية.

                                                 
12http://www.alghulama.com 
13Ibid 
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 األجنبية .9
كتاب   2143.44داب" يف عام نشرت يف بريوت من طابعة "دار اآل

)األجنبية ( لعالية شلدوح يقع على ختوم ثالثة أجناس أدبية ىي؛ الرواية، والسرية 
الذاتية، وادلقالة. وألن ادلؤلفة تدرك صعوبة جتنيس كتاهبا كتبت على غالفو عبارة 
) بيوت روائية (. فهو من جهة شذرات من سرية متماسكة، حتكي عن ثيمة 

جهة ثانية مقاالت تتناول الوضع القلق غري ادلستقر دلهاجرة زلددة. وىو من 
عراقية عربية حتاول إثبات ىويتها الشخصية دلمثلية بلدىا يف العاصمة الفرنسية 

 45باريس، وأمام سلطات تلك ادلدينة.
 

 نبذة رواية المحبوبات لعالية ممدوح.   ج. 
ىذه الرواية رواية "احملبوبات" ىي روية من روايات معربة لعالية شلدوح. 

ذه الرواية إىل اللغة وقد ترمجت ى 2113لية شلدوح يف سنة االيت كتبت ع
 .2141( يف عام pustaka Alvabet( النشار )al-mahbubatوىي ) ةاإلندونيسي

وجها ىذه الرواية حتكى عن بؤس سهيلة ألهنا تفرقت وانطلقت من ز 
وولدىا. مطرودة من بيتها يف بغداد بعدما يطّلقها زوجها وىو جيش وكان 
ولدىا يسكن يف كندا مع زوجتو. كانت سهيلة يف حياهتا منفردة تسكن يف 

                                                 
 239 ص:، مرجع السابق عالية شلدوح،44

15http://www.alghulama.com 
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فارس وىي تنتظر وقت موهتا خوفا وأحيانا يف حالتها تراسل الرسائل مع ولدىا 
 46يف كندا.

ى فراش يف مستشفى فارس. سهيلة ىي مرأة عجوزة عراقية وىي نائمة عل
واىتّم هبا ولدىا وأقارهبا واصدقائها من كل بالد مبختلف أدياهنم يرافقوهنا 
خالصة يف ادلستشفى. اخلرينة من العنف ادلنريل وحبها يعاملوهنا بالرمحة والوفاد 
حىت تقوم سهيلة من نومها الطويل من قصة عيشها و حبها يف الرقصة والعنب 

      47وألشعار. 
 ىذه الرواية ىناك بعض شحصيات اليت تتعّلق بسهيلة من اصدقائها   يف

ككرلني؛ ونرجس؛ وفريال؛ واّم محيدة؛ وامساء؛ ونور؛ وبيلنك؛ وتيسا؛ وفو؛ 
ر؛ وصنيا زوجة ادوطبيب وجد؛ وسّيدة ليدي؛ وسّيد كون. ومن أسرهتا ن

خيها؛ ر؛وليون حفيدىا؛ وعائشة أّمها. ديليا اخت صغريىا ومرمي زوجة أادن
ر. وتنادي "ذلك الرجل" أو "ىو" ذكر لزوج سهيلة ألن يف ادوليال صديق ن

ىذه الرواية كانت سهيلة تذكر لزوجها بلفظ "الرجل" أو "ىو" عندما تقّص 
   48زوجها.

 

                                                 
16Ayu Rahmaningsih, “KONFLIK DALAM NOVEL AL MAHBUBAT KARYA ALIYA 

MAMDUH”, Skripsi, (Makassar: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, 2017) hlm 48 
 48نفس ادلرجع، ص: 47
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  الباب الثالث

 ومقاييسها اإلطار النظري عن العاطفة

فة وىي الباب ستبحث الباحثة عما يتعلق باإلطار النظري عن العاط يف ىذا
  مقاييسها.تتكون من مفهوم العاطفة و 

 أ.مفهوم العاطفة

عناصر األدب إىل أربعة أقسام، أحدىا العاطفة. فالعاطفة لقد قسم النقاد 
س األديب دبوضوع ما تنفعل بو نفسو، ويتأثربو  فع فيها نبىي احلالة اليت تتش

 رورانفعاالت شيئ كاحلب والبغض والسكيانة ووجدانو، ويظهر ذلك يف صورة 
عي واحلزن والشوق واحلنُت والرجاء واخلوف والطمع والفزع وىي تعد من دوا

 1الشعر الىت هتيجو، ويتابيعو الىت يلبحس منها.

طبع األدب  الشايب ىي أىم العناصر وأقواىا يفوالعاطفة عند أمحد 
بطاقة الفٌت ولكن جيب أن نالحظ أن اآلثر األدبية زبتلف يف درجة اشتماذلا 

 0على العاطفة عند تكون غاية األدبية كما قد تكون وسيلة لنشر حقائق.

                                                           
1
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سها النقدية، أعاطفة ا بدراستها وبيان مقاييعٌت ىننة أية عاطفولكن        
الشاعر واخلطيب مثال؟ أم عاطفة ىؤالء األشخاص أم عاطفة الكاتب و  القارئ

قصصيُت الذين يبتكرىم األديب؟ حينما نقرأ البخالء للجاحظ ونتحدث عن لا
 ، أمة، أنرين عاطفة اجلاحظ الىت سيطرت عليو فصور ما صوريقيمتو العاطف

لها الكندى ديث فينا كتابو، أم ىذه العواطف الىتيبعثها  عاطفتنا حنن اليت
ا يتحدثون؟ وكذلك يقال يف الروايات القصصية مواألصمعى واحلارثى في

 1والتمثيلية.

فالعاطفة مأخوذة من الفعل عطف يعطف عطفاً، أو عطوفًا أي مال 
وحنتو. وتعاطف القوم: عطف . تقول: عطف  الظبية عنقها إذا مالتو ٌتواحن

نفسى ويف علم ال 2بعضهم على البعض أي مالوا دبشاعرىم النبيلة على بعضهم.
ينزع بصاحبو إىل الشعور بانفعاالت معينو،  يالعاطفي تعٍت: "استعداد نفس

والقيام بسلوك خاص حيال فكرة أو شيئ ما". والعاطفة: "استعداد أو ميل 
حلب والشفقة وادلودة والرمحة، عواطف وىي يدور حول فكرة أو شيئ ما". وا

أقرب إىل الثبات واالستقرار. بينها الغضب واخلوف والرجاء والقلق  انفعاالت 
 3قد تكون طارئة ومؤقتة.

                                                           
 162 :ادلرجع، صنفس 1
 10: ،  ص1ط م(0210مصر: دار الفكر العريب، ، )العاطفة كادلاءجاسم حسُت ادلشرف، 2
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العطف  ىي اإلشفاق وادليل واحلنو، ومعاينتعريف العاطفة يف اللغة        
ىو سائد اليوم عند الناس من معٌت العاطفة،  رتباطا قويا دبااتصريقاهتا ال ترتبط 

تعلق لغوي ال خيفى. و العاطفة اصطالحا فهي شعور أليم أو  ولكن ذلا هبا
سار، ثاب  مستقر يف أعماق النفس حول شيئ معُت، كلما رأتو العُت أو 

  4مسع  بو األذن أو خطر على البال صاحبة ذلك الشعور السار أو ادلؤمل.

عليو  ياطفة ىي روح األدب، وىي اليت تضفأن الع خرىومن جهد أ       
صفة الدوام والبقاء، وتتفاوت النصوص األدبية يف حظها العاطفة وعلى قدر 

تلقُت، والبد للعاطفة من بواعث ادلالعاطفة الصادقة يف النص يكون تأثَته يف 
 بالفرح، أونفعال العاطفي واألحداث الىت ينتج عنها اال ومثَتات، وىي ادلواقف

 5الكره، أو احلزن إىل آخره. احلب، أو اإلعجاب، أو

 ب.مقاييس العاطفة

ع فيها نفس األديب دبوضوع ما تنفعل بو نفسو، بىي احلالة اليت تتش       
ويتأثر بو كيانة ووجدانو. ويظهر ذلك يف صورة انفعاالت شيئ كاحلب والبغض 

                                                           
ندلوس ، )جدة: دار األالعاطفة اإلديانية وأمهيتها األعمال اإلسالمية الدكتور حممد موسى الشريف، 4
 13: ،  ص1م(، ط0221اخلضراء، 
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 0214يونيو 01الباحث 
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وف والطمع والفزع وىي تعد من والسرور واحلزن، والشوق واحلنُت والرجاء واخل
 6دواعي الشعر اليت هتيجة، ويتابيعو اليت يلبحس منها.

قسم، صدق العاطفة وقوة العاطفة مث ينقسم مقاييس العاطفة إىل مخسة أ       
ستمرارىا و مسو العاطفة. وال يكون يف ىذا إتنوع العاطفة وثبات العاطفة و و 

الباحثة إال أربعة مقاييسا، وىي كما شرحها تساالبحث مجيع مقاييس العاطفة 
 يلي:

 صدق العاطفة .1

بعث عن سبب صحيح غَت زائف وال نأن ت ويراد بصدق العاطفة       
وذبعلو مؤثرا يف نفوس قرائو مصطنع حىت تكون عميقة هتب لألدب قيمة خالدة 

 فرحا قويابن مثال يع  احلزن والرثاء احلار وانتصار احلق يثَت و فموت االيعوسام
متحان يثَت هبجة يف القلب، وىكذا مىت كان ىناك داع يف النفس، وجناح يف اال

 7أصيل أثار انفعاالت صحيحة ذبعل النص األديب مؤثرا وباعثا يف نفوس القراء.

 قوة العاطفة .0

العاطفة إن مل يكن أمهها مجيعا س نقد يس من أىم مقايايتعد ىذه ادلق       
يف األثر  ضحااكان  قوية عميقة ترك  أثرىا و ذا  ا ال شك فيو أن العاطفة إمف

                                                           
كلية اللغة العربية جامعة : القاىرة، )النقد األديب عند العرب أصولو ومناىجوطو عبد الرحم عبد الرب،  6

 111 :( صم1777 .األزىر
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الفٌت وبعث  فيو من احلرارة وصدق التأثَت ما ىو جدير بأن حيرك عواطف 
دلبدع، وأن جيعلهم ادلتلقُت وأن يبث يف نفوسهم من االنفعاالت مثل ما لدي ا

فيما يعرب عنو من مشاعر عامة كاحلب واحلنُت  ءن شركاو ر من حيث ال يشع
ذلك الصدى اجلميل ال لتقاء ن واألسف وجيدون يف أعماقهم والشوق واحلز 

بعواطفهم ويهشون ذلذه ادلشاركة الوجدانية اليت تضاعفات من  ةعواطف
 12انفعاالهتم، وىذه ىي القيمة احلقيقية لألدب احلي النابض.

 الناس تناوال ذلك حُت يتناول األديب معاين عامة مشًتكة بُت ويتأىن       
متزج فيو حسن البيان حبرارة العاطفة. عندئذ يتجاوب مجهور ابصاحبو التوفيق. 

، وقد القراء أو السامعُت مع األديب، وجيدون لذة فنية يف استقبال ماصدر عند
قد أراحهم وأمتعهم حُت محل عنهم عبء التعبَت  أحسوا أنو هبذا العمل الفٌت

صدورىم وتتضائف نشوهتم حُت جيدونة قد  عما جيول خبواطرىم، وذبيش بو
حسن الًتمجة عما تسكنو نفوسهم، فجاله يف صورة تقصر عنها طاقتهم وال أ

تدركها مواىبهم، ومن ىنا يكتب ذلذا األدب اخللود، ألن العاطفة الصادقة اليت 
خالط  وجدان األديب ادلبدع فجرت ذلك الينوع العذب على لسانو وأعاهنا 

ة وحسنها سبكنو من اللغة، ووقوفو على أسرارىا فهتف دبا جيده يف إمتاع الصور 
يف نفسو ودبا جيده الناس يف نفوسهم من لواعج احلب والشوق، واألسى واحلنُت 

قلتو األجيال  وغَتىا. فكان ىذا لعمل األديب لسان كل حمب وترمجان ىواه، فتنا

                                                           
 116 :نفس ادلرجع، ص 12
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ا شجيا، وأنشودة و حلنا حلوا، ونغما عذببجيال بعد جيل حريصة عليو، ضنينة 
قلها الشفاه وتطرب ذلا األمساع، وتطيب هبا النفوس،  خالدة ترددىا األفواه وتتنا

 11وتسعد األرواح على مر الزمان.

 تنواع العاطفة .1

جعل النقاد تنوع العاطفة مقياسا للموازنو وادلفاضلة بُت الشعراء فيضلوا 
مر بن أيب ربيعة من تنوع  أغراضو على من وقف شعره كلو على فن واحد. كع

التفضيل ألن أغراض الشعر  ىأهنم جعلوا تنوع العاطفة من دواعيف الغزل، أى 
وعة، ومن كان من الشعراء حمدود مناحى الشعر تادلتنوعة تنبع من عواطف من

أفضل الشعراء عندىم ىم ول ادلقدمُت يف طبقات الشعراء، و فليس من الفح
ادلختلفة يف نفوسنا بدرجة قوية، كاحلماسة الذي يقدرون على إثارة العواطف 

 10حلب واإلعجاب والشفقة وغَت ذالك.وا

وىذا التنوع يكون حمصلة لكثرة التجارب الشعرية اليت ذبعل يف استطاعة 
األديب إذا تعرض لنوع من العاطفة أن يفنت يف التعبَت عنها، وأن يصرف القول 

 هبا أيا كان .فيها تبعا لتنوع طبيعة ادلوضوعات اليت ترتبط 
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بُت ىم وحدىم الذي يقدرون  الشعر مثال جند أن الشعراء ادلوىو ىفف
 11على إثارة  العواطف ادلختلفة، وذلك لعلهم خبفايا الطبائع البشرية ادلتعددة.

 مسو العاطفة .2

بتفاوت العاطفة يف الدرجة فبعضها أمسى من  لد على القو ااتفق النق 
ىت العواطف اآلخر، واألدب على اختالف صوره وأشكالو معرض كبَت لش

، وعواطف تثَتىا الشعر ىفيو بعواطف تثَتىا موسيق ىاإلنسانية. معرض تلتق
فيو بأدب يثَت لذة حسيمة، وأدب ارقى يثَت شعورا اخالقيا  ىمعانية. ما تلتق
األدبية ىي ث على ترقيتها ومسوىا وعلى ىذا فأمسى العواطف ديس احلياة ويبع

 12حياة الناس قوة. داليت ربي الضمَت وتزي

ومن النقاد من ينفى عن األدب الصفة األخالقية ويزعم أن قيمتو تسكن        
خالقية. ذلك أور دون االعتداد دبا فيو من صفة يف قدرتو على إثارة اللذة والسر 

نظرىم ليس  لو وظيفة إال أن يصف احلياة اإلنسانية دبا  أن األديب من وجهة
يب ال يستطيع  فيها من خَت وشر وبعرضها دبا تضمو من مجال وقبح، واألد

 ق لتبارك عملو أو تقف حائال األخال ىن يتوقف ليسًتضأكلما ىم بعمل أديب 
 13يف سبيلو.
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 الباب الرابع
 وحتحليل عن قصة "المحبوبات" لعالية ممد

تنقسم مقاييس العاطفة إىل مخسة أقسم، وىي صدق العاطفة وقوة 
  العاطفة وتنوع العاطفة ومسو العاطفة وثبات العاطفة. وال يكون يف ىذا البحث

ألهنا ال تستمر على حالو واحدة وشخصية يف رواية "احملبوبات"   ثبات العاطفة 
يف مقاييس العاطفة  ولكن يكون س بالضرورة مشاعره من البداية إىل النهايةلي

تنوع العاطفة اطفة و قوة العقاييس ىي صدق العاطفة و أربع مرواية "احملبوبات" 
 مسو العاطفة، وىي كما يلي:و

 صدق العاطفة . أ

بعث عن سبب صحيح غَت زائف وال نأن ت ويراد بصدق العاطفة
وذبعلو مؤثرا يف نفوس قرائو ب لألدب قيمة خالدة مصطنع حىت تكون عميقة هت

فرحا قويا بن مثال يعت احلزن والرثاء احلار وانتصار احلق يثَت و فموت االيعوسام
متحان يثَت هبجة يف القلب، وىكذا مىت كان ىناك داع يف النفس، وجناح يف اال

 1القراء.أصيل أثار انفعاالت صحيحة ذبعل النص األديب مؤثرا وباعثا يف نفوس 
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وجدت الباحثة صدق العاطفة يف الفقرة السابقة عن صدق العاطفة 
 وىي عن عاطفة اخلوف.

طار شارل "انتابٍت خوف شديد دلا وقع نظر شرطي األمن الفرنسي يف م
يشبو ندية ادلؤقتة. أصبت باذللع. خوف كديغول على ملف أورقي ال

أي  مٍتقليب من دون أن ينبعث دي و لدر على حرق جااألسيد، ق
 7."دخان

ر. ذلك يستطيع أن يُثبت بأقوالو، ادشديد خوف الن الفقرة السابقة تدل على
 أنو قال :

يب من دون أن ينبعث قلدي و لدر على حرق جايشبو األسيد، قخوف "
 1."أي دخانمٍت 

بالسائل احلمضي الذي يسمط جلَده وقلبو. ألنو خوف  ىو شبو اخلوف
احلمضي الضاّر جللده. خوفو يسبَّب  جدا، لذلك ىو شبو خوفو بالسائل

 سنوات رَ دابالبوليس الفرنسي الذي نظر إىل تأشَتتو الكندنية، اخلوف لّوم ن
ر شعر داعديدات يف عمره، كان ذلك واقعا ألن أبو مهج على أمو دائما حىت ن

 صدمة يف حياتو.
                                                           

 11: (، صم7221، : دار الساقيبَتوت، )احملبوباتعالية ممدوح،  7
 11: ، صنفس ادلرجع 1



79 
 

 
 

لقد وجدت الباحثة نوعا أخر من صدق العاطفة يف ىذه الفقرة ىو عاطفة 
 نُت.احل

تقول: ىل سية و نقهقو وىي تقضم اجلبنة الفر "مث تضحك بصوت عال، ت
الدك. فهي تعلمُت يا كارولُت أن جسم ذلك الرجل. إنو على األغلب و 

رجل، ال أدري، لكنها  ا تقول ىو، أو ردبا ىو أيمل تذكر امسو قط. دائم
ى أين ىو اآلن؟ ىل ىو أسَت أم قضى ما بُت نَتان تواصل: تر 
أجنب، من ارج احلدود، ردبا يكون قد تزوج و ردبا ىو خ الشكنات؟
 4يدري؟."

لكل منظور حُت أن سهيلة اشتاقت لزوجها اشتاقا. يثبت الفقرة السابقة 
الشوق يظهر بسبب  سهيلة سألت عن زوجها الذي قد تركتو مع كارولُت.

  سهيلة اليت قد فرقت مع زوجها يف وقت طويل.

 يف ىذه الفقرة ىو عاطفة  احلزن. لقد وجدت الباحثة صدق العاطفة

دوري يف موقف سيارات األجرة، أشرت للسائق على العنوان  ت"أخذ
 ادلكتوب يف ادلفكوة. مل أكن قادرا على التفوه بكلمة واحدة. جلست يف

أنا أدفعو إىل اخللف، أثقل من احلديد أقصى اجلهة اليسرى، كان رأسي و 
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ضاليت. كتمت صوت لكي تشتذ ع يوميا الذي كنت أتدرب عليو
 5صراخي وشعرت بوخز يف معديت."

ر الربيد اإللكًتوين من دار. قبل نادحزن النلى ع الفقرة السابقة تدل
الكارولُت صديقة أمو أن أمو يف غيبوبة. أما الفقرة اليت تقول أن أمو يف غيبوبة 

 تعٍت:

"وأنا أقرأ خطاب كارولُت على الشاشة أمامي: " سهيلة اآلن حبيسة 
بذ. ال ندري إىل مىت سوف تبقى يف ىذه العزلة؟ إهنا يف منطقة ما بُت الن

 6االكتناب واليأس."

حزينا ألنو قبل اخلرب أن  ر ذىب على التوايل إىل مكان أمودالذلك، ن
 كما وجدت الباحثة يف فقرة أخرى:أمو يف غيبوبة.  

ان "كانت نفسييت منهارة. للمرة األوىل أهنار دبفردي، ويبدأ عويلي. ك
صوتو مسموعا. بكيت بال خجل، بال تكتم، بكيت حبرية فشعرت بأن 
طبلة أذين سوف تنفجر. أمسكت الردن األمين وشبكتو على وجهي 
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األيسر بُت شفيت، كنت أمسع نشيجي وأنا أدفن رأسي يف ووضعت 
 7بالثوب وال أجد أحدا جبواري حيصي عليّ دموعي." ثحضنها. أتشب

ر حزين ألن أمو مريضة، ال دار. نادنزن الحى عل تدل الفقرة السابقة
قّبل الثوب الذي لبستو سهيلة يف ادلاضي ن ادليل لو كما قبل. حىت اعتمد و مكا

 دفن رأسو على الب سهيلة.در بكى و احُت ن

 .لقد وجدت الباحثة صدق العاطفة يف ىذه الفقرة ىو عاطفة  السرور

قدس تقًتبان من  ىذا أمجل وأشهى عشاء تناولتو يف حيايت. دياىل و "
كتفي ورباوالن رفعي إىل األعلى. أقف بينهما، أحضنهما معا، أبتلع 
دموعي مرة، مرتُت. ساعدتاين بلطف أشبو بالنسيم كي أكون أفضل.  
كنت أىتز وأرتعش ومها متسكان بيدي وتدفعان يب إىل غرفة الطعام، 

 8وأصوات اجلميع الصافية تزيدين  ىدوءا."

ر شعر فرحا ألنو تداوى أصدقاء دار. ندافرح الن لىتدل ع الفقرة السابقة
 :أمو حبسن. أحد من حجات فرحو، أنو قال

أبتلع دموعي مرة، مرتُت. ساعدتاين بلطف أشبو بالنسيم كي أكون 
 .أفضل
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 قوة العاطفة . ب
س نقد العاطفة إن مل يكن أمهها مجيعا يس من أىم مقاياتعد ىذه ادلقي

يف األثر  ضحاانت قوية عميقة تركت أثرىا و ا ال شك فيو أن العاطفة إذا كامف
الفٌت وبعثت فيو من احلرارة وصدق التأثَت ما ىو جدير بأن حيرك عواطف 
ادلتلقُت وأن يبث يف نفوسهم من االنفعاالت مثل ما لدي ادلبدع، وأن جيعلهم 

فيما يعرب عنو من مشاعر عامة كاحلب واحلنُت  ءمن حيث ال يشعورن شركا
واألسف وجيدون يف أعماقهم ذلك الصدى اجلميل ال لتقاء والشوق واحلزن 

بعواطفهم ويهشون ذلذه ادلشاركة الوجدانية اليت تضاعفات من  ةعواطف
 9انفعاالهتم، وىذه ىي القيمة احلقيقية لألدب احلي النابض.

وجدت الباحثة قوة العاطفة يف الفقرة السابقة عن قوة العاطفة وىي عن 
 عاطفة احلب.

كانت سهيلة ربول معظم ما يرسلو خايل إىل عمادة ر:  يقول ناد”
جامعيت، وحسايب اخلاص. أحيانا ال تدفع الفوانَت، فيقطع اذلاتف. يف 
إحدى السنُت، قطعت الكهرباء بعدما ظلت هتمل الرد على رسائل 
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الشركة. وألن الفصل كان شتاء، بقيت التدفتة تعمل حىت حلول 
 12الربيع."

قوة الشعور. مودة سهيلة على ابنها حب  ىعلتدل  الفقرة السابقة
شديد، سهيلة رضيت أن تفعل أي شيئ البنا يف الرسوم الدراسي، ولو ىي 
سكنت يف البيت ادلظلم، ألهنا مل تستطيع لدفع تكاليف الكهرباء وماذلا لدفع 

 .الرسوم الدراسي

"يقول نادر: األمر فعال بغاية اإلثارة: كيف تتجمع طاقة احلب على ىذه 
لصورة وربرض األعصاب على االستجابة؟ هتدج صوت أمساء بشيء ا

من احلرج: " عيٍت نادر، نرجس عزمت محادة، لكنو يستحي شوية. إن 
شاء اهلل بس تقوم أمك بالسالمة نذبح ذبيحة ونوزعها على فقراء جامع 

 11. ىسو كل ىذه تصَت سوالف".بارس

قوة مودة أصدقاء سهيلة عليها. مودة األصدقاء   ىعل الفقرة السابقة تدل
سهيلة، عهد ها. من أجل شفاء ئ جدا، ذلك منظور من تضحية أصدقاكبَت
 .وزع حلومها على الفقراءلذبح الدبيحة و  سنرج

 
                                                           

 96: نفس ادلرجع، ص 12
 181: نفس ادلرجع، ص 11



14 
 

 
 

 تنوع العاطفة . ج

جعل النقاد تنوع العاطفة مقياسا للموازنو وادلفاضلة بُت الشعراء فيضلوا 
قف شعره كلو على فن واحد. كعمر بن أيب ربيعة من تنوعت أغراضو على من و 

التفضيل ألن أغراض الشعر  ىيف الغزل، أى أهنم جعلوا تنوع العاطفة من دواع
وعة، ومن كان من الشعراء حمدود مناحى الشعر تادلتنوعة تنبع من عواطف من

فليس من الفحول ادلقدمُت يف طبقات الشعراء، وأفضل الشعراء عندىم ىم 
ن على إثارة العواطف ادلختلفة يف نفوسنا بدرجة قوية، كاحلماسة الذي يقدرو 

17واحلب واإلعجاب والشفقة وغَت ذالك.
 

 ادلقتطفات الدالة على تنوع العاطفة كما يلي:

 عاطفة احلزن .1

"كانت نفسييت منهارة. للمرة األوىل أهنار دبفردي، ويبدأ عويلي. كان 
حبرية فشعرت بأن  صوتو مسموعا. بكيت بال خجل، بال تكتم، بكيت

طبلة أذين سوف تنفجر. أمسكت الردن األمين وشبكتو على وجهي 
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األيسر بُت شفيت، كنت أمسع نشيجي وأنا أدفن رأسي يف ووضعت 
 11بالثوب وال أجد أحدا جبواري حيصي عليّ دموعي." ثحضنها. أتشب

ر حزين ألن أمو مريضة، ال دار. نادنحزن الى عل تدل الفقرة السابقة
قّبل الثوب الذي لبستو سهيلة يف ادلاضي ادليل لو كما قبل. حىت اعتمد و ن مكا

 دفن رأسو على الب سهيلة.ر بكى و داحُت ن

 عاطفة الشوق .7

"كانت االتصاالت مستمرة يف ما بُت أمي وخايل، حُت تركنا وغادر يف 
أوائل السيعينيات. بقي الشوق إليو ال يوصف، فتصورت أنو حُت 

 ذراعية كالسابق، ويرفع كم قميصو الناصع سيلقاين، سيأخذين بُت
البياض، وميازحٍت: ىيا يا نادر، كما كان يفعل يف ادلاضي يضعٍت على 
ذراع واحدة، ينقطع نفسو وىو يردد: سأظل أجلسك على ذراع واحدة 

 14حىت لو بلغت العشرين."

ق على عمو ر اشتادار على عمو. نداشوق الن ىعل تدل الفقرة السابقة
ر قريب داحُت مها شعرا ازعاجا و ن  سكنا معا. وعمو ساعده ىو وأموألهنما مل

 ر قال أن شوقو ال ميكن لوصف شوقو.داعلى عمو. لذلك ن
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 عاطفة الغضب .1

 "أطرق الباب بعد فًتة، برقة يف بادئ األمر، مث يشدة: "أمي، ياأمي، ىل 
خبَت؟"، ال ذبيب، ىكذا فقط لتغيظٍت. ىي الوحيدة القادرة على أنت 

مناعيت. فيزداد غضيب وجنوين، مث ترد أخَتاً بصوت ودود:  سرمي وكطيرب
ذا ال اال تقلق عيٍت، تعرف كم أحب البقاء يف ادلاء. دلاذا ال تكلميٍت؟ دل

 15تردي عليّ؟."

على عدة  ألهنا ال ذبيب ر على أموداغضب ن ىعل الفقرة السابقة تدل
شيئ ال يريد على ر غضب غضبا ألنو خاف سيقع دا. لذلك نمكادلات منو

 أمو.

 عاطفة اخلوف .4

قة. خفت ا"انعصب قليب فحوّلت عيٍت بسرعة عن الوجو األول من البط
 16لربىة، كأنٍت أمسع وقع أقدام جزمة والدي العسكرية."

، عندما مسع خطو أبو فقط، ر أبوداخوف الن ىعل الفقرة السابقة تدل
  .عّذهبا أماموا و دائم حلال يسبب بأبو الذي مهج على أموىو خاف، ذلك ا
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 كام وجدت الباحثة يف فقرة أ خرى:

"انتابٍت خوف شديد دلا وقع نظر شرطي األمن الفرنسي يف مطار شارل 
ندية ادلؤقتة. أصبت باذللع. خوف يشبو كقي الاديغول على ملف أور 

أي  من دون أن ينبعث مٍت دي وقليبلدر على حرق جااألسيد، ق
 17."دخان

 سنوات رَ دااخلوف لّوم نر. ادشديد خوف الن الفقرة السابقة تدل على
ر شعر داعديدات يف عمره، كان ذلك واقعا ألن أبو مهج على أمو دائما حىت ن

 صدمة يف حياتو.

 ذلك يستطيع أن يُثبت بأقوالو، أنو قال : 

 من دون أن ينبعث دي وقليبلدر على حرق جاخوف يشبو األسيد، ق"
 18."أي دخانمٍت 

 بعاطفة احل .5

هيلة ربول معظم ما يرسلو خايل إىل عمادة جامعيت، كانت س”
وحسايب اخلاص. أحيانا ال تدفع الفوانَت، فيقطع اذلاتف. يف إحدى 
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السنُت، قطعت الكهرباء بعدما ظلت هتمل الرد على رسائل الشركة. 
 19وألن الفصل كان شتاء، بقيت التدفتة تعمل حىت حلول الربيع."

عور. مودة سهيلة على ابنها حب قوة الش ىعلتدل  الفقرة السابقة
شديد، سهيلة رضيت أن تفعل أي شيئ البنا يف الرسوم الدراسي، ولو ىي 
سكنت يف البيت ادلظلم، ألهنا مل تستطيع لدفع تكاليف الكهرباء وماذلا لدفع 

 .الرسوم الدراسي

 سمو العاطفة. د

 بتفاوت العاطفة يف الدرجة فبعضها أمسى من لد على القو ااتفق النق
ىت العواطف اآلخر، واألدب على اختالف صوره وأشكالو معرض كبَت لش

، وعواطف تثَتىا الشعر ىفيو بعواطف تثَتىا موسيق ىاإلنسانية. معرض تلتق
فيو بأدب يثَت لذة حسيمة، وأدب ارقى يثَت شعورا اخالقيا  ىمعانية. ما تلتق

األدبية ىي اطف ميس احلياة ويبعث على ترقيتها ومسوىا وعلى ىذا فأمسى العو 
 72حياة الناس قوة. داليت ربي الضمَت وتزي

 ادلقطفات الدالة مسو العاطفة كما ياىل: 
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بيننا  "كنا نتبادل احلضور، نداوم ىنا، حنن الصديقات. وضعنا جدوال
غَت عابئة بنا، خصصت كارولُت الوقت كلو تقريبا ذلا،  لو كانت حىت

 71ادرة فعال"فهي بال مسؤوليات عائلية مثلنا، صديقة ن

قوة مودة أصدقاء سهيلة. ىم رضوا أن حيفظون  ىعل تدل الفقرة السابقة
سهيلة دون توقع أي شيئ منها حىت ىم جيعلون جدوال الحتفاظ سهيلة. ىم 
يصفون علينا عن عزة ادلودة. مت نقل ندير من قبل أصدقاءىا. ىذا احلال 

 :كما يلي  فقرة تطيع أن ننظر  يف النس

ربسنت حال أمي لقد  ي و فاضتا بالدمع، قلت:"إغرورقت عينا
 .ومل تتخّلُت عنا" نبناابفضلكم مجيعا. أشكركن ألنكن وقفنت إىل ج

 51: ص ،ادلرجع السابقح، عالية ممدو  71                                                           
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 الخامس الباب
 خاتمة

ىذه الرسالة من أوهلا حىت هنايتها فختمت عن بعد أن حبثت الباحثة 
 الباحثة ىذه الرسالة بالنتائج والتوصيات.

 النتائج . أ
 بعد أن حبثت الباحثة ىذه الرسالة، فلخصت الباحثة النتائج كما يأيت:

العاطفة ة يف رواية "احملبوبات" فيها صدق أن مقاييس العاطفة املوجود
وأما ثبات العاطفة غري موجودة يف مسو العاطفة. و  العاطفة وتنوع العاطفة وقوة

ال تستمر على حالو واحدة وشخصية يف رواية ألهنا  "احملبوبات" لروايةا
وجدت الباحثة و  ."احملبوبات" ليس بالضرورة مشاعره من البداية إىل النهاية

 مقتطقت ن وتنوع العاطفة يف مقتطفات وقوة العاطفة يف مخسةصدق العاطفة يف 
 مقتطفات ومسو العاطفة يف مقتطفة واحدة. مخسة

 
 التوصيات . ب

وقبل أن ختتم الباحثة ىذه الرسالة تقدمت الباحثة بعض التوصيات، 
 وىي كما يلي:
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أن يهتم طلبة قسم اللغة العربية وأدهبا بالبحث عن عناصر  .4
وىي: اخليال  احثة يف ىذه الرسالةاألدب الىت مل تبحثها الب

 واألفكار واألسلوب وغري ذلك.
أن يهتم طلبة قسم اللغة العربية وأدهبا بتطوير أنفسهم باملعارف  .2

 .وكبابة األدبية نطقا
جتدر مبكتبة جامعة الرانىي عامة ومكتبة كلية اآلداب خاصة أن  .3

 توفر الكتب العربية وأدهبا خصوصا مايتعلق بالنثر.
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