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 الباب األول
 مقدمة

 الفصل األول خلفية البحث  .أ 

واألعمال األديب ىو جزء من حياة اإلنسان ادلتالزم يف  أنفسو و 
: 9545يستخدم اإلنسان أعمال األديب للتعبَت عن مشاعرىم أو أفكارىم )

ووارن أن األدب ىو التمثيل للحياة وِمرأة احلياة و يف  ( وكما قال ويلك45
تعريف األخر ىو احلياة نفسها و أما ادلوضوع األديب فهو ذبريب احلياة 

 اإلنساين.

و قد قاسى كل إنسان قصة احلب يف ىذه العامل وذلا مكاهنا اخلاص يف 
 حياتو و يف قول األرجح أن معٌت احلب ىو تعبَت احلب وتعارض احلب  حىت
زبتلف قصة احلب دائًما جلميع اإلنسان وخيتلف كل األديب. وكتب إحسان 

وقد تُرمجت ىذه الرواية إىل لغة  9555عبد القدوس الرواية اللون األخر يف عام 
اإلندونيسية بعنوان احلب يف نقطة الصفر. قصة احلب ىذه ليست رلرد رواية 

 ادلشهورة الكربى. ولكنها قد تكون اترخيية وراءىا  حيت تصبح الرواية

وقصة احلب يف رواية اللون األخر ليست قصة احلب القذرة وفيها 
تعارض احلب ادلشكلة  حىت تظهر التصورات ادلختلفة للقارئ وال عجب أن 
يكون إحسان عبد القدوس مساواي مع صليب زلفوظ وصليب كيالين وغَت 

ائو تُرمجت الرواية ذالك. وكان أعمالو مطلوب اجملتمع ويفلم بعض رواايتو ولشع
اللون اآلخر إىل لغة األجنبية منها اإلصلليزية والفرنسية واألدلانية واألوكرانية 

 .والصينية واإلندونيسية
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تثَت ىذه الرواية قصة احلب اجلنحت وىي شخصية مرفاة فتاة ادلصرية 
اجلميلة و قد اختارت أن تتزوج  مع من السوداين امسو حسن. ورحلة احلب 

يست سهلة ولكن عليهما مواجهة االختالفات بُت عائالهتما. وىذه للزواج ل
 ىي قطعة منن قطعة القصة ذلما فيما اييل:

"وقالت سامهة كأهنا ربادث نفسها: "إن حبكهو مصَتى . 
ومنذ التقينا وضلن نعيش ما يكتبو احلب من الصَت".وربت على  

احلب كتفيها كأنو يشفق عليها وقال ىف صوت حنون :"إننا تعيش 
 (.9555:11مهما كان الصَت. انمى. تصبحى على خَت")قدوس،

لتعبَت العالقة بينهما ألهنما حيبان بيهما أو فروم يطلق عليهما نوع و 
احلب الشبقى يعٍت احلب بُت رجل وامرأة حصراًي وإذا كاان حًقا يف احلب فهي 

ت مباحث طويلة. وحكي يف ىذه الرواية عن زبلُّف احلب بينهما وقد وجد
بعض البياانت اليت تدل على ضعف حبهما منها االىتمام وادلسؤولية واالحًتام 

 .والتقدير فيما بينهما

ويقال يف ىذه الرواية أن حسن ومَتفت أحب بينهما، ولكن بعد الزواج  
كانت ىناك اختالفات كثَتة من حسن  اليت شعرت هبا مَتفتثم كان العديد من 

 فة حزينة وليست قوية لتسكون بينهما.االختالف بينهما اليت تسبب مَت 

وتتحدث الرواية عن قصة احلب بينهما ولكن نظرًا من نظر عمو يتم 
 .أتكيدىا غالًبا أن شخصية اان ىذه أو عمها مَتفتومها قريبان جًدا   عن والديها
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"اّّن أحب مَتفت ابنة أخى وأعتزهبا كأهنا ابنىت. وحىب يشوبو 
وأحس دبتعة حلوة جملرد رؤيتها ..  إحساس عجيب . فإّّن أفرح هبا

 (.9555:4أضعها ىف خياىل كأهنا أمجل بنت من البنات")قدوس،

ويف البياانت السابقة، يظهر أن مها كان زلًتًما جًدا ومنتبًها إىل مَتفت 
فإن عمها حيبها دبعٌت أن يكون مثلها كطفلو  أن عمها يعامل مَتفة كمثل األب 

 َت يف تدفق ىذه الرواية.لطفلو، ويهتم بو و أتثَت كب

و من نوعي احلب يف ىذا الرواية قرر الباحث إلكتشاف ما ىو مفهوم 
احلب يف الرواية اللون اآلخر إلحسان عبد القدوس من ادلنظور ادلؤلف بطريقة 

 .البنيوية الوراثية

 الفصلالثاىنحتديدالبحث .ب

 ايىل:بناء على خلفية البحث يف ىذه الرواية و ربدد الباحثة فيما 

 ما ىو مفهوم احلب يف الرواية اللون اآلخر إلحسان عبد القدوس؟ .9
ماىو نظر ادلؤلف عن مفهوم احلب يف الرواية اللون اآلخر إلحسان عبد  .2

 القدوس؟

 الفصلالثالثأغراضالبحث .ج

 :وأما ربديد البحث السابق فلحصول الغرض من ىذا البحث فيما اييل

الرواية اللون األخر  إلحسان وصف النظري من احلب يف البنيوية  .1
 عبد القدوس.
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وصف نظر ادلؤلف فيما يتعلق دبفهوم احلب يف الرواية اللون األخر  .2
 إلحسان عبد القدوس

 الفصلالرابعفوائدالبحث .د

 :الفوائد النظرية ذلذا البحث ىي .9

يرجع ىذا البحث  ان يكون قادرًا على إضافة النظري والثاقبة وادلعرفة عن 
 .العريب وخاصة عن نظرية البنيوية الوراثية يف العمل األديبدراسة األدب 

 :الفوائد العملية ذلذا البحث ىي .2

 .أ.  الستخدامها كمرجع البحث ادلماثلة يف ادلستقبل 

  .ب. الستخدامها كوسيلة لتقدير األدب وخاصة  يف األدب العريب

 الفصلاخلامساإلطارالفكرى .ه

 نظرية البنيوية الوارثية .9

( ترى أن 12: 2192عريف البنوية الوارثية جولدمان يف فاروق )و ت
األدب ىو البنيوي ولكن البنيوي ليس شيًئا اثبًتا ولكنو نتاج عملية اترخيية 

 .ادلستمرة، وىي اليت تعيش يف رلتمع األعمال األدبية ادلعنيةوادلتعلقة

وع ألن األدب ىو نتائج الًتكيب الفكري للعقل دلوضوع اخلالق أو موض
مجاعي معُت مبٍت على التفاعل بُت ادلوضوع وبعض ادلواقف االجتماعية 
واالقتصادية واما فهم البنيوية األدب فلبنيوية  الورثية، غَت النظر العوامل 

 االجتماعية اليت أصلبت ذلك، ألن تلك العوامل تعطي التماسك البنيوية.



 

5 

 

تمام ألصل العمل. والبنوية الوراثية النهائية ىي ربليل البنية من االى
ابختصار يعٍت أن البنوية الورثية تويل أيًضا اىتماًما ابلتحليل الداخلي واخلارجي 
وفًقا جلوددلان ، ىناك ستة مفاىيم أساسية تبٍت نظرايت البنوية الوراثية ، وىي 
احلقائق اإلنسانية وادلوضوعات اجلماعية والًتكيب والنظرة إىل العامل والفهم 

(. وىكذا تنظر البنوية الوراثية األدب من 12: 2192روق ، والتفسَت. )فا
وجهُت ومها الدخلي واخلارجي. تبدأ الدراسة بدراسة العناصر اجلوىرية )الوحدة 
والتماسك( كبياانت أساسية. عالوة على ذلك سَتبط البحث العناصر ادلختلفة 

عن اجلوانب  بواقع رلتمعهم. يُنظر إىل العمل على أنو انعكاس لألزمنة ادلكشف
االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية، ومع ذلك. سيتم ربط األحداث 

 اذلامة من وقت مباشرة مع العناصر اجلوىرية لألدب.

والعنصر األساسي يف الرواية ىي اليت تشارك مباشرة يف بناء القصة. ىذا 
إذا مت عرضها من ادلزيج من العناصر اجلوىرية ادلختلفة وذبعل الرواية ملموسة. و 

وجهة نظر القارئ فسيتم العثور من عناصر القصة إذا قرأان الرواية. و اما العنصر 
ادلذكور فعلى ضلوي وال احلصر على سبيل ادلثال األحداث والقصص وادلؤامرات 
والتوصيفات و ادلوضوعات واإلعدادات وسرد القصص واللغة أو أسلوب اللغة 

 (.22 :2112وغَتىا )نورقيانتورو ، 

وأن العناصر اخلارجية فهي خارج العمل األديب ، ولكنها تؤثر غَت مباشر 
( وتشمل العناصر ادلعنية 22: 2112على بناء أو نظام األديب)نورقيانتورو، 

موضوعية ادلؤلفُت الذين لديهم مواقف ومعتقدات  يف نظر احلياة مث علم نفس 
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و كون ادلؤلف )االقتصادي ادلؤلف )العملية اإلبداعية(، وعلم نفس القارئ 
 .والسياسي واالجتماعي( ، ورؤية حياة القوم وغَته

وتنقسم البنوية الوراثية يف ثالث خطوات أواًل تبدأ الباحة من دراسة 
العناصر الدخلي جزئًيا او عموما. اثنيًا دراسة احلياة االجتماعية والثقافية 

مراجعة اخللفية االجتماعية والتارخيية للمؤلف ألنو جزء من اجملتمع ادلعُت. اثلثًا 
 .اليت ساعدت على تكييف األديب عند إنشائو ادلؤلف

 حقائق اإلنسانية .2

واحلقائق اإلنسانية ىي كلها نتائج النشاط أو السلوك اإلنساين، وىذه 
احلقيقة ىي أساس األنطولوجيا البنيوية اجلينية. ديكن أن تكون ىذه احلقائق يف 

اعية أو أنشطة سياسية أو إبداعات ثقافية ويرى جولدمان شكل أنشطة اجتم
( أن مجيع حقائق اإلنسانية ىي ذات ادلعٌت. ولذلك جيب أن 13: 2192)

يفهم فهم حقائق اإلنسانية الًتكيب وادلعٌت ادللتزمُت هبدف واحد مقصود. على 
 سبيل ادلثال إىل احلصول على موافقة اجتماعية من كال اجلانبُت يف اجملتمع

إلقامة عالقة بُت شخصُت وعالقة عائلتُت. والغرض  فيها ترتيب سلسلة من 
 .أحداث االستقبال ومًتابطة

واما الغرض من حقائق اإلنسانية نفسها فهي يظهر كرد فعل من موضوع 
الفرد وموضوع اجملتمع دبعٌت آخر أن احلقائق ىي زلاولة لتحقيق توازن جيد فيما 

 .يتعلق ابلعامل احمليط

 فهوم احلبم .2
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وتتمثل احلقائق اإلنسانية اليت تثار بو غالًبا يف العمل األديب يف التاريخ يف 
مجيع األعمال احملبة، لتصبح أنواًعا سلتلفة من معاين احلب وقصص حب 
متنوعة. ليس مصدر إذلام للكتاب. وحقائق اإلنسانية ىي احلب  الذي ال يزل 

ومن اي فال عجب يف عامل علم يف دراستو إما يف علم النفس أو التصوف  
النفس اإلنساين إريك فروم ، غالًبا ما يصف مفهوم احلب يف بعض كتبو، حىت  
كتابو كتاب اخلاص عن احلب وىو فن احملبة  ويُعّرف احلب بوضوح يف العناصر 
األربعة منها االىتمام والعناية )الرعاية( وادلسؤولية )ادلسؤولية( واالنتباه واالحًتام 

 (.21: 9543ام( وادلعرفة وادلقدمة )ادلعرفة( )فروم  ، )االحًت 

ومفهوم احلب الذي ال يتعلق  بُت اجلنس اآلخر حبا، بل ابحلب العام، 
وسيكون من األسهل ابلنسبة لنا أن نفهم الفرق من خالل التصنيف ادلقدم من 

 :فروم  التايل

 . حب اإلخوان9

أنواع احلب ىو احلب  وقد كثر أنواع احلب األساسية اليت وراءىا كل
( وادلقصود ىنا ىو االىتمام وادلسؤولية واالحًتام 11: 9543األخوي )فروم  ، 

وإدخال كل فرد آخر أو غالبًا ما نشَت إىل البشر  كاجتماعي الذين حيتاجون 
إىل بعضهم البعض يف أي حال ادلادية او كما أوضح يف الوقت السابق أن من 

أمور أخرى ىي احلاجة ادلعالقة مث الفشل أن تكون االحتياجات اإلنسانية وبُت 
قادرة على حب إخواهنم من اإلنسان سوف تتضرر يف هنايتو وىذا ىو السبب 

 أن كل الدين  قد يعلم أن ربب اإلنسان اآلخرين دائما.

 . حب األمي2
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وىذا احلب األمي ىو أمر غَت مشروط وتعزيز حلياة األطفال واحتياجاهتم 
( وزبتلف حالة احلب ألخيو واحلب اليقيد بينهما و 13: 9543)ابتداًء من 

األم والطفل ىو احلب بُت الناس الذين ال يتماثالن يتطلبو و يعطها، وىذا ىو 
احلب نكران الذات وغالبا ما يشار إىل حب األم على أهنا احلب األكثر قداسة 

 .من كل ارطباط العاطفي

 . حب ادلثَتة2

: 9543دية فريدة بُت فردين خاصُت )فروم ، احلب ادلثَتة ىو جاذبية فر 
( وخيتلف احلب ادلثَتة عن احلب األمي واحلب األخ حيث ال يقتصر احلبان 21

على شخص واحد بينما احلب اجلنس ادلثَتة  ىو حب خاص يف شخص واحد 
خاصة وأكثر حصرية  حيث إغالق األبواب أمام اآلخرين فقط دبعٌت االندماج 

ولكن ليس من حيث احلب  -لكامل يف مجيع جوانب احلياة ادلثَتة  وستسالم ا
 .األخ

 . حب النفس4

وجيب أن يكون نفسي  موضوع حيب وبشخص آخر ومن حيب نفسو 
تسمي ابلرعاية وادلسؤولية واالحًتام ويعرف نفسو  دلاذا يوجد جانب خاص 
لتحب نفسك لو ادلتلقة بُت اإلنسان وىي احلاجة إىل إن قبول القدرات 

ائص الفريدة لإلنسان كأفراد شليزين يتطلب شعورًا ابذلوية وىو ما دييزىم واخلص
 عن اآلخرين من مشاعرىم  عمن يف نفسو.

 . احلب هلل1
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وحاجتنا إىل احلب ىي بسبب احلاجة إىل االرباد وىذا االرباد بقلق 
االنفصال. وصيغة احلب الدينية ىي ال زبتلف عن أشكال احلب األخرى ألهنا 

 (..32: 9543غلب االنفصال ولتحصل االرباد)فروم  ، ضرورة للت

 

 
 

 الفصلالسادسالدراساتالسابقة .و

وىذه الرسالة اليت كتبها إحسان عبد القدوس يف الرواية اللون اآلخر 
ابىتمام كبَت للخرباء األدبيُت يف العريب وإندونيسيا ومن بُت أمور أخرى ، 
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واللغة وخاصة. وبعض الدراسات  من وذبعل ىذه الرواية موضوع البحث األديب 
البحثُت الذين يستخدمون ىذه الرواية كجزء من موضوع البحث. البحث فيما 

 :اييل

، بعنوان العناصر  2194أواًل، والرسالة اليت كتبها شوفا ساىيدة يف عام 
الناشئة العادتية يف الرواية اللون اآلخر إلحسان عبد القدوس )دراسة ظواىر 

م وولفغانغ إيسر(. مت تقدمي ىذه الرسالة إىل قسم اللغة العربية األدب ادلفهو 
وآداهبا وجبامعة سوانن جونونج جايت اإلسالمية احلكومية ابندونج، وقد حاولت 
ىذه الدراسة لكشف عناصر العادتية ادلوجودة يف الرواية اللون اآلخر إلحسان 

اليت ظهرت و ىذا ال  عبد القدوس وتظهر نتائج حبثو العديد من عناصر التقاليد
ينفصل عن ادلكانة العادتية ادلستخدمة يف الرواية، مصر والسودان فالكثَت من 
التقاليد العادتية اليت سبت مناقشتها يف ىذه الرواية تلعب دورًا مهًما يف القصة، 
قائلة إن الشخصية الرئيسية مَتفت تزوجت من رجل سوداين ولكن ألنو مل يكن 

للتقاليد السودانية يف هناية ادلطاف كانت ىناك صراعات  قادرًا على اخلضوع
سلتلفة وانتهت بعودتو إىل مصر وال عجب إذا كان شوفا فيو اختار أن يكشف 

 عناصر ىذا العادتية القائم على اجلراحة.

اثنياً، الرسالة اليت كتبها نويف كوسوما نينجروم ىو طالب جامعة احلادي 
ان  اإلضافة و التخفيض عن ادلعاين  يف بعنو  2192عشر من مارس يف عام 

ترمجة الكلمات التصرحيي يف الرواية اللون اآلخر إلحسان عبد القدوس. و اما 
الغرض من البحث فهو بيان صيغ اجلملة التصرحيية واألساليب ادلستخدمة 
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لًتمجتها  ووصف اخلسارة وكسب الًتمجة يف رواية اللون اآلخر إلحسان عبد 
 .ىذا البحث الرواية اللون اآلخر من اللغةالقدوس.ويتناول 

وبذلك فإن البنيوية والبنية اجلينية ىي مقاربة أساسية وواسعة النطاق 
الستخدامها كنظرية يف البحث عن عمل أديب ، وىنا بعض الدراسات اليت 

 :تستخدم البنيوية خاصة فيما يتعلق ابحلب ، وىي

ونيجورو ، طالبة جامعية ، أواًل، علمية صادرة عن زكي عُت الفاضلة ديب
برانمج الدراسات األدبية الياابنية ، كلية العلوم الثقافية ، ىذه اجمللة ىي تقرير 
حبثي لرواية شيوساي من ميشيما يوكيو بعنوان "موضوع احلب" يف رواية 
شيوساي دليشيما يوكيو ، يستخدم زاكي مقاربة إنشائية اذلدف التارخيي 

لرواية. على الرغم من أن ىذه اجمللة ليست بنية استكشاف موضوع احلب يف ا
جينية ، فهي توفر للمؤلف فهًما لكيفية دراسة مفهوم احلب كموضوع يف 

 .األدب

اثنياً، الود علياء حكي ىي طالبة برانمج دراسة إندونيسي يف كلية 

. أجرت حبثًا بعنوان "النقد 2114الثقافة. جامعة إندونيسيا ، يف عام 

القصص القصَتة أ ، مصطفى بيسري: مقاربة اجتماعية االجتماعي يف 

لألدب". يف حبثو ، قام الالوية عليا رحيم حكيم بفحص أشكال النقد 

االجتماعي يف تسع قصص قصَتة. أ. مصطفى بيسري. وقد أجريت الدراسة 

ابستخدام النظرية االجتماعية لألدب وهنج البنوية الوراثية لفحص العناصر 
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ية. خبالف حبث زاكى ، تستخدم ىذه الورقة البنيوية الوراثية  الواردة يف الروا

كنظرية ذلا، ألن ىذا البحث ليس رلرد عمل أديب ولكنو أيًضا خلفية للمؤلف 

 .الذي أثر على العمل


