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ABSTRAKSI 

Skripsi ini berjudul “Kepribadian dan Aktualisasi Diri Nurah dalam cerpen 

“Lailatul Az-Zhifaf” Karya Najib Al-Kilani Kajian Psikologi Humanistik 

Abraham Maslow”. Skripsi ini mengkaji peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi 

psikologi tokoh utama pada cerpen Lailatul Az-Zhifaf serta proses pemenuhan 

kebutuhannya berdasarkan teori kebutuhan bertingkat yang diusung Abraham 

Maslow. Peneliti tertarik mengkaji cerpen ini karena didalamnya terdapat beberapa 

fenomena psikologi seperti konflik batin yang dialami oleh tokoh utama yang 

bernama Nurah adanya tekanan dari luar dirinya sehingga membuat dirinya terpaksa 

kehilangan hak-hak sebagai individu yang utuh. Selanjutnya, ada dua masalah 

mendasar yang ingin dijawab peneliti dalam skripsi ini, yaitu apa saja bentuk-bentuk 

kebutuhan dasar yang ada pada tokoh utama serta bagaimana bentuk kepribadian 

tokoh berdasarkan hierarki kebutuhan dasar Abraham Maslow? 

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif 

analisis yang berpegang pada teori psikologi humanistik Abraham Maslow yang 

membahas tentang kebutuhan bertingkat. Teknik catat dilakukan dengan teknik 

library research (kajian kepustakaan), diawali dengan membahas serta memahami isi 

serta tema cerita. Kemudian melakukan pendataan peristiwa-peristiwa yang berkaitan 

dengan fenomena psikologi dan melakukan analisis serta mengklarifikasikan 

peristiwa yang telah didapatkan ke dalam lima kebutuhan bertingkat. 

Dengan menggunakan teori tersebut terungkap masalah-masalah yang terdapat 

dalam cerpen Lailatul Az-Zhifaf yakni berupa adanya tekanan serta ancaman dari 

suami yang dzolim dan lingkungan sekitarnya. Untuk proses pemenuhan kebutuhan 

yang dilakukan oleh tokoh utama ditemukan lima dari hierarki (kebutuhan bertingkat) 

kebutuhan baik yang terpenuhi maupun tidak, yaitu kebutuhan fisiologis (menikah 

dan acara syukuran), rasa aman (sang suami adalah seorang pembunuh), cinta dan 
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memiliki (tidak adanya kasih-sayang dan rasa pengorbanan), kebutuhan harga diri 

(keputusan untuk menikahi Nurah dan ungkapan kasar dari suami dan anak dari 

suaminya) dan aktualisasi diri (melarikan diri dari rumah). Jadi, secara keseluruhan 

Nurah tidak mampu memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut secara 

sempurna, dikarenakan faktor-faktor lingkungan yang membuat Nurah berani 

mengambil keputusan untuk melarikan diri dari rumah. 

Kata Kunci: Najib Al-Kailani, Lailatul Az-Zhifaf, Psikologi Humanistik, 

Abraham Maslow. 
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 تجريد
لشخصية "نورة" في قصة قصيرة ليلة لشخصية والذاتية "اىذا البحث بعنوان 

يبحث ىذا . أبراهام ماسلو(" الزفاف لنجيب الكيالني )دراسة تحليلية سيكولوجية
األحداث اليت تؤثر على نفسية الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية ليلة الزفاف  يفالبحث 

وعملية تلبية إحتياجاهتا على أساس نظرية ألبراىام ماسلو. يهتم الباحث بدراسة ىذه القصة 
 تعا ي منها الشخصية مثل الصراعات الداخلية اليتالقصرية ألن ىناك بعض الظواىر النفسية 

الرئيسية ادلسماة نورة بالضغوط من خارج نفسها واليت جتعل نفسها رلربة على فقدان احلقوق  
كشخصة كاملة. عالوة على ذلك، ىناك مشكلتان أساسيتان أو حتديد البحث سريغب 
الباحث يف اإلجابة عليها يف ىذا البحث، يعين ما ىي أشكال اإلحتياجات األساسية 

ودة يف الشخصية الرئيسية، وكيف أن شكل الشخصية للشخصية يستند إىل التسلسل ادلوج
 اذلرمي للحاجات األساسية ألبراىام ماسلو؟

بطريقة وصفية للتحليل اليت تلتزم بنظرية علم  مكتيبمن البحث ىو حبث ىذا النوع 
السيكولوجية اإلنسانية ألبراىام ماسلو اليت تناقش عن احتياجات الطوابق. يتم مجع البيانات 
عن طريق تقنية ادلكتبة، ويبدأ مبناقشة وفهم زلتوي وموضوع القصة. مث القيام جبمع البيانات 

اليت مت احلصول ي وحتليل وتوضيح األحداث من األحداث ادلتعلقة بظاىرة علم السيكولوج
 عليها يف مخسة احتياجات الطوابق.

باستخدام تلك نظرية  كشفت ادلشاكل الواردة يف القصة القصرية ليلة الزفاف القدر 
يف شكل من أشكال الضغط الظلم والتهديد من زوجها والبيئة احمليطة. لعملية الوفاء 

لرئيسية وجدت مخسة من التسلسل اذلرمي لإلحتياجات، مبتطلبات اليت أديل هبا الشخصية ا
الفسيولوجية )متزوجة والشكر( ، األمن )الزوج قاتل( ، احلب وامتالك )قلة الرمحة يعين 

والتضحية( ، احرتام الذات )قرار الزواج من نورة والتعبريات القاسية من الزوج واالبن من 
، ال تستطيع نورة بشكل عام تلبية مجيع  زوجها( وحتقيق الذات )اذلروب من ادلنزل(. لذا
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ىذه االحتياجات األساسية ، بسبب العوامل البيئية اليت جتعل نورة تتجرأ على اختاذ قرار 
 اذلروب من ادلنزل.

 
، علم السيكولوجية اإلنسانية، أبراىام ليلة الزفافكلمات البحث: جنيب الكيالي، 

 ماسلو.
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 كلمة شكر وتقدير

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل الذي زين قلوب أوليائو بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائو شرابا لذيذ 
ادلذاق. وأشهد أن ال إلو إالا اهلل، إلٌو عزا من اعتز بو فال يضام، وزلَّ من تكرب عن أمره 

يبو، خامت ولقي اآلثام. وأشهد أن سيدنا زلماًدا عبد اهلل ورسولو، وصفيو من خلقو وحب
 أنبيائو، وسيد أصفيائو.

أريد أن أغتنم ىذه الفرصة النفسية ألن أعربا عما خطر ببايل من الشكر والتقدير 
على كل اجلوانب واألطراف لعدم إمكا ي أن أمت ىذا البحث بدون مسامهاهتم من 

 إرشاد، وتشجيع، واقرتاح، ومصاحبة. وىم:

عميدا لكلية اآلداب والعلوم الثقافية األستاذ الدكتور ألوان خريى باعتباره  .1
 جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية.

فضيلة ادلكرم الدكتور اندوس مصطفى كرئيس لقسم اللقة العربية وأدهبا بكلية  .2
 اآلداب والعلوم الثقافية وادلكرم زلمد حنيف أنواري ادلاجستري ككاتب لو.

كمشرفة للباحثة قد زودتين بإرشاداهتا أنينغ أيو كوسوماوايت  فضيلة ادلكرمة  .3
 واقراحاهتا وتشجيعاهتا خالل كتابة ىذا البحث.

مجيع ادلدرسني وادلدرسات يف قسم اللغة العربية وأدهبا الذين قد علاموا العلوم  .4
وادلعارف ادلتنوعة من بينهم األستاذ الدكتور شهاب الدين قليويب، الدكتور إبن 

ور اندوس زلمد حبيب، الدكتور أوكي بردة، الدكتور سوكمطا، الدكت
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سوكيمان، السيدة يوليا نصر اللطيفي ادلاجستري، السيدة أمي نور النعمة 
 ادلاجستري، وغريىم من ادلعلمني وادلعلمات وما أنا بقادر على ذكرىم مجيعا.

أيب الدكتور اندوس أدريل وأمي ولدى سلليص واختا ي الصغري رحم و وقى  .5
 بوبوون.وأخي الصغري فائز احمل

أصدقائي يف ادلدرسة ويف قسم اللغة العربية وأدهبا، مث إىل أصدقائي يف العمل  .6
 اإلجتماعي.

 ,Callme Koffie and Roastery, Simetri Coffeeوأصدقائي يف بيئة عملي .7

BKVR Yogyakarta, Tekoff Coffee, Fine Coffee, Kene Coffee House, 

Goeboex Coffee Roaster  ر.وأي شيء آخ 

 خصوصا إيل عزيزيت احملبوبة أسوة حسنة اليت قد صاحبتين يف كل حال. .8
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 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث. .أ 

 العلمية الدراسة القولأن الثاينمنللؽلكن يفالعهد ويبدأ عملاألديبجديد
واليتيفوقتالحقأصبحيعرفالقرن العشرين،وىيظهورتدفقالشكليةيفروسيا

الشكلية. الروسية كعلم1باسم األديب العلم موضوع لعزل الشكلية الروسية سعى
م،حدث1971كماىواحلالمعماحدثيفالغربمنذالنصفالثاينمن2مستقل.

ظه مع ادلؤلفاتالعلمية يفدراسة السريع عنالتطور النظرياتاجلديدة من العديد ور
النظرية واستقبال الوراثية، البنيوية والسيميائي البنيوية، النظرية وىي األدبية، األعمال
األدبيةالشفهية.يزدادىذاادليلبقوةمعاإلدراجمنالناحيةالنظرية،كمثلنظريةشلابعد

ار،ومابعدادلاركسية،النسوية،ومابعدالنظريةالبنيوية،مابعداحلداثة،ومابعداإلستعم
مرة واىتزت شك ال األدبية العلوم من موقفعلمي أن ذلك أعجب حىت النسوية
أخرى.وعلىالرغممنأنالناحيةاألخرىفإنالتطوراتمثلىذهالنظرياتسبيلإىل
أنتكونغَتمتكافئةوحىتتكونعكسيةعلىعلماألدبنفسهابشكلشامل.ويف

3وقتسريع،تتبعنظريةجديدةعلىنظريةحىتتصححها.

أيدبعٌتpsycheاللغةاليونانيةبللفظمنالنفسعلميأيتاللغوية،الناحيةمنو
النفسعلمعٍتدبالسيكولوجيافإنلذا.العلمأيدبعٌت  logosوباللفظ،الروحأةالنفس

                                                           
1
 Faruk, Metode Penelitian Sastra, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 3113) hlm.1. 

3
 Victor Erlich, Russian Formalism: History-Doctrine, (New Haven dan London: Yale 

University Press, 1821) hlm. 171-173. 
2
 Faruk, Metode Penelitian Sastra. 3-2. 
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النظرياتمنالعديدةاألدبيالسيكولوجيةيفو.4البشريالسلوكفيويدرسالذيالعلمأو
ونظريةالنفسية،الشخصيةنظريةمثلالبشري،السلوكأواإلنسانشخصيةتناقشاليت

اإلنسانيةالشخصيةونظريةالسلوكية نظريةالباحثيستخدمسوفالدراسة،ىذهيف.
.ماسلوأبراىامابتكرىااليتاإلنسانيةالشخصية

اإلنسانىوسللوقجيد،لذلكللناسحقألنحقيقةافًتضأبراىامماسلوأن
( الذات ربقيق أجل من احلقيقية نفسو اإلنسانself-actualizationيدرك يسعى .)

جاىدينلتلبيةطاقاتووتعبَتمواىبواليتكثَتمناألحيانيعيقحبالةالناسالدينيرفضون
الشخص الشرطغلعل وىذا الذات.بو. إىلربقيق نفسها ويعيق نفسها وجود 5ينكر

مشاكل من يعاين الشخصالذي إىل أيضا يؤدي أن الظروفؽلكن من النوع وىذا
نفسيةوعدممساواتالسلوك.األفراضمنىذاالنوعتطلبالعالجمنأجلاحلصول

لوللتعبَتعننفسوحبريةوزلاولةاإلفراجعنادلشاعرواألف كاراليتكانتعلىالفرصة
على قادرا كامالفسوفيكون نفسو استقبال على الناسقادرا كان إذا ورلنبة. سلبأة

6ربقيقالتكاملبُتعلمالنفس.

وبناءعلىماقالوماسلو،إنسلوكاإلنسانيتحددهاذباهالفردلتحقيقاذلدف
اىلادلستوياتلكىتكونحياتوسعيدةومرضية.يقولماسلوعننظريتوحولاحلاحة

الذات. وربقيق الذات واحًتام احلب، األمن، الفسيولوجية، االحتياجات يلي: 7كما
سبيل على الفسيولوجية يلى: كما فهو دلاسلو نظرية لالحتياجات اذلرمي والتسلسل
واإلستقرار. األمن ادلثال: سبيل على باألمن والشعور والعطش. باجلوع الشعور ادلثال:

                                                           
4
 Rita L Atkinson, Pengantar Psikologi I, (Jakarta : Erlangga, 1881) Hlm. 7  

5
 Albertine Minderop, Psikologi Sastra, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 3112) 

Hlm 22-28. 
1
 Jr David Krech dan Richard S. Cruthcfield, Norman Livson, William A. Wilson, Elements 

of Psychology, (New York: Alfred A. Knopf, Inc,1872) Hlm. 581. 
7
 Albertine Minderop, Psikologi Sastra, Hlm. 28. 
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بادلل والشعوروالشعور بادللكية. التعاطفوالشعور شعور ادلثال: واحلبعلىسبيل كية
الذاتعلى وربقيق الذات. واحًتام ىيبة ادلثال: علىسبيل الذاتىياجلائزة باحًتام

التحقيقعلىمجيعقدراتاإلنسان بطبيعتوػلتاجإىلقدراتوإمكانلت-سبيلادلثال:
8التنمية.

سوفيكون الوصفأعاله ليلةومن قصَتة قصة البحثمن دبوضوع مرتبطا
الزفافلنجيبالكيالين.فإنوىوأحدمنرواداألدبوادلسرحاإلسالمي.وىفأعمالو
القيماإلسالميواإلنساين،وىوأيضازلملةالنقداإلجتماعي.ذىبكثَتمناألحيان

)أ الغربية يف ولد الذي الوالد أعمالو. ولدتفيو ولكن السجن يفاىل حدىمقاطعة
ادلصر(مثمرةجدايفالكتابةويبشرباألعمالاألدبية.وكتاباتوحادةوجريئةضداضطهاد
العملاألدبيةبلمسةمنالقيم بناء الضعفاء.وصليبالكيالينىومثالرائدمنكيفية
من مفصلة تكون  ال أن ينبغي ولكن احلب، بعنوان تكون قد الرواية اإلسالمية.

يةواإلجتماعيةاالنتقادية.أيدبعٌتىيالرسالةاألخالقيةواإلجتماعيةاالنتقاداتاألخالق
9الىتتنورالعقلوتقدمومنعشاقوخرباءمناألعمالاألدبية.

الىتتأيتمنسلًتات القصَتة الزفافىيأحدمنالقصة ليلة القصَتة والقصة
الزواجمنفتاةمجيلةعنالقصَتةىذهالقصةكيرب.نالكابوسنالقصصالقصَتةبعنوان

عاما.ثبتيفاإلقتباسالتايل:71متزوجةمعرجلربتعمر

                                                           
2
 Albertine Minderop, Psikologi Sastra, Hlm. 51. 

8
 Setyo MP, “Najib Kailani Pelopor Dakwah Bil Novel, SUARA MUHAMMADIYAH, 
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ىويفالسبعُتمنعمره،وأنايفالسابععشرة..أذكرواذلكجيدا..تصوروان
ن11كيفسبتدأذرعالشتاءاجلرداءالعجفاء،لتضمإىلالصدرالواىنادلكروب.

17تقولأنوجودالعمريةادلختلفةبعيدةبُتالنساءومنادلقتطفاتالسابقة،
عامامنعمره.فرقالسنالبعيدؽلكنالصراعبُت71منعمرىاويفحُتكانزوجها

اثنُتمناألزواج.ويفىذاالبحث،ػلاولالباحثلكشفالصراعبينهماوسوفيبحث
 ذلك وبعد الزفاف. ليلة القصَتة القصة يف النساء شخصية الباحثعنعن كشف

الذاتاليتظهرتمنشخصيةالنساءيفىذهالقصةالقصَتة.

السيكولوجية بالنظرية التحليل الزفافبإقامة ليلة القصَتة القصة مراجعة وأعلية
اإلنسانيةألبراىامماسلولكييكونالقارئفاعلاعنالشخصالرئيسياليتتشكلمن

ويك لالحتياجات. اذلرمي التسلسل خالل يعيشها اليت الصراعات الباحث نورةشف
الرئيسية الباحثكالشخصة سيشرح ذلك إىل وباإلضافة القصَتة. القصة ىذه يف

التسلسلاذلرميلالحتياجاتاليتهتيمنعلىالشخصةالرئيسيةيفىذهالقصةالقصَتة.

 تحديد البحث. .ب 

النحوالتايل:وبناءعلىخلفيةالبحثالسابقة،وجدالباحثادلشاكلعلى

1.  لالجودةما اذلرمي االتسلسل األساسية يفدلوجودةحتياجات
 يفالقصةالقصَتةليلةالزفاف؟نورةالشخصةالرئيسية

علىأساسالتسلسلاذلرمينورةكيفشكلالشخصيةالرئيسية .2
 لالحتياجاتألبراىامماسلويفىذهالقصةالقصَتة؟
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 فوائد البحث.و  أغراض البحث .ج 

عليو.الغرض الباحثللحصول يريد الذي االذباه أو القصد البحثىو من
ادلشكلةاليتمنربديدو11.البحثإىلوصفنظريةوشرحهاوتطبيقهاؽلكنأنيهدف

متذكرىاأعاله،فإنالغرضمنىذاالبحثعلىالنحوالتايل:

1.  جودةلوصف شخصية ىف لالحتياجات اذلرمي نورةالتسلسل
 الواردةيفالقصةالقصَتةليلةالزفافلنجيبالكيالين.

علىأساسالتسلسلاذلرميلالحتياجاتنورةلكشفشخصية .2
 ألبراىامماسلويفالقصةالقصَتةليلةالزفافلنجيبالكيالين.

 

البحث ىذا الىتوفائدة بعنوان الباحث قبل من والذاتيةأجريت الشخصية
ليلةالزفافلنجيبالكيلٍتلشخصيةننورةنيفقصة )دراسةربليليةسيكولوجيةقصَتة

:فهيكمايلىسلو(امماأبراى

الكيالينصليبأعماليفخاصةالعريباألدبنةازحإضافة .1
 ماسلوبراىامألالفسيكولوجيةنظريةالباستخدام
الناحية .2 الزفافمن ليلة القصَتة القصة فهم القارئيف تسهيل
األدبية.

 التحقيق المكتبي. .د 
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الباحثموقفلتحديدهباالقياممتشلاثلةلكتاباتدراسةالىوكتيبالتحقيقادل
12.ادلتابعةأوالبحثنتائجرفضأوجديدةدراسةإلنشاءكانسواء،ومساعلتو

ادلكتيبالذىإىلواستنادا ذاتالبحوثبعضىناك،الباحثبوقامالتحقيق
للباحثأساسيامرجعأصبحتاليتالصلة نظريةالواديادلادلوضوعارياختىف

فهياإلطالقعلىأجريتاليتالبحوثو.رمسيالكادلوضوعماسلوبراىامألالسيكولوجية
كمايلى:

سورةادلرًنيفالقصةالقصَتةليلةالزفافلنجيبالكيالين:البحثربتالعنوان
 نسائية. أدبية ربليلية اإلناثدراسة الرقم إغلايب. بشكل ادلرأة تبُتصورة الدراسة ىذه

احلكومية)نورة( اإلسالمية كاليجاكا سونان اجلامعة يف الطالبة فطرية، زلفة كتبتو الىت
 البحثمنُتظهرجوكجاكرتا. النساءعنإغلابيةصورةىذا نورة)الشخصة. ىذهيف(

أنحقهاةاولزلامرأةىي.فيوازدواجيةأيدونراديكاليةمقاومةتعطيالقصَتةالقصة
األبويةالثقافةمننفسهاربرر العنفبسببقبيًحةاالجتماعياالهنيارنظريفتعترب.

زوجهاضدادلرتكب ربظىوالتتزعزعملزلرارةامرأةصورةالواقعيففهيذلك،ومع.
الرجالوشلتلكاتموقفبسببواإلخضاعباالحًتام بُتفرقىناكليسأنتأدرك.
اجتماعيعقدرلردكانواآلخرالطبيعةباستثناءوالنساء،الرجال القصةىذهيف.

النسائيةالقصَتة، الشخصة وتتصرفأبداًتتخلىالأهناأينسوية،بروحتتمتعفإن
13.منحرفةبطريقة
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ىيلدايفالروايةمواكباألحرارلنجيبالكيالينوالتاىلىوالبحثربتالعنوان
الىتكتبتودويليستياننسيحالطالبةيفاجلامعةسونان:دراسةربليليةسيكولوجيةأدبية

خلصىذاالبحثاىلالكشفعنالسمات.كاليجاكااإلسالميةاحلكوميةجوكجاكرتا
( جونغ نظرية باستخدام ىيلدا الرئيسية :.(C. G Jungالشخصية أو1واختتم األنا )

عناصرأساسية،وىيوظيفةالروحوادلوقفمنالروح.وظيفةالوعي:يدلعلىاثنُتمن
 منبسطة. وموقفروحها احلدس، وىي ىيلدا من ادلتفوقة الشخصية2الروح فقدان )

(personal unconciousness : الذيالعبءمنقليالًقلللتالنبيذتذوقىيلدابدأت(
ربملو الالوعياجلماعي)3. )collective unconciousness : معبالراحةشعرتتبدأ(

4.اآلخرينمامالكالنبالءمعوادلشروباتفورةوالاحلفالت، سحرهشكل(شخصية:
(.ىوشكلShadow(الظالل)5(.Deboi)،ديبوياجلنرالمعافضيحتهإخفاءىو

( ديبوا اجلنرال مع التدنيسية األفعال وىى خفية، أشكال Deboiمن .)6 العداء(
(Animusموقفالعصاة،وعمومانوعشخصيةىيلداىيمنبسطة،علىالرغممنأن:)

 14يفىذهالروايةىناكالعديدمناألقوالاليتتشَتإىلموقفانطوائي.

شخصيةالرئيسيةنطلوةيفالروايةننأخرجمنهاياوالتاىلىوالبحثربتالعنوان
الىتكتبودوامالنعمالفتوي،ةنفسيةألبراىامماسلوملعوننلصدامحسُت:دراسةربليلي

اإلسالميةاحلكوميةجبوكجاكرتا ىذالصوؼل.وىوالطالبمناجلامعةسونانكليجاكا
تقديرفهيطلوةشخصيةربققهاالىت ادلهيمنةاألساسيةاالحتياجاتأنإىلالبحث
الذات يفادلرأةإمكاناترؤيةعلىالقدرةىيالذاتربقيقيفذبتازاليتالعمليةإن.
بسرعة،القراراتازباذخاللمنبكفاءةالواقعرؤيةوعلىالرجال،قراراتعلىالتأثَت

القدرةعنفضالًالظلم،زلاربةأجلمنوقضائيةوحرياتقانونيةمفاىيمعلىواحلصول
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سلتلف،ادلاديادلوضوعلكننفسو،ىوالرمسيادلوضوعأنمنالرغمعلى.القيادةعلى
15ليلةالزفاف.القصَتةالقصةماستخدباوىو

 اإلطار النظري. .ه 

يعتربكثَتالناس-النظريةالسيكولوجيةاإلنسانيةأوادلذىبالثالثة-ومنهجماسلو
الكئيبة النفسي التحليل خصائص و ادليكانيكية السلوكية ادلميزة السمة مضاد اهنا

علماءمنوغَتهواتسونأوفرويدلعملمستقالًرفضاًليسماسلوعملإن16اليائسة.
أجلمنللتطبيقوقابلةمغزىوذاتمفيدةجوانبلفحصزلاولةىوبلالسلوك،
ىفالسيكولوجيةاإلنسانية الناجحُتالنفسيُتواألطباءالنفسعلماءأنماسلووجد.

يفلنجاحهمالشعبيةالنظرياتعناالبتعادإىلاألحيانمنكثَتيفيضطرونكانوا
والذىانيةبالعصبيةادلصابُتادلرضىمعالتعامل ربلملادلوجودةادلختلفةالنظريات.
17احملدثة.احلقائقتفسَتعلىيبدوماعلىقادرةتكنومل،اإلنسانيةمشاكل

األشخاصمعالتحقيقعلىالًتكيزمنفرويدموقفعلىبشدةماسلواعًتض
السلوكأشكالمجيعأنافًتاضوعلى،والذىانيةالعصبيةاالضطراباتمنيعانونالذين
18.بشريًاشيئاوليس،للتعلمنتيجةىيالنبيل

.كافيةليستولكنهاقيمة،ذلاعقليةبأمراضادلصابُتاألشخاصدراسةتعترب
كافيةغَتأيًضاولكنهاأيًضا،قيمةذاتاحليواناتدراسةوتعترب دراسةأنحُتيف.
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فهمإىلضلتاجالعقليادلرضأعراضلفهمو.ذاهتاحبدادلشكلةربللنالعاديالشخص
يفادلعرفةمنوادلهماجلديداجملالىذابتقدًنماسلوتلتزم.كاملبشكلالعقليةالصحة
النفسيوالطبالنفسعلم يكونونسوفالناسأنفكرةيفمنغمًساماسلوكان.

أشخاصدراسةخاللمنوقدراهتمالبشريةالكائناتعنالكثَتتعلمالعلىقادرين
براعمنماسلوعليهايطلقالناسمنرلموعةوىموناضجة،جيدةبصحةيتمتعون
19(.the growing tip)نمتزايدة

زلدداتعلىالبشريللسلوكالشاملةالنظريةتشتملأنغلبماسلو،رأييف
.بيئيةوزلدداتخارجيةأوخارجيةزلدداتإىلباإلضافةللسلوكجوىريةأوداخلية
الثاينيفالسلوكيونكانبينماباألولجًدامفتونًافرويدكان النظروجهاتمنكل.
رلتمعةتكونأنإىلحباجة كافيةليستالبشريللسلوكادلوضوعيةالدراسةرلردإن.

الذاتيةاجلوانبيفالنظرغلبلذلكدقيق،فهمالكتساب ادلشاعريفننظرأنغلب.
21سلوكولفهمشخصمنوالطموحاتواآلمالوالرغبات

البشرإن.انفسهملتحققفطريةنزعةأوصراعلديهمالبشرمجيعإنماسلووقال
األضعفإىلاألقوىمنمستوىإىلمنظمةوالفطرية،العادليةباالحتياجاتمدفوعون

الثانيةالدرجةإىلنصلأنقبلاألوىلالدرجةعلىالقدمُتنضعأنغلب.السلاممثل
.باستمراروىكذاالثالثة،الدرجةإىلنصلأنقبلالثانيةالدرجةعلىالقدمُتونضع
احتياجاتتنشأأنقبلواألقوىاألقلباالحتياجاتالوفاءغلبالطريقة،وبنفس
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اخلامسةواالحتياجاتتطلباتادلتنشأحىتاآلخرىادلستوىإىلمثومنالثاين،ادلستوى
21.الذاتربقيقاألعلىوىي

لتحقيق األفراد ميل من البشريأكثر السلوك فإن ماسلو، قالو ما على وبناء
الشخصعلىغلبادلشكلةوأىم22.األىدافحىتتكونحياهتمأكثرسعادةومرضية

.أعالهاالحتياجاتربقيقمنيتمكنأنقبلاألساسيةاالحتياجاتأكثرإىللوصولل
،الفسيولوجيةاالحتياجاتيليبأنقبلالسالمةاحتياجاتتلبيةشخصأليؽلكنال

تلبيةقبلفوقهااليتاالحتياجاتربقيقعلىيقفزأنللمرءؽلكنالوبالتايل،.جراوىلم
اليتادلستوياتمتعددةىناكاالحتياجاتمننظريتوماسلوىفؼلرب23ربتهااالحتياجات

اإلحتياجيةالفسيولوجية:منالتايلالنحوعلىتتألف

 االحتياجةالفسيولوجية. .أ

لنظريةانطالقكنقطةعادةتستخدماليتالضروراتىيالفسيولوجيةاحلاجة
اإلنسانيةأبسطإن24الفسيولوجي.الدافعيسمىماأوالدافع هاوأقوىاالحتياجات
الطعامإىلاحلاجةوىيمادية،حياةعلىاحلفاظإىلاحلاجةىيالكثَتةهاوأوضح
الطعام،يفنقصمنيعاينالذيالشخص.واألكسجُتوالنومواجلنسوادلأوىوالشراب
أوالًالطعامدبطاردةأوالًيقومسوفواحلبالذات،واحًتام يلغيأويتجاىلسوفو.
25الفسيولوجية.حاجاتوتلبيةيتمحىتاألخرىاالحتياجاتكل
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قائمةذبميعجًدا،مفيًداليسردباأنومنالرغمعلىؽلكن،أنولوماسيقًتح
ادلفصالوناألشخاصيريداليتالطريقةعلىاعتماًداالفسيولوجيةاالحتياجاتمنطويلة

الفيزيولوجيةاالحتياجاتىذهفرزإمكانيةمنالرغمعلىذلك،علىعالوة.تحقيقهال
كظواىرمعهاالتعاملؽلكنفالاألخرى،االحتياجاتمنأكرببسهولةوربديدىا
مستقلةمنفصلة باجلوعيشعرأنويعتقدالذيالشخصيشعرقدادلثالسبيلعلىو.
26االحتياجات.منذلكغَتأواألمنأواحلبإىلباحلاجة

 االحتياجاتأقوىىيالفسيولوجيةاحلاجةىذهأنيفشكال التأكيدىذا.
حياتوإىلباالفتقاردائًمايشعرالذيالرجلأنإىليشَت من االحتياجاتفهي

االحتياجاتوليسالفسيولوجية األكربالدافعوىو،ىخراألمن الشخصػلتاجقد.
منأكثرالطعاممنادلزيدإىلالكبَتوالتقديروادلودةواألمنالغذاءإىليفتقرالذي
 27غَته.

 باألمن.شعوراإلحتياجاتب .ب

منجديدةرلموعةتظهريولوجية،الفساالحتياجاتتلبيةتمتعندما
إىلاحلاجةىذهوتشمل28األمن.االحتياجةمنإىلبتصنيفهاؽلكننااليتاالحتياجات

والقلقاخلوفمنوالتحرروالنظامواحلمايةواالستقراراألمنبالشعور اليقُتعدمإن.
.قدرتناحسبوالنظامواحلمايةالضمانمنأكثرماؽلكنػلققوغلعلالبشريواجوالذي
احلاجةلتلبيةمدفوعُتسنكونوالتأكيد،األمنمنمعُتمستوىإىلنصلعندما

 29.واحملبةلالنتماء
                                                           

31
 Frank G. Globe, Madzhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow, hlm. 71-73. 

37
 Frank G. Globe, Madzhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow, hlm. 25. 

32
 Frank G. Globe, Madzhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow, hlm. 27. 

38
 Albertine Minderop, Psikologi Sastra, hlm. 322 
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 اإلحتياجاتبشعوربالتملكواحملب. .ت

احلبإىلاحلاجةتنشأفاألمن،إىلواحلاجةالفسيولوجيةاالحتياجاتتلبيةمتإذا
نوادلمتلكاتوادلودة الشخصواتاىلفإن. عالقاتإىليتوقسوفماسلو،يقول...ن
رلموعتو،وسطيفباالنتماءالشعورإىلاحلاجةىفخاصةعام،بشكلاآلخرينمعزلبة

اذلدفىذالتحقيقجاىداوسيسعى ادلكانىذامثلعلىاحلصوليفيأملسوفو.
يسخرفإنوجائعايكونعندماؽلكنأنينسيبل،العامل،يفآخرشيءأيمنأكثر
31.مهمغَتأولولزومالواقعي،غَتكشيءاحلب

قالووفقا أجلمناليوماحلباحتياجاتتلبيةعليناالصعبمنفماسلو،دلا
(اجملتمعات)ادلختلفةاجلماعاتمنالعديدينموولذلك،.والعزلةبالوحدةشعورإحداث
31.واالمتالكاحلبإىلالوصوليفالفشلبسببالعزلةمشاعرمنللهروب

اليتاحلاالتمنكثَتيفشيوًعاأكثرىيربقيقهاتعًتضاليتالعقباتىذهو
خطورةأكثرأمراضمعالتكيفعدمإىلتشَت إىلباإلضافةوالتعاطف،احلبيعترب.

مسيجاكونيماوعادةعامبشكلمتناقضًىواجلنسي،النشاطيفاإلفصاحإمكانية
العوائقعلىيؤكدونفسيكولوجيعلماخلرباءمنمجيعوقريبمن.القيودمنبالعديد

32.التكيفعلىالقدرةلعدمرئيسيكسبباجلنسشلارسةإىلاحلاجةدونربولاليت
للجنسمرادفاليساحلبأنىوىذاعلىللتأكيدواحدشيء اجلنسدراسةؽلكن.

الوىذاكثَتة،أشياءخاللمنالعادياجلنسيالسلوكربديديتم.حبتةماديةكحاجة
احلاجةوخاصةاألخرى،االحتياجاتأيًضاولكناجلنسيةباالحتياجاتفقطربديدهيتم
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 Frank G. Globe, Madzhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow, hlm 72. 
21

 Albertine Minderop, Psikologi Sastra, hlm. 322. 
23

 Abraham H. Maslow, Motivasi dan Kepribadian, hlm. 52-55. 
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اإلعطاءتشتملأيضااحلبإىلاجةاحلأنىوتذكرهغلبمهموشيئ.واحلناناحلبإىل
 33واالستقبال.

 االحتياجاتباحًتامالذات. .ث

وفقا قالو الشعورإىلاحلاجة)الذاتاحًتامإىلاحلاجةتنقسمماسلو،دلا
بالتقدير الذاتواحًتاماآلخرينمنتأيتاليتاجلوائز،وعلاقسمُتإىل( اليتادلكافآت.

أعليةأكثرىياآلخرينمنتأيت ادلكانةواإلعجابوالسمعةعلىاجلائزةىذهتعتمد.
نشعرعندما.حولنااآلخرينآراءمجيعتشتملإىلكل–اجملتمعيفالنجاحأوالشعبيةو

أنفسنامنواألمانبالثقةنشعرفالذات،تقديرأوالداخليالتقديرمنبشعور ضلن.
بالدونيةنشعرفالذات،تقديرإىلنفتقرعندما(.ومتوازنمتناغم)والكفايةبالقيمةنشعر

احلياةمواجهةيفوالعجزواإلحباط احلقيقي،الذاتبتقديرشعورلدينايكونلكيو.
.موضوعيبشكلوضعفناصفتناتقييمعلىونقدرجيدبشكلأنفسنانعرفأنغلب
احلاجةىذهربقيقمتعندما.ضلنوماذامننعرفالكناإذاأنفسنانقدرأنؽلكنناال

 34.الذاتربقيقإىلاحلاجةوىيحاجةبأعلىنتحركفإننا

 الذات.التحقيق .ج
نشعرزلناماأنناإالهبا،الوفاءمتقداالحتياجاتىذهمجيعأنمنالرغمعلى

دائًمايكنملإن)األحيانمنكثَتيف سوفاجلديدوالقلقالرضاعدممشاعرأن(
شخصكلتطويريتمأنغلب35.لوناسبادلىوماالشخصيفعلملماقريًباتتطور
كاملبشكل يسمىالقدرةواستخداموتطويرلزراعةالنفسيةللحاجةالتعرضيعد.
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 Abraham H. Maslow, Motivasi dan Kepribadian, Hlm. 55. 
22

 Albertine Minderop, Psikologi Sastra, hlm. 322 
25

 Abraham H. Maslow, Motivasi dan Kepribadian, Hlm. 51. 
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الذات لدىالتحفيزيفنظريتويفاذلامةاجلوانبأحدماسلو،خاللمنبتحقيق
علىأيًضااحلاجةىذهماسلويصف،Motivation and Personalityكتابيف36.البشر
كاملةذاتيةقيمةذاتتصبحأنيفرغبةأهنا ربقيقإىلاحلاجةىذهأنماسلوغلد.

37.كافٍبشكلوالتقديراحلباحتياجاتتلبيةبعدعادةتأيتالذات

جلميعواستخدامتطورأعلىأهناعلىالذاتربقيقإىلاحلاجةتعريفؽلكن
على.نكونأنعلىلقدرتناوفقانكونأنغلب.وقدراتناصفاتنامجيعواستيفاءمواىبنا
ولديناوالعاطفية،البدنيةبادلعنوياتالشعورمناألدىنستوىادلحققناأننامنالرغم
وغَتمستقرغَتأمل،خبيبةسنشعرأنناإالباالىتمام،والشعورواحلب،باالنتماءشعور
الذاتربقيقإىلاحلاجةتلبيةيففشلناإذاراضٍ الفإنناالشرط،ىذاػلدثعندما.
38نفسية.بصحةيتمتعأنونقولأنؽلكنوالأنفسنامعسالميفنعيش

 منهج البحث .و 

فالزفاةليلالقصَتةقصةالحولدراستوريغلنوعيحبثنوعمنالبحثىذا
تتمو.يةربليلوصفيةطريقةىيالبحثىذايفادلستخدمةالطريقةو.الكياليننجيبل

الطريقة الوصفالباحثيقدم39.التحليليتبعهااليتاحلقائقوصفطريقعنىذه
اليتدلعلوماتامصادروالبياناتاحلقائقتعترب.إليوالباحثتدخليأندونىوكما

                                                           
21

 Abraham H. Maslow, Motivasi dan Kepribadian, Hlm. 77. 
27

 Frank G. Globe, Madzhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow, hlm. 77.  
22

 Duane Schultz, Psikologi Pertumbuhan—Model-Model Kepribadi Sehat (terjemahan), hlm. 
82. 

28
 Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 3112), Hlm. 52. 



 
 

15 
 

يفالتحليلأساسأصبحت كشفهااليتحبث يتم ذلك قبلووصفهابعد من
41.الباحث

هاوتعارضالرئيسيةالشخصيةنفسيةوصفلالباحثينويالطريقةىذهخاللمن
السيكولوجيةنظريةمقاربةمعالكيالينصليبكتبهااليتالزفاافليلةالقصَتةالقصةيف
أنغلبدلااذلرميالتسلسلعنالباحثكشففةكالمنهماقابلمبعد.ماسلوبراىامأل

القصَتةالقصةىذهيفالرئيسيةالشخصيةعلىيهيمن منيُطلبالطريقة،وهبذه.
التعارضاتأوادلشكالتووصفالبياناتومجعوتكرارًامراًراالنصقراءةالباحث
.البياناتمنواالستنتاجالبياناتوتوضيحادلوجودة

أمااألسلوبادلستخدممنقبلالباحثلتحليلالقصةالقصَتةليلةالزفاففهو
علىالنحوالتايل:

 .نوعالبحث .1

البحثىوالبحثادلكتيب) (.غلمعlibrary researchونوعالبحثيفىذا
البحثالبياناتوادلعل وماتمعرلموعةمتنوعةمنادلواداليتمتاحلصولعليهاىذا

منادلكتبةمثلاجملاالتالعلميةوالكتبوأطروحاتوغَتىامنادلواداليتذاتالصلة
 41إىلىذاالبحث.

 مصدرالبيانات .2

مصدرالبياناتادلستخدمينقسمإىلقسمُتعلا:
                                                           

21
 Siswantoro, Metode Penelitian Sastra: Analisis Psikologis, (Surakarta: Muhammadiyah 

Universitas Press, 3115), Hlm. 51. 
21

 Mardialis, dkk, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 
3112),hlm. 32.  
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o البياناتاألولية 

 ىذا يف البياناتاألساسي الزفافمصدر ليلة القصَتة القصة البحثىي
 ".الكابوسلنجيبالكيالينالواردةيفسلتاراتمنالقصةالقصَتةن

o البياناتالثانوية 

من ادلأخوذة البيانات البحثىو ىذا ىف الثانوية البيانات إىل بالنسبة أما
وبعض كتب مثل البحث، هبذا عالقة ذلا اليت اآلخر من والدراسة البحث نتائج

ادلقاالتواجملالتواألطروحةورللةالنقداألديب،ووسائلاإلعالماإلنًتنت.

 تقنياتمجعالبيانات .3

ىذهعنالكشفوؽلكنعملية،أكثرالتقنيةتكون،البحوإحدىيفوكأداة
مرتبطةالتقنيةأنكتاهبايف(Nyoman Kutha Ratna)راتناتقول42.حبساسيةالتقنية
البحث.األوليةبالبياناتوثيًقاارتباطًا ىذا ادلكتبةتقنياتالباحثاستخدم،وىف

التسجيلوتقنيات للحصولمكتوبةمصادرتستخدمتقنياتىيادلكتبةتقنيات.
البياناتمصادريفادلطلوبةالبياناتتسجيلىيادلالحظةتقنيةبينما.البياناتعلى

 .والثانويةاألولية

 البياناتتقنياتربليل .4

                                                           
23

 Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra, Hlm. 27.  
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تقنيةىيالبحثىذايفمجعهامتاليتالبياناتلتحليلادلستخدمةالتقنية
الوصفيالتحليل )التاليةاخلطواتمع. :1 2)البيانات،مجع( البيانات،توضيح(

43.التعرض(4)التحقق،أواالستنتاج(3)

 نظام البحث .ز 

البحثإىل ىذا ادلناقشةتوضيحوربتاجكتابة فصولأربعةإىلالباحثيقسم.
:التايلالنحوعلىالبحثىذامناقشةيفادلنهجية.للمناقشةفرعية

البحث وأغراض وربديده، البحث خلفية يتضمن مقدمة ىو األول الباب
وفوائده،والتحقيقادلكتيب،واإلطارالنظري،ومنهجالبحثونظامو.

القصةالقصَتةوالبابالثاين،ستتمكتابةسَتةصليبالكيالينالذاتيةوملخص
ليلةالزفافلنجيبالكيالين.

والبابالثالثسقومالباحثبتقدًنالقصةالقصَتةوربليلهاوكشفالشخصية
والصراعفضالعنالتسلسلاذلرميلالحتياجاتماىوادلهيمنيفالشخصيةالرئيسية.

س اليت التحليلي نتائج ىف العام النهاية بإعطاء الرابع الباب يقومواألخَت،
الباحثاالنتقادات، سَتافقو البابالرابع ويف ادلشكلة. مجيع من الباحثباإلجابة

واالقًتاحات،الببليوغرفياوالتذييل.

  

                                                           
22

 Siswantoro, Metode Penelitian Sastra: Analisis Psikologis, hlm. a131. 
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 الباب الرابع

 الخالصة واإلقتراحات

 ألخالصة  . أ

من التحليل الذم ًب التحقيق فيها من قبل الباحثُت ُب ىذه الدراسة، كجد 
الباحث كجود التسلسل اذلرمي لالحتياجات رائدىا ابراىاـ ماسلو كيرتبط يدعى 

تلبية مجيع  هاكنسبال ل، التحليُب الزفاؼ.  ليلة الشخصية الرئيسية القصص القصَتة
االحتياجات األساسية، حيث نشعر باالنزعاج ىذه االحتياجات أك غَت راض سباما 
ألف األرقاـ على الدعم القائمة على القصة القصَتة. بشكل عاـ ، نتيجة صياغة 

 :ادلشكلة من ىذا البحث ىو

فقط  لالحتياجات،ال تفي التسلسل اذلرمي طوابق ابراىاـ ماسلو  . نورة ٔ
قادرة جزئيا لتلبية االحتياجات الفسيولوجية، أم متزكجة، عقد احتفاؿ بعد الزكاج، 

كليس تلبية االحتياجات أخرل بسبب نورة ،  كعندما يعطي زكجها قبلة على اجلبُت
ادلعاملة الزكجية ادلسيئة  :عوامل البيئة احمليطة ىو بالضبط بلدىا، مثل احلاجة إىل األمن

الزكاج للعثور  :قاتال. احلاجة إىل احلب كاالنتماء هازكج شخصيةا ، خوفا من لزكجه
على زكجة شابة ، غلب أف يكوف احلب كالشعور بالقلق كالتضحية ، كاحلب مل 

نورة ، ُب حُت أف  عالذات. قرار الزكج بالزكاج م إحًتاـيصب. يتم ربقيق احلاجة 
أحد أطفاؿ زكجها ، كالتعبَت الفاسق كلمات   :احلاجة إىل احًتاـ الذات مل تتحقق 

جعلت  : فهيللوصوؿ إىل ربقيق الذات  ةكالطالؽ من زكجها. فرصة أك طريقة نور 
 .عندما ضرب من قبل زكجها كاذلركب من ادلنزؿ اعن نفسه تغضب الزكج ، دافع

كالبيئة احمليطة. ُب  اأف الشخصية اليت تنبثق من ذاهتنورة  . ظلوذج شخصيةٕ
تعكس شخصيات نسائية جيدة جدا، احللوة، ساذجة كبريئة.  هنا نورةالقصة أ أكؿ
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ىي امرأة خاضعة. كلكن ُب هناية القصة ، من أجل  ةالشخصية النسائية مثل نور 
احلفاظ على كربيائها كامرأة حىت ال يتم قمعها دائمنا أماـ الرجاؿ، رباكؿ أف ربرر 

ورا تتحوؿ إىل شجاعة كال نفسها من الضغوط اليت تواجهها من بيئتها. شخصية ن
 الظلم تريد أف ينظر إليها كشخص ضعيف ، لقد فعل ىذا لتعليم زكجو ، كليس إىل

كعدـ إظهار اعتزازه للجميع. الشخصية اليت تتكوف من البيئة ذبرأ على ازباذ قرار 
 ياة.احل أفضل الزكاج كذبرؤ على ازباذ قرار دبغادرة ادلنزؿ من أجل احلصوؿ على

نقطة مهمة من ىذه القصة القصَتة ُب نفسها نورة، أف النساء  كجد الباحث
ذبب أال ؼلضعن دائما للرجل القاسي. إف ادلوقفة ادلتمردة الناشئة من نورة ىي طريقة 
لتلبية اإلحتياجات ربقيق الذات ُب ىذه القصة القصَتة. كمن ىذا البحث، كجد 

هم كالبيئة اليت يوجدكا الباحث أيضا أف شخصية اإلنساف ؽلكن أف تتكوف من نفس
 فيهم.

 اإلقتراحات  . ب

ُب ىذا القسم، قاـ الباحث باقًتاح للدراسة ُب البحث بإستخداـ النظرية 
السيكولوجية اإلنسانية ألبراىاـ ماسلو. كفقا للباحث، لدراسة العمل األديب بتحليل 
ىذه النظرية، سيكوف من اللطيف باستخداـ الركايات حبيث ؽلكن تعظيم دراسة 
كتعميق من ىذه النظرية السيكولوجية اإلنسانية .كجد الباحث أف عيوب من ىذه 
الدراسة اليت تستند إىل القصة القصَتة، ؽلكن ُب دراستها أك مراجعتها كلكن ال معقدة  

 كمثل ما يتم احلصوؿ عليو من األحباث ادلبنية على الركاية.

لنظرية السيكولوجية أك حىت إذا كاف ىناؾ باحثوف آخركف يريدكف استخداـ ا
اإلنسانية ألبراىاـ ماسلو بإستخداـ القصة القصَتة، غلب عليو أف يتم بواحد القصة 
القصَتة فحسب، حيث يقًتح الباحث اختبار أكثر من أحد القصة القصَتة، لكن ال 
يزالوف ُب رلموعة سلتربات القصة القصَتة ربمل ُب نفس العنواف. سببها، القصص 
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جد ُب عنواف سلتارات القصة، يكاد يكوف لو نفس القصة ُب كل القصَتة اليت تو 
، فإف القصة ىي صورة "الكابوسالقصة. كما ىو احلاؿ ُب سلتارات القصة القصَتة "

النساء اللواٌب قاتلن ضد كاقع احلياة ادلعقدة، كأحدىن القصة القصَتة ربت موضوع 
 ليلة الزفاؼ
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