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 ه
 

 استهالل
 

 قال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي:

َها َزْوَجَها َوَبّث  ن ْ َدٍة وََّخَلَق مِّ ْن نَفٍس وَّاحِّ اييّها النَّاُس ات َُّقْوا رَبَُّكُم الِّّذي َخَلَقُكم مِّ
ُهَما رَِّجاالً َكثِّريًا وَّنَِّساًء   ن ْ  مِّ

   ) 1سورة الّنساء:)
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 إهداء
 هذا البحث إىل: أهدي

   
 .أسريت ومجيع وّهاب  سعدهللا حممد وأيب  صّفه  مرليت ابسم والديّ   -1
  ، مدرسة تشوق الّطالب سلفيةمدينة فاطي ىف املعهد منبع العلوم اتيذمجيع أس -2

موالان مالك ىف اجلامعة ، مدينة ماالنج  قدس ومعهد سوانن امبيل العاىل مدينة
   .إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 بارك حياتنا وحياهتم  عسى هللا أن يرمحنا ويرمحهم ويغفر ذنوبنا وذنوهبم وي
 . نيا واألخرةين والدّ الدّ  ىف
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 توطئة 
 

ذي  البنات والبنني الواجب الوجود الّ نزه عن النظري املربأ عن الزوج و احلمد هلل امل
عامل يف حبار االحسان واجلود. والّصالة والّسالم على من امسه حممد وأمحد وحامد  أغرق ال

 وصحبه النجباء الربرة الكرام. على آله وحممود و 
احلب يف القّصة القصرية "أسعد عنوان حتت ذا البحث العلمي كتابة ه  تمتقد 

هذا  يف كتابة و  .أدبية( سيكولوجية  ق احلكيم عند روبرت ستنربغ )دراسة زوجني" لتوفي
هؤالء مساعدة  سبحانه وتعاىل و يقوم الباحث بنفسه إال هبداية هللاالبحث اجلامعي ال

 . ولذلك يقدم الباحث فوائق االحرتام إىل:الذين يساعدونه
حضرة األستاذ الدكتور عبد احلارس مدير جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية   -1

 احلكومية ماالنج. 
فضيلة الدكتورة شافية عميدة كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم  -2

 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
ة الدكتور حليمي رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة فضيل  -3

 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
الوايف على توجيهاته القيمة  كاملشرف  دكتور عبد املنتقم األنصاريفضيلة ال -4

 .الوافرة يف كتابة هذا البحث إرشاداتهو 
كاملشرف األكادميكي بقسم اللغة العربية    سيف الدين فضيلة الدوكتور حيلمى  -5

وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  
 ماالنج.

كلية العلوم اإلنسانية جامعة   أدهبا ذات يف قسم اللغة العربية و ات مجيع األساتيذ واألس -6
 احلكومية ماالنج. موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 

 .اجلامعيهذا البحث مجيع الزمالء الذين يساعدوين يف انتهاء  -7



 ح
 

 أن جيعلنا من العلماء العاملني عسى هللا ،على كل مساعدهتم أقول شكرا جزيال
 العاملني.ايرب  أمني، املرسلنيبربكة سيد  والفقهاء واحملدثني
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 مستخلص البحث
روبرت ستنربغ )حتليل   احلب يف القصّة القصرية "أسعد زوجني" لتوفيق احلكيم عند( 2020) سرّ  حمّمد  العلى، 

. البحث العلمي. قسم الّلغة العربية وأدهبا، كلّية اإلنسانّية، جامعة موالان مالك إبراهيم  أدبية( سيكولوجية 
 دكتور عبد املنتقم األنصاري. اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف: ال

 روبرت ستنربغ  قّصة قصرية،  : احلب،الكلمات املفتاحية 

عالقات اإلنسان اإلجتماعية، مثل   على . واحلب يؤثر طبيعية لكل اإلنسان منذ والدتهصفة احلب هو 
أو الزوج. احلب أمر ال ينفك وجوده عن حياة اإلنسان. فاحلب يظهر شكله   ينعالقته مع األصدقاء أو الوالد

وخصائصه من خالل التواصل والتفاعل. لذا، فاحلب سوف ميس قلب اإلنسان وهو يضع عقله جانبا ويفتقد  
،  شيء و يشعر ابلفرح الشديد حىت جيعله كأنه يطري ويسبح يف اهلواء اإلنسان ينسى كل  جيعل  . احلب تفكريه

اليت  "أسعد الزوجني" للكاتب األديب توفيق حكيم هي جمموعة من القصص القصرية  القصة القصرية بعنوانك
 تدور حول موضوع احلب. 

وأشكال احلب يف  االرتباط، و احلميمية، العشق، كمثلث احلب  عناصر الكشف عن هذا البحث  هدف
البحث  هذا  كانمثلث احلب.   وهي سيكولوجية احلب  على نظرية توفيق حكيم ل "أسعد الزوجني" القصة القصرية

حتليل   هي طريقة  املستخدمةحتليل البياانت  . وطريقةتوثيق ال و  اءة قر ال مجع البياانت  يت قي بطر ا كيفيحبثا وصفيا  
 استخالص النتائج. و عرض بياانت،    تقليل البياانت، : ةالبياانت الكيفي 

ثالثة عناصر احلّب يف القّصة القصرية " أسعد زوجني" لتوفيق احلكيم  ( 1فهي: ا البحث ا نتائج هذأمّ  
يف عالقة احلب بني الشخصيات الرئيسية وهي الزوج  ، وهو يبدو عنصر احلميمية  : )أ(عند روبرت ستنربغ، هي

الشخصيات الثانوية يف العالقة احلاصلة بني والدي الزوج والزوج والزوجة وصديق الزوج أو قريبه  والزوجة ومجيع 
عنصر  )ج( يتمثل يف العالقة بني الزوج والزوجة بعد الزواج وقبل الزواج.  ، وهوعنصر العشق)ب(  والطبيب.

حلب يف القّصة القصرية "أسعد زوجني"  أشكال ا (2. االرتباط، فيتمثل يف العالقة بني والدي الزوج والزوج والزوجة
شكل عدم احلب يتمثل يف فتور العالقة بني الزوج والزوجة عند ما   )أ( لتوفيق احلكيم عند روبرت ستنربغ، هي:

يتمثل يف العالقة بني الزوج والطبيب   الصداقة /اإلعجاب شكل )ب( ارتكبت الزوجة خطأ بسبب وجود الطبيب. 
تتمثل يف   الشراكة، )د( والزوجة قبل أن يتزوجا  مانسي يتمثل يف العالقة بني الزوج شكل احلب الرو ، )ج( وأقاربه 

شكل احلب الكامل يتمثل يف العالقة بني الزوج والزوجة بعد  )ه( العالقة بني الزوج ووالديه وأقاربه والطبيب، 
  إعجاب الّشديد  /املفتون احلب ك   عند روبرت ستنربغ  الثالثة األخرى أشكال احلبّ  الباحث وجدوما الزواج، 

 . هذه القصة القصرية  يف  واحلب السخيف واحلب الفارغ 
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ABSTRACT 

Ula, Sirril Muhammad (2020) Love in the Short Story “As’adu Zaujain” by 

Taufiq Hakim Based Robert Sternberg’s Theory (Literature Psychological 

Analysis). Thesis. Department of Arabic Language and Literature. Faculty of 

Humanities. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: 

Dr. Abdul Muntaqim Al Anshory, M.Pd 

Keywords : love, short story, Robert Sternberg 

 

Love is a natural character that every human being has from his/her birth. 

Love can affect in a relationship; a relationship with friends, best friends, parents, 

or with a spouse. Therefore, the existence of love shows its form and 

characteristics through communication and interaction. So, love will touch 

someone's heart without caring about their minds. Feelings arising from human 

self-love, will make him forget everything and he will feel floating in the air like a 

short story entitled "As'adu Zaujain" by Taufiq Hakim. 

The purpose of this research is to find out the three elements of love 

(intimacy, passion, and commitment), and the forms of love in the short story 

"As'adu Zajain" written by Taufiq Hakim through the psychological approach of 

love “Triangular of Love. This research is a descriptive qualitative research with 

reading and documentation data collection methods. Data analysis techniques 

used in this study are qualitative data analysis techniques: data reduction, data 

presentation and drawing conclusions. 

The results of this study are: 1) there are three elements of love in the short 

story "As'aduz zaujain" by Taufiq Hakim according to Robert Sternberg, namely: 

(a) the element of intimacy found in the relationship between husband, husband, 

wife, best friend or friend husband's relatives, and doctors, (b) the element of 

passion, which is found in the relationship between husband and wife after 

marriage and before marriage, and (c) the element of commitment that is found in 

the relationship between parents of the husband, and between husband and wife; 

2). The forms of love in the short story "As'aduz zaujain" by Taufiq Hakim 

according to Robert Sternberg are: (a) the nonlove form of love, that is in the 

relationship of the wife when making a mistake that makes their relationship stop 

because of the doctor, (b) the linking form, that is in the relationship between the 

husband and the doctor and his relatives, (c) the romantic love form, that is in the 

relationship between the husband and the wife before they get married, (d) the 

companionate love form, that is in the relationship of the husband, the husband's 

parents, relatives and doctors, and (e) the consumate love form, which is in the 

relationship of the husband and wife after marriage. In this short story "As'adu 

Zaujain", it is not found 3 other forms of love such as infatuated love, fatuous 

love, and emphathy love. 
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ABSTRAK 

Ula, Sirril Muhammad (2020) Cinta Pada Cerpen “As’adu Zaujain” Karya 

Taufi Hakim Menurut Perspektif Sternberg (Kajian Psikologi Sastra). Skripsi. 

Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Abdul Muntaqim Al Anshory, 

M.Pd 

Kata kunci: cinta, cerpen, Robert Sternberg. 

Cinta merupakan karakter alamiah yang dimiliki oleh setiap manusia sejak 

lahir. Cinta dapat mempengaruhi dalam suatu hubungan, baik itu hubungan 

dengan teman, sahabat, orangtua, maupun dengan pasangan hidup. Maka dari itu, 

keberadaan cinta memperlihatkan bentuk dan karakteristiknya melalui hubungan 

komunikasi dan interaksi. Jadi, cinta akan bersinggungan dengan hati seseorang 

tanpa peduli pada akalnya. Perasaan yang timbul karena cinta sepada diri seorang 

manusia, akan membuatnya lupa segalanya dan ia akan merasa melayang di udara  

seperti  cerita pendek yang berjudul “As’adu Zaujain” karya Taufiq Hakim. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tiga unsur cinta 

(keintiman, gairah, dan komitmen), dan  bentuk-bentuk cinta dalam cerita pendek 

“As’adu Zajain” ditulis oleh Taufiq Hakim melalui pendekatan psikologi cinta 

Triangular of Love. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif 

dengan metode pengumpulan data membaca dan dokumentasi. Teknik analisa 

data yang digunakan dalam penlitian ini adalah teknik analisa data kualitatif: 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Adapun hasil penelitian ini adalah:  1) ada tiga unsur cinta dalam cerpen 

“As’aduz zaujain” karya Taufiq Hakim menurut Robert Sternberg, yaitu: (a) unsur 

keintiman yang terdapat pada hubungan orang tua suami, sang suami, sang istri, 

sahabat atau kerabat suami, dan dokter, (b) unsur gairah, yang terdapat pada 

hubungan suami dan istri setelah menikah dan sebelum menikah, dan (c) unsur 

komitmen yang terdapat pada hubungan orang tua sang suami, suami dan istri; 2) . 

Adapun bentuk-bentuk cinta dalam cerpen “As’aduz zaujain” karya Taufiq Hakim 

menurut Robert Sternberg adalah:  (a) bentuk cinta untuk tidak adanya cinta 

(nonlove), terdapat pada hubungan sang istri ketika melakukan kesalahan yang 

membuat hubungan mereka berhenti karena ada sang dokter, (b) bentuk cinta 

yang memahami perasaan pasangannya/saling menyukai (linking), ada pada 

hubungan sang suami dengan dokter dan kerabatnya, (c) bentuk cinta romantis 

(romantic love) ada pada hubungan sang suami dan istri sebelum mereka 

menikah, (d) bentuk cinta persahabatan (companionate love), ada pada hubungan 

sang suami, orangtua suami, kerabatnya dan dokter, dan (e) bentuk cinta 

sejati/cinta yang sempurna (consumate love), ada pada hubungan sang suami dan 

sang istri setelah menikah. Di dalam cerita pendek “As’adu Zaujain” ini, tidak 

ditemukan 3 bentuk cinta lainnya seperti cinta gila (infatuated love), cinta buta 

(fatuous love), cinta yang kosong (emphathy love). 
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 األّول الفصل

 خلفية البحث -أ
احلب له ااثٌر كبري فيما  طبيعية لكل إنسان، منذ والدته. و احلب هو صفة 

بني املرء، والصاحبه، وعائلته، ومعّلمه، وزوجه. وجود احلب يُظهر أشكاَله وعناصره  
 . (237، ص. 1992)أدراينطو،  وخصائصه وأوصافه من اإلّتصاالت والّتفاعالت 

ويف شعور احلب  ،من اإلقتناءوجود احلب منحٌة إهليٌة اّلذي ينبغي لإلنسان 
، 1976)كحالة،  طبيعة اإلنسانيةاملُتطوَّر يُبدأ ِمن رِغَب يف مقاربة احلّب لَكونِه 

معىن احلّب ليس مبُجاَرد احلب بني الّرجل واملرأة واحلسب فقط.   (، ولذلك 8ص. 
، ص.  2010)متبلر،  ولكن يقع  بني األصدقاء وإخوان عندما أُعطي احلّب فُيكرم 

، ص.  2015مهما يقع يف حياة الّناس فكأّن الّناس به مغُروٌر. )زايدان، (، 10
12.) 

العشق ، (Intimacy) احلميمية  ينقسم إىل شكل وشكل وجوِد العالقة
(Passion) االرتباط ،(Commitment) سُيظهر األوصاف و األحوال ليعلم  كل حب، و

جزءا منه. حىّت ُكلُّ احلّب الظاهُر متعّلق ابلقلب والعقل لَيُدلَّ عالقٍة َبِطنّيٍة وأحوال 
يري إاّل  وعندما َشُعَر مع ابحلّب, وهي ال(. 152. ص. 2009احلّب )داايكيسىن، 

، ص.  2016ي، من حمبوبه )شبائ  أَْمِر احملبوب. وبذالك كأنه َعِلَم كلَّ شيئٍ 
(، واحلّب ُُيِدث نتيجًة إجتماعيًة كصدق املعاشرة واملعاملة بني الناس  239

 (.15، ص.  2009)غاسّيت، 
مسع   ىف البدايةحبيث أن  قّص عن احلب بني الزوجنيت"أسعد زوجني" قصة 
احلميمية،  ّب بينهما ىف بعد لقي مها ينشأ احلآاثر إهتمامه،  ثّ  الراديوالّزوج صوت 

 عادة عالقة احلّب.السّ يتزّوج هلما. يعطيهما احلزن و  االرتباط، حىّت العشق، و 
فيما يتعّلق من عنصر الّنفسى يف حياة الّناس   واحلّب له اإلّتصال بني الناس 

(، وقد كون احلب إاّل إرادة  10، ص. 1976ويهتّم األخرين يف أحواله )كحالة، 
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(, إذا عرفنا أّن العالقة 31، ص. 2014بِّية )شرقاوى، واإلقتناع لتكوين العالقة احلُ 
  بني احلّب الّسيكولوجية األدبّية له أثر من القارئ أو الّسامع من اجلهة السكولوجّية 

 (.54، ص. 2010)مينديروب، 
،  ولذلك  1987عند روبرت ستنربغ  مثلث احلبّ نظريّة  الباحث استخدم 

استمتعوا  إىل املوت يف احلّب، الّشوق يف احلّب،كلمة حّب هلا معاىن واسعة منها 
الدعم من عالقة احلب. يذكر ستنربغ أن احلب عنده ثالثة عناصر، منهم احلميمّية،  

واحلميمية هي البعد يدّل على  (.452، ص. 1999العشق، االرتباط )مريس، 
قّرب بني شخصني ومها يشعران بشعور متعاقد معه ىف أي حمل. وىف هذا  شعور التّ 

قد ُيافظ  البعد الّناس يشعر بتفاهم معه، مفتوحة لبعضها البعض، وتداعم بينهما.
 (.152-151، ص. 2009على العالقات واملشاعر اليت ُيبها )دايكيسىن، 

يشعر  عند ستنربغ حّب العشق هو يبحث فهو البعد عن املشاعر الذي
اس حني يبدأ جذبته على األخر بنظرة إىل خصائص اجلسمه حقيقيا يف أول مرور النّ 

به. ويف هذا البعد يفكر املرأ دائما على حبيبيه طول الوقت، ويكون اّتصاال منه،  
إرادة   شعر أنّه يف حالة املزدهرة، وعندماوعنده الشعور احلطريان، يدّق كبده بسريع. ي

االرتباط هو إّّتاذ  أو اللمس اجلسدي يف عالقة احلب. ليمّر حياته مع حبيبيه دائما
القرار منهما ليمّر حياهتما معا حبجتهما وىف هذا البعد االرتباط يصف بتحسني 

ويلة الوقت للحفاظ على بعضا. قد يربط من عالقة قصرية الوقت أو ط ابعضه
، 2009ر االرتباط )ساروونو، والعشق يبدأ ظه، من احلميمّية طبعا عالقة احلب.

 (.72-71ص. 
مثلث احلب الذي كما ذكرها ستنربغ أنه ثالثة عناصر يف احلب نظرية ويف 
،(Nonlove)شكل هذا وهم بال حب  ع أن يكون بثمانية أشكال. مثانيةهذا يستطي

(Linking) واإلعجاب  (Infatuated Love) واإلعجاب الشديد، واحلب الفارغ  ،
(Emphathy Love)،واحلب الرومانسيRomantic love) )،والشراكة  (Companionate 
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Love)  Love)(Consumateوحب الكامل ،(Fatuous Love)واحلب السحيف،

ولذالك يرتكز ستانربغ احلب بصفة عامة  (.96-90، ص. 2014)ساتياوان، 
 احلب يف القّصة القصرية.جملتمع البحث املوافق وتؤدى املسئلة 

القّصة القصرية يف  اوأشكاهلاحلب حتليل عناصر  الباحث أراد، فلذلك 
كي حتألّن هذه القّصة القصرية  لتوفيق احلكيم عند روبرت ستنربغ  " "أسعد زوجني

ن نظرية احلب هي نظرية  وإ ( 13، ص. 2017رحلة معقدة من احلب )الرحم، 
وضوع هذه الدراسة من أجل استكشاف ظاهرة احلميمّية، العشق، مبمناسبة جدا 

 ها. االرتباط في
 

 أسئلة البحث  -ب
 نظرا على خلفية البحث فأسئلة البحث هي:

لتوفيق ىف القّصة القصرية "أسعد زوجني"  احلميمية، العشق، االرتباطعناصر  ما -1
 ؟ ستنربغعند روبرت احلكيم 

عند روبرت لتوفيق احلكيم  أشكال احلّب ىف القّصة القصرية "أسعد زوجني"  ما -2
 ستنربغ؟ 

 
 أهداف البحث -ج

 :هياف البحث اعتمادا على أسئلة البحث من أهد
ىف القّصة القصرية "أسعد زوجني" احلميمية، العشق، االرتباط عناصر  ملعرفة -1

 عند روبرت ستنربغ. لتوفيق احلكيم 
عند روبرت لتوفيق احلكيم أشكال احلّب ىف القّصة القصرية "أسعد زوجني"  ملعرفة -2

 ستنربغ. 
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 فوائد البحث  -د
ة،  طبيقيّ انية الفائدة التّ الفائدة النظرية والثّ  األوىلكانت فوائد هذا البحث، 

 بياهنا تفصيليا:   وسيأيت
 ةالفوائد النظريّ  -1

فالفوائد النظرية هلذا البحث هي لزايدة العلوم، واملعرفة، والفهم عن 
ائج هذه الدراسة يف تطوير علم تساهم نتاألدب اإلجتماعي و ودراسة احلّب، 

مثلث احلب نظرية على خاصة  لغوايت جتماع واألدب األكادميي يف جمال الّ اإل
 عند روبرت ستنربغ. 

 ةطبيقيّ الفوائد التّ  -2
 ة هلذا البحث يعين:طبيقيّ الفوائد التّ وأما 

  دراسة و  احلب،أوال: الفوائد للباحث هي لرتقية الفهم ولزايدة املعرفة عن 
أسعد زوجني" لكاتب توفيق " القّصة القصريةخاصة يف سيكولوجية األدبية 

 احلكيم.

ة هي ملساعدهتم يف لغة العربية وأدهبا خاصّ م الّ ة ومتعلّ م عامّ اثنيا: الفوائد للمتعلّ 
خاصة سيكولوجية األدبّية عند روبرت ستنربغ  دراسةو مثّلث احلب، احلب و  فهم 
 وجني" لكاتب توفيق احلكيم.ز أسعد " القصة القصريةيف 

الذين ما زالوا  احلّب، دة فهمه عنايالفوائد للقارئ هي لز وخاصة اثلثا: 
سيكولوجية  دراسةو  ،القصريةعناصر احلب يف القصرية احلب و  يفهمون أشكالال

 أدبّية عند روبرت ستنربغ. 
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 حتديد املصطلحات -ه
وجودة تفاعالت يف العالقات اإلجتماعية مع الوالدين، واألصدقاء، حّب:  -1

واألقارب، ولكن احلب لديه الكثري واسعة املعىن فيه. كثري من الناس جمتمع  
وهو موجود يف  متاع مبا البحث عن احلب ألهنم يشعرون أنّه ميكنهم اإلست 

احلّب. يف الواقع احلّب لديه الطّبيعة فهو ينبغي استخدام احلّب. على الرغم أن 
شخصا ما قادر فعال على الشعور جبمال احلّب. ملعرفته وسائل عناصر وأشكال  

 (. 58، ص. 2004احلّب )هارينطا، 
جمموعة  1953قصة قصرية لكاتب توفيق احلكيم  ىاحد :أسعد زوجني -2

ىف البداية ااثر   يقص عن احلب بني الزوجني اران هللابعنوان  ة قصريةصقص
     (.  3، ص. 2017)خامتة، اهتمام حياهتما 

الذي يقرأ  أهنا بتحديد النفسى ىف حبث عناصر خيال بشكل نثرقّصة قصرية:  -3
شعورا آاثر إهتمامها   احلب نشأإلهناء يف قّصة الواحدة فيها وت مرة واحدة

(.  12، ص. 2017( و )فجرية و الرحم، 35، ص. 2010)كومساايدي، 
قصة  18جمموعة من "آرىن هللا" لتوفيق احلكيم  من أكثر الكتب منها  أحدها

قصرية أن يكون عن احلب أسعد زوجني. هذه القصة القصرية من فلسفة 
  (.158، ص. 1953، حكيم)

أشكال ، عناصر احلبو  احلب وجودستنربغ عن ر يذكهو نظرية مثّلث احلّب:  -4
   احلبّ هو أشكال  من احدى العناصر احلميمّية، العشق، االرتباط احلبّ  احلب

   (.15، ا. 2007)راتنا،نيغسيه، وهلا عالقة بني األخرين 
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 الدراسات السابقة -و
كما كشف الباحثون أن احلب هو دراسة تدخل يف جمال علم النفس. لقد ث 
إجراء مقاربة للّدراسات البحثية ابستخدام هذه النظرية بشكل كبري من قبل ابحثني 

 (Tringular of love)آخرين. يفحص البحث ابستخدام نظرية مثلث احلّب 
فسية مع اعتبار  ظروف النّ قات بني األفراد اليت حتدث وكذلك األحباث حول الالالع

 : هذه النظرية نظرية نفسية

. املرأة ىف القّصة القصرية "مؤمتر احلّب" لتوفيق احلكيم  2017الّرحم، فضيلة.  -1
)دراسة نسائّية أدبّية(. حبث جامعى يف قسم الّلغة العربّية وأدهبا كّلية العلوم 

ب ىف هذه اإلنسانّية. ماالنج. طرحت الباحث أسئلة ىف الّتحليل املطلو 
الّدراسة. واألّول عن صور املرأة ىف القّصة القصرية مؤمتر احلب، كل من الّصور 
من اجلسم والّروح. والثّاىن هي كيف أّن "املرأة" ىف القّصة. هنا وصفت الباحثة  

املنهج الوصفي  يستخدم هذا البحث شخصّية أاثر دور تلك الّشخصّية. و 
الّدراسة صورة املرأة من الناحية جسدى وغري  الكيفي. وأما نتائج هذه 

جسدي. والّصورة جسدي للمرأة من خالل وصف املؤّلف ونقلت أيضا ىف  
حمادثة مع شخص آخر، وهي صورة املرأة اجلميلة واملرأة الذّكّية واملرأة القلقة  

رأة الّشجاعة  واملرأة البليغة. وعندما تكون الّصورة غري جسدي تصور هي امل
الكاملة. ابإلضافة إىل ذالك، فإن دراسة النسائية ىف هذه املذبذة و واملرأة 

الّدراسة تكشف أيضا عن دور املراة ىف املؤمتر اّلىت حتدث ىف قّصة القصرية.  
ولديها أدوار رئيسية، وهي دور املرأة ىف مرور مركزي املؤمتر مع دور املرأة لشرح 

    معىن احلب من املؤمتر احلب.
. أفكار لتوفيق احلكيم ىف قّصة القصرية "مؤمتر احلب"  2016رزقينا. فجرية،  -2

دار الّسالم بندا أتشيه. وقسم الّلغة  راسة حتيلية وصفّية(. حبث جامعى.)د
العربّية وأدهبا بكّلية العلوم اإلنسانّية. وألغراض البحث ملعرفة إرادة توفيق احلكيم  
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املنهج ستخدم هذا البحث ي عن احلّب، ث ملعرفة أثر احلّب وللمجتمع.
ائر فهي  و د انحية منلتألف مناسبة الوصفي الكيفي. وأما نتائج هذه الّدراسة 

 مه نظر الرجل عندالباحثة إّن إمرأة أرادت ما معىن احلب  الفلسفة:األفكار 
 ميكن ذلك بعد، و وطابعتهم  وصفاهتم تقرتح اليت اإلجاابت  مع. و احلب حول
 الطبيعة يف ألساس متجذر فلسفة ألنّ  للحياة وسيلة أهنا على تفسر أن أيضا

 .املسئلة وحل احلياةيف وسلوك عمل كلو  أساس كما لإلنسان الشخصية
 يتنافسون موه مرأةإ مع احلب عن يبحث الرجال عند  السياسية والباحثة عن

  جمموعة، يفعلون كمادافهم.أه القضااي يستخدمون موه كما.  مرأةإ احلب على
 .مرأةاإل باحل على لو للحص الطرقمن متنوعة

. وجود احلب يف رواية "ليتين امرأة عادية" هلنوف  2019رمحن، بليان أدتيا.   -3
اجلاسر )حتليل سيكولوجي مثلث احلب روبرت ستنربغ(. حبث جامعى. ىف  

 عرفةالّلغة العربّية وآدهبا وكّلية العلوم اإلنسانّية. والغرض من هذا البحث هو مل
ج هانوف اجلاسر من خالل وجود احلب يف رواية "ليتين امرأة عادية" للمخر 

، وتعتمد  ذه النظريةمقاربة نفسية حملبة ابّتادام النظرية مثلث احلب. ويف ه
طريقة إظهار كيفية معرفة وجود احلب على ثالثة عناصر احلب، وهي العشق 
واحلميمية واإلرتباط. وث ميكن لعناصر احلب الثالثة هذه أن تشكل شكال من  

حب، واإلعجاب، و بال. النموذجه وهأشكال احلب كما كشف ستينربغ
الفارغ، وحب الرومانسي، وشراكة، وحب السخيف،  وإعجاب الشديد، وحب 

املنهج الوصفي الكيفي. وأما نتائج هذه  يستخدم هذا البحث و  وحب الكامل.
 يف عنصرو  .أن فريدة الّشخصّية الرّئيسية تتفاعل مع مجيع الّشخصيات  الّدراسة

العشق هناك عالقة فريدة مع يوسف وكرم. ويف عنصر العالقة احلميمية هناك 
واألم،  ويوسف، وكرم، وحسناء، ونوروه، وكرمان، ومالك، فريدة عالقة بني

ث عنصر اإلرتباط كانت هناك أيضا عالقة بني فريدة مع يوسف،   واألب.
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شكل من أشكال  وكرمان، وحسناء، واألم، واألب. ث يتم حتليل هذه البياانت 
دة. شكل  قة مع البوابة اإلانث فريي موجود يف عال حب هأشكال بالاحلب. 

قة فريدة مع مالك  ونورة. شكل احلب ي موجود يف عالاإلعجاب ه
الّرومانسي موجود يف عالقة مع وكرمان، واألم واألب. ويف حينما أن شكل 

امرأة   "ليتين حب الكامل هو يف عالقة فريدة ومع يوسف. ويف هذه الرواية
م ". وحب فارغ، وحب سخيف، وثالثة أشكال أخرى من احلب وهعادية

 ، وحب فارغ، وحب سخيف. إعجاب شديد

. وجود احلب يف قصيدة بلقيس لنزار قباين عند  2019إرما نور. ،فيتاساري   -4
روبرت ج ستانربغ. حبث جامعى. يف قسم الّلغة العربّية وآدهبا وكّلية العلوم 

. 2 ،. لوصف شكل احلب يف قصيدة بلقيس1بدف هذا البحث اإلنسانّية. و 
نظرية مثلث احلب و ملعرفة آاثر احلب اّلذي وجد يف قصيدة بلقيس ابستخدام. 

يستخدم هذا البحث املنهج الوصفي الكيفي. وكانت  و عند روبرت ج ستانربغ. 
يقسم شكل احلب يف قصيدة بلقيس إىل ثالثة  و . 1نتائج يف البحث هي: 

ولذا أشكال احلب يف واإللتزام.  ،ا املكّوانت هي األلفة والشغفأقسام من
،  2قصيدة بلقيس من ثالثة املكّوانت وهناك سبعة ومخسون من البّينات. 

يسبب آاثر من وجود احلب يف قصيدة بلقيس أن يشوقه العميق لبلقيس، 
ويغالب فكره بوجهك وسلوك بلقيس، ويشعره بفجعان، ويشعره بغضب إىل 

   ىل وطنه.إلسليب ، ويثري إىل رأيه االقاتلني

هذا البحث مل  أنّ  يتضح للباحثالسابقة  وبعد العرض عن الدراسات  
ذي يبحث أو  فال يوجد البحث الّ  القّصة القصرية من جهة يبحثه أحد وكذلك 

 ُيلّلها.
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 منهج البحث -ز
ومصادر  البحث،  نوعيستخدمه الباحث يتكون من الذي  منهج البحث 

  ليل البياانت. خطوات حتو خطوات حتقيق البياانت، و ، مجع البياانت و ، بياانت ال
 : كما يلي  والبيان الكامل عن كّلها

 البحث نوع  -1
يف بيئة   ألنه يبحث عن مجع البياانت  كان هذا البحث حبثا كيفيا.

األدوات الرّئيسية  ألن الباحث أن يكونطبيعية بقصد تفسري الظواهر اليت حتدث 
ستخدام مصدر اجملّلة الىت تكتب (. والبحث اب9، ص. 2018)أجنيطا، 

إجته إىل تفسري البياانت من  (. ألن26، ص. 2011مسائل املصادر )حممد، و 
(. وحتليل البياانت 9، ص. 2012خصوص بتفسري اخلالصة منها )إمساواتى، 

  نوعو (. هذا البحث ه35، ص.2010التطبيقات البياانت )سورايان،  مع
يف القّصة القصرية "أسعد  اليت حتدثألنه تعتزم لتفسري الظواهر  البحث الكيفي

 من خالل إشراك األساليب احلالية. زوجني" 
. البحث الوصفي هو وسيلة  الوصفي، يعد هذا البحث نظرًا لطبيعته

، كاسريامكان وخصائصهم بشكل منهجي )حبث هتدف إىل وصف وقائع السّ 
، ُيسمى هذا البحث أيًضا البحث الوصفي تفسري(. وفًقا لل 155، ص  2010

أشكال احلب. أما هدف هذا البحث للوسائل التفسري عناصر و  ألن الباحث
، ص.  2010استخدامه الكيفي ألنه حبث البياانت للحصول الّنصوص )راجو، 

7.) 
األدب  ، أدرجت هذه الدراسة يفانطالقا من تقنيات مجع البياانت 

، ألنه يف هذه الدراسة حصل املؤلفون على بياانت حثالبحثي. تسمى مكتبة الب
لنظرية املستخدمة من من مصادر مكتوبة يف شكل كتب وجمالت ذات صلة اب

، أي دراسة عدة اشى ذلك مع وصف حبث املكتبة نفسه. يتمقبل الباحث
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جيواندونو، مصادر لألدب املتعلقة ابملتغريات أو موضوعات املناقشة الرئيسية )
 . (28، ص. 2015

 

 مصادر البياانت   -2
، أو  كل املعلومات الشفوية واملكتوبة هي الكيفيةمصادر البياانت 

الصور الفوتوغرافية اليت تسهم يف اإلجابة على القضااي اليت أثريت يف أهداف  
،  تنقسم مصادر البياانت إىل قسمني  (.146 . ، ص2019وان، البحث )هرما

 والثانوية على النحو التايل: لية مصادر البياانت األوّ مها 
 مصادر البياانت األساسّية (أ

هي البياانت اليت يتم احلصول عليها مباشرة   األساسّية ر البياانت مصاد
من قبل الباحث عن البياانت. تستخدم هذه الدراسة مصادر البياانت األولية يف 

 .توفيق احلكيمل" أسعد زوجنيبعنوان " القّصة القصريةشكل 
 مصادر البياانت الثّانوية (ب 

احلصول هي البياانت اليت يتم مصادر البيانيات الثّانوية يف هذا البحث 
 صول عليها مباشرة من قبل الباحث، وال يتم احلعليها من خالل أطراف أخرى

مصادر البياانت الثانوية  (.142، ص. 2016)غوىن،  من املوضوعات البحثية 
، الكتب  ةاألدبي ةسيكولوجي ل كتب عن نظريةاشكأيف هذه الدراسة هي يف 

،  2006ألخرى املتعلقة هبذا البحث )انسوتيان، األديب، واجلرائد، واملصادر ا
 (.  145ص. 

 

 مجع البياانت   -3
  مجع البياانت مبا يف ذلك  طريقةالعديد من  البحثتستخدم هذه 

جلمع البياانت يف هذا ستخدمة ريقة املأما الطّ ؛ (58، ص. 1994)بدر، 
 املكتبية:و  ي القراءةالبحث ه
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 أ( القراءة

اسة وفحص حمتوايت ما كتب يف  خالل در طريقة القراءة هي تقنية من 
. تعمل تقنية القراءة توفيق احلكيم" للكاتب القّصة القصرية "أسعد زوجني

يف  احلباملستخدمة يف هذه الدراسة على احلصول على بياانت تتعلق ابألعراف 
. (128 .ص ،2017هاريوجيااي، ) لتوفيق احلكيم" أسعد زوجني" القصة القّصرية

 التالية:  ي القراءةجلمع البياانت يف هذا البحث هستخدمة املريقة ا الطّ أمّ 
مثلث احلب   نظريةىف القّصة القصرية "أسعد زوجني" يقرأ الباحث مرجع  (1

 عند روبرت ستنربغ وتكرارا للحصول على فهم كامل.
مثلث  نظريةىف القّصة القصرية "أسعد زوجني"  يعيد الباحث قراءة نص  (2

 أشكال احلب فيه. ستنربغ ملعرفة عناصر و عند روبرت احلب 
ىف القّصة القصرية "أسعد الّزوجني" لضمان احلصول على  الباحث قراءة نص  (3

 ، خاصة يف األقسام اليت مت وضع عالمة عليها. الفهم
 ب( املكتبية  

املالحظات.   املكتوب نشاط للحصول على املعلومات من خالل  وهي
ريقة  ا الطّ أمّ . ة حبيث ميكن جتميع البياانت ث احلاجة إىل تسجيل البياانت اهلام

 2018املكتوبة التالية )وينارين ، ي جلمع البياانت يف هذا البحث هستخدمة امل
 (:166، ص 

 أشكال احلب بنظر مثلث احلباملتعّلقة عناصر و حتديد احلوار أو األحداث  (1
 البياانت.ت ستنربغ يف القّصة القصرية "أسعد زوجني" للحصول عند روبر 

ال احلب بنظر مثلث احلب عند أشككتبت األحداث املتعّلقة بعناصر و  (2
 ت ستنربغ يف القّصة القصرية "أسعد زوجني".   روبر 
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 البياانت خطوات حتقيق   -4
أجريت أساليب التحقق من البياانت ابستخدام اختبار املصداقية لتعزيز  

، 2015، )روستانطا، مراحلصحة البياانت يف هذه الدراسة من خالل ثالث 
 كما تلي:   (67ص. 

 زايدة اجلدّ (أ
 (:135-134، ص. 2010كما تلي )راجو،   زايدة ثبات اخلطوات املتخذةأّما 
حلب بنظر  أشكال اعناصر و  يف احملاداثت واألحداث املتعلقة ابلضبط  نظرال (1

 نربغ. مثلث احلب عند روبرت ست
مثلث احلب عند روبرت   بنظريةكتب مرجعية خمتلفة بعمق تتعلق اقرأ  (2

 نربغ. ست
 تثليث البياانت  (ب 

هو فحص البياانت من مصادر خمتلفة وطرق خمتلفة ويف أوقات الّتثليث 
 (:68، ص   2015اخلطوات هي )روستانتو ،  أّما خمتلفة.

 .من البياانت من خالل مصادر خمتلفة  (1
شكل احلب  بعناصر و  ومطابقة البياانت مع بعضها البعض فيما يتعلقرابط  (2

 نربغ. مثلث احلب عند روبرت ست بنظرية
 .حيح نتائج البياانت اليت مت احلصول عليهاتص (3

 ناقشة امل (ج
الباحث أصدقاء وخرباء للتشاور. أّما  ، يشرك يف مرحلة املناقشة هذه

 :( 45، ص. 2017كما يلي )سوغيانو،   التفسري يتبع
 مناقشة مع الزمالء  (1
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البياانت اليت  رض ألغو  البحثتتم املناقشات مع الزمالء من خالل 
مع الزمالء للحصول على اقرتاحات أو املسامهة يف األفكار  حصل عليها الباحث

 اخلطوات التالية: أّما   (63، ص 2018روكاجات،  أو النقد البناء )
مثلث احلب عند   عن أصدقاء جيرون أحبااًث ابستخدام نظرية  الباحث(أ

 نربغ. ت ستروبر 
ث األصدقاء الذين يستخدمون مثلث احلب نتائج حب  يالحظ الباحث(ب 

 نربغ. عند روبرت ست
أشكال  ج اليت حصل عليها الباحث عناصر و النتائ  معهم يناقش الباحث(ج

 احلب بنظر مثلث احلب عند روبرت ستنربغ  
 مناقشة مع اخلرباء  (2

، وهي  ابملناقشات مع اخلرباءهبا تتعلق اخلطوات اليت جيب القيام أّما 
 (:30  .ص  ،2001سونداري، )

أشكال احلب بنظر مثلث احلب عند روبرت عناصر و  راجع املعايري(أ
 ستنربغ يف القّصة القصرية "أسعد زوجني".   

حتسني نتائج البياانت البحثية احلصول عليها بعد احلصول على  (ب 
 .مدخالت من اخلرباء

 

 البياانت خطوات حتليل  -5
د الباحث  يعد حتليل البياانت نشاطًا مهًما للغاية ويتطلب دقة وانتقا

عملية ترتيب تسلسل البياانت  (. حتليل البياانت هي199، ص. 2006)زوراي، 
(. ث 70ص.  ، 2009تنزيه، وتنظيمها يف وحدة منط وفئة ووصف أساسية )

ان اليت تقسيمها إىل عدة بره وهو ميلز  حتليل البياانت ما طريقة استخدم الباحث
 (: 165. ص  هرداينشاه،)  هي مراحل. املراحل التالية
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 البياانت  مرحلة تقليل(أ
، مع الرتكيز على املشكلة اليت هو عملية اختيار البياانت  البياانت  تقليل

-407، ص 2017، سيطها واستخالصها وحتويلها )يوسفجتري دراستها وتب
اخلطوات اليت اّتذت يف مرحلة احلد من البياانت (. يف هذه الدراسة، أّما 408
 هي:
 جيمع الباحث البياانت اليت مت احلصول عليها. (1
 بفرز وتصنيف البياانت بناًء على أهداف البحث. يقوم الباحث (2
 يتجاهل الباحث البياانت اليت ال تتفق مع الغرض من الدراسة.  (3

   ت مرحلة عرض البياان(ب 
يتم تنفيذ مرحلة تقدمي البياانت يف البحث النوعي لزايدة تنظيم البياانت  

، ص. 2012سوهارسابوترا، اليت مت ّتفيضها حبيث يكون الرقم أكثر سالمة )
، سيتم تقدمي منوذج البياانت أو نتائج بياانت البحث يف (. يف هذه الدراسة220

 املراحل التالية: 
 .ت املقدمة ككليؤكد الباحث من جديد البياان (1
 .يفهم الباحث سياق البياانت اليت مت احلصول عليها ككل  (2
استخراج البياانت إذا كان ذلك ضروراًي الستكشاف   يعيد الباحث  (3

 املشكلة.
 استخالص النتائج  /  ستنتاجاال (ج

، سيخترب  استخالص النتائج. يف هذه املرحلةاخلطوة األخرية هي 
البياانت اليت مت احلصول عليها من نتائج الباحث حقيقة كل معىن ينشأ من 

 ( 13 .ص، 2018نفراينشاه، التحليل املتعمق )
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 الثّاين  الفصل

 اإلطار الّنظري 

 القّصة القصرية -أ

 مفهوم القّصة القصرية -1
طلحات وفقا القاموس املص . تعترب قصرية نسبّياالقّصة القصرية هي قصة 

تعطى اإلنطباع الّسائد من الّشخصيات ىف األدبّية أّن القّصة القصرية هي قّصة 
يذكر ستياجراها أّن القّصة القصرية هو سلسلة من  اخللفية واحلالة املأساوية.

األحداث تصبحت واحدة، وتعارض أو الّداخلى الطّابع بني األحرف نفسه. 
اخللفية أو األخدود األحداث ىف القّصة القصرية بني األحرف واملكان والّزمان  

 (. 11، ص.2007)الرحم،   .فيها تشكل وحدة
األحرف وصفها خالل سلسلة من األحداث. وما ُيدث قصرية القّصة ال

فيها شيوعا الّتجربة أو اإلستكشاف. هذا ردود الفعل العقلى أساس القصص 
 نظر من الّشكل املادى، قّصة قصرية هي قصص خمتصرة. لكنو القصرية. 

قصرية. متنّوعة عديدة قّصة غري قّصة ميكن تعيني القصص قصرية هي قصرية ال
حداث رئيسّية تتدعم  معتمدة أّصة القصرية ترتّكز قّصة إالّ ىف الققصرية. 

خرى. ولذلك، فإّن القّصة القصرية هلا هوية خصة ابملقارنة من األحداث األ
توافر فرصة قّصة . وكيف هلا حممومة بسبب قصرية الاألعمال األدبّية األخرى

 (. 13، ص. 2007قصرية للتشرح وتشمل كّل شيئ )الرحم، 
وتتعّلق خاّصة من عدد   فيهابصفة عامة، القّصة القصرية هلا حتديد 

صفحة عند نوتوسوسانتو،   15كلمة ما يقرب من   5000الكلمات املستخدمة 
هى القّصة أو الّسرد مهّية ليس حّقا ُيدث لكنه   القّصة القصريةوفقا سومارجو 

كتمال القّصة . ونزاهة أو ا أن ُيدث ىف أّي مكان وىف أّي وقت وقصرية نسبيا 
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القصرية يستطيع أن ينظر من عناصر فيها. ومن بعض الرّأي أعاله خنلص أّن 
املقصود من القّصة القصرية هي مقالة خيالية أن تقول حدث ىف حياة اجلاىن 

، عادة ما قّصة قصرية حتت بعنوان بسيطة وعدد نسيب هلا صراع لذا  قصرية
عمل أديب ّصة القصرية هي الق (.13، ص.2007)الرحم،  شخصياهتا حمدود.

الىت تصف إحدى أحداث حياة أو جمموعة من أحداث مرتابطة وتسلسل فكرة 
.  ( 9-8، ص.2007)الرحم، هدفها كتب قّصة القصرية أسلواب، نثرا و فيها. ت

 هي متنّوعة  منها: القصص 
اخر من  نوع وهذا  خمتلفة بشكل هاإذا قرأ طول الوقتهي حتتاج  رواية :(أ

 شخص. الحياة  وُيتوي على نثر يفالقصة 
 .حبذافريها مواصلة من واقعية حقيقية بقواعد الفّن الدقيقةقصة حكاية: هي (ب 
تعددة وقتها  س الوقت والزمان، ال تواحد ىف نف حداثل هي متثّ  قصة قصرية :(ج

 حديثا.  القصص ظهر منهذا النوع  أوالّساعة 
القصرية،   قصوصة أو قصاصة: هي ذو خصائص طابع أقصر من القصة(د

 .  افيه توصف يه هدفهاو 
واية ث خمتصر فيها، ويركز جهده فيها  قصة: هي وسط بني القصاصة والرّ (ه

 ويصفها إبجياز. 
    

  عناصر القّصة -2
  رمسى الّ لغة  جانب عن وجممل عناصرها عناصر القّصة القصرية تشكيلال

عناصر الّداخلية   هلا  عناصر خمتلفة منهاهي عديدة متنوعة. بصفة عامة، و 
عناصر العملية األديب نفسه. ّية، العناصر الداخلية هي تبىن وعناصر اخلارج
اخلية دّ العناصر التماسك الألدب. و ا الّناسيقرأ  عندعليها  نصالداخلية سيتم 

فرتض أن يشري من املالقّصة. على عكس ذلك. مها بني العناصر خمتلفة جتعل 
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واضيع املو  صافو ألحداث والقّصة وخلفيتها واألعلى سبيل املثال اجزء إليها، 
 .  (11، ص. 2007)الرحم، وجهة القصة وأسلوب الّلغة واألخرين  

قّصة وتكون تفاعال  ىف ال حدث  يذكر ستانتون أّن اخللفية هي بيئة حتيط 
. العناصر القّصة هي واسطة قارئ إذا قراءة موقع خيال  فيها  جترياألحداث مع 

 القّصة، أّما العناصر القصة فهي متنّوعة  منها: ومباشرة صياغة 
ة أو تكون شاملة. حتتوي  يّ و أفكار: هي أفكار القّصة وتكون أساسية اثن(أ

 القّصة أنواع من األفكار منها أفكار رئيسية أو أفكار عامة للقّصة.
بطل ل ، تكون هذه الّشخصيةشخصيات: هي شخصية رئيسّية بصفة عامة (ب 

دورا كبريا ىف األحداث. الّشخصيات العامة تساعد البطل يلعب و القّصة، 
 على امتام قّصة.

 أحداث: هي تكون جمرى األمور حتدث ىف القّصة.(ج
األخرى  الّشخصيات  ابقىحوار: هو خطاب ُيدث بني أبطال القّصة و  (د

 )العامة(. 
 هلذه عقدة يفعقدة: هي مشكلة تواجه بطل القّصة وجب عليه إجياد احلال (ه

 هناية القّصة. 
 

 لتوفيق احلكيم   القصرية خمتصرات القّصة -3
 ةتنّوعم ات مبوضوعأتيت توفيق احلكيم لالقصرية  صلقصات تموعاجمكانت 

منهم:   قصص ىف مثانية عشرالعوامل  ختالفا هواحلّب لكن كل موضوع  ّتص
منها الشهيد، موزع الربيد، أان املوت، وكانت   بعنوان أرين هللا هو لتوفيق احلكيم

األوسطى عزرائيل، الدنيا، دولة العصافري، يف سنة مليون، اإلخرتاع العجيب، 
يف خنب غلبت الشيطان، احلبيب اجملهول،  كرامات، مؤمتر احلب، امرأةمعجزات و 

يقة، اران هللا، ميالد فكرة العصابة، أسعد زوجني، إعرتف القاتل، وجه احلق
   (.214-213، ص. 1953، حكيم)
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  مناسب  هّناختار أسعد زوجني ألالقّصة القصرية وا ت بدأ ،قبل كما ذكر
يتواجه جبلوس انتباه   رجل فيهاة مل ينكحوا ىف وقت ذالك، يبدأ زوجزوج و كهلما  

يقبل ما يستمع الراديو  و  افرحالراديو ُيّبه هو يشعر  جهاز مع  صوت انعم إىل
ىف املطبخ من الراديو هي  مرأة تطبخاإلقتناع و  صوته من الرّاديو فجأة، .بيته عند

 األ خري بكامل. إىلوصفات الطّعام فيه  تصنعتدّل أبسلوب أو كيفي 
الربانمج الّتدبري املنزيل وكان ذلك  فيه  ما جاء رجل رذالك اليوم، ينظ

فؤاد يطري يستمع من الّرديو ينشأ بقلبه خيفق هياما ابلفرح به كمغرور و   املستمع
ومل ينطق صربا إىل أهله ومل يّتصلها وجه  رجل بسرعة ُيّبها  شوقا. هلذالسبب، 

 جلجتعلها ر  ،ّث عائلة رجل وفقا بدون الّسبب األخرمرأة  يتزّج .املرأة فيها
 ها الّسعادة.تصنعو ابلّتأكيد  جبذاب 

سان ظ طول الّليل ابلغىن معا، واللمحلّفا ن حفلتافاف ىف ليلة الزّ 
  . وأهنا قلبني بسرعة اينظران إىل العني ىف العني بعضها بعضالتفاعالت اليوم و 

هبذا   سني فرحا، عندما عريس يتملل بضجراناسعدة بينهما ىف تلك العرسيو 
إلّتصاالت  ا، بوسائل الّتفاعالت و ة من قبلجيعالن ابلّسعادأن الغناء مها يتحّدث 

 أعّز وألّذ يف يواّدون الكالم.
ا ُيّبه الّزوج إلمتام مباوصفات الطّعام زوجة  بدأت بعد األاّيم الّزوجني،   

أمامها هبذا  وجز وفرعا فنظرت  وصفة الطّعام تطبيقها ال الئحة الطّعام،و  عليها،
ا وعادت ساكتأخريا و ، غرفةوج ىف ال ّث دخل ز  غري العادة را به شعالواقع مل جتب 
 . استسعدنه ابألكلة املثالّية الّتام، احرتامها بعضها بعضو طبخ الّزوجة عمله م

مسع الّزوج  ىف البداية يف أسعد زوجني يقّص عن احلب بني الزوجني
بعد لقي مها ينشأ احلّب بينهما ىف آاثر إهتمامه وحلّفاظ،  ثّ  الراديوصوت 

يتزّوج هلما. يعطيهما احلزن  االرتباط، حىّت عناصر احلميمية، احلميمية، العشق، و 
 عادة عالقة احلّب معا.السّ و 
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 احلبّ  -ب
 مفهوم احلب -1

 ابلعطفكثري من الّناس يبحثون عن احلّب ألهّنم يشعرون ،  بصفة عامة
من  ّث تريد احلاجة اإلتصاالت والتفاعالت مشاعرهم بدأ احلب من. يقوالعم

له   بعض من األخر على األحباء، احلبّ عقد للفهم وجود العالقة م ااثر حب،
حىّت معقدة  ا صفة طبيعّية فيه هلا كثري من األسرار املوجودة فيه. وقوع احلب 

. من انحية  خصيةقضاء حلاجة الشّ  حدها مشاركة،أ تتكون من مكوانت خمتلفة،
 ىاحلب يعطى أن مييل اىل استدع حقيقة. أنّ  مل يشعروا الوقوع ىف احلبّ ، اخرى
ما قادر فعال على الشعور جبمال شخص باط دائما حبزن شخص. رغم لإلرتمنه 

)هارينطا،   غنياء، نبالء أو فقراء وغريهمأحب. ومثل احلب منط التفاعالت من 
 .(60-59، ص. 2004

وغري  نفسه وحده فحسب ألن احلبّ خمتصرا  اتفسري يستطيع  الاحلبّ 
إجيابية ث يعطى فسي و كقوة النّ إجيابية لإلنسان،  عاشق قوي و  عن هو يعترب  نفسه

مساعدة اذا يصاب أبن تكون دائما و  صفة طبيعة الرمحة والرغبة فيها لهاحلب 
و حد الّناس اّلذين يشعرون حبا جبمال أعدد قليل من شخص ما بضيق. ال
احلب رغبة ىف افرتاض شخص هو حتديد احلّب ومبثابة  سواء واعية غري واعية.

قبل اجلميع.  من  . احلب هو موضوع حمبوب فيه  هي حاجة أساسية إلستهالك
ستهالك األغنية، التياطري، والدراما، واملسرحية، والقاصدة، احلب أن ميكنهم إل

)رمحن،  الدقيق وحبّ  ة القصرية،والرواايت، والكوميداي، وجمتمعات القصّ 
 . (18، ص. 2009

 هخطوات كل اإلنسان ألنّ متعددة  يذكر حممد الغنمى هالل أن احلبّ 
مازال ىف حالة الرحم األمى اي يرمحكم أو ُرحم هبا. إذا تكون املرأة حامال، ث  

يتم  هذه هي عملية حّب األّم لطفلها. ،ذكر قبلهكما أتخذها لكّل مكان،  
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م، فلذلك شخص سيلتقي احلّب من بيئته.  تطهري شخص من خالل رحم األ
، 2009)رمحن،  عائلةإهلية و حّباء اّلذين يرتبط منحة يرتبط ىف هذا الّتأكيد لأل 

 .(20-19ص. 
بني  لتفاعل، اى، أن احلب له وجود التعامل، اإلتصالمن انحية األخر 

عالقات، احلميمية، اإلرتباط، العشق ُيدث مع األخرين.  أو أكثر منشخصني 
هذا احلّب هو أكثر رعاية لألخرين وله اإلرتباط األخر مهما كان شكله. أوضح 

من خالل حاجة  ظاهر ل بطىن و أساس كل اإلنسان يقباحلب هو دافيد أن 
صاحبها )مريس، مع  معتقدة من العالقات وجاذبية جنسية، و  قتناع،ورضا وإ
(. ولذلك من كلمات احلب البسيط هو مفهوم له  453-452, ص. 1999

 معاىن واسعة.
 

 احلّب عند روبرت ستنربغ   -2
  ى شيئ عن اإلجتماععلى  خمتلفة عورشيدل أن احلّب هو  يذكر ستنربغ 

جيعل بعض كل حّب. أن احلب ليس عامل من عوامل هو ه مجالشعر  مباينتج و 
غريه.  عر احلّب أبمل أمهام بيش و  ، لى ذالك، ويعتقده احلبّ الناس. واستنادا ع

جهة   من عالقة احلب.وفقا،الفهم أثناء اعطى سرور و ّم بهتاحلب ي لذلك،
امل بني املرء. وهلذه  تع يكون شخص إذا  اشخص الذى يصيب به  ةالسيكولوجي

ُيصل وأفكار يتصّرف معا  ث ما  الشعور، احلميمية، منها على ثالثة أشياء  احملّبة
منهم: احلميمية، العشق،  تشكل مثلث كامل كوانت احلّب م تمت ضائعا لكن

 . (152-151، 2009)دايكيسىن،  االرتباط
اإلنسان. ويتم تطبيق   ، تصّور احلّب قّصة كتبها كلّ ىاألخر  ةمن نظر 

دون وجود ا ا بعضها بعضُياولوا فهمو . رءملعميق احلّب احلّب وفقا لفهم 
االرتباطهم بناء مبا   سيشعر أحدهم دائما وسيظهرونو  ،غرورهم. ومع احلبّ 
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واألحوال مبجارد  مل جذبةنفس العوا. كالمها يظهر شعورا حبّا، اليشعرون فيه
 .(91-90 ، ص.2014)ستياوان،  جزء منه دون 

وجود كل م شخصص إىل ُيدث من شخ فيما مجيع األعراض نظرالبّد 
مميز.   طابع ويؤديه  رض مع الظّروف احمليطة شخصيةهذا الع يعمل ساإلنسان. 

ستنربغ وصفا على  وضحيو عن األخرين.  خمتلفاعل شخصا هذه شخصية جت
مييل إىل تكيف مع بيئته و  ر احلّب،أن يوصف بيئته عندما يبدأ يف الشع شخص
 . (20-19، ص. 2019)فيتاساري،  جديد
 

 (Triangular of Love) نظرية مثلث احلب -3
فهم احلّب ابستخدام نظرية مثلث كر ستنربغ أنّه كل الّناس ُيتاج يذ  

ظرية فهما لكون احلّب لديه  . ويستطيع أن توافر النّ (triangular of love)احلّب 
هذا الّنظريّة،    يف  أساسى ثالثة عناصر رئيسّية، هي: احلميمية، العشق، االرتباط.

الثة للحّب، هي: احلميمية، العشق، االرتباط،  غ أن العناصر الثّ ستنرب  يرى
ويشمل خمتلف من جانب عناصر احلّب األخرى مثال التفاعل أو الّتواصل. 

ا ىف قد تطبيقه ية والثّقافة، الزمن تبىن العالقة احلميميةناصر فاعل هي احدى العالت
 (. 13، ص. 2017أي مكان بستخدامها )رتنانيغتياس، أي وقت و 

هلا  يف هذا العنصر  . أو صداقةصحاىبعنصر أ هوعنصر احلميمية 
عالقات بزايدات مستوى الّتفاعل، اإلّتصال، الّتقارب، الّتعّلق، الرّتابط أو عبارة  

ا، كعنصر األصول اّلذي  على معىن هب توى أن يكون ابلعالقة احلميمّيةُي ىاألخر 
تّم األحّباء هلا عنصر قّوة أو مع األحّباء. تتم هت خص الّتقارب العاطفييشجع ش

برفاهية وسعادة شخص ما ُيرتمون وُيّبون ويهتّموا  من العالقة احلميمّية  يةعال
ى )سرونو ومينارنو، اّلرتابط بني األخر ، حىّت يكون تفاهم متبادل بعضها بعض

 .  (73، ص. 2009
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 فيها تقارب أن  تدلخص يشعرون عاطفي احلميمية هي عنصر عالقة ش
 . يف هذا ابعضينفصلوا ببعضها ال واإلّتصاالت، والّتفاعالت بعالقات حىّت 

  من الرابط ليكون دائما حول مقصودهر مييلون أن يكون بنفس الشعلعنصر، ا
شعور  بيتصلون . ويف هذا العناصر سمعهمراحة يشعرون س .يف احلالية، ّث 

ية ُيتوي من  عاطفي من اإلقتناع وتوفر الراحة املتبادلة الدافئة. من العالقة احلميم 
تبادلة بينهم، والتداعم. يف املشاركة ، والّتواصل معا، والثّقة املالّتقارب بني املرء 

 .  (13، 2007عالقة متبادلة )راتنانغتياس، تعزيز 
رومانسية بتعّلق  قارب و تدل ت عور يف عالقةاحلميمية هي تنشأ الش 

 اء. وتتكّون العناصر احلميمية هلا عشرة مكّوانت، منهم:العاطفي مع األحبّ 
الذّكرايت  يتذّكر والّشعور مبرُية إذايشعر جبانب مع األحّباء.  عندلّسعادة اب(أ

 قضاء بعض الوقت مع األحّباء.ومييلوا  األنشطة معا
الرتفاع رفاهية األحّباء أكثر من نفسه  . وُياولهبوبحلافظ حمستطاعة ا(ب 

 وحتسينه. ثّ تضحيته يتّم تنفيذها من توقع األحّباء ىف املستقبل. 
عالية مع األحّباء. على الّرغم ُيرتمون األحّبأء ويفّكر اإلجيابية   احلب اعطى(ج

 . بينهماملعرفة ضعفها ونقصها 
، عند  القّوة أو استطاعة العتماد مع األحّباء إذاكان ُيتاج املساعد جبانبه(د

 . بينهما حالة الصعوابت ويعتقدوا 
منهم،   عف األحّباء، كالمها يعرفون نتيجة قوة وضتبادلة على يشعر تفاهم م(ه

ويعرفون كيفّية تستجيبون ابجلّيد اّلىت تظهرها مع احلالة التعاطف ألسرهتم.  
 .السعادةحىت يشعرون 

 يستعّد الشرتاك مع األحّباء. واستعداد الشرتاك العنصر املادى مع األحبّاء.  ( و
يعطي الدعم العاطفي من األحّباء. يشعر الدعم واحلماسة عندما يواجه   ( ز

 األحّباء.  الصعبة يف احليات مع
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تقدمي الدعم العاطفى من خالل الّتعاطف مع األحّباء. تقدمي ابلدعم  (ح
 ُيتاج إليه. إذاالعاطفى 

صراحة مع اء. هو يستطيع التواصل العمق و واصل بعمق احلميم مع األحبّ ت(ط
 األحّباء. 

عور ىف هذا احلال أن يكون دورا ُمهًما يف  هي ش واحرتام ألحّباء.  واعطاء( ي
 (.29-27 ص.  ،2013)هورسون،   اءحياته مع األحبّ 

 احلب كل اإلنسان يشعر،  التوجب كله من عناصر العاشرة يف احلميمية
مييل الّتفاعل ُيتاج أن يكون يف عالقة رومانسّية. كل شخص له عنصر العشق و 

ه عنصر لكن يبدأ بشكل العالقة احلميمية فيها. كمثله بسب بقّوة بعضها بعضا
عاطفة، على رومانسية احتياجات قدرة العالقة  هي مدى قوة احلميمية عالقة 

احلميمية ث ُيدث  وجود عنصرمن يبدأ و ، ىف العالقة الّرومانسية. عكس ذالك 
عنصر العشق بشكل العام. عنصر احلميمية هي تساعد ليحافظ الّتقارب 

  . العمق  العاطفى ىف العالقة، وعنصر العشق يبدأ جيتذب الّنفسى لبدء العالقة
 (.   30 ص. ،2013)هورسون،  العشقعموما من عنصر  احلميميةعنصر و 

كل  فيه  اعتماد عن حتفيزي  أحد عنصر هوو والثّاين عنصر العشق 
اجلنسية   حتياجات البدىن فيه واإلاالجذاب  يبدأا، غالبشخص تتعّلق رومانسي. 

ترتبط بشكل تنشأ عنصر العشق من خالل نتيجة سيكولوجية و  .مع األحّباء
، ص. 2013)هورسون،  مع األحّباء العشق الّرغبة يشمل م وُيدث. علىالعا
من احلميمية أن   ،سرعة ىف العالقة والعكس ذالك تطور هذه العناصر (. 30

 (. 29، ص. 2009رنو، اتكون أبطأ يف تطويرمنها )سرونو ومن
االحتياجات  عور من الّتعبريات عن الّرغبات و تنشأ الش  هي عنصر العشقال

رادة احلاجة،  افزا مرور به مع األحّباء، كمثل إعالقات. جيعل عنصر العشق حيف 
، كمثله ىخر هم، املساعدة، ما يتعّلق شيئ أاحرتام الّذات، التفا على الّرغبة يف
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يف وخيتلف قوته  أن يكون إتّفاقا، طاعة، تلبية اإلحتياجات الّنفسية.
بني األخرين  عالقةحالة. ة ربة متنّوعتلفة كل الفرد البد له خخم اإلحتياجات 

مع األحبّاء )رتنانيغتياس،   عالقة احلب تقع يف حياهتم  تعتمد املوقف ونوع 
 يف هذا العشق له خصائص عنصر من العاطفة كما يلي:. (15، ص. 2007

 ُيّبواو على األحّباء ويفكر دائما  جيذب اباجلسدي. يتعّجب شخص هو(أ
 .اظرة األوىل بعضها بعضدث يف احلّب من نر ما ُييشع. إذا  ابينهم 

على   بعضا بعضهابدأ من تلقاء ألهنا ت قّوة نظرة العني عندما جيتمع بينهما(ب 
 يشعر ابلقرب مع األحّباء. و زايدة احرتامه  الرغم،

  األحّباء لإلنضمام. والتفاعالت  ّطريان على سحابة معالكبرية ك تريد احلاجة (ج
مع األحبّاء دائما ىف حياته. ستبقي ابإلرادة مع حمبوبة   ى األخر  ىاحد

 حلاجة وجوهبا ابلوفاء. 
  حسن عندما تعجب بشخص اّلذي ُيّبه ألنّ اجلانب صفته األصل اليعرف (د

يذكرها ويشتيق إليها   . حمبوبةأفكار وسلوك ما يظهر من احملّبة، غالبا، و 
لّسلوك اّلذي جيعل األحّباء. امع عادة إذا ينظر كّل سلوك الّشعور ابلسّ و 

 إلثبات احلّب.
احلاجة للّسعادة هلما بتحقيق  تلبية حلاجة اجلنسّية مع األحّباء. هي أمهّية(ه

نظر إليها فورا أو الّتفاعل  ما يبدأ مفتون عند ،جنسّية مباشرة. الغالبحاجة 
 لتربّز مشوق يف قلبها كّلهما.

 . بينهمايزيد قرب و القلوب  خفقسرعة ب( و
 ها. أداء عالقة في مااهية عندمستقبل ز  تظهرور العافية هي تستطيع  و عشّ ال( ز
 بوبة. ترتكب ما تريدها حم قوة التشعر ابلّتعب أبدا ألهنا طاقة كبرية (ح
 فيها. خاطئة نواح الّتفاهم يشعر ابإلقتناع معهم و (ط
 (.   74، ص. 2009األحّباء )سرونو ومىنارنو،  عند ابلّسعادةيشعر ( ي
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من   به جهو ما ينت عنصر االرتباط. االرتباط العنصر الثّالث هو و 
إليالء  عالقة  بينهما وإرادة حفاظ ىف العالقةشكل قرار ينشأ عالقة، يستمّر و 

تواجهة )رتنانغتياس، أو شغبة م فيها ةمشكل عدة  ،غمرّ على ال .عالقات  اإلهتمام
هناية احلياة بينهما.  ىف االرتباط اّتاذ بقرار (. وهذا العنصر،17، ص. 2007

باط قصري األمد ىف قسمني، أوال االرت له، وجود تقسم االرتباط ىعبارة األخر 
طويل األمد يف عالقة احلّب. االرتباط قصري األمد هو قرار احلّب عالقة احلّب و 

حّباء  ىف العالقة مع األليحافظ احلّب  شخص، واالرتباط طويل األمد هو بقرار 
، واالرتباط العالقة إلستمرار مناسباحلب أكثر جمّرده  ه يعطىياهتما. ألن هناية ح

إلدراك الّصعب يواجهه ىف املستقبل بينهما  أمهّية حفاظ و  ،لذلك  .له معىن إنتبه
وحمذرمها من  بينهما، ومحايتهما  ل. ستبقهما للحفاظ العالقة مرورةإلنتهى احل

-20، ص. 2019ا )رمحن، بعضر، وحتسني كل العالقة ضرورة بعضها اخلط
21). 

 للبقاء النّه دور  العالقة احلبّ ىف ُيدث  هو متنوع عنصر االرتباطال تقسيمال
اك . ويف نظر ستنربغ، هن(24، ص. 2019)رمحن،  فرتة بينهما مهم لتحديد 

 :عل شخص له عنصر االرتباط فيه منهمجي مماأكثر العديد 
طويل األمد، هبذه األسلوب جيعالن األخرين يستمّر بناء عالقة مع رر هو يق(أ

 أن يكون قريبا بينهما. 
رفان قلوهبما واالرتباط بعضها  يغرّي الطّ الّزوجني لكي ال دوامهو يقّرر حلفاظ و (ب 

 رغم من كثري املشكلة تواجهما.  ،عالقةا. كالمها تعزيز وُياول حّفاظ بعض
 بغض الرّأي عم ُيدث.و  ها ضحّية ُيبابلت  انستعداألحّباء ت تضحية(ج
ي إعتقاد اجلديد حلّفاظ  عالقة املستقبل. يؤدّ  الستمرار هو يريد األمل العاىل(د

 عالقة بينهما. والّتأكيد ستنجحهم 
 واصلة عالقتهم. م خطّة طويل األمد بعنايةيرجوا مما  (ه
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 هذا اهلدف.  ستنجحيتم مها ُياول حتقيق اهلدف ل( و
  ستمرار عالقة هناية ، وعدمها إغالبالياهتم األحّباء. خطّة ألداء احلاجة ح ( ز

 .(25-24، ص. 2019)فيتاساري،   حياهتم
جتاوز من األوقات و  خر، عنصر االرتباط احتياجات من جانب آ

أخرى كالعشق  صر االرتباطاعن مواصلة العالقة جبدة و  وحّفاظ الّصعوابت 
أن يكون   خمتلطة شعور احلب. من عناصر احلب واحلميمّية أبن تكون انسجام

صل نوع من أشكال ث ُي، انظر مثّلث احلّب بعضها بعضفيه ثالث مكان 
 (:  15-2، ص. 2008احلّب مثانية األشكال منهم: )رتنانغياس، 

 بالحبّ  (أ
شكل بال حّب ىف هذا نوع احلّب هو نوع من العالقة اّلىت ليس 

ئص عالقة خبصا بسيطا ثالثة عناصر احلّب. هو تفاعل وإّتصال ُيصل لديه
 ليس عنصر احلّب.شخص وال مشاركون احلّب و 

 إعجاب(ب 
وشكل اإلعجاب هو نوع احلّب من العالقة اّليت التوجد فيها إال  

احلميمّية دون عنصر من العشق واالرتباط. وشكل اإلعجاب ينشأ  عنصر
 الّصحبة. مشاعر من خربة عالقات الّصداقة و 

 إعجاب شديد(ج
 من العالقة اّليت توجد فيه علىشكل إعجاب شديد هو نوع احلّب 

ود عناصر من العالقات احلميمية  دون وجعنصر العشق، يف هذا احلّب 
إلجذابه البدين ولو حاله   االرتباط. ىف الغالب، ينشأ احلّب من نظرة األوىلو 

 ب.ابلّصع
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 حّب فارغ(د
رتباط فيه من عنصر االوشكل احلّب فارغ هو نوع احلّب اّلذي يوجد 

عشق. يف هذا الّنوع احلّب هو عالقة عّدة  دون األخر كمثل محيمّية و 
هناية تفقد   سنوات. أحياان، ىف العالقة اململة اّلىت استمرارت نصف األمدة

تبعثر هلما ىف قصرية   تزوجني مت وجودة عاطفية ودافعة وحتفيزية مثال عالقة 
 الوقت.

 حّب رومانسي(ه
نسي هو نوع احلّب اّلذي يوجد فيه عنصر احلميمّية  حّب روماوشكل 

لشكل من احلّب أن يكون دون وجود عنصر االرتباط. يف هذا اوالعشق 
 ظاهرية أو بطنّية هلما.  عاطفا. وهذا احلّب جيّذب زوجني ابجلسدية

 مثال يف قصص رومييوا وجولييت من عالقة رومانسية.  
 شراكة  ( و

من عناصر احلميمّية  توجد فيها  فهي نوعية احلبّ وأّما شكل شراكة 
  العالقة طويلة الوقت االرتباط اليوجد عنصر العشق فيه. هلا أساس و 
داقة. ما ُيدث يف حفلة الّزوجني بنقص عنصر صحبة وصصنعت عالقتهم و 

 اجلنسية أو البدنّية. 
 حّب سخيف ( ز

ّب يوجد فيه عناصر العشق هو نوع احلفوأّما شكل حّب سخيف 
قابلهما ثّ يتواصلون  ويف هذا الّنوع احلّب جيتمعون م دون احلميمّية.واالرتباط 

االرتباط على   العالقة بتقدمي متزّوجا بتعارف. مها يتم ينفيذ بعد األسبوعني
 عاطفية. أساس العشق دون مشاركة 
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 حّب كامل(ح
عناصر احلّب  هكلّ وشكل حب كامل هو نوع احلّب املشهورة يوجد  

مّت شروط الّثالثة من شكل هذا  ميمّية، العشق، االرتباط. ألنّه الّثالثة هي احل
احلّب أن يكون الكامل، وهذا الشكل يشمل من شكل احلّب منه مقارنة 

كثريا   غري األخرى تسمي مثلث احلب الكامل. وهذا شكل احلّب وجوده
 (.17، ص. 2007)رتنانغتياس، 

ر بكيف أهّنا حالة احلّب  من احلّب تظه األشكال الّثمانية ، يف هذه لذا
هي محيمّية، ذكورة عناصر الّثالثة مالستنربغ، عند ، مما شخصية. وفقامبملكة 
. فيه شعرلمس والرتباط ىف نظريّة مثّلث احلّب له خصائص خمتلف ابلّ عشق، إ

 يف قلب . ويدّل احلبّ اهذا العنصر الثّالث يساعد بعضها بعضجبانب أخر، ىف 
 ثالث عنصر بناءمن أحد  ثّلث له املكان موجود نظريّة حّب مالفرد. من مجيع 

رأة )داايكيسىن، فرقة من املفهوم احلّب كمتواصل وتفاعل مبشاعر، بعاّمة نسبة م
 (.152، ص. 2009
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 الفصل الثّالث 

 مناقشة نتائج البحث

احلب ىف القّصة القصرية   األّول،  ،مسئلتني يفحبث الباحث لفصل ا هذا يف
العشق، وعنصر  عنصر احلميمية، عنصر هيو "أسعد زوجني" بثالثة عناصر احلب 

قّصة القصرية "أسعد زوجني" ال. والثّاين أشكال احلّب يف عند روبرت ستنربغ االرتباط
 . وحتليليها كما يلي: عند روبرت ستنربغ  على نظرية مثلث احلب

 

لتوفيق   قّصة القصرية "أسعد زوجني"اليف  االرتباط و احلميمية، العشق، عناصر  -أ
 عند روبرت ستنربغ احلكيم 

  عروف بنظريّة مثلث احلب املعروف أن ثالثة عناصر وجود احلّب املكما هو 
يف هذا املبحث الباحث  وجدميمية، واالرتباط. احلعشق، النربغ هي ست روبرت عند 

لتوفيق يف القّصة القصرية "أسعد زوجني" الثالثة  نربغست روبرت عند  احلب عناصر
 التايل: الّنصكما ىف   احلكيم

"...جلس يصغي ابنتباه إىل جهاز الرّاديو وقد تصاعد من صوت انعم 
بديع يوضع الّلحم يف الربام ثّ يغطى ابلبطاطس وتفرى بصلة فراي انعما 

يق ويقّلب حىّت يصبح جّدا وحتمر يف السّمن حىّت ُيمر لوهنا، فيضاف الّدق
ذالون بىن فاتح ّث تزاح الصّلصلة من على النّار، وتضاف مع البقدونس 
وامللح والفلفل والبهار بقلب خيفف هياما، وفؤاد يطري شوقا ث 

 .(157، ص. 1953، حكيمزوجني......" )

هذا اجلزء يشرح أن لقائهما يبدأ عندما يسمع الرجل صوت املذيعة من 
مذايعه اليت يظن أهنا مجيلة قبل الزواج. يتغلغل يف صدره احلب إليها استماعا إىل ما  
تلقيه من املذايع ويريد أن ميلكها اتبع هواه ألجل صوهتا يعجبه ويهدئ قلبه. ولو  
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ذة فقط تستطيع أن جتعله يف احلب إليها.  كان ما تلقيه من حمتوايت املأكالت الذي
ومن صوهتا يشعر ابحلنان واهلدوء يف شرحها عن حمتوايت املأكالت. ولو ما سبق أن  
يلقي هبا كان قلبه يتخفق حىت يشعر ابجلذابة الشديدة إليها. وابلغريب خيرب والده أنه  

ده ولو يشعر يريد أن خيطبها وجيعلها زوجته بدون احلجة الوضيحة. ويوافق به وال
ابلغريب أن املذيعة من حمطة اإلذاعة تعجب ولده وسيخطبها فجأة بدون معرفة ذاهتا  
ووجهها قط. وبعد موافقة والده كانت الصلة بينهما تسري من الوسائل اإلجتماعية.  
يف هذا احلال، ولو كان حبهما حسب العادة يف البداية ولكنه يتمثل إىل الصلة اجملدة  

يف النهاية. ث ستصيب إليهما األحوال املختلفة من السابق بعد زواجهما  اليت تقارهبما 
 من احلزن والسرور يف صلة حبهما اليت تصبح التعهد من قبلهما. 

وجدت العوامل الكثرية اليت جتعلهما متغررة وينبت اخليال   فوق على ذلك،
ت تصري كأهنا  بينهما. عندما يستمع الرجل إىل ما تلقيه املذيعة من حمتوايت املأكال

ه من حمتوايت املأكالت. بغري  ما تلقي  الذين يسمعوهنا كي ُيبوا  تغرى كل الرجال
صدفة كان الرجل ُيبها نفسها. ث يستعجل إليها يف حمطة اإلذاعة عندما يف بيته  
منفردا لتعرف نفسه إليها ولدعوهتا للزواج حىت ينبت يف قلبهما شعور احلميمية  

يف صلتهما اإلرادة للتعهد. كان الشعور الذي ينبت من قلب  والعشق واإلرتباط وجتد
 الرجل مفتوحا لتسليم ما تشعر به املذيعة من احملبة واإلرادة حلفظ ببعضها بعضا.

 ة القصرية "أسعد زوجني" وجود مثلث احلّب يف القصّ يبدو  قاش،الن هذايف و 
 ي: وحبثها كما يل احلميمية، العشق، واالرتباط.  ثالثة: ينقسم علىالذي 
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 ميمية  احلعنصر   -1

حدث قبل  يف هذه القصةوجود عناصر أخرى. و  هذا العنصر ُيدث قبل
 . زوجني يصبح الرجل واملرأة

 :1الّنص 
"...جلس يصغي ابنتباه إىل جهاز الرّاديو وقد تصاعد من صوت 

يغطى ابلبطاطس وتفرى بصلة فراي انعم بديع، يوضح الّلحم ىف الربام ثّ 
، ص. 1953، حكيمانعما جّدا وحتمر ىف السّمن إخل...... " )

 (.160و157

قبل أن  بل العناصر األخرى أي يف البداية يقع ق احلميمية عنصر  يبدو أن 
واإلتصاالت على املذايع   احلميميةيتزوجا. يف بداية القصة تصور عالقة اإلتصاالت 

جيلس الرجل منفردا يف البيت ويقرب أذنيه من املذايع حىت بطريقة لينة. عندما 
يعجبه الصوت الذي خيرج منه فيفتح قلبه تذكريا له كي يستطيع أن يلقي ابلصائت 
فورا. يف هذه املناسبة الرجل الذي يسمع الصوت من املرأة أو املذيعة يف احملطة 

وجد الرجل ما يريده من  اليت تلقيها. األطعمةاإلذاعة جتعله يف احلب إىل حمتوايت 
بصوت يعجبه ولو مل يلتقيا بتاات يتجهان إىل الصلة  األطعمةاملرأة وحتلل حمتوايت 

 اخلصة.

الرجل ينظر إىل املرأة نظرة ويعتقد مبا فيها ستجعله يف كان   ،يف هذا احلال
كان احلب بينهما ينبت عندما   تصاال مستمرا.ن يتصل هبا االسعادة عندما يستطيع أ

ابلكلمة األخرى كانت املرأة تشعر  أنه ُيبها ويريد أن يتصل هبا جبد، خيرب إليها 
ابلنظرة األوىل كما العادة وكان الرجل يشاهد املذيعة ويسمع صوهتا املنخفض ولو  

 تلقيه مرتفعا عند ما يشرح عن حمتوايت املأكالت كامال. 
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 :2الّنص 
جل حسرته وكتم غضبه ومد يده صامتا إىل طبق "...فأخفى الّر       

البيض املقلى كما قالت فوجد مسنه قد تبخر وبياضه قد احرتق، وصفاره 
 (.159، ص.1953، حكيمقد حتجر......" )

يت صنعت عندما  تصاالت إىل الزوج جتعل الزوجة غريبة عن األطعمة الاال
اإلجتماعية. ويتمىن إليها أن   ابلوسائل يباىل إليها. يستمر الزوج األتصال هبا ال
ّتطئ يف صناعة األطعمة عندما مل يكن التفاهم بينهما. يف تطوير إتصاهلما ينمو  ال

شعور التفاهم بينهما حىت يعرف الزوج أهنما قد سعدا. ولو تعرف الزوجة ما  
خطئت، تصنع األطعمة مرة لتربهن إليه أهنا قادرة عليها. وُيزن الزوج ألنه  

مازال ُيبها. ومها يبنان عالقة احملبة العميقة من تطيع أن خيرت ما أحسن هلا و يس ال
 مسرية كالمهما يوميا. 

أن تسلم ما  بدأ ينقد الزوج الزوجة ويفهمها ويعلمها أن الزوجة الصاحلة 
تعرفه من قبل وال حتزن مما أصاهبا ألجل زوجها. يف اإلتصال يلقيه زوجها و ما ال
ء يف إعالم ذاته إىل اآلخرين وكذالك ما فعال. يف هذا التسليم عامة أن يستعد املر 

 زادت العاطفة وتصعب فهم الكالم من الكلمات املتنوعة اليت تستخدم.

 :3الّنص 
"...حدثين بعد أن وضعت الّلحم ىف الربام لقد قلت إنّه جيب أن 

، 1903تفرى البصلة فراي انعما جدا وحتمر ىف السّمن......" )سعيد، 
 (.158ص.

أما عالقة احلب احلميمية تكون يف املقاربة مبالحظة الرجل إليها. هو يباىل  
إليها عندما تطبخ األطعمة اللذيذة يف املطبخ. يف أثنائها ُيدث شيئ غريب ويسأهلا  

 عنه ويهدئها عما حدث. فتنبت حينئذ التصديق إليها.
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به قط حينما يطبخ  تشعر املرأة أبهنا شخص يهمل احلب ألهنا ال تشعر 
كانت حمبوبته    ا ما أصابته املرأة،ل احلقيقي. أمّ وليس هدفها حىت يتمىن إىل الرج

تعلم املرأة على أهنا تستطيع أن  ه على التفاهم بينهما. على األقل،تسعى أن تتصل ب
 تعرف شيئا من الوسائل اإلجتماعية ابجلهد. 

  :4الّنص 
اّليت ستسعدين ابألكلة املثاليّة، "...ويقول: "صلوات هللا على تلك 

 .(159 ، ص.1953حكيم،  والطّبخة النّموذجيّة......" )

يشرح الزوج أن ما أحسن الذي ذكر من قبل من عبارات الزوجة اليت تضمن 
غرية عالية يف مسرية العوائق مع زوجها وألجل ذالك تعود إىل الزوجة حمتوايت 

 ت، زوجها اللطيف. بعد تطبخ األطعمة عدة مراأطعمتها اللذيذة والسعادة مع 
يستمر   راب. ومع ذالك،ولو كان غالبا بل تشعره غا تشعر بزوجه ال هتتم هبا حينئذ،

 اإلتصال بينهما لتقوية عالقتهما. 

زادت سعادة الزوجة إذا كان اإلتصال بينهما يسري مسرورا يف ذات الزوج 
تحليلها. هذا هو عالقة احلميمية  ولو أصاهبا كثري من البالاي بتقدمي عقلها ل

حال زوجته ويستطيع أن خيتم ما ابإلتصال املستمر ألن الزوج هو شخص يعرف 
 يليق هبا غري مباشرة بسرعة. ال

 :  5 الّنص
"...وانتظر ساعة ّث ساعة ّث كاد العصر يؤذن فخرجت الزّوجة 

 (.159، ص.1953،  حكيمالنّشيطة......" )

انتظار الزوج زوجته مع األطعمة الذيذة جبنبه هو حال ُيبه. وألجله ميدحها  
يف املطبخ على خمتوايت أطعمتها. إذا ينظرها سيخرج خمتوايت أطعمتها. فكانت 
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 جتلس انتظارا له دائما حيت تستعل رأسها وتصدع فال تدرك مداحه يف هذا احلال. 
بعد أن تطبخ يف  حسب لوحة احملتوايت ال تقول الزوج هلا أنه ال يعرف ما تريد على 

 البيض املقلي الذي ال يليق هبا.   املطبخ تصنع

وكل ما أصابته الزوجة ما زال يهتم هبا الزوج إهتماما وتكون صاحلة معه بل   
مازال يتمىن الزوج أن يصل هبا مواصلة  يقبل قلبها شخصا آخر إال زوجها و لن 

وتستطيع أن تزعجهما. وكانت الزوجة ال  متقاربة بكثرة املشاكل اليت حتدث أمامه
بد أن تفكر إجابيا دائما لتفاهم النقائص بينهما. لقاء الشعور يف صدورمها يقص 

 سريهتما الذاتية. 

 :6الّنص 
"...ودقت السّاعة الرّابعة فبادرت الزّوجة إىل ثياب اخلروج فارتدهتا، 

 ، ص.1953سعيد، وانطلقت مسرعة كأهّنا على موعد هام......" )
159.) 

وصفة اّلذيذة عندما تستعجل زوجة إىل خروج  صنعتوشعرت زوجة ابلغرية 
هبا ال هادئة وّترب زوج هدفها،  غري عادة فارتدها ألشرتي شيئا ويشعر زوج غريبا 

توجد سوى عدد قليل ما حدث ىف حياهتا. يوميا، كّل مرّة طبخ ىف املطبخ يسئل 
من التزام غالبا ما يتم تقدميها راديو استماعا،  زوجة كيف نتيجتها من وصفة مماثلة

 .  ملواصلة عالقة طويلة األمد هماتكّرر بينامل االتصال حيان خاللاأل

قد حتسني حديثهما   ادل حىّت يكون زوج وزوجة الّرغبةوكالمها لديه حّب متب
اجّتاه واضح على اختالف بينهما، أهّنا زوج الجيادل ألنّه ُيرتم أفكار زوجة ابعتبارها  
انقدا هو يفهم كّل ما يقول زوجة ليخرتع إّتصاال متناغما. نظر زوج إىل زوجة  

 إذا بدأت زوجة حماداثت بعضها بعضا. بشكل متزايد دعما إجيايبتقارب وتفاهم 
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حت عالقة بينهما أقرب ألهّنم يتواصلوا خاّصة حىّت نسيت من األاّيم صب
زوجة وزوج وقتهما عند يتحّدث عنهما. أّن هذا املوقف جعله انطلقت مسرعة  
كأهّنا على موعد يف اثناء الّتواصل املكّثف، كانت حالة زوجة متأّكدة متاما مما  

صر احلميمية  حدث كااملعتادة،  إذا كان جانب زوج هي تشعر هياما كما شوهد عن
 تقارب زوجة وزوج حلظة.

 :7الّنص 
م والكزبرة "...ما قولك لو أضفنا مع البصل شيئا من الثّو 

 (.158  ، ص.1953، والكمون؟......" حكيم

وسأل زوج عنها حلصول احلّب اإلهتمامه لكونه وصفة طبخة ابستخدامها    
ال جتعل احلياة   نة كمثل وبصل، الّثوم، والكزبرة، والكمون هكذا تعطي فهما حلس 

ابلّدعم تقّدمه  ابعبء واملسؤلية ظرف من الظّروف. تشعر زوجة  تشعر ثقيال وملئ
ّب كّل مرّة تشعر فيها قلبها ابألمل جبد، لذلك كون احلحسناء، وحبيث جتعل شعور  

 ُيصلون راحة ىف نقل شكواهم.

لكن لديهما تفاهم واحرتام أذا كان أساء   وليس فقط على زوجة "حسناء"
لفهم بينهما حىّت معرفة أّن احلياهتا خاطئة كما يتصّور. تفّهم زوجة ىف هذه احلالية  ا

ابلرّاحة عند الّشكوى. واكتسبت زوجة معرفة على األقل الكثري ستعرّبها وسائل  
 تواصل إجتماعي إىل جانب زوج اّليت قّررها عالقة متحرّية ىف تصنع وصفة كالعادة. 

خربت تلك من قبل، ستحصل هذه احلّب  د أوفيما يتعّلق مبا حدث زوجة ق
ىف عنصر احلميمية هي تستطيع ابرتباط رغبة زوجها. مع ذلك، ذات يوم يقّرر زوج 
حّبا لزوجة قبل متزوج عالقته ابحلسنة ولو عّدة عديد مشكلة عائلة كالمها لن تنسوا 

 نتيجتها.  
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 :8الّنص 
وهي ملبوخة "...من املطبخ والعرق واهلباب يسيالن معا من وجهها 

 (.159، ص. 1953،  حكيممن رأسها إىل قدمها......" )

نظر زوج ىف املطبخ  اضة كله من وجهها إىل رأسها عندشعرت زوجة انتف
وصفة ُيّبه ومل تنجح طبخها وخروج عريقتها هي تشعر متحرّي أقدم من  صنعت

وصفة حىّت وصل زوج اتصاهلا ويرى زوجة أّن زوجة هى شخص تضمر قلبها عنه  
 ويشعر ابلقلق الّشديد ما فعلت هلا ال تنتهي طبخها. 

زوجة ابلّشعور   هحتويل أن حتّققها ىف هذا الطّبخ وحتميل حاولت ، هي أخريا
. وتعترب هذه العالقة مبثابة تقارب غري عادة هّنا صفة طبيعية كّل اإلنسانخائفا أل

وتفاهم بينهما من عناصر العاطفة فيها. يشعر زوج الدعم واحلماسة عندما يواجه  
 الصعبة يف احليات مع زوجة إذا ُيتاج إليه.  

 :9الّنص 
 (.159، ص.  1953، حكيم"...وكتم غضبه ومد يده صامتا......"  )

وبعد عرفته زوجة من خالل الّتواصل معه، هي حاولت كتم ما حدث  
حتميله غريبا فراي لكن هذه احملاداثت هلما ال تنتهي   توزوجها لفحص منشور مت 

اضطرااب ااّل مسئلة ذات طبيعية داعمية. كانت لديها زوجة وقت كافية إليه ونظره 
تصويرا ملئ احلب الّسر بينهما   وهذا جعلت تصّور زوجة الطّبخ ُيّبه خوفا. صنعت

 حالية.  لعدم وجود مفتحة عليها تفوح منه رائحة العرق ألهّنا الهتدئ

هلذا الّسبب، وبعد غضبان أو ال هدوءا بينهما دون عنصر العشق أيضا 
لكن مبعىن آخر، كالمها كان حالية تقاراب صامتا متبادال على معرفة مزيد ونقص 
وكثري من األحيان الّتواصل تقييم مميز من عالقة احلب بينهما. زوجة اعتربت زوج 

وجة املفاجئ وأظهرت زوجة انفتاحها  أقرب بني حّب األخر كأّن بعد اختفاها ز 
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الوقت، والعكس ابالعكس بينهما. هو   جبّيدة ابالّتفاهم أوضح تفسريها ىف ذلك 
 .      ميمية العاطفة ىف احلالة االلتزامشكل احلّب من عنصر اإلّتصال احل

 :10الّنص 
 (.159، ص.  1953،  حكيم"...ودخلت الزّوجة املطبخ أخريا......"  )

اّيم تتكّون عالقة بينهما أقرب ألهّنم يتواصلون كثريا ممتعا إذا   من األ وازداد
كان زوج ينتظر إىل مكانه وزوجة حماولة من عالقة جّدية إليه، وأثناء حمادثة زوجة  
ابلّسعادة ألهّنا متأكدة متاما مما حدث  عن الطبخ وصفة ىف املطبخ. تشعر زوجة  

فسري ىف قدم الّتفاهم ويقدم أوضح بت ابلعاطفة فيها كان زوج صنعتكااملعتادة، هي 
 .بعالقة التزام هذا الوقت

زوجة متيل إىل عدد قليل من زوج عند تذهب اجتها إىل املطبخ مباشرة يعتربه  
زوجة شخصا بتقدمي الّدعم بعضها بعضا. وهي كثري من الّشكاوي ىف املطبخ 
وحدها، فجأة جيئ زوج بعد زوجة اعتقدت من اختيارها. أهّنا تريد املنشود اهتمامه  

 العنصر احلّب فهيىف املطبخ.  واحلّب اّلذي مل يشعر به من قبل عند طبخ وصفة 
 .بعالقة التزام قربة احلميمية زوجة إليه ألهّنا تستعّد ما يريده عند ُيتاج معه

 :11الّنص 
"...وزوجها يباركها ويسأل هللا أن ُيميها وعاد من عمله يف الظّهر 

 (.159، ص.  1953، حكيموهو يتلّمظ......" )

قرارات اّليت كانت موجودة هبذه   ومل يرتك زوجة وال تنسوا بعضها بعضا كلّ 
احلالية، قد أعطى أفضل حل بينهما وكيفية يتعلق بطريقة تفكري عالقة إليها. كانت 

زّوج من مجيع الئحة الطّعام متام،  زوج مرتب ويف هذا ما جيعله يت بعد يتزوج لديه
وعسى عند طبخ لزوجها ويسأل هللا الّدعاء لتحميها ا مشاعر فعلهما ت يرى زوج

 الّنجاة عملّيتها. 
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ا عمال شجاعا وثّقة نتجتها على ث إىل زوجهكانت رغبة زوجة ىف الّتحد
، ىف هذا الوقت القيام هبا وما حدث زوج دعائه، هنا حاولت زوجة أن تقدر ما مت 

مشاكل ومن اإلعتماد على زوجة ليقّرر حياته   عدةشكل احلّب ابلتأكيد حالة زوجة 
اته يريدها عن إرادهتا سعيدة هذه مكّون من عنصر بدء حي  خلاّصة حىّت يتوّقع منا

 الّتقارب الرتفاع رفاهية مبرُية.  التزام

 :12الّنص 
"...وقالت له: ال مؤاخدة! أان استسهلت خوفا من التّأخري، عملت 

 (.159 ، ص.1953،  حكيملك طبق بيض مقلى....." )

ترتبك زوجة قلبها  األّولخوفا ما حدث هذا مسئلتني شعرت  هلا وزوجة
هذه حالية، من  يريد زوجها مل تنتهى هيئتها. يف والثّاىن ما خمالطة ينّغضها

دة  بشكل عالقة حماولة الّتفاعالت جي غري عادةاإلعتذارات على ما  هذا جعل 
وجهة نظر  يقررون مغادرة هذه مسئلتني ونقل رغبة بداية من بينهما. غالبا، كالمها

 .بعالقة التزام قصرية األمد بيدها خوفا ميس قلب  سوف  العني ال تنس زوجة

طبيعية كمثل متزايد ألهّنا شعرت بنفس  أصبحت مشاعر زوجة اآلن ال
الّشعورها إذاكانت حتب زوج من قبله. وحالة زوجة تشعر خائف مع زوجها على 

طبخ ما حدث هلما  أساس كان ضرورة له. وبعد سيعرف زوجة هذه عملت ىف امل
ابلّسعادة. ىف هذاحلال، كّل ما شعرت به زوجة أهّنا شعرت بعمق احلب زوج، وطبخ  

 . قلبه بعالقة التزام اّلذي يصنعها طبق بيض مقلى جبذابة واحرتام بينهما لإلنضمام
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 عشقالعنصر  -2

صر من احلّب العاطفي يتحّرك الّشخص حنو هنج املرء ويشعر ا العنضمن هذ
اذبيته وتركيزه. يثبت ذلك إذا كانت الّزوجة تتواصل دائما مع ابلّتقارب فيما يتعلق جب
 الّزوج بعد لقائه األول.

، شعر أن أفكاره وسلوكه كان فقط مع أحبائهم  وبصرف النظر عن شوقه
،  ، وتذكر أنشطته اليومية كل يومهمن صوت الراديو. ّتيل وجود "امرأة مجيلة" يف قلب

ندما رأى أهنا الشيء املفضل لدى املرأة. تظهر عالمات احلب اليت ينظر إليها ع
 :شعر به من تفسريه يف هذا النص

 :1الّنص 
جلس يصغي ابنتباه إىل جهاز الرّاديو وقد تصاعد من صوت انعم 
بديع "يوضع الّلحم يف الربام ثّ يغطى ابلبطاطس وتفرى بصلة فراي انعما 

ُيمر لوهنا، فيضاف الّدقيق ويقّلب حىّت يصبح جّدا وحتمر يف السّمن حىّت 
ذالون بىن فاتح ثّ تزاح الصّلصلة من على النّار ، وتضاف مع البقدونس 

 (.157، ص. 1953،  حكيموامللح والفلفل والبهار"  )

، يبدأ الرجل يف الشعور ابلراحة ألن الراديو يتحدث عن ويف هذا النص
من قلبه يبدو أهنا تعزز  القة مفتوحةصوهتا، يتم االتصال بصوهتا من خالل ع

، صوت الراديو هو امرأة أو امرأة مجيلة تستمر يف التواجد معه عن قرب اجتماعه
 ومن خالل كوهنا قوية عالقتهما. 

على الرغم من أنه مل يتم استدعاؤها إليها ورأى وجهة نظرها، إال أنه ال يزال  
، صوهتا حول وصفات الطعام ، لذلك  ، ومل يكن منزعًجا من الصوت ُيبها بصوهتا

كان متعجبا من قرب الفضول من حوله. املرأة اليت يشعر قلبها أهنا امرأة عادية  
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الحتب إال من األصدقاء تصبح مذيعة راديو وطريقة ميكن أن جتعل الشخصية 
 الذكورية جتذب انتباهه وتفرتض رجاًل مهمًّا يف حياته. 

، ألهنا وصفة كاملة وتذوقها قلب املستمعيذة قادرة على تغيري الوصفة اللذ
ذهبا جباذبية جسدية.  ، جيالثقة لوصف الوصفة على أهنا عاشقمن قبل شخص لديه 

، يعرب الرجل عن الشعور ابحلب يف قلبه مما ُيدث حلبيبها بعالقة محيمة  هلذا السبب
مًعا  ، جيب على املرأة أن تكونقة مع عشيقها. ابإلضافة إىل ذلك وُيافظ على العال

،  على امرأة جديدة  وأن تكون عاطفية وداعمة حينما تريد ذلك. أراد أن يتعرف
، للتعرف على بعضهما البعض. وقد ثبت ذلك يف االقتباس  رقم هاتف املرأة تعرف
 التايل:

 :  2الّنص 
"...إىل آخر ما جاء يف برانمج التّدبري املنزىل ذلك اليوم وكان ذلك 

، ص. 1953، حكيمبقلب خيفف هياما......" )املستمع الكرمي يسمع 
157.) 

كان رجاًل متحمًسا للغاية عندما حاول بدء مناقشة ملواصلة التواصل يف  
، حىت اآلن يشعر امرأة ورجل يفهمان بعضهما البعض الراديو مع املرأة اجلميلة. كل

احلجة حبيث ُيدث بني  بنفس الشيء بينهما. ويتجلى ذلك يف وجود سرد يعزز 
يعرف الرجل وجهها أو ينظر إليها مباشرة وهو أكثر من الصوت الذي االثنني. ال

يريده الرجال على وسائل التواصل االجتماعي احلقيقية. ميكن أن تصبح هذه الرغبة 
كل إجيايب دائًما. تقبلها الذي تشاور مع املرأة بش  حقيقية إذا ذكر موضوع الرجل

 ، ويعرب الرجل واملرأة عن رغبتها يف معرفتها أكثر من ذلك.املرأة

، ف الرجل بشجاعة عندما يلتقي برجلعلى الرغم من أن املرأة ألول مرة تعر 
فإن حقيقة معلوماهتم عن حالة رجل تنجذب مشاعره ال تشعر ابلتعب. مسع امرأة  
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شخصية جذابة. هذا ما تعرب عنه املرأة بنفسها ألهنا تشعر ابهتمامها من  لديها
يشعر ابمللل من لفرتة معينة من الزمن. جيعله ال منظور رجل حمبوب ومطلوب 

، شاعره من احلب من النظرة األوىلالتحدث مع وصفات الطبخ اليت ُيبها ووفًقا مل
رجل أن نصف قلبه ينضم إىل على الرغم من أنه ال يقابله بشكل مباشر ويشعر ال

 قلب املرأة.

وبسبب عظيم الّشوق وحّبه إىل مرأة حىّت يفجع كّل وقت. ألّن ذكره اىل 
وقّصص األشياء الّصغرية حىّت الكبرية القلب خيّفف هياما مع حمبوبته، والذّكرايت 

يستطيع أن يعمل مجيعها مرّة ماعدا لينظرها. وبسبب اّلىت قد مضى. لكن األن ال
فيشعره بفجعان قلبه ودليله  مرُيا ّية مرأة لرجل، فإذا كانت تذيع الراديو بصوهتاأمهّ 

 احلّب العشق عند متزوج مع األحّباء. 

 :  3الّنص 
 (.158، ص. 1953،  حكيم"...فنظرت إليه العروس طويال، ومل جتب......" )

وجدت زوجة هلا عناصر احلّب العاطفة احلميمية   ،القّصة األعلىالنص من 
املتبادلة على اجلذب اجلسدي مع زوجها. ابلّرغم أهنا كانت أقّل تقبال إلهتمام  
ستعرب عنه زوجة أّن زوجة شعرت ابحلرج ألنّه مل يكن وقت مناسب هلا متجادلة مع 

مام زوج زوج مما بعض األشياء عرفتها زوجة. حاولت زوجة لزوج أن تظهر نفسها أ
إلقناع زوج أهّنا مل تكن امرأة أخرى إاّل هي حسناء عاداي. تستمّر زوجة أنشطة ىف 

 عادة. املطبخ لطبخ زوجها، ونكاحهما حديثا ابلسّ 

دعات   عندماحاول أن جيعل زوج ُموَلع مبا قاهلا زوجة جبلب مبحث الّنقاش 
رفه ألول مرّة متبادلة زوج. أصبح رغب زوج أكثر جتاه زوجة، وهي مرأة كانت تع

على عكس ذلك. وتواصل مكّثف بني زوج وزوجة ملا حمتملهما، شعر زوج ابلرّاحة  
ىف الكالم وأرادت زوج أن يعرف كيف كان نقصان وفضلة حياهتا حّقا. ويف 
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مناسبة معلومات جابه عليها الهذالّسياق، طرحت زوجة أسئلة خمتلفة لزوج وأ
احرتامها بينهما ولو  عادة ألن تسامهما و صحيحة ىف الّرديو لكن كالمها حصل ابلسّ 

 . ال مناسب ما حدث بينهما

 :4الّنص 
" ...وكان صاحبنا هذ من أولئك اّلذي خيلطون بني القلب واملعّدة    

 (.  158  ، ص.1953،  حكيم......")

شعر زوج فرحا كبريا إذا ما وجد خمالط أشياء قلبه كحسناء من وجهة نظر  
شعرت به زوجة، شعرت زوجة رغبتها عدم إخباره زوجة  زوجة. وبسب حياته 

خائف حل زوج. وكّل كلمة ينطق صاحبه حالته وهبا زوجة البد أن تكون قادرة  
فهم زوج نظره عن حالته. يشعر زوج وزوجة شعورا موّدة، ويريد الزوج أن جيذب ما 
 أمهله بنفسه أن احلب هو اختيار قلب أو معدة ممزوج ابحلب حبيث ُيدث عن

 مشاعرها. طريق ربط عالقة القلب واملعدة على أساس حبهما للزوجة

 وجة على قدم املساواة به فتجاهلتعلى الّرغم يتواصلون حرجا وشعرت ز 
يعرفونه كالمها بناء تقارب بعضها بعض، ىف اإلقتباس محيمية  زوجت حالتهما. ال

طبيعية. زوج أقرب تفاهم من خالل الّتواصل اإلجتماعى بشكل حب جبذب حياة 
إليها دون معرفة اجلانب الّسلىب مباشرة، جعل هذا زوج مهتما بني القلب واملعدة  

 على اإلقتناع حمبوبته. 

 :5الّنص 
 (.158، ص.1953، حكيم"...أوال فإذا ملكتها كلّ شيئ......" )

أهّنا مرأة عاطفة ىف عنصر محيمية   هكما يصفها من قبل ،  القّصةهذه يف الّنص 
وهلذه الّسبب الّقصة كشفة احلقائق مت تغطيتها إىل عشيقته حلصول كافح بينهما  
على وصف شعرها. وظهور هذا الّشعور جيعل األمر شيئا ابلسعادة عندما مملكت 
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زوج حقيقة مطلقة، وأنشطة اليومية روتينية وعملت زوجة أن نفذ مجيع أحناء بيت 
زوجة. هو يشعر فرحا ما فعال عليها ىف البيت مبطبخ   ون مفضال ومرغوابوحده لك

 لطبخ وصفة لذيذة كوصفة قبله.

ىف هذا احلالة، الحت من خالل إعجاهبا ملعرفة حمبوبتها حقا، إذا رأيت من  
قبل، كان زوج يشعر ابملل شديد ألنّه اليستطع مميز بني شعر القلب ومعدة القلب 

عها ابلّتأكيد عالقة بناء مّدة سنوات بواسطة أصحابه أو  وما جعل زوج مفتوان م
أصدقائه مرجوع وجمتمع معا. وأّما حبه زوجة فهو كان متحّمسا جدا وحاول زوج 

 ُيّسن بنفسه فرحا مع حمبوبته. 

 :     6الّنص 
"...وفؤاد يطري شوقا، ولعاب يسيل حناان وبرح به الغرام واألذن 

البّد  -صربا وقام إىل أهله يعلن إليهم: تعشق قبل العني أحياان فلم يطق 
ال أعرف إالّ إذا عتها  -هل تعرفها؟  -ىل من الزّواج هبذه املرأة، فسألوه: 

-157، ص.1953، حكيمالّلذيذة يف الرّاديو إهّنا هتّز قليب......" )
158.) 

مع أنشطة زوج اّلذي قام دائما بتجديد وظائفته يف عالقته بعد جاءت ليلة  
تفاهم متبادلة لبحث وصفة بواسطة خطواهتا ابجليدة ولو فراي انعما   جيعالنو الّزفاف 

جدا، على الّرغم كالمها يتحبان أبنواع الردود املختلفة تتكّون استطاع ملا يتسامح  
عجاب زوجة عندما عالقة تواصل أنشأ كل ما حدث. ورغب زوج من جمّرد اإل

ما تفعلها زوجني له أكثر شغب و حبيث تقامسوا رغبة معرفة معا دائما  هما جبدبين
 ابلّسعادة.

كالمها بناء عالقة بني بعضها بعضا ُيتوي ثقة قوية يتكون جنحا عندما  
ما فعلت  يقبل قلبه ابلطّريقة املعتادة. مت تنفيذ هذه العادت كّل يوم جيد إتزان حّفاظ
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وما أعرفها به، يظهر صعب ىف احلقيقة سهولة كالعادة. ما حدث زوجة طبخ مل 
يريدها هي ستبقى عالقة مع زوج لكن هو التستطع استوىل وصفة فشلت حاال، و 

 زوجة غري حبها، لذلك يشعر زوج ابلّسعادة وحزان بينهما. 

على الّرغم  حماولة اسرتضائها ىف الّشعور  زوجسيفعل زوج أيضا ما تريدها 
التدفق  زوج من أن هذا الكالم كان منطقيا شيئ إعتقده أنّه شئ فرٌي. يشعر

الّشديد ويفعل ما يريد اآلن. تتحق ىف رغبته ىف الشعور مجال إذا كان التقى مذيع 
صوته الراديو انعم بديع ممتع ىف وصفة ابلّتأكيد استطاعة جتعله هلا نظرة األوىل  

وجودها بصدق فيعرّبها عنصر حبه وخيربها حمبوبته عن  كاالّطريان على الّسحاب.
 تواصل ابحلميم واحرتام حمبوبته وال يرتكها إىل هو زوجني معا.

 :7الّنص 
"...فإذا سأله طبيب يوما: أين معدتك؟ أشار إىل قلبه، وإذا سأله:   

أين قلبك؟ أشار إىل معدته وكان البّد للمرأة اّليت تريد استالب قلبه من أن 
 (.158، ص.1953،  حكيمتستوىل على املعدة......" )

يستطيع بني قلبه ومعدته أّن احلّبه من اإلقتناع ملرأة أو  ورجل هو ال
نع رجل ابجلذب اجلسدي وهو متحرّي تفكريها حىّت واجب عليك "حسناء"، ص

إجّته إىل طبيب ليعلجه هلذا السبب، يريد احلاجة الكبرية ىف قلبه كّطريان على سحابة  
 .مع حمبوبته. إهنا مسألة قلب رجل ُيب حبه وُياول احلصول عليه

ويف هذا  .ابلسعادة اليت تزوجها إبعتقاده ويوسع قلبه أمام املرأة جيعل رجل
احلال، بنفسه  شعر من فكرة يفّكرها طول الوقت، يتذكر عادهتا كّل يوم وال 
يستطيع أن تنسي حمبوبته وحدة حياته حىّت  يذكر طبيب رجل أنّه مريض احلّب 
ومولع احلّب عليها ما أعظم شوقه حبضورها يتصّور أمل قلبه وبني معدة، هنا يدّل 

 ت.عنصر احلب العشق يفّكرها طول الوق
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 :8الّنص 
"...والعني ىف العني، أهنا قلبني واسعد عريسني. والعريس يتمّلل يف 

 (.158، ص.1953، حكيممقعده ضجرا من هذا الغناء......" )

ر  كالمها ابلّسعادة بعد التقاء يف نفس البيت ما شعر زوج من وجهة نظ 
ق اباحلّب الّرومانسى هو بداية هذا الّشعور العش  العني حدث بينهما. من غري قصد،

دخلت جسمي زوجة، ولقد شعر  بعضها بعضا. وما مذهول إليه. بسب جاذبّية
بوبته. وتظهر زوجة الّسعادة إذا كانت اعتقدت حمالفعل أنّه يعيش حياة جديدة مع 

رت معا. وابلّرغبة، يكتسب زوج غرفة األسرار ىف مقعده وقلبه معها خمتلفا وشع
 زوجة ابلّدهشة معه. 

ىف البداية، جيتمع بينهما قّوة نظرة العني ألنّه يبدأ من تلقاء بعضها بعضا 
وعلى الّرغم ما ُيدث ىف احلّب الّتفاعالت وإّتصاالت اّلذي ُيّبوا بينهم، وستبقي 
ارادة معها حلاجة وجوهبا ابلوفاء وال يعرف اجلانب صفته األصل حسن أوعكس 

ب تنسى ملا ُيّبه وأفكار أو سلوك حمبوبة. وعرسني كله أبمل ذلك إذا كانت تعجّ 
شّدة الّسعادة تدّل حّبها حبفلة الغناء متبادل إذا ملل بينهما. وعالقة هلا متنّوعة 

 عشق لتلبّية احلاجة اجلنسّية، مهما يبدأ مفتون عندما نظر إليها. 

 :9الّنص 
يس يتقّلب على الّشوق "...ومرّت األاّيم األوىل من أاّيم الزّوجية والعر 

ويتقّلى  منتظرا اليوم اّلذي تدخل فيه زوجته املطبخ، وتلبس فوطتها، وتشمر عن 
ساعديها، تطبخ له تلك األصناف الّشهية اّليت طاملا شنفت أمساعه بوصفها 

  (.159-158، ص. 1953،  حكيم)  "الّلذيذ يف الرّاديو......

ويف هذه عادة يومّية مع زوجها يتقّلب على الّشوق بينهما وتقّلى منتظرا كّل 
مرّة يبدوا كأهّنما تفاعل معها طول الوقت الستعداد الّشهية اّليت طاملا شنفت أمساعه 



46 
 

بوصفها الّلذيذة ىف الرّاديو فعل زوج هذا ابلطّريق املعتاد وتلبية حاجة جنسّية خاّصة  
رار. لكن ىف هذا العشق بينهما يدّل ما ُيدث ىف احلّب من مع حمبوبته مباشرة بتك

 جمّرد صورة الواقعية هلما.  

هلما اإلعجاب بشكل احلّب هذه الّرغبة ألنّه عالية احلّب للّتواصل أنشئ  
بينهما، وأكثرها جاذبّية بنية إجيابية بعضها بعضا. وزوج أقرب زوجة على الّشوق  

عشق بنفسي بشّدة، ويتذّكرها عنها ويتفّكرها كّل كأنّه صفة طبيعية كل اإلنسان هلا 
 دقائق أمهّية يف حياته ويكون سعيدا بينهما. 

من الّشرح املذكورة، وعناصر الّشعور احملبوبته يف حياهتم ومجال الذّكرايت  
اّليت تصنعها. ويشتيق إليها بسرعة خفق القلب ويزيد إذا كان قرب زوجة يف قلبها  

إلثبات احلّب ألنّه يتعّجب من العشق عالقة زوجة. ولذا،   إذا ينظر كّل سلوك جيعل
شعر زوج ابحلرج قلبه هو خيرب عنها زوجة زوجة زوجة زوجة على الّرغم يعرف شيئا  

 من نظرة األوىل تدّل بشكل العشق مع األحّباء. 

 :10الّنص 
"...وما وافت اخلامسة والرّابع، حىّت مسع الزّوج املسكني صوت امرأته 

صاعد من الرّاديو، ويذيع على املستمعني احنون يت
 (.160-159، ص.  1953،  حكيماملصدقني......")

يشعر زوج جبانبها والّشعور مبرُية إذا كان زوج يتذّكر الذّكرايت األنشطة 
عنها وصوهتا حسناء جبذابه حلّفاظ حمبوبه. ويتمّتع بصوهتا احلنون على الّرغم من 

إلقتناع، يكشف رجل عنها أنّه يعتمد زوجة بصوهتا  الّرديو هو يفّكر اإلجيابية من ا
 يوميا ويدّل ما أسعد حياته مع األحّباء.  

وأّما ىف هذا الشرح فهو يتصّور أبفكار والّسلوك الّزوجة وال يفرتضه الّلعب 
و شعر فرحا كّل يوم  جمّرد لكن يعتقدان عالقة بينهما ىف املستقبل. مل يشعر تعبا، ه
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حقيق مطلق. وجعلت  ه إذا كان زوج يشعر شيئا ما حدث عليه كان مع زوج. ولذا،
هذه احلادثة زوجة اّليت كانت ىف األصل امرأة مجيلة أي حسناء صوهتا ابستعداد 

 طبخ وصفة اّلذي مسع زوج ىف ذلك الوقت.

سيفعل زوج ما يريدها زوجة كاملعتادة من خالل حماولة استمتاعه وصفتها.  
شاعر زوجة بكيفية كان مدفوعا مبا فعله زوج. وىف هذا من املؤّكد أنّه وجود م

الّسياق، أجرت زوجة جبّيد وسينجح  صوهتا على اإلغراء غالبا، ومتزايد حّبها إليه  
على أساس عالقة تقارب العشق فاحلب سوف ميس قلبها جبذابه فورا. من انحية  

عن  أخرى، وشكل حب بينهما من عنصر احلاجة الكبرية لإلنضمام ما ُيدث 
 احلّب نظرة األوىل مكّون العشق.

 

 عنصر االرتباط -3

رتباط هو عنصر مهم أكثر من جمّرد اإلتّفاق عالقة ىف طوال الوقت عنصر اال
أو قصرية الوقت. ولكن كيف يواجه الّزوجان األمل العاىل الستمرار عالقة املستقبل 

تدري مرأة إاّل مواقف  عنصر االرتباط، مل تؤثّر والوستنجحهم عالقة بينهما. يف 
 .اج الزو نة  كما حدث بني رجل ومرأة عند وظروف معيّ 

 :   1الّنص 
ال أعرف  -هل تعرفها؟  -"...البّد ىل من الزّواج هبذه املرأة، فسألوه: 

، ص. 1953، حكيم)إالّ إذا عتها الّلذيذة يف الرّاديو إهّنا هتّز قليب......"
187.) 

يصّور رجل صفتها مرأة فلم يطق  وجهة متوّسطة حىّت هناية القّصة، يف م
صربا ورجل يقوم إىل أهله وحدها يعلن إليها. فجأة،وعائلته إتّفقها مبرأة كما ذكرت، 

  فحسب يسمعها  نظرها وجههاوزوج هو متحّمس حلّبها مرأة ويفكر بسرعة دون 
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يتزوج الرجل بزوجته   الرّاديو. أظهر رجل نفسه ملرأة اّليت شهدت جتارب خمتلفة.
، وُيصل على إذن األسرة من الرجل ويدعو املرأة اليت يتزوجها ليضمن إذاعيةمذيعة 

، ولكن الرجل يتزوجه بدون تفكري أساس احلب لبعضه البعض يف حياته  حبه على
ه بصوت رقيق يف أذنيه شعر حبب عشقلفرتة طويلة مناسبة له ليجعل زوجته ألن 
مع  احلّفاظ على مشاعرهاو  االثنني سعيدةعميق يف قلب الرجل وكانت العالقة بني 

 مرأة "حسناء". 

أصبحت زوجة وضع قلبه زوج األن مثل شخص جرفته األمواج. ومشاعر و 
زوجة األن حتب زوج وحتّب عائلته زوجة أيضا. صارخ زوج يستطيع جعل عنصر 
االرتباط ملقابلة والديه. كان زوج وصل إىل زوجة، وحباجة إىل وجود يف قلبه. ألّن 

 زوج جاء ابعتذار صادق ابلّتأكيد على أهّنا زوجة ستواصل عالقتها مع زوج. 

 :2الّنص 
"...ومتت مراسم القرأن وجاءت ليلية الزّفاف وأحيت احلفلة إحدى 

، 1953، حكيماملطرابت جعلت تغىن طول الّليل: إحنا االثنني......" )
 (.158ص.  

جة حسناء. وهنا شعرت والعنصر الّتايل من االرتباط هو موجود عالقة زو 
حسناء بوجودة جائت ليللة الزّفاف وأحيت احلفلة مع زوجة طوال الوقت ألنّه  
نصحه ابلّزواج رجل من اختياره. وشعرت زوجة أنّه كان عليها مساعدة حسنة ىف  
ذلك الوقت وإيضاءة الوقت ابلغناء إحدى املطرابت جعلت تغىن طول الّيل بينهما.  

وعاىن زوجة زوجها من أتخري بسيط. وهذا هو   ّدة يومني،وبعد الّزواج املشي مل
 مكان تشعر فيه زوجة مواجه قبل زواج حسنة. 

بعد الّزواج عليها وزوج  على مشاكلها جه زوجة الّلوماويف هذا احلالة مل يو 
إعطائه الّنصائح إليها. وهذا هو مكان جنت فيه عالقة زوجة "حسناء" ألهّنا شعرت 
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لكن جهدها. ولذلك هلذه العالقة هدف   ّنامجة العملّية عنها ليست مجيلةالّسعادة ال
 طوال الوقت لتحسني  عالقة بينهما. 

 :   3الّنص 
ألذ من هذاهلراء وضاق صدره "...ويود الكالم يف موضوع أعّز عليه و 

، حكيمآخر األمر ومل ُيتمل فاحنىن على عروسه وقال هلا ابهتمام......" )
 (.158، ص.  1953

، هناك عنصر احلب املرتبط بوصف حالة العالقة املستمرة يف  الشرحيف هذا
تواصل الزوج والزوجة يف الوسط. ث يعرب الزوج والزوجة عن إحباطهما ألن الزوجة  

هبدوء وضجرهتا مع عشيقها. تقوم الزوجة إبعداد أطباق خمتلفة ابلوصفات غادرت 
، كما لو  وضاق صدره نوًعا لعروسه بعاطفة وعلى الراديو. يظهر الزوج معىن احلب 

، عرّب عن معتقدين ولديه ذكرايت اس للحياة دون فهم العالقة. فجأةأهنم فقدوا احلم
من الذكور واإلانث خالل احملنة وسيبقى نا قبل ومل يغادر أصدقائعزيزة عن املست

 االثنان مًعا. 

اندرا ما تواصل مع زوجة، لكن ىف هذا اإلقتباس، هو يواّد الكالم ىف 
موضوع عليه وألذ من هذا اهلراء اليزال زوج يهتّم حبالة زوجة اّليت تشعر حاليا ابحلزن 

ه سرعة االنتهاء  وحنى على رؤوسه. وهنا عالقة بني زوجة وزوج التزال مستمرّة ألنّ 
مشاكل حدثت له. ألّن حزن زوج بسبب اختفاء زوجة ىف حياة طبخها وصفة  
جعلت زوجة تريد أن تريح زوج. كانت موجودة  كدواء لقلب هو وصفة الطعام 

 زوج مصاب ىف ذلك الوقت.

 :4الّنص 
"...وأطرق الزّوج مليا ومل يعد يدرى ماذا يفعل: هل يضحك؟! هل 

 (.160، ص.  1953،  يمحكيبكى؟!......" )
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، وتطّلع زوجة إىل وصول زوج إذا كان علم أّن زوجة قد  الّنصوىف هذا 
أقامت عالقة مع زوج قبله وبعده قابله ىف مذيع الرّاديو حىّت  خيتار زوج الّتصاهلا،  

ديد وىف وقت ذلك كان هناك منتدى مناقشة غرفة مطبخ. على الّرغم من وجود الع
عندما  الّ أّن والدي زوج كان اليزال يتمّتع عالمة ودية جة، إمن األشياء قامت هبا زو 

كانت زوجة. زوج هو يشعر متحري ىف هذا احلال مع زوجة وستبقى زوجة عالقة  
القة بني  فرتة طويلة. على الّرغم زوجة أيضا متحرّي بني ضحك أو بكي وستكون ع

 .غريها تومهواال زوج وزوجة دائمة ووالدي الزوج

زوج وصول زوجة بدفء بعد أحدها   شعرت به زوجة. كان ينتظرومثال ما 
زوجة غري مناسب وصفة ىف املطبخ أو موجود أساء الفهم بينهما وشعرت زوجة أمّنا  
فعلته زوجة مل يكن خطأ وال صحيحا. ومالحظة تلك من خالل غيابة وصفة تلّقى 

ما يعتقدان بعضها  ابلّلوم على احلالة احلالّية لزوجة. لكن افرتضت زوجة وزوج أهنّ 
بعضا حىّت مازال ىف الفئة البشريّة والستمرار عالقة حّفاظ والّتأكيد ستنجحهم 

 عالقة بينهما.  

  

لتوفيق احلكيم عند عند  أشكال احلّب يف القّصة القصرية "أسعد زوجني" -ب
 روبرت ستنربغ 

احلميمّية   هيو مكّوانت ثالثة  عند روبرت ستنربغ ويف نظريّة مثلث احلّب 
هي الّرغبة ىف ارتفاع رفاهية  ىف احلميمّية  العناصر واالرتباط وكّلها هلا عناصر.والعشق 

حمبوبته، والّشعور ابلّسعادة مع زوجته، وثناء على األحّباء، القدرة العتماد زوجته،  
الّتفاهم، واملستعد الشرتاك حمبوبته، يقبل ابلّدعم، تقدمي دعم حملبوبته، والّتواصل 

هو جذب ابجلسدي، الّشعور ابلّرغبة الكبرية  العشق و امه حمبوبته. حلميمّية، احرت اب
زايدة احرتامه، واحلاجة الكبرية لإلنضمام، الغالب أبفكار وسلوك الّزوجة،   عندما
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هو قرار إلقامة عالقة مع األخرين، قرار عناصر االرتباط و الوفاء حباجة جنسّية. 
لّتضحّية، ووجود األمل لستمرار العالقة ىف املستقبل،  حلّفاظ على العالقة بينهما، وا

وخطّة طوال الوقت، حتقيق اهلدف حىّت يتّم حتقيقه بينهما، وخطّة ألداء احلياة  
 بعضها بعضا.

احلميمّية، والعشق، واالرتباط يف قّصة القصرية "أسعد زوجني" ثّ  وبعد معرفة
فحسب سيشكل الباحث العناصر الّثالثة اّليت مّت العثور عليها بناء على مفهوم 

قّصة ل احلّب ىف الاشك أقّسم الباحث نقاط الّنقاش حول نربغ، احلّب اّلذي قدمه ست
 الّنحو الّتايل: ناقشة علىوامل. عند نظرية ستينربغ القصرية " أسعد زوجني"

 شكل بال حبّ   -1

 الّتايل:  يف هذه القصة يبدو يف النص شكل بال حّب 
، حكيم)"ال مؤاخدة! أان استسهلت خوفا من التّأخري........."

 (.159، ص.  1953

اضطرت زوجة للخضوع  اّلذى حدث له، لذا، زوجة  قلبه  تهنا جرح
. وكان تفاعل بسيط بني زوجة  وفشلت معتادةغري  الطعام لفحص نتيجة وصفية

فحص الطّبخ   قبل. ويقتصر هذ الّتفاعل فقط على وصفية مميزة منزوج ستبحث و 
  وجداملطبخ يف نظرة األوىل صوهتا الراديو اّليت جلبتها زوجة. وعلى الّرغم من عدم 

على األقل   نسيتو  حّقه على وصفة حمموهلا زوجة مت تستعّدها ألهّنا كانت خمفّية
 . الُيبون بعضها بعضاكانت تفاعل بسيط حدث 

أّن احلّب من العالقة فجوة اّلىت ُيصل معه واليوجد اهتمامه ثالث   ويدلّ 
ّتصاالت بسيطة خبصائص عالقة شخصية ىف هذا فاعالت واإلتّ العنصر احلّب. و 

 .  الّنص
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 شكل اإلعجاب -2
 يف منها كما ورد القّصة القصرية  هذه وجد يفي اإلعجاب شكل كان 

 : الّنص الّتايل
ال أعرف  -هل تعرفها؟  -"...البّد ىل من الزّواج هبذه املرأة، فسألوه: 

، 1953، حكيمإاّل إذا عتها الّلذيذة يف الرّاديو إهّنا هتّز قليب......" )
 (.157ص.  

يوجد فيه سوى  اب من عالقة احلّب إىل الّشكل بشكل اإلعجفيه ويشري 
عنصر من العالقة احلميمّية. ىف القّصة القصرية "أسعد زوجني" وجد الباحث تفاعال 

. أصحابنا كان يعترب مصريا واحدا. وهنا الزواج ووالديه وأقاربهبني طبيب ومرأة قبل 
ن فهم بعضهما بعضا نظرا حتصل مرأة على أصحابنا يعتربه قادرا على تصديق وميك

 ألهّنما يشّبهان عند يفحص رجل حىّت لوكان يعرفان فقط.

خر، العالقة بني مرأة ورجل، وعائلته اّليت خطبها رجل من اختيار  املثال اآلو 
والديها. والّشعور ابإلحرتام والّتفاهم اّلذى كان قائما بينهما جعل عالقة بينهما خبري 

الّنصيحة اّلىت اعتربت خطأ امرأة. مل تكن اإلّتصاالت ابلّنظر إىل امرأة قد أعطت 
 والّتفاعالت قامت هبا امرأة معها شائعة أختها املسماة حسناء من الرّاديو صوهتا. 

ة دون  وىف هذا الّشكل، بينهما ينشأ مشاعر من خربة عالقة صداقة وصحب
 المها. الّ هو احلميمّية توجد فيه من العالقة كعنصر العشق واالرتباط فيه إ

 شكل حّب الّرومانسي -3

 يف هذه القّصة القصرية يف الّنص الّتايل: وجد شكل حّب الّرومانسي

"...مسع الزّوج املسكني صوت امرأته احنون يتصاعد من الرّاديو......"  
   .(159، ص. 1953،  حكيم)
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وىف شكل حّب الّرومانسى، واكتشف الباحث بشكل احلّب اّلذي واجهته  
عندما خيتربون   قبل أن يتزوجاو  اّلذي كان ذلك الوقت ىف حالة احلبّ زوجة وزوج 

. إهّنم مييلون االجنذاب احلب للحظة بدون التزام لكن وسائل مقاربة التقئ والديه 
اجلسمي إذا يلتقيان وجائت ليلية الزّفاف وأهنا قلبني واسعد عريسني. وّث مع 

فإنّه جيعل حياهتم أقرب بكثري من  الّتواصل والّتفاعل بعد االستمتاع واالجتماع،
 قبل.

اّلذى يوجد عنصر   ظرا، أّما شكل حّب الّرومانسى فهو نوع احلبّ ن
الّشكل من احلّب أن احلميمّية والعشق فيه دون وجود عنصر االرتباط. وىف هذا 

 وهذا احلّب جيّذب زوجني ابجلسدية  ،ذلك االقتباس األعلى يفيكون عاطفا. 
 . وظاهرية

 راكة شكل ش  -4

 : يف هذه القّصة القصرية يف الّنص الّتايل شراكةشكل حّب   الباحث وجد

"...فنظرت إليه العروس طويال، ومل جتب ومرّت األاّيم األوىل من أاّيم 
الزّوجية والعريس يتقّلب على الّشوق ويتقّلى  منتظرا اليوم الّذي تدخل 
فيه زوجته املطبخ،، فإذا سأله طبيب يوما: أين معدتك؟ أشار إىل قلبه، 
وإذا سأله: أين قلبك؟ أشار إىل معدته وكان البّد للمرأة اّليت تريد 
استالب قلبه من أن تستوىل على املعدة أوال فإذا ملكتها كلّ 

 (.  159، ص. 1953، حكيمشيئ......" )

يقطع ظهر تقاراب بينما الهي شكل شخص يّب شراكة حشكل وُيدث 
عال عالقة اإلّتصال به. وىف هذه احلالة، ما حدث ذلك عديد من األشخاص منها  

 زوج، وزوجة، والديه.  وأقاربه، طبيب، مرأة، رجل،
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يتعارفه صوت الّرديو يتكّون قريبا. شعر  ما والعالقة بني مرأة ورجل قريب عند
بفكر الّنصيحة ة جّيدة. وقوبلت مرأة رجل أنّه شعر ابلفرح. وجاءة مرأة تقدمي مشّور 

،  عالقته  الّنظر وبصرف على عكس ذلك، .بشكل جّيد مع الّنصيحةاّلىت قدمها 
 كانت مرأة صواب ألهّنا التقى حىّت كان يتواصل بينهما. 

والعالقة والديه رجل ومها أحّباء مل يعرّفوا أحّباء هي تريد نكاحها مع احلّباء  
ه ال يعرفه حّقا فحسب مرأة إذاعتها الّلذيذة ىف الرّاديو  لكن وسأل والديه برجل أنّ 

إهّنا هتّز قليب فقط. وّث اّّتذ رجل قرار اّلذي أرادها ىف حالة الّدعم مرأة ويتعّلق مبا  
حدث مرأة معرتفها جديد. وكان والديه موافق بينهما وينتبهان ولو ال نظرها ومها  

 ح بينهما.   االستمرار تقدمي من عالقة أفضل حلول النكا 

والعالقة بني زوج وزوجة وكانوا تقاراب وتفامها بعضها بعضا ويعتقده احلّب،  
وكالمها يعرفون أهّنم عريسيىن حبالة الّتعاطف ووافق والديه بينهما لزايدة احرتامه 
عالقة بني األخرين وطول العالقة ألهنا أساس محيمّية حىّت استفز بعضها بعضا عند  

 أهنا قلبني واسعد.

ّث عالقة بني أصحابنا وطبيب مها قريب إذا يّتصل عند يساعد رجل 
لفحص الطّبيب. وأصحابنا يتعّجب ما ُيدث ىف رجل على سبب مرضه هو معاون  
رجل ويتقّرب طبيب حىّت عالقة وثيق بينهما والّتفاعالت احدى األخرى ابلفرح 

 التقائه معه.    

وىف هذه العالقة أّن احلّب يوجد فيها من عناصر احلميمّية واالرتباط اليوجد  
صحبة  صنعتعالقتهم و  عالقة طويلة الوقتعنصر العشق فيه. قد أتسيس وجود 

  ما  أو احلميمية واالرتباطعنصر  ها. ما ُيدث يف حفلة الّزوجني بنقصبينهما داقةوص
     .ابلّنسبة عنها 
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 شكل حّب الكامل -5

 يف هذه القّصة القصرية يف الّنص الّتايل:  الكاملوجد شكل حّب 

"...وجاءت ليلية الزّفاف وأحيت احلفلة إحدى املطرابت جعلت تغىن 
طول الّليل: إحنا االثنني، واعني ىف العني، أهنا قلبني واسعد عريسسن. 
والغريس يتمّلل يف مقعده ضجرا من هذا الغناء، ويود الكالم يف موضوع 
أعّز عليه وألذ من هذاهلراء وضاق صدره آخر األمر ومل ُيتمل فاحنىن 
على عروسه وقال هلا ابهتمام، فنظرت إليه العروس طويال، ومل جتب 

ومرّت األاّيم األوىل من أاّيم الزّوجية والعريس يتقّلب على الّشوق ويتقّلى  
، 1953)حكيم،  منتظرا اليوم اّلذي تدخل فيه زوجته املطبخ......"

 (.  159ص.  

بعد   كما حدث حّب الكامل لزوجة وزوج عندما عاش حياته بينهما
. رجل استمعت صوهتا مرأة وعرّب سائل الّتواصل االجتماعي. وشعر هذا الزواج

على الّرجل ابإلهتمام مبا قلبها مرأة، ولذا قّرر الّرد ىف عمود الّتعليقات بكلمة رجل 
هي م، رجل عريس خمطوبة على مرأة وأجابت ذلك اليو ستأذن والديه. و اإليقّدم 

 .  حىت الزواج بينهما  مستعدة وكان قريب هلما بشكل الّسعيد

صبح أنشطة  بدأ قّصة حّبهم. بدأ من االّتصال املتكّرر بينهما، وتهنا ت
اليومّية ال ميكن ّتّلى عنها. وأثبت زوج، غالبا ما كان زوج مستمرا نظرت إليها  

انتباه زوجة عندما الطّبخ املطبخ بوصفة الّلذيذة. وأثبتت العروس طويال إىل قلبه 
 سعيد حمّققة. من عالقته فجأة تغيري ابحلزن و زوجة، أهّنا كثري

األاّيم تغيت حياهتم فجأة واختفي زوج من قبله. وشعرت زوجة  ه هذ يف
نفسه ىف  ُيضر زوجابحلزن على الّطول ما حدث عما. وّث ىف هناية القّصة، وغامر 

طبخ وصفة منها ألنّه انتظرت دون اخبار. وهذا هو مكان شعر املطبخ لنظرها ال
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ُيافظ عالقتها حىّت  أن د زوج ازوج ما حدث ليس كالعادة ىف الطّبخها. ولذلك ار 
 . ة طبخطها. مهما زوجة ستبقى حّبه ضحكا أو ضبكاهناي

لباحث من التحليالت السابقة أبن أشكال احلّب الثالثة األخرى يتضح او 
واحلب السخيف واحلب  إعجاب الّشديد /عند روبرت ستنربغ  كاحلب املفتون

 ."أسعد زوجني" لتوفيق احلكيمتوجد يف هذه القصة القصرية  ال الفارغ
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 الباب الرابع 
 قرتاحاتاالاخلالصة و 

 

خالصة البحث واالقرتاحات. أما خالصة البحث  باب يشمل هذا ال
 فهما كما يلي: قرتاحات واال

 اخلالصة -أ
 هى: هذا البحث خالصة 

لتوفيق   ىف القّصة القصرية "أسعد زوجني" عناصر احلميمية، العشق، االرتباط -1
  : )أ( عنصر احلميمية، وهو يبدو يف عالقة احلبعند روبرت ستنربغ احلكيم 

بني الشخصيات الرئيسية وهي الزوج والزوجة ومجيع الشخصيات الثانوية يف 
العالقة احلاصلة بني والدي الزوج والزوج والزوجة وصديق الزوج أو قريبه  

صر العشق، وهو يتمثل يف العالقة بني الزوج والزوجة بعد )ب( عن ؛والطبيب
)ج( عنصر االرتباط، فيتمثل يف العالقة بني والدي  و  ؛الزواج وقبل الزواج

 الزوج والزوج والزوجة.
عند   لتوفيق احلكيم أما أشكال احلّب ىف القّصة القصرية "أسعد زوجني" -2

العالقة بني الزوج  )أ( شكل عدم احلب يتمثل يف فتور روبرت ستنربغ فهي: 
)ب( شكل   ؛والزوجة عند ما ارتكبت الزوجة خطأ بسبب وجود الطبيب

)ج( شكل   ؛يتمثل يف العالقة بني الزوج والطبيب وأقاربه الصداقة/اإلعجاب 
)د(   ؛والزوجة قبل أن يتزوجا احلب الرومانسي يتمثل يف العالقة بني الزوج

)ه( شكل  و ؛تتمثل يف العالقة بني الزوج ووالديه وأقاربه والطبيب الشراكة
وما وجد  .احلب الكامل يتمثل يف العالقة بني الزوج والزوجة بعد الزواج

  /الباحث أشكال احلّب الثالثة األخرى عند روبرت ستنربغ  كاحلب املفتون
 .واحلب السخيف واحلب الفارغ يف هذه القصة القصرية إعجاب الّشديد
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 حات اقرت اإل -ب
القّصة القصرية  كان هذا البحث يقتصر على دراسة احلب املوجود يف 

. فاالقرتاحات للباحثني روبرت ستنربغنظرية  عند  لتوفيق احلكيم "أسعد زوجني"
 والّرواايت واألفالم وغريها القصص األخرىاملستقبلني أن يواصلوا  إىل دراسات 

. وميكن أيضا دراسة   روبرت ستنربغعند بنظرية  مثلث احلب األعمال األدبّية من 
سيكولوجية  األعمال األدبّية بنظرايت من  غريها و  القّصة القصرية "أسعد زوجني"

 األخرى.  األدبية
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