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 الفصل األول

 ادلقدمة

 خلفية البحث .أ 

كىذا يعٍت أف  ،األدب ىو جزء من األعماؿ الفنية اليت تصور يف اغبياة اإلنساف

األدب يبكن أف تنشأ من خياؿ اؼبؤلف لبحث الظاىرة أك اؼبشكلة القائمة اىل كجود 

اغبياة البشرية.  يف ظهريف األدب ىو تعبَت عن حقيقة الفٍت كاػبياؿ كما الفهم اعبيد .

، كؽبا أتثَت إهبايب على حياة اإلنساف تها)كاجملتمع( من خالؿ اللغة ككسيل

يف إلبداعية كعمل الكائن البشرم  األدب ىو شكل من أشكاؿ الفنوف 1.)اإلنسانية(

 2.تهاحياتو ابستخداـ اللغة كوسيل

هبب النفس ىو دراسة األدب، اليت بدت يف العمل كنشاط عقلي.  علم األدبك 

على اؼبؤلفُت استخداـ اإلبداع، كالذكؽ، كيعمل يف العمل. فإف العمل األديب الذم ينظر 

ة اليو على انو ظاىرة نفسية، ميزة جوانب النفسية من خالؿ األرقاـ لو عن طريق الصدف

 3يف شكل الدراما كالنثر النصوص.
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نتيجة اؼبعادلة األدبية للحياة  العمل األديب ىو األساس مظهر من مظاىر اغبياة،

اؼبؤلف يف إنشاء األعماؿ األدبية على اػبربة اليت اكتسبها من كاقع اغبياة احمليطة. يعتمد 

شكل األدب.  يف اجملتمع الذم وبدث يف دكر الشخصيات يف العامل اغبقيقي كتدفق إىل

تصبح اللغة يف األعماؿ األدبية أداة ػبلق مشاعر خاصة ربتوم على قيمة صبالية، إىل 

  4نقل اؼبعلومات اؼبختلفة إىل اعبمهور أك القراء.جانب كسيلة للتواصل ، قادرة على 

، كنبا من عماؿ األدبية من جانبُت ـبتلفُتيبكن النظر إىل جوانب اعبماؿ يف األ

، يكتسب اعبانب األكؿ االىتماـ نظرنا ألف لغة كاعبماؿ نفسو. يف ؾباؿ األدبحيث ال

 5.األدب نفسو مشاكل متنوعة، بينما توجد يف اللغة ىي الوسيلة الرئيسية للعمل األديب

، علم النفس العواطف ىي مشاعر شديدة موجهة إىل شخص أك يف قاموس

، يف عمق الطبيعة تغيَتات كاعية دبا يف ذلك مشوؽالعاطفة ىي حالة نشأت من كائن 

 شاعر ىي ذبربة كاعية يتم تنشيطها عن طريق اؼبنشطاتاؼب .مع اؼبشاعر تغيَتاتمن 

ذبربة عاطفية  ، ىوت اؼبادية. العاطفة ىي "العاطفةـبتلف اغباالاػبارجية أك من قبل 

، كىذا يدؿ الفسيولوجية يف الفرد ربرؾالدكؿ  تصاحب التكيف الداخلي اؼبعمم كالعقلي
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ي قوم كتتميز التغَتات ، العاطفة ىي لوف عاطف.لذلكعلى سلوؾ اؼبقلوب الذايت "

 6اعبسدية.

ية يبكننا استخدامها لتحقيق النجاح يف ، طاقة حيو العواطف ىي قوة غَت ؿبدكدة

، يف العالقات بُت الناس مل، يف اؼبنزؿ، يف مكاف التعلماغبياة. النجاح يف مكاف الع

ككذلك النجاح يف العالقات مع نفسو يكمن يف قدرتنا على السيطرة على العواطف 

 7بشكل فعاؿ.

الركاية مشَتة لقرائة ك  ف الركاية اؼبذكورت أعلو، عن ىذاهكبعد النظر أف تعري

حىت يبلك جهة األدب  الشخصية الرئيسية الذكاء العاطفيحبثها كيكوف األسلوب اعبيد ك 

" تلك  حبيب الرضبن الشَتازم "اؼبؤلف  "Ayat-ayat Cinta 1" :الركاية ىي  النفسي،

-Ayat"ربليل الركاية  ةريد الباحثت حىت الشخصية الرئيسيةسبلك الذكاء العاطفي الركاية 

ayat Cinta 1 " يف  الذكاء العاطفيألف القارىئُت ال يستطيعوف لفهم الركاية بصحيح يعٍت

 .ركايةال

لفهم  "Ayat-ayat Cinta 1"ربليل الركاية يف اؼبوضوع  ة الباحث أرادت لذلك

يعٍت الذكاء العاطفي يف تلك كخاصة يف األدب النفسي  الركاية،يف  الذكاء العاطفي

 .الركاية
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الذكاء العاطفي بحث حبثا ربت اؼبوضوع ن البحث السابق فًتيد الباحثة أف تإنطالقا م

 )دراسة حتليلية ادبية نفسية(  "Ayat-ayat Cinta 1" للشخصية الرائيسية يف الرواية
 ركاية.الع تلك يف و ترعو اؼبوض

 أسئلة البحث .ب 

 عند بعض اللغويُت؟  ما ىو األدب النفسي .1

لحبيب ل" Ayat-ayat Cinta 1"ركاية اليف أم مشاعر تعاهنا الشخصية الرئيسية  .2

 ؟الرضبن الشَتازم

عند كجو   "Ayat-ayat Cinta 1"ركاية الكيف ىو الذكاء للشخصية الرئيسية يف  .3

 لحبيب الرضبن الشَتازم؟ل ”Daniel Goleman“دنيل جوؼباف 

 البحث أىداف .ج 

فمن مفركض ىذه اؼبشكلة ربا إىل أجوبة. بعد ما عرفت الباحثة مشكلة البحث 

 كلذلك أتيت الباحثة أبىداؼ كما يلي:

حبيب  من "Ayat-ayat Cinta 1" ركايةالللشخصية الرئيسية يف  العواطفعرفة ؼب .1

 الرضبن الشَتازم.
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من  "Ayat-ayat Cinta 1"ركاية الللشخصية الرئيسية يف  العاطفيعرفة الذكاء ؼب  .2

 .بنطرية دنيل جوؼباف حبيب الرضبن الشَتازم

 فوائد البحث .د 

 أما فوائد ىذا البحث فنوعاف: الفوائد النظرية كالفوائد التطبيقية. 

 الفوائد النظرية .1

 " لزايدة الفهم عن علم األدب النفس يف الركايةAyat-ayat Cinta 1" بيب غب

 بنطرية دنيل جوؼباف. الرضبن الشَتازم

  الركاية "لزايدة اؼبعرفة عن علم األدب النفس يفAyat-ayat Cinta 1" بيب غب

 بنطرية دنيل جوؼباف. الرضبن الشَتازم

 التطبقيةفوائد ال .2

 للباحثة

 " قدرة  الباحثة لفهم علم األدب النفس يف الركايةAyat-ayat Cinta 1" 

 بنطرية دنيل جوؼباف. بيب الرضبن الشَتازمغب

  دب يف ألابلتحليل اتستطيع الباحثة التحقيق كالتطبيق للبنية الشخصية

 بنطرية دنيل جوؼباف. بيب الرضبن الشَتازمغب "Ayat-ayat Cinta 1الركاية  "
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 للقرأ كالطالب األخرين:

 لزايدة اؼبراجع عن علم النفس األدب النفس 

 " لزايدة اؼبعرفة عن علم األدب النفس يف الركايةAyat-ayat Cinta 1" بيب غب

 بنطرية دنيل جوؼباف. الرضبن الشَتازم

 للجامعة

 يف مكتبة جامعة سوانف غرم اإلسالمية بوجونغارا كخاصة  لزايدة مراجع

 لطلبة شعبة اللغة العربية كأدهبا.

 الدراسة السابقة .ه 

 أما الدراسات السابقة اليت تتكوف هبذا اؼبوضوع فيما يلي:

: ريتا إثنُت، متخرجة بشعبة قسم تعليم اللغة اإلندكنسية اسم الباحثة األوىل

"تعليم كآدهبا، كمن كلّية اللغة كالفنوف، جبامعة جوجاكرات. كموضوع البحث ؽبا 

كتبحث . بين رمداين"من رواايت األطفال ادلسلمني الالذكاء العاطفي والروحي يف 

 رمضٌت اإلسالمية من بيٍت ركاايت األطفاؿالالذكاء العاطفي كالركحي يف  عنالدراسة 

 اإلسالمية عن طريق بيٍت ركاايت األطفاؿالالعاطفي كالركحي يف  الذكاء تقنية ارساؿ

 .رمضٌت
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تطع نور عارفة، متخرجة يف قسم تعليم اللغة اعباكية، كمن كلّية : الباحثة الثاينو 

في "الذكاء العاط. ربت اؼبوضوع 2114اإلقلمية جبامعة جوجاكرات يف عاـ   اللغة

". (Senggono)من سيغانو  Kembang Kantilللشخصية الرائسية يف الرواية 

 Kembang Kantilدبوضوع  (Senggono)من سيغانو كتبحث عن الركاية ابللغة اعباكية 

دراسة ربليلية سيكولوجية لدنيل غوؼباف(، كعن الذكاء العاطفي للشخصية الرائسية )

طريقة التفكَت اليت تتبادر إيل حبثت تقنية ارساؿ الذكاء العاطفي منها: حالة البيعة، 

الشخصية الرائسية، كالتفاعل أك التجاكب الشخصية األخرين، كالتجاكب الذىن 

الشخصية األخرين إىل للشخصية الرائسية، كالتحادث الشخصية األخرين مع 

 للشخصية الرائسية.

بناء على البياف ؽبذه اؼبراجع الواحدة أعاله، كبقدر ما الحظتو الباحثة، ك 

اء من تبحثها يعٌت سو Ayat-ayat Cinta 1“يف الركاية " ربليلية ادبية نفسيةفدراسة 

الركاية، سواء من موضوعها يعٍت الذكاء العاطفي للشخصية الرائسية دراسة ربليلية 

 يعٌت لدنيل جوؼباف. بنظريتهاسيكولوجية 

حليل التكلذلك، حاكلت الباحثة لدراسة ىذا العمل األديب ابستخداـ منهج 

مع البنية الذكاء العاطفي الشخصية دنيل جوؼباف  النفسي سيكولوجية اإلنسانية

من اغباجات أساسية اإلنسانية )تعرؼ على العواطف  للشخصية الرئيسية فهرم
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، كربفيز العواطف النفسية، كتعرؼ العواطف العواطف النفسية راؾإدالنفسية، ك 

، كتبحث الباحثة عن العواطف اليت تعاهنا الشخصية األخرين، كبناء العالقات

  .Ayat-ayat Cinta 1“الرئسية يف الركاية 

 منهج البحث .و 

أما اؼبراد دبنهج البحث ىو أنواع الطريق اليت تستعمل الباحثة لتطلب البياانت 

كذبمعها كاإلختيار األصح من العلـو لكي توجد ما تراد من أصح ىذا البحث. 

 كتستخدـ الباحثة يف ىذا البحث العلمي فهو كما يلي:

 نوع البحث .1

-Ayatيف الركاية "حث بإف نوع البحث الذم تستخدمو الباحثة يف ىذا ال

ayat Cinta 1 " )كفقنامن حبيب الرضبن الشَتازم )دراسة ربليلة ادبية 

ة حبثية تستند إىل ىي طريق اؼبكتيب، يوضح ما يلي: طريقة البحث لسوجيونو

، )على عكس خدـ لفحص ظركؼ الكائنات الطبيعية، كتستفلسفة الوضعية

، كأخذ عينات اؼبصدر مت رئيسيةاليث يكوف الباحثوف أدكات حبالتجارب( 

، ككاف ربليل ، تقنية صبع مع التثليثالشرعةإجراء البياانت ابستخداـ غرض 
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البياانت االستقرائي / النوعي ، كنتائج البحث النوعي أكثر قمع اؼبعٌت من 

 8التعميم.

 البياانت مصادر .2

يف الركاية األىداؼ يف ىذه الدراسة ىي  ،موضوع البحث األديب أك موضوعو

"Ayat-ayat Cinta 1 "كتصنيف فهرم من حبيب الرضبن الشَتازم “Fahri”  للعواطف

من خالؿ مراجعة علم  من حبيب الرضبن الشَتازم" Ayat-ayat Cinta 1الركاية "يف 

 ، فيما يلي:النفس األديب

 اؼبصادر األساسية . أ

اؼبصادر األساسية ىي البياانت اليت ذبمعتها الباحثة من اؼبصادر األكىل. كانت 

من حبيب " Ayat-ayat Cinta 1"اؼبصادر األساسية يف ىذا البحث ىي الركاية 

 لرضبن الشَتازم.ا

 اؼبصادر الثانوية . ب

اؼبصادر الثانوية ىي البياانت اليت ذبمعتها الباحثة من اؼبصادر األخرل. كانت 

اؼبصادر الثانوية يف ىذا البحث ىي الكتب اؼبتعلقة بتحليل األدب النفسي عن 
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الذكاء العاطفي، كمنهاج حبث األدب: ربليل سيكولوجيي، كالتحليل النفس 

 كغَتىا Daniel Goleman”ء العاطفي دنيل جوؼباف "األديب الذكا

 البياانتطريقة مجع  .3

، Daniel Goleman”الذكاء العاطفي دنيل جوؼباف " الباحثة عن حبثت

عبمع  (Library Research)الباحثة على طريقة الدراسة اؼبكتبية  استخدمتك 

صبع الباحثة عملت البياانت ىذا البحث. كالدراسة اؼبكتبية ىي الدراسة اليت 

 البياانت دبساعدة الكتب، كاجملالت، كغَت ذلك الذم يوجد يف اؼبكتبة.

 .كأما ادكات طريقة صبع البياانت يف البحث يعٍت اؼبالحظة كالواثئقية

 اؼبالحظة . أ

اؼبتعلقة اؼبالحظة ىي الطريقة صبع البياانت ؼبساعدة اؼبواد اؼبوجودة يف اؼبكتبة 

 فيها األدب النفسي ةكتب الباحثت بتحليل األدب النفسي مث

 الواثئقية . ب

، كتوب كالكتب، كالواثئق كاؼبالحظةالواثئقية ىي الطريقة تتحرل األشياء اؼب

الطريقة الواثئقية عبمع  ةستخدـ الباحثتكغَت ذلك إستنتاج عن ىذا البحث. 
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البياانت من الكتاب اؼبكتوب كاإلنتاج اؼبقابلة، كاإلنتاج ربليل الشحش عن 

 البحث.

 ياانتطريقة حتليل الب .4

ينقسم ربليل البياانت على قسمُت كىي ربليل البياانت الكيفية كالتحليل 

البياانت الكيمية. كيف ىذا البحث تستخدـ الباحثة ابلتحليل البياانت الكيفية، 

كالطريقة التحليلية ىي ربليل اؼبسائل عن اؼبشكالت اؼبتعلقة ابلبحث كخطواهتا 

 فيما يلي:  

من من حبيب الرضبن الشَتازم، " Ayat-ayat Cinta 1"يف الركاية  اءة كفهمقر  . أ

 أجل اغبصوؿ على فهم كاضح حملتول الركاية

 ةكتب الباحثة لتحصيل البياايت اؼبقصودة، مث تقرأتة عميق ةبعد قرأت الباحث . ب

 تصور الشحشيات يف األدب النفسي

من حبيب الرضبن " Ayat-ayat Cinta 1"ربليل األدب النفسي يف الركاية مث  . ج

 .Daniel Goleman”للنظرية دنيل جوؼباف " الشَتازم

 ىيكل البحث .ح 
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يف إعداد كرقة العلمية اؼبنهجية، فمن الضركرم فيو أبواب حىت يسهل فهمها من 

 قيب القارئ.  يف ىذا البحث  مقسم إيل أبواب كفصوؿ فرعية، كىي:

اؼبقدمة، كتشتمل منها، خلفية البحث، كأسئلة البحث، كأىداؼ  :الفصل األول

 البحث، كفوائد البحث، كدراسة السابقة، كمنهج البحث، كىيكل البحث.

الذكاء العاطفي الشخصية : وبتوم على اإلطار النظرم اؼبتعلقة ابلبحث  "الفصل الثاين

للنظرية دنيل جوؼباف  الشَتازممن حبيب الرضبن " Ayat-ayat Cinta 1"يف الركاية الرئيسية 

"”Daniel Goleman .الدراسة النفس األديب( ىو األدب النفسي عند بعض اللغويُت( 

: يتكوف يف ىذا البحث البياانت كربليلها، تبحث الباحثة فيها اؼببحث الفصل الثالث

يب من حب "Ayat-ayat Cinta 1"يف الركاية لشخصية الرئيسية ل األكاؿ التحليل العواطف

يف الركاية لشخصية الرئيسية الرضبن الشَتازم. اؼببحث الثاين، التحليل الذكاء العاطفي ل

"Ayat-ayat Cinta 1" " عند كجو دنيل جوؼباف”Daniel Goleman  من حبيب الرضبن

 الشَتازم.

 اإلختتاـ تتكوف اػبالصة كاإلقًتاحات.: الفصل الرابع

 


