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 اإلهداءالشعار و 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 الشعار: 

 من سار على الدرب وصل  

 

 

 

 

 

 اإلهداء: 

 وأهدي هذا البحث خصوصا إلى :

 امهتعاطف بذل ذانال بكر وبأبي الكريم وأ تي ميمونةيأمي الكريمة س 
 لحياتي

ة درجعلى اليحفظونني ويمولونني لحصول الذين واني وأخواتي إخ 
 في علم اللغة العربية وأدبها يةالعالم
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ABSTRAK 
 Rasya adalah tokoh utama dalam novel lailat wahidat karya kawlit al 
khuwry yang menjadi objek material dalam penelitian ini. Novel ini mengisahkan 
tentang kehidupan seorang wanita Damaskus yang hidup di lingkungan keluarga 
konservatif patriarkhi. Rasya berusaha mewujudkan cita-citanya untuk 
menyelesaikan pendidikannya hingga universitas kedokteran. Tetapi keluarga dan 
lingkungan tidak memberi dukungan kepadanya. Dia terpaksa menikah di usianya 
yang masih empat belas tahun karena permintaan ayahnya.  

 Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kualitas kebutuhan tokoh dan 
konflik batin yang dialami tokoh Rasya dalam novel lailat wahidat karya Kauwlit 

al Khuwry. Penelitian ini bersifat library research. Metode penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunaka teori 
kepribadian Abraham Maslow tentang kebutuhan manusia. Maslow berasumsi 
bahwa manusia sejatinya merupakan makhluk yang baik, sehingga manusia 
berhak merealisasikan dirinya untuk mencapai self actualization. Dalam 
mencapainya manusia selalu berusaha untuk memenuhi dan mengekspresikan 
potensi yang sering terhambat. Lima kebutuhan manusia untuk mencapai self 

actualization menurut Maslow yaitu: kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa 
aman, kebutuhan rasa cinta dan memiliki, kebutuhan akan penghargaan, dan 
kebutuhan akan aktualisasi diri. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan tokoh utama tidak 
terpenuhi menurut teori Maslow. Yaitu kebutuhan fisiologi, keamanan, kasih 
sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri tokoh. kebutuhan tokoh utama tidak 
terpenuhi karena ada beberapa kendala yang menghambat tokoh dalam 
mengaktualisasikan dirinya, diantaranya: paksaan untuk menikah, tidak punya 
anak, tidak adanya kasih sayang dari suami. Akibat tidak terpenuhinya kebutuhan 
dasar tersebut, maka timbullah konflik batin yang dialami tokoh utama antara lain 
kecewa, putus asa dan rasa bersalah.   
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 تجريد في اللغة العربية
ي لكوليت الخوري الت ليلة واحدةكانت رشا الشخصية الرئيسية في الرواية 

لنظام ادمشق التي تعيش في  مرأةحياة اأصبحت الهدف في هذا البحث وتحكي الرواية 
 كانت تريد رشا تحقيق طموحها ان تكمل دراستها وتدخلاالجتماعي المحافظ البطريركي  

تحّولت فوفي سن الرابعة عشرة  إعانة من عائلتهاالطب ولكن ليس لها الجامعة وتدرس 
 تهرشا زوجة للرجل الذي اختاره لها أبوها وال تستطيع رفض

والصراع الداخلي للشخصية  تحاجاالنوعية  إلىيهدف هذا البحث معرفة و 
ة قلكوليت الخوري وهذا البحث هو بحث المكتبي وطري ليلة واحدةالرئيسية في الرواية 

عند ابراهام  ةالنفسيرية ويستخدم البحث بالنظ البحث المستخدمة هي وصفية كيفية
فرض ماسلو إّن البشر هو مخلوقات جيدة حتى يكون و  ماسلو عن احتياجات اإلنسان

عبير غالبا ما يعوق والناس لتلبية والت للبشر الحق في تحقيق هويتهم للوصول تحقيق الذات
كانت خمسة االحتياجات هي الحاجة   وف الخارجيةإمكانه الذي تم رفضه الظر 

 الفسيولوجية والحاجة إلى األمن والحاجة إلى الحب واإلنتماء والحاجة إلى التقدير
 والحاجة إلى تحقيق الذات اإلحترامو 

رية ماسلو نظلشخصية الرئيسية ال تتمها بوجه حاجة ا عندل نتائج البحث تو 
 إلىاجة حالو  إلى الحب واإلنتماء حاجةالى األمن و حاجة إلالفسيولوجية و الحاجة العني ي

تها إّن األسباب الذتي ال يتم حاج لى تحقيق الذاتيإحاجة الو  اإلحترام الذاتالتقدير و 
هي اجبار الّزواج وليس لها أطفاال وعدم الحنان من زوجها وعاقبة منها فأوقع به الصراع 

 عور للذنب والش الشعور باليئس الخيبة الداخلي التي تعني الشخصية االرئيسية وهو
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 شكر وتقديركلمة 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذبالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 

 الله إاّل أعمالنا، من يهد الله فال مضل له ومن يضلله فال هادي له. أشهد أن ال إله 
 على آله وأزواجهوأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد و 

 وذريته ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين، أما بعد.

ة رشا في الصراع الداخلي للشخصية الرئيسيكتابة هذا البحث تحت العنوان "إنتهيت في  
" بعون الله ألبراهام ماسلو( نفسية)دراسة تحليلية  لكوليت الخوري واحدة ليلةالرواية 

لمة الشكر كحثا نافعا مباركا، آمين. أريد أن أقدم بالرحيم وتوفيقه ورضاه. جعله الله ب
 وتقدير العالي لمن له فضل في إتمام هذا البحت وأخص بالذكر منهم:

  كعميد كلية اآلداب والعلوم الثقافية بجامعة سونانالفضيل الدكتور أحمد فاتح   .0
 كاليجاكا اإلسالمية الحكومية جوكجاكرتا

لية ئيس قسم اللغة العربية وأدبها بكالفضيل الدكتور مصطفي الماجستير كر   .9
 اآلداب والعلوم الثقافية بجامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية الحكومية جوكجاكرتا

 تور برماوي مونتي الماجستير كمشرف البحث الذي بذلالفضيل األستاذ الدك .1
 من وقته وجهده وعنايته ورعايته وإرشاداته وآرائه القيمة في تأليف هذا البحث.

ف األكادمي الذي قد أشرف المشر ك  ل األستاذ الدكتور سوغيع سوغياناالفضي .3
 طول وقت على كل حال بالدراسة في الجامعة.

ني الدراسات التي ال أعلم قبلها، وجميع و جميع المدرسين والمدرسات الذين علم .5
الموظفين بكلية اآلداب والعلوم الثقافية بجامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية 

 كجاكرتاالحكومية جو 
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لعربية اللغة اجميع الطالب في كلية اآلداب والعلوم الثقافية وأخص في قسم  .6
 وأدبها بجامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية الحكومية جوكجاكرتا

 المحبوبين أمي وأبي اللذين أشرفا علي من الصغر حتى األن. .7
لقراء ا أخيرا، أرجو أن يكون هذا البحث بحثا حسنا نافعا للباحث وعموما لجميع

 إلى النقاد من القراء الكرماء إلتمام هذا البحث. واألعزاء وأرج
 

 9102أبريل  99جوكجاكرتا،   
 الباحث   
    
  شيخ الدين   
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 الباب األول

 مقدمة
 

 خلفية البحث .أ

هو أيضا حاوية صب النفس و األدب هو قطب معين من خط مستقيم من الحياة 
هم  ئأشيا على يحتوي اوحزن مؤسفةو مغوة ميلة و نقطة جسليمة. يشمل األدب الالبشرية 

وهو كذلك الترجمة الساحرة  ،سان الكامل من الصراعات الداخليةكل من سوء حياة اإلن
األدب يصف العديد من  0اث الحياة والحياة.حدأ منة إنسانية عندما تعاني وتعيش رحل

األعمال األدبية التي تصور الحياة  أحدهاالحياة البشرية. و  عنتي تحدث األحداث ال
 لكوليت الخوري. ليلة واحدةهي الرواية 

  ألولا هي ير لكوليت الخو  ليلة واحدةلرواية ل إلى اختيار الباحث التي تؤدى باسباأل
سدت كوليت في رواياتها، ج  الثاني .معاصرة ةبيةوائية عر كوليت الخوري هي الر   كانت

سبيل  في وعملت من روائيين العرب، ومنذ وقت مبكر االنتماء إلى الواقعمع كوكبة 
التغيير، إنسانيا واجتماعيا وفكريا، ولقد نجحت في خلخلة تجاوزه لمصلحة التقدم و 

 ۵۹۹۱تحدي، وفي عام الركود، وأطلقت العنان لنشيد الحرية، في ظروف مليئة بال
رّشحت نفسها لمجلس الشعب، وفازت على مدى دورتين متتاليتين، قدمت خاللهما 

 ۶۰۰۲خدمات كثيرة للشارع السوري على الصعيد  االقتصادي واالجتماع، وفي عام 
 اختارها السيد الرئيس الدكتور بشار األسد لتكون مستشارة أدبية له.

كتبتها   ،ليلة واحدةالرواية  حدهاإ ليت الخوريكو ها  تألف اتمن الرواي كثير هناك
، الرواية تحكي قصة فتاة .۶۰۰۶شرت أربع مرات حّتي في عام ون  ۵۹۲۵في عام 

                                                           

 0 .5), hlm. 0291,Hanindita: Yogyakarta(, ksegesisEilai dan Nata Tastra S,Suyitno 
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قد مع رجل يقتنيها في عو تصبح المرأة )رشا( بين حجري رحى )أب يفّصل لها زوجاً، 
اره، ويتحدد نفيذ قر األم المرأة أواًل والّتي تلعب دوراً واضحا في تمكين األب من تاألب( و 

للمرأة  دون أن يكون كير مثلي النظام االجتماعي البطريمستقبل حياة رشا على أيدي م
أس ولكن رشا في الرواية، وإن بعد "وقوع الفأي خيار نابع من إرادتها ورغباتها اإلنسانية، 

 جلعشرة، وتحّولها زوجة للر بعة ابالرأس" كما يقال، أي بعد خضوعها وهي في سن الر 
ختاره أبوها، تستعيد شيئّا من قدرتها، وتتجرأ على مكاشفة الزوج )سليم( بحقيقة أالذي 

مشاعرها نحوه وبطالن زواجها منه. وما تلبث رشا أن تكتشف حقيقةعقم الزواج الذي 
قدروه دون إرادتها. ويتمثل العقم هنا بعدم قدرة سليم الزوج على زرع بذرة الحياة في رحم 

مع ذكوري، فإن الزوج ال يمكن أن يساوم على عدم قدرته على رشا. وألن المجت
ى جورج، كان وصول رشا إلكميل و   ت معا إلى باريس وهناك تعرفرشفذهبت  اإلنجاب.

 وهكذ مضت رشا مع كميل جورج وكان الكشف عن حبها لكميلو باريس برفقة كميل 
يبة معه فسها غر جمعتهما غرفة واحدة ولم تحس نود العلقة بين جنسين و حتى آخر حد

 على العكس من إحساسها مع زوجها سليم.

قد ماسلو تألبراهام ماسلو للحاجة اإلنسانية. يع نفسية نظرية الباحثيستخدم 
ن أ. اإلنسان يحاولون هالذات تحقيق صول إلىلو  يحّق لهو  اّن اإلنسان مخلوق جيد

ة تجعل ا. هذه الحالرفضهموهبتهم التي ربّما تتأّخر بحالة المجتمع التى عبيرإمكانيات و ت
دم يستخو  نفسية بعد نظريةو  9وصول إلى الذاتيؤخر نفسه لشخصا أن ينكر وجود نفسه و 

نظرية الخيال روبرت ستانتون بأداة التحليل من ذات الرواية. ومن وجه البناء  الباحث
 شخصيةو  الرواية، تحليل كاتب عن الحبكة

                                                           

 9 .Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus  Psikologi SastraAlbertine Minderop, 
(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2101), hlm. 32  
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 تحديد البحث .ب

سألة على م الباحث يحدد، السابقاوصفها الباحث من المسألة التي وبناء على خلفية 
 النحو التالي:

 وليت الخوريلك ليلة واحدةكيف نوعية احتياجات الشخصية الرئيسية في الرواية  .0
 ت الخوريلكولي ليلة واحدةفي الرواية  للشخصية الرئيسية اعكيف صورة الصر  .9

 

 أغراض البحث وفوائده .ج

 أغرض البحث .0
لكوليت  دةليلة واحالشخصية الرئيسية في الرواية وصف عن نوعية احتياجات  .أ

 الخوري
كوليت ل ليلة واحدةفي الرواية  اع الداخلي للشخصية الرئيسيةوصف الصر  .ب

 الخوري
 فوائد البحث .9

 :هي وفائدة علمية من هذا البحث
بالنسبة للطالب، نتائج هذا البحث مستعمل لزيادة المراجع نظريات السكولوجية  .أ

 اإلنسانية.خصوصا للسكولوجية 
الباحث، نتائج من هذا البحث يستخدمها كمدخل لمزيد من  بالنسبة لنفس .ب

 و أعلم منه.أفيما بعد سواء كان مثله البحث اآلخر 
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 التحقيق المكتبي .د

ي.  لكوليت الخور  ليلة واحدةفي الرواية  ث تدعي الباحث أّن هذا أّول البحال
ستخدمون و يألكوليت الخوري  احدةليلة و بحث الرواية في الموضوع  قدالباحثون كان 

يم بقة، وجد بعض البحث في صمافي الس إنسانية ألبراهام ماسلو ريةظفي بحثهم ن
 الموضوع بهذا البحث ويسّجل باحث في الّتالي:

ية الرئيسية غادة في الرواية لم أعد أبكي لزينب حفكي )دراسة صلشخّول ااأل
كلية اآلداب بلب االطهو مريل، ألي كتبه ع  1م ماسلو(اإنسانية عند أبراه نفسيةتحليلية 

( في ۶۰۵۲والعلوم الثقافية بجامعة اإلسالمية الحكومية سونان كاليجاكا جوكجاكرتا )
تكوين الشخصية  التي تؤثّر فيبحثه يبحث في الشخصية الرئيسية غاده، يعني ما حوادث 

تكوين  التي تؤثّر فيث م ماسلو، كان حوادانسانية عند أبراهاإل نفسيةالبالدراسة  هغاد
ائها طالل ثّم الضغط من أبالغياب زيد و يعني كالطالق بين والديها و  هالشخصية غاد

 نهاأل ال تؤثّر في تكوين الشخصية غادالمتسلط، على رغم من حوادس يصيب لها  
 تنفعلها بالموقف اإليجبي

هاني" لجبران ة ال"وردللشخص الرئيسى في القصة القصيرة  لنفسيةالثاني العناصر ا
هو ر صادق اكتبه محمد أنص  3م ماسلو.ابراهأعند  نفسيةدراسة تحليلية  خليل جبران

كلية اآلداب والعلوم الثقافية بجامعة اإلسالمية الحكومية سونان كاليجاكا بطالب ال
محمد أنصر صادق للشخص الرئيسى في القصة القصيرة ( يصف ۶۰۵۱جوكجاكرتا )

تستطع ان تبصر  ۵الوصف الشخص الرئيس في تحليليته وهي "وردة الهاني" قيل عّدة 

                                                           

 : جوكجاكرتا) الشخشية الرئيسية غادة في الرواية لم أعد أبكي لزينب حفكي دراسة تحليلية سيكولوجية إنسانية عند أبراهم ماسلو، علي امر1 
 (  9101، بجامعة اإلسالمية الحكومية سونان كاليجاكا

دراسة تحليلية سيكولوجية ,بران خليل جبران العناصر السيكولوجية للشخص الرئيسى في القصة القصيرة "وردة الهاني" لجمحمد صديق انصري، 3 
 (9105، بجامعة اإلسالمية الحكومية سونان كاليجاكا : جوكجاكرتا) براهم ماسلوأعند 
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قطاع خاص ذاتّي  ىتشّد النفي عل ۲عدال في حياته و  بساطةو  إرتجاال ۶بالعدل واقعّية 
 معاناة علي تأثير الثقافة ۲دراية إجتماعية  ۱تمّيز بين كيفية و غاية  ۴

راسة تحللية ري )دلكوليت الخو ليلة واحدة الثالث الشخصية الرئيسية في الرواية 
افية كلية اآلداب والعلوم الثقبالطالبة هي هيرنا واتي  هاالبحث كتب هذ 5أدبية( نفسية

ذكرت هيرنا واتي  (9109سونان كاليجاكا جوكجاكرتا )بجامعة اإلسالمية الحكومية 
تستخدم انت ك ة التي مرت بها الشخصية الرئيسيةأنواعا مختلفة من االضطرابات النفسي

واتي نظرية سيجمون فرويد عن عناصر الشخصية اإلنسانية. تعود األعراض النفسية هيرنا 
الشخصية  ختالل التوازن بين الهوية واألنا. عقليةإعاني منها الشخصية الرئيسية إلى التي ت

عف حتى الضضغط و التي تنشأ بسبب الصراع الداخلي من بين ذلك الشعور بالذنب و 
 د الموتحتى تري تشعر بعدم جدوىو بالخوف المفرط في كثير من اهتالس و الشعور 

لكوليت الخوري )دراسة نقدية أدبية  ليلة واحدةالرابع صورة المرأة في الرواية 
داب والعلوم كلية اآلبالطالبة هي هذا البحث كتبه بلقيس آمن لله نور المفتاح   نسائية(

حللت  (9101كرتا )ونان كاليجاكا جوكجا الثقافية بجامعة اإلسالمية الحكومية س
رة المرأة في ، تركيز على صو ية بالتقريب النقد األدبي للمرأةبلقيس الشخصية الرئيس

 جوناثان كولرأثارها   (reading as a women)األعمال األدبية. تستخدم النقد بالفكرة 
( من خالل الشخصية الرئيسية تمكن الروائية تصوير 0نتائج التحليل وهي بين ذلك )

( تنقسم الشخصية الذكور المتعلقة بالشخصية 9نسائية التى لها التفكير المقدم )شخصية 
خصيات شلمنسبة مع قيم الحركة النسائية و الرئيسية إلى قسمين ، الشخصيات الذكورية ا

                                                           

بجامعة  : جاكرتاجوك) الشخص الرئيسي في الرواية ليلة واحدة لكوليت الخوري )دراسة تحليلية سيكولوجية أدبية(اندرميانتي اهرناوتي، 5 
 (9109، حكومية سونان كاليجاكااإلسالمية ال
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( نظرة متفائلة للنسوية الروائية 1الذكورية التي ما زالت تحتضن الثقافة النظام األُبوَّة. )
 عما لصورة إيجابية للمرأةعلى الجنس تصبح د

 اإلطار النظري .ه

 أدبية نفسيةمفهوم  .1
التي تعنى  Psukhe))أخذت كلمة سيكولوجيا من الكلمة اليونانية بسوخي 

كانت السيكولوجية أدبية العلم الذي   6أي علم.  (Logos)نفس ومن لوغوس 
 صئصهخإبداعه وأسلوبه في العمل وظرف وتربيته و  يدرس األدب من خالل عليات

ويبحث في النتاج اإل بداعي والقصة والرواية والمسودات والحبوانب النفسية 
ان عالقتها بالمبدع والبيئة التي ينتمي إليها ويتناول المتلقى سواء أكواألسلوبية و 

قارئ األدب أو النقد أو الجمهور عامة ودراسة استجابه و تفضيالته في إطار 
 7لنصوص.عمل مبدع واحد وقراءة نقدية تحليلية ل

 نظرية ماسلو للحاجات اإلنسانية .2
ي حق فون للبشر فرض ماسلو إّن البشر هو مخلوقات جيدة حتى يك

يحاول البشر تعبير  (self actualization) تحقيق هويتهم للوصول تحقيق الذات
ويؤّدي إمكاناتهم ومواهبهم التى كثيرا ما يعوقها حالة المجتمع الذي يرفضونها، 

آلخر ينكر وجودهم و يمنع نفسه من وصول الذات الحقيقية  هذه الحالة تجعل
(real self).1  تيّقن ماسلو بأن اإلنسان لن يستطيع فهم األمراض النفسية قبل فهم

الصحة النفسية. عندما ينظر إلى سلوك اإلنسان، له افتراضات أساسية وهي أن 

                                                           
  . ۵۶(، ص. ۵۹۹۲، )بيروت: دار الطليعة، التحليل النفسي و الصحة العقليةعلي زيعور، 6
 .  ۲۰(، ص.   ۶۰۰۲، )إريد: عالم الكتب الحديث، سيكولوجيا األدب: الما هية واالتجاهاتسعاد جبر سعيد، 7
1  tra, Metode, Teori, dan Contoh KasusPsikologi Sastra Karya Sas Albertine Minderop,

(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2101), hlm. 32 
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صبح ذات ى أسلوك اإلنسان يمكن مطالعتها من خالل ميله لتغطية نفقاته، حت
 2معنى والوفاء. لذا وضح ماسلو الدوافع البشرية األساسية كنظريته المركزة

 الفسيولوجية  اتالحاج .0
الحاجة الفيسييولوجية هي مجموعة الحاجات األساسية التي لزم إّن 

الحاجة الفيسيولوجية   01تقنيعها ألنها ترتبط بحاجة بيولوجية الناس.
الملح والسكر والكالسيوم تين و البرو و كمثل األو كسيجين والماء 

حاجة لحفظ درجة الحموضة لكي تكون  وفيها الفيتامينوالمعادن و 
والحركة  والحاجة لألكل والشرب مناسبةة الحرارة الجودر  امتوازن

التفكيك البراز)ثاني أكسيد كربون، والعرق، البول، النوم و واالستراحة و 
 00ة إلى الجماع.والبراز( والحفظ لكي ال يمرض ويفي على الحاج

 إلى األمن اتالحاج .9
المطمئن نما الشخص يستطيع أن يحس األمن و هي الحاجة حي

يعتمد تحقيقها على مقدار اإلشباع  09.ةئيوالثابت والمواقف ب
المتحقق منالحاجة الفسيولوجية فهي مهمة للفرد فهو يسعى إلى 

ن يسعى إلى تحقيق األم كذلكو الطمأنينة له الوالده و تحقيق األمن 
في العلم سواء من ناحية تأمين الدخل أو حمايته من األخطار الناتجة 
عن العلم وان شعور الفرد بعدم تحقيق لهذه الحاجة سيؤدي إلى 
انشغاله فكريا و نفسيا مما يؤثر على أدائه في العلم لهذا على اإلدارة 

                                                           

 2 (Yogyakarta: Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow Frank G Gobel. 
Penerbit Kanisius 2111), hlm. 01-22. 

 01 a Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus Kary Psikologi SastraAlbertine Minderop, 
(Jakarta: YayasanPustaka Obor Indonesia, 2101), hlm. 293. 

 00 Abraham H Maslow, Motivation and personality, second edition, (New York: Herper 
and Row Publisher, 0253). 15-11. 

02 arya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus K Psikologi SastraAlbertine Minderop, 
(Jakarta: YayasanPustaka Obor Indonesia, 2101), hlm. 222 
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تدرك أهمية حاجة األمن للعامل لخلق روح من اإلبداع بين  أن
 العاملين

 لحاجات إلى الحب واإلنتماءا .1
هو من الحاجة التى تشجع الناس ليعمل العالقة المؤثرة أو العالقة 

فإذا تمت الحاجة إلى األمن، فتظهر الحاجة  01العاطقة مع غيره.
على الطبقة الثالثة فهي الحاجة إلى الحب واإلنتماء. سنشعر حاجة 

 تمدة بالحسإلى األصحاب و الحبيب و األوالد و شكل العالقة المع
 غيره.

 اإلحترام الذاتالتقدير و  إلى الحاجات .3
التقدير وهما احترام الذات  الحاجاتل إنسان لديه فئتين من ك

واحترام اآلخرين. احترام الذات يشتمل الحاجة إلى الثقة بالنفس 
التقدير ة و والكفاية واإلنجاز واالستقالل والحرية. شعور العامل بالثق

يحسسه بمكانته. التقدير يجعل الناس أكثر  واالحترام من اآلخرين
 03ثقة في مواجهة الحياة.

 لى تحقيق الذاتيإ اتالحاج .5
 ن يكون اإلنسان ما يريد إن يكون.أتحقيق طموحات الفرد العليا في 
 ن يكون خالقة وحري للوصول الىأو  ليكون أي شيئ يمكنه القيام به

بة في أن يكون غذروة إنجازاتهم المحتملة. رسم ماسلو الحاجات الر 
يمكن  05، يصبح أي شيئ وفقا لقدرته.نفسه مليئة بالقدرة الذاتية

                                                           
01 Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus  Psikologi SastraAlbertine Minderop, 

(Jakarta: YayasanPustaka Obor Indonesia, 2101), hlm. 221. 
03 obel. Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow (Yogyakarta: Frank G G

Penerbit Kanisius 0291), hlm.11 
05 (Yogyakarta: Mazhab Ketiga, Psikologi Humanistik Abraham Maslow. G. Goble, Frank 

Kanisius, 0291), hlm. 10 
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للشخص تلبية هذه الحاجة إذا كان قادرا على المرور في األوقات 
 06و من الخارج.أبة التي تأتي من نفسه و الصع

 نظرية الصراع .3
ات لرغببرى حامد زهران أّن الصراع هو العمل الممتزان أو المتواقت للدوافع أو ا 

المتعارضة، أو المتبادلة وينتجعن وجود حاجتين ال يمكن إشباعها في وقت واحد، ويؤدى 
تقسيم نوع الصراع وفقا لسايوتي في   07إلى التوتر االنفعالى والقلق واضطراب الشخصية.

كتابه ثالثة أنواع األول الصراع النفسي، هذا النوع من الصراع عادة ما يحدث أن يتصارع 
تى يقدر أن يغلب وتحديد ما سيفعل ويتعلق هذا الصراع بالحالة الذاتية مع نفسه ح

أوالروح الشخص في تحدى المشكلة. وثانيا، الصراع اإلجتماعى، وهو الصراع بين 
الشخص والشخص أخرى أوشخص والمجموعة والبيئة المحيطة بها. وتنشأ هذا الصراع 

لفة التي تحدث ما يتعلق بالمشكلة المختبسبب المواقف الفردية تجاه البيئة االجتماعية في
في المجتمع. وتشمل هذا الصراع االجتماعية العالقات الفردية مع الحالة االجتماعية 
واالقتصادية والثقافية والقيمة والمعايير والدينية واللغة في المجتمع. ثالثا، الصراع المادي 

ندما يكون التي تحدث عادة ع أوالعنصر أوالصراع الطبيعي. الصراع بين الفرد والطبيعة
الفرد ال يستطيع إتقان أواستخدام ةحضر الطبيعية المحيطة كما ينبغي. إذا كانت العالقة 

 01اإلنسانية مع الطبيعة غير متوافقة ثم سيكون هناك التنافر االذي يمكن أن يسبب الصراع
هو الصراع  حفزهوينقسم كوزر أنواع الصراع على أساس النطاق أو نوع من التغيير الذي ي

حويل أو تقليل استراتيجية لتالواقعي والصراع غير الواقعي فالصراع الواقعي يمكن أن يكون 
أسباب الصراع دون تدمير العالقات ويذكر أن نطاما اجتماعيا الذي يتضمن التكافل 

 يوالنزاهة العالية في واحد يشارك في مفاوضات واقعية من قضايا الصراع هذا الصراع الواقع
                                                           

06  stra, Metode, Teori, dan Contoh KasusPsikologi Sastra Karya SaAlbertine Minderop, 
(Jakarta: YayasanPustaka Obor Indonesia, 2101), hlm. 111 

 12(، ص. 0211حامد عبد السالم زهران، الصحة النفسية والعالج النفسي، )القاهرة: دار العالم العربي، 07 
 38  42),h. 2222ta: Gama Media,(YogyakarBerkenalan dengan Prosa dan Fiksi, Sayuti Suminto,  
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يأتي من خيبة األمل من المطالب لخاصة التي تحدث في العالقة ومن التوقعات المحتملة 
هذا الصراع  مخيبة لآلمال.ألرباح المشاركين وتلك التي تهدف إلى األشياء التي تعتبر 

هو الصراع الذي يستخدم كوسيلة لتحقيق شيء منشود. فبذالك يستهدف الصراع الواقعي 
 صراع دائما.إلى الهدف الفعلي لل

أّن الصراع هو كفاح حول القيم والسعي من  (Lewis A. Coser)وعرف لويس أ. كوسر 
أجل المكانة والقوة النادرة أو المحاددة، حيث يهدف األضداد إلى تحييد خصومهم أو 

بنضرية االجتماعية أن الصراع هو  ( SimonMaech)ويرى مارش وسيمون  02القضاء إليهم.
يل لديناميات اتخاذ القرار، بحيث يواجه الفرد صعوبة في اختيار حالة اضطراب وتعط

حالة انفعالية مؤلمة تنتج من النزاع بين الرغبات المتضادة وعدم إشباع 91البديل المناسب.
الحاجة أو عدم السماح لرغبة مكبوتة بالتعبير عن ذاتها شعوريا. وهي مجموعة من الدوافع 

ورا ويستمر هذا الصراع طول حياة الفرد وإن كان يتخذ صوالنزاعات التي تتصف باألنانية. 
    90مختلفة.

 منهج البحث .و

ودراسة اإلنتاج األدبي ال تنفصل عن المنهج ألجل الكشف عن األسرار الموجودة 
ا. هفي اإلنتاج األدبي. ولهذا صحة نتيجة تلك الدراسة يمكن تحقيقها وتمكن مسؤوليت

 ا يلي:هو كم ستخدمه الباحثيوالمنهج الذي 
 

                                                           

 913إيمان عباس الخفاف، الذكاء االنفعال...، ص. 02 
 913نفس المرجع، ص. 91 

     ecy.com-http://www.arabمقتبس من صراع  >>علم نفس<< 90 
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 نوع البحث .1
وهذا البحث هو بحث المكتبي وطريقة البحث المستخدمة هي وصفية  

 ارة المكتوبةينة الوصفي كأن العبمكتبي أي طريق البحث يتحصله على ب كيفية
بينة االتي يستخدمها مصدار وسائل 99و الكتابة من األخالق الشخصية المنظور.أ

ذه بينة الثان. بينة األول هاألول و يقسمها قسمان هما بينة  اإلعالم في البحث
نة تتعلق بي لكوليت الخوري. يألف باحث ليلة واحدةالكتاب الرواية البحث ك

يسية صراع الداخلي للشخصية الرئالحادثة تأثره تشكل البالحبكة والشخصية و 
 غير ذلكية و اليومدفتر و  نفسيةعن النظرية  الكتبث هي بينة الثان هذه البحو 

 ياناتطريقة جمع الب .2
اسية بيانات ثانوية فالبيانات األساد بالبيانات هي بيانات أساسية و والمر 
ي  لكوليت الخوري. وأما البيانات الثانوية فهي البيانات الت ليلة واحدةطبعا الرواية 

 حث.لكي تستطيع أن تغني و توّسع هذا الب البحثنت غير مباشرة ولها عالقة كا

 تحليل البحث .3
  ،ياناتتنظيم الب، د بذل من خالل العمل مع البياناتجهالتحليل النوعي هو 

ماط البحث عن األنو  توليف البياناتو تصنيف الوحدات التي يمكن إدارتها 
قام الباحثون  91.تقرر ما يقالاكتشاف ما المهم وما يتم تعلمه و ، والعثور عليها

انات يلباحث بمعالجة الببتحليل البيانات باستخدام البيانات نفسها. قام ا
 التالية بالمراحل

                                                           
99 .aja (Bandung: RemMetodologiPenelitianKualitatifLexy J. Moleong, 

Rosdakarya,2111), hlm. 3 
91  (Bandung: Remaja Rosdakarya, Kualitatif MetodologiPenelitianLexy J. Moleong, 

2111), hlm. 239 
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 93ليلة واحدةقرأ الباحث الرواية ي .أ
يبحث عن المشاكل المتعلقة بالحبكة والشخصيات والخلفية  .ب

 لكوليت الخوري ليلة واحدةوالصراعات الداخلية في الرواية 
 المشكلة الحصول عليهاالباحث الحظ ي .ت
 تحديد البيانات المناسبات لموضوع الدراسة .ث
عن  براهام ماسلوالنفسية ألأساس النظرية  بيانات على الباحث صفي .ج

الحاجات اإلنسانية. سوص يصف باحث كل عنصر من االحتياجات 
يلة لالشخصية الرئيسية في الرواية  عنمتعددة المستويات التي تحدث 

. سيضع الباحث فصال فرعيا كل عنصر من عناصر الحاجة واحدة
 لتسهيل الشرح الصراع الداخلي للشخصية الرئيسية.

 نظام البحثز. 

 نظام البحث ينقسم إلى أربعة فصول

تحديد و  بة هذا البحث يشمل خلفية المشكلةالفصل األول يشرح أسباب الكتا .0
 منهج البحثو  اإلطار النظريو  التحقيق المكتبيو  أغراض البحث وفوائدهو  البحث

 يولمحة عامة عن كوليت الخور  ليلة واحدةالفصل الثاني سيقدم ملخص الرواية   .9
 لفيةخة وتحليل اخالق الشخصية وتحليل تحليل الشخصيتحليل الحبكة و و 

 المكان وخلفية اإلجتماع وخلفية الوقت
لرئيسية تحليل النفسي للشخصية ا ة التي شملتشمناقلثالث سيشرح  الالفصل ا .1

 لكوليت الخوري ليلة واحدةفي الرواية 
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الفصل الرابع خاتمة يشملها الخالصة واالقتراحات .3
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 الباب الرابع
 مةتاخ

 

 خالصة .أ

ألبراهام فسية نبعد أن قدم الباحث البيانات التي توجد في الباب السابق وتحلليتها بنظرية 
 بخالصتها كما يلي:ة وفي هذا الباب سيقدم ماسلو عن الحاجات اإلنساني

المشاكل  هناك بعضها ألن ال تتمها رشا لشخصية الرئيسيةل اإلنسانية حاجةالإّن  .0
الضطرار ا التي تواجهها الشخصية الرئيسية رشا عندما تريدها لتحقيق آملها وهي

زوجها وليس لها أطفاال. ولكنها تحقق ليس مساعدة من و  من والدها للزواج 
 اجاتها من غير أقاربهاح

 ا ألنهانها سيغرق آمالهأل الشعور باليئسللشخصية الرئيسية هو  وكان الصراع .9
زوجها اليفهمها  والشعور للذنب إلى  هاألن من والدها إلى الزواز والخيبة أجبر

 ماتفعلها مع كمال البارحة 

 االقتراحات .ب
اصة ول علم النفس، وخويأمل الباحث أن يكون هذا البحث مادة تعليمية إضافية ح

االحتياجات البشرية. ويأمل الباحث في مزيد من الباحثين لتطوير عن علم النفس. 
 ألن هذا البحث لم يتم حله بالكامل.
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