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 الشكر كلمة

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

، نآالبيان وجعل اللغة العربية لغة القر  هلمعنسان اإلذي خلق احلمد هلل ال
صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين  دحمان على سيد المالسو ة الالصو 

  جياهدون يف سبيل هللا.
ة حتت لاسر فقد انتهت الباحثة إبذن هللا عز وجل وتوفيقه من كتابة هذه ال

وي )دراسة سيكولوجية األدبية(. االعواطف يف رواية "زينة" لنوال السعداملوضوع 
تقدمها لكلية اآلدب والعلوم اإلنسانية جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية مادة 

يف اللغة  (S.Hum)من املواد الدراسية املقررة على الطلبة للحصول على الشهادة 
 العربية وأدهبا.
الباحثة الشكر لفضيلة املشرفني، مها  تقدم، ةدعيسفرصة اللاه ويف هذ

املكرم ألستاذ إيفان أولياء ترسنادي عبد الرزاق املاجستري و الدكتور املكرم ألستاذ 
املاجستري على مساعدهتما وجودمها يف إنفاق أوقاهتما وأفكارمها يف إشراف 

هاية، لعل هللا نلان الباحثة على إعداد هذه الرسالة وتكميلها من البداية م
 يباركهما وجيزيهما جزاء حسنا. 

 كليةد  لرئيس القسم اللغة العربية وأدهبا وعمي خاص اوتقدم الباحثة الشكر 
عة ماكتبة جبوظفي املوامل األساتذة األدب والعلوم اإلنسانية. وشكر أيضا جلميع



 
 

 ب
 

يف كتابة  اهليصادر اليت حتتاج إوامل راجعإبعارة املها الرانريي الذين قد ساعدوى
 .ذه الرسالةه

قدمت الباحثة الشكرا جزيل لوالديها وأسراهتا احملبوبني ويف هذه الفرصة 
اللذين قد ربيها تربية حسنة وهذابها هتذيبا انفعا لعل هللا أن جيزيهما أحسن 

اآلخرة. وال تنس الباحثة الشكر إىل أصدقاء املكرمني الذين الثواب يف الدنيا و
 هبذه الرسالة. ماساعدوها يف إمت

وأخريا ترجو الباحثة من القارئني نقدا بنائيا وإصالحا انفعا إلكمال هذه الرسالة.  
للقارئني عامة. حسبنا هللا ونعم الوكيل نعم وعسى هللا أن جيعلها انفعة للباحثة خاصة و 

 ني.ملالعاملوىل ونعم النصري، ال حول وال قوة إال اب هللا العلي العظيم. واحلمد هللا رب ا
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سيكولوجية  دراسة) نوال السعداوي" لزينة" رواية طف يفاو هذه الرسالة هو العوع ضو امل
ما صور العواطف الذي يعيشها الشخصية الرئيسية يف  فهيوأما مشكلة البحث . (أدبية

املنهج الذي  وأماوي دراسة سيكولوجية أدبية عند دفيد كريتش. ارواية "زينة" لنوال السعد
وأما النتائج اليت حصلت . الوصفي التحليلي حث هو منهجالب اذهل الباحثة هااستعملت

عليها يف هذا البحث هي إن صور العواطف لدى الشخصية الرئيسية يف هذه الروية 
. مث ، الفرح، اخلوفاحلزن، العاطفة األساسية، وهي الغضب: وهيتتكون من أربعة صور 

املتعلقة ابلتقييم الذايت، وهي  ةفطعال. مث ار األملو شع وهي ،املتعلقة ابلتحفريالعاطفة 
 .املتعلقة بشخص آخر، وهي احلب والكراهيةلنجاح والفشل. والعاطفة ا
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Skripsi ini berjudul Al 'Awāṭifu Fī Riwāyah "Zeinah" Li Nawāl As-Sa'dāwī 

(Dirāsah Sīkūlūjiyyah Adabīyyah). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah apa saja bentuk emosi yang dialami tokoh utama dalam novel “Zeina” 

karya Nawal El Saadawi menggunakan teori psikologi sastra menurut David 

Krech. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Deskriptif Kualitatif. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 

bentuk-bentuk emosi yang dialami tokoh utama dalam novel ini ada empat, yaitu: 

yang pertama, emosi dasar yang terdiri dari emosi marah, senang, takut dan sedih. 

Yang kedua, emosi yang berhubungan dengan stimulasi sensor yang terdiri dari 

rasa sakit. Yang ketiga emosi yang berhubungan dengan penilaian diri sendiri 

yang hanya terdiri dari emosi sukses dan bangga. Yang keempat, emosi yang 

berhubungan dengan orang lain yang terdiri dari emosi cinta dan benci. 
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث .1
العاطفة هي عنصر هام يف األدب، ومع علم األقدمني هبا، فإن امسها مل 
  يستعمل يف األدب العريب إال حديثًا، كالذي قالوا عن األدب األملاين فيه عشق

واألدب أداته العواطف، وهو الذي حيدث  1ليس فيه كلمة عشق. نكلو  ري،كث
 2عور القارئ ويسجل أدق مشاعر احلياة وأعمقها.عن شعور الكاتب ويثري ش

بطابعة  يةع األدبا يف طب عناصروأقوى أمحد الشايب هي أهم  والعاطفة عند
 على اهلاماشتجة در  األدبية ختتلف يف تأثرياتولكن جيب أن نالحظ أن ال الفن،

  3العاطفة، فقد تكون غاية األدب كما قد تكون وسيلة لشر حقائق.
لعواطف امشاعر وعواطف. تتلون حياة اإلنسان ابله  إلنسان خملوقا

حالة ذهنية تلون السلوك  عاطفةال أبن قولال ميكن ،وأنواع خمتلفة من املشاعر
جتعل  لو يمهي عر املشا ثيق بعلم النفس.و  ارتباط ةطفاالعو  .والعواطف

أيًضا تساعد الشخص على البقاء متحمًسا  ةطفالكن الع، لشخص حمبطًاا
 عناليت تنشأ تصبح  عاطفةأن الأحيااًن على رغم ، قيد احلياة ىللبقاء عل

 يف هذه الرواية ليبحث تستهوى ةدثااحل هأن هذا ةحثاترى الب السيطرة عليها.
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ك العاطقة تعطي اجلوانب لاذل ،ريبشلالرئيسي ل الدافع وهو العامل عاطفةالهو 
 4.السلبية اليت حتدث يف احلياةاإلجيابية و 

ابلعلم الذي يدرس الوظائف العقلية والسلوك،  جياولو ويعرف السيك
بدراسة الشخصية، والسلوك، واإلدراك،  (السايكولوجيني)ويهتم علماء النفس 

 بناو اجل فهم يه ةاألدبي سيكوجليةمن  رادامل 5األشخاص. وعالقات بني
 ةلتحقيق أهداف البحث، استخدم الباحثلنفسية اليت حيتوي عليها العمل.ا

وحبث دفيد كريتش علم . واطفالع صوريف (David Krech)  شتريد كدفيلنظرية 
 صوروفيه وضع نظريته أن  ، Elements Of Psychology سيكولوجيا يف كتابه

ن. واحلز  غضبوالوف خلاو عاطفة أساسية مثل الفرح  :ً أوال: أربعة وهي واطفالع
 :الثً اثوالتمتع.  شعور األمل واالمشئزاز وهي املتعلقة ابلتحفيزعاطفة ال :اثنًيا

 والعاروالفخر وهي شعور النجاح والفشل  ابلتقييم الذايت متعلقةعاطفة اليت ال
 6.احلب والكراهية وهي ة بشخص آخرقعاطفة املتعلال :رابًعاواإلمث والندم. 

يف  لرئيسية، وهي بدور.ا الشخصية ات هبمر  طفاو ع "زينة" يف رواية
 وخوفًا. هذه الرواية زانً ح اأيضً  حب تصري بعدها لذة وكذلك اطفةهذه الرواية ع

                                                                                                          
                                                             

4
 Asih Fitriana Christanto Syam Asih Fitriana and Henny Sanulita, ‘Analisis Emosi Tokoh 

Dalam Novel Mimpi Bungsu Karya Vanny Chrisma W’, Pendidikan Bahasa Dan Sastra 

Indonesia, FKIP Untan, Pontianak, 3.3 (2014). 
5
.17: ص (،2020ر العربية: أوت، ئاجلزا(خمتصر سيكولوجية التعلم، ، غريب أمينة 

6
  Riztikha Khairani, Dr. Iin Suryaningsih, M. A. ‘Analisis Klasifikasi Emosi Cinta Tokoh 

Layla Dalam Novel Al-Arwahu Al-Mutamarridah Karya Khalil Gibran (Kajian Psikologi Sastra).) 

Universitas Al Azhar Indonesia’, Tsaqofiya : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab, 2.2 

(2020), 1–14. 
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هي رواية مؤثرة للغاية، ألن هذه الرواية مزينة بتقلبات وانعطافات حالة نفسية 
لك لذ ها.ويتحت مليئة ابلتحدايت واملعاانة واحلزن والكراهية وخمتلف املشاعر اليت

من هذه املشاعر تصبح واحدة من عوامل اجلذب جلعل سرد قصة العمل 
أكثر حيوية. تصف املشاعر شخصية، فكل شخصية ة، واياألديب، وخاصة الر 

يف الرواية تلعب دورًا وفًقا للشخصية املوصوفة. ترتبط الشخصية املتكونة ارتباطًا 
ية. يرتبط شخصال فسن ملعوثيًقا بعلم النفس. علم النفس يدور حول 

سيكولوجية الشخصيات ابجلوانب النفسية للشخصيات املصورة. ال ميكن فصل 
ن يعيشون يف هذا العامل عن العاطفة. لذلك فإن العواطف يف رواية لذير االبش

زينة لنوال السعداوي تستحق الدراسة ألن العواطف هي وصف املؤلف 
يوية وملس قلوب ر حأكث يبدألاللشخصيات يف العمل األديب جلعل العمل 

 القراء.

 صفتو   تنطلق هذه الدراسة من االفرتاض القائل أبنه يف رواية "زينة"
مثل مشاعر  "بدور"اليت عاشتها الشخصية الرئيسية  عواطفأشكال خمتلفة من ال

احلزن، ومشاعر اخلوف، ومشاعر الكراهية، ومشاعر الغضب، ومشاعر احلب، 
 النفسية.ت راابضطالاو  تسبب املشاعر العاطفية

 
 لة البحثمشك .2
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 صور مافهي:  رسالةىف هذه ال هاتبحثس أما مشكلة البحث اليت
 ؟ لشخصية الرئيسية يف رواية زينة لنوال السعداويلطف اعو ال
 راض البحثغأ .3

مرت العواطف اليت  صورمعرفة  فهي يف هذه الرسالة البحث غرضأما 
يث دراسة سيكولوجية ح من ة"نزي" ةيايف رو  "بدور" وهي هبا الشخصية الرئيسية

 أدبية.
 

 معاين املصطلحات .4
ن تشرح بعض معاين ة أاحثهذه الرسالة تريد الب قبل الشروع إىل

 املصطلحات اليت تتضمن يف هذه الرساله:
 العوطف .1

والعاطفة  7.ميٌل وشفقٌة وحنوٌّ ورقةٌ  مبعىن العواطف مجع عاطفة وهي لغة
أعماق النفس حول شيء  يفقر مستت باث ،ليم أو سار  أشعور هي  اصطالحا

 ذلكبه على ابل صاح أذن أو طرخلمعني، كلما رأته العني أو مسعت به ا
 8.الشعور السار  أو املؤمل

                                                                                                          
                                                             

(، ص م2008، ، اجمللد األو لمعجم اللغة العربية املعاصرة، )القاهرة: عامل الكتب ،أمحد خمتار عمر 7
1517.  

،  (2001جدة: دار االندلس اخلضراء، )العاطفة اإلميانية وأمهيتها يف االعمال اإلسالمية،  حممد موسى، 8
.15 ص:
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 الرواية .2
 9.الطويلة القصة عىنرواية مب –يروى  –روى  لفظكلمة الرواية من وأتيت  

 اهنأ اعد ،اهتي أوسع من القصة يف أحداثها، وشخصياهإصطالحا رواية ال و
فيكون  ي يف القصة،هل حيزا أكرب، وزمنا أطول، وتتعدد مضامينها كما تشغ

 10تارخيية.جتماعية والالفية والسوالفية سوالنفة يطفلعات امنها الروااي
  

 سيكولوجية أدبية .3
مشتقة من كلمة يواننية تعين "دراسة  Psychology سيكولوجيةكلمة   

معناها  Logosالروح، وكلمة  أو نفسال اهانمع Psychل أو الروح"، فـ عقامل
لعمليات اب ةعلقملتدراسة السلوك والعمليات ا يهرمسيا،  سيكولوجيةو  11.معرفة

العقلية.كالعلوم ويستخدم علم النفس املعرفة املنهجية ملراقبة السلوك البشري 
واستخالص النتائج. ويهدف علم النفس لوصف، والتنبؤ، وتفسري السلوك 

رواية  يفية الرئيسية صعرفة الشخي علم ملية األدبية فهلوجيكو الس امأ 12البشري.

                                                                                                          
                                                             

 .384م(، ص 2004، رة: مكتبة الشروق الدوليةهاملعجم الوسيط، )القا ،إبراىم مدكور  9
(، 2011 ،الرايض: مكتبة العبيكان، )قيةذج تطبيمناالتحرير األديب، دراسة نظرية و  د،حسني علي حمم 10

.292 :ص
 ،م2014   –ه  1435عماد عبد الرحيم  الزغول، وعلي فاجل اهلنداوي، "مدخل إىل عـلم النفس"،  11

 .29ص 
 يف النفسي اآلداب دراسة: لنجيب حمفوظ "زقاق املداق"أتثري احلماسة الدنياوية يف رواية  ،عفيفة مبور ة 12
 .99–91 ، ص(2019) 1.2 ،صحفية إسالمية دراسات: ديروساتوان (،محيدة) شخصية
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يف لشخصية ل ، لفهم حلة نفسيةاهقارئ او، اهو القصة، إما من انحية مؤلفأ
 13.رواية

 
 الدراسة السابقة .4
 قالفر  معرفة جوائبو دراسات سابقة تساعد الباحثة على مقارنة النتائج  متت

 ماو ، نيالسابق نيات الدارسخرب من دة افتساو  ،دراسات حالية وبنيبينها 
 :الدراسات الىت اطلعت عليها بني

دراسة النقد ينة" لنوال السعداوي )"ز  ايةيف رو  النسوي، "سكينة. 1
 .2015 ، سورااباي،احلكومية ل اإلسالميةية سنان أمبيجامعرسالة ، (األديب
ة واي ر يف ةدو جو الدراسة النسوية وأشكال االحتجاج على القهر امل هذه تناقش

 14زينة لنوال السعداوي. أسلوب البحث املتبع وصفي نوعي.
نوال السعداوي ليف رواية زينة  الزمنية دة"امل، ةنسو ال شديةسيت رو . 2

 طالبة يف جامعة سنان جونونج جايت )دراسة البنيوية احمللية جريارد جينيت("
ل لشكا ةفيظو . تناقش هذه الدراسة 2017 ،ابندونغ اإلسالمية احلكومية

ل السعداوي للمساعدة يف وصف األحداث التقنية واملدة يف رواية زينة لنواو 

                                                                                                          
                                                             
 

13  Wiyatmi, Psikologi Sastra : Teori Dan Aplikasinya, Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2011, 

hal 8. 
لنوال السعداوي )دراسة النقد األديب(، جامعة سنان أمبيل اإلسالمية  "زينة"رواية  النسوي يف" ،سكينة 14

 .2015احلكومية، سورااباي، 
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لسرد الذي قدمه الراوي. تستخدم هذه الدراسة املنهج ل اخالواملواقف من 
 15الوصفي ابستخدام املنهج البنيوي لسرد جريارد جينيت.

 لاو نل "زينة"صراع الشخصي يف رواية ل"ا ،ى أدويةفريدلأ انداي .3  
ونونج غسنان  جبامعةسيغموند فرويد،  )دراسة علم النفس األديب يداو لسعا

. تناقش هذه الدراسة أشكال 2018 جابندون ميةاإلسالمية احلكو  جايت
وعناصر الشخصية العدائية بناًء على نظرية علم النفس األديب سيغمود فرويد 

خمتلفة  انبجو  هرظت هينبع من الفردية وأتثري اجملتمع. من منط الدراسات أعال
ل نوامن هذه الرواية ومل متس املشاكل العاطفية للشخصية الرئيسية يف رواية زينة ل

 16لسعداوي. لذلك، فإن دراسة العواطف يف هذه الرواية تصبح مهمة للغاية.ا
 شعر يف العاطفة مسفرة بعنوان تصنيف ذكرانا البحث الذي أجرهت. 4

بة يف جامعة الرانريي اإلسالمية الط ،)يةأدب ةسادرويش )در  حملمود" هوية بطاقة"
تصنيف العاطفة يف  فةعر هذا البحث مل هدف أتشيه. ابند-احلكومية دار السالم

بعد أن حاول الباحث عن لب هذه الرسالة ، شعر "بطاقة هوية" حملمود درويش
إلجل احلصول على اجلواب من أساس يصف املسألة يف كتابة هذا الباحث 

ج اليت وجدهتا الباحثة أن تصنيف ئومن النتا املهمة.ئج نتاال ضعب فوصلت إىل

                                                                                                          
                                                             

 ،لنوال السعداوي )دراسة البنيوية احمللية جريارد جينيت( "زينة"يف رواية الزمنية املدة " ،سيت روشدية النسوة 15
 .2017، جونونج جايت اإلسالمية احلكومية ابندونغجامعة سنان 

لنوال السعداوي )دراسة علم النفس األديب  "زينة""الصراع الشخصي يف رواية  ،انداي ألفريدى أدوية 16
.2018 ،، جامعة سنان غونونج جايت اإلسالمية احلكومية ابندونج(سيغموند فرويد
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ثة تصنيف، وهي العاطفة األساسية، ثاليف تكون  العاطفة املتضمنة يف الشعر
اليت ترتبط بتلدير النفسي، وهي الفخر فلط.  وهي الغضب واحلزن. مث العاطفة
 17.آخر، وهي احلب والكراهية مث توجد العاطفة املتعللة بشخص

 
 حثبالج هنم .5

ه الرسالة فهو هذأما منهج البحث الذي تستخدمه الباحثة يف كتابة 
يعين البحث الذي يسعى إىل شرح أو وصف احلقائق . يلياملنهج الوصفي التحل

خطوات  18.يةألدب سيكولوجيةمبا بعض املنهجي و واقعي و ابلضبط مع هنج 
 .مجع البياانت يف هذا البحث هي القراءة والتسجيل

الدراسة هي قراءة رواية زينة، عمل  البياانت يف هذهع ة مجقنيت تنكا
البياانت. مت احلصول على لى ل عنوال السعداوي كمصدر مكتوب للحصو 

البياانت بشكل مكتوب، وخاصة موضوع البحث يف رواية زينة الذي متت 
قراءته بعناية وجدية وبشكل متكرر لفهم حمتوايت الرواية وتسجيل األشياء 

 هذا البحث، وهي: عواطف الشخصية الرئيسية يف رواية زينة.لة شكمب ةقلعتامل

                                                                                                          
                                                             

حملمود درويش )دراسة أدبية(، جامعة الرانريي  "بطاقة هوية"تصنيف العاطفة يف شعر  ،ذكران مسفرة 17
 .2021  ،أتشيه ابند –اإلسالمية احلكومية دار السالم 

18
 Silvi Mardiana and Rika Listya Nuraini, ‘Kepribadian Dan Emosi Tokoh Utama Dalam 

Novelet Menunggu Beduk Berbunyi Karya Hamka’, ESTETIK : Jurnal Bahasa Indonesia, 3.2 

(2020), hal, 105. 
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رى كمصدر داعم للبحث من ألخت ايتم احلصول على مجع البياان
األدبيات املتعلقة ابألشياء والكتب املتعلقة بنظرية علم النفس األديب لديفيد  

ة سار د كريك. الطريقة املستخدمة هي طريقة دراسة األدب. يتم تنفيذ منهج
يف عدة خطوات وهي القراءة واالستماع وتسجيل النص األديب املراد دب األ

وال السعداوي. أسلوب التحليل هو تقليل البياانت، لن ينةدراسته، وهي رواية ز 
وعرض البياانت، وسحب اخلطوة األوىل، عرض البياانت، أي األنشطة يف مجع 

بياانت والتشفري ال خيصتل يناثالبياانت/املعلومات. يتضمن تقليل البياانت ال
وتتبع املوضوعات وإنشاء جمموعات. يتم استخالص النتائج من خالل شرح 

 البياانت املستخدمة. سريوتف



 
 

10

 الباب الثاىن

 ترمجة نوال السعداوى

 احياهتا، ومولفاهت :الباحثة ترمجة نوال السعداوى ناوليف هذا الباب، ست

 . حياهتا ونشأهتا أ
يف ة تقليدية وحمافظة لعائل 1932أكتوبر  27 يف اويعدسلا ولدت نوال

الطفلة  وهيية. بافظة القليو ع حملتابركز بنها المل قرىالقرية كفر طحلة إحدى 
والدها على  السادسة من عمرها. أصر الثانية من بني تسعة أطفال. ختنت يف

 جوبوو  تاذ. واستمدت منه نوال احرتام البناتمجيع أوالده مبا فيهم ال ربيةت
حبرية. درست نوال وخترجت من كلية الطب جامعة القاهرة يف  تعبري عن الرأيال

الطب واجلراحة يف جمال  وحصلت على بكالوريوس 1955 سنةديسمرب 
 19ابلقصر العيين. متميزةاألمراض الصدرية، وعملت كطبيبة 

يف وزارة التعليم حارب من أجل حكم امللك  كان والده مسؤوال حكومياً 
 نفي . بسبب تورطه ضد اإلمرباطورية الربيطانية، مث1919ثورة  يف اينيطرب لا

 10النيل وعاقبته احلكومة بعدم الرتويج لنفسه ملدة تا دل والده يف بلدة صغرية يف
سنوات. من هذا األب، تعلمت نوال أن تكون متقدمة. علم والدها ابنتها أن 

                                                                                                          
                                                             

جملَّة  الرواية النسائية يف رؤية جورج طرابيشي السيكولوجية نوال السعداوي أمنوذجا،" ،مسعودة مرزوقي 19
 .216-202 ص: (،2017) "،أب ولي وس الَعدد السابع جوان
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نوال على أن  والي نلداو  ةحترتم نفسها وأن تتحدث عن رأيها. أجربت وفا
  20.تصبح العمود الفقري لألسرة

ديثة. منذ الستينات وهي احل ئيةنوال السعداوي، اسم ترتبط ابحلركة النسا
مصر والعامل العريب، بكتاابهتا ونشاطاهتا. لقد  تناضل من أجل حقوق املرأة يف

 امالسادات. ك دفعت مثن نضاهلا أبن سجنت يف عهد الرئيس األسبق أنور
ميني متشددين بسبب دفاعها ومواقفها هديد ابلقتل من طرف إسالللتضت عر ت

 21عن حقوق املرأة.

زوجها األول الدكتور أمحد  ثالث مرات، و كان طلقتو ل نواتزوجت 
حلمي زميل دراستهالكنه طلقها، مث تزوجت من رجل قانون، ومل يستمر هذا 

ائد التنظيم " قاتةحت فير الزواج طويال. أما الزوج الثالث فهو الدكتور "ش
عاما، كانت  43ي يف مصر، وهو والد ابنها، وقد عاشت معه سالشيوعي املاك

ه: "هذا هو الرجل "النسوي " الوحيد على وجه األرض. مث بعد ذلك عن قولت
اضطرت أيضا إىل الطالق منه، بعد أن اكتشفت أنه كان على عالقة ابمرأة 

ت الطابع األبوي. ألف  ذا صيةشخلا دأخرى، وتعلق على ذلك قائلة: "تعقي

                                                                                                          
                                                             

 احلقائق اإلجتماعية يف رواية الغيب لنوال السدو يلقمان سوماران،  ن، وي، حممد ولديو تيارا فريونيكاأ  20
 .58-48، ص: 2020، 1العدد  1)دراسة اجتماعيه ادبية(، كتابنا: جملة اللغة واألدب، جملد 

(Kitabina: Jurnal Bahasa Dan Sastra), I.01 (2020), 48–58. 
 .39–33 ، ص:(2020) 3.1 ،حتليلية دراسة، لنسويةها ار نوال السعداوي وأفكا ،حممد جنيد أنور 21
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من % 95كتااب عن املساواة بني اجلنسني مث خان زوجته. أان متأكدة أن 
 22الرجال هكذا.

الدكتورة نوال السعداوي شخصية عاملية وعربية ومصرية معروفة مبؤلفاهتا 
 األدبية والعلمية ومواقفها الشجاعة ودورها الرائد يف جمال حترير اإلنسان العريب،

أة على حد سواء، إهنا طبيبة سائية وابحثة يف شئون املرأة. خترجت يف ملر وا جلر لا
، وحصلت على درجة املاجستري يف 1950رة عام قاهال كلية الطب جامعة

، وشغلت منصب مدير 1965الصحة العامة من جامعة كولومبيا أبمريكا عام 
جمللس اب عمللل تبد، مث انت1972عام الثقافة الصحية بوزارة الصحة حىت عام 
، مث اختارهتا األمم املتحدة 1978األعلى للثقافة والعلوم واآلداب حىت عام 

شارة لربامج املرأة والتنمية يف اللجنة االقتصادية ألفريقيا بـ أديس أاباب مستمل لتع
، ودعيت 1980، ويف اللجنة االقتصادية لغرب آسيا بريوت عام 1979عام 

، يف كوبنهاجن ۱۹۸۰ألمم املتحدة عام ه اظمتن يذلاحلضور املؤمتر العاملي 
رأة انل التقدير واإلعجاب، امل عن ابلدامنارك، وألقت يف هذا املؤمتر العاملي حبثا

. دعيت الدكتورة نوال السعداري إىل 1991. حىت هذا العام 1980ومنذ عام 
للمرأة ي عاملال رمتاهم املؤمترات الدولية عن املرأة يف مجيع أحناء العامل، ومنها املؤ 

، واملؤمتر النسائي العاملي يف 1985الذي نظمته األمم املتحدة يف نريويب عام 
، ويف رميا 1984، ويف أمسرتدام عام 1983، ويف لندن عام 1982عام نا فيي

                                                                                                          
                                                             

 35-34 :ص ،نفس املكان  22
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، هذا عدا ۱۹۹۱، ويل جينيف ۱۹۹۰، ويف بون 1988، ويف ابريس 1986
غرب وتونس وسوراي والعراق املر و ائز جلااملؤمترات العربية اليت دعيت إليها يف 

 23.هذه األعوام السابقة والسودان واليمن ولبنان وليبيا خالل

نت السعداوي معاانة بسبب ما كتبت وتكتب. فقد منعت أعماهلا اع
الكثرية من النشر، وفصلت من منصبها يف وزارة الصحة، مدرج على القائمة 

لت تبدع ابللغة هنا ظأم رغلا ىلع هددت ابلقتل، ونفيت.و السوداء، اعتقلت، 
( إشتكوا عن اقعالو العربية ككاتبة غزير اإلنتاج، إال أن النقاد )أو الناقدات، يف 

قلة البحوث اجلادة فيها ابللغة العربية، ويرجعن السبب إىل قلة االهتمام اجلاد 
 24هبا ككاتبة.

 مث مهنة األطباء يف املناطق الريفية، تعندما مارس ابدأت مغامرهت
، نتيجة 1972القاهرة، ومدير الصحة العامة يف مصر. يف عام  ياتتشفمس

رأة واجلنس، مت إعفاؤها من مهامها كمديرة املان لنشر كتاب غري خيايل بعنو 
ورئيسة حترير جمللة الصحة. الشغف الذي حيرق روحه للنضال من أجل حقوق 

ال ميكن  ساءالنء ابعأاملرأة ال ميكن أن ينطفئ. الرغبة يف املشاركة يف حتمل 
لعقوابت قطعت حريته الفكرية، عاد إىل العمل بنشر عدد  اوقفها. بعد تعرضه

                                                                                                          
                                                             

 .247 ص( 1992رة: همعركة جديدة يف قضية املرأة، )دار سيناء، القا نوال السعدوي، 23
 )الصني: جامعة الدراسة األجنبية بقو اهلوية اجلندرية لدى نوال السعداوي أدبية طبيبة،  ،د.نيو زميو 24
 .88–76ص:  ( 2019انغدونغ، 
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حول وضع املرأة وعلم النفس واجلنس. ومع ذلك، فقد خضعت  كتبال من
للرقابة من قبل الرقابة املصرية وحظرت يف اململكة العربية السعودية  ابعض أعماهل

 25وليبيا.

ذات مرة منصب املدير العام  غلت، شدلجلل هذه النسوية املثرية
ب بسبمت فصلها  1972، ولكن يف عام 1958قيف الصحي يف عام للتث

، 1981مجعية التثقيف الصحي يف مصر. يف عام  ته. أسستلعمل الذي كتبا
يف السجن )كجزء من اعتقال واحتجاز شخصيات مثقفة مصرية على  از ج هب

التضامن ست نوال مجعية أس 1982 ماع يف احلادة. انطاق واسع( لكتاابهت
ت غلقأ 1991للمرأة العربية )أسوا(، وهي منظمة دولية، ولكن يف عام 

 26حلكومة هذه املنظمة وس حبت جملة املنظمة، نون.ا

 ب. مؤلفاهتا

أما مؤلفاهتا فهي املؤلفات األدبية واملؤلفات العلمية. واملؤلفات األدبية  
ة قصرية، واملسرحيات، لقصت اعاو مكثرية حتتوى على الرواايت، واجمل

 واملذكرات، والواقعية، وهي كما يلي:

 

                                                                                                          
                                                             

25
 Ambros Leonangung Edu, Nasib Kaum Perempuan: Berkaca Pada Novel 

“Perempuan Di Titik Nol", Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio, 9.1 (2017), 60–69. 
26 Yulia Nasrul Latifi, Cerpen "Alumm Assuwariyyah AlQatilah" Karya Nawal As- 

Sa ’ Dawi Dalam Strukturalisme Genetik Goldmann, Sosiologi Islam, 2.1 (2012), 43. 
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 :الرواايت   . أ

 (1958القاهرة، ة )بيبمذكرات ط -
 (1965الغائب )القاهرة،  -
 (1968مرأاتن يف إمرأة )القاهرة، إ -
 (1974موت الرجل الوحيد على األرض ) -
 (1976اخليط وعني احلياة )القاهرة  -
 (1977ار اآلداب، : دوتري ب) ةيأغنية األطفال الدائر  -
 (1977مرأة عند نقطة الصفر )بريوت: دار اآلداب، ا -
 (1980)  بقاسا موت معايل الوزير -
 (1987سقوط اإلمام )القاهرة  -
 (1992جنات وإبليس )بريوت  -
 (1993حب يف زمان النفط )القاهرة،  -
 (2004الرواية )القاهرة: دار اهلالل،  -
 (2009زينة )بريوت: دار الساقي،  -

 :ةت قصص قصي وعاجمم ب.

 (1957تعلمت احلب )القاهرة،  -
 (1959حلظة صدق )القاهرة،  -
 (1972)اخليط واجلدار   -
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 (1976عني احلياة )بريوت  -
 (1979كانت هي األضعف ) -
 (2000)القاهرة  دبأدب أم قلق أ -

 ج. املسرحيات:

 (1984مرأة يف زنزانة )القاهرة إاثين عشر اإلنسان ) -
 (1985إيزيس )القاهرة  -
 اتذكر امل د.

 (1983مذكرايت يف سجن النساء )القاهرة  -
 (1986رحالتى حول العامل )القاهرة،  -
 (1995اجلزء األول )القاهرة، يت حياأوراق  -
 (1998أوراق حيايت اجلزء الثاين )القاهرة،  -

 الواقعيةه. 

 (1969املرأة واجلنس )القاهرة،  -
 (1971املرأة هي األصل )القاهرة،  -
 (1973ة، ر هاقلاالرجال واجلنس ) -
 (1974الوجو العرى للمرأة العربية )القاهرة  -
 (1975النساء والعصاب )القاهرة  -
 (1980رس، د ب)ز  حتاات -
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 (1986عن املرأة )القاهرة،  -
 (1992معركة جديدة لتحرير املرأة العربية )القاهرة،  -
 (1998جمموعة املقاالت )القاهرة،  -
 (2004كسر احلواجز )القاهرة،  -

 : يفه ةيملعلا مؤلفاتوأم 
 (.1979)نسجلوا ملرأةا 
  (.1971)  ى األصلهاألنثى

 (.1973) نسجلالرجل وا

 (.1974) ة العربيةمرألل الوجو العرى 
 (.1975) والصراع النفس ملرأةا

 27(.1988ملرأة )عن ا  
 أربعة نيالعلمي نيينمائيسال ملخرجنيأفالم أربعة ا ملذكورةوأما مؤلفاهتا ا

 :يهف أفالم من رواايهتا
كندى  ـرجخمو هرجها سيد صدر زادة و )خية عند نقطة الصفر امرأ ةايرو   -

 .)إبراين
رجة مب -رجها نوشكا فان براكيل)ختالوحيد على األرض جل الر رواية موت   -
 .)ولنديةه

                                                                                                          
                                                             

.251-250 ص( 1992رة: همعركة جديدة يف قضية املرأة، )دار سيناء، القا نوال السعدوي، 27



18 
 

 
 

 جنلرتا(.ا -ونسوبهروجها سارة خترواية األغنية الدائرية   -
.)يةيدو س وجر خم -روجها ماى زترلنج)خترواية سقو اإلمام   -
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 الباب الثالث

 اإلطار النظري

 ل عام،بشكية الباحثة عن مفهوم سيكولوجية أدب تناوليف هذا الباب ست
 ا بشكل خاص.وأنواعه تشدافيد كريومفهوم سيكولوجية عند 

 مفهوم سيكولوجية أدبية . أ
مبعىن  (psyche) مكونة من كلمني يواننيتني سيكىفهي السيكولوجية  أما

أو دراسة. وابلتايل  معرفةمبىن  (logos)ة لوخوس كلم، و تاذ وأفكرة أو روح 
 ن نفسها يف أداء النشاطف عتكشيكون علم النفس هو دراسة الذات کما 

وإجنلش يف قاموسهما الشامل لعلم  إجنلش زويرب  28أي يف السلوك.، والعمل
النفس والتحليل النفسي فكرة أن النفس هي اليت تنجز الوظائف النفسية، أو 

أبنه: "فرع من العلم  Psychologyة النفسية، ويعرفان علم النفس نشطألاب مو قت
العمليات العقلية. وأيضا ابلعقل أو النفس أو أو اط خيتص ابلسلوك أو النش

  29.النشاط، أو تنجز العملية العقلية يالشخصية اليت تقوم ابلسلوك، أو تؤد
كالصدق واألمانة   ة  رميالك ق  الخابأل ع  ت  مَ التَّ  فهوألدب ابملعىن العام وأما 

 هيومبعنـاء اخلـاص  ."ب  ي  د  أَت   نَ سَ ح  أَ  فَ يب    رَ ين  بَ دَّ أَ ":  ر  ائ  السَّ  ومن ذلك القول  
                                                                                                          

                                                             
 .4( ص : 1996 العلمية، الكتب دار:  لبنان -علم النفس، )بريوت كامل حمد حمد عويضة،   28

 2000 ،دار قباء للطباعة و النشر و التوزيعالقاهرة: أصول علم النفس احلديث، ) فرج عبد القادر طه،  29
  .25(، ص : م
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  البليغ   اجلميل   الكالم  
 
 يه: أن تكون ألفاظه سهلةً ف   شرتط  يف النفس، وي   ر  ث   ؤَ امل

فنا أن عر  كما 30.سنفلا يف أن يكون له أتثري   جي  دًة، أن تكون معانيه ،ومجيلة
عواطف الو  تعبري عن املشاعربري اجلميل عن معاين احلياة، والعاألدب هو الت

جوانب احلياة وتصور لك صور ت الفنون اجلميلة اليتإحدى  هذا ر.اكوأف
واألسلوب الرائع الذي  األشياء كما جتدها وحتس هبا، فتثري يف النفس محاسة،

أحد  هو وسيلة من وسائل التعبرية و انيسنإلا يصور احلقائق األدبية والعواطف
 .ياةمن مظاهر احل

الذي يدرس عن خمتوايت ومضامني  نفسال علم هيسيكولوجية أدبية   
النفس من اإلنسانية كما تتضمنه من اعتقاد وقيم واجتاهات ومشاعري وذكرايت 

ة  نيسانودوافع وانفعاالت. علم النفس دائما تتحدث وتبحث عن السلوك اإل
أشكال وحتليل األنشطة واألفكار املؤدية إليه واملؤثرة فيه مع األخذ  لىع ةفاك

هية البيئة اليت حتدث فيها. يعرف ان علم النفس التحليل ما باربعني االعت
 31.بشريالعلمي للعمليات العقلية اإلنسانية بغرض فهم السلوك ال

 لك  يف بيألدفا. فسيتصل األدب والنقد األديب اتصاال وثيقا بعلم الن
نشاط أديب يستلهم جتاربه العقلية والنفسية، وهلذا فاألدب مرآة يصدر عنه من 
                                                                                                          

                                                             
لغة العربية لسلسلة التعليم ا ،امعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةعبد العزيز بن إبراهيم الفريح، ج 30

  .16-15ص: ( م 2004 الثانية، الطبعة السعودي،) .األدب:  املستوى الثالث
 ،( 2015، لنشر والتوازيععماد الدين لالثقافة السيكولوجية املعاصرة، )عمان: ، هشام يعقوب مريزيق 31

.19ص 
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يب ونفسه والناقد يستعني حبقائق نفسية ذات مصطلحات خاصة يف ألدل اعق
تفسري األدب وعناصره، ويف احلكم على العمل األديب عند نقده وتقديره من 

ديب، ويستعني التفسري األج ا تناال يف هاهذه احلقائق النفسية اليت يسري أثر 
، عورالشأقول من هذه الشعور، وما وراء ، واحلكم على العمل األديب

والالشعور، واالستعدادات والدوافع ومنها كذلك اإلدراك احلسي، والتصور، 
  32.والتخيل، وتداعي والتعليل، والوجدان، والعاطفة

 Wellekًقا لـ فو  :ن، ألحثلبل األعمال األدبية املتعلقة بعلم النفس مهمة
 ، فإن علم النفس يساعد يف مجع حساسية الباحث للواقع، وشحذWarrenو 
األمناط اليت مل يتم التطرق إليها من  تعلمل اوفر الفرصيو  ات، واملالحظات،قدر ال

قبل. كعرض نفسي، حيتوي علم النفس يف األدب على ظواهر تظهر من خالل 
يب مبراجع نفسية خمتلفة،داأل سفالنم علد سلوك الشخصيات. بدون وجو 

نب اآلخر ااجل سيكون احتمال الفهم األديب ضعيًفا. على األقل سوف يفهم
 33.مبا يتناسب مع أحباث علم النفس األديب من األدب

 
   (David Krech) تشالسيكولوجية عند دفيد كري  . ب

                                                                                                          
                                                             

32
.61، ص (1972دار النهضة العربية، : بريوت) ،يف النقد األديب ،لدكتور عبد العزيز عتيقا 

33
 Sophian Djaka Prawira, Karakter Tokoh Utama Pada Novel Entrok Karya Okky 

Madasari (Kajian Psikologi Sastra), 1.1 (2018), 1–15. 
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 عتربيا م الفرح والغضب واخلوف واحلزن غالًبا أن، دفيد كريتشوفًقا ل
يرتبط املوقف الذي يثري هذه املشاعر ارتباطًا  سية )املشاعر األولية(.أسافة طاع

ذلك، يتم تضمني  جانب فعال اليت يثريها ويؤدي إىل زايدة التوتر. إىلألا ابوثيقً 
اليت يتم  هذه املشاعر الكراهية واحلسد والتهيج والغرية أيًضا يف مشاعر الغضب.

بعد التنفيس عن هذا  سبب التوتر.ست عالفألا اللخن م التعبري عنها الحًقا
الشعور ابلذنب والندم  هابينمن الشعور، سيكون هناك العديد من العواقب، 

الغاضبة، هناك أيًضا بعض املشاعر املتأصلة العاطفة  هذهإىل جانب  واحلزن.
 العاطفةهذا هو احلب. يتم تضمني هذا احلب يف تصنيف  دائًما يف البشر

ميتلكه شخص ما سيؤدي دائًما إىل الفرح يف هذا ي الذ باحلن أل. رحالف
لشعور ابحلب، ألنه مع هذا ن ار علذلك، ال ميكن فصل البش الشخص.

 34الشعور ابحلب، ميكن للبشر أن يعيشوا يف سالم.
العالقة بني النظرية وعلم النفس األديب، خاصة فيما  يتشيشرح دفيد كر 

تلفة كل يوم. العواطف ر خممشاع دفر كل لن كو يتعلق ابلعواطف. جيب أن ي
بعدة عوامل، طف عوااليت حتدث يف األفراد تتطور ابستمرار. يتأثر حدوث ال

وهي العوامل اخلارجية والداخلية. من أمثلة العوامل الداخلية ظهور املشاكل يف 
 .معتاألسرة، بينما أتيت العوامل اخلارجية من البيئة املدرسية واألقران وبيئة اجمل

ة طفااألساسية، والع لعاطفةديفيد كريك إىل أربعة أجزاء، وهي اته ظرين مقسني
                                                                                                          

                                                             
34

 Misnawati and Ellok Rahmawati, ‘Emosi Dalam Naskah Drama Sampek Dan 

Engtay Karya Norbertus Riantiarno’, Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia, 6.7 (2021), 

hal: 3361. 
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شخص املتعلقة ب ةطفا، والعة متعلقة بتقييم الذايتطفالعوا يز،ابلتحف متعلقة
 35خر.آ

 :، وهيتشللعواطف بناًء على نظرية دفيد كري صورهناك أربع 
 األساسية ةطفاالع .1

اعر )الفرح، والغضب، ملش اريثتة حال هية وفًقا لكريتش، العاطفة األساسي
ثريها، وميكن أن تؤدي  تاليتزن( اليت ترتبط ارتباطًا وثيًقا ابألفعال واخلوف، واحل

لدافع والنشاط والغرض واجلهد. هذا اب عوطفإىل زايدة التوتر. تتضمن هذه ال
األساسية هي املشاعر اليت ميكن أن تؤثر على سلوك  عاطفةيعين أن ال

 :يه ةاألساسي طفواعلا يمستقال 36.الشخص
 .فيض من السعادة على النجاح يف حتقيق اهلدف وه فرحأ. ال

 .فيض من خيبة األمل بسبب عدم حتقيق اهلدف هو غضبب. ال
 .ج. اخلوف هو انفجار للمشاعر عن طريق التجنب أو حىت االختباء

 37د. احلزن هو تدفق لفقدان شيء ذي قيمة أو أمهية.
 
 زفيحتلاب لقةمتع ة اليتطفاالع .2

                                                                                                          
                                                             

35
 David Krech, Richard S Crutchfield, and Norman Livson, Elements of 

Psychology: A Briefer Course (Second Edition), 2
nd

 ed. (New York: knopf Books for Young 

Readers, 1970). 
36

 David Krech, Richard S Crutchfield, and Norman Livson, Elements of Psychology 

(New York: Alfred a. knopf, 1974) 
37

 David Krech, Richard S Crutchfield, and Norman Livson, Elements of 

Psychology: A Briefer Course (Second Edition), Alfred a. Knopf. Inch, 1969). 
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ابلتحفيز هي تلك اليت ترتبط بشكل  ترتبط اطفة اليتوفًقا لكريتش، فإن الع
ا ابلتحفيز احلسي الذي يشري إىل موقف سعيد أو مستاء جتاه وحً وضأكثر 

الناجتة إىل أن  عاطفةشيء ما. ميكن أن يكون التحفيز خفيًفا أو ثقياًل. متيل ال
لعواطف اليت متعلقة م ايسقلتا 38.بسلتكون موجهة حنو شيء إجيايب أو 

 ابلتحفيز هي:
 سم.اجلة أ. األمل هو فيض من املشاعر انتج عن اضطراب صح

 ب. االمشئزاز هو تدفق فيض من املشاعر انتج عن عدم اإلعجاب بشيء ما.
 فيض من الذوق أو اإلحساس اللطيف الناجم عن اإلدراك وه تمتعج. ال
 39هيئة.

 
  يتذاال مييتقة املتعلقة ابلطفاالع .3

النجاح والفشل والعار والفخر  هي عواطف ابلتقييم الذايت طفة املتعلقةعاال
نب والندم كلها مرتبطة إبدراك الفرد لسلوكه فيما يتعلق مبعايري لذابوالشعور 

                                                                                                          
                                                             

38
 David Krech, Richard S Crutchfield, and Norman Livson, Elements of 

Psychology: A Briefer Course (Second Edition), 2
nd

 ed. (New York: knopf Books for Young 

Readers, 1970). 

 
39

 David Krech, Richard S Crutchfield, and Norman Livson, Elements of 

Psychology: A Briefer Course (Second Edition), Alfred a. Knopf. Inch, 1969). 
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السلوك املهمة. أييت التقييم من تقييم مت إجراؤه بواسطة مالحظات اآلخرين 
 الذايت هي: قييمابلت ةلقتعملا طفالتقسيم العوا 40.للشخص املقصود
 أ. النجاح والفشل

 .لعدم حتقيقه هو جتاوز شللفالنجاح هو فيض من الشعور بتحقيق اإلجنازات. ا
 جلاخلفخر و الب. 

هو  جلالفخر هو فيض من الرضا عن النفس واالعرتاف من قبل اآلخر. اخل
 .رفيض من الشعور ابلنقص أو اإلحباط واالعرتاف من قبل اآلخ

 مدنو  نبج. مذ
 ابلذنب هو فيض من الشعور بعد القيام بشيء يؤخذ يف االعتبار رو عالش

  41.فيض من املشاعر بعد الشعور ابلذنبو ه تنتهك احلقيقة. الندم
 
 شخص آخراملتعلقة ب ةطفاالع .4

يعين عاطفة  ابآلخرين علقةاملت العاطفةهي و  ،األخرية عاطفةوفًقا لكريتش، ال
 عاطفةين من األشياء البيئية، مثل الابآلخر  ةعلقتملا ةطفعات رى ال احلب والكراهية،

                                                                                                          
                                                             

40
 Shabrinavasthi, ‘Klasifikasi Emosi Tokoh Utama Erika Dalam Roman Die 

Klavierspielerinkarya Elfriede Jelinek ( Analisis Psikologi Sastra )’, 2017, hal 18. 
41

 David Krech, Richard S Crutchfield, and Norman Livson, Elements of 

Psychology: A Briefer Course (Second Edition), Alfred a. Knopf. Inch, 1969). 
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 42.خرين هي تكوين الشخصيةآلاباملتعلقة  ةفاطستكون الع املوجهة حنوهم.
 التقسيم العواطف املتعلقة بشخص آخر هي: 

أ. احلب هو فيض من مشاعر األشياء أو املخلوقات اليت حتبها وتكون على 
 .نحىت تريد أن يكو  استعداد للتضحية

43ندالع الرغبة يف تدمري اهلدف الذي هو هدف الكراهية.ة هي ايهكرالا ب.

                                                                                                          
                                                             

42
 David Krech, Richard S Crutchfield, and Norman Livson, Elements of 

Psychology: A Briefer Course (Second Edition), 2
nd

 ed. (New York: knopf Books for Young 

Readers, 1970). 

 
43

 David Krech, Richard S Crutchfield, and Norman Livson, Elements of 

Psychology: A Briefer Course (Second Edition), Alfred a. Knopf. Inch, 1969). 
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 الباب الرابع

 ويايف رواية "زينة" لنوال السعد طفواحتليل الع

 وي.االعواطف يف رواية "زينة" لنوال السعد صور تتناوليف هذه الباب س
، يةاألساس لعاطفةاهي: و أقسام   أربعةعواطف يف هذه رواية تنقسم إىلالو 
املتعلقة  ةطفا، والعة متعلقة بتقييم الذايتطفاابلتحفيز، والع متعلقة ةطفاعلاو 
 .خرشخص آب

 مة عن رواية زينةعاة حمل . أ
نشرهتا دار الساقي حيث رواية زينة هي آخر رواية لنوال السعداوي و 

ستاذة ا. حتكي هذه الرواية عن حياة بدور الناقدة األدبية و 2009ببريوت عام 
 ،اليت كانت هلا ماض مظلم عندما كانت طالبةو  ،صرم يفة وفجبامعة معر 

إطار الزواج تدعى زينة، ج ار خ وأجنبت ابنةً  ،ووقعت يف حب انشط سياسي
 ةألقتها يف شوارع القاهرة. وبدأت حياهتا اجلديدة مع صحفي مشهور وحماصر 

يف زواج بال حب، وراء مهنة وعائلتها جميدة، تلقت بدور العنف من زوجها، 
وكانت دائما شوقها لزينة. كل ما قدمها  ،غط من ظالل املاضيضلوا بائتكاال و 

 ب القصص اخليالية اليت كتبتها خاللسكن من شكاوى مل يتمكن إال م
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حياهتا. ولكن عندما تضيع الرواية، تضطر بدور إىل إجياد حياهتا إلحياء وإعادة 
 44تشكيل ماضيها ومستقبلها.

 
 وياالسعد لالنو  "ةزين" العواطف يف رواية مفهم صور  . ب

اإلجنليزية يقابلها يف العربية كلمة  Emotionأن كلمة قال أمحد الشايب: 
لشيوعها على األلسن يف الدراسات األدبية،  ل، ولكن آثرت كلمة العاطفةعانفا

كل منهما ظاهرة وجدانية كما هو معروف يف علم  ولقرهبا من معىن االنفعال إذ
ر كال من الكلمتني ابألخرى فتضع أمام سفة تيز يلجنإلالنفس، على أن املعاجم ا

Emotion ه محني تفسرها كلSentiment لعاطفة. فالكلمتان ا هاوهذه معنا
متقاربتان، وهذا ما يسر علينا استعمال الكلمة املشهورة، وللقارئ أو الباحث 
أن خيتار ما يشاء يف استعماله بشرط أن يبني مراده حىت ال يضطرب 

 45الدارسون.
هام من العناصر اليت يتكون منها األدب، وأمهيتهـا ة عنصر فطلعاا هوهذ

تبث يف املادة اليت حتل هبا كل مقومات احلياة.  ليتأتيت من جهة أهنا الروح ا
وقدميا فطني إليها نقاد العرب، وعرفوها أبثرها دون امسهـا الذي مل يعرف يف 

                                                                                                          
                                                             

44 Abdul Basid and Isma Nida Aulia, ‘Ideologi Feminisme Dalam Novel Zeina 

Feminism Ideology in Zeina By Nawal El Saadawi Based’, Jurnal Diksi FBS Universitas 

Negeri Yogyakarta, 25.1 (2017), 100–111. 
 .180(، ص 1994، ةصرياملضة هتبة النكرة: مهالقا) ،أصول النقد األديب ،أمحد الشايب 45
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تمل على شتدة قعم يةفسحالة ن يالعواطف هو  46األدب العريب إال حديثا.
ة ابوانت مميزة هي: التجربة الذاتية، واالستجابة الفسيولوجية، واالستجثالثة مك

هي حاالت نفسية ووجدانية تتملك الفرد بشكل و السلوكية أو التعبريية. 
فجائي، بسبب تعرضه ملوقف ما، ومن األمثلة على االنفعاالت الضحك، 

      47واحلزن. ،لغضباو ة، داعسالو  والقلق، والبكاء، والدهشة، والكره،
ر عو لشإىل ا هتعين: "استعداد نفسي ينزع بصاحب ةويف علم النفس العاطف

، والقيام بسلوك خاص حيال فكرة أو شيئ ما". والعاطفة: هابنفعاالت معين
ودة والشفقة والرمحة، "استعداد أو ميل يدور حول فكرة أو شيئ ما". واحلب وامل

ء واخلوف ستقرار. بينها الغضب والرجاالوا تابثال عواطف وهي أقرب إىلو 
  48نفعاالت، قد تكون طارئة ومؤقتة.اوالقلق و 

ا الصدد، ستحلل الباحثة رواية "زينة" لنوال السعداوي ابستخدام هذ يف
العاطفة، وهي العاطفة  صورنظرية تصنيف العاطفة لدفيد كريتش. هناك أربع 

، والعواطف متعلقة بتقييم الذايت ةطفاعلاو  ز،ابلتحفي ة متعلقةطفاوالع ،األساسية
اية "زينة" لنوال رو  العاطفة يف صورفيما يلي حتليل و . خرشخص آاملتعلقة ب

 السعدوي. 
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 العاطفة األساسية .1
 الفرح   (1

العاطفة األوىل يف تصنيف العواطف األساسية.  ولكريتش، الفرح ه وفًقا
من الشروط  .فداهل قيقحتع الفرح هي الشريك العاطفي للتخلص من التوتر م

املهمة للسعادة أن يسعى الشخص حنو هدف ما وحيققه. ميكن تفسري املتعة 
كما تشعر   49.أهنا انفجار عاطفي للفرح على النجاح يف حتقيق اهلدف ىلع

 بدور يف االقتباس التايل:

كانت بدور أمحد الدامهيي قد حصلت على الليسا نس يف "
ا كلمة ترن يف أذهن نيح ةذللاب هاض جسدفتيناآلداب والنقد، 

 50الليسانس."

يف بدور، تفرح  ثداملشاعر السعيدة اليت حت بناًء على االقتباس أعاله
يوس يف األدب والنقد األديب. ور بدور ألهنا قد حصلت على شهادة الباكل

سعادة وفخر يف بعض األحيان ال يهتم مبا يدور حوله و  اب شعرالشخص الذي ي
 .هب رمي ذيكذالك األمل ال
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كها ر لف، تشاو عالية يكاد يسمعها العبو اجل ةتطلق صايف ضحك" 
ل يف قلبها، من اخلوف ق، من الثءمن العب الخفف قليتتبدور يف الضحك، 

 الدفني الغامض منذ الطفولة.

نعيش مرّة واحدة، مرّة واحدة ب ااي بدور الدنيا فانية، احن ي" أيوه اضحك
تة دي عن غبارة نكال يعمسا ض.عر فقط الزم نعيشها ابلطول وابل

 51الرجالة..."

ستطيع الضحك تبدور ألهنا نرى الفرح يف  بناًء على االقتباس أعاله
 .أصابتهابصوت عاٍل بعد كل مشكلة 

 احلزن (2
احلزن هو أحد صور العاطفة واملشاعر اإلنسانية الفطرية، وهو ضد الفرح 

ا ذ أو مهم ءيش انوفًقا لكريتش، احلزن هو شعور مرتبط بفقد 52و سرور.
احلزن العميق عندما فقد أحد قيمة، ومستوى احلزن يعتمد على القيمة. حيدث 
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ان احملبوب، ابإلضافة إىل ذلك، ميكن أن حيدث أيًضا بسبب فقدان سنمن اإل
  53شيء ذي قيمة كبرية ، مما يؤدي إىل خيبة األمل.

 واحلزن الذي يتضمن يف الرواية "زينة" مما يلي:
يف حلظة الفرح، رّّبا  تشعر ابحلزن، خاصة رو بد تناك  ها" يف أعماق

صيقتان اخلاليتان من الربيق، لاهو جسدها القصي القامة السمني، أو عينها 
يسة  داخل بأوعقلها املكبوت رغم حصوهلا علي الليانس، أو روحها احل

 54زنزانة األدب. "

 ىعلر احلزن الذي يصورها شخصية البدو  بناًء على االقتباس أعاله
قلب يف أي وقت ويف أي وميكن أن تنشأ مشاعر احلزن من مشاعر  ،اهدسجلا

 مكان.

ضض جسدها يف تصدر الدادا وهي حتكي هلا، ين " تبكي بدور فوق
ت كاألمّ، أتخذها يف خضنها، تربت رأسها و ادها زيننحاهتزازات عنيفة، هت

 55" شعرها.
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من مقابلة  تنكمت اهنأل عاطفة احلزن اليت أظهرهتا بدور ابلبكاء ، أتثرت
 طفلها ، وعانقته.

و تبكي،  "كان الفجر مل يطلع بعد، أرادت أن تلقي نفسها فوق صدره
يف أعماقها حزن منذ الطفولة ال تعرف مصدره، بني ذراعيه يذوب احلزن يف 

ض عن جسدها أملا عميًقا مدفوًًن يف األحشاء، يف رأسها ففرحة هتًز كياهنا،تن
ها و جّدها و شرف العاثلة، تذّكرها اب هللا و يبأب اهر كّ تذ ، خلية تشبه اإلبرة

 56."تو ر جهنم احلمراء بعد املالشيطان، وًن

بناًء االقتباس أعاله أن البدور يشعر ابحلزن الشديد عندما يتذكر طفولتها. 
، يظهرها ابلبكاء على صدره نسيم، يشعر ابهلدوء ابلبكاء على صدر نسيم

 ن الذي يشعر هبا سيختفي.ز احل كل ،مينسر يشعر أنه ابلبكاء يف حج

 الغضب (3
 املشاعر أحد هو كريتش يف تصنيف العواطف، فإن الغضب وفًقا لنظرية

يف هذه احلالة، وجد الغضب بسبب عدم حتليق اهلدف. وهذا نفس األساسية. 
الشيء الذي عرب كريتش أن الشرط املهم إلاثرة الغضب هو اعرتاض حتليق 

ط مستمر. ال ينشأ الغضب بسبب ابحإ كانه ونيكاهلدف، خاصة عندما 
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اجه شيًئا ال و يعدم حتليق اهلدف فلط، ولكن ميكن أن حيدث ألن الشخص 
 57أيمل به أو يكرهه أيًضا، مث ينشأ اإلحباط أو التوتر فالغضب.

   
الغضب والكراهية مشاعر سلبية تنشأ بسبب التحفيز على شكل 

ا عنيفة، نوبة غضب، هنأب ةداعة ضباملشاعر الغا اضطراابت خارجية. توصف
الوجه  منزعجة، مسيئة وعدائية. التعبريات الغاضبة شائعة يف تعابري مزعجة،

والكلمات واألفعال والصمت. متت مناقشة اقتباسات الغضب من الشخصيات 
 يف هذه الرواية على النحو التايل:

"وقفت أمامه بدور عاجزة عن النطق، عاجزة عن أن ترفع يده اب 
 58شي ء عميق مدفون يف أعماقها منذ الطفولة."، بهر ضتو  زنحل

ار، اهنالت فوق دأمسكت بدور احلزم اجللدي وراحت تضرب اجل" 
اجلدار ضراب، كأمنا اجلدار هو زوجها وأبوها وعمها وجدها والشيطان و هللا، 
أرادت أن ينتهاوى اجلدار ويسقط، أن تسمع أنينه إبذهنا، أن تدوسه 

مكانه اليسقط، بلغ هبا الغضب مده، أمسكت  يفي قب راداجلبقدمها. لكن 
ذراعيها وساقيها  ،ااحلزام اجللدي وراحت تضرب نفسها، تضرب جسده
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وفقذيها. من قمة رأسها إيل بطن قدميها راحت تضرب ابحلزام اجللدي، 
 59حيت هتاوت إيل األرض تئنّ كاحليوان اجلويح. "

هرها بدور بسبب أظ يتلا ةضبغااملشاعر ال بناًء على االقتباس أعاله
اليت تسببت يف إصابتها. عندما يكون شخص غاضباً، تصل عواطفه معاملتها 

  ذروهتا، وال يرتدد الشخص يف إيذاء األشياء حوله.ىلإ

 اخلوف (4
اخلوف هو عاطفة مرتبطة ابلشعور ابلتهديد من شيء ما. تلعب مشاعر 

دد احلياة. هت قد يتلال اكاخلوف دورًا مهًما يف الدفاع عن النفس ضد املش
عاطفة اخلوف هلا جمال واسع. اخلوف ليس فقط حول اجلوع، وخيسر شخص 

س، ولكن أيًضا اخلوف من املوت واآلخرة. سيتم مناقشة االقتباس من ؤ بما، وال
 اخلوف من شخصية بدور على النحو التايل:

" منذ السابعة من عمرها كانت  ختاف هللا، تغلغل اخلوف إيل حّد 
ك الشجاعة أن تعرتف لنفسها ّبا بدور يف خياهلا, وما حيدث هلا لمت مل ،هكر ال

 60اقرتفت آاثما كثية أثناء النوم." اذ طفولتهيف أحالمها، من
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خوف بدور من إهله، فهي خائف من الذنوب  بناًء على االقتباس أعاله
 اليت اقرتفها.

 إيلط دخلت وراءه كأمّنا متشي يف النوم، وقفت ظهرها للحائ"
لسخن، انتفضت وهي واقفة، سرت يف كيا ئها قشعريرة رعشة ا هادسج

 61ف غامض."الربد، وخو 

اخلوف الذي تعيشها بدور ألنه كان مبفرده مع  االقتباس أعاله بناًء على
نسيم يف غرفة واحدة. عادة ما تتميز مشاعر اخلوف مبشاعر غري عادية مثل ما 

 د.لرب ا نم شاتعر حدث لشخصية بدور، الشعور ابخلوف واال

 

 العاطفة اليت ترتبط ابلتحفيز .2
 شعر األمل (1

جسد، وميكن أن للميكن تفسري األمل على أنه شيء سيء حيدث 
 كما يشعر بودور يف االقتباس التايل:  .حيدث للجسد والعقل وحىت الروح

"الكتابة نقمة مش نعمة اي دكتور، الكتابة عذاب وأمل ودموع ودم. 
ار و ليل، الكتابة مرض مزمن اي وهنر اهن لليل الكتابة صرب طويل وشغ

ة الرواية، مش بادکتور، مالوش عالج غي الكتابة الكتابة احلقيقية، كت
                                                                                                          

                                                             
.25 ، صزينةوال السعدوي، ن  61



35 
 

 
 

الكتابة يف النقد األديب اي دكتور، النقد األديب ده مهنة طفيلية، زي الديدان 
 62الشريطية، تعيش على دم غيها، على دم الرواية."

األديب والكتابة جعلتها معذابً  قدالن بتاك  سداالقتباس أعاله أن ج بناءً 
الصرب ويقضي ليالً  ريضاً. وحبسبه فإن كتابة النقد األديب جيب أن يطولوم

وهنارًا، ووفًقا هلا فإن كتابة النقد األديب مثل مرض مزمن، ألن كتابته جتعله 
 مضطرًا للذهاب إىل طبيب نفسي.

 
 العاطفة اليت ترتبط بتلدير النفسي .3
 لشفالو  النجاح (1

لفشل شيئان مرتابطان. ميكن احلكم على هذين الشعورين من اح وانجال 
أنه جيب حتديد النجاح والفشل من منظور  تشير تصورات الناس، كما ذكر ك

الشخص نفسه. قد يشعر أنه جنح عندما يرى اآلخرون أنه انجح. يقع النجاح 
لتصنيف  تشكري ةير نظ والفشل يف فئة املشاعر اليت تسيء إىل التقييم الذايت. يف

العاطفة، فإن مشاعر النجاح والفشل هي مشاعر مرتبطة بشكل عام ابإلجناز. 
من املمكن حتقيق هذا اإلجناز ، فسيتم تسميته جناًحا ، بينما إذا تعذر  ناإذا ك
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كما يشعر بودور يف االقتباس  63حتقيق اإلجناز ، فسيتم اإلشارة إليه ابلفشل.
 التايل:

أًن فاشلة اي  -يف  البلد ، أمسك ًنر على علم.، أةر مإ حجنأ إنيت اي بدور"
 دكتور، أًن فشلت يف أهم شي يف حيات 

 يه أهم شي يف حياتك اي بدور ؟إو  –

 مش عارفة، عندي إحساس ضحيت أبعز شي حبيايت أجل. - 

 اتفهة زي إيه مثال ؟  -

 ةر و صلا ة،زي مثالً الكرسي يف اجلامعة، االسم ابلبنط العريض يف اجلريد -
ل الربواز، شرف العيلة الكرمية، الزوج احملرتم العظيم، الفيال الكبية يف اخد
 ، األهبة الفارغ ده  اردن سييتج

 وأعز شي يف حياتك -

 64بنيت اي دكتور." -
، لكنها ايف االقتباس أعاله ينص على أن بدور كان انجًحا يف مسريهت

أهم شيء يف  يف لشف اهنأ فشل يف احلفاظ على شرفها وشرف أسرهتا، كما
ورماها على جانب حياهتا، أال وهي عدم إجناهبا هلا. طفل، أجنب طفلها، 
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من أجل رجل مل حتبها، وفشلت يف زواجها ، ألهنا تزوجت من رجل مل  قيالطر 
 حتبها.

 
 العاطفة املتعللة بشخص آخر .4

 احلب (1
 هواحلب هو شعور أو العاطفة إجيابية يعطى ملخلوق أو شيء. احلب 

وية وفلسفة احلب هي صفة جيدة تثري كل اللطف والرمحة. ال ق يةطفعا ةفطاع
نسني ولكن أيًضا جتاه اآلابء واألصدقاء جلابحلب بني ا يقتصر الشعور

فعلماء النفس واالجتماع يصفون احلب أبنه  65واحليواانت األليفة وغريهم.
ى يقض انمعظم على أن عاطفة يتعلمها وميارسها اإلنسان يف حياته ويؤكدون

احلب بني الرجل واملرأة: هو  66ثور على احلب يف حياته.ه يف حماولة العاتحي
 ذكر وأثين فيها يعترب الفرد احملبوب على أنه شخص كامل نيعاطفة قوية ب

 67األوصاف فيصفي على قواه وفضائله قيما مثالية ويتغافل عن عيوبه.
 ي.او وهذا كما شعرت بدور يف رواية زينة لنوال السعد
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وتفرّقت اجلموع، وظّلت هي متشي إيل جواره حّّت هرة ظاالت تهنا "
 68 زراعية وميضي هبا حّّت املوت."نيهناية العمر، تريد أن حيملها ب

" كانت حتّب نسيم وتريده، حتلم به، والتستطيع احلياة بعيدا عنه، 
 يفتفضل أن تعيش معه يف الغرفة ابلبدروم على أن تعيش مع أبيها و أمّها 

 69يف جاردن سيت. " ةبي لكا اليفلا

ور داحلب بدور حلبيبها نسيم، حيلم ب شعور بناًء على االقتباس أعاله
ابلقدرة على السري جبانبه حىت هناية حياته، وتفضل العيش مع نسيم علي أمها 

 و أبيها.

 الكراهية (2
وفقًا لكريتش أن الكراهية أو مشاعر الكراهية هلا عالقة مبشاعر الغضب 

يز مشاعر الكراهية بظهور الرغبة أو الرغبة يف تدمري موضوع تمت د.سحلاو  ةري لغوا
ة ال تنشأ فقط مشاعر الكراهية أو النفور / اإلحجام يهالكراهية. مشاعر الكرا

مما يؤدي إىل الرغبة يف التجنب وعدم النية يف التدمري. لكن من انحية أخرى، 
ا ابلرضا. ينشأ دً أبر يشع نل همري ستستمر مشاعر الكراهية يف داخله، وقبل تد
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ة لنوال نوهذا كما شعرت بدور يف رواية زي  70الشعور ابلرضا عند تدمري اجلسم.
 السعداوي.

 
" يف أعماقها مل ترغب بدور الدمهيي أن تكون ًنقدة أدبية، ترى أن 
الناقدة ألديب أقل قيمة من الكاتب الرواثي أو الشاعر، أو الكاتب 

  71".ياثنماملسرحيي أو السي

عمري أكره النقد اي دكتور، عمري ماكنت عاوزة أكون  ولط "
النّفاد كاثنت متطّفلة، زي الد يدان  ،ًنقدة. النقد األديب مهنة طفيلية

الشريطية، تعيش علي حساب شخص آخر، عنده مواهبة، عنده اكثفاء 
 72ذايت."

 بليق الو  ابيً ، يكره بدور حًقا أن يكون انقًدا أدبناًء على االقتباس أعاله
 ه.يكون انقًدا أدبًيا، ألنه عمل مزعج ابلنسبة لن أ

 

                                                                                                          
                                                             

70 Ayu Septiana, Marii, and Murahim, ‘Klasifikasi Emosi Tokoh Nathan Dalam 

Novel Dear Nathan Karya Erisca Febriani: Kajian Perspektif David Krech’, Jurnal Bastrindo: 

Universitas Mataram, 1.1 (2020), hal 22. 
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39

 الباب اخلامس

 اخلامتة

ه الرسالة العلمية تريد الباحثة أن تلخص النتائج والتوصيات ذيف ختام ه
 .اليت حصلت الباحثة يف مرور كتابة هذه الرسالة العلمية

 النتائج .1
علق يتا م يعيمج نع قةبعد أن حبثت الباحثة عميًقا يف الفصول الساب

أخذت الباحثة النتائج فيما هبذه البحث، فوصلت الباحثة إىل النتائج التالية. 
 ي:لي

العاطفة املتضمنة يف الرواية  صورومن النتافج اليت وجدهتا الباحثة أن 
، وهي العاطفة األساسية، وهي أشكال"زينة" لنوال السعداوي تكون يف أربعة 

شعر األمل ابلتحفيز هي  املتعلقةطفة عاال مث .نز واحل ،الغضبو  ،واخلوف ،الفرح
ة بشخص قمث توجد العاطفة املتعل .وهي الفشل والنجاح قييم الذايتبت املتعلقةمث 

 آخر، وهي احلب والكراهية.
 

 التوصيات. ب
وي اسعدلأجرى حبث بعنوان "النقد عواطف يف رواية "زينة" لنوال ا

ن عيوبو. ىنا بعض من م لوخيال  ونأب ثة)دراسة سيكولوجية أدبية( وتقر الباح
 التوصيات، وهي ما يلي:
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العربية وأدهبا يف املستقبل من اختيار  . وأتمل الباحثة أن يتمكن طالب اللغة1
مواضيع حبث متنوعة، ألنه ال يزال هناك العديد من األعمال األدبية ذات 

 .املشكالت املختلفة ابستخدام نظرايت وأساليب خمتلفة
معة العامة ومكتبة كلية األدب والعلوم فر مكتبة اجلاتو ن أ حثابلا ملأيكما .2

 للغة العربية وآداهبا بشكل خاص وأن توفرااإلنسانية مراجع كافية لطالب 
الكتب العربية وخاصة األدب كالقصص والشعر والرواية و القصة القصرية.
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