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 لباب األولا

 المقدمة

 خلفية البحث . أ

إف كلمة األدب عامة تطلق على صبيع الظواىر الفكرية اليت شغلت                 

الناس ك تركوا فها أثارا مكتوبة. فاداب اللغة  عندىم مؤلفة من الشعر ك النثر. كالشعر 

ك الغزؿ ك الفخر ك الرثاء كاؼبدح. كالنثر يقسم موضوعات كثَتة من اغبماسة يقّسم اىل 

ك الفقو ك الفلسفة ك العلم على أنواعو. ك اداب اللغة ىي صبيع ما  اىل التاريخ ك األدب

ضّنف فيها من البحوث العلمية ك الفنوف األدبية فيشتمل على كّل ما انتجو خواطر 

اء. ك أما التعرؼ اػباص ىو ما اثر عن شعرائها ك كتاهبا علمائها كقرائح الكّتاب ك الشعر 

خلية الدقيقة ك التصور اؼبعٍت الرقيقة فبا يهّذب من بدائع القوؿ اؼبشتمل على تصور األ

              ٔالنفس ك يرقق اغبس ك يثقف اللساف.

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

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

اغبياة البشرية.  يف هرظيف األدب ىو تعبَت عن حقيقة الفٍت كاػبياؿ كما الفهم اعبيد .
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  .يب على حياة اإلنساف )اإلنسانية(، كؽبا تأثَت إجياتهاكسيل)كاجملتمع( من خبلؿ اللغة ك 

Esten (ٜٔٚٛ :ٜ)ٕ .اإلبداعية كعمل الكائن األدب ىو شكل من أشكاؿ الفنون

 ٖ(ٛ: ٜٛٛٔ) Semiتهاحياتو باستخداـ اللغة كوسيليف البشرم 

شرة أك ة من حياة اإلنساف مباإبداع اؼبؤلف اؼبستمدّ عمل األدب ىو نتيجة من  

عن  نشاء األدب ةهر ظّ صبالية الإعتبارىا كهبدؼ التواصل عن طريق اػبياؿ مع اللغة ك

 بُت األحرؼ كالبيئة. وص ؿبادئةصنمشاكل اغبياة ال ديكن فصلها عن ال

ناصعة صافية تنعكس عليها حياة أىلو كما تأثركا بو من كاألدب يف حقيقة مراة 

   ٗأحداث عامة ك ظركؼ خاصة.

ؤلف يف السرد يف شكل قصة. ؿبتويات اؼبالركاية ىي الركاية األدبية اليت كتبها 

الركاية أطوؿ كتنطوم على قضايا أكثر تعقيدا من القصص. كباإلضافة إىل ذلك, كأحيانا 

 عن سلوؾ الشخصيات اؼبستمدة من كاقع اغبياة اليومية.ىناؾ أيضا ركاية أنو حيكي 

الركاية ىي مشولية ىذا ىو الفنية. الركاية نفسها لديها أقساـ أك العناصر اليت 

مًتابطة, كىذا ىو عنصر من العنصر اعبوىرية ك خارجي. من ىذا العنصر الثاين ما يبٍت 

 ركاية.
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يب نفسو. على سبيل اؼبثاؿ: العنصر اعبوىرم ىو العنصر الذم يبٍت العمل األد

كتوصيف, موضوع, اإلعداد, مؤامرة, كاألحدات, كجهة تظر القص أك اللغة أك أسلوب 

اللغة ك غَتىا. عناصر خارخي ىي العناصر اليت خارج األعماؿ األدبية, كلكن بشكل 

 غَت مباشر التأثَت على أعماؿ البناء األدب.

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

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

ينظر اليو على انو ظاىرة نفسية، ميزة جوانب النفسية من خبلؿ األرقاـ لو عن طريق 

 ٘(،ٜٙ: ٕٔٔٓ) Endaswaraالصدفة يف شكل الدراما كالنثر النصوص. 

تعريف الركاية اؼبذكورت أعلو, عن ىذاؾ الركاية مشَتة لقرائة ك كبعد النظر أف 

لك جهة األدب ديحىت  كمشكلة الشخصية الرئيسية كوف األسلوب اعبيدكي حبثها

" تلك Ayu Utami"اؼبؤلف  Pengakuan Eks Parasit Lajang“:", الركاية ىي النفسي

ريد الباحث ربليل الركاية ي حىت كمشكلة الشخصية الرئيسيةالعناصر الكميلة لك ديالركاية 

“Pengakuan Eks Parasit Lajang “عوف لفهم الركاية بصحيح ي ال يستطألف القارىئُت

ية, كخلفية البحث, كالفكرة اؼبثاؿ : اؼبوضوع, كالشخص يف ركايةعٍت العناصر الداخلية ي
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اؼبثاؿ : شعور فرح, كحزين,  يف ركايةاػبلفية , كخاصة تصور الشحصيات ك كجداف 

 كغضب, كضباسة, كحب, كغَت ذلك.

 "”Pengakuan Eks Parasit Lajang  اؼبوضوعربليل الركاية يف  يريد لذلك الباحث

شكلة الشخصية اؼبعٍت ي, كخاصة يف األدب النفسي  يف ركايةلفهم العنا صر الداخلية 

 .يف تلك الركاية الرئيسية

شكلة المالباحث أف يبحث حبثا ربت اؼبوضوع إنطبلقا من البحث السابق فَتيد 

أليو أوتامى  "Pengakuan Eks Parasit Lajang"  في روايةالشخصية الرئيسية  

 .يف ركايةترعو اؼبوضع تلك  )دراسة تحليلية ادبية نفسية(
 أسئلة البحث . ب

  ”Pengakuan Eks Parasit Lajang“شكلة شخصية الرئيسية يف ركاية اؼب ما .ٔ

 ؟  “ Pengakuan Eks Parasit Lajang“يف ركاية شكلةاؼبسباب أما  .ٕ

 أبرىاـ ماسلو يف الرئيسية   Psikology Humanistic )كيف ربليل نفس اإلنساف ) .ٖ

 أليو أكتامى "Pengakuan Eks Parasit Lajang" الركاية ب أيو أكتامى

 ج . أىداؼ البحث

فمن مفركض ىذه اؼبشكلة ربت إىل أجوبة. الباحث مشكلة البحث  بعد ما عرؼ

 الباحث األىداؼ ؽبذ البحث كما يلي: كلذلك قرر
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“ Pengakuan Eks Parasit Lajang “ 

 ”Pengakuan Eks Parasit Lajang“يف ركاية الرئيسية  ةمشكلة شخصي ؼبعرفة .ٔ

 ”Pengakuan Eks Parasit Lajang“ يف ركاية أسباب مشكلة  . ؼبعرفةٕ

   أبرىاـ ماسلو يف الرئيسية    Psikology Humanistic )اإلنساف )ربليل نفس  وصفل .ٖ

 أليو أكتامى "Pengakuan Eks Parasit Lajang" الركاية ب أيو أكتامى    
 د. فوائد البحث

 الفوائد النظرية.أ

 لزيادة الفهم عن علم األدب النفسي .

 لزيادة اؼبعرفة عن األدب النفسي يف ركاية  .

 الفوائد التطبقية .ب

 للباحث

 Pengakuan eks Parasit“ يف ركاية . يستطيع الباحث لفهم علم األدب النفسي 

Lajang”  
يف ركاية تحقيق كالتطبيق للبنية الشخصية بالتحليل ادب النفسى ال. يستطيع الباحث 

“Pengakuan Esk Parasit Lajang “ 
 للقرأ كالطبلب األخرين :

 . لزيادة اؼبراجع عن علم األدب النفسي

  ”Pengakuan Eks Parasit Lajang“ يف ركاية. لزيادة ؼبعرفة عن األدب النفسي 
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 . للجامعة

 . لزيادة اؼبراجع اؼبكتبة اإلسبلمية سوناف غرم بوجوف

 ابقةالدراسة السه.

     كالدراسات من جهة اؼبوضوع اؼبادم عن الركايةث كأما البحو  

“Pengakaun Eks parasit lajang”  يلي : فمنهماكما 

البحث الذم كتبو سوكاغ سافوترا, طالب يف شعبة الًتبية اللغة كاالدب  

, ربت اؼبوضوع ٕٗٔٓاالندكنسا, كلية الًتبية, جبامعة ؿبمدية سوركرتا يف سنة  “ 
CITRA PEREMPUAN DALAM NOVEL PENGAKUAN EKS PARASIT LAJANG 

KARYA AYU UTAMI ( TINJAUAN KRITIK SASTRA FEMINIS DAN 

IMPLEMENTASINYA SEBAGAI BAHAN AJAR SASTRA DI SMA”  
ك العلـو الثقافية جبمعة اإلسبلمية ديا ريكا فهليفي، اؼبتخّرجة من عملّية األداب  

كتبت البحث ربت اؼبوضوع " شخصية ٖٕٔٓاغبكومية سونن كاعباجا يوكياكرتا سنة 

لسيجموند فركيد سنباد يف ركاية أخزاف اسنباد لطالب عمراف ) دراسة ربليلية سيكولوجية 

لو يف حالة حبثت يف حبثها عن لوعة اؼبسافر بسبب كثَتة  اؼبشاكل، كىذه اؼبشاكل جيع(" 

  نصف الواعى من عندل عامل شكل الواعى "

بناء على البياف ؽبذه اؼبراجع الواحدة أعبله, كبقدر ما ال حظو الباحث, ك 

اء من سو , ,Pengakuan Eks Parasit Lajang“" يف ركاية ربليلية ادبية نفسيةفدراسة 
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سيكولوجية لكن ـبتلفة يبحثها يعٌت الركاية، سواء من موضوعها يعٍت دراسة ربليلية 

 .يعٌت لسيجموند فركيد نظرية ىابا

التحليل كلذلك, حاكؿ الباحث لدراسة ىذا العمل األديب باستخداـ منهج 

مع البنية أبرىاـ ماسلو  )  Psikology Humanistic) سيكولوجية اإلنسانية النفسي

اإلنسانية ) اغباجات اغباجات أساسية ية للشخصية الرئيسية أل أيوأكتامي من صالشخ

تقدير كاالحًتاـ، الفسيولوجية، حاجة األمن، حاجات اإلنتماء كاؼبيوؿ، حاجات ال

 حاجاة ربقيق الذات(.

 منهج البحثو.  

تستعمل الباحث ليطلب البيانات أما اؼبرد دبنهج البحث ىو أنواع الطريق اليت 

كاإلختيار األصح من العلـو لكي يوجد ما يراد من أصح ىذا البحث . كىو  معهاكجي

 الذم يستخدـ الباحث يف ىذا البحث العلمي فهو كما يايل:

 نوع البحث ز..

 يف ركايةمشكلة الشخصية الرئيسية   " ستخدـ الباحث يف ىذا البحثا 

  "Pengakuan Eks Parasit Lajang" اؼبناىج الكيفيّ  "ادبية( )دراسة ربليلية أليو أكتامى 

(Descriptive Qualitatif)   اذبها على البيانات الوصفية من الكلمة اؼبكتوبة من لساف

الشخص اؼببحوث. ككما يف البحث لنور اؼبشفعة أّف مولوينح عّرؼ عن البحث الكيفي 
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األفراد اك اكصاؼ  كىو اإلجراء الّذم ينتج البيانات الوصفية اؼبتصّورة اك اؼبقّولة عن

اغبوادث اك األسباب من اجملتمع اؼبعُت. فأّما البحث الكيفّي ىو البحث اّلذم حيتصل 

بيانات الوصفّية كىي كلمة اؼبكتوبة اك الكبلمية، الصورة كظاىرة العلمّية كال يستعمل 

 ٙ.البحث رقما كال حسبا

منهج البحث كطريقة الكيفية ىي الطريقة اؼبوافقة ؽبذا البحث . ألف الكيفية ىي 

الذم ال حيتاج إىل تصميم فركض البحث كال يستعمل الباحث الرقم يف التفسَت عن 

 اإلنتاج. كحيتاج على كصفية تامة دبا كضعت الباحث على ىذا البحث. 

كأما اؼبنهج الوصفي يوصف اؼبظاىر اللغوية بغَت ؿباكلة إجياد العلل كاألسباب 

 وم لدل الباحث ..أم إنو يقتصر على عرض اإلستعماؿ اللغ

دراسة مكتبية ىي الدراسة تقصدىا صبع البيانات دبساعدة اؼبواد اؼبوجودة يف         

 اؼبكتبة . دراسة مكتبية ىي إنتظاـ األعماؿ متصل بطريقة صبع البيانات ىي:

 تقابل الباحث مستمرا بالنص أك اؼبصدر خاصة .ٔ

 مصدر دراسة مكتبية ىي اؼبصدر الثانوية. ٕ

 

                                                             
تؤخذ من البحث "اإلستفهاـ يف اإلقبليزية كاإلندكنيسية"، لنور اؼبشفعة، جامعة اغبكومية موالنا مالك إبراىيم  ٙ 
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 مصادر الباحثح. . 

قسمت الباحث مصادر البياناتالبحث على اؼبصادر األساسية ك اؼبصادر الثانوية كمها 

 فيما يلى :

 اؼبصادر األساسية . أ

ؼبصادر اؼبصادر األساسية ىي البيانات اليت جيمعتها الباحث من اؼبصادر األكىل. كانت ا

 ”Pengakuan Eks Parasit Lajang“  ركاية األساسية يف ىذا البحث ىي

 اؼبصادر الثانوية . ب

اؼبصادر الثانوية ىي البيانات اليت جيمعتها الباحث من اؼبصادر األحرل. كانت 

اؼبصادر الثانوية يف ىذا البحث ىي الكتاب اؼبتعلقة بتحليل األدب النفسي اؼبثاؿ 

 الكتاب األدب النفسي ك الكتاب منهج البحث الوصفي.

 طريقة جمع البياناتط. 

من نوع الدراسة اؼبكتبية كىي الدراسة اليت تدرس اغبقائق  إف ىذا البحث

 كالظاىرة من الكتب.

 اؼببلحظة كاؼبقابلة كالوثائقية.كأما ادكات طريقة صبع البيانات يف البحث يعٍت 

 اؼببلحظة . أ
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اؼببلحظة ىي الطريقة صبع البيانات ؼبساعدة اؼبواد اؼبوجودة يف اؼبكتبة اؼبتعلقة 

 مث يكتب الباحث فيها األدب النفسيبتحليل األدب النفسي 

 الوثائقية . ب

تب، كالوثائق كاؼببلحظة ، كغَت الوثائقية ىي الطريقة تتحرل األشياء اؼبكتوب كالك

عن ىذا البحث. يستخدـ الباحث الطريقة الوثائقية عبمع البيانات من  ذلك إستنتاج

 الكتاب اؼبكتوب كاإلنتاج اؼبقابلة، كاإلنتاج ربليل الشحش عن البحث.

 طريقة تحليل البياناتي.

 كخطوهتا كما يلي : ائل من اؼبشكبلت اؼبتعلقة بالبحثكىي ربليل اؼبسالطريقة التحليلية 

 ”Pengakuan Eks Parasit Lajang“الركاية  يقرأ الباحث . أ

بعد قرأت الباحث قرأتة عميقة لتحصيل البيايات اؼبقصودة، مث يكتب الباحث  . ب

 تصور الشحشيات يف األدب النفسي

 ”Pengakuan Eks Parasit Lajang“ يف ركايةربليل األدب النفسي  . ت

 ىيكل البحث ك.

 حبثها على أربعة أبواب: الباحث عالدراسة كترتيب البحث تضلتنظيم 

فوائد ك  أىداؼ البحث,مشكبلت البحث, ك ك  كخلفية البحث, :مقدمة, الباب األكؿ

 كل البحث .يكى ,البحث ك منهج ,كدراسة السابقة لبحث,ا
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كأنواع  كأنواعو, دب النفس كعناصره:اإلطار النظرم كيشتمل عليو تعريف األ الباب الثاف

 بيانو.

بحث  الباحث فيها الفصل األكؿ "حملة عن ت البيانات كربليلها,:عرض الثالث الباب

أكتب  "كالفصل الثاىن, Pengakuan Eks Parasit Lajang يف ركايةالتحليل األدب النفس 

التحليل  كالفصل الثالث, “ “ Pengakuan Eks Parasit Lajang يف ركايةكل الكلمة 

  Psikology Humanistic))اإلنسانية نفسية ةالنظريالرئيسية باالكلمة  يتضمن مشكلة 

  “ Pengankuan Eks Parasit Lajang”يف ركايةأبرىاـ ماسلو 

 اإلختتاـ تتكوف اػببلصة كاإلقًتاحات. الباب الرابع:

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


