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 ر و تقديركلمة شك

الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء 
بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد ان ال اله ااّل الله وأشهد اّن محّمدا 
عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا الى الحق بإذنه وسراجا 

 يما كثيرا.  منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسل

كتب   ألنه مزية. هذا البحث نسبة لي هذا البحث ذو قيمة كبيرةالب
عنها.  درستاللغة العربية التي علي ان أذاكر علوم  ،باللغة العربية. فلذالك

السيكولوجي. لم  يعلم األدبالالبحث الذي قمت به لم أدرس من قبل يعني 
لقد ن. اتقن هذا العلم أآليجب علي أن ، فعلم السيكولوجية من قبلالأدرس 

 اشتغلت وقتي جيدا لدراسة هذا العلم.و  ،بذلت كل ما في وسعي من الجهد

وكان هذا البحث بعيدا عن التمام ويوجد فيه النقصان والغلطات. أقول 
 :صوصا الىخ جزيل الشكر والتقدير علي مساعتهم في هذا البحث

ر كمعيد جامعة سونان  اجستيالسيد الفاضل األستاذ الدكتور يوديان وحيودي الم .1
 سالمية الحكومية جوكجاكرتا.كاليجاكا اإل

قافية ب والعلوم الثادحمد فتح الماجستير كعميد كلية اآلالسيد الفاضل الدكتور أ .2
 جوكجاكرتا.بسالمية الحكومية بجامعة سونان كاليجاكا اإل

بها السيد الفاضل األستاذ مصطفى الماجستير كرئيس قسم اللغة العربية وأد .3
والسيد الفاضل حنيف أنوار ي الماجستير كنائب الرئيس الذي ساعد علمية 

 هذا البحث.
قد  تيال ةاألكادمي فةذة أم نور النعمة الماجستير كمشر السيدة الفاضلة الألستا .4

ثقافية بجامعة سونان كاليجاكا دب والعلوم الي طول الدراسة في كلية اآلتنرب
 سالمية الحكومية جوكجاكرتا.اإل
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تير كمشرفي هذا البحث جسامان الميسوك يالسيد الفاضل األستاذ الدكتور أوك .5
 رشادات. جزاك الله خيرا كثيرا.عطاء التوجيهات واالاالذي قام ب

ثقافية دب والعلوم الفي شعبة اللغة العربية لكلية اآل والمدرسات ينالمدرس .6
 سالمية الحكومية جوكجاكرتا.بجامعة سونان كاليجاكا اإل

اذ جالل سيوطي الحاج كمربي روحي واألستاذة نيلي أم حليمة الحاجة  األست .7
 كمربية روحي في المعهد اإلسالمي واحد هاشم. 

أبي حبيب الرحمن وأمي زهرة المخيرة المحبوبان اللذان يرحما ني منذ الصغر  .8
 حتى األن.

شكرا غير  ،رحمة و نور ثالثة فضيلة الكماليةديسي نائلة  تينأختاي الصغير  .9
 دود فهما ساعدان في كل حال.مح

" الذين Aأصدقائي األحباء في قسم اللغة العربية وأدبها في فصل " .11
 استعدوا في مصاقدتي ومصاحبتي طول أربع سنوات.

 سالمي واحد هاشم .صدقاء األحباء في المعهد اإلأ .11
 

أرجو أن يكون هذا البحث وراثة مني لجميع القراء واألعزاء، وأنتظر 
 ألجل تصويبه وتصحيحه في األيام القادمة. والله أعلم بالصواب.بكل االنقياد 

 
 م 1122يناير  12جوكجاكرتا،        

 الباحثة         

 

ة         رئيسة فتحية الرحم

           21221121  
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Abstrak 

Judul penelitian ini adalah “Tahqīqu Dzāti as-Syakhṣiyah al-
Raīṣiyah wa as-Sulūk al-‘Udwāniy fī ar-Riwāyah al-Liṣ wa al-Kilāb li 
Naguib Mahfouz Dirāsah Tahlīliyah as-Sikūlūjiyah al-Insāniyah li-
Abrāham Māslū (Aktualisasi Diri Tokoh Utama dan Perilaku Agresif 
dalam Novel al-Liṣ wa al-Kilāb Karya Naguib Mahfouz Analisis Psikologi 
Humanistik Abraham Maslow(. Novel al-Liṣ wa al-Kilāb menceritakan 
tentang Tokoh utama yang bernama Said Mahran, mantan narapidana 
kasus pencurian. Setelah keluar dari penjara, Said ingin 
mengaktualisasikan dirinya yaitu menuntut keadilan terhadap penguasa. 
Latar belakang mengapa peneliti menulis penelitian tersebut, karena novel 
al-Liṣ wa al-Kilāb karya Naguib Mahfouz ini memiliki daya tarik 
tersendiri. Hal yang menarik yaitu menceritakan perjalanan hidup Said 
yang merasa teralienasi kemiskinan yang menimpanya. Said ingin 
menegakkan keadilan dengan cara mencuri kekayaan dari orang-orang 
kaya. Said  juga ingin merubah Mesir dari kesengsaraan, namun secara 
hukum dianggap bersalah. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori psikologi 
humanistik Abraham Maslow, yaitu salah satu teori psikologi kepribadian 
yang mengemukakan lima kebutuhan dasar manusia hingga mencapai 
kebutuhan puncaknya. Telah diketahui bahwa, jika seseorang gagal dalam 
memenuhi dari lima kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, 
maka seseorang tersebut akan melakukan tindakan agresif.  Adapun 
metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analitis, suatu 
metode yang dilakukan dengan cara mengungkap data-data yang 
kemudian disusul dengan analisis. 

Hasil dari penelitian ini adalah Said mengalami kegagalan dalam 
mengaktualisasikan dirinya karena tidak bisa memenuhi beberapa 
kebutuhan. Ada beberapa perilaku agresif yang dilakukan oleh Said seperti 
membunuh dan mencuri. Motif Said melakukan pembunuhan disamping 
balas dendam karena ada dua faktor, yaitu faktor sosiologik dan faktor 
biologik. Faktor sosiologik dipengaruhi oleh kurangnya bimbingan agama, 
pengendalian diri yang kurang baik, kecenderungan berperilaku antisosial, 
dan pendidikan yang minim. Sedangkan faktor biologik dipengaruhi oleh 
kecenderungan berperilaku agresif, implusif, dan psikopat. 

 

Kata Kunci : al-Lish wa al-Kilab, Aktualisasi Diri, Psikologi Humanistik. 
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 التجريد

والسلوك تحقيق ذات الشخصية الرئيسية هذا البحث هو " موضوع
ية تحليل)دراسة  نجيب محفوظالعدواني في الرواية اللص والكالب ل

 بوالكال اللص روايةال تحكي .(براهم ماسلوأل ةاإلنساني السيكولوجية
. السرقة قضية في سجين سابق هو مهران، سعيد المسمى الرئيسية الشخصية

 .لسلطاتل  لعدالةا يطالب وهو هذات يحقق أن سعيد أراد السجن، مغادرته بعد
 لها محفوظ نجيبل" اللص والكالب" روايةال ألن ،اختارت الباحثة هذه الرواية

 الفقر من بالغربة يشعر الذي سعيد حياة رحلة هو لالهتمام المثير .خاصسحر 
يريد . األغنياء من الثروة بسرقة العدالة على الحفاظ يريد سعيد. أصابه الذي
 .بنسبة القانون مذنب لكنه البؤس، من مصر تغيير أيضا  سعيد

 ةاإلنسانيالسيكولوجية  نظرية هي هذا البحث في المستخدمة النظرية
 لقضاء األساسية يةاإلنسان احتياجات خمسة التي صاغ ماسلو مألبراه

 التي الخمسة حتياجاتاال قضاء في الشخص فشل إذا أنه نعرف. االحتياجات
 في المستخدمة الطريقة. بالعدواني سيقوم اشخص فإن ماسلو، مأبراه صاغها

 الكشف من خالل تنفيذها يتم طريقة وهو التحليلي. المنهج هي هذا البحث
 .التحليل يتبعها التي معطياتال عن

 يستطيع ال ألنه ذاته تحقيق في يفشل سعيد أن هو هذا البحث ونتيجة
سعيد  بها يقوم التي العدوانية السلوكيات من العديد هناك. حتياجاتاال من دفع
 القتل بجانب انتقامه الرتكاب سعيد على تؤثر التي العوامل. والسرقة القتل مثل
جتماعية هي  بيولوجية. األمثلة من العوامل االال والعوامل اإلجتماعية العوامل هي

 جتماعي،اال السلوك الي تجاهواال النفس، ضبط وضعف الديني، التوجيه غياب
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 التصرف، الي واألمثلة من العوامل البيولوجية هي النزعة .التعليم من األدنى وحد
 .والمرض النفسي ندفاعي،واال

السيكولوجية  ،تحقيق الذات ب،والكال اللص: المفتاحية كلمات
 اإلنسانية.
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 لو الباب األ

 مقدمة

 خلفية البحث .أ

وهميا و  ويا لابداعي الذي يروي شيئا خيالعمل األدبي هو نتيجة للفن اإل
الحقيقة في العالم  إلىال يحتاج  ولكن في الواقعشيئا غير موجود و يتحدث 

 غير في تهوفكر  المؤلف عمل األدبي من حالة نفسيصدر ال1.الحقيقي
سكب في شكل و  شكل واضح  ىبعد الحصول عل ،(subconsicious)يوعال

سيكولوجيه ألن اليختلف األدب عن  ،بشكل قاطع 2.(consicious)معين بوعي
بينما  ،والمسرحية والشعر والمقاالت المصنفة في الفن اليعالم الخياله بتاألدب صل

ى بشري والعمليات العقلية. علك الالدراسة العلمية عن السلو  إلىسيكولوجية يرجع ال
 3.البشر و الحياة يبحثان فيهما يكل  نّ أ، الرغم من اختالفهما

مشكالت لها عة مختلفة و ية لها طبيلافي عمل األدبي شخصية خي
حل المشكلة السيكولوجية  إلىدبية ال تهدف األسيكولوجية الالسيكولوجية. 

في  دبيةاألسيكولوجية ال دبي.األ عملالفهم ناحية النفسية في  في بل تهدف ،واقعيا
 4عمل األدبي.الة في يلياتهتم في ناحية نفسية شخصية خ األسس

 على شعر في العصر الحديث أومسرح  أوعمل األدبي رواية اليشتمل 
ت في القصة يالياكمظهر نفسية المؤلف و شخصيات الخسيكولوجية  الناحية 

                                                           
2, (Yogyakarya : Gajah Mada Teori Pengkajian FiksiBurhan Nurgiyantoro, 

University Press),2012,hlm 4. 
1, (Yogyakarta :Media Metode Penelitian Psikologi SastraSuwardi Endraswara,  

Pressindo), 2008, hlm. 7-8 
3Siswantoro, Metode Penelitian Sastra Analisis Psikologi,( Surakarta : 

Muhammadiyah University Press), 2005, hlm. 29 
4nik Penelitian Sastra, (Yogyakarta : Nyoman Kutha, Teori,Metode, dan Tek

Pustaka Pelajar),2012,hlm.342 
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القصة القصيرة كشكل األدب هي الحدث و السلوك يختبره  أوالرواية  5.والقراء
عمل األدبي يسجل األغراض النفسية التي تظهر من خالل النسان ويقوم به. ألن اإل

 6سلوك الشخصية.

حد من الروائيين الحائزين علي جائزة نوبل في األدب هو نجيب محفوظ أ
القاهرة في يا لافي كمولد . م باشايهبر إيب محفوظ عبد العزيز اسمه نج .يمصر ال

نجلزية و مختلفة اللغة تكتب مؤلفاته في اللغة اإل و .1912ديسمبير  15
تحاد السوفياتي والدنماركية جوائز ودرجات من اال ىحصل عل واألجنبية. 

يعمل بدوام كامل في مختلف دوائر الخدمة  ،والفرنيسية. يقرب من ثالثين عاما
 .كتب1972دارية مهمة قبل التقاعد في إنة مكا فيه المدنية المصرية التي حقق

 ،(1974الكرنك ) ،(1981الد حارتنا )و منهن األ ،كثيرا من الروايات  نجيب
 7اللص والكالب وغيرهم. ،(1973عصر الحب ) ،(1973الحب تحت المطر )

سيكولوجية التي صدره في عام البحث في يل الرواية أو رواية اللص والكالب هو ال
 ناحية سيكولوجية.  على الرواية تشتمل( وهي 1961)

 سعيد" مسمى رئيسية شخصية قصة الكالب و اللص تحكي الرواية
ولكنه يريد أن يحقق  وقاتل سارق هتمام، هولال المثيرة الشخصية ذات" مهران
 .أصابه الذي الفقر من سعيد بالغربة يشعر للسلطات. العدالة يطالب وهو ذاته
 من مصر تغيير أيضا يريد. األغنياء من الثروة بسرقة العدالة على الحفاظ يريد

 ابنته يعترف و يرجو أن بابنته سعيد والتقى .بنسبة القانون مذنب لكنه البؤس،
 عدووه الذين الناس من انتقام  وطلب. ابنته رفضته رجاءه ولكن. والده بأنه

 صديقه، كان الذي الجديد، وزوجها زوجته من ينتقم أن سعيد ويجب .وخانوه
                                                           

1(Jakarta :Yayasan Pustaka Obor Psikologi Sastra, Albertine Minderop, 
Indonesia),2011,hal.53 

6Siswantoro, Metode Penelitian Sastra....hlm.29. 
7Modern Arabic Literature in An Introduction to The History of J. Brugman, 

Egypt, (Leiden: E.J. Brill), 1984, hlm.293-294. 
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 أنه اعتبر الذي إيلوان رؤوف المسمى صديقه من و انتقم سعيد. خانه ألنه
 أيضا. خانه

 منزلها ألن للعيشمكانا  السجن، من خرج لسعيد، الذي يكن لم بينما
 الجنيدي، الشيخ منزلإلى  سعيد توجه ثم. الجديد و ابنته وزوجها زوجته حتلتها

 .هناك ويسكن ابنته عن مشاكله من ليشكو والده من مدرس وهو

 والكالب، اللص الرواية في كرئيس اختبرها سعيد التي القصةواستنادا إلى 
 على الحصول وهو سعيد لتحقيق ذاته تحقيق كيفية تتعمق في أن الباحثة تريد

الذات لعالج  تحقيق عن ماسلو مأبراه نظرية الباحثة اختارت. سناء ابنته،
 عليه يجب لتحقيق ذاته حيث الشخص مراحل ماسلو مأبراه يقسم. المشكالت

 ألمنإلى اسيولوجية والحاجة يالف الحاجة: وهي حتياجات،اال من العديد اجتياز
 ماسلو نظريةف 8.الذات وتحقيق حترامإلى اال والحاجة نتماءإلى الحب واال والحاجة

. العدوانية ونيتصرف سوف تحقيق الذات في يفشلون الذين الناس فإن اإلنسانية،
 ما أحد اليكون عندما لذلك، 9.ونفسيا جسديا اآلخرين يؤذي عمل هي العدوانية

. اآلخرين سيؤذي الشخص فإن ذاته، تحقيق في حتياجاتاال أحد استوفى قد
 الرئيسية الشخصية بها تحقق التي الطريقة تبحث في أن اأيض الباحثة تريد لذلك،
 .للسلوك العدواني الرئيسية الشخصية وسببو السلوك العدواني  نفسها

 تحديد البحث .ب
يها وهي:حث فتبئل التي سساالم ةلخص الباحثت بناء على خلفية البحث  

في الرواية "اللص  اهالشخصية الرئيسية تحقيق ذات تكيف انجاز  .1
 ألبراهم ماسلو؟ اتوالكالب" بنسبة نظرية احتياج

                                                           
8,( model kepribadian Sehat-Psikologi Pertumbuhan ModelDuane, Schultz, 

Yogyakarta :Kanisisus),1991,hlm.90-93. 
2,(Jakarya: PT Raja Grafindo Persada), Psikologi SosialAbdul, Agus, 

2014,hlm.197. 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (15.03.2019)



4 
 

العدواني للشخصية الرئيسية بعد الفشل في تحقيق  سلوككيف  ال .2
 ؟اذاته

والكالب" التي  صرواية "اللالعوامل الشخصية الرئيسية في الما هي  .3
 ترتكب جريمة قتل؟

  ج. أغراض البحث وفوائده

: إلىلدراسة فيما يتعلق بالخلفية وصياغة المشاكل المذكورة أعاله، تهدف هذه ا  

 البالك لصخصية الرئيسية في رواية اللكشف عن تحقيق الذات في الش .1
 .ماسلوألبراهم احتياجات  نظريةعلى بناء

 الذات.لمعرفة شكل السلوك العدواني للشخصية الرئيسية في تحقيق  .2
 .لمعرفة العوامل الرئيسية الرتكاب جريمة القتل .3

 كانت الفوائد من هذا البحث كما يلى:
النقد  حزائنعلى إضافة  وقع أن يكون هذا البحث قادرانظرياً، من المت .1

دبها، ال سيما دراسة التحليل النفسي. أاألدبي بين طالب اللغة العربية و 
علم النفس واألدب على أن  ع أيًضا أن يكون هذا البحث دليالومن المتوق

 .ا وثيًقامرتبطان ارتباط
لمعرفة حول علم ، من المتوقع أن يقدم هذا البحث من الناحية العملية .2

 .دب الذي يتم تطبيقه في الروايةالنفس في األ

 التحقيق المكتبي. د

صلة بالمشكلة التي  للحصول على معلومات مكتبيةدراسة الاليتم إجراء        
 11جري دراستها وإلظهار تجديد الدراسة.تالتي  أوسيتم دراستها 

                                                           
12(Malang  dasar Metodologi Penelitian-DasarLembaga Penelitian IKIP Malang, 

:Lembaga Penelitian IKIP Malang),1997,hlm.22 
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نفس في  ةجد الباحثتحتى اآلن، لم  فيه حثتب تيال ةبالنسبة للباحث
 المادة لهذا البحث هيالرواية اللص والكالبالبحث مثل مشكلة هذه الدراسة. 

 م ماسلو.براهألعلم النفس اإلنساني ال نظرية تستخدم الباحثةنجيب محفوظ والل
نساني لرواية حاصة باستعمال النظرية اإلولم تجد الباحثة بحثا خاصا لهذه ا

ة بهاشمتجه أو سات التي لها ولكن هناك العديد من الدرا ألبراهم ماسلو.
 ، وهي:مع هذا البحث ومتقاربة

رواية اللص والكالب لنجيب محفوظ دراسة تحليلية اجتماعية ال ،الأو 
متخرجة في قسم  ،2118ميدا لطيفة مزمرة في عام ه تأدبية. هذا البحث كتب

ليجاكا اجامعة سونان ك ،ةيم الثقافو علالداب و كلية اآل  ،اللغة العربية وأدبها
سال مية الحكومية. ملخص هذا البحث هو الجوانب اإل كرتاجا وكجب

المتعلقة بالتدهور األخالقي  بوالكال صرواية اللالة الواردة في جتماعياال
يؤكد هذه الرواية، لها العالقة القوية بعوامل  11ة والثغرات.جتماعياالوالطبقات 

 نشائها.ية الة حول هذه الرواية خلفاالجتماعيالخارجية، خاصة العوامل 

 1952الفقر والتناقضات الطبقية في المجتمع المصري بعد ثورة  ،ثانيا
ة تحليلية تفسيرية لهانز جورج سدرافي الرواية اللص والكالب لنجيب محفوظ 

تخرج في قسم م ،2117سانا في عام مام ويجكإهذ البحث كتبه .غادامرز 
مام يتحدث إ، الدراسات العليا لجامعة غاجة مادا. الدين و عبر الثقافة

أسبابها وأشكالها وعواقبها المختلفة و هرة الفقر واظ عنهذا البحث ويجكسانا 
 12التي تؤثر على مختلف جوانب الحياة لجميع طبقات المجتمع.

                                                           
22Lish Wa Al Kilab Li Najib Mahfudz (Dirasah -Mida Latifah, “Riwayah Al 

Tahliliyah Ijtima’iyah Adabiyah)”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan 
Kalijaga,Yogyakarta,2008) 

12Imam, Wicaksono, “Kemiskinan dan Pertentangan Kelas Masyarakat Mesir 
Pasca Revolusi 1952 dalam Novel Al-Lish Wa Al Kilab Karya Najib Machfuzh Analisis 
Hermeneutika Hans-Georg Gadamer”,Tesis(Yogyakarta: Universitas Gajah Mada 

Yogyakarta, 2017) 
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شخصية سعيد مهران في الرواية اللص والكالب لنجيب محفوظ  ،ثالثا
ر الرحيم خهذا البحث كتبه عارفين فستف جونغ. اسة سيكولوجية لكرل جو در 

م و علالداب و كلية اآل  ،متخرج في قسم اللغة العربية وأدبها ،2117في عام 
هذا يتكلم  مية الحكومية.سالاإل كرتاجا كجو ليجاكا باجامعة سونان ك ،ةيالثقاف

لنفس كارل غوستاف جونغ الرئيسية باستخدام نظرية علم ا شخصعنالالبحث 
 13.المواقف العقلية والوظائف العقلية والنماذج البدائيةمهرانيملك أن سعيد 

دراسة تحليلية بنيوية الرواية اللص والكالب لنجيب محفوظ ،رابعا
متخرجة في  ،2117ه لطيفة الشريفة في عام تيت ستنتون. هذا البحث كتبلروب

ليجاكا اجامعة سونان ك ،ةيم الثقافو علالداب و كلية اآل  ،قسم اللغة العربية وأدبها
التي حقائق القصة  للقارئين هذا البحث يقدممية الحكومية. سالاإل كرتاجا وكجب

التي وسائل القصة وكذلك  تتكون من الشخصيات والخطوط واإلعدادات
 14وجهة نظر واألسلوب والنغمة الرمزية  والسخرية.و تتكون من العنوان

 

 

 طار النظرياإله. 

 السيكولوجية األدبية .1

 "  تعني الروح ، psycheمن كلمة "  Psikologi كلمة  يأتي
 ذيال مهي  العل و. يسمى العربيون هذا العلم بالعلم النفسي. ”logos“و

                                                           
32Arifin, Rokhim, “Syakhsiyah Sa’id Mahran fi Riwayah al Lis wal al Kilab Li 

Najib Mahfuz (Dirasah Sikulujiyyah Li Carl Gustav Jung”, Skripsi (Yogyakarta: UIN 
Sunan Kalijaga, 2017) 

42l Kilab li Naguib Mahfouz Dirasah Lis Wa-Riwayah Al-Lathifatus, Syarifah, “Ar
Tahliliyah Bunyawiyah li Robert Stanton”, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 

2017) 
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. يةوالروح ته السلوكيةناحيمن للدراسة، خاصة  لموضع إلنسانا إلى ماداتها ركزت
 15.إلنسانيهو دراسة علمية للسلوك ا النفسعلم ف، هذا الفهم إلىاستنادا 

 16بين علم النفس واألدب. ختصاصاتالعلم النفس األدبي هو متعدد ا
ي اإلنسانية التي ر النفساصو نها يقدم لناللقارئين أمن علم النفس األدبي  دافعال

ليس فقط يصور الشخصية اإلنسانية في األدب و الشخصية في المجتمع 
ما يختبرها  المؤلف غالباصة في عمله وتجربة يزيد كل مؤلف خبرته الخا حيث

دون وجود علم النفس األدبي مع مجموعة متنوعة من المراجع ب17اآلخرون.
 .فهما غير كاملالنفسية، فإن إمكانية فهم األدب ستكون 

له  ي" أن مصطلح علم النفس األدبWarren" و"  Wellek"  لفقا
ثاني هو شخص. والأو ل هو دراسة علم النفس للمؤلف كنوع و . األىأربعة معان

قوانين علم النفس المطبقة أو دراسة العملية اإلبداعية. والثالث هو دراسة أنواع 
تأثير األدب على القراء )علم النفس  درسعلى األعمال األدبية. والرابع 

 18القارئ(.

مع  تصارعرواية ت توضيحعمل الخيال النفسي هو مصطلح يستخدم ل نّ إ
 أوالمؤامرة  كثير التصريفيين منة  دراسللشخصيات بروحية وعاطفية وعقلية 

ة مثل الروايات يلياجب تحليل العديد من األعمال الخلذلك، يف19الحدث.
 باستخدام علم النفس.

 السيكولوجية اإلنسانية عند أبراهم ماسلو .2
                                                           

51Siswantoro, Metode Penelitian Sastra....hlm.27. 
62....hlm. 16.Metode PenelitianSuwardi Endraswara,  
72....hlm.59.Sastra PsikologiAlbertine Minderop,  
82, (Jakarta :PT. Gramedia Teori KesusastraanRene Wellek, Austin Warren, 

Pustaka Utama),1995,hlm. 90. 
22.hlm.53Psikologi Sastra....Albertine Minderop,  
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تحقيق ن أإلنسيكون لف مخلوق جيد، إلنسانفترض أبراهم ماسلو أن اا
 والتي غالبال تحقيق إمكاناته ومواهبه والتعبير عنها، و اذات. يحالتحقيق ل هويته

 إلنسانيةحتياجات اصاغ ماسلو اال21.هالذين يرفضونهالمجتمع تعوقها ظروف 
حتياجات األساسية من اال يحفز اإلنسان. لتحقيق الذات التي يجب الوفاء بها

 21الغريزية. أوالوراثية  تصدر منو  دون تغيير ،لجميع األنواع تملك التي

كامال. ألن   نساناإ يصبح ذاته يحقق الذي إلنسانا يعتقد ماسلو أنّ 
ت لن يسمح لآلمال الشخصية والرغبا الذي يستطيع تحقيق ذاته اإلنسان

ضح أو أكثر حزما ولديه فهم  ذاتهيحقق  الذي إلنسانتضليل مالحظاته. ا
 22للصواب والخطأ.

 حتياجات لتحقيق الذات:من االهذه 

 الحاجة الفيسيولوجية .أ

. إلنسانيةحتياجات اثر وضوحا بين االهذه الحاجة هي أبسط وأقوى حاجة وأك
 إلىالحاجة  . وهيسيولوجية هي الحاجة للحفاظ على الحياة جسديايالفالحاجة 

 23.والجنس والنوم واألكسجين سكنالطعام والمشروبات والم

 األمن إلىالحاجة  .ب

التي صاغها ماسلو  وهي سيولوجية، تنشأ الحاجة يالف حاجةبعد الوفاء بال
 ستقرار والضمان واال إلى حاجةال، حاجةاألمن. وتشمل هذه ال إلى الحاجة

 إلىحاجة الفيسيولوجية والحاجة ال 24حماية والنظام والتحرر من الخوف والقلق.ال
                                                           

1148.hlm.Psikologi Sastra....Albertine Minderop,  
21, Psikologi Humanistik Abraham MaslowMazhab Ketiga Frank G.Goble,  

(Yogyakarta: Kanisius), 2002,hlm.70. 
11....hlm.55.Mazhab Ketiga PsikologiFrank G.Goble,  
31....hlm.71.Mazhab Ketiga PsikologiFrank G.Goble,   
41Psikologi Pertumbuhan....hlm. 91Duane, Schultz,  
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وجية سيوليالفالحاجة المحافظة على الحياة.  إلىالحاجة همافي األساس   األمن
البقاء على  ياألمن ه إلىالحاجة  ، في حين أنالقصيرهي البقاء على المدى 

 25المدى الطويل.

 نتماءإلى الحب واالالحاجة  .ج

، وخاصة الحاجة غالباعالقات محببة مع اآلخرين  إلىستحتاج هذه الحاجة 
لتحقيق هذا بالجد في وسط المجموعة  وسوف نسعى  درجةالحصول على  إلى

 حب هو تسامي غرائز الجنس. وفقا ليرفض ماسلو وجهة  فرويد أن ال 26الهدف.
 إلنسانة بين االحب هو عالقة صحيّ  لكن الحب ليس مرادفا للجنس،أّن ، ماسلو

طريقة للشعور  ماحترام والثقة. محبوب ومقبول هنطوي على مشاعر االي ذيال
 27السرية والفراغ والغضب. تصدرحب بالبالصحة والقيمة، بل على العكس 

 حترام اال إلىالحاجة  .د

 احتراموهما:  حترامالا إلىلحاجة فئتان من ا شخصلكل  وجد ماسلو أنّ 
الثقة والكفاءة  إلىمن اآلخرين. يشمل احترام الذات الحاجة  احترامالذات و 

ين الهيبة من اآلخر  حترامالوالحرية. ويشمل ا ستقاللواإلنجاز واالواإلتقان والكفاية 
  اإلنسان. سيكون حتراماال الجيد و سمنتباه والموقف واالواالعتراف والقبول واال

 28.من الثقة وأكثر قدرة وأكثر إنتاجية كفايةلديه   

 تحقيق الذات .ه
                                                           

11, (Malang: UMM),2006,hlm. 223.badianPsikologi KepriAlwisol,  
61....hlm.74.Mazhab Ketiga PsikologiFrank G.Goble,  
71....hlm. 244Psikologi KepribadianAlwisol,  
21....hlm.76.Mazhab Ketiga PsikologiFrank G.Goble,  
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وتصبح  حتياجات األساسيةبعد قضاء جميع االتحقيق الذات حاجةتظهر 
على أكمل وجه.  إدراكه باستخدام جميع مواهبه إلنسانشيًئا يمكن ل حاجةال

ليكون مبدعا  و نفسه لتحقيق كل إمكاناتهتحقيق الذات هو الحصول على اكتفاء 
 29نجازاته المحتملة.اإلى قمة ا للوصول وحري

 براهم ماسلومفهوم تحقيق الذات عند أ .3
حق في  هيكون لف مخلوق جيد،اإلنسان  م ماسلو أنّ يفترض أبراه

اهبه والتعبير عنها، ل تحقيق إمكاناته ومو و اتحقيق هويته لتحقيق الذات. يح
يعاني من مشاكل  هيسبب هذا الحالالذي يرفضونه.  هقها ظروفتعو  والتي غالبا
 31.ةت سلوكيو اعقلية وتف

 إلنسانه إذا كانت النظريات النفسية تتعامل فقط مع اذكر ماسلو أنّ 
 إلنسانذلك، فإن األمل ل إلىوالمرضى النفسيين والمجرمين وما  نونالمج

هذا المفهوم يجعل نظرية  31.إلنساننتوقع من اأقل يتراجع أكثر فأكثر وكلما 
 .إلنسان الجيدماسلو مختلفة عن النظريات األخرى. تفحص نظرية ماسلو ا

يولوجية سالفي اجةالتي صاغها ماسلو هي خمسة أنواعوهي: الح حاجةال
 حترام واال إلى الحاجةنتماء و و االالحب  إلىالحاجة و ألمن ا إلىاجةالح و

أن يحقق  اإلنسانحتياجات الخمسة إذا أراد جب قضاء االيتحقيق الذات. 
 ذاته.

إذا لم يتم استيفاء  ذاتهأن يفشل في تحقيق  إلنسانومع ذلك، يمكن ل
ألنه ال يشعر باألمن ذاته حقق يال يمكن أن  اإلنسانل امثال. حاجةأحد هذه ال

                                                           
13....hlm.249.Psikologi KepribadianAlwisol,  
13Dialog antara Tasawuf dan Psikologi: Telaah atas Hasyim, Muhammad, 

Pemikiran Psikologi Humanistik Abraham Maslow,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar),2002, 
hlm. 80. 
23....hlm.34Mazhab Ketiga PsikologiFrank G.Goble,  
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يسلك سوف  ذاتهالذي يفشل في تحقيق  إلنسانمن البيئة المحيطة. ا
 نفسه ومن حوله. سان العدواني سوف يجرحواإلن. بالعدوان

، Ecopsy Journal: Journal of Psychology Vol.1في مجلة 

No.4 (2014" بعنوان )ي نسانية ألبراهم ماسلو فالسيكولوجية اإل وجهة نظرة
جعة دوافع مرتكبي جريمة القتل"  ألزرنا نور وات و رحم فوزية و سوكما نور مرا

ثنين من السجناء في قضية إل قام بالبحث مغكوراتأكبر من الجامعة المبوغ أ
استوفى كال  بحث،على نتائج ال الثانية الباس مارتابورا. وبناء قتل في الدرجةال

الحب إلى الحاجة  األمن وإلى الحاجة  الفسيولوجية و حاجةال الموضوعين
 32.حترامالا إلىلكنهما فشل في قضاء الحاجة  نتماءواال

يقتال  أن قبل الموضوعين كال من الواردة المعلوماتإلى  واستنادا
 ن يقبضاأ اليمكنان النهاية في لكن القلب، وجع حفظ و كبح الاو ح نسانا،إ

 .المشاعر هذه على
 قضيي إلنسانليس كل ا أنّ Ifedliو  Ifedliالبحث الذي اقترحه 

البيئة ا ماسلو وهي صاغهحتياجات التي الحاجته في التسلسل وفقا للتسلسل ا
 33والسمات الشخصية.جتماعياالوالتعليموالوضع لإلنسان المعتمدة  ةوالقيم

القتل، وهما  يسببهناك عامالن  Christiansenو  Hurwitzوفقا ل 
( 1جتماعي ما يلي: )االشمل العامل يوالعامل البيولوجي.  جتماعياالالعامل 

( 4) ،العامل الشخصيةو ( 3) ،العامل العقلي والدينيو ( 2) ،قتصاديالعامل اال
( النمط 1شمل العامل البيولوجي ما يلي: )ويالتهديدات. و ( 5)التعليم ؛و 

                                                           
13kologi Azrina Nurwatie, Rahmi Fauzia, Sukma Noor Akbar, “Perspektif Psi

Humanistik Abraham Maslow dalam Meninjau Motif Pelaku Pembunuhan”, Jurnal 
Ecopsy: Jurnal Ilmu Psikologi, Vol 1, No 4, 2014. 

33Perception on Maslow hierarchy of need theory by Ifeldi, C.J.,Ifedli,C.I., “
Nigerian University Workers- A Challenge to University Administrators”, Interdisiplinary 

joural of contemporary research in business, Vol 4, 2012, hlm. 85 
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والمرضى  (4الصرع)و ( 3) ،( والشخصية2) ،والنمط الظاهري جينيال
 34.النفسي

 السلوك العدواني .4

حتياجات األساسية من قبل اال في قضاء الذي يفشل إلنسانويشار ماسلو أن ا
 لة لقضاءو افرويد، الذي ذكر أن العصاب هو محرأي  عن يختلفه عصاب. هذا أنّ 

حتياجات يفشل في التمييز بين اال إلنسان، ولكن ابالةياجات غير المتحاال
 35حتياجات غير المصرح بها.المشروعة من اال

شباع الحاجة ولة الاالذي يفشل في مح إلنسانا ولكن وفقا لماسلو، فإنّ 
عدم القدرة على قضاء  أوحباط فعل على اال. العدوان هو رد عدوانا سيكون

يميز  36.األساسية. هذا العدوان رد فعل، وليس غريزة سيولوجيةيالفحتياجات اال
بعض علماء النفس التمييز بين العدوان العدائي الذي يؤذي اآلخرين فقط، والعدوان 

 37.الضحايا سوىالحصول على مكافآت أخرى  إلىالفعال الذي يهدف 

 إليذاء السلوك الذي يقوم به الناس هو العدوان فإن بارون، لروبرت وفقا
 إيذاءإلى  يهدف الذي السلوك هوالعدوان  ألتكينسون، وفقا أنه حين في. اآلخرين
 أن يمكن ولكن الناس، إلىاليواجه  العدواني السلوك(. لفظيا و جسديا) اآلخرين
العدواني،  سلوكال، هناك نوعان من Deaux لوفقا .الممتلكات في أيًضا يحدث
صدقاء ضرب األيشمل سلوك مثل  الذي الجسدي يالعدوانالسلوك ( 1وهما: 

يشمل ثالثة  الذي اللفظي يالعدوانوالسلوك ( 2واللكم األصدقاء والقتال. 
                                                           

34“Perspektif Psikologi Azrina Nurwatie, Rahmi Fauzia, Sukma Noor Akbar, 
Humanistik Abraham Maslow dalam Meninjau Motif Pelaku Pembunuhan”, Jurnal 

Ecopsy: Jurnal Ilmu Psikologi, Vol 1, No 4, 2014. 
13....hlm.129.Mazhab Ketiga PsikologiFrank G.Goble,  
63....hlm.135.Mazhab Ketiga PsikologiFrank G.Goble,  
73, (Jakarta: Erlangga), 2008, hlm. 58.Pengantar PsikologiRita, Atkinson,  
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  وذكر 38.ذلك إلىإهانة األصدقاء  واللوم وما السخرية و سلوكيات مثل 
Berkowitz  ّاللفظي والسلوك العدوان الضرب، مثل الجسدي العدواني السلوك أن 

 .التهديد هو

 :الذي صاغها بوسّ  وهذه نوع من السلوك العدواني

 ألفرادا قوم بهي ذيالالمباشر هو العمل  السلوك العدواني الجسدي النشط .أ
الطعن ثلة السلوك هي . أمهمامن خالل التعامل المباشر مع مجموعاتال أو
 .وضرب اآلخرين ووإطالق النار  و

 ألفراده ارتكبيذي اللعمل ا هوغير المباشر النشط السلوك العدواني الجسدي  .ب
تبذير  لهذا السلوك هي مباشرة. أمثلة غير وجه ةبطريق مجموعاتال أو

 ذلك. إلىحرق المنازلوما المال و 
السلوك الذي يقوم به  ىأ السلبي المباشر جسديالسلوك العدواني ال .ج

تصال االوال يحدث  هماعامل معالت عن طريق مجموعاتال أوألفرادا
 ضراب.إجراء اال والجسدي المباشر. على سبيل المثال، إجراء صامت 

 السلوك الذي يفعله غير المباشر وهوالسلبي  الجسدي السلوك العدواني .د
. على بينهما وعدم وجود اتصال جسدي مباشر لمجموعاتاأو  ألفرادا

 .غير مؤكد  و لاسبيل المثال غير مب
أو  ألفرادا قوم بهي عملهو و  المباشر النشطالسلوك العدواني اللفظي  .ه

 .غضبو شتم و لوجه. على سبيل المثال  إهانة  ت وجهامجموعاال
السلوك الذي يقوم به أى  مباشرالالسلوك العدواني اللفظي النشط غير  .و

نشر  أمثلة لهذا السلوك هو .مواجهة مباشرةبال  المجموعات أوألفراد ا
 .ب األغناميلأتو  الثرثرة

                                                           
83diterjemahkan oleh Hartanti Woro  ional BehaviourEmotLeonard, Berkowitz, 

Susianti, (Jakarta: PPM), 2000,hlm.20. 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (15.03.2019)



54 
 

جراءات التي يقوم بها اال ىأ السلبي المباشراللفظي السلوك العدواني  .ز
تصال المباشر ن طريق المواجهة المباشرة دون االع مجموعاتال أو ألفرادا

 39سكت.و باللفظ. على سبيل المثال، رفض الكالم 

 منهج البحثو. 

المكتبة، وهو هو بحث  ا البحثنوع البحث المستخدم في هذ إنّ 
 البحث عن المصادر المطلوبة من األدبيات وفحصها.

، هو التعبير عن نهج المتبع في هذا البحث هو منهج نوعيمنوع ال
ب والكال لصرواية الالفي  ةرئيسيال للشخصيةم ماسلو براهتحقيق الذات أل

شخصية ي للعدوانال السلوك ذلك، يكشفإلى باإلضافة لنجيب محفوظ. 
 محفوظ.نجيب ب لالكوال صرواية اللال الرئيسية في

ثانوية. البيانات ال و ساسيةاألبيانات ال هي لهذا البحثمصادر البيانات 
 Theكتاب الرواية اللص والكالب لنجيب محفوظ و الالبيانات األساسية هي 

Third Force ة الثالثة لعلم النفس اإلنساني "المدرس إلى، الذي تمت ترجمته
في حين أن البيانات الثانوية هي  .FrankG. Gobleم ماسلو"  ل براهأل

. تشمل مصادر ثالمراجع الداعمة و ذات الصلة للبح أو مصادر البيانات
والكتب األدبية  بحث الاالبيانات الثانوية المستخدمة القاموس كمترجم في هذ

المجالت والمقاالت ذات و وكتب علم النفس وغيرها من الكتب الداعمة 
 الصلة بهذا البحث.

تحليل الوصفي. ذا البحث استخدمت تقنية تحليل البيانات في ه
الجوانب النفسية للشخصية الرئيسية "سعيد مهران" للبحث تهدف هذه الطريقة 

                                                           
23189.-,(Malang:UMM),2009,hlm.188Psikologi SosialDayakisni dan Hudaniah,  
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اإلنساني الذي  نهج النفسمنجيب محفوظ، مع ل" للص والكالبا رواية "الفي 
 .م ماسلو في تحقيق الذاتبراهأاتبعه 

 كلهالبحث   موضوعل في هذا البحث، وهي قراءة خطوات العم
و ص رواية اللالفي  شخصية الرئيسيةوتحديد األعراض النفسية التي تعاني منها ال

على علم النفس  س بناءبتحليل أعراض علم النف ةالباحث ت. ثم قامالبالك
 شخصية سعيد مهران.الماسلو لتحقيق الذات في  اإلنساني ألبراهم

  نظام البحثز. 
 :وهي ،أربعة فصول إلىاألطروحة  ةالباحث تلتسهيل إعداد هذه الدراسة، قسم

مقدمة وتتكون من خلفية البحث وتحديد البحث و أغراض  هو لو باب األال
طار النظري ومناهج البحث ونظام إث وفائدة البحث وتحقيق المكتبي و البح

 البحث.

  نجيب محفوظية اللص والكالب لخالصة الروايتكون من باب الثاني ال

 هم تحليل تحقيق الذاتو ، رعلى ثالثة أمو يحتوي الباب الثالث 
حتياجات الا ص والكالب" بناء على التسلسللرواية "الالللشخصية الرئيسية في 

العدواني للشخصية الرئيسية نتيجة الفشل  سلوكماسلو. والثانية تكشف عن ال
في ارتكاب الشخصية تسبب يحلل العوامل التي  في تحقيق ذاتها. والثالث

 .الرئيسية للقتل

 قتراحات.و يكشف الخالصة و واإل الخاتمةابع الباب الر 
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 الباب الرابع

 الخاتمة
 الخالصة .أ

 الفشل في تحقيق الذات .1
بأن االحتياجات التي وضعها ماسلو لتحقيق الذات ال  ةالباحث ترأ

 فقط الفسيولوجيةاجة الح يقضيتحقيقها. يمكن أن ليمكن سعيد مهران 
والمال. لكن الطريقة المستخدمة لقضاء  سكنمثل األكل والشرب والم

حاجته خاطئة. عندما يريد سعيد الحصول على المال، فإن الطريقة 
 المستخدمة هي السرقة.

كان منزالن اللذان يسكن فيه سعيد وهما منزل الشيخ الجنيدي و منزل 
نور. يسكن سعيد في منزل الشيخ الجنيدي ألنه يحتاج بالمسكن للعيش 

من  لالختباءالمسكن ل إلىه بعد ان قتل شخصا، يحتاج مؤقتا. ولكن
 إلىالطعام. يذهب  إلىالشرطي. بعد قضاء حاجته وهو المسكن، فيحتاج 

الطعام،  إلىمنزل رؤوف إيلوان و قضى جميع الطعام المقدم.  باإلضافة 
 المال لقضاء جاجته.  إلىيحتاج سعيد 
طريق سرقة سيارة األمن عن  إلىالحصول على الحاجة  سعيد ال يمكن

سعيد قد قتل  أنّ  . خاصة بعد أن اكتشفابن مصنع الحلوىوأموال 
 حسين وخادم رؤوف إيلوان.شابان  مسمى اشخص

من  والداالحب، ألن سعيد لم يكن  إلىالحاجة لم يكن أن يقضي 
من زوجته نبوية، ألن زوجته تزوجت من سعيد ب حه، سناء. كما فقد تابن

 عليش سدرة.
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من حوله لم  إلنسان، ألن احترامإلى االالحاجة  لقضاء سعيد وال يمكن
إلى يرغب في احترامه. افترض أن سعيد لص وسجين سابق ال يحتاج 

 حترام.اال
بسبب وجود احتياجات ال يمكن  ذاتهتحقيق سعيد لذلك لم يستطع 
اإلنسان ، سيصبح ذاته ال يستطيع تحقيق اإلنسانالوفاء بها. إذا كان 

 ا.عدواني
 سلوك العدوانيال .2

 تحقيق يستطع لم ألنه مهران سعيد بها قام األعمال العدوانية التي هناك
 مثل:،السلوك العدواني الجسدي النشط المباشر وهو ذاته،

 القتل .أ
 الذي اإلنسان لكن سدرة، عليش لقتل مهران سعيد ارتكب

. وهو تاجر جديد يسكن في هذه الشقة حسين، شابان سعيد هو قتله
يريد  .إيلوان رؤوف أنه يعتقد كان الذي إيلوان، رؤوف خادم أيضا قتل

 سعيد قتلهما، ألنه انتقام منهما. 
 السلب .ب

ابن مصنع الحلوى  شاب وهو ومال سيارة مهران سرق سعيد
هما لقضاء إليعن طريق السلب. سرق السيارة و المال، ألنه بحاجة 

 جاجته.
 الصفعة .ج

ين يسكن يريد أن يقول ألصفعة لبيازة ألن بيازة لم يقوم سعيد با
 عليش صدرة. و ضرب الجنديين اللذان التقاهما بقرب غابة صغيرة. 

 :مثل المباشر غير الجسدي العدواني والسلوك
 حسد سعيد لرؤوف إيلوان .أ
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يكون رؤوف إيلوان قائد الصحيفة الزهراء، فحسد سعيد له. ألنه يشعر 
 حاجته.بأن رؤوف إيلوان خانه و لم يرد أن يساعده لقضاء 

 عزلة نفسه .ب
 مقتله خبر نشر بعد ألن اآلخرين، عن بالعزلة مهران شعر سعيد

ومية، يكون سعيد في الظالم اليفي الحياة  .نور من منزل يخرج لم
 بال أكل وال شرب.

 والعاملاالجتماعي  العامل وهي سعيدمهران، مقتل يسببان عامالن هناك .3
 .البيولوجي

 النفس، ضبط وضعف الديني، التوجيه بغياباالجتماعي  العامل يتأثر .أ
 .التعليم من األدنى وحد ،االجتماعي السلوكإلى  تجاهواال

والمرض  واإلندفاعي، التصرف،إلى  النزعة من البيولوجي العامل ويتأثر .ب
 .النفسي

 اإلقتراحات .ب
البحث عن تحقيق الذات والسلوك العدواني في الشخصية 

لنجيب محفوظ بالستخدام نظرية الرئيسية في الرواية اللص والكالب 
السكولوجية اإلنسانية ألبراهم ماسلو ال يزال بعيدا من الكمال. في هذا 
البحث هناك كثير من األخطاء سواء من حيث الكتابة، وجهة اللغة 
حتى تحليله. عسى هذا البحث يعطي المنافع للقراء وخاصة للباحثة 

ن الكمال. وأخيرا أقول هذا البحث ال يزال بعيدا ع على الرغم من أنّ 
الله الذي أعطى الفرصة والصحة ألن تكون الباحثة  إلىشكرا جزيال 

قادرة حتى النهاية في إتمام هذا البحث، عسى هذه العلوم تعطى 
 الباحثة وجميع القراء. إلىالمنافع 
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