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  الفصل األول 

  أساسية البحث

  مقدمة  . أ

والسكولوجية  ١.ك البشري مبناسبة دائرهمكانت السكولوجية هى دراسة السلو 

األدبية هي العلم الذي يدرس األديب من خالل عمليات إبداعه وأسلوبيه يف العمل، 

بداعي، القصة الرواية، تربيته، وخصائصة النفسية، ويبحث يف النتائج اإل وطروف 

املسودات واجلوانب األسلوبية وعالفتها Fملبدع والبيئة اليت ينتمى إليها ويتناول املتلقي 

سواء أكان قارئ األدب أو النقد أو اجلمهر عامة ودراسة استجابه وتفضيالته، يف إطار 

  ٢.عمل مبدع واحد وقراءة نقدية حتليلية للنصوص

فدراسة علم النفس من حماوالت اإلنسان إىل فهم اإلنسان، وذلك ألنه يتوقع من 

فهم اإلنسان أن حيلل ويوصف سلوك اإلنسان وشخصيته وكل عناصره حبيث يقدم 

  .ى جودة ونوعية أعماله األدبيةاملؤلف ألواf حلياة األشخاص الداخلية اليت تؤثر عل
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العواطف يف علم . والعواطف هى أسباب القرابة أوالّصلة من جهة الوالء والشفقة

النفس  هو استعداد نفسّي يرتع بصاحبه إيل الشعور Fنفعاالت معّينة والقيام بسلوك 

  ٣.خاص وخيال فكرة أو شئ

, وتتعلق العواطف املقدمة يف األعمال األدبية عن أمحد الشايب ينقسم إىل قسمني

لعواطف وأما العواطف الشخصية فهى ا ٤. مها العواطف الشخصية والعواطف األليمة

وكانت . احملبة والفرح واملدح والشجيع واإلقتناع والفخر: على حالة اإلجياب كمثل

احلزن واخلوف واخلشية والغضب واحلرية : العواطف األليمة فهى على حالة السلب كمثل

  .والظامل والشكوى والبغض واحلسد

عن  ونوال السعداوى آديبة مصرية مشهورة �عماهلا األدبية الىت تبحث فيها

وهى شاعرة . مكافحة النساء املصر�ت السرتجاع املكانة واحلقوق املتساوية Fلرجال

ولدت يف قرية كفر حول , وطبيبة وشارك يف �سيس عدد من املنظمات األدبية والنسائية

فنوال السعداوى كاتبة شهرية ىف مصر قد أنتج األعمال . م ١٩٣١شاطئ النهر، القاهرة 

  ".    امرأة عند نقطة الصفر"ها قصة األدبية الكثرية، من
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هذه القصة امرأة عند نقطة الصفر فيها احلوادث الىت تتكون من آالم احلياة 

وشّد�ا ومليئة Fلفجأة وزلزلت �ا قلوب القراء، العاطفية، وتتضمن على الر�ء، حيتّج 

قتل الرجال،  مث اقتناع وتفاخر على. على الظلمة النساء كما تشعره وتنظره، و�مل نفسها

  .ورغبت يف القتل على جرميتها من دخول السجن طول حيا�ا

واستنادا إىل الوصف السابق، حتلل الباحثة يف هذا البحث العواطف الشخصية 

والعواطف األليمة منها الغضب واخلوف واخلشية . منها الفرح والسرور واحملبة، وغري ذلك

يل تلك العواطف على التعبري سلوك وقد تؤثر تلك احلاالت املؤدية إ. وغري ذلك

وإن العواطف األدبية يف هذا . الشخص وجسمه، نظرًا من العواطف والصراعات احلادثة

  .البحث من دراسة السيكولوجية األدبية

لذلك حبثت الباحثة عواطف أدبية يف قصة امرأة عند نقطة الصفر، وتبحث 

عند نقطة الصفر لنوال  العواطف األدبية يف قصة امرأة"الباحثة حتت موضوع 

  ".السعداوى

 أسئلة البحث  . ب

  :أما أسئلة البحث الىت سوف حتاول الباحثة اإلجابة عليها فهى

 ما العواطف الشخصية يف قصة امرأة عند نقطة الصفر؟ .١
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 ما العواطف األليمة يف قصة امرأة عند نقطة الصفر؟ .٢

 أهداف البحث  . ج

  :إىل حتقيقها فهى ما يلى ومن األهداف الىت تسعى هذا البحث

 ملعرفة العواطف الشخصية يف قصة امرأة عند نقطة الصفر .١

 ملعرفة العواطف األليمة يف قصة امرأة عند نقطة الصفر .٢

 أمهية البحث  . د

  :�تى أمهية هذا البحث فما يلى

لز�دة معرفة الباحثة عن األدب العريب خاصة ما يتعلق Fلعواطف الشخصية  .١

 .مة اليت وجدت يف قّصة امرأة عند نقطة الصفر لنوال السعداويواأللي

لز�دة املصادر املكتبية عن العواطف األدبية للطالب يف كلية اآلداب والعلوم  .٢

 .اإلنسانية لقسم اللغة العربية وأد�ا

 توضيح املصطلحات  . ه

توّضح الباحثة فيما يلى املصطلحات الىت تتكون منها صياغة عنوان هذا 

  :البحث
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ولغة هى رجع . ُعطُْوفًا –َعْطًفا  –مجع من عاطفة على وزن َعَطَف  العواطف •

واصطالحا هى أهم العناصر وأقوامها يف طبع  ٥.عليه ما يكره أوله مبا يريد

اآلثر األدبية ختتلف يف درجة األدب بطابعه الفىن، ولكن جيب أن نالحظ أن 

اشتماهلا على العاطفة، فقد تكون غاية األدب كما قد تكون وسيلة لنشر 

 ٦.حقائق

هى مجلة من الكالم واألمر واخلرب والشأن واحلكاية نثرية طويلة تستمد من قّصة  •

 ٧).حمدثة(و الواقع أو منها معا، وتبىن على قواعد معينة من الفن الكتاىب اخليال أ

كان موضوع القّصة هو حكت . ، موضوع هذه القّصةامرأة عند نقطة الصفر  •

 وكانت ما أرادت أن تكتب متاس أن املرأة حكم عليها بإلعدام أل¦ا قتلت رجال

العفو عن جرمية لرئيس الدولة ألن عند رأيها أن القتل جبرميتها أفضل من قتل 

كانت القصة . جبرميتهم وأن حيا�ا أمكنت مو�م وأن مو�ا أمكنت حيا�م

تشتمل على األبطال وهم فردوس، عائلة فردوس تتكون من أّمها وأبيها وعّمها 

د هو رجل الذي صار زوجها وسيدة إقبال ووافيا و Fيومى وعّمتها وشيخ حممو 

 .وفوزى وشريفة وإبرهيم وغريهم
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وهى . هى طبيبة مصرية وكانت آدبية مشهورة يف أحناء األعالم نوال السعداوى •

 "امرأة عند نقطة الصفر"مؤلفة قصة 

 واملراد �ذه املوضوع هو أن الباحثة تبحث عن العواطف الشخصية واألليمة يف

  .قّصة إمرأة عند نقطة الصفر لنوال السعداوي

  حدود البحث  . و

  :تركز الباحثة حبثها لكى ال يتسع إطارا وموضوعا فحددته كما يلى

إن موضوع الدراسة األدبية يف هذا البحث هو قصة امرأة عند نقطة الصفر لنوال  .١

 .السعداوي

ية العواطف األدبية الىت إن هذا البحث يركز يف دراسة سيكولوجية أدبية من fح .٢

 .حتتوى العواطف الشخصية واألليمة

 الدراسات السابقة   . ز

فقد سبقته , التدعى الباحثة أن هذا البحث هو األول يف نظرية العواطف األدبية

وتسجل الباحثة يف السطور التالية تلك الدراسة . دراسة يستفيد منها و¬خذ منها أفكارا

لدراسة ىف هذا املوضوع وإبراز الناقط املميزة بني هذا السابقة �ذف عرض خريطة ا

 :البحث وما سبقه من الدراسة
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"  العواطف األدبية يف قّصة موسى عليه الّسالم يف القرآن الكرمي"زولس فرونيت  .١

حبث تكميلي قدمته لنيل شهادة البكالوريوس يف اللغة العربية وأد�ا يف قسم اللغة 

دب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا�F، سنة العربية وأد�ا كلية األ

: يف هذا البحث توجد نوعان من عواطف موسى الشخصية، منها. م ٢٠١٣

الغضب، اخلوف، .وتوجد أربعة أنواع من عواطف موسى األملية. الرجاء و الفرح

حية املساواة بني ما كتبته زولس بني ما تبحثه الباحثة هى من f. واحلزن، والندم

والفرق بينهما هو من fحية املوضع قصة موسى عليه . النظرية األعواطف األدبية

وأما الباحثة فتستخدم قصة امرأة عند نقطة , السالم يف القرآن كموضع حبثها

 .الصفر لنوال السعداوى

حبث تكميلي " العواطف األدبية يف قصة زكر� عليه السالم ىف القرآن"خبري الربية  .٢

يل شهادة  البكالوريوس يف اللغة العربية وأد�ا يف قسم اللغة العربية وأد�ا  قدمته لن

. م٢٠٠ ٧كلية اآلداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا�F، سنة 

العواطف األدبية يف هذا البحث، منها املدح، واحلب، والتعجب، واخلوف،  توجد

ري الربية بني ما تبحثه الباحثة هى من املساواة بني ما كتبته  خب. واحلزن، والكره

والفرق بينهما هو من fحية املوضع قصة زكر�  . fحية النظرية العواطف األدبية
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وأما الباحثة فتستخدم قصة امرأة عند , عليه السالم ىف القرآن كموضع حبثها

 .نقطة الصفر لنوال السعداوى

حبث تكميلي قدمته " احلكيم العواطف األدبية يف قصة لقمان"ليلى دارماينيت  .٣

لنيل شهادة البكالوريوس يف اللغة العربية وأد�ا يف قسم اللغة العربية وأد�ا كلية 

تتكون . م ٢٠٠٨اآلداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا�F، سنة 

العواطف الشخصية وهي العواطف اليت : العواطف نوعني يف هذا البحث، ومها

لدأب وراء صاحلنا اخلاص شجع أو الفرار من امليدان أو اإلنتقام أو حتملنا على ا

وأما العواطف األملية، وهي تثري آمل القراء وتشعرهم مبا تنغض . املدح ورجاء النوال

املساواة بني ما كتبته  ليلى دارماينىت . كاحلسد والسخط واليأس والظلم: حيا�هم

والفرق بينهما هو . األعواطف األدبيةبني تبحثه الباحثة هى من fحية النظرية 

وأما الباحثة فتستخدم , من fحية املوضع قصة لقمان احلكيم كموضع حبثها

 .قصة امرأة عند نقطة الصفر لنوال السعداوى

حبث تكميلي " العواطف األدبية يف قصة مرمي بنت عمران"فائزة ¶ج الدين   .٤

ية وآد�ا يف قسم اللغة العربية وآد�ا  قدمته لنيل شهادة البكالوريس يف اللغة العرب

كلية األدب جامعة سوfن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا�F إندونيسيا، سنة 

املساواة بني ما كتبته  فائزة ¶ح الدين بني تبحثه الباحثة هى من . م ٢٠٠٣
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والفرق بينهما هو من fحية املوضع قصة مرمي . fحية النظرية األعواطف األدبية

وأما الباحثة فتستخدم قصة امرأة عند , نت عمران ىف القرآن كموضع حبثهاب

 نقطة الصفر لنوال السعداوى 

فردوس ىف قصة امرأة عند نقطة الصفر لنوال السعداوى "fنيك فريدا حبث عن  .٥

ىف قسم اللغة العربية وأد�ا  . م ٢٠٠٦ىف السنة )" دراسة سيكولوجية سلوكية(

وفيها .  نن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا�F إندونيسياكلية اآلدب جامعة سو 

وخالصة هذه البحوث هى كانت مناهج , حبثت بنظرية سيكولوجية السلوكية

وكانت شخصية فردوس يف قصة . حتليل اإلنتاج األدىب من fحية السيكولوجية

 تغيري بسلوك. امرأة عند نقطة الصفر لنوال السعداوى متأثرة ببيئة املسكنة

, وتقرّبت إىل الرجال حوهلا. فردوس بسبب ببيئة مسكنها صارت مرأة شجاعة

املساواة بني ما كتبته  ليلى fنيك . وهذه احلال تشّجعها أن تكون مرأة زانية

والفرق بينهما هو من fحية . فريدا بني ما تبحثه الباحثة هى من fحية املوضع

 .فتستخدم نظرية العواطف األدبيةوأما الباحثة , نظرية السيكولوجية السلوكية 

 

 


