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 هزا البحث

 جىكجاكشجالثقافيت بجامعت سىهن كاليجاكا إلاسالميت الحكىميت لى كليت آلاداب والعلىم امقذم إ

 يض الششوط للحصىل على اللقب العامللتكميل بع

 قسم اللغت العشبيت و أدبهافي  

 وضع

 ناسبىاسّمذ ه

 06001151سقم الطالب: 

 

 

 

 دبهاقسم اللغت العشبيت وأ

 داب والعلىم الثقافيتكليت آلا 

 الحكىميتسالميت جامعت سىهن كاليجاكا إلا 

 جىكجاكشجا
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 الشعاس وإلاهذاء

 فشض على الىاس أن ًتىبىا # لكن جشك الزهىب أوجب

 والصبر في الىائباث صعب # لكن فىث الثىاب أصعب

 والذهش في صشفه عجيب # لكن غلفت الىاس أعجب

 وكل ما قذ ًجى قشيب # لكل املىث من راك أقشب

 

 الحافظ الشيخ شهاب الذًن احمذ ابن حجش العسقالوي() العالمت 
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 إلاهذاء

 

 أهذي هزا البحث الى:

أسليا  أميسبىان و اه نسماى والذّي املكشمين واملحبىبين واملحترمين أبي ج .0

 هشاهف

 اختي الكبيرة سلمي ساسي هاسبىان و هىفيا ساسيىه هاسبىان .9

 اخي الكبير احمذ بخاسي هاسبىان .1

الثالث الصغير علي سوحيال هاسبىان و محمذ اقبال هاسبىان و أمىال اخىي  .4

 هجىجىس هاسبىان

كليت آلادب والعلىم الثقافيت قسم اللغت العشبيت وأدبها بجامعت سىهان  .6

 كاليجاكا إلاسالميت الحكىميت بجىكجاكشجا
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 التجريد

: لنجيب الكيالين يامرأة عبد ادلتجل   ةروايالالرئيسي يف  يىو الشذوذية للشخصعنوان ىذا البحث 
امرأة رواية اليف  ث سيكتشف عن شذوذية عاناه الشخصي الرئيسي. ىذا البحة نفسيةدراسة ربليلي
الرئيسي  موضوعو اخلاص ىو الشخصي سببو شذوذيا. ىذا البحثت يتوالعوامل ال عبد ادلتجل ي

 يف الرواية. الذي ذلا دور مهم
سبب  تيتالشذوذية والعوامل ال يبحث وىالباحث يف ىذا ال اسيجيبه ةمشكلىناك  ٬وبعد ذلك

 .اذاالشخصي الرئيسي ش
هي نظرية ف. أما نظريتو نفسها وصفيةحث يف ىذا البحث ىو الدراسة الستخدمو البايادلنهج الذي 

ة عبد ادلتجلي لنجيب رواية امرأالصدر البيانات األولية يف ىذا البحث ىو مشذوذية.  نفسية
وغَت ذلك. أما طريقة مجع  ل الكتب واجملالت والبحوث العلميمصدر البيانات الثانية مثيالين و الك

وع تعم قا. مث بعد ذلك القيام ة ومراجعة ومفهومة ادلعٍت وادلوضءبقرا ٬دراسة مكتبية هيف البيان
 .شاذاسببو ت يتحلاالت الدالة على شذوذية الشخصي الرئيسي وتقسيم العوامل التحليل اب

صائص كالقلق ا مع اخلاذش وئيسي ىالر  ذه النظرية فيكتشف لنا أن الشخصيباستخدام ى
سببو شذوذيا مثل العوامل النفسية االجتماعية ت يتوالشخصية والفصام واضطرابات الكبد والعوامل ال

 والعوامل االجتماعية والثقافية.
  

 النفسية الشذوذية ٬الشخصي الرئيسي ٬الرواية ٬علم النفس ٬: األدبالمفردات
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Abstrak 

Judul skripsi ini adalah Asy-Syudzuziyyah li Asy-Syakhsyiy Al-Raaisiy Fi Al-
Riwayati Imra’at Abdul Mutajalli li Najib Al Kailani (Dirasah Tahliliyah 
Nafsiyyah). Skripsi ini akan mengkaji abnormalitas tokoh utama dalam novel 
Imra’at Abdul Mutajally dan faktor-faktor yang menyebabkan tokoh utama 
menjadi abnormal. Dalam skripsi ini, fokus objeknya adalah tokoh utama yang 
mempunyai peran sentral di dalam novel. 

Selanjutnya, masalah mendasar yang akan dijawab dalam skripsi ini, yaitu 
abnormalitas dan faktor-faktor yang menyebabkan tokoh utama menjadi seorang 
yang abnormal.  

Metode yang digunakan dalam meneliti skripsi ini adalah metode deskriptif-
analitik. Teori yang dipakai untuk membantu penelitian ini adalah teori psikologi 
abnormal. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah novel Imra’at Abdul 
Mutajalli karya Najib Al Kailani dan data skunder dalam penelitian ini adalah 
data yang berupa buku, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya. Pengumpulan data 
dilakukan  dengan teknik liberary research (kajian kepustakaan), diawali dengan 
membaca, mencermati serta memahami dengan sedalam-dalamnya isi dan tema 
novel yang dimaksud. Kemudian dilakukan pendataan peristiwa-peristiwa 
fenomena abnormalitas dan mengklasifikasikan faktor-faktor yang menyebabkan 
tokoh utama menjadi abnormal. 

Dengan menggunakan teori tersebut terungkap bahwa tokoh utama adalah seorang 
yang abnormal dengan ciri-ciri kecemasan, kepribadian, skizofrenia, gangguan 
hati dan faktor-faktor yang menyebebkan tokoh utama menjadi abnormal adalah 
faktor psikososial dan sosiokultural.  

Kata kunci: Sastra, Psikologi, Novel, Tokoh Utama, Psikologi Abnormal,  
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 كلمت الشكش والتقذًش

احلمد هلل يف كل حُت وأوقات والصالة والسالم على رسولو أشرف اخللق والربيات. أشهد أن الالو 
وأشهد أن زلمدا عبده  ،من شاء من عباده بادلآثر احلكميةاالاهلل وحده الشريك لو الذي خص 

 اهلل ورسولو الذي خصو اهلل تعاىل جبميع الكماالت العبودية. وصلى اهلل على سيدنا زلمد الذي مأل
لى اهلل وعينو صلى اهلل عليو وسلم من مجالو األسٌت فصار ص ،اللو األعلى جل  وعالقلبو من ج

 وعلى آلو وأصحابو والسالكُت على هنجو فنالوا خَتا وافرا, أما بعد. ،عليو وسلم مسرورا منصورا

غة يف علم الل لشروط للحصول على اللقب العايلاسبام بعض بحث العلمي إللكتب ىذا ا 
لك يف ىذه الفرصة الثمنية من ث الؼللو عن مساعدة األخرين. ولذسبام ىذا البحإن أ دهبا.أالعربية و 

جيعات واألخرى  شكرا رشادات والتشساعده بالتوجيحات واإل اجلدير للباحث أن يشكر لكل من
 ىم: ،جزاال عميقا

كاليجاكا اإلسالمية فضيلة ادلكرم األستاذ الدكتور يوديان وحهيودي كمدير جبامغة سونن   .1
 احلكومية جبوكجاكرتا.

فضيلة ادلكرم األستاذ أمحد فاتح كعميد كلية األدب والعلوم الثقافية جبامغة سونن كاليجاكا  .2
 اإلسالمية احلكومية جبوكجاكرتا.

فضيلة ادلكرم األستاذ الدكتور مصطفى ادلاجستَت كرئيس قسم اللغة العربية وأدهبا جبامغة  .3
 سالمية احلكومية جبوكجاكرتا.سونن كاليجاكا اإل

فضيلة ادلكرم األستاذ حانف أنواري ادلاجستَت كمشرف البحث الذي قد نصحٍت وأعطاين  .4
 التوجيحات واإلرشادات يف إسبام كتابة ىذا البحث عسى اهلل أن يباركو يف كل سَت.

ة يف قسم مجيع األساتيذي واألساتذايت الذين قد عل موا الباحث العلوم وادلعارف ادلتنو ع .5
 اللغة العربية وأدهبا.
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أيب احملبوب جورمان ىاسبوان وأمي ظهرة الفطر، على أهنما أجيد الناس يف العامل وعلا من  .6
أكرب من ادلفرحُت يف االبتسام وعلا من زعماء يف االحًتام وعلا أكمل عناصر العامل يف 

 االنسجام وعلا أكرب الشمس الغامرة حيث خفتت النجوم على الدوام.
التاين قد تساعداين يف كل  اخيت الكبَتة سلمي ساري ىاسبوان و نوفيا سارينو ىاسبوان .7

وقت وحُت. جزاكما اهلل أن يعطيهما حياة طيبة ومباركة اىل يوم القيامة. مث أخوي  األربعة 
احملبوبُت امحد خباري ىاسبوان وعلي روحيال احلافيظ ىاسبوان وزلمد إقبال ىاسبوان و 

ىاسبوان. عسى اهلل أن يبارككم يف مااحتجيكم يف ىذه الدنيا ويرمحكم يف أموال صلوجور 
 األخرة. حياتكم حياة سعيدة مباركة.

مجيع أصدقائي يف كلية االدب والعلوم الثقافية وخصوصا أصدقائي يف قسم اللغة العربية  .8
 أدهبا وعموما األصدقائي جبامعة سونن كاليجاكا االسالمية احلكومية جبوكجاكرتا.و 

بكل تواضع يرجو الباحث أن يكون ىذا البحث نافعا لتقدم األمة والبلد والدين. الؼللو  ،أخَتا
 ىذا البحث عن األخطاء. لذا على وجو دائم ينتظر الباحث االنتقادات واالقًتاحات لتكميلو.

 
 2119ينايَت  2جوكحاكرتا،      
 الباحث     

 
 

 مس د ىاسبوان       
      15111163 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 

 ىو سلسلة من ادلشاعر والواقع العمل األديب 1عمل فٍت.و  األدب نشاط إبداعي

ولد األدب من  2( اليت مت ترتيبها بشكل جيد ومجيل.مجيع جوانب احلياة البشريةجتماعي )إلا

يرى اللغويون أن األدب ىو عامل   3والكون. دافع إنساين للتعبَت عن نفسو مشاكل اإلنسانية

كامل مت مجعو يف ترتيب الكلمات. ومع ذلك، فإن احلقيقة ىي أنو ليس كل شخص قادر 

 .يةدراسة األدببال قياملالبد من اعلى التمتع بادلعٌت الوارد يف العمل األديب، ويف ىذه احلالة 

يا األدب. وفهم وإيضاح قضا دراكإاألدبية رلهوًدا إنسانًيا لتتمكن من  ةتعترب الدراس

ستماع إىل إلدراسة واالقراءة و الها وتوضيحها ىي األدبية وفهم قضيةإحدى الطرق لتفهم 

                                                           
١

 Renne Wellek dan Austin Warren, Teori Kesusatraan diterjemahkan oleh Melani 
Budianta (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016) hal. 3. 

٢
 Sangidu, Penelitian Sastra: Pendekatan, Teori, Metode, Teknik dan Kiat(Yogyakarta: 

Seksi Penerbitan Sastra Asia Barat, Fakultas Imu Budaya, Universitas Gajah Mada, 2017) hal. 38. 
٣

 Wahyudi Siswanto, Pengantar Teori Sastra (Jakarta: PT Grasindo, 2008) hal. 67. 
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بدءا  الرواية ىي واحدة من األعمال األدبية مع القصة كعنصر بارز جدا، 4 تفسَتات اخلرباء.

 5.مع االنتهاء ويغلقيتقدم مع هناية القصة مث  حكاية الوضعمن 

ادلتجلي   وصف عبد ية من روايات لنجيب الكيالينىي روا  امرأة عبد ادلتجلي روايةال

 اجهو عند البحث عن الونش ادلفقودستجواب الذي يو كالشخصي الرئيسي. إن التعذيب واإل

، لكن تجلي موظفا يف مسسسة دينيةكان عبد ادل  وخائًفا دائًما. يف البدايةذبعلو مصدوًما وقلًقا 

 أى الناس من حولو أنو رلنون.ور  .يب أدى إىل ظهور صور ظلطية سلبيةسلوكو بشكل غر 

 .شعبيتها جبهلها وعدم محاستها. أصبح ىادئًا، بعيًدا ومعزواًل عن أصدقائوتغَت الصدمة 

أثار موقفو ادلتعصب يسدى اىل اجلدالة مع زوجتو أم صابرين. كان عبد ادلتجلي مرتابًا 

يوًما قع أيضا، بسبب ادلشاكل التافهة، قام عبد ادلتجلي دائًما من تصرفات زوجتو. يف الوا

 ونو سوف يشعر باألمان من جنونطالق أ من خالل إسقاط بإسقاط طالق لزوجتو. يعتقد

 النهاية، فإن فقدان الشخص الذي ػلبو غلعلو متوترًا ومكتئًبا ؽلأل عقلو. يف وسلوكو. ومع ذلك

كتئاب و يشعر بعدم األعلية واإل جعلأدمو اأصابتها الرصاص من قبل خ عندما ماتت زوجتو

 .الذي جعلو رلنونا

ػلتوي على الظواىر النفسية اليت بدت من خالل سلوك  األدب كظاىرة نفسية

العالقة ادلباشرة بُت علم النفس واألدب ىي جعل احلياة البشرية موضوعا  1الشخصيات.

                                                           
٤

 Suroso dkk, Teori Sastra dan Penerapannya (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012) hal. 
2. 

 5
 Ida Rochani Adi, Fiksi Populer: Teori dan Metode Kajian  (Yogyakarta: Pustaka, 

Pelajar, 2011) hal. 38. 
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ما تشابو وظيفي يتعلمان واألدب ذلللدراسة. باإلضافة إىل ربط األشياء، فإن علم النفس 

درس انسانا ياألدب  درس انسانا حقيقيا ويفيوالفرق أن علم النفس  .اآلخرين العقليةحالة 

سغموند  بتكرهإي أول زبصص يدخل عمل األدب الذي نهج التحليل النفسمأصبح  2خياليا.

 3األديب. هو فهم اجلوانب النفسية يف العملفوأما غرضو  . Sigmund Freud فرويد

ها، تتداخل الشخصيات يف األدب وتتفاعل مع اآلخرين يلا  خي  على الرغم من 

عند قراءة  واجملتمع والبيئة كبشر يف العامل احلقيقي. مثل ىذه التفاعالت ؽلكن رؤيتها وشعورىا

ستكشاف إعاين منو الشخصي الرئيسي ىو ربفيز الباحث على يعمل ما. الصراع الذي 

يهتم الباحث بتقديرىا من  دلعرفة مدى احلالة النفسية. للشخصي الرئيسي النفسيةالعقل و 

يف ىذه احلالة، تركز الدراسة على اإلشارة إىل اجلوانب و نظرية النفسية الشذوذية. خالل 

 .والشاذة اليت تعاين منها الشخصي الرئيسي النفسية

 

 تحديد البحث .ب 

كيف الشذوذية   وال وىأ البحث فحد د الباحث على ادلبحث ىل ماذكر يف خلفيةإضافة باإل

 ؟وفقا لعلم النفس الكيالينلنجيب امرأة عبد ادلتجلي  روايةاليف  للشخصي الرئيسي

                                                                                                                                                               
٦I Nyoman Suaka, Analisis Sastra: Teori dan Aplikasinya (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 

2014) hal. 230.
٧Suwardi Endraswara, Metode Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori, dan 

Aplikasi (Yogyakarta: CAPS, 2011) hal. 97.
٨Albertine Minderop, Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus 

(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016) hal. 54.
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 هأغراض البحث وفوائد . ج

رض من ادلشكلة بعد صياغة ادلشكلة، من ادلهم للباحث ربديد اذباه ادلشكلة وغرضها. الغ

 يامرأة عبد ادلتجل رواية اليف  حالة الشذوذية للشخصي الرئيسيالتعرف على  ىييف ىذا البحث 

 .لكيالين وفقاً لعلم النفسلنجيب ا

طالع على الفوائد اليت ؽلكن احلصول عليها من ىذا البحث ويف الوقت نفسو، ؽلكن اإل

 من وجهُت، وعلا:

ب األدب للطال ةيف فهم وتطبيق نظري بحثساعد اليرية، من ادلتوقع أن النظ.أ 

 .داهباأادلتخصصُت يف اللغة العربية و 

البحث يف ادلعرفة يف ربليل النفس وعلم النفس البشري، خاصة  ساىم ىذيالعملية،  .ب 

 .مع نظرية النفسية الشذوذية

. 

 التحقيق المكتبي . أ

مهم للغاية يف ذبنب حدوث تداخل  ، ودورهلبحوث عن مراجعة األدبال ؽلكن فصل ا

اليت بذذلا الباحثون للحصول نفسها ىي كل اجلهود  مراجعة األدبواحدة من البحوث. يف فئة 

 4صلة بادلشكلة قيد الدراسة.ذات  مجع أي معلومات مكتوبة على

                                                           
٩ Buku, Dasar-dasar Metodologi Penelitian ( Malang: IKIP Malang, 1997) hal 23.
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وبناء على ادلالحظات والبحث اليت أجريت من قبل الباحثُت، فدراسة األدب يف نظرية 

وعلم النفس مع نظرية ستخدم ىو األدب اغالبا ما  .الشذوذي ال تزال ضئيلة جداعلم النفس 

 األدب ةومع ذلك، ىناك العديد من مراجع سيغموند فرويد وكارل جوستاف يونغ وأبراىام ماسلو.

 اليت ذلا صلة بالدراسة احلالية، سواء من األشياء ادلادية وأغراضها الرمسية، على النحو التايل:

جتماعية كتبها زلمد إلنجيب الكيالين دراسة ربليلية  عبد ادلتجلي مرأةا روايةال ،االول

جامعة االسالمية احلكومية سونان كاليجاكا داهبا، من أ، يف قسم اللغة العربية و HDن اعمر 

جتماعية.  ألوان اإلاليت مليئة بامرأة عبد ادلتجلي  بحث عن قصةا الكز ىذير و  2۱۰۰.5 يوكياكرتا

تيجة البحث أن ىل نالعلم أصبح موضوعا مركزيا فيها. إضافة إكانت حياة القرية بدت تتأثر بتقدم 

 بدت فقدان الوجود ونفذت السلوكيات قدم العادلي. حالة اجملتمع اليتتتأثر بالت بعض رلتمع ادلصري  

السلبية كأثر لثقدم تكنولوجيا ادلعلومات. على األقل أن ىذه الرواية تقص عن حالة بعض اجملتمع 

 جتماعية اليت تتعامل مع العودلة.اية تتعلق باالجتماعية الواقعية وىي اإلوىذه الرو  ادلصَتية.

حبثو هبروم  لنجيب الكيالين امرأة عبد ادلتجلي الروايةجتماعية الدينية يف اإل الصراع الثاني،

حث عن . قد حبث البا2113 سونن كاليجاكا،حلكومية سالمية اجامعة اإلونيامُت, يوكياكرتا يف ب

ادلسلف  عداد القصة وحل الصراع الذي يقدمهاية الدينية يف القرية أبو سامل كإاالجتماعالصراع 

ياة الواقعية يف احلقيقة. ادلنهج الذي يستخدم للتحليل والعالقة بُت حياة الواقعية يف الرواية وح

امل  أبو سوجد سلطة أعضاء اجملتمع يف القرية البنيوية. فمنها تالبحث ىو الصراع االجتماعية و 

                                                           
۰۱ suka.ac.id/5431/-http://digilib.uindiakses pada hari Rabu, 14 Maret 2018 
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نتسار السلطة وادلوقف الذي لكل واحد من كإعداد القصة مث صراعات اإلجتماعية الدينية بسبب إ

 6.قتصادي وأثر العودلة ضلو تلك القريةء اجملتمع الذي يسببها ادلسألة اإلاعضا

لشخصية الرئيسية يف القصة القصَتة ل( Skizofreniaالفصام ) ،لثالثا 

"Skizefronia " بحث كتبتها ديرة دراسة ربليلة  النفسي لألدب. ذلك ال "عودةلعمر خالد

البحث يهدف  ىذا. 2۱۰7 جامعة غادجاه مادا يف يوكياكرتا طالبة من يوى أغنياء سلمي

ض وعوامل وتأثَت وطريقة العالج اعر ألكشف الفصام الذي عاناىا الشخصية الرئيسية بداية من من 

علم النفس الشواذ يعرف أن الشخصي الرئيسي  تخدام ا. ومن طريقة التحليل النفسي األديب بإسهب

البصرية ومن أسباب  الشخية بارانويدي بعرضُت علا األوىام ربت ادلراقبة واذللوسة  عاين من انفصامي

نفصام يسثره يف أنو ية واالجتماعية الثقافية وىذا اإلعوامل البيولوجية والنفسمعاناة من اإلنفصام ىي 

اء ويفشل يف العالقة مع حبيبتو ويشعر بأنو منزعج دبرضو ويعتقد الناس بأنو الؽللك األصدقاء األمح

رلنون. وطريقة العالج الذي استخدمها الشخصية الرئيسية ىي العالج الطبية احليوية باعطاء 

 7.األدوية ادلضادة للذىان حىت صار شخصية األلية الواحدة

امرأة عبد  يف الرواية ثو مل يوجد أي حبحث أنو اأكد الب بناء على نتائج البحوث ادلذكورة

ألن البحوث ادلوجودة ىي البحوث  ،الشذوذية نفسيةال نظريةالين باستخدام لنجيب الكي ادلتجلي

 جتماعي.دب اإلستخدام نظرية األاب

                                                           
٦
 Bachrum Bunyamin, Konflik Sosial Keagamaan dalam Novel Imroatu ‘Abdul Mutajalli 

Karya Najib El-Kailani (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003) hal.37-39. (laporan 
penelitian).

۰۰ http://lib.ugm.ac.id/ind/?page_id=248diakses pada hari Kamis, 15 Maret 2018. 
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 طار النظريإلا . ب

تحليل ووصف الشذوذي أن يكون ل النفسيةستخدم بنظرة، وىي نظرية وىذا البحث ي

 يف الرواية "امرأة عبد ادلتجلي" لنجيب الكيالين. الشخصي الرئيسي تشوىات

 ةالشذوذي النفسية .1

ية عن السلوك والوظائف س ىو واحد من رلاالت العلوم والعلوم التطبيقعلم النف

قًتح أفالطون وأرسطو أن علم النفس ىو علم إعمليات العقلياة البشرية علميا.العقلية و 

 Singgih Digagunasa قا للدكتوروفيتعلم عن طبيعة الروح وعملها حىت النهاية. 

 تنتاج أن تعريف لعلم النفس ىو علمسؽلكن اإل 8ىو العلم الذي يدرس السلوك البشري.

 األفراد اليت الؽلكن فصلها عن بيئتهم. لاسلوكيات وأفعاليدرس مجيع 

طاب العلمي الذي خ ويف حُت أن .لشخصيةستمرار لدراسة اإهو فالشذوذ أما 

لم النفس الشذوذي وعلا: ان لعىناك تعريفالذين ىم شليزون. يتحدث عن سلوك الناس 

ل معُت وخاصة يف علم النفس الشذوذ ىو فرع متخصص يف علم النفس يف رلا االول ىو،

والثاين ىو يناقش شكل الشذوذية عمال كان من األسباب وادلظاىر  مناقسة الشذوذية،

 ىو أحد فروع الشذوذأن علم النفس خر ويوجد تعريف يف كتاب أوالعواقب أو زلتوياتا. 

                                                           
٢٣Sugeng Sejati, Psikologi Abnormal (Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), 

2017) hal. 43.
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شذوذ ضطرابات العقلية و إدف إىل التحقيق يف مجيع أشكال علم النفس الذي يه

  11مريضة ومضطربة ومشوىة أيًضا.دراسة ردود الفعل الشخصية اليت تكون وكان 

من علم  ىو أحد فروع العلم الشذوذتنتاًجا بأن علم النفس سإيقدم ىذا التعريف 

. النفس الذي غلعل السلوك والعمل موضوعة للدراسة وكذلك شخصية سلتلفة عن العادة

بشكل عام، ػلصل األشخاص الذين يعانون من سلوك غَت طبيعي دائًما على معاملة 

 عن األشخاص الذين يتصرفون بشكل طبيعي. سلتلفة

 باعتبار مصدر ادلنشاء األصلية أسباب السلوك الشذوذ . ب

 ثالثة وىي: شذوذىناك عوامل تسبب السلوك الوفقا دلصدر ادلنشأ 

. العوامل البيولوجية ىي رلموعة متنوعة من الدولة البيولوجية أو الفيزيائية اليت ۰ 

ياة اليومية، مثل اضطرابات ؽلكن أن ربول دون تطوير وظيفة الشخص يف احل

 11وسوء التغذية وادلرض وىلم جرا. اجلُت

واحلرمان من  اعية اليت صدمة يف مرحلة الطفولةجتمالنفسية واإل. العوامل 2

 دين والطفلبُت الوال قةلدفء من أحد الوالدين(، والعالعقلية )ال ربصل على اال

patogonik  ،)ىيكل و )عالقة غَت متطابقةpatogonik  ،األسرة
                                                           

٩5 Kartini Kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual (Bandung: Penerbit 

Mandar Maju, 2009) hal. 25.
١0

 Sugeng Sejati, Psikologi Abnormal (Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), 2017) 
hal. 43.

 ٢٦ Sugeng Sejati, Psikologi Abnormal (Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), 2017) 
hal. 32-36. 
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قيم وضغوط الصراع و  حًتام الذاتإاليت تسدي إىل اإلحباط وفقدان  واإلجهاد

 احلياة احلديثة.

القطاع العام أو مطالب اجملتمع  جتماعية والثقافية وىي اذلدف يفعوامل اإلال. 3

مثل  اليت ؽلكن أن سبارس الضغط على الفرد أن أصلبت بعض االضطرابات،

جتماعي السليب احملتمل ور اإلداحلرب وأجواء احلياة الصعبة وغلربون على القيام ب

 قتصاد وفقدان الوظيفة.التحيز والتمييز وكذلك ركود اإلتصبح ضحايا  نفسلل

أي وجود  شذوذيليت تتسبب يف ظهور سلوك العوامل اخر وصف أيف كتاب 

 12والصراع والضغط سواء من داخل وخارج من الفرد. اإلجهاد

 

 الفصام .2

كالم غَت ادلنظم يتميز باألعراض اإلغلابية، مثل   .ضطراب عقلي شديدإالفصام ىو 

يزحف بل  ال ؼللق فقط معاناة للفرد نفسو . الفصاموضعف اإلدراكيواألوىام واذللوسة 

 13على الناس األقرب إليو.

                                                           
 ٢٧ Sutardjo A. Wiramihardja, Pengantar Psikologi Abnormal edisi Revisi (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2015) hal. 48-52. 

 ٣۱ Iman Setiadi Arif, Skizefronia: Memahami Dinamika Keluarga Pasien (Bandung: Refika 

Utama, 2006) hal. 3-4. 
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األول من مرض انفصام الشخصية ادلصاب جبنون  ،عا نو أولدى الف صام أيًضا 

، يبدو الثايندلبالغة. بادلقارنة مع أنواع العظمة والذي يتميز دبتعصبُت دينيُت متكررين يف ا

مُت باحلديث نوع جبنون العظمة أكثر عقاًل وليس أكثر غرابة. يتميز كال النوعُت غَت ادلنظ

 الثالث catagonicالفوضوي والسلوك الفوضوي والتأثَتات ادلسطحة. تتميز أنواع 

 14ضطرابات النفسية احلركية اليت قد تشمل ضعف احلركة.با

 

 الشخصية الشذوذ على .3

تظهر يف السلوك اليومي.  ذيضطراب يف الروح الإضطراب الشخصية ىو نقص أو إ

الناس الذين  15ضطرابو شخصية.إضطراب سلوكي يكون مصدر إا ىو أي دبعٌت آخر، ىذ

وما إىل  ال ؽلكن التنبس بوو  أهنم مربكُتضطراب الشخصية ىذا يرون اآلخرين على إيعانون من 

 16ذلك.

ضطراب يف إالشخصية، من بُت أمور أخرى، ىو  بعض أنواع ىذه االضطرابات

غيورة، وال امدةواجل احلساسيةو  ادلشتبو بوميز عادة وفقا لطبيعة الشخصية جبنون العظمة اليت تت

ونادرًا ما  .ليس لديهم عيوبو  إىل رؤية أنفسهم على أهنم جيدون وػلب أن يرى. إهنم ؽليلون

                                                           
 ٣۰ Iman Setiadi Arif, Skizefronia: Memahami Dinamika Keluarga Pasien (Bandung: Refika 

Utama, 2006) hal. 20-23. 
 ٣٢ Sutardjo A. Wiramihardja, Pengantar Psikologi Abnormal edisi Revisi (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2015) hal. 119. 
 ٣٣ Sutardjo A. Wiramihardja, Pengantar Psikologi Abnormal edisi Revisi (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2015) hal.120. 
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الشريط  ىناك أنواع أخرى من 17.وهنايعلم معلى الرغم من أهن مرؤية عيوهبيكونون قادرين على 

ة، وزلاوالت تشويو أو إيذاء أنفسهم، لكسب تقلبات ادلزاجية الشديداحلدودي تتميز بادلبالغة و 

 18شيء ما.

 ضطرابات الكبدإشذوذ على ال .4

ضطراب اذلوسي هووس واالكتئاب واادلضطراب إيعرف ىذا ادلصطلح باسم 

ادلزاج، لذلك مع القلب واحلنان و  يف وقت واحد بالفرح وادلزاجالشخص شعر يتئايب. االك

 19ضطرابات الكبد.إضطراب العاطفي و إضطراب ادلزاج أو إضطراب يسمى ىذا اإل

 

 منهج البحث . و

ال  يف ىذه احلالة  21البحث ىو إجراء لفحص دقيق ىدفا للحصول على نتيجة معينة.

. طريقة دقصو صلة للحصول على نتائج البحث ادلستخدام الطرق ذات إؽلكن فصل البحث عن 

يف الشكل واحملتوى والطبيعة  ليت اختارىا الباحث من خالل النظر االبحث ىي طريقة ادلستخدمة 

واليت  ىا الباحث يف مراجعة ىذه الروايةىو الطريقة اليت اختار  ادلنهج الوصفي 21كموضوع للدراسة.

                                                           
 ٣٤ Sutardjo A. Wiramihardja, Pengantar Psikologi Abnormal edisi Revisi (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2015) hal. 126. 

 ٣5 Sutardjo A. Wiramihardja, Pengantar Psikologi Abnormal edisi Revisi (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2015) hal. 135. 
 ٣٦ Iman Setiadi Arif, Skizefronia: Memahami Dinamika Keluarga Pasien (Bandung: Refika 

Utama, 2006) hal. 183-184. 
٣٨Jabrohim “Teori Penelitian Sastra” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) hal. 10.
٣٩Suwardi Endraswara, “Metode Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori, dan 

Aplikasi” (Yogyakarta: CAPS, 2011) hal. 8.
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 ة ربليل البيانات يف ىذه الدراسةأما عملي 22تتم عن طريق حقائق فك تشفَت واليت يتبعها التحليل.

 يتخذ الباحثون اخلطوات التالية:ف

 . نوع البحث۰

دف ىذا البحث إىل مجع البيانات وادلعلومات يهالبحث حبث مكتيب. ىذا 

سواء يف شكل كتب أو رلالت علمية  ادلختلفة الواردة يف مساحة األدبدبساعدة ادلواد 

 23أو مواد أخرى ذات صلة هبذا البحث. أطروحات أو

 . مصدر البيانات2

البيانات األولية دمة يف ىذا البحث اثنُت، وعلا مصدر در البيانات ادلستخمص

رواية "امرأة عبد ادلتجلي"  الدر البيانات الثانوية. مصدر البيانات الرئيسي ىو ومص

لنجيب الكيالين. ومصدر البيانات الثانوية يف شكل بيانات مكتوبة، مثل الكتب 

 واجملالت و البحوث العلمية واإلنًتنت وغَتىا من ادلصادر اليت تدعم البحوث.

 . طريقة مجع البيانات3 

دراسة األدب  24جلمع بيانات استخدم الباحث تقنية ادلكتبة وتقنية التسجيل.

صلة دبوضوع البحث. تليها تسجيل ل للعثور على مجيع ادلصادر ذات أي جهد أو عم

                                                           
٤0Nyoman Kutha Ratna, “Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra: Dari 

Strukturalisme hingga Poststrukturalisme” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hal. 53.
٤١Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) 

hal. 28.
٤٢Faruk, Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2014) hal. 56. 
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عبد التجلي لنجيب الكيالين ادلتعلقة بعلم  ة إمراةروايالالبيانات وادلعلومات الواردة يف 

 لشذوذي.النفس ا

 . طريقة ربليل البيانات4

 مع اخلطوات التالية: الوصفي ىذا البحث تقنية ستخدم أ

  تجلي" لنجيب الكيالينرواية "امرأة عبد ادلالمراجعة وربليل العناصر البنيوية يف . أ

 مراة عبدإرواية "اليف  تقييم وربليل ووصف الشذوذية للشخصي الرئيسي. ب

 شذوذية.ال سة النفسيةادلتجلي" وفقا لدرا

 

 نظام البحث . ي

 كما يلي:يتكون من اربعة أبواب  يف ىذه الدراسة  

ض البحث اوأغر  ، تتصور فيو خلفية البحث وربديد البحثو مقدمةى األول بابال

 ونظام البحث طار النظري ومنهج البحثواإل ربقيق ادلكتيبو  وفوائده

ة عبد ادلتجلي"  امر إصليب الكيالين وسلتصر الرواية " تتصور فيو سَتة حياة ،الثاني بابال

 لنجيب الكيالين.
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مراة عبد ادلتجلي إرواية اليف  حالة الشذوذية للشخصي الرئيسي تصور فيوت ،الثالث بابال

 الشذوذية.  نظرية النفسيةين باستخدام لنجيب الكيال

بعدىا ثبت ادلراجع  ىو خاسبة تتصور فيو اخلالصة واالقًتاحات ويأيت ،الرابع بابلا

 وادلرفقات.
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 الباب الرابع

 ختتاماإل

 نتيجة البحث . أ

سبت كتابة ىذه الرسالة العلمية بتوفيق اهلل وىدايتو. وقبل أن أختتم ىذا البحث ينبغي 

يف  الرئيسيوجد الباحث أن الشذوذ الشخصي  يل أن اتى أوال بنتيجة البحث يف النقط التايل:

العوامال النفسية االجتماعية لنجيب الكيالين يسببها العوامالن وعلا  امرأة عبد ادلتجلي الرواية

باعتبار اىل  االخرى اليت تسبب الشذوذ للشخصي الرئيسي أما العوامل جتماعية الثقافية.واإل

 الكبد.ضطراب الشذوذ على إ فصام وناالمث  فمثل إضطراب وبينيةأساس الشخصية 

 االقتراحات . ب

لك باىتمام وكذاحلمد هلل رب العادلُت قد مت ىذا البحث بعون اهلل تعاىل عز  وجل. 

ومساعدة مجيع االفراد من الزمالء األحياء الذين قد حثو الباحث على القيام هبذا البحث 

سواء  ضلراف والنقصان واألخطاء ن ىذا البحث الؼللو من اإلأ مباشرة كانت أو غَت مباشرة.

قًتاحات رجى الباحث منكم أيها القراء اإلأكتابة أو ادلضمونة. وألجل ذلك كانت من وجهة ال

سأل اهلل تعاىل أن ينفعنا علومنا صالح وإسبام ىذا البحث.  وأخَتا اواالنتقادات والتصويبات إل

 . آمُت.يغفر اهلل لنا جنوبنا وؽلحو سيئاتنا ويصلح أعمالنا وػلسن عاقباتنا يف االمور كلها

 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (15.03.2019)



46 
 

 
 

 ثبت المراجع

 ربيةعالكتب ال

يف أعمال صليب الكيالين القصصية.  االذباح االسالمي. 2115 .عبد اهلل بن صاحل  العرين،
 الرياض: دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع. 

 .. مصر: مسسسة الرسالةامرأة عبد ادلتجلي. 1991صليب.  الكيالين،

 مصر: مسسسة الرسالة.حملات من حيايت. . 1985صليب.  الكيالين،

انفصام الشخصية للشخص الرئيسي يف قصة "سيزوفرينيا"القصَتة . 2117ديرا أغنياء.  سلمي،
 .يوكياكرتا: كاجو مادا لعمر خالد عوده: ربليل سيكولوجي اديب. 

رواية امرأة عبد ادلتجلي لنجيب الكيالين: دراسة ربليلية اجتماعية. . 2111زلمد.  عمرا ه د،
جوكجاكرتا: قسم اللغة العربية وادهبا جبامعة االسالمية احلكومية سونان كاليجاكا  
 جوكجاكرتا. 

 

 الكتب االندونسيا

A.Wiramihardja, Sutardjo.  2015. Pengantar Psikologi Abnormal Edisi Revisi. Bandung: 

PT  Refika Aditama. 

__1997. Buku Dasar-dasar Metodologi Penelitian. Malang: IKIP Malang. 

Bunyamin, Bachrum. 2003. Konflik Sosial Keagamaan Dalam Novel Imra’atu ‘Abdul 

 Mutajalli Karya Najib El-Kailani. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

 Laporan Penelitian. 

Endraswara, Suwardi. 2013. Teori Kritik Sastra: Prinsip, Falsafah dan Penerapan. 

 Yogyakarta: CAPS (Center For Academic Publishing Service). 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (15.03.2019)



47 
 

 
 

Endraswara, Suwardi. 2011. Metode Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori dan 

 Aplikasi. Yogyakarta: CAPS (Center For Academic Publishing Service. 

Faruk. 2014. Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal. Yogyakarta: Pustaka 

 Pelajar. 

Idris, Mardjoko. 2009. Kritik Sastra Arab: Pengertian, Sejarah dan Aplikasinya. 

 Yogyakarta: Teras. 

Jabrohim. 2017. Teori Penelitian Sastra. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Kartono, Kartini. 2009. Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual. Bandung: 

Penerbit   Mandar Maju. 

Kutha Ratna, Nyoman. 2008. Teori, Metode, dan Teknik Pemenilitian Sastra: Dari 

 Strukturalisme Hingga Poststrukturalisme. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Merdalis. 2008. Metode Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara 

Minderop, Albertine. 2016. Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori dan Contoh 

 Kasus. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 

Rohani Adi, Ida. 2011. Fiksi Populer: Teori dan Metode Kajian. Yogyakarta: Pustaka 

 Pelajar. 

Sangidu. 2007. Penelitian Sastra: Pendekatan, Teori, Metode, Teknik dan Kiat. 

 Yogyakarta: Seksi Penerbitan Sastra Asia Barat, Fakultas Ilmu Budaya, 

 Universitas Gajah Mada. 

Sejati, Sugeng. 2007. Psikologi Abnormal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI). 

Setiadi Arif, Iman. 2006. Skrizefronia: Memahami Dinamika Keluarga Pasien. Bandung: 

 Refika Utama.  

Suaka, I Nyoma. 2014. Analisis Sastra: Teori dan Aplikasinya. Yogyakarta: Penerbit 

 Ombak. 

Suroso, dkk. 2012. Teori Sastra dan Penerapannya. Bandung: Karya Putra Darwati. 

Wellek, Rene dan Waren, Austin. 2016. Teori Kesusastraan diterjemahkan oleh Melani 

 Budianta . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

  

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (15.03.2019)



48 
 

 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Nama    : Sammad Hasibuan 
Tempat/ Tgl Lahir  : Janjilobi, 11 April 1995 
Alamat Asal   : Desa Janjilobi, Barumun, Padang Lawas,   
           Sumatera Utara 
Alamat di Yogyakarta  : Jl. Ori 1, No. 52 Papringan, Depok, Sleman,  
        DI Yogyakarta 
No. Hp    : 081265308061 
Email    : Sammadalfatih95@gmail.com 
 
Orang Tua 

a. Ayah   : Jurman Hasibuan 
Pekerjaan  : Tani 

b. Ibu   : Erlia Harahap 
Pekerjaan  : Tani 
 

Pendidikan Formal  : SD 101060 Desa Janjilobi 
    : Mts Musthafawiyah Purba Baru, Madina 
    : MA Musthafawiyah Purba Baru, Madina 
 
Pendidikan Informal  : Madrasah Diniyah Awaliyah Desa Janjilobi 
    : PP Musthafawiyah Purba Baru, Madina 
 
 
 
       
      Yogyakarta, 2 Januari 2019 
      Hormat saya, 
 
 
 

      Sammad Hasibuan 
      NIM:  

 
15110063

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (15.03.2019)

mailto:Sammadalfatih95@gmail.com

	Halaman Cover
	Pernyataan Keaslian
	Motto
	Halaman Pengesahan
	Abstrak
	Nota Dinas Pembimbing
	Halaman Persembahan
	Daftar Isi
	BAB I Pendahuluan
	Latar Belakang
	Rumusan Masalah
	Tujuan dan Manfaat Penelitian
	Kajian Pustaka
	Kerangka Teori
	Metode Penelitian
	نظام البحث

	BAB IV PENUTUP
	Kesimpulan
	Kritik

	DAFTAR PUSTAKA
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP



