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 يف الرواية الشحاذ لنجيب حمفوظ  احلمزاويصية عمر خش
 )دراسة حتليلية نفسية(

 هذا البحث
 مقدم إىل كلية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية

 إلمتام بعض الشروط للحصول على اللقب العاملي
 علم اللغة العربية وأدهبا يف

 
 وضع

 أنيس فطراي
 ١٤١١٠٠56: ةرقم الطالب

 
 شعبة اللغة العربية وأدهبا

 احلكومية اإلسالميةجبامعة سونن كاليجاكا  الثقافيةب والعلوم ادكلية اآل
 جوكجاكرات
۲۰۱9 
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 الشعار
 

 (١39وال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني )العمران: .١
 (87س من روح هللا إالّ القوم الكفرون )يوسف: أوال اتيئسوا من ّروح هللِا، إنّه ال يي .2
 

 اإلهداء
 أهدي هذا البحث إىل:

 األفضل العامل إىل أوالدمها أوصال قد اللذين لديّ وا .أ
 إخواين وأخوايت نور وخريل وفاريد ويهىي ورضي وعقيل، هم األعزاء. كل .ب
 أصدقائي الذين قد ساعدوين يف سبيل إمتام هذا البحث مجيع .ج

  

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (22.05.2019)



 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (22.05.2019)



 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (22.05.2019)



 

 و
 

ABSTRAK 
 
Penelitian ini berjudul Syakhshiyah Omar al-Hamzawi fii al-riwayah as-

syahadz li Najib Mahfuz (Dirasah Tahliliyah Nafsiyah). Penelitian ini membahas 
tentang perubahan kejiwaan tokoh Omar Hamzawi yang terdapat dalam novel as-

syahadz. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana perubahan 
kejiwaan tokoh Omar Hamzawi dalam novel as-syahadz karya Najib Mahfudz. 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perubahan  emosi tokoh 
Omar Hamzawi pada novel as-syahadz karya Najib Mahfudz. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kepustakaan (liberary 

research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
psikologi kognitif Aroon Beck. Dalam pendekatan ini terdapat segitiga kognitif dari 
depresi yaitu mencakup keyakinan-keyakinan negatif mengenai diri sendiri, 
mengenai lingkungan atau dunia secara umum, dan mengenai masa depan. 
Pendekatan ini juga menyakini bahwa seseorang yang mengadopsi cara berfikir 
yang negatif ini memiliki resiko yang lebih besar untuk menjadi depresi bila 
dihadapkan pada pengalaman hidup yang menekan dan mengecewakan. 

Dari analisis tersebut peneliti menemukan faktor perubahan karakter pada 
tokoh utama Omar Hamzawi dalam novel as-syahadz. Faktor perubahan karakter 
Omar Hamzawi di karenakan teringat pada pengalaman yang terjadi di masa 
lalunya dan perasaan bersalah pada sahabatnya yang masih berada di penjara.  

 
Kata kunci: Najib Mahfudz, As-Syahadz, Psikologi kognitif, Aroon Beck 
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 جتريد

هذه الدراسة بعنوان شخصية عمر احلمزاوي يف الرواية الشحاذ لنجيب حمفوظ 
كلة ش)دراسة حتليلية نفسية(. تناقش الباحثة عن نفسية عمر محزاوي يف الرواية الشحاذ. امل

واية الشحاذ. زوي يف الر محاليت تراد إجابتها يف هذ البحث هي كيف تغيري شخصية عمر 
اهلدف من هذا البحث هو معرفة كيفية تغيري شخصية عمر محزاوي يف الرواية لنجيب 

 حمفوظ لرواية الشحاذ.

أحباث املكتبة )البحث املكتيب(. النهج املستخدم  ةيف هذا البحث تستخدم الباحث
النهج، هناك . يف هذا رون متكني بيكيف هذه الدراسة هو هنج علم النفس املعريف آل

أو  يتعلق مستوى إدراكي كبري من االكتئاب يتضمن املعتقدات السلبية عن النفس، فيما
العامل بشكل عام، املستقبل. يؤكد هذا النهج أيًضا آمًنا أن من تفكريًا سلبًيا يكون لديه 

 خطر أكرب يف أن يصاب ابالكتئاب عند مواجهة جتارب احلياة امللحة واملخيبة لآلمال.

خالل التحليل، وجد الباحثون عوامل تغري الشخصية يف الشخصية الرئيسية  ومن
 ختباريف رواية الشحاذ. ويرجع عامل التغيري يف عمر محزاوي ألنه يذكر اب ىعمر محزاو 

 ومشاعر الذنب إىل صديقه الذي ال يزال يف السجن. ياملاض

 

 .آرون متكني بيك، الكلمات املفتاحية: جنيب حمفوظ، الشحاذ، علم النفس املعريف
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 كلمة الشكر والتقدير

 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني وبه نستعني على أمور الدنيا والدين، والصالة والسالم على 

 .أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني
 يف العاملي اللقب على للحصول الشروط بعض إلمتام العلمي البحث هذا كتب

 هذه يف ،ولذا .اآلخرين مساعدة من الخيلو البحث هذا إمتام إن. أدهباو العربية اللغة علم
 واإلرشادات بالتوجيهات هاساعد من لكلتشكر  أنللباحثة  اجلدير من الغالية الفرصة

 :هم ،بكثري شكرا واألخرى والتشجيعات
 الثقافية والعلوم اآلداب كلية كعميدالفتاح  امحد الدكتور املكرم فضيلة .١

 احلكومية اإلسالمية كاليجاكا سونن جبامعة
 بكلية أدهباو العربية اللغة قسم كرئسمصطفى  اندسالدكتور املكرم فضيلة .2

 .الثقافية والعلوم اآلداب
 أحب يكون الذي الباحث كمشرف رضوان الدكتور املكرم فضيلة .3

 وأدهبا.  العربية اللغة قسم يف وأجيدهم ثةالباح إىل املدرسني
 يف املتنوعة واملعارف العلوم علموا قد الذين واملدرسات املدرسني مجيع .٤

 .أدهباو العربية اللغة قسم
 .العامل يف الناس وأكرم أعظم مهاله أيب شهداء وأمي سوبينة،   املغفور .5
 إخواين وأخوايت نور وخريل وفاريد ويهىي ورضي وعاقل، مها األعزاء. كل .6
 صديقيت اليت تدعمين دائما تياس أيو أجوستنا. أفضل .7
 الصعوبة يف خملصني وساعدوين صاحبوين الذين وصديقايت أصدقائي مجيع .8

 . والسعادة
 .هنا أمسائهم أذكر ال من كل .9
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 نافعا البحث هذا ون يك أن حثةالبا جوتر ،القلب أعماق من ،وأخريا

 ،لذا ،والنقائص األخطاء من البحث هذا خيلو وال. والدين والدولة األمة لتقدم
 .لتكميله واالقتراحات االنتقادات ،الدوام علىتشكر الباحثة وتقبل، 

 
  

92٠١ -2-١7جكوجاكرات،   
ةالباحث  

 

 

 

(أنيس فطراي ) 
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 الباب األول

 مقدمة

 

 خلفية البحث  .أ
عن األدب، وكثري أيضا من األدابء يشرحون حّد  كثري من الناس يتسائلون

األدب. منهم ريين وليك وأوستني وارين، أن األدب عندمها هو املكتوب أواملطبوع. فكل 
شىيء مكتوب أو مطبوع يسمى أداب. وهذا هو رأيهما األول لتسهيل فهم العوام يف األدب. 

ب هو عمل عظيم يشمل كتبا ويرى هذا احلد أصّح أو أيسر حّد. والثاين منهما أن األد
تعد ابرزة بنظامها األديب وتعبريها. ويف هذا احلد، يستعمل نوع اجلمال أي قيمة اجلمال 
املخلوطة بقيمة العلم. والثالث، أن األدب مطابق يف فن األدب أي يرى عمال خياليا. 

يف فرنسا   belles lettersعالقة مبا يسمىء ( imaginative literature) وهلذا املصطلح
 ١مبعىن فن الكتابة اجلميل واللطيف.

وقد كثر الناس املهتمون ابألدب جلماله ولطفه. وكانت األعمال األدبية املنتشرة 
يف هذا العامل كثرية جدا منها الشعر واملسرحيه والنثر. ويشمل النثر على القصة القصرية 

 2والرواية.

                                                           

١(Yogyakarta: Kelompok Penerbit Pinus, Pengantar Kajian Sastra, Wiyatmi,   
2008), hal. 14-15 

2hal. 27  Pengantar kajian Sastra,Wiyatmi,  
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يت حتكي عن حياة اإلنسان يف معامالهنم والرواية هي إحدى األعمال األدبية ال
من أن عناصر  اخليايل إىل املعرفةوقد صرح ستانتون يف كتابه  3ومعاشراهتم ابلبيئة واآلخرين.

 ٤الرواية هي احلبكة واخللفية والشخصية.

إن الشخصية كعنصر الرواية البد هلا من األوصاف الكائنة يف الواقعية، وهلا 
األبعاد النفسية عقلية، الشخص ي حتتو  الصفات الفيسييولوجية، واالجتماعية والنفسية.
وجبانب ذلك قد سبق أن الرواية هي  5ومعياره اخللقي وإرادته ومشاعره وموقفه وسريته.

لسلة قصة حياة اإلنسان اليت تظهر شخصيات الناس نوع أديّب مكتوب وهو حيتوي س
 6وأوصافهم.

وقد حتققت الرواية كعمل أديب يربز طبعائع البشر وصفاهتم، سواء كان رواايت 
إندونيسية أو رواايت من دول أخرى، ومنها أعمل جنيب حمفوظ. إنه كاتب ومؤلف حديث 

 7عاطفة القراء.مصري، ويكتب كثريا من القصص اخليالية الرائعة والصادرة 

. إن موضوع هذه الرواية هو الشخص الواقع يف الشحاذومن أعماله الرواية 
اضطراب النفس. وهذه الرواية عجيبة وهي حتاول فهم آاثر تغيري السياسة على بلده 

وهي تصّور تغيري السرية والعاطفة للشخص. وهذا التغيري  ١952.8املعروف ابسم ثورة يويل 
وضوع البحث يف العمل األديب. والباعث اآلخر يف اختيار هذا موضوع جذاب جلعل م

 الرواية موضوعا للبحث ألن جنيب حمفوظ قد فاز على جائزة نوبل يف األدب.
                                                           

3Nilai Pendidikan Islam dalam Novel Laskar Pelangi Karya -, “NilaiYeni Oktatira  
Andrea Hirata” (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 15 Juli 2009), hal. 2 

 ٤, hal. 30 Pengantar Kajian SastraWiyatmi,  
531 -hal. 30Pengantar Kajian Sastra, Wiyatmi,   
6vel”, 2018, 1 Maret 2018 20:55, HsfBot “Pengertian No 

https://id.wikipedia.org/wiki/Novel 
7(Surabaya: Voices From The Other World, (Terjemahan), Naguib Mahfoudz,  

Selasar Surabaya Publishing, 2009), hal. ix 
8 (Jakarta: PT Pustaka UtamaSyahadz, (Terjemahan), -AsNaguib Mahfoudz,  

Grafiti, 1996), hal. vi 
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حتكي عن عمر احلمزوي كالشخص الرئيسي فيها، وهو يعيش  الشحاذوالرواية 
اغا يف حياته. يف عيش مشبع كاحملامي الفاخر، والغيّن، وله أسرة ترمحه. لكنه يشعر فر 

 ويشعر أن له مرضا وجيعله مضطراب. ومل يعد يشعر هبمته يف إجراء مهنته فيلقى كل عمله
إىل مساعده ومل يعد يشعر أيضا بسرور عيش األسرة. وهو ال يريد الرجوع إىل البيت ألنه 
 يرى أن البيت هو النار، وال راحة يف نفسه، فتغري عيشه. وطاملا يف قلق ويستغرق أوقاته

 يف البار يشرب اخلمر، ويلعب النساء إلشباع نفسه. 
"ليس تعبا ابملعىن املألوف، خيّيل أين ما زلت قادرا على العمل ولكىن ال أرغب فيه، مل 
تعد ىل رغبة فيه على اإلطالق، تركته للمحاسب املساعد ىف مكتىب، وكّل القضااي تؤجل 

   عندى منذ شهر."
"وكثريا ما أضيق ابلدنيا، ابلناس، ابألسرة نفسها، فاقتنعت أبن احلال أخطر 

 من أن أسكت عنها." 

وهذه املقتطفة تدل على تغيري الوصف واملوقف يف الشخص الرئيسي عمر 
احلمزاوي. فبهذا التغيري، رأت الباحثة إىل أن هناك مشكلة يف ماضيه كفشله يف الوصول 
إىل ما متناه كالكاتب أو كان قد اشبعت إرادته فأثرت على عاطفه يف زمان احلاضر. وهذا 

الت النفسية وخلفية تغيري السرية واملوقف لعمر احلمزاوي الذي يؤدي الباحثة إىل معرفة احلا
 ابستخدام نظرية نفسية. 

والدراسة النفسية هي الدراسة يف أشكال السرية املعقدة كعملية الدرس، 
والدراسة النفسية املستخدمة يف هذا البحث هي  9واملالحظة والعاطفة احملتوية يف العضو.

 اربة تركز يف السرية والنفسية والعاطفة.الدراسة النفسية املعرفية وهي مق

 حتديد البحث  .ب

                                                           
9(Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hal 16 Psikologi, Donald Olding Hebb,   
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 أساسا على خلفية البحث السابقة، فحددت الباحثة على مسألة واحدة وهي:
لنجيب  الشحاذكيف كان تغيري العاطفة للشخص الرئيسي عمر احلمزاوي يف الرواية 

 حمفوظ؟
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 غرض البحث وفوائده  .ج
 اللتني قدمتهما الباحثة فغرض هذا البحث هو:بناء على خلفية البحث وحتديده 

 لنجيب حمفوظ، الشحاذمعرفة تغيري العاطفة للشخص الرئيسي عمر احلمزاوي يف الرواية 

 وأما فوائده فهي:

خزائن العلوم واآلفاق يف نقد األعمال األدبية العربية وخصوصا يف أعمال زايدة  .١
 النفسية املعرفيةجنيب حمفوظ األدبية ابستعمال النظرية 

 زايدة خزائن العلوم واآلفاق يف العلوم النفسية .2

 مساعدة القراء يف فهم األعمال األدبية من حيث عناصرها الداخلية. .3

 التحقيق املكتيب  .د
إن التحقيق املكتيب حمتاج إىل معرفة املباحث السابقة املشاهبة كي متيز الباحثة 

لنجيب حمفوظ حبثها قليل من الباحثني  الشحاذحبثها من املباحث األخرى. وهذه الرواية 
 إما هو حبث علمي أو غري علمي. 

معة األول، البحث الذي كتبه نصرول علي طالب كلية اآلداب والعلوم الثقافية جبا
حتت املوضوع "الرواية  2٠١6سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات سنة 

مبقاربة  الشحاذ"الشحاذ" لنجيب حمفوظ: دراسة حتليلية اجتماعية أدبية". وهو حيلل الرواية 
اجتماعية أدبية. ونتائج هذا البحث هي: األوىل، أن جمتمع عمر احلمزاوي هو صورة واقعية 

من حيث اإلجتماعية والسياسية والدينية. والثانية، عمر  ١952صر بعد ثورة اجتماعية مل
 . ١952احلمزاوي هو صورة خرية مبصر بعد ثورة 
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والثاين، البحث الذي كتبته اينوواريت نوريدا يومسااينيت طالبة كلية اآلداب والعلوم 
حتت املوضوع  2٠٠8اإلنسانية جبامعة شريف هداية هللا اإلسالمية احلكومية جاكرات سنة 

" لنجيب حمفوظ: دراسة حتليلية بنائية". حتلل هذه الرواية ابملقاربة البنائية الشحاذ"الرواية "
اخلالصة. واملنهج املستخدم هو الدراسة املكتبية. وهذا البحث يقصد كشف العناصر 

 الشامل " مع عالقة عناصرها وارتباطها الذي حيصل على املعىنالشحاذالداخلية يف الرواية "
يف نفس الوقت. ونتائج هذا البحث هي: موضوع هذه الرواية هو اجتماعي، وحبكتها 
هي مرتب زماين تقدمّي، وفيها أيضا ثالث خالئف، وهي خلفية املكان والزمان واجلّو. 

 وفيها أيضا عالقة بني كل عنصورها الداخلية أوعالقة احتادية عضوية قوية. 

زغلول سالم حتت املوضوع "دراسة يف القصة القصرية والثالث، كتاب حممد 
". ويف تفصيله الشحاذاحلديثة: أصوهلا واجتاهاهتا وأعالمها". وهذا دراسة قصرية على "

العام، يصف األزمة الدينية املصيبة على الشخص الرئيسي وهو عمر احلمزاوي. ويكشف 
سالم والسياسية: دراسة أيضا حممد شكرا كميل يف أطروحته "جنيب حمفوظ واألدب واإل

مسيائية على الرواية أوالد حارتنا" و رشيد األانين يف كتابته "جنيب حمفوظ: حتصيل املعىن" 
على ما قدمه حممد زعلول سالم. والذي قدمه شكرا أكثر مناسبا ابلذكر كاملالخة. ألن 

واية جنيب تفصيله قصري وحوادثه مرتبة زمانية. وأما األانين فيحصل على النتيجة أن ر 
حمفوظ تدل على رده على التهريبة. وميل الشخص لالبتعاد عن الواقع والبحث عن التسلية 
واهلادئة يف اخليال. فهو يقرر أن رجاء جنيب حمفوظ من اإلنسان هو جعل العلم والشعر 

 a holy trinity of science, poetry dan) والعدالة االجتماعية كثالثي واحد املطهر
justice)  .الذي جيب علينا النظر إليه كاحتاد كامل بال افرتاق 
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 اإلطار النظري .ه
وتستخدم الباحثة نظرية نفسية مركزة على النفسية املعرفية. إن كلمة سيكولوجي 

مبعىن العلوم " (logos)" مبعىن النفس و "لوغوس (psyche)مأخوذة من لغة اليوانن "فسي 
وابجلملة،  ١٠هيئة النفس من أنواع عرضها وكيفيتها وخلفيتها.واملعارف. إهنا لغة علم يعلم به 

 ١١السيكولوجية هي العلم يعلم به مجيع سرية اإلنسان وعمله، فهو الخيلو من البيئة.

والسيكولوجية أو النفسية املعرفية هي الدراسة املعرفية على العملية العقلية اليت 
ت والدرس والشعور وحّل هي أساس كل ما فعل اإلنسان من النظامات كالذكراي

والنظرية املعرفية يوصل البداية ودفاع احلزن بطريقة كيفية اإلنسان يف نظر نفسه  ١2املشكلة.
 وعامله.

نظرّي يضيف تطوير احلزن   (Aaroon Temkin Beck)بيكتيمكني  آران 
ابختاذ طريقة الفكر املتحيز املشوه سلبا يف يداية احلياة. وتوجد ثالثية املعرفية عن احلزن 
وهي حتتوي االعتقادات السلبية يف نفس اإلشان )مثل: إين عقيم(، أو يف البيئة أو العامل 

ية له(. إن النظرية عموما )مثل: هذه املدرسة مزعجة(، أو يف مستقبله )إن جناحي ال هنا
املعرفية تعتقد أن للمراء املتخذ كيفية الفكر السلبية خماطر شديد على حزنه إذا كان يواجه 

 جتريبة احلياة املضغطة واملخيبة. 

بيك أن األفكار السلبية يف النفس والعامل كمطبوع العقالنية  تيمكني ويرى آران
على الدراسة يف بداية حياته. وصارت اخليبة  أواخلطوط املعرفية املتخذة من الطفولة جتريبيا

الصغرية والفشل اخلصوصّي "مستعظمة إقراطا". بل اخليبة الصغرية ستكون موجا فاسدا أو 
 هي اهلزمية الكلية املسببة احلزن. 

                                                           
١٠(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), hal. 1 Psikologi Umum, Abu Ahmadi,   
١١hal. 4 Psikologi Umum, Abu Ahmadi,   
١2(Jakarta: PT. Gelora Psikologi Kognitif, Jonathan Ling dan Jonathan Catling,  

Aksara, 2012), hal. 2 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (22.05.2019)



8 
 

 

وامليل إىل استعظام الفشل الصغري هو مثل اخلطاء يف الفكر الذي يسميه أران 
بيك تشويه املعريف. وهو يعتقد أن تشويه املعريف يبىن املراحل للحزم عندما يواجه الفقد 

 اخلاص أو حدث احلياة السلبية. 

ن. واألفكار املنحرفة تقع طابعيا على اإلنسان كأهنا تصدر بنفسها يف فكر اإلنسا
وهذه األفكار اآللية كثر قبوهلا يف عقل اإلنسان كالتقريرات على الواقعية ومل تكن من الرؤية 

 أو العادة يف أتويل األحداث. 

وقد صاغ بيك وأصدقائه فرضية حتيد املعرفية، وهو يقرر أن األزمات املختلفة، 
 تلفة. وأزمة اإلزعاج وأزمة احلزنة خصوصا، متصفة جبنس األفكار اآللية املخ

واحلزين مييل أن ميسك ابلنظر املتشائم على املستقبل وخيطر على نفسه واألخرين. 
يدل واالكتشاف األخر على أن املختلة ترفع القابلية على احلزن عندما واجهت إىل 
األحداث السلبية والسيئة. وعند بيك أن احلزين مييل أن خيطئ نفسه ويستعظم نقصانه. 

أصدرها بيك ثالثية معرفية من احلزن ورأيته أن احلزين يفكر السلبية  يتومن الفكرة السابقة ال
 ١3حيزنون على نفسه، ومستقبله وعامله العامة. والسيئة أكثر من األخرين الذين ال

أن أشد اكتئااب بسبب إىل خطاء التفكر، والتفكر بشكل  بيكمتكني  نو آر يرى 
 اعتقادان، واالعتقاد يتج إىل فعلنا.

 Beck Depressionاكتئااب ابستخدام  دةسفصول  بيكمتكني  نو آر عاير 
Inventory (BDI)  ١96١الفه يف السنة الذي .(BDI)  تنكون من اخدى وعشرون

اقط يف الزمن س، التاض هو املزن و التشائمتغيريا بدل على فصول اكتئاب. من ذلك األعر 
املاض، فقد الفرح، شعور اخلطأ، شعور احملكم، ال حيد نفسه، نقد ذايت، انتحار، البكاء، 

                                                           
١3hal. Psikologi Abnormal, Jeffery S. Nevid, Spencer A. Rathus, Beverly Greene,  

245-247  

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (22.05.2019)



9 
 

 

اضاعة القوة، تغيري خطة اليوم  إىل احد املقدرات، التشائم، بالقلق، إضاعة االهتمام، صع
  ١٤احلساس، تقيري خطة األعلى، إضاعة االكرتاث، التعب، واضاعة جنس. ،

 منهج البحث  .و
 ١5والبحث هو العملية حلّل املشكلة ابعتبار البياانت كاخللفية يف أخذ املقررات.

فلذلك، حتتاج هذه العملية إىل املنهج اخلاص لتسهيل إجراء البحث ونيل احلاصل املقصود. 
وعة الطريقة املختارة اليت استعملتها الباحثة نظرا إىل الشكل وأما منهج البحث وهو جمم

وقد اختارت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي  ١6واملعىن والوصف كاملوضوع يف هذا البحث.
وأما الكيفية والعملية يف  ١7يف حتليل هذه الرواية أي بوصف الوقائع الكائنة مث حتللها متاما.

 يلي: حتليل بياانت هذا البحث فكما 

 نوع البحث  .١

إن هذا البحث هو الدراسة املكتبية. وغرض هذا البحث مجع البياانت واملعلومات 
ابستعمال أنواع املادة الكائنة يف املكتبة كالكتب واجمللة والصحيفة والسّجيل والبحث 

 واملراجع األخرى املناسبة هبذا البحث.

 مصدر البياانت  .2

وكان مصدر البياانت يف هذا البحث مصدرين اثنني، مها مصدر رئيسي ومصدر 
لنجيب حمفوظ. وأما املصدر الثانوي  الشحاذاثنوي. فأما املصدر الرئيسي فهو الرواية 

                                                           
14 -depresi-tingkat-mengetahui-cara-https://www.dictio.id/t/bagaimana

seseorang/117461/2 
١5(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal 1 Teori Penelitian Sastra, Jabrohim,   
١6Metode Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori dan Suwardi Endraswara,  

aplikasi. (Yogyakarta: CAPS, 2011), hal. 8 
١7de, dan Teknik Penelitian Sastra: Dari Teori, MetoNyoman Kutha Ratna,  

Strukturalisme hingga Postsrukturalisme. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 53 
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فهو الباايانت املكتوبة كالكتب واجمللة والصحيفة والسّجيل والبحث واإلنرتنيت 
  ١8واملراجع األخرى املناسبة هبذا البحث.

 طريقة مجع البياانت .3
وتستعمل الباحثة طريقة مجع البياانت املكتبية والكتبية. والدراسة املكتبية هي حماولة 

مث تكتب البياانت واملعلومات املأخوذة من  ١9ستجد هبا كل املصدر املتعلق ابلبحث.
 لنجيب حمفوظ املتعلقة ابلنفسية املعروفية. الشحاذالرواية 

 طريقة حتليل البياانت  .٤

وتستعمل الباحثة طريقة حتليل البحث التحليلي الوصفي. وهي حتليل ووصف 
شخصية معروفية من الشخص الرئيسي يف الرواية الشحاذ لنجيب حمفوظ نظرا إىل 

 حتليل نظرية نفسية معروفية. 

 نظام البحث  .ز
البحث. وهذا  تقّسم الباحثة هذا البحث على أربعة أبواب، وهذا لتسهيل أتليف

 هو نظام هذا البحث: 
من خلفية الباب األول: مقدمة، وهي احملاولة األوىل لتعريف البحث، تتكون 

 البحث وحتديده وأغراضه وفوائده والتحقيق املكتيب واإلطار النظري ومنهج البحث ونظامه.
: حيكى عن ترمجة جنيب حمفوظ وأعماله األدبية. وسيشرح هذا الباب الباب الثاين

 حياته، ومنزله، ودراسته، ومهنته، وأتليفه، وأسلوب كتابته. 

                                                           
١8(Jakarta: Bumi Aksara, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Mardalis,  

2008), hal. 28 
١9(Yogyakarta: Sebuah Penjelasan Awal. : an SastraMetode PenelitiFaruk,              

Pustaka Pelajar, 2014), hal. 56 
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وحتليل شخص رئيسي يف  املعرفيةالباب الثالث: يشمل على النظرية النفسية 
العاطفة، وهو لنجيب حمفوظ ابلبحث عن اخللفية املسببة التغيري على طبقة  الشحاذالرواية 

 غين مباله ومل يقنع حبياته. 
الباب الرابع: االختتام، تكون من اخلالصة واالقرتاحة من البحث.
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 الباب الرابع

 اخلامتة

 اخلالصة  .أ
ابستخدام حتليل علم النفس  لنجيب حمفوظ الشحاذبعد إجراء حبث على رواية 

الشخصية  ، ميكن أن يؤخذ من االستنتاج على النحو التايل.آرون متكني بيكاملعريف لدى 
شهري يعيش بشكل جيد جداً ولديه  حمام، وهو يف هذه الرواية هو عمر محزاوي الرئيسية

يطلق ، وهو مرض عائلة عزيزة عليه. مع تقدم العمر، شعر عمر أنه أصابه مرض غريب
 عليه املرض الربجوازي.

شخصية جديدة مل يكن عمر من قبل.  أصبحغري شخصية عمر حىت يرض هذ امل
 الشخصيات اجلديدة اليت تظهر يف عمر هي:

 أبن زوجته )زينب( حاملكرفضه ،  رفضه للحقائق من حوله .١
 ظهور الدواقع يف نفسه إىل عدم الوفاء للشريك )زينب( .2
 ه مع مارجاريث مغنيةتنفسية بتغيري الرتيك كمقرمت .3
 موقفه البارد من زوجته )زينب( .٤

، تغرياته العقلية إىل عن طريق تغيري شخصية عمر هناك بعض العوامل اليت تسبب
 :وهي

 الذكرايت السيئة اليت مّر هبا يف املاضي .١
 عوامل الشعور ابمللل يف احلياة .2
 الشعور ابلصحيح ورفض أراء اآلخرين .3
 كراصيته للحياة .٤
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 رتاحاتقاال .ب
ائج البحث الذي أجرحيه الباشة، فإنه يرى أن فهناك األمور اليت نتوبناء على 

لنجيب حمفوظ، اليت توسع آفاق قراء الرواايت يف األدب  الشحاذميكن حيتها يف الرواية 
 لالهتمام اليت سيتم مناقشتها من قبل االحثني هو كما يلي: العريب. الشيء فاألمور املترية

". والشخصية الرئيسية يف pengemisهو " الشحاذالعنوان يف ترمجة الرواية  .١
 هذه الرواية هو الشخص الذي ميلك وتعلم.

 أشخاص ابلشخصية املختلفة. الشحاذيف الرواية  .2

 .الشحاذأتثري بيئة على الرواية  .3
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