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ABSTRAK 

Skripsi ini membahas bagaimana bentuk klasifikasi emosi tokoh Aku dalam 

cerpen Monalisa Mesir karya Yusuf Idris: Kajian perspektif David Krech. 

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan klasifikasi emosi tokoh Aku dalam 

cerpen Monalisa mesir karya Yusuf Idris. Jenis penelian yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan data-data tertulis yang diperoleh dari 

hasil pengamatan tokoh Aku dalam cerpen Monalisa Mesir karya Yusuf Idris yang 

mencerminkan klasifikasi emosi perspektif David Krech. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah cerpen Monalisa Mesir Kerya Yusuf Idris yang diterbitkan 

Daar al-Syuruq pada tahun 1990. Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah studi pustaka dan teknis baca catat. Data di analisis menggunakan teknik 

anlisis data dengan mengidentifikasikan, mengklasifikasi, menganalisis, dan 

menyimpulkan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat tujuh 

klasfikasi emosi perspektif David Krech pada tokoh Aku dalam cerpen Monalisa 

Mesir karya Yusuf Idris. Klasifikasi tersebut yaitu konsep rasa bersalah, rasa 

bersalah yang dipendam, menghukum diri sendiri, rasa malu, kesedihan, dam cinta. 

Klasifikasi emosi yang paling dominan pada tokoh Aku adalah klasifikasi emosi 

cinta, sedangkan klasifikasi yang lemas dalam tokoh Aku adalah klasifikasi emosi 

menghukum diri sendiri. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dalam 

meneliti dan mengembangkan penelitian yang berhubungan dengan teori klasifikasi 

emosi David Krech.  

Kata Kunci: Klasifikasi emosi, Tokoh, Psikologi Sastra.



 

 ز

التجريد
القصرية  القصة  يف  "أان"  لشخصية  العواطفية  التصنيفيات  صور  يف  البحث  هذا  يبحث 

: دراسة من املنظور دفيد كريك. يقصد البحث لوصف  "جيوكوندا مصرية" ليوسف إدريس
.  "جيوكوندا مصرية" ليوسف إدريستصنيفات عواطفية لشخصية "أان" يف القصة القصرية 

ي نوعي.  وصفي  حبث  هو  البحث  نوع  من أما  مأخوذة  مكتوبة  بياانت  البحث  ستعمل 
القصرية   القصة  يف  "أان"  شخصية  يف  إدريساملالحضة  ليوسف  مصرية"  الذي    "جيوكوندا 

القصة   هي  البحث  هذا  يف  بياانت  مصادر  لدفيد كريك. كان  عواطفية  تصنيفات  يظهر 
ريقة  . إن ط1990اليت نشرها دار الشروق عام    "جيوكوندا مصرية" ليوسف إدريسالقصرية  

مت   والكتابة.  القراءة  طريقة  و  مكتبية  دراسة  هي  البحث  هذا  يف  املستخدمة  البياانت  مجع 
ويظهر   واستخالص.  والتحليل  والتصنيف  التعيني  طريقة  من  البحث  بياانت  حتليل  إجراء 
القصة  "أان" يف  شخصية  يف  لدفيد كريك  عواطفية  تصنيفات  سبع  البحث  هذا  نتائج  من 

مصالقصرية   إدريس"جيوكوندا  ليوسف  الشعور  رية"  مفهوم  هي  التصنيفات  . كانت 
ابخلظيئة، و الشعور ابخلطيئة املدفونة، ومعاقبة لنفسه، واحلياء، واحلزن، واحلب. إن عظيم 
معاقبة   وأضعفها  احلبية  عواطفية  تصنيفات  فهو  "أان"  شخصية  يف  العواطفية  التصنيفات 

ث اقرتاحا يف البحث املتعلقة بنظرية  لنفسه. ومن الرجاء هلذا البحث  هي أن يكون البح
 التصنيفات العواطفية لدفيد كريك وتطورها.

التصنيفات العواطفية، الشخصية، السيكولوجية األدابية. الكلمةاملفتاحية:



 

 ح

كلمةشكرتقدير
نبينا حممد احلمد هلل الذي يقول احلق وهو يهدي السبيل، والصالة والسالم على  

السماء رسالة  به  هللا  جدد  املرسلني،  وإمام  النبيني  ونشر  ،  خامت  األنبياء،  سنة  ببعثته  وأحيا 
يف   هللا  فقههم  الذين  وأصحابه،  آله  وعلى  األخالق  مكارم  به  وأمت  اهلداية،  آايت  بدعوته 

وفتح العباد،  هبم  هللا  فهدى  احلسنة،  واملوعظة  ابحلكمة  رهبم  سبيل  إىل  فدعوا  على   دينه، 
ُ الهِذيَن  أيديهم البالد، وجعلهم أمة يهدون ابحلق إىل احلق حتقيقاً لسابق وعده: } َوَعَد اَّلله
قَ ْبِلِهْم  ِمْن  الهِذيَن  اْسَتْخَلَف  اأَلْرِض َكَما  يف  ُهم  لََيْسَتْخِلَفن ه احِلَاِت  الصه َوَعِمُلوا  ِمْنُكْم  آَمُنوا 

َننه هَلُْم ِدينَ ُهْم اله  ُهْم ِمْن بَ ْعِد َخْوِفِهْم أَْمناً يَ ْعُبُدوَنيِن ال ُيْشرُِكوَن  َولَُيَمكِِّ لَن ه ِذي اْرَتَضى هَلُْم َولَيُ َبدِِّ
يب َشْيئاً َوَمْن َكَفَر بَ ْعَد َذِلَك فَُأْولَِئَك ُهْم اْلَفاِسُقوَن{.

أن أوجه جزيلة شكري ألولئك الذين يشجعونين ويرشدونين دائماً حىت أجنح  يسرين
 يف هذا البحث. جزاكم هللا خري اجلزاء إىل:  يف أتل

اليت ربتين يف صغري، وعلمتين، وأحاطتين   أيب حيفظ هللا له وسهل هللا أموره، وإىل أمي .1
 .قليب شكراً لك من أعماق يف أزمايت، أجدها حبناهنا، واليت دائما وأبدا 

 أمورهم.هللا يف  هموفقديدي دورس و  صديقاين سواندي .2
والعلوم فضيلة   .3 اآلداب  لكلية  عميدا  ابعتباره  املاجستري  ولدان  حممد  الدكتور  العزيز 

 الثقافية جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جبوكجاكرات.
فضيلة املكرمة الدكتور إينيغ هرنييت املاجستري كرئيسة قسم اللغة العربية وأدهبا جبامعة  .4

 كرات.سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جبوكجا 
 فضيلة املكرم الدكتور حنيف أنواري املاجستري كمشريف لألكادميي. .5
فضيلة املكرم الدكتوراندوس جاروت وحيودي املاجستري كمشرف البحث الذي قد  .6

 وجهين وأرشدين يف حتليل وإمتام هذا البحث.



 

 ط

، الذين خيلصون دائما ملرافقيت 2017من دفعة    BSA-Bمجيع أصدقائي يف الفصل   .7
 الفرح واحلزن، أنتم أول أصدقائي يف هذه اجلامعة.يف أوقات 

 ( املاراقبون يل يف أتليف البحث.Arjunaمجيع أصدقائي يف دفعة أرجوان ) .8
9. ( إبندونيسيا  العربية  اللغة  طلبة  احتاد  يف  أصدقائي  منعشوين ITHLAمجيع  هؤالء   .)

 على أمهية تعلم العربية.
أصدقائي .10 فيبيانيت   مجيع  هبتا،  عزها  زمزمي،  الباسط  عبد  ذوالقرنني،  حممد  احملبوبني 

يعلمونين  الذين  حريويت،  رزقينا  فتوى،  بنغا  نوردايان،  أيو  ن.د.ر  الرزقي،  فضلية 
 ويساعدونين يف أتليف البحث.

تلو  .11 واحدا  أمسائهم  أذكر  أن  أستطيع  ال  حيايت،  يف  املسامهني  األشخاص  وجلميع 
 خرياً. اآلخر. جزاكم هللا  
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الباباألول
مقدمة

 خلفيةالبحث .أ
درس هذا البحث سلوك الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية "جيوكوندا  
مصرية" ليوسف إدريس، فطبيعة الشخصية الرئيسية اليت درس الباحث فيه عواطفها 

ابخلطيئةمن   للنفسوامل  الشعور  ابخلطيئةو   عاقبة  واحلزن   الشعور  واحلياء  املدفونة 
 واحلب. بغضوال

الباحث   طبيعةإىل  جذب  يف  يبحث  القصة   أن  يف  الرئيسية  الشخصية 
طبيعة  فيها  صور  قد  األديب  ألن  إدريس،  ليوسف  مصرية"  "جيوكوندا  القصرية 

ومنه  القراء،  جذب  اليت  العاطفية  الرئيسية  أن الشخصية  حياول  الذي  الباحث  م 
 .عواطف عرضها دفيد كريك  مفهوم أبكثريعرف 

عرف ابلعاطفة  أما عند دفيد كريك، الفرح والغضب واخلوف واحلزن كلها ت
أو   العاطفة     . primary emotionاألساسية  لتلك  تظهر  اليت  فالظروف 

 1مرتبطة ابألفعال الظاهرة وتركيز على التوتر.
اللغة  استخدم  الذي  وعاطفته  األديب  أفكار  من  متثيل  األديب  العمل  إن 

األديب  لوسيلة التعبري. وموضع هذا العمل األديب إنسان واحلياة، لذلك ظهر العمل  
بكثري من فكرة قصة جذابة يف كل أشخاصها. وليس األدب مرتبطا دائما ابألمور 

بري   ،اخليالية فتري  يقول  اإلنسان.  حياة  يف  الفكرية  البنية  من  نتيجة  أنه  رمبا  بل 

 
1staka Obor (Jakarta: Yayasan Pu Psikologi SastraAlbertine Mindero. 

Indonesia, 2010), h. 39-40. 
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(Peter Barry،)  ويظهر   2. إن األدب اجليد هو عمل جذاب مفرح انفع للقراء
عمال األدبية من عواطف األديب اليت أصابه يف األومل خيلو  العواطف القوية.  منه  

تعرف العاطفة أبهنا تعبري عن مشاعر تستطيع أن كتابته. ويف املعجم اإلندونيسي 
النشاط احلياتية،  تزداد أو تنقص يف وقت حمدد، فاألحوال املتعلقة بظروف النفسية و 

وا والقلق  واحلزن  والسرور  الفرح  تلك مثل  من  أسست  قد  اليت  والشجاعة  حلب 
 3املشاعر نفسها.

عادية أم    ،السيكولوجي هو علم مرتبط ابلعملية النفسية أو طبيعة اإلنسان
أما  النفس.  وحركة  والظواهر  واملعارف  والعلوم  سلوكهم  على  أاثرها  مع  عادية  غري 

أتكيتسون   اليواننية (Atkitson)عند  الكلمة  من  مأخوذ  السيكولوجي   ،
psyche    مبعىن النفس وlogos  ولوجي هو علم نفس كالسيعىن العلم. لذلك  مب

 4أو علم يدرس تصرف اإلنسان و يبحث فيه. 
در أما     هي  األدبية  األدبية االسيكولوجية  األعمال  شهدت  أدبية  سة 

األدب فهم  يف  مهم  دور  هلا  األدبية  السيكولوجية  دراسة  إن  النفسية.    ، كالنشاط 
هلا  على   ألن  دقيقية  دراسة  يف  األدبية  السيكولوجية  أمهية  األول،  منها:  الفضائل 

طبيعة اإلنسان. الثاين، من خالل هذه املراقبة سامهت الدراسة للباحث يف األمور 
الطبيعية املتطورة. وآخرا، يساعد هذا البحث يف حتليل العمل األديب املزدخم ابألمور 

 السيكولوجية.
 

2(Yogyakarta:  ehensif Teori Sastra dan BudayaPengantar Kompr y.Peter Barr
Jalasutra, 2018) h. 18. 

3Nathan dalam Novel Dear  Klasifikasi Emosi Tokoh“ .Ayu Septiana dkk
Nathan Karya Erisca Febriani: Kajian Perspektif David Krech” Jurnal Bastrindo, vol.1 

no. 1 2020, h. 7. 
4Kedelapan, Erlangga,  (Jakarta: Edisi 1 Pengantar Psikologi .etAtkinson L  Rita

1996), h. 43. 
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هي القصرية  األديب  يتال  يةخيال  قصة  القصة  أن  دون  كحوادث    كتبها 
لل يتقدمها   نوعحقيقةوفقا  هي  القصرية  القصة  أنواع  .    ة النثرياألدبية  عمل  األ  من 

مع   قصرية  حكاية  فيها  على  حتكي  واحدة.   ةواحد  شخصيةترتكز  حالة  ويف   5يف 
أخبار تروى أو مجل خطابية،    هيحممود؛ القصة القصرية    حسني  قدمهتعريف آخر  

نثرية    وهي قصة  هبدف    خياليةأيضا  أو كليهما  حقيقية  عن اللهو  أو  والكشف 
اإلنسانية.  بني    6التجربة  القصة    صقصومن  هي  لالهتمام  مثرية  القصرية قصرية 

مصرية" القصرية  "جيوكوندا  القصة  هذه  تصف  إدريس.  يوسف  يف   اليت كتبها    ما 
 .من قبلقلب املؤلف. ومل تدرس هذه القصة القصرية 

القصرية القصة  مصرية"    إن  عن  حت"جيوكوندا  "أان" شخصالكي  الذي    ية 
أن  ريد ، ويحنونة ةشخصيبعلق جدا  ت، أايمه تحبا شديدا حيب امرأة تدعى حنونة 

حنونة  طقوس    اشرتكالذي    "أان"بدأت القصة من شخصية    دائما.  مع حنونةيكون  
مع  الدينية أن  ،  دون  نفسهأنه  ي  يدرك  حببدأ  الذي  يرتبط  يشعر   بعد   نونة. أن   أن 

نه سوف تشعر أوقال    .لديه مشاعر متنوعةف  حنونة،كون مع  ييف أن    شديدة   برغبة
إذا   إذا  حنونة،  منبعيدا  كان  ابلشوق  ابلسعادة  تشعر  حنونة مع  متزامنا    كان  و 

 . دائما
"أان"   شخضية  أايم  حنوناستمر    أن   يبدأ  حوله  يفالناس  كان  ىت  ح  ة، مع 

  ة مسيحي  ةنونكانت ح  ة،خمتلفدينية    خلفية  ا لديهم  ألن  ة،عن عالقته مع حنون   يرغبوا

 
5Menentukan Unsur Instrisik Cerpen Melalui “Kemampuan Limbong J I. 

Model Pembelajaran Inkuiri Siswa Kelas VIII SMP Negeri 10 Kota Palopa”, Jurnal 
Onama, 2016, vol 2 no 1, h. 12-26. 

 9(, ص.2017)األردون: القدس فنون نثر العرب احلديث ,حسني حممود6
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"أان"  شخصية  اجملتمع    مسلما.  وأما  شعر   اعنهم  وايتحدثأن  بدأ    ، ابخنفاض  احىت 
 الظالم.حيدق متأمل يف قصة حبه  ا، و صامتأن يبدأ    كانعالقتهما، و بال أحد يتفق  ف

أنه   لدرجة  متنوعة  القصرية  قصته  يف  إدريس  يوسف  قدمها  اليت  العواطف 
اليت  العواطف  نقل  ميكن  حبيث  املختلط،  احلزن  يف  يذوب  القارئ  جيعل  أن  ميكن 

هذه القصة   ابستخدام  من خالل توصيلها إىل القارئ. لذلك، يهتم الباحث  جعلها
 رمسي.ال البحث ككائن  القصرية

  ك، دفيد كريل  تصنيفات عواطفية  بحثالهذا  ادي يف  امل  يستخدم الكائن
للبحث ومناسبة    ية الرئيسية شخص المشاعر  أنواع من    تلك القصة القصريةيف    األهن

مجيع األعمال إن    ويف احلقيقة،.  ك دفيد كريل  السيكولوجية  النظرية  من خالل  فيها
 ك دفيد كريلقد صنف  ولكن  للوصول إىل غاية حكايتها.  طف  وااألدبية لديها الع

نظرية   يف  العواطفيةدراساته  األ  .التصنيفات   primary)ساسية  العواطف 
emotion)املختلفة   أنواع العواطفإىل    الفرح واخلوف واحلزن. ابإلضافة  ، هي  

 7. راءثري احلزم الذي يشعر به القت ء اشيأأيضا لظهور مشاعر أو دفعت هي 

 حتديدالبحث .ب
فكان   البحث،  هذا  ليحدد  التحديد  فُعني  السابقة،  البحث  خلفية  على  مؤسسا 

 حتديد هذا البحث هو كما يلي.
القصرية  .1 القصة  يف  الرئيسية  الشخصية  طبيعة  األديب  حكى  كيف 

"جيوكوندا مصرية" ليوسف إدريس من املنظور السيكولوجية األدبية لدفيد  
 كريك؟ 

 
740.-. 39h, SastraPsikologi  .Albertine Minderop 
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املوج .2 العواطف  أنواع  مصرية"  ما  "جيوكوندا  القصرية  القصة  حبكة  يف  ودة 
 ليوسف إدريس،؟ 

 أغراضالبحث .ج
 أما أغراض هذا البحث اليت قد خلصها الباحث فهي كما يلي. 

 الغرض التطبيقي .1
تصنيفات عواطف شخضية "أان" يف القصة القصرية "جيوكوندا    وصف -

 مصرية" ليوسف إدريس من املنظور السيكولوجية األدبية لدفيد كريك 
القصرية وصف   - القصة  يف  "أان"  شخصية  عواطف  مثِّل  سلوك 

األدبية   السيكولوجية  املنظور  من  إدريس  ليوسف  مصرية"  "جيوكوندا 
 لدفيد كريك

 الغرض النظري .2
نظ - "جيوكوندا  تطبيق  األديب  العمل  يف  لدفيد كريك  سيكولوجية  رية 

 مصرية" ليوسف إدريس 
 فكرة السيكولوجيةالدفيد كريك للعمل األديب من فهم  وصف -

 فوائدالبحث .د
 أما فوائد هذا البحث فهي كما يلي: 

 الفوائد النظرية .1
البا - رجاء  السيكولوجية حمن  استخدام  يطور  أن  البحث  هلذا  ث 

 التصنيفات العواطفيةاألدبية يف حتليل العمل األديب وعلى األخص  
 لدفيد كريك
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املنظور   - من  العربية  األدبية  العالوم  لزايدة  رجائه  التصنيفات ومن 
 لدفيد كريك  العواطفية

القادمة   - البحوث  أو  للدراسة  أسسا  البحث  يكون  أن  رجائه  ومن 
 لدفيد كريك  التصنيفات العواطفيةسوف تبحث يف اليت 

 الفوائد التطبيقية .2
يُرجى هذا البحث أن يزداد املعارف يف سيكولوجية أدبية للباحث   -

 خاصة وللقراء عامة
رجى هذا البحث أن يسهل القراء يف فهم عناصر القصة القصرية ويُ  -

 "جيوكوندا مصرية" ليوسف إدريس
"جيوكوندا مصرية" ليوسف إدريس  ويقصد هذا البحث ألن يعرِّف   -

 إىل القراء واملهتمني ابألدب 

 التحقيقاملكتب .ه
إن بعض البحوث السابقة الذي قد استعمل نظرية سيكولوجية أدبية لدفيد كريك 

 ولكله اتفاق هبذا البحث فهو: 
 Klasifikasi Emosi Tokoh dalamالبحث حتت املوضوع " .1

Novel Maryam Karya Okky Madasari Kajian 
Sastra David Krech”   كتبته قد   Sri Risma  الذي 

Yuliana    سنة ماكاسر  اجلامعة  يف  2019من  البحث  هذا  يبحث   .
يف  الشخصية  عواطف  تصنيفات  صيغ  تدل  مجلة  أو  من كلمة  النصوص 

مرمي   نظرية    Okky Madasariل   الرواية  على  التصنيفات مؤسسا 
نتا  العواطفية وتدل  سبع  لدفيد كريك.  أن  البحث  هذا  التصنيفات  ئج 
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مثِّلت    العواطفية مادساري.  ألوكي  مرمي  الرواية  يف  موجودة  لدفيد كريك 
وعامل، ووالديها،  مرمي،  شخصية  التصنيفات  ومن  اوعم  هلذه  وفاطمة.  ر، 

 الشعور ابخلطيئة عواطف  11عواطف احلزن و   17تلك التصنيفات هي 
عواطف    7املدفونة و    ابخلطيئةالشعور  عواطف    8و    بغضعواطف ال  9و  

 8وعاطفة احلياء.  معاقبة للنفساحلب و عاطفة 
2. " املوضوع  حتت   osi Tokoh Klasifikasi Emالبحث 

Nathan dalam Novel Dear Nathan Karya 
Erisca Febriani: Kajian Perspektif David 

Krech  ابسرتيندو العلمية  اجمللة  يف   "(astrindoB)    الذي كتبته
Ayu Septiana    سنة بتعريف 2020واألخر  البحث  هذا  يقصد   .

العواطفية انحتان    التصنيفات  الرواية    ( Nathan)شخصية   Dearيف 
Nathan  ل   Erisca Febriani    .دفيد كريك املنزظور  من  دراسة 

لشخصية   الدراسة  من  احملصولة  املكتوبة  البياانت  البحث  انحتان  يستعمل 
لدفيد   التصنيفات العواطفيةويظهر من نتائج هذا البحث سبع  يف الرواية.  

شخصية   يف  الرواية  انحتان  كريك  أليريسكا    Dear Nathanيف 
  الشعور ابخلطيئة و   الشعور ابخلطيئةفربايين. أما تلك التصنيفات هي تصور  

 9واحلب.  بغضواحلياء واحلزن وال عاقبة للنفساملدفونة وامل

 
8“Klasifikasi Emosi Tokoh dalam Maryam Karya Okky  .Sri Risma Yuliana

Madasari Kajian Sastra David Krech”, Skripsi (Makasar: FAIB Universitas Negeri 
Makasar, 2019). 

9Novel Dear  Klasifikasi Emosi Tokoh Nathan dalam“ .Ayu Septiana dkk
Nathan Karya Erisca Febriani: Kajian Perspektif David Krech” Jurnal Bastrindo, vol.1 

no. 1 2020, h. 1. 
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3. " املوضوع  حتت   Klasifikasi Emosi pada tokoh البحث 
“L-Elf” Dalam Novel Kakkuimaiki Valvrave 

Jilid LII Karya Otono Yomiji الذي كتبته  "Sarah 
Anandita Nandini    كشرط التخرج يف بكالورية يف اجلامعة دارما

الب يبحث  الرئيسي  ةحثابريسادا.  للشخص  احلب  قصة  أن    يف  حياول  اليت 
يسلم حبيبته املخطوفة. عندما يعرف األمر أخذ الشخص الرئيسي ابستعان  

ال هتتم  القصة،  هذه  ويف  حبيبته.  ليسلم  أصدقائه  يف  من  دراستها  باحثة 
واحلز  احلب  عاطفة  ومها  لدفيد كريك،  العاطفة  ويبحثتصنيفتني    ه هذ  ن. 

من    وكان البحث  ،ابلتفصيل  ةالعاطف  من تلك تصنيفتنيمراحل  يف    البحث
الروايةخالل   يف  يف  .  القصة  الشخص ياحلزن،    عاطفة  تصنيف كما  شهد 

  فهناك ،  الفرقة العدويةخطفته    حبيبته سمع أن  ي  ماحزان عميقا عندالرئيسي  
قواي دورا  احلب  عاطفة  القصة  الشديدب  احل  عاطفة مع  و   .تلعب    ،تبدأ 

يف   ال  حتليلوكذلك  هذه  عالقة الدراسة،  هذه  من  و   .تدراسيف  هذه    إن 
سي ابالدراسة   الذي  ا لبحث  يف  هي  الباحث  به  التصنيفات م  استخدقوم 
 10. لشخصيةا، والذي يقوم على العواطف يف كل ك دفيد كريل العواطفية

4. " املوضوع  حتت   Klasifikasi Emosi Tokoh البحث 
Utama Erika dalam Roman Die 
Klavierspielerin Karya Elfriede Jelinek 

(Analisis Psikologi Sastra)  كتبته الذي   "

 
10Elf Dalam Novel -Emosi Pada Tokoh LSarah Anandita. ”Klasifikasi 

Kakkuimaiki Valvrave Jilid LII Karya Otono Yomiji”, Skripsi (Jakarta; Fakultas Sastra 
Universitas Dharma Persada, 2017). 



9 

 

Shabrinavhasti    يوكياكرات اجلامعة  يف  الباكلورية  يف  التخرج  كشرط 
سنة   للشخصية 2017احلكومية  احلياتية  األمور  يف  البحث  هذا  حبث   .

أول موضوع يف البحث. ويظهر من نتائجه أحوال    كان الفرح هوو الرئيسية.  
العواطف اليت قد حصلت عليها الباحثة مثل الفرح واحلزن والبغض وبعض  

يها املتحسس األخر. ولفهم تغري العواطف أو بياانهتا  العواطف اليت أثر عل 
فعلى الباحثة فهم مادة القصة بدقيق من خالل طريقة القراءة والتسجيل.  
أما  اخليالية.  القصة  تلك  يف  العواطف  تغري  أنواع  الباحثة  حصلت  ومنها 

نظرية   استعمال  يف  هي  البحث  هبذا  العواطفيةعالقته  لدفيد   التصنيفات 
 11يف تغري العواطف وتصنيفاهتا. كريك وحبثه 

البحث   هذا  يف  الباحث  يستعمل  السابقة،  الدراسات  بعض  من  انطالقا 
العواطفية الرمسي  التصنيفات  القصة    ،لدفيد كريك ككائنه  من  املادي  وأما كائنه 

القصرية "جيوكوندا مصرية" ليوسف إدريس. مؤسسا على مراقبة الباحث، مل توجد  
ا الكائن  تستعمل  القصرية  البحوث  القصة  وهو  البحث،  هلذا  املتشابه  لرمسي 

يكون  حىت أن  لدفيد كريك.    التصنيفات العواطفية"جيوكوندا مصرية" من املنظور  
لدفيد كريك يف القصة    التصنيفات العواطفيةهذا البحث أول حبث الذي حبث يف  

 القصرية "جيوكوندا مصرية".

 اإلطارالنظري .و
اإلطار أهم    إن  هو  ال  العناصرالنظرية  العلمييف  تساعد    النظريةمتكن  .  بحث  أن 

دفيد ل  التصنيفات العواطفيةنظرية    بحثال  استخدم هذاعلى استكمال البحوث.  

 
11“Klasifikasi Emosi Tokoh Utama Erika Dalam Roman Die  Shabrinavasti. 

Klavierspielerin Karya Elfriede Jelinek Analisis Psikologi Sastra”, Skirpsi (Yogyakarta: 
Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, 2017). 
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املنظوركري من  توضيح .  ةاألدبي  السيكولوجية  ك  هذه   عملةاملست  ةلنظر ا  أما  يف 
 : بحث فهو كما يليال

 السيكولوجية .1
اليت هي مزيج    psychologyيت من الكلمة اليواننية  أتالسيكولوجية  

وأما     psycheفمعىن.  logos و  psycheالكلمة  من   النفس  هو 
logos  العلم أن  هو  حرفيا  املفهوم  فمن  لذلك،  علم .  هو  السيكولوجية 

تفسر كلمة  لنفسا ما  وغالبا   .logos  .واملنطق العقل  أهنا  على   أيضا 
كلمة  وتكون  .  ، وميكن فهمها ببساطةمعرفة عامة  logosكلمة  أصبحت  

psyche  يزال  السيكولوجيةلعلماء    ة همم  مناقشة ال  مصطلح .  تعريف 
psyche    لرغم ، على ايصعب رؤيته   ، كائن جتريدي  هألنا،  صعبأو النفس

غالبا ما يطلق عليها    psycheومصطلح  .  من أنه ال ميكن إنكار وجوده
 12نفسية.

العربية،   اللغة  الكلمة  تو يف  وريحبمتطابقة  النفس  جد  النفس   روح  بعىن 
بني  واهلواء عالقة  هناك  وهكذا  روح.  له  لذلك    ما  )الرايح(،  يتنفس  وما 
فهم  يميكن أن  و   .له روح  علم عن ما  ي ه  السيكولوجيةأن    أن يفهمميكن  

النهاية"    الرايح  سمع عبارة "تنفستابللغة اإلندونيسية. كثريا ما    العلم  هذا
املوت، تعين  م  اليت  وليستنفس  غري  بعد  لهلذلك،  روح.    له  من    الروح 

  السيكولوجية أن    ها ميكن استخالص   هذه املباحث، من  و   13. عالقة ابلتنفس

 
12(Makasar: Penerbit Aksara  Pengantar Psikologi Adnan Achiruddin Saleh.

Timur, 2018) h. 6. 
13, h. 8.Ibid 
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ال ميكن فصله عن العمليات البيئية    الذي  فردال  علم يدرس مجيع سلوك  يه
 الفرد. هذا داخل  ريليت جتا

 األدب .2
يشري إىل أن  هذا  يف السياقات املختلفة. و   غالبا ما  تستخدم كلمة "أدب"

مصطلحا   ليس  ولكن  ماستخدماألدب  بسيطة،  ظواهر  إىل    ه لإلشارة 
ويش  واسع  معىن  له  لنقل   على  ملتمصطلح  عمل  األدب  خمتلفة.  أنشطة 

 احلياة.  عن  نسانمتعة فريدة من نوعها وتثري نظرة اإل  سامهترف اليت  ااملع
عمل   فين،  عمل  هو  قيمة  الذي  بداعي  اإلإلنسان  ااألدب  على  حيتوي 

اص الذي هو جتسيد  اخلعامل  الالفن الثقايف، لألدب    موادمن    مادةمجالية. و 
األد ملراقبة  نتيجة  حولهللحياة    يبللحياة  واقعيظهر  .  يف  من  يف    ةاألدب 

املوضوعي(.اجملتحياة   )الواقع  حواس    مع  تلتقطه  الذي  العلمي  الواقع 
نتج  ي  حىت  ه مث يعاجل من خالل خيال  أصليمصدر إهلام طبيعي أو    يباألد

 14.عظمهأعلى قيم وأ
انعكاس   هو  األدب  أخرى،  عنها  اوبعبارة  يعرب  اليت  االجتماعية  حلياة 

مع احلدة من الشعور وقوة التفكري العميق من أجل التقاط القيم   ديباأل
 واألفكار العظيمة اليت هي أبعد مدى من وجهة نظر اجلمهور العام. 

 العاطفة والشعور .3
ك،  يالذي يعين التحر   movoreكلمة  المن أصل    ةالعاطفمصطلح  أييت  

لكل   السيكولوجيةوالتحرك.  يف  ولكن   ةوجه  متخصص  اخلاصة،  نظره 
على أن العواطف هي أشكال معقدة من الكائنات احلية، مما يسبب   اقو تفا

 
14Pengkajian Sastra, Teori dan  Ma’ruf dan Farida Nugrahani.-Al Ali Imron

Aplikasi (Surakarta: CV. Djiwa Amarta Press, 2017), h. 2. 
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العواطف هي تدفق املشاعر اليت   15. لإلنسانتغيريات جسدية أو شخصية  
  زن واحلغضب  المثل    ،خمتلفة  عرفت مبصطلحات   مث.  خمتلفة  تعبريات   يفيبدو  

يؤثر  بغضالو   احلبو  البهجة.  املصطلخات ،  عقل    هذه   اإلنسانعلى 
هبجة ومليئة    وجهه  سوف يكونفحيصل على السعادة،    من  مثل  16وتصرفه.

و اب االبتسامات.  األصل،  نوعني  تنقسميف  إىل  ال  ،العواطف    عاطفة ومها 
 17السلبية.  عاطفةاإلجيابية وال

 الشعور اإلجيايب )العاطفة السرورية أو اإلجيابية(  (أ
دائما،  ن  يطلبها مجيع اإلنسا  اإلجيابية هي العواطف اليت  عواطفال

أخذت  .  غريها، و ىرضوالسعيد،  الفرح وال  هاوهتدئة، مثل ممتعة    فهي
 18وملن حوله. مجيل لنفسه كان أو جباإلجيابية   عواطف الدائما 

 الشعور السليب )العاطفة غري السرورية أو السلبية(  (ب 
السلبية هي وجهة نظر ولدت يف املنظور اإلنساين الذي   عواطفال

  ة السلبي  انحيةا  ذلك طورت  هو ندي على جانب األاننية )كره( و 
ال النسايناإل  ظنمن  مثل  نفسه،  .  وغريها  احلزنو واحلسد    بغض 

  ة سلبيعاطفة    فاإلنسان لهالسلبية على البيئة،    عواطفال  تؤثر أيضاو 
 السلبية.  حيمل األمورألنه  ،لبيئةلب أتثريا سيئا على اجيميكن أن 

 
15Psikologis tentang Emosi -Emosi: Penjelajahan Religio M.Darwis Hude.

Manusia  di dalam Al-Qur’an (Jakarta: Erlangga, 2002) h.16. 
16erima dan Emosi: Bagaimana Mengenal, Men Rochelle Semmel Albin.

Mengarahkannya, Tej. “Emotions”, 1983 (Yogyakarta: Kanisus, 1986), h. 11. 
1714.-. 13, hIbid 
18entang Psikologis T-Religiomosi, “Pengendalian EFirda Nadhiroh.  Yahdinil

Psikologi Manusia”, Jurnal Saintifika Islamica, vol. 2. No. 1 2015, h. 12. 
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املشاعرتُ   الأب  عادة  عرف  أبعراض  عادة  ترتبط  ذاتية  نفسية    تعارف عراض 
ترتبط املشاعر    ختلف.امل  على املستوايت   غري الفرحأو    فرحالحال  واخلربة يف  

كن أن تنشأ بسبب مراقبة مت، يعين أن املشاعر  تعارفبشكل عام بوظيفة ال
العواطف  ليست  ولكن  أو تذكري أو التفكري يف شيء.    يلأو استجابة أو خت

 19. اوظيفة يف حد ذاهت  هارف فقط، ولكن اأعراض إضافية ويف وظيفة التع
 التصنيفات العواطفية .4

تستخدم    التصنيفات العواطفيةكن  مت للمساعدة يف تصنيف العواطف  أن 
وفقا   نوع  ومن أي  العواطف  ةكن معرفة ما هيمتاليت مت العثور عليها حىت  

العواطفيةال و ك دفيد كريل  لتصنيفات  العواطفيةنقسم  ا.  دفيد ل  التصنيفات 
 20تصنيفات، وهي.إىل ست  ك كري

 مفهوم الشعور ابخلطيئة (أ
هو   ابخلطيئة  الشعور  سبب  يكون  أن  التعبري   بني  تضارب الميكن 

األخالقية واملعايري   impuls expression  االندفاعي 
versus moral standards))  .  إن ثقافتها،  مجيع  وعلى 

فئات اجملتمع لديها قواعد للسيطرة على الدوافع اليت تبدأ ابلتعليم 
 ، مبا يف ذلك التحكم يف الدافع اجلنسي. راهقةمن الطفولة إىل امل

يؤداي جماالن  والعدوان  معايري  اجلنس  تواجه  صراعات  إىل  دائما  ن 
إىل  يؤدي  الذي  هو  األخالقية  للمعايري  االنتهاك  وهذا  أخالقية. 

 . ابخلطيئةالشعور 

 
19 mahami Psikologi BelajarPengantar MePsikologi Belajar Buku Andi Thahir. 

(Bandar Lampung: LP2M UIN Raden Intan, 2014), h. 50. 
2045.-. 40, hPsikologi SastraAlbertine Minderop.  



14 

 

 معاقبة للنفس  (ب 
الفرد على أنه    يُرىأن    يللقلق ه  هتا  إاثر ريالكثابخلطيئة  الشعور  إن  

اخلطيئةمصدر   اباألعمال  الشعور  من  النوع  هذا  آاثر    خلطيئة.  له 
االضطراابت  تطور  واألمراض   النفسية  على  ابلشخصية  املرتبطة 

 والعالج النفسي.  نفسيةال
 احلياء (ج

احلياء ظهور  ابلشعور    ةعالق  ليس  إن  يشعر  ابخلطيئة له  قد   .
شوكة  استخدأخطأ يف ا  حينما  ياءابحل  إلنسانا يف   ورهحض  عندم 

ابو ،  املفضلعشاء  الحفل   يشعر  ال  ابخلخلطيئةلكنه  يشعر  جل . 
ابجل يشعر  يشعر  عزته  قليلو   هلألنه  ال  اآلخرين.    اإلنسان  أمام 

 القيم األخالقية.  تهك ألنه ال ين طيئةابخل
 احلزن (د

أو   احلزن  ) يرتبط  أو    (griefاألسف  مهم  . غايل  قيمله  بشيء 
احلزن ت من  الكثري  يكون  ما  وعادة  قيمة،  على  احلزن  شدة  عتمد 

احلزن العميق بسبب فقدان  أيضا  ميكن  و .  حمبوب عند فقدان أحد  
والذي  األشياء غالية،  قيمة  وهلا  أمل   املهمة  خيبة  إىل  أو    هيؤدي 

 .ندم
 البغض  (ه

ابلكراهةأو    البغضرتبط  ي والغرية   الشعور  ابلغضب  وثيقا  ارتباطا 
متيز اخلصافواحلسد.   اليت  مشاعر   البغض  ت ئص  ظهور  هي 

األشياء    االنفعال تدمري  يف  الرغبة  يف   ويبقى.  املكروهةأو  البغض 
 تدمره. أن قبل بشيء يرضى  ال  نفس أحد
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 احلب  ( و
أشكال عدة  يف  احلب  مشاعر  م  القوية  اخلربةف  ،ختتلف    دةلديها 

إىل اإلاثرة   ادرجة التوتر من املودة األكثر هدوءأو طويلة: و  قصرية
إذا كان األمر كذلك، فإن    والتحريضية.  النفسية اخلشينة   الرغبةمن  

إىل  هياحلب    حقيقة ابالجنذاب  مع    شخص  شعور    أمنية آخر 
الشخص يف  يمناسبة  واملودة.  الوالء  مشاعر  احلب  ويتبع    رى . 

وإال فإنه ليس    اإلهتمام بنفس احملب،  ليس  البعض أبن احلب هو
 احلب احلقيقي. 

عن الرومانسي  من  ب  احلعاطفة  ف د كريك،  أما  على ت احلب  عتمد 
أن    ب،و احملو الفرد   يف  بينهما كون  يوالرغبة  نش متزامنا  الرغبة   أت . 

، وفقا لدراسة احلب الرومانسي  اجلنسية القوية من مشاعر احلب.
و إن   املعىن  الرغبة كالمها احلب  نفس  الطفل  و   .يف  حبب  يتعلق  ما 

علىألمه   مؤسس  األم    ته حاج  فإنه  حب  وكذلك  احلماية،  إىل 
 هناك رغبة يف احلماية. فلطفلها 

إىل  هياحلب    وحقيقة ابالجنذاب  مع    شخص  شعور    أمنية آخر 
الشخص يف  يمناسبة  واملودة.  الوالء  مشاعر  احلب  ويتبع    رى . 

أبن احلب هو  بنفس احملب  ليس   البعض  . تظهر مشاعر اإلهتمام 
، حىت حب  هزوجحب الشخص ل  أشكال متنوعة، مثلاحلب يف  

 األم لطفلها.
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 منهجالبحث .ز
يُعرف منهج البحث على اإلمجايل ابألعمال العلمية االستعدادية اهليكلية  

ويستعمل هذا البحث منهج    21واملنظمة هلا أغراض معينة تطبيقية كانت أو نظرية. 
وصفي ونوعي. فالبحث النوعي حبث يستعمل طريقة حتليل البياانت وتفسري من 

إن الكائن املادي هلذا البحث قصة    22ولد التحليل الوصفي.اليت تاملادة الدراسية  
الرمسي   أما كائنه  إدريس  ليوسف  مصرية"  "جيوكوندا  العواطفيةقصرية   التصنيفات 

 د كريك.السيكولوجية لدفي
 مصدر البياانت  .1

البياانت   مصدر  ومها  القسمني،  إىل  البحث  هذا  بياانت  مصدر  انقسم 
من   فهو  األولية  البياانت  مصدر  أما  الثانوية.  والبياانت  قصة  الاألولية 

قصرية "جيوكوندا مصرية" ليوسف إدريس. ومصدر البياانت الثانوية فهو  ال
ملواقع من املطبوعات والنصوص واجمللة العلمية والبحوث األخرى واجلرائد وا

 على اإلنرتنت اليت دافعت عن إجراء هذا البحث.
 طريقة مجع البياانت  .2

 libraryإن إجراء مجع بياانت هذا البحث من خالل دراسة مكتبية أو  
research ُيستعمل هذا اإلجراء للحصول على عوامل دافعة ومرتبطة .

الق  قراءة  هي  األوىل  فاخلطوة  أوماداي.  رمسيا كان  الدراسي،  صة ابلكائن 
القصرية "جيوكوندا مصرية" ليوسف إدريس كلها، مث تعيني عليها و حتليلها  

 
21Karakteristik dan enis, Metode Penelitian Kualitatif: JJ.R Raco. 

Keunggulannya  (Jakarta; PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 5. 
22 Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra Nyoman Kutha Ratna.

(Yogyakart: Pustaka Pelajar, 2015), h. 46. 



17 

 

من املنظور    التصنيفات العواطفيةمؤسسا على اتفاق املسائل املبحوثة وهي  
 السيكولوجية لدفيد كريك. 

 طريقة حتليل البياانت  .3
يستعمل الباحث يف حتليل بياانت هذا البحث منهج وصفي حتليلي، وهو  

ث الذي إجرائه بوصف املقتطفات املتبصرة للمعطيات، وحتليلها منهج البح
 انطالقا من القصة القصرية والنظرية املستعملة حىت يكون التحليل وصفيا. 

 نظامالبحث .ح
هذا   بتقسيم  الباحث  فقام  البحث،  هذا  تنظيم نتائج  يف  للباحث  تسهيال 

 البحث على أربعة أبواب كما يلي 
حقيق املكتيب خلفية البحث وحتديد البحث والتالباب األول حيتوي على  

 البحث واإلطار النظري ومنهج البحث ونظام البحث. دوأغراض البحث وفوائ
الباب الثاين توضيح من الكائن املادي هلذا البحث. يرتبط التوضيح ابألمور  

ا يشرح  للبحث.  ترمجة  املساعدة  الباب  هذا  يف  القصة األلباحث  مؤلف  ديب 
"جيوك البحث القصرية  ملساعدة  القصة  تلك  من  مالخص  يشرح  و  مصرية".  وندا 

 وفهم مادة هذه القصة القصرية.  
من   احملصوالت  البياانت  على  مؤسسا  البحث  نتائج  حتليل  الثالث  الباب 

لدفيد كريك كأداة التحليل يف تعبري عن عواطف   التصنيفات العواطفيةخالل نظرية  
 دا مصرية". شخصية "أان" يف القصة القصرية "جيوكون

وأغراضه  البحث  حتديد  من  اخلالصة  على  وحيتوي  خامتة،  الرابع  الباب 
ونتائجه اليت قد قام به الباحث. وحيتوي أيضا على اإلقرتاح للحصول على النقد 

أو اإلصالح من البحوث القادمة.
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الرابعالباب
خامتة

 اخلالصة .أ
على   البحثحتليل  مؤسسا  هذا  الباحث  ،  بياانت  البحث استنتج  نتائج 

 كما يلي: 
وجهة   .1 هي  مصرية"  "جيوكوندا  القصرية  القصة  يف  ألديب  النظر  وجهة  إن 

 النظر لشخصية رئيسية ومتثلها شخصية "أان". 
القصرية   .2 القصة  يف  البحث  نتائج  على  ليوسف  مؤسسا  مصرية"  "جيوكوندا 

شخصية    إدريس يف  لدفيد كريك  العواطفية  التصنيفات  نظرية  املنظور  من 
"أان"، يوجد فيها سبع تصنيفات عواطفية لدفيد كريك، وهي مفهوم الشعور  
والبغض   واحلزن  واحلياء  للنفس  ومعاقبة  املدفونة  ابخلطيئة  والشعور  ابخلطيئة 

"  واحلب. انطالقا من تلك النتائج، إن معظم التصنيفات من شخصية "أان 
فهو التصنيفات احلبية،    "جيوكوندا مصرية" ليوسف إدريسيف القصة القصرية  

"جيوكوندا مصرية"  وأضعف التصنيفات من شخصية "أان" يف القصة الصرية  
إدريس، القصة   ليوسف  يف  "أان"  شخصية  طبيعة  إن  للنفس.  معاقبة  فهو 

مصرية"القصرية   حلنو   "جيوكوندا  حببه  ومتتع  احلب  يف  واقع  أنه  شديد  هي  نة 
 متتع، ألنه يشعر أبن حبه أجابته حنونة.  

 اإلقرتاح .ب
مت هذا البحث مع اعرتف أن الباحث يف بعد من مصطلح كمالة.   ولقد 
املتعلق  تطوره  وخبصة  البحث،  هذا  مثل  تطور  يدوم  أن  الباحث  يرجتي  لذلك 

و القصة القصرية   "جيوكوندا مصرية" ليوسف ابلتصنيفات العواطفية لدفيد كريك 
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. أخريا، من رجاء الباحث هي أن يكون هذا البحث انفعا ومنطلقا العلميا  إدريس
للباحثني القادمني.
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