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 هذا البحث
ىل كلية اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتاإمقدم   

 إلمتام بعض الشروط للحصول على اللقب العاملى
 ىف علم اللغة العربية وأدا

 

 وضع
  جايتوسوكرياين أ

 ٠٤١١١٧٠٤: رقم الطالب 

 
 

  

أداشعبة اللغة العربية و  
 كلية اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية

 جوكجاكرتا
٢٠٠٨ 
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 ب

  هداءالشعار واإل
 
 

  الشعار   . أ

  

إِنَّ النّفْس ألمّارةٌ بِالسّوِء إِال ما رحم ربِّي إِنَّ  وما أُبرِّئ نفِْسي

 )سـورة يوسف(غَفُور رحيم ربِّي

 

  اإلهداء    . ب

  :أهدى هذا البحث خصوصا إىل

  إىل والدي الكرميني. ١

  وزوجي احملبوب. ٢
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 هـ

Abstraksi 

Mawqifu wada’ dalam antologi cerpen Syahrul ‘Asl merupakan salah 
satu karya yang menarik perhatian penulis karena kedua tokoh utama dalam 
karya ini memiliki sifat yang bertolak belakang satu sama lain. Secara garis 
besar jika diaplikasikan sesuai teori Peter Salovey dan Jack Mayer sebagai 
pencipta istilah “kecerdasan emosional”, maka karya ini menunjukkan 
seorang tokoh bernama Abdul Qawi dengan kecerdasan emosional rendah, 
begitu pun sebaliknya Abdul Wahid dengan kecerdasan emosional tinggi.  

Dalam bahasa sehari-hari, kecerdasan emosional biasanya disebut 
sebagai “akal sehat”. Hal ini terkait dengan kemampuan membaca 
lingkungan politik dan sosial, dan menatanya kembali; kemampuan 
memahami dengan spontan apa yang diinginkan dan dibutuhkan orang lain, 
kelebihan dan kekurangan mereka; kemampuan untuk tidak terpengaruh oleh 
tekanan; dan kemampuan untuk menjadi orang yang menyenangkan, yang 
kehadirannya didambakan orang lain. 

Abdul Qawi yang memilki kecerdasan emosi cenderung lebih rendah 
daripada Abdul Wahid, akhirnya memutuskan untuk tetap meneruskan 
tugasnya setelah mempertimbangkan antara melarikan diri dari tugas dan 
hidup tanpa kendali aturan yang mengikat atau meneruskannya. Dia memilih 
meneruskan tugas karena di depannya terdapat jalan yang dapat 
memberikan petunjuk untuk tugasnya tersebut yaitu dengan menaiki pesawat 
yang dibawa oleh Nuh, dia dapat mengetahui arah selatan yang menjadi 
satu-satunya petunjuk dalam melaksanakan tugasnya. Jika dilihat dalam 
cerita tersebut, Abdul Qawi yang selalu bernada ketus kepada sahabatnya 
dan mementingkan kesenangannya sendiri serta tanpa berpikiran panjang, 
maka hal tersebut sesuai dengan keputusan yang diambil. Tampaknya dia 
tidak mau menanggung resiko yang mungkin lebih besar, hal tersebut benar-
benar menunjukkan bahwa tokoh dengan kecerdasan emosi rendah hanya 
mementingkan kenikmatan bagi dirinya sendiri. Sedangkan yang terjadi pada 
tokoh Abdul Wahid berlawanan dengan sahabatnya. Seolah menginginkan 
kehidupan yang nyata, dia percaya dimana pun orang hidup tidak akan 
pernah dapat lari dari aturan yang mengikat. Karena dia menginginkan 
sesuatu yang jelas, maka dengan pemikirannya yang panjang dia 
memutuskan untuk melepaskan tugas yang dimiliki bersama sahabatnya 
karena tugas tersebut tidak memiliki kejelasan sama sekali. Tugas yang 
hanya berada di dalam sebuah amplop yang tidak boleh mereka buka 
sebelum sampai di tempat tujuan yang tidak jelas, karena hanya arah selatan 
yang menjadi satu-satunya petunjuk yang mungkin saja akan 
membahayakan diri mereka sendiri. 
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التقدير و الشكر كلمة  

 العظيم األعظم، العليم األعلم الذى علم بالقلم، علم احلمد هللا  الكرمي األكرم،

والصالة والسالم علي سيدنا حممد الذى جاء . محدا كافيا على نعمه. اإلنسان مامل يعلم

  .بالشريعة اإلسالمية لتحرير العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد، أما بعد

الرغم من أنه بعيد من الكمال فقد مت هذا البحث بعون اهللا وتوفيقه ورمحته، وب

إن هذا البحث اليتم إال مبساعدة . والتمام، فإنه مما اشتدت إليه الباحثة ىف تكميله وإمتامه

فيجدر بالباحثة أن تعرض كال منهم الشكر . الذين بذلوا جهدهم واهتمامهم ذا البحث

  :اجلزيل، وأخص بالذكر منهم

ب الدين قليوىب املاجستركعميد كلية األداب فضيلة األستاذ الدكتوراحلج حممد شها .١

  جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا
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  فضيلة األستاذ الدكتور ألوان خريى املاجستر بوصفه رئيس شعبة للغة العربية .٢

الدكتورأندوس حبروم بنيامني كمشرف هذا البحث الذى قد بذل جهده ىف تنسيق  .٣

  .األلفاظ واألفكار

  أمي و أيب  .٤

   زوجي احملبوب .٥

  

  

  ١٤٢۹ ربيع الثاين  ١٦جوكجاكرتا، 

  ٢۰۰٨   أبريل   ٢۳                                            

  

    أرياىن كوسوما جاتى
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  فهرس البحث
  

  صفحة

   أ......................... .................................... صفحة املوضوع

  ب.......................... ...................................الشعار واإلهداء

  ج........................ ...............................رسالة املشرف الرمسية 

  د ............................. ................................صفحة املوافقة 

  هـ........................... ...................................جتريد البحث

     و......................... .............................كلمة الشكر والتقدير 

  ح. ........................... ................................فهرس البحث

  ١ ........................................... ...........مقدمة : الباب األول 

  ١....................... ......................خلفية املسألة  . أ

  ٤........................ ....................حتديد البحث . ب

  ٥........ ..........................اغراض البحث و منافعه  . ج

  ٦........................... ................التحقيق املكتىب   . د

  ٧.................... .........................منهج البحث   . ه
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  ٩...................................... ..اإلطار النظرى  . و

  ١٧.........................................نظام البحث  . ز

   اللمحة املوجزة الدراسية حول قصة قصرية:الباب الثاين 

  ١٩.......... ..................لنجيب حمفوظ"  موقف وداع "

  ١٩.......... ........................... ...إختصار القصة . أ

  ٢١...........................................وصف القصة. ب

   التحليل السيكولوجى عن الذكاء االنفعايل ىف عبد :الباب الثالث 

  ٢٤......................................القوي و عبد الواحد

 عبد القوي كاء االنفعايل عند التحليل السيكولوجي عن الذ. أ

.. ........................................................٢٤  

 عند عبد التحليل السيكولوجي عن الذكاء االنفعايل. ب

  ٣١.................................................. ....الواحد

   ٣٨..و عبد الواحدحتليل املقابلة عن الذكاء االنفعايل بني عبد القوي. ج

   ٤١...................................... ................ االختتام :الباب الرابع 
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  ٤١................................... ............اخلالصة   . أ

  ٤٤............................... ............االقتراحات . ب

  ٤٤.........................................كلمة االختتام . ج

  املراجع

  لنجيب حمفوظ" العامل اآلخر"مالحق قصة قصرية 

  ترمجة احلياة جنيب حمفوظ
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  الباب األول
  مقدمة

   املسألة خلفية  . أ

 حتى, وتطورها احلضارة تقدم عند سيكولوجية سيطرة اإلنسان افتقد قد

 أدبية سيكولوجية مهمة من ليس بل. السيكولوجي التحليل تناسق آنذك يتطلّب

 يهدف , التعريف حيث من و. السيكولوجية التطبيقية املشكلة تلك حنو حيلّل أن

 حتليل وفّر وقد. األدبية األعمل ىف نفسية زوايا ويدرك يفهم أن أدبية كولوجيةسي

 هلم وإفهامه إدراكه حيث من واتمعية الشعبية للمتطلبات األديب السيكولوجي

 من ويرجى. األديب األعمال رجال عن التعريف ىف ذلك ويتمثّل. مباشرة غري

 ىف التشويهات مع التحويالت و التناقضات من عددا اتمع يدرك أن, ذلك

  .احليوية أحواهلم

ويعد حتليل السيكولوجية األدبية حنو األعمال األدبية شيئا متجاوزا عن 

 موضوعان عن -  من قبل السيكولوجية و األدب - ألنّ كليت الزاويتنن. احلدود

بيد أنّ األديب يبحث ىف األشكال الشخصية اليت .اإلنسان ومجيع أحواهلم العامة

مهما كان السيكولوجي يبحث عن الشخص الذي قد خلقه اهللا . يلها الكاتبخي
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٢  
  
  

وبرغم أن يكون  الشخص الذي يوصف ىف األدب . حيا حقيقيا ىف هذه العامل

, ولذلك. جيب على الكاتب أن يتخذ الشخص احلقيقي للمثال ىف ختيله, متخيال

يستخدم , العمل األديبفإذا أردنا أن حنلّل األشكال الشخصية و طبيعتها ىف 

 ,الباحث األديب مبادئا و نظريات سيكولوجية أساسا ملساعدة وصف شخص 

  ١ .سلوكية كانت أم طبيعة

ومن إحدى الطرق اليت تسمح لنا أن نستعملها إلدراك االتصال بني 

األدب هو التحليل من حيث العناصر اليت جندها ىف سيكولوجية سيكولوجية و 

وهذه الزاوية الشخصية هي موضوع رئيسي . األشخاص املتخيلة ىف العمل األديب

  ٢.لسيكولوجية أدبية

 إدراك خالل من أوهلما, طريقتان األدبية السيكولوجية ىف البحث ولعمل

 يعين أن, وثانيهما. األديب العمل للتحليل وتطبيقها السيكولوجية النظريات وفهم

 النظريات وحيدد خيتار مثّ , للبحث موضوعا األدبية األعمال من أحدا  الباحث

  .امللهوف البحث وتالئم تناسق اليت السيكولوجية

                                                 
Wiyatmi, Pengantar Kajian Satra, (Yogyakarta: Pustaka), 2006, hal. 107.١  

٢Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna, S.U, Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2007, hal. 343     
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٣  
  
  

 إحدي تأخذ بأن الثانية الطريقة الباحثة أخذت, البحث هذا عمل وىف

 حتدد مثّ. أوال حمفوظ لنجيب" وداع موقف "العنوان حتت وهي األدبية األعمال

  .للبحث املناسبة السيكولوجية النظريات

 يعةطب هلا األدبية األعمال من حمفوظ جنيب كتبه ما أنّ الباحثة ورأت

 الشخصية أى األوىل الشخصية عن وفضال , والشديدة القوية الشخصية

 الطبيعة وشديدة قوية من اخلصوصية هذه تؤخذ أن يليق ولذلك. األساسية

 يدرك أن سوى قصد وال. أدبية سيكولوجية حتليل خالل من البحث ملوضوع

" وداع فموق "القصرية القصة وكانت. وأعمق األديب العمل من يكون مما أكثر

 ألنّ , الباحثة اهتمام جاذبة" العسل شهر "القصرية القصص جمموعة من خمتارة

 ومتخالفة متناقضة طبيعة هلما األديب العمل هذا ىف أساسيتان شخصيتان هناك

 ومايري Peter Salovey سالويف قاله ما تطبيق خالل ومن.  بعض من بعضها

Jack Mayer  ّماحيث, االنفعايل الذكاء مصطلح كمخترعى تعتربان بأ 

 تدلّ كان مهما. زهيد انفعايل ذكاء له من على القوي عبد شخصية تدلّ كان

  .رفيع انفعايل ذكاء له من على الواحد عبد شخصية
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ذهنا "أنّ الذكاء االنفعايل هو ما يسميه , و كما جيرى عليه كثري منا

 واالجتماعية أي قدرة إدراك البيئة السياسية. (common sense)" سليما

قدرة إدراك ما يعنيه وحيتاج إليه اآلخرون , من حوله و يساهم ىف بناء تلك البيئة 

و عدم التأثري , و إدراك ومعرفة فضائل ونقائصهم, حوله عفويا من تلقاء نفسه 

وكونه مسرا ومصدر البهجة لآلخرين كما يرجى حضوره ىف , بالضغط البيئي 

  ٣.كلّ ساعة وظرف

 والتأثري االنفعال السهلة الشخصية طراز من هو القوى عبد كان و

 الفهم السهلة الشخصية  طراز من فهو الواحد عبد أما و. والشدائد بالضغوط

 الطبيعتني كلتا وتعرف. آلخرينا ومرادات حملتاجات مكافأته وسرعته واإلدراك

 حدوث باعتبار موما أسباب عن قشتهم ومنا حماورم خالل من املتعارضتني

 قبل األحداث و الوقائع عن التذكّر ىف وساعدا. موما بعد - القصة ىف – احملاورة

 واألحداث األمور من هلما وقدحدث. والقوة بالشدة بآراءمها التزما مهما , املوت

 عدوائية ذا القوي عبد أنّ لنا يبدو قد و. فيها وحتاورا تعارضا الىت املوت قبل

 نقيصة وهجومية عدوائية عبدالواحد أنّ لنا بدا قد , وكذلك . شديدة وهجومية

                                                 
٣ Steven J. Stein, Ph.D, dan Howard E. Book, M.D, Ledakan IQ, (Bandung: Kaifa), 

2002, hal. 31.  
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 من والظواهر املعاىن تلك وتظهر. يسهيه مبا صديقه يذكّر أن طبيعته من واليزل

  :احملارة من التالية النصوص مقتطفة

  ..."الورق يلعبون كانوا.....أجل" 

  "بعيد من اللعب أتابع أنا وجعلت" 

  "ذلك من وحذرتك" 

  "أتفرج أن دون اللعب أرى أن أملك ال ولكين"

  ٤"ابتعد لك قلت"

 حتديد البحث . ب

لبحث ىف مسألتني حددت الباحثة هذا ا, و بناء على ما سبق ذكره 

 :اآلتيتني 

  حمفوظ؟ لنجيب" وداع موقف "القصرية القصة صورة كانت كيف -١

 يذكران اللذين القوي عبد شخصية وبني  الواحد عبد شخصية بني الفرق ما -٢

  مايري؟ و سالوىف بطريقة حمفوظ لنجيب" وداع موقف "القصرية القصة ىف

  فعه ومنا البحث أغراض - جـ

                                                 
  ١٤٠.  ص٢٠٠٦, )دار الشروق: القاهرة (,شهر العسل,  جنيب حمفوظ٤
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 حبث فيها تدخل و-,العلمية البحوث من حبث أي أغراض أنّ عرفنا كما

. العلمية الرمسية واملراحل باخلطوات املستنبطة املشكالت معاجلة إىل يهدف - أديب

 املعارف لتقدم وتطبيقا نفعا يساهم الذي البحث هو املثايل البحث أنّ, وكذلك

 القصة ىف  األساسية الشخصية تصوير و لوصف البحث هذا ويهدف. واتمع

 الشخص عن والطبيعة السلوك حتليل و حمفوظ لنجيب" وداع موقف "القصرية

 دون الذكاء نفس يتملك الذي الشخص عن و ، مرتفع انفعايل ذكاء يتملّك الذي

  .واملبادئ النظريات من مايري جاك و سالويف بيتر قاله ما مبنطالق األول

نفع النظري من هذا البحث أما ال. نظرية و تطبيقية, وهلذا البحث منفعتان 

و أما النفع التطبيقي منه فهو . فهو مسامهة تطور النظريات ىف سيكولوجية أدبية

مسامهة الترقية واالرتقاء واإلدراك بكثري من املعلومات احملتاجة إليها واملناسبة ىف 

وخنص هنا ىف القصة , عمل قراءة العمل األديب وفهمه من جهة فن سيكولوجية 

و يعطى التصوير من زاوية سيكولوجية . لنجيب حمفوظ " موقف وداع" رية القص

يرجى من هذا البحث أن يكون زائدا مزودا , وكذلك . املتصلة بالذكاء االنفعايل

  .للباحثني من بعد الذين سيدربون ويطبقون نظرية سيكولوجية ىف حبوثهم الرصيدة

   املكتىب التحقيق  . د
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 من الباحثون يضعها البحثية املواضع معرفة كتبيةامل الدراسة أهداف ومن

 بعض ومن. واملواضع الطرق , الكاتب أو الشخصية بالشكل يتعلّق مما قبل

 مقتطفات ىف" شاي فنجان "قصرية قصة هو املذكورة العوامل بأحد يتعلّق األحباث

 هذه احلسىن أليكس حبث وقد". العسل شهر "وهي" وداع موقف "نفس خمتارة

 لقصة الكرمي الباحث ورأى. السيكولوجي التحليل بطريقة ٢٠٠٥ عام صةالق

 بالرجل يقع ما ألنّ الطريقة ذه القصة يبحث أن به جيدر أنه" شاي فنجان"

 بنظرية يبحث ألن جمذّب اجلنسية اخلياالت من القصة تلك ىف الشخصية كإحدى

  . شعوري بالال  اهتمامه يركّز الذي فرويد سيجموند

 أدبية سيكولوجية بطريقة األدب كلّية ىف املبحوثة األدبية األعمال وأكثر

 , مث ومن . التحليلية سيكولوجيته من أى فرويد سيجموند نظرية مبدأ من ينطلق

 بأن وهو. قبل من الباحثون عليه جرى ما غري على حبثا تعمل أن الباحثة أرادت

. مايري جاك و سالويف بيتر قاهلا لىتا االنفعايل الذكاء بنظرية البحث وجتري تعمل

  .القصة هذه ىف األساسية الشخصية بطبائع  تناسب  النظرية هذه أنّ جبانب

 Hubungan "حبثها ىف سيتياوايت كانت, اآلخر البحث ومن

Kecerdasan Emosi dan Kecenderungan Berperilaku 

Delinkuen pada Remaja " ةدرج ارتفعت كلما أن حبثها من جتد 
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 وبالعكس. والعدواين اهلجومي لألعمال ميل درجة فتنخفض االنفعايل الذكاء

 شيئا يعمل ألن امليل درجة فارتفعت االنفعايل الذكاء درجة اخنفضت كلما

  .االنفعال تدبري بناحية يتعلق والعدواين اهلجومي أن على ودل. وعدوانيا هجوميا

, اآلداب كلّية ىف يةالعلم واملصادر الكتب بعض واطّالع مراجعة وبعد

 هذه حمفوظ لنجيب" وداع موقف "القصرية القصة ىف  البحث بأنّ الباحثة أكّدت

 النظرية مع جارية غري أي قبل من الكلية هذه ىف البحوث جمري جارية غري

" كاليجاكا سونان "جلامعة اآلداب كلية طالب عند  املستخدمة السيكولوجية

  . احلكومية اإلسالمية

  البحث  منهج هـ

 املصادر إىل حبثه ىف الباحثة ترجع حبث وهو. مكتيب حبث البحث هذا إن

  :يلي كما البحثية األبعاد و النواحي بعض الباحثة تبحث و. املكتبة ىف املوجودة

 موقف " القصرية القصة هو البحث هلذا األساسية املادة أي :  املوضوع -١

   .حمفوظ لنجيب" وداع
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 الواحد وعبد القوي عبد نفس ىف االنفعايل الذكاء عامل هي : البحثية الناحية -٢

  .القصة ىف أساسيان شخصان ومها ،

  احلقائق تشمل و . الثانوية احلقائق و األساسية  احلقائق على تشمل : احلقائق -٣

 ىف األشخاص  تصور اليت والفقرات واجلمل العبارات بعض على األساسية

 فترجع الثانوية احلقائق أما و.حمفوظ لنجيب" وداع موقف " القصرية القصة

 بعض و االنفعايل الذكاء كون على تدلّ اليت والفقرات واجلمل العبارات إىل

  مثل" وداع موقف " القصرية القصة سوى اخلارجية املصادر و املراجع

 Kecerdasan Emosi, Mengapa EQ Lebih"كتاب

Penting daripada IQ "كتاب و ، غوملني لدانيل" Ledakan 

IQ "وبوك ستني يؤلّفه.  

  :وهي واملراحل اخلطوات عدة الباحثة أجرت البحث هذا وىف

 التحليل ىف األدبية نظرياته و البحث بطريقة املتعلّقة احلقائق وتدوين مجع )١

  االنفعايل الذكاء مع عالقة هلا الىت األدبية الكتب بعض و السيكولوجي

  .احلقائق ىف املوجودة االنفعايل الذكاء ىف نظرياتال بعض اطّالع و حظة مال )٢
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 الذكاء عن املتمثّلة الشخصية و األشخاص صور بعض واطالع مطالعة )٣

  ".وداع موقف "القصرية القصة ىف االنفعايل

 و  عامة األدبية السيكولوجية بالنظريات املناسبة واالستنتاجات االستنباطات )٤

  .خاصا االنفعايل الذكاء

  النظري طاراإل. و

 كعمل األديب العمل ينظر الذي الفنون من فن هي األدبية السيكولوجية إن

 أو اخليالية األشخاص ميثله الىت اإلنسانية احلياة من األحداث على فيها يتضمن

. والسيكولوجي األدب بني تلفخي , املقوالت ناحية ومن ٥.الواقعية األشخاص

 و, الدارمي و , اخليايل العامل من بكثري يتعلّق األدب أنّ - آنفا عرفنا كما- ألنه

 دراسة ىف فيبحث السيكولوجي وأما .اجلماىل الفن إىل املندرجة املقالة و,  الشعر

  .النفسية العملية و اإلنسانية األحوال حول علمية

 أماو هي , فيها تلتقيان نقطة هلما لكن و,  خيتلفان أنهما الرغم على

 كمصدر احلياة و اإلنسان من ينطلق منهما كل و انطالقهما، ىف تشتركان

 به  يتعلّق وما  اإلنسان عن الكالم ىف السيكولوجي ينفصل وال. والبحث الدراسة

                                                 
 ١٤٠. ص, ٢٠٠٦, )دار الشروق: القاهرة, شهر العسل, لنجيب حمفوظ ٥
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  حتيطه الىت البيئة عن اإلنسان أحوال تنفصل ال وكذلك. فيه حبثه ميدان ألنه, 

 نفسية و باطنية جبولة نقوم ألن حيثنا الذي هو وهذا ٦.وأحواال طبيعة وتصبغه

 إنّ : نقول , لذلك و. الغامضة تنوعةامل اإلنسان أحوال خبايا عن يدور ما لنتعرف

  .السيكولوجية عناصره له األديب السيكولوجي

, صفاتية (األديب العمل ىف الشخصية و األشخاص وصف فإن, وباإلمجال

 : مها , طريقتني إىل ينقسم)الشخصية باهلواية يتعلّق وما وسلوكيا،, وطبيعية

 طريقة على أيضا التحليل طريقة وتطلق ٧.الدرامي وطريقة اإليضاحي طريقة

 الكالم أو والشرح التوضيح بوسائل القصة ىف الشخصية تصوير وهي. اإليضاحي

 غري الدرامي بطريقة  قصةال هذه ىف الشخصية تصور و. اشتباك و تعقيد بغري

 تعريض وأما. األشخاص سلوك و طبائع الكاتب ويصور يشرح ال بأن مباشرة

 الطرق من عددا الكاتب يستخدم. الطرق بعدة فيصور الدرامي بطريقة األشخاص

 الكاتب يستخدمها اليت الطرق أنّ الباحثة ورأت. بعض على بعضها تكتمل الىت

  :يلي كما القصة هذه ىف

                                                 
٦ Dr. Sangidu M. Hum., Penelitian Sastra: Pendekatan Teori, Metode Teknik dan Kiat, 

(Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya, UGM), 2004, hal. 40.  
٧ Siswantoro, Metode Penelitian Sastra: Analsiis Psikologi, (Surakarta: Muhammadiyah 

University Press), 2005, hal. 29 
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 جتريها القصة ىف ومناقشة حماورة هناك كان بأن وهي. احملاورة ريقةط - 

 أخرى بعبارة أو نفسها لألشخاص الصفات بعض لتصوير  األشخاص

 .األشخاص تنطقها العبارات ىف املتمثّلة النطق سلوكية

 النواحي مجيع ىف والشعور التفكري و األحوال وهي. والشعور التفكري طريقة - 

 ظاهرة نتيجة والكالم السلوك أنّ احلقيقة ىف و. األشخاص ائعطب على الدالّة

 .والشعور لألفكار

 الوقائع جتاه القصصى الشخص  فعل رد الطريقة ذه ويراد.  الفعل رد طريقة - 

 .اآلخرين وسلوك واألقوال واملشاكل واألحداث

  . للشخصية الطبيعة أنواع األدبية األعمال ىف الكاتب اخترع و - 

 ومالئمة مناسبة السيكولوجية النظريات إحدى أنّ الباحثة رأي وعند

 كما االنفعايل بالذكاء يعرف ما هي النظريات وهذه. الشخصية األشكال بأحوال

  . ومايري سالوفريي أقرها

  تعريف الذكاء االنفعايل .١
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عرف سالويف ومايري الذكاء االنفعايل أنه مهارة ملعرفة الشعور النفسية 

ثار العاطفة ملساعدة الفكر وإدراك الشعور و مغزاه وسيطرة وحصول مع انت

  .االنفعال بالدقيق ليستطيع أن يساعدالنمو االنفعايل والذكائي

أما عند رييوفني بر أون فيذكر أنّ الذكاء االنفعايل هو سلسلة 

املهارات وامللكات مع االستطاعة الال إدراكي الذي يؤثر مهارة األحد 

  ٨.ملتطلبات والضغوط البيئتيةليحصل على قضاء ا

اعتمادا على اآلرء املذكورة تستنبط الباحثة أنّ الذكاء االنفعايل هو 

 و التخلص من سلسلة املهارات ىف نفس الشخص الستيفاء املتطلبات و تنفيذه

وهذا االستنباط يتعلّق بناحية النفسية الشخصية و . الضغوط يظهره البيئة

االجتماعية مع الدفاع عن بعض الذكاء و العقل السليم و اإلحساس املهم 

وهذا ألنه يتعلّق الذكاء االنفعايل عالقة قوية . لينفعل مناسبا كل ساعة ويوم

 واإلدراك على ما احتاجه اآلخرون و مبهارة معرفة النفس ومهارة االستماع

وكذلك مهارة التقمص الوجداين ومهارة التعبري .  فضلهم ونقائصهم عفويا

  .العاطفي من حيث اإلنتاج واإلجيايب

                                                 
٨Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitiy 

Press), 2007, hal. 195  
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" . موقف وداع"هذه احلال هو ما يالئم مبا حدث ىف القصة القصرية 

شكل ألنّ مجيع هذه الطبائع يناسب بأحوال عبد القوي وعبد الواحدكال

  .الشخصي ىف القصة

  أبعاد الذكاء االنفعايل .٢

وكان سالويف و مايري مها أول من يعرف ويعرض عن الذكاء 

ورأى سالويف ومايري أنّ من له الذكاء االنفعايل العايل كان أحسن . االنفعايل

وكان يستطيع أن يعرب انفعاله بطريقة أدق .  من يعريف انفعاله وانفعال غريه

وكان من له  الذكاء االنفعايل . ار اآلخروين مبا يعربه من االنفعاالتحىت الحيت

يقدر أن يستخدم انفعاله ليساعد ىف تفكريه ويعيد لتهييكل االفعال يف نفسه 

وكان له االنفعال . حىت يسطيع أن يدرك من يشعر اآلخر من االنفعاالت

عال له سياق ليوجه وجهة نظرته إىل األشياء املهمة ويقدر لتجميل االنف

وجبانب ذلك . تفكريي ىف الطرق املعينة حنو تعبري شعور األحزان أو األغضاب

يستطيع أن يفهم وحيلّل االنفعال كما استطاع لفرق بني احلياء و الشعور 

وكان له قدرة لسيطرة انفعاله بطريقة تظهر املهارة . باخلطاء والغرية واحلسد

مساك للسلوكيات املتعلقة بدافع أو حافز وذلك مثل إ. الذكائية واالنفعالية له

  .االنفعال وقدرة لترك املسببات االنفعالية ىف التفكري العقلية
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 ٩وينقسم سالويف وما يري الذكاء االنفعايل إىل مخسة الدائرات األوىل

 :وهي 

  املهارة ملعرفة االنفعال ىف النفس  ) أ

وهلذه املهارة وظيفة . وهي املهارة األساسية من الذكاء االنفعايل

وعدم . وكذلك لتفتيش العاطفات البادية. لفحص العاطفة بني الفينة والفينة

  .القدرة لتفتيش العاطفة احلقيقة يدل على أنه يكون حتت مسيطرة االنفعال

  : مال الناس ملتابعة األساليب اخلاصة ىف معرفة وحل انفعاله وعند مايري

  الوعي النفسية )١

وهو االستشعار بأحوال القلب حني يصيبه ويقال له بأن له الذكاء 

ويؤسس صفاء تفكريه عن االنفعال خصوصيته . اخلاص ىف حياة انفعاله

 ويكون طيب صحة النفس. ويستقل و يتقن احلدود اليت بناه. الشخصية

وإذا كانت أحوال القلب غري . ومييل ألن يكون إجيابيا ىف معارضة احلياة

ويكون قادرا لفك النفس . مناسبة فال يكون قلقا وغري خائض ىف احلال

وكذلك يقال له بأنه حدادة وجهة نظرته تكون مشجعة . من الواقع أسرع

  .  ومساعدة لتدبري االنفعال

                                                 
٩ Daniel Goleman, Emotional Intelegence, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 2002, 

hal. 57-59 
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  اخلوض ىف املشكالت )٢

. ن باالنفعال وليس هلم قدرة لفك نفوسهم منهوهم من يسيطرو

ويكونون سهلي الغضب وغري . فكأنّ قلوم قد أخذ للمسيطرة

حىت خيوضوا ىف مشاكلتهم وال يسعون . مستشعرين للعاطفة والشعور

فيكونون ناقصني ىف سعي فك النفس من . لطلب الوجهة النظرية اجلديدة

وكثريا .  حلياة انفعاهلموليس هلم مسيطرة. أوحوال القلب الفاحشة

  .يشعرون بغلبة نفوسهم وغري السيطرة انفعاال

  التسليم )٣

على الرغم أن  كثريا ما يشعرون مبا شعروه فيميلون الستسالم 

هناك نوعان من هذا .أحوال قلوم كما هى ، حتى ال يطلبوا إىل تغيريها

ملسرة فينخفض األول من كان اعتادوا ىف األحوال القلبية ا: املستسلمني 

والثاين من يستشعرون بأحوال القلب الفاحشة . التشجيع واإلرادة للتغيري

وهم ال يعملون شيئا لتغيري . ويستسلمون كما كان وال يبالون مبا وقع

وهذا مثل من يصابون باالكتئاب . احلالة مهما يكونون مضغوطون بالواقع

  . واالنقباض واخلوض ىف اليأس

  االنفعالاملهارة لتدبري   ) ب
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وهي مهارة لتسلية  النفس وإخالع  القلق وسوء احلظّ و التأثر وعدد 

ومازال الناس هلم سوء املهارة يعثرون  . من سوء مهارة االنفعال األساسية

بالشعور الكئيبة واملتضايقة من حني أن من هلم ذكاء يقدرون أن ينهضوا من 

ة االنفعالية على املهارة وحتتوي هذه املهار. الوقوعة واالخنفاض ىف احلياة

  . لسيطرة النفس واملهارة لتسكينها

  املهارة لتشجيع النفس ) ج

وتكون هذه املهارة وسيلة للحصول على نيل اهلدف ومهمة ىف 

. ويكون الشخص له هذه املهارة أكثر انتاجا وتأثريا. تشجيع ومسيطرة النفس

و بإمساك النفس ىف وتقوم هذه املهارة على املهارة ملسيطرة االنفعال وه

  :وحتتوي هذه املهارة على. االمتتاع ومسيطرة اهلوى

الشخص الذي عنده قدرة ىف إمساك اهلوى هو . املهارة ىف مسيطرة اهلوى )١

وهم يكونون أكثر تأثريا وأشد . من أكثر استعدادا للحياة اجتما عية

وال واليكونون راسبا بسهولة . حكما وأقدر على معارضة اكتئاب احلياة

مستسلما و خيوض و ينخفض ىف ثقل القلق حىت ال يثقون وال يعتمدون 

. وكانوا موثوقا و معتمدام. على نفوسهم ويتقنون على قدرم ومهارم

  .ويستطيعون أن ميسكوا ما أراده نيال للمرام األعلى
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ويكون من هلم فكرة إجيابية أشخاص هلم رجاء . قوية للفكرة اإلجيابية )٢

 يقدوا لتشجيع نفوسهم ويشعروا بكفاية احليالة للحصول على أعلى حىت

  .املرام واألهداف

ومن ناحية الذكاء االنفعاىل كون من عندهم رجاء ليس مبعىن أنهم 

  .يفخون ىف القلق وال يكونون مكتئبا بسهولة

حنو الرجاء أي مبعىن أنه عندهم رجاء قوي بأنّ كلّ شيئ . التفاؤلية )٣

ومن . حيحا وإن كان يصيبه االخنفاض و اخليبة والفشلسيكون جيدا وص

وجهة نظرة للذكاء االنفعايل تكون التفاؤلية سلوكا يعتمد عليه شخص 

 .حىت ال يقع ىف عدم املباالة واليأس واالكتئاب إن كان عارضه الشدائد

  املهارة ملعرفة انفعال الغري  ) د

ة  معتمدة ومتعلقة  وهو مهار. وتسمي هذه املهارة بالتقمص الوجداين

ويكون . على الوعي النفسي الذي يكون مهارة اساسية ىف املعاملة واملباشرة

من عندهم التقمص الوجداين أكثر قدرة لقبض اإلشارات االجتماعية املستترة 

  .املشرية ملا احتاجها أو أرادها الغري

الفشل ىف إدراك وفهم ما يشعره اآلخر أو شعورهم هو نقص أوىل ىف 

الذي - ويصدر كل االتصال. لذكاء االنفعايل وعري حمزنة ىف كونه ناسا وبشراا
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١٩  
  
  

من مناسبة االنفعال ويكون من املهارة ىف التقمص –هو أصل املباالة 

  . الوجداين

  املهارة ىف اتصال الغري) هـ

وحتتوي . فن اتصال اجتماعي مع الغري هو مهارة لتدبري انفعال الغري

ال جيدا حني اتصال الغري و فاحصا لألحوال ومعامال مسيطرة االنفع: على 

كل من ناجحني ىف هذه . بطالقة وفامها وعامال باحلكمة ىف املعاملة بني الناس

املهارة ىف أي جمال من جماالت احلياة املتفضلة املعاملة الطالقة مع الغري 

 .سيكونون ناجحني أيضا ىف حيام

  البحث نظام  . ز

   :اآلتى النظّام على تتمثل أبواب أربعة على البحث هذا حيتوي

 و البحث، حتديد و البحث، خلفية على حيتوي مقدمة، : األول الباب

 نظام و البحث، منهج و النظري، اطار و, املكتيب التحقيق و منافعه، و أغراضه

  . البحث
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٢٠  
  
  

 لنجيب" وداع موقف "القصرية القصة عن املوجزة اللمحة : الثاين الباب

 فيها األساسى الشخص وصف و القصة، ملخص عن فيه البحث يدور و حمفوظ،

  .بيئتها أي واسطتها بعض و

 موقف "القصرية القصة شخصية ىف السيكولوجي التحليل : الثالث الباب

 الذكاء ىف السيكولوجي التحليل نظرية على مستخدما حمفوظ لنجيب" وداع

 ىف السيكولوجي التحليل على بابال هذا ويتناول. ومايري سالويف عند االنفعاىل

 لعبد االنفعايل الذكاء ىف السيكولوجي التحليل و ، القوي لعبد االنفعايل الذكاء

 وعبد القوي عبد بني االنفعايل الذكاء ىف  السيكولوجية املقارنة  مث ، الواحد

  .الواحد

 كلمة و, االقتراحات و اخلالصة على يشمل االختتام، : الرابع والباب

      .تتاماالخ
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  الرابع الباب

  االختتام

   اخلالصة  . أ

  :يأيت فيما تتمل البحث هذا خالصة إن

  حمفوظ لنجيب" وداع موقف "القصرية القصة صورة .١

 ألياما من يوم ذات - الواحد وعبد القوي عبد مها و -  رجالن  كان

 كأنهما جسدمها، إىل أرواحهما عادت موما من ساعات بعد ولكن ميوتان،

 عما باجلد يتذكرا أن وحياوالن موما، سبب يعلما أن يريدان و حائرتان

 طوال عاشاها و مرت الىت احلوادث بعض عن أيضا يتذكّرا و موما، يسبب

. بينهما عنيف جدل ىف ىمتض احملاولة هذه كانت مهما موما، وقبل حياما

 تفكري  إىل فيميل القوي عبد فأما . رأيه عن يدفع منهما واحد كل وكان

 هو و وتذكريه، صديقه حتذير إىل فيميل الواحد عبد وأما. وعاجل قصري

  .احلذر و شديداليقظة
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 ٤٢ 
 

 ىف يذكران اللذين القوي عبد شخصية وبني  الواحد عبد شخصية بني الفرق .٢

 فيما, مايري و سالوىف بطريقة حمفوظ لنجيب" وداع موقف "القصرية القصة

  :ياىل

 انفعال لتسكني يصعب أنه بل النفس قلق حل ىف ماهرا الواحد عبد كان  ) أ

 تدبري النفس قلق حل ىف مباهر فليس القوي عبد أما. امللتهب القوي عبد

 ال الذي الواحد عبد نفس عند هذا ويظهر. الواحد عبد صديقه انفعال

 القوي عبد يذكر زال وما للمهمة إجنازه سفر ىف واالمتتاع باملالذ تريغ

  .تفريطا شيئا يعمل لئال

 آخذا الواحد عبد من أدىن االنفعايل الذكاء ميلك الذي القوي عبد كان  ) ب

 دستور بال والعيش  اهلرب بني اآلراء اعتبار بعد  املهمة إجناز ليستمر

 يفتح سبيل أمامه يكون ألن اإلجناز اروخيت. االستمرار أو املقيدة ونظام

 اجلنوب جهة يعرف. نوح عند الطيارة بركوب وهو ملهمته إليه اهلدي

 كان القصة هذه إىل نظرنا وإذا. مهمته إجناح ىف وحيدا دليال تكون اليت

 مع فحسب بأموره ويهتم صديقه إىل باجلليف يقول الذي القوي عبد
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 ٤٣ 
 

 ال أنه ويري. الرأي من مباأخذه بفمناس التدبر و الطويل التفكري عدم

 الشكل أن على ذلك ودل. شرا أكرب العاقبة يتحمل و يقبل ألن يسلم

  .النفسي االمتتاع اهتمام جمرد املنخفض االنفعايل بالذكاء الشخصي

 فكأنه. القوي عبد نفس ىف وقع ما عكس الواحد عبد نفس ىف وقع وما  ) ج

 من يربئ فال الشخص يعيش أينما يتيقن احلقيقة احلياة الواحد عبد يريد

-النضج بتفكريه-فيأخذ املعني األمر يريد ألنه. املقيدة والدستو النظام

. أصال عالمةبادئ أي ظاهر شيئ املهمة لتلك ليس ألن املهمة النتزاع

 املوقف يصل أن قبل يفتحه أن له جيوز ال املظروف ىف تكون واملهمة

 إضرار عليها حيتمل اجلنوب جهة وهو الدليل مبجرد بذلك. املعني غري

 .للنفس

  

  االقتراحات  . ب

 العمل إدراك ىف املعلومات إعطاء و ترقية إىل البحث هذا ىف اهلدف يركز

 مع" وداع موقف "القصرية القصة ىف وخاصة سيكولوجي ناحية خالل من األديب
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 ٤٤ 
 

 من جي وير. االنفعايل بالذكاء واملتصلة املتعقلة سيكولوجي ناحية ىف تصويره

 ويفهم يدرك أن ليستطيع القارئ إىل البحث هذا خالل من املعيشة إدراك ناحية

 بطبيعة الشخص معارضة ىف يسلك أن كيف مثل وذلك. وزواياها احلياة نةاحي

  ".وداع موقف "قصرية قصو ىف الشخصي الشكل نفس ىف يكون ما

 موقف "لخيا يستخدم وهي األدب بتدريس املتعلقة أخري ناحية ومن

 طريقة أو األديب النقد وتعليم تعلّم عملية ىف اخليارية كمادة حمفوظ لنجيب" وداع

 موضوع يستمروا أن اآلخرين الباحثني فعلي البحث هذا نتائج كون ومن. البحث

  .األخري األدبية الدراسة بتركيز البحث هذا

  االختتام كلمة - جـ

، وإين على وعي تام ألن يقهوتوف اهللا بعون البحث هذا اختتام إىل أتيت

هذا البحث بعيد عن الكمال، ولذالك ترجو الباحثة على كل من تيسر له قراته 

  . واحلمد هللا رب العاملني. على تصحيحه البناء إذا وجد فيه اخلطأ والنقصان

 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



  املراجع

   املراجع اللغة العربية .١

  ٢۰۰٦، دار الشروق، القاهرة، شهر العسلحمفوظ، جنيب، 

 املنور معهد : كرتا جوكجا. إندونسى_عرىب قامس املنور. ورسون أمحد, منور
 :١٩٨٤  

  

   اللغة اإلندونيسيةاملراجع .٢

Boeree C, George, Dr., Personality Theories, Cetakan IV, Primasophie, 
Yogyakarta, 2006.  

Fananie, Zainuddin, Telaah Sastra, Cetakan III, Muhammadiyah University 
Press, Surakarta, 2002. 

Goleman, Daniel, Emotional Intelligence (Kecerdasan Emosi, Mengapa 
EQ Lebih Penting daripada IQ), cetakan keduabelas, PT. Gramedia 
Pustaka Utama, Jakarta, 2002. 

Manullang, M. Drs., Pedoman Teknis Menulis Skripsi, Penerbit Andi, 
Yogyakarta, 2004. 

Musthofa, Kanif Anwari, Khoiron Nahdiyyin, dan Alwan Khoiri, Panduan 
Penulisan Skripsi dan Munaqasyah, Fakultas Adab UIN Kalijaga 
Surakarta, Yogyakarta, 2006. 

Nurgiyantoro, Burhan, Teori Pengkajian Fiksi, cetakan keenam, Gadjah 
Mada University Press, Yogyakarta, 2007. 

Pradopo, Rachmat  Joko, Prof., Dr., Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, 
dan Penerapannya, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007. 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Ratna, Nyoman Kutha, Prof., Dr., Teori, Metode, dan Teknik Penelitian 
Sastra, Cetakan III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007. 

Sangidu, M.Hum., Penelitian Sastra: Pendekatan, Teori, Metode, Teknik, 
dan Kiat, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 
Yogyakarta, 2005. 

Setiyowati, Hubungan Kecerdasan Emosi dan Kecenderungan Berperilaku 
Delinkuen pada Remaja, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 
Yogyakarta, 1999. 

Siswantoro, Metode Penelitian Sastra: Analisis Psikologis, 
Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005. 

Stein,& Book, Ledakan IQ, Kaifa, Bandung, 2002. 

Wiyatmi, Pengantar Kajian Sastra, Pustaka, Yogyakarta, 2006. 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



  ترمجة احلياة جنيب حمفوظ

ولد مبنطقة غرمال ىف شاطئ مدينة . م باشاامسه جنيب حمفوظ عبد العزيز إبراهي

ويكون األسرة من مجلة املساكني و . ١٩١١ من ديسامبري ١٥القاهرة مصر ىف تاريخ 

: له ست إخوة . أبوه هو املوظف املنتقل املهنة إىل التجارة. ال يلتحق بالدراسة الكافية

. دطفولتهمويكون كل اإلخو ة له قد ماتوا من قبل من عن. أخان و أربع أخوات

  . فيصري جنيب الصغري يعيش بال مؤانسة اإلخوة

 اليشعر هو وأسرته -وكان ىف سنة السادة من عمره– ١٩١٧وىف سنة 

وذلك ألنه حيمله األسرة إىل منطقة ىف . أحواالحلياة الرسيخة ىف شاطئ مدينة القاهرة

ق باملدرسة وىف تلك السنة يلتح. شاطئ مدينة عباسية األنظف ويكون أشد مدنيا منها

يلتحق املدرسة املتوسطة والثناوية فؤاد - ىف ثالثة عشرة من عمره–وىف سنة . اإلبتدائية

وهذا .  يلتحق بالطبقة العليا ىف قسم الفلسفة جامعة القاهرة١٩٣٠مث ىف سنة . األول

  .وحيصل على شهادة العاملية ىف الفلسفة. يكون مباشرة بكون اقتصادية األسرة جيدة

وهو أحد األساتيذ  جبامعة - لتعريض من مصطفى عبد العزيزنال جنيب ا

االفتراق .  ليلتحق درجة الدوكتورة ىف قسم الفلسفة و التصوف لكنه أيب-القاهرة
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والفرق اتمعي الذي يشعرها من صغره واضطهاد الشعب باحلكومية ىف مصر جيعل 

  .وخيتار مهنة ىف جامعته مع الكتابة. التضامن ىف نفسه قويا

مث بعدذلك يكون مهنته .  يكون كاتبا ىف جامعته١٩٣٩- ١٩٣٦ منتصف وىف

ويعمل فيه . ويوظف ىف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف. متطورا قليال فقليال تدرجييا

ومنذ .  يتزوج- وهو ىف ثالثة وأربعني من عمره- وىف نفس السنة. ١٩٦٤حت سنة 

  .اف الفينذلك يكون التغري ىف مهنته ويوظف كاملدير ىف اإلشر

.  يستقبل جنيب مهنة املدير ىف معهد السينيما الوطنية ىف مصر١٩٥٧وىف سنة 

ويثبت فيه مثانية سنوات حىت يثبت بعضو ىف الس األعلى لإلشراف الفن واألدب ىف 

 يقف من ١٩٧١ىف سنة - وبعد يكون مشرفا لوزير الثقافة ىف مصر. ١٩٦٥سنة 

 الكتابة ويكون مراجعا أدبيا ىف جريدة يومية وظيفتيته ويعود للتعمق ىف مهنته هي

  ".األهرام"

وقد كتب سبعني قصة قصرية و ست وأربعني عمال خياليا ويتراوح النسخة 

- سنة احلادية وعشرين من عمره-١٩٣٢وأول العمل له ينشر ىف سنة . للدراما ثالثني

  ".املصر القدمية"ىف ترمجته بالعنوان 

  ".شهر العسل" ىف مقتطفته ١٩٧١ىف سنة " العامل اآلخر"وكتب 
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