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  لُ األوُ  بابُ ال

 مةُ مقدُ ُ

ُ:   البحثُ  َخلفيةُ الفصل ُاألو ل 

ماهلم بأعددد اجل ظهور املؤلفنياألعمال األدبية عن  تطوير  ْن ينفصَل ل

هو النثر. ويسمى النثر يف  األديب العامليف إحياء  شارك مأعماهل أحدد. املختلفة

 تسلية   لقارئَ ا يعطيمن املؤلف وهو قصة ومهية أو خيالية  ،باخليالالعامل األديب 

 القصة.  حياءإل املؤلف   كثري صّممهخيال  فيها 

رواية هي قصة . اليرغب فيها جمتمٌع من وقت إىل آخر الرواية  عمٌل أديب

ال تنتهي يف جلسة  اأهنذلك باختالفات بني األعمال األدبية األخرى.  ذاتخيالية 

أّن الرواية أفضل ، جبانب ذلك. لقراءهتاالقارئ يستغرق وقت ا أطول  ، أي أنّ واحددة

 انطباع ا واسع ا ومفصال . ألهنا تعطي األخرى من األعمال األدبية 



 

2 
 

داخل ىف ) ار  ويتددبْرها َتدَدب    افهم   القارئ   هاِإْن يفهمْ  ةجحانكانت الرواية 

، ذلك العمل ليس جمرد عمل خيال العنصر املقصود هو. القصة(، وهلا عنصر مجايل

، ا. ولتحقيق هذا النجاحفني عمالا ومسؤولية من حيث اإلبدداع وعيحيتاج ولكنه 

 شخا..األبني املؤلف و  مشاركة هي ضروريةٌ ىف ذلك فإن املشاركة 

واحلياة.  عيشواإلنسانية وال هتم ا باإلنسانطوال رحلته م   ألدب  كان ا

ه يف احلياة. لتأملّ  نتيجة   مؤلفٌ وضعها يف األدب  معروضةٌ  هذه اإلنسان مسألة  

إنسانية شدديددة التعقيدد.  األديب ظاهرةٌ  العملَ  أنّ قال (.8: 2006، إينددراسوارا)

مثل العلوم الدداعمة األخرى ام باستخدد جيب دراستهعمال أدبيا هذا التعقيدد  يتسبب

 . أو سيكولوجية األدب علم النفس األديب

ا. أما األمور نفسيا نشاط  تعكس  يةأدبإّن علَم النفس األديب دراسٌة 

عرض ىف املؤلفني  مشاركةمددى كثريٌة، أحددها:  الواجبة الالزمة يف دراسته

(. 45:  1122،  فمينددرو ألبريتني شاكل نفسية )مب ةاملرتبطاخليالية  شخصياتال
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أيضا ، وحددهااملشاكل النفسية لم ا يبحث فيه عن علم  النفس األديب عِ  ليس

 العاطفية.  عن املشاكل يبحث فيه

 مقرتناذلك كان  جبانب، والفكراإلدراك يؤثر عليه  نسانِ اإل سلوك  

بواسطة  مصّورة العاطفة( 123 :2010، سارليتوشعور أو عاطفة )سارونو ب

 primary)العواطف األساسية  . وكل ذلك منواخلوف واحلزنالفرح والغضب 

emotions.) إىل  ؤديتو  ارجة منهاهذه املشاعر باألفعال اخل ضاليت تنه الةترتبط احل

شاعر الغضب مب تعلقي (hateالبغض )أو  الكرهأّن جبانب ذلك، . التشويق زيادة

 (. 93: 1122، ألبريتني مينددروف والغرية، واحلسدد )

 هذه الرواية .نجيب حمفوظل "خان اخلليلي"رواية يف جاء  كما  ذلك

 اضطر أن يقطع، رأةددنيا واملحلياة ال أليم   سجل   ذي أمحدد عاكف تتحددث عن

له للتعلم.  اومتحمس اطينش اشخصحىت يرعى أسرته، وهو كان  تعليمه ويتوّظف

ائسة من الب األحدداث   ألنه مسْته ،أيضا سجل سليب عن املرأة وله، دنيويةمشاكل 

 عنددما تغرّي وكل ذلك . مضطرا نسيج حبها ينتهي، مث تتزوج تركْته عشيقت ه أمّهها :
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االضطرابات العاطفية نتيجة للحرب. "، خان اخلليلي" انتقل إىل قرية جدديددة امسها

 . هذاالسجل من جاءت  على الشخص الرئيسي

تصنيف العواطف  الددالة على قتباساتبعض االالوصف اآليت هو 

 ":خان اخلليلي"يف رواية  شخا.تفكري األ سطةبوا

يف السكاكين طويلت إمتددات أعواما مدديددت، واستغرقت عغودا من العمر  
كاملة، وادخرت ماشاءت من ذكريات الصبا والشباب والكهولة. وأعجب 
شئ أنه مل يفصل بني التفكري يف االنتقال وحددوثه إال أيام معددودت، كانوا 

قددمي، خيال إليهم أهنم لن يفارقوه مددى العمر، وما مطمئنني إىل مسنكهم ال
هي إال عشية أو ضحاها حىت صرخت اهلناجر : )) تبا هلذا املخيف (( 
وغلب اخلوف واجلزغ، وهلم تعدد مثة فئددة ترجى من مراجعة األنفس الةذعورة، 

  (.1: 2393)جنيب حمفوظ ،  (4)
 

يلة الشيطانية اليت زلزاة أفئددة أن ينعم الليلة بأّول رقاد آمن بعدد تلك اللولعله 
)جنيب  (4القاهرة زلزاالشدديددا. وبني احلزن والتعزى، واألسى والتأسى، )

 (.1: 2393حمفوظ ، 
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 شخا. الواردةاأل على سيكولوجيةدراسة إن ف، السابقمن الوصف 

باستخددام النظرية سيحّللها الباحث  نجيب حمفوظ ل "خان اخلليلي"رواية حتليل يف 

 كيف فهم القراء  تي كيالتحليل   جددا اهم  كان التحليل م،  ة باملشكلة. لذلكاملناسب

 أدوار له بواسطة الشخصددراسة حالة النفس بيف الرواية  لشخصل سيكولوجيدور 

 سيكولوجيا ادور أّن  رأو .ليس كذلك، فإن واقع القراء اليوم يف الرواية. ومع ذلك

  أدبياعماليستمتعون  بأهنمك ذل. )الرواية( غري مهميف عمل خيايل  لشخصل

 فيه.  شخصاجلوانب النفسية للب دون أن يهتموا، والتسلية للرتفيه

علم النفس األديب  بواسطة مددخللبحث ا لأساس األمرهذا ويصبح 

العاطفة  عن أقسامالنفس األديب  علم  سيكون . العاطفة عن أقسام Krech لكرش

على  هذا البحثيف الشخص  لوجية  سيكو قتصر ت  . ملوضوع الددراسةتحليل ال أدةَ 

خان "رواية يف لعاطفة تسبب إىل اعوامل و  للشخص جوانب تصنيف العاطفة

  .نجيب حمفوظل "اخلليلي
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علم النفس  مددخلَ م يستخددالبحث  هذه ، فإنّ على أساس هذه اخللفية

فيُروايةُ"خانُُالرئيسيُعاطفةُالشخصعنوان البحث: ب krench لكرجني األديب

  علمُالنفسُاألدبي(ُ.دراسةُنجيبُمحفوظُ)الخليلي"ُل

  الفصل ُالثاني:ُتحديد ُالبحثُ 

 أقسام هو هذا البحثموضوع  ة السابقة،كلواستنادا  إىل خلفية املش

جل واحلزن واخلوف واحلب والغضب واخل فرحال شتلمة علىامل للشخص العاطفة

 . بغض أو الكرهوال

 :  آتيتني، مهامشكلتني التحدديدد السابق نعرف من           

رواية "خان اخلليلي"  يف الرئيسي الشخص الظاهرة منالعواطف ما هي . 1

 ؟  لنجيب حمفوظ

يف رواية الشخص الرئيسي  وقوع عاطفة اليت تسبب إىل. ما هي العوامل 1

 ؟  "خان اخلليلي" لنجيب حمفوظ
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ُ: لثالفصل ُالثا   البحثُ أهداف 

 هذا البحث هي: التحدديدد السابق، فأهددافواستنادا  إىل 

الظاهرة من الشخص الرئيسي يف رواية "خان العواطف  وصف أجناس. 1

  .اخلليلي" لنجيب حمفوظ

الشخص الرئيسي يف  اليت تسبب إىل وقوع عاطفةالعوامل  وصف أقسام. 2

 ؟  رواية "خان اخلليلي" لنجيب حمفوظ

  البحثُ فوائد ُ: رابعالفصل ُال

الشرج اآليت هو عمليا. يا أم ظر ن ،وائددف ثهذا البحأن يفيدد عسى 

 : هاأمهّ  ، منالعملية الفوائددالفوائدد النظرية و  شرح عن

 الفوائدد النظرية  .1
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العلوم حول وإثراء  عارفامل زيادةا على أن يكون هذا البحث قادر   عسى

تتعلق بأقسام وخاصة  يلتحليلمددخل علم النفس ا دراسة األدب ياستخددام

 . العاطفة

 ملية عالفوائدد ال .2

رواية على فهم مضمون القصة يف  أن يساعدد هذا البحث القارئَ عسى 

  تتعلق بأقسام العاطفة ومصطلحاهتاسيما ، ال"خان اخلليلي" لنجيب حمفوظ

 الدراساتُالسابقة: الفصل ُالخامس

نيل ، ومجع و املفعولث البحأصلية للكشف عن  الددراسات السابقةت فعل 

هذا يف  احملصولة تكون املعلومات  . مبحوثةشكلة مب املناسبةاملعلومات املكتوبة 

علومات امل ونيل املناسبةالنظريات  ودرسة، لتعميق معرفة الباحثني مفيددة   البحث

 أحدٌد.وحبثها مل يبحثها حول املوضوعات 
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 " Wanita Terpasung" يف رواية  يىف الشخص الرئيسالعواطف  ،الأوّ 

 الروايةَ حَبََث ، وهو اهبادآاللغة العربية و ، قسم  2015،  صاحلعبدد الرمحن سالم ل

علم  " مبددخلWanita Terpasung" يف رواية  يىف الشخص الرئيسالعواطف بتحليل 

 . بحثموضوع الوالبحث اجلاري هو  أما الفرق بني هذا البحثالنفس األديب. 

صطفى مل "التاج سبيل يفيف رواية " سيكولوجية الشخص الرئيسي ،ثانيا  

، ، قسم اللغة العربية وآداهبا1124لوطي، سانتيكا ديوي نور خالص، فاملن لطفي

أما لرواية. ىف ا يىف الشخص الرئيسحتليل علم النفس األديب باستخددام  تْ حبث

 .بحثموضوع الوالبحث اجلاري هو  الفرق بني هذا البحث

مة "محايف رواية  الرئيسي الشخصية والصراع الدداخلي للشخص ،ثالث ا

 تْ حبث ،، قسم اللغة العربية وآداهبا 1125ثاين ليزيا ، ، جيب الكياليننل "السالم

أما الفرق بني لرواية. ىف ا ىف الشخص الرئيسيحتليل علم النفس األديب باستخددام 

 .بحثموضوع الوالبحث اجلاري هو  هذا البحث
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 Ketika Cinta Harus "يف رواية  ىف الشخص الرئيسي العواطف رابع ا،

Bersabar " حبثتِ ، قسم اللغة العربية وآداهبا ، 1124، ليال زهرة، ريكا زكية نورل 

والبحث اجلاري هو  أما الفرق بني هذا البحث .يالرئيس ىف الشخصي العواطف

 .بحثموضوع ال

العواطف يف شكل  تتعلق بأقسام، وخاصة السيكولوجية األدبيةث و البح

 انتائج   هذا العثورمن  دِد الباحث  مل جي، من الباحثني. ومع ذلك حبثها كثريٌ  الرسالة

عاطفة الشخص الرئيسي يف رواية "خان اخلليلي" عن على دراسة  ةكز ا ر حبثية 

بكلية األداب والعلوم اإلنسانية قسم اللغة العربية وآداهبا خاصة يف  لنجيب حمفوظ

هناك فرصة لذلك  ان جونونج جايت بانددونج،نو ساحلكومية امعة اإلسالمية باجل

  موضوع هذا البحث. علىث بالبحللقيام 
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  طارُالفرر الفصلُالسادس:ُاإل

هي  السنسكريتية  اللغة من ( مشتقةshastra :السنسكريتية) Sastra كلمة  

 Sas أساسية  كلمةمعناها نصٌّ فيه "تعليم" و "دليل"، وهي من    " Sastra " كلمة

 ىف  "Sastra " كلمة. "وسيلة" أو "آلة معناها "  traوكلمة والتددريس. ،عليمالت

 اللغة )الكلمات واألسلوب( املستخددمة يف الكتب.  يهاإلنددونيسي  عجم الكبريامل

إىل  مستنددةومهية  يف شخصية املتمثلةاحلياة  صورةَ  األديب عمل  الي ظِهر 

النفس  (. علم  1:  2391، إيستنينفسي )مرسال واقع اجتماعي ثقايف ديين و 

حيتوي علم النفس ، هكذاوانب النفسية للشخص. أحدد اجل بحث فيه عني   علمٌ 

 ( . 9: 2314، والغيتو" ) النفسعلى معىن "معرفة 

لددراسة اإلنسان من  حاضراعلم النفس  كان ،بني اجلوانب املذكورة

فهم ا  اجلانب هذايعطي (.  43:  1122، ألبريتني مينددروف اجلانب الدداخلي )

 ا.موضوعي لددراستهديب يف األدب األ اإلنسان أو الشخصنفسية عن 
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فهم النظريات ،  أو لها: علم النفس األديب ثالثٌ حتليل  طريقة  

عيني العمل األديب كونه موضوعا ت ،ثانيهاعلى عمل أديب. ، مث حتليلها سيكولوجيةال

 ،ثالثهااملناسبة لالستخددام يف الكتاب.  النظريات السيكولوجية عينيت، مث للبحث

املناسبة اجلوانب  أي عينيت يسّهلذلك موضوعه، و و البحث العثور على نظرية 

 (. 43: 1122،  ألبريتني مينددروفباستخددام علم النفس األديب )ث لبحل

يف إنسان أو املشاكل النفسية املوجودة كان علم  النفس األديب حاضر ا ب

املشاكل النفسية لن تنفصل . اموضوعي اهفهمميكن ، شخص يف عمل أديب

. ولذلك ال يفهمها كثري من القراءديب األعمل ال سرديف  ؤلفملوجودة عن ذكاء اامل

ددراسة علم احرتافيا ب من األدب فهم اجلانب اآلخرل حاضرعلم النفس األديب 

أم حبثا عن تأثري شخصية الشخص، حبثا عن  سواء أكانت الددراسة، ديبالنفس األ

ألبريتني ية )ظهور االضطرابات العاطفحبثا عن  أم، العمل األديب على القراء

 (. 43: 1122،  مينددروف
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 عاطفة ال .1

، ا )إنسانأنفسن خارجأكان احلفز حفزا من ، سواء فزبددأ العاطفة حبت  

سارونو ( ) ما أشبه ذلك، طازج و ، نعاس)جائع هاداخلأم طقس( حالة، ، شيئ

، واخلوف، واحلب الفرحمثل   (ساسية)العاطفة األ (. 215: 1121، سارليتو

 العواطف على النحو التايل :  قسيمذلك ميكن تواحلزن ، ل

 الفرح .أ

  ،سارونو سارليتور من التوتر )شعور بالتحرّ هو و تعبرٌي عن الراحة،  الفرح  

 وكان ( surpriseاملتوقعة )بسبب األشياء غري  الفرحظهور  (60:2003

  .رحنياالفالسعدداء و أشخاص ا حول  ربط، ألنه يااجتماعي
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 اخلوف .ب

ال يتصل به أكثر و  عن شيء كي جيتنب افرد  يشجع  شعورٌ ف اخلو 

 :2010، سارونو سارليتو) املخيفاملوضوع بسبب وجود االتصال و ذلك و . ممكن

133 .) 

  

 الغضب .ج

التوتر  ما كان، هكذا. و الغايةللوصول إىل  انشاط   شعور يزعجضب الغ

، ونو سارليتوسار ) اتوتر  وزع الغضب ي إمنا. بل يزيدد، مهددئ ايف النشاط 

2003:61 .) 

 د. احلبّ 

احلب  غريةخاصة ضدد اجلنس اآلخر.  الرغبة يف شيئ شعور   احلب  

والرغبة يف  شهوةالجود و  – عتمدد على الفرد وموضوع احلباحلب الرومانسي تو 
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ددراسة عندد الاجلنسية القوية من مشاعر احلب.  غرية  التظهر  قدد معا. القيام بشيئ

سواء، ال فرق بينهما. فيما يتعلق عن  الواقع أّن احلب والرغبة ىف، ةالرومانسي يةاحلب

يف احلماية  رغبة   هاطفللاألم  ، وكذلك حبّ احلماية حاجة إىله حب الطفل ألمّ 

 (. 45:2011-44 ،ألبريتني مينددروف

 احلزنه. 

يمة. تعتمدد شددة احلزن على ذي ق بفقددان شيء مهمّ  مرتبط شعورٌ  احلزن  

ا عندد فقددان أحدد األحباء.  احلزن   يكون، القيمة  احلزن العميق الشدديددحزن ا شدديدد 

ألبريتني أو نددم )اكتئاب فيظهر منه  يمة،ذي قشيئ  فقددانأن يكون بسبب 

 (. 33-34  2011: ،مينددروف

 اخلجل .ف

. قدد يشعر أو اخلطا دون أن يكون مرتبطا بالذنب اخلجل شعور ظاهر من

شرف. املعشاء العندد حضور حفل  لشوكةا خيطأ ىف استخددامعنددما  اخلجلب مرءٌ 
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 لفأمحق وأقل فخر ا. ال يشعر بالذنب ألنه ال خي بني الناسألنه كان  شعر باخلجل

 سرقواخلوف عنددما  باخلجلشعر ي، و هذا الشعور يف الطفالليس . يةاألخالق قيمَ ال

 (. 59: 1122،  ف)ألربتني مينددرو مث عرفه اجلميع  الكعكة 

 كراهية  .غ

أما . سددمبشاعر الغضب والغرية واحل البغض شعوٌر مرتبطو أ هالكر 

 فألربتني مينددرو )املبغوضني ظهور الشهوة أو الرغبة يف تددمري عالمته اخلاّصة هي 

 ،44:2011 .) 

ُالعاطفةُُوقوععواملُ .2

حل للتغلب عليها.  ليس فيها املعقددةاألفكار الغضب  بسبب وجود حيددث  .أ

 ، مكان العمل، وما أشبه ذلك.رجية مثل البيئةااخلنبهات امل بهقدد تسبّ 

احلالة العقلية أو النفسية  ، ذلك بأنّ ثقة بالنفساخلجل بسبب عددم حيددث  .ب

  ليفعل فعال أو عمال.نفسه يقينا قوي ا على للشخص الذي ال يعطي 
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فقددان شيء ذي قيمة. على سبيل املثال ، فقددان بسبب  زناحلحيددث  .ت

 (. :43 2011، فألربتني مينددرو مشكلة معقددة ) هوقدد تسبّب. األحباء

عتمدد على الفرد من احلب الرومانسي ياحلب  غريةاحلب بسبب  حيددث .ث

ألربتني )معا  القيام بشيئوالرغبة يف  شهوةالجود و  - وموضوع احلب

 (. 45:2011 ،فمينددرو 

ألنه ، ااجتماعي وكان (surpriseاملتوقعة )األشياء غري الفرح بسبب حيددث  .ج

 (. 60 :2003،ساروونو سارليتو) الفارحنيالسعدداء و أشخاص ا حول  ربطي

. على سبيل املثال، باملوضوع املخيف األليمةتجربة ال بسبب اخلوفحيددث  .ح

ساروونو ) phobiaباسم  الشعوريسمى هذا واخلوف من الصراصري، و 

 (. 59 :2003،  سارليتو

، البغض، على سبيل املثال إىل بيسب شيئ الرغبة عنسبب ب البغضحيددث  .خ

 . البغض ذلك سيؤدي إىلو  ،بددون سبب حبيبهه تركالشخص الذي 
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عاطفة الشخص يف رواية "خان اخلليلي" لنجيب  هذا البحث يددرس

. اجلوانب النفسية اتحليلهل اداة  علم النفس األديب باستخددام منهج حمفوظ 

الغضب ، احلب ، الفرح، اخلوف، : كما سيبحث عنها البحث  هي  للشخص

يف الرواية  أقسام العاطفةمصطلحات  ت ددرس البغض وشعور الذنب.، جل، اخلاحلزن

عرفة خزانة هذه امل. وستكون يف الروايةلشخص ا عاطفة أقسام بددراسة الددقة كيف

 أديب. يف عمل  الشخص عواطفللقارئ كي يفهم  العلوم
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   مخطط       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

ولوجيعلم النفس / سيك  األدب 

 علم النفس األدبي

 أقسام العاطفة

 عوامل وقوع العاطفة أجناس العاطفة

 رواية خان الخليلي

 الغضب -

 

 الخجل -

 

 البغض -

 

 الحزن - -

-  

 الحب - -

 

 شعورالذنب - -

 

 الفرح - -

 

 الخوف - -

 

 

 

 على الثقيلة والضغوط األفكار كثرة -

 البائسة الحياة حالة

 

 عدم الثقة بالنفس فاشل فى القيام بشيئ -

 

  يووجد الففووجود الخطا وال -

 

فقدان شيئ ذي قيمة ووجود المشكلة  -

 المعقدة الصعبة
 

 وجود الشهوة والرغبة -
 

 صراع التعبير الدفعي والمعيار األخالقي -
 

 أشياء غير متوقعة -
 

 تجربة بائسة سيئة -
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ُُو  خطواتهالفصلُالسابع:ُمنهج ُالبحث 

 البحث هج  من .1

ائع املوجودة أو أنه لفهم الوق واسرتاتيجيةطريقة أو  –ىف العموم املنهج 

 (.43: 2003 )راتنا ،خطوات نظامية حلل املشكالت السببية 

هو منهٌج وصفّي بحث هذا اليف  ستعمله الباحث  ج الذي يمنهأما ف

 إلجياد والكشف عنهام ستعمل  منهجٌ  هذا املنهج (.54: 1115)راتنا ،  حتليليّ 

يف  املوصفةليل البيانات مث حت وهذا كان مفعوال بوصف احلقائق املوجودة  .نظاميا

 . الصورالكلمات أو 

 خطوات البحث  .2

 : هي كما يليباحث  ال سيفعلهااخلطوات أما 

 مصددر البيانات  تعيني .أ
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 "خان اخلليلي" لنجيب حمفوظرواية  هو ىف هذا البحثالبيانات  مصددر

مصددر البيانات،  عينيالرتمجة لتسهيل ت وكذلكصفحة.  165تكون من حمفوظ ت

صفحة و  599 تكون منتنجيب حمفوظ ل"  lelaki dalam pasungan ي رواية "ه

 فصال.  42

  نوع البيانات تعيني .ب

نوع البيانات. نوع البيانات يف هذا البحث هو  عينياخلطوة التالية هي ت

، حول العواطف حول مفهوم الغضبعلم النفس األديب  مددخلفقرة حتتوي على 

 واحلب.  والبغض، واحلزن جل،، واخلفرح، واخلوفوال

 مجع البيانات  ةتقنيتعيني  .ج

 ت ستخددم . املكتبيةددراسة المع باستخددام ت  البيانات املتعلقة بالبحث إن 

بددأ مجع . ي  ةهي بيانات نوعية وصفي املبحوثةالبيانات  ة ألنّ يددراسة املكتبهذه ال
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يف  ها وكتابتها، وفصلتخددمةاملسالبيانات  اختيار، مث هاوفهم روايةالالبيانات بقراءة 

 االسنتناج.  مثعلم النفس األديب  مددخلباستخددام  مث حتليلها، سجل  

 حتليل البيانات  .د

يف هذه املرحلة ، يتم حتليل وتفسري البيانات اليت مت مجعها من خالل هنج 

 خان اخلليلي منعلم النفس األديب لكرش ملعرفة كيفية تصنيف العواطف يف رواية 

( 1( حتليل ووصف مشاعر اخلوف. 2يب حمفوظ. املراحل هي كما يلي: قبل جن

( حتليل ووصف 5( حتليل ووصف مشاعر العار. 9حتليل ووصف مشاعر الغضب. 

( حتليل ووصف مشاعر 6( حتليل ووصف مشاعر الكراهية. 4مشاعر احلزن. 

 ( حتليل ووصف مشاعر املتعة. 9احلب. 

H.  كتابة اجلملة 

 ظاميةُالرتابة:ُنثامنالفصلُال

  : ةالنظامية التالي الباحث   ، يستخددمالبحثهذا مناقشة لتسهيل 
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يشمل هذا الباب على خلفية البحث، حتدديدد . الباب األّول مقدّدمةٌ 

الددراسات السابقة، اإلطار الفكري، ، البحث، أهدداف البحث، فوائدد البحث

 ونظاميات الكتابة.  منهج البحث وخطواته،

 متعلقة يشمل هذا الباب على نظريات. نظريالار طاإلالباب الثاين 

 يف األدب عموما وشرح العالقة بني علم النفس واألدب.بتعر 

( سرية مؤلف 2ثالثة مباحث، يشمل هذا الباب على . الباب الثالث

 ( ملخص الرواية.9ه األدبية و( أنشطت1و رواية "خان اخلليلي"

أقسام العاطفة ىف ألديب علم النفس االباب الرابع حتليل البيانات عن 

، جل، واحلزن، واخلفرح، واخلوف، والرواية "خان اخلليلي" حول مفهوم الغضب

 واحلب. والبغض

  النتائج واالقرتاحات يشمل هذا الباب على .اخلامتة امسالباب اخل

  


