
 دلصطفى لطفي ادلنفلوطي الفضيلة الروايةيف  السعادة على ادلعاانة
 (إجيابية)دراسة حتليلية نفسية 

 

 
 البحث

 مقدم إىل كلية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية
 إلمتام بعض الشروط للحصول على اللقب العادلي

 وأدهباالعربية يف علم اللغة 
 
 وضع:
 يسراة نور ليل

 ٔٛٓٓٔٔٙٔ: ةرقم الطالب
 

 قسم اللغة العربية وأدهبا
 كلية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية

 جوكجاكارات

 م ٕٕٕٓ



 ب

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Sarrah Nur Layla 

NIM : 61661186 

Jurusan : Bahasa dan Sastra Arab 

Fakultas : Adab dan Ilmu Budaya 

menyatakan bahwa: 

6. Skripsi saya yang berjudul:

(إجيابية)دراسة حتليلية نفسية  دلصطفى لطفي ادلنفلوطي الفضيلة الروايةيف  السعادة على ادلعاانة
merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu 

persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S6) di Jurusan Bahasa 

dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta. 

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika di kemudian hari

terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau hasil plagiat dari

karya orang lain, maka saya menerima sanksi yang berlaku.

Yogyakarta, 61 April 2122 

Yang menyatakan, 

Sarrah Nur Layla 

NIM. 61661186 



 ج
 

 الشعار

 

َعلُِّم َساَعًة #  ََتَرََّع ُذلَّ اْْلَْهِل ُطْوَل َحَياتـِهِ   َمْن ََلْ َيُذْق ُذلَّ التـَّ

ْ َعَلْيِه َأْربـًَعا ِلَوفَاتـِهِ  ْعِلْيُم َوْقَت َشَباِبِه # َفَكّبِّ  َوَمْن فَاَتُه التـَّ

 لتـَُّقى #  ِإَذا ََلْ َيُكْواَن ََل اْعِتَباَر ِلَذاتـِهِ َحَياُة اْلَفََت َوهللِا ِِبْلِعْلِم َوا

 )اإلمام الشافعّي(

 

 

 اإلهداء

 : أىدم ىذا البحث إىل

  أنوارأيب احملبوب 
  ر٭تانةأمي احملبوبة 
  إ٢تاـ رزاؽ األسعات احملبوبزكجي 
 سومارنو احملبوب يٛت 
 منورة احملبوبة ٛتايت 
  احملبوبةكأسريت 
  ابرؾ هللا فينا آمُتتبسمالك  دموعاليف  من يصاحبٍتك ، 

  



 د

NOTA DINAS PEMBIMBING 

Kepada Yth. 

Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya 

UIN Sunan Kalijaga  

Di Yogyakarta 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Setelah membaca dan melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari aspek 

isi, bahasa, maupun teknik penulisan skripsi mahasiswa, maka saya selaku 

pembimbing berpendapat bahwa skripsi: 

Nama : Sarrah Nur Layla 

NIM : 61661186 

Jurusan : Bahasa dan Sastra Arab 

Judul skripsi : 

(إجيابية)دراسة حتليلية نفسية  طيدلصطفى لطفي ادلنفلو  الفضيلة الروايةيف  السعادة على ادلعاانة
layak diajukan untuk dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana strata satu (S6) dalam bidang Bahasa dan Sastra Arab. 

Dengan ini saya mengharap agar mahasiswa tersebut dapat segera 

dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya. Demikian, atas 

perhatiannya saya ucapkan terimakasih.  

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Yogyakarta, 61 April 2122 

Pembimbing  

Dr. Uki Sukiman, M. Ag. 

NIP. 61181621 611911 6 116 



 ه



 و
 

ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan penelitian psikologi positif. Penelitian ini 

mengkaji tentang kebahagian dalam sebuah penderitaan tokoh Virginie dalam 

novel Al-Fadhi<lah karya Mustafa> Lutfi> Al-Manfalu>ti. Novel ini menceritakan 

tentang perjuangan tokoh Virginie dalam melawan penderitaan hidup. Alih-alih 

merasa putus asa, nilai-nilai kekuatan karakter dan kebajikan justru tumbuh subur 

di dalam dirinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keragaman 

kekuatan karakter dan kebajikan serta kekuatan khas (signature strengths) yang 

dimiliki tokoh Virginie dengan menggunakan teori psikologi positif yang 

dipopulerkan oleh Martin Seligman dan Christopher Peterson. Melalui tulisan ini, 

pembaca khususnya peneliti akan lebih memahami bagaimana eksistensi 

kebahagiaan dalam sebuah kehidupan. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pembacaan novel, 

kemudian mengumpulkan dan mencatat data dari sumber tertulis. Analisis data 

dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan fakta-fakta 

pada objek yang diteliti kemudian melakukan analisis. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: 6) Kekuatan karakter dan kebajikan yang dimiliki tokoh 

Virginie tidak utuh sesuai dengan teori kebahagian Martin Seligman. Dari seluruh 

kekuatan karakter yang berjumlah 26 karakter, hanya 6 karakter yang tidak 

dimilikinya, yaitu: rasa ingin tahu, rendah hati, keadilan, dan kepemimpinan. 

Adapun karakter-karakter yang dimilikinya berjumlah 21 karakter, yakni: 

spiritualitas, apresiasi terhadap keindahan dan keunggulan, harapan, rasa syukur, 

humor, cinta belajar, perspektif, berpikiran terbuka, kreativitas, integritas, 

keberanian, kegigihan, ketahanan, cinta, kebaikan, kecerdasan sosial, atur diri, 

memaafkan dan kasih sayang, kebijaksanaan, dan kewarganegaraan. 

Ketidaklengkapan dari 26 kekuatan karakter ini tidak mempengaruhi kualitas 

kebahagiaan yang dimiliki oleh tokoh Virginie. Meskipun di akhir cerita ia harus 

meninggal di usia muda, meskipun demikian peneliti melihat adanya manfaat dari 

kekuatan karakter yang dimilikinya. 2) kekuatan khas yang dimiliki tokoh 

Virginie ada dua, yaitu: spiritualitas dan apresiasi terhadap keindahan dan 

keunggulan.  

Kata Kunci: Kebahagiaan, Virginie, Al-Fadilah, Psikologi Positif, Seligman   
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 َتريد

 

السعادة على ا١تعاانة الشخصية  ىف كجهة ىذا البحثتعمق كي ٖتليل نفسي ا٬تايب ىذا البحث ىو
عن نضاؿ شخصية فَتجيٍت  الركايةي. ٖتكي ىذه ط١تصطفى لطفي ا١تنفلو  لةالفضي الركاية ىففرجيٍت 

. كاف ائلهافضك قيم قوة الشخصية  افيه تزدىرك يف ٤تاربة معاانة اٟتياة. بدالن من الشعور ابليأس 
 ية كفضائلها ابإلضافة إىل نقاط القوة ا١تميزةالغرض من ىذه الدراسة ىو ٖتديد تنوع قوة الشخص

ككريستوفر  سليجماف لشخصية فَتجيٍت ابستخداـ نظرية علم النفس اإل٬تايب اليت أشاعها مارتن 
ل كيف يكوف بشكل أفض ة، سوؼ يفهم القراء كخاصة الباحثكتابةمن خبلؿ ىذه ال بيًتسوف.

. مت أسلوب ٚتع البياانت من لدراسة األدبنوع ىذا البحث ىو ْتث يف ا .كجود السعادة يف اٟتياة
مث ٚتع البياانت من ا١تصادر ا١تكتوبة كتسجيلها. مت ٖتليل البياانت ابستخداـ  الركايةخبلؿ قراءة 

ليلها. تظهر نتائج ا١تنهج الوصفي التحليلي أم كصف اٟتقائق على الشيء قيد الدراسة مث ٖت
. من سليجمافن مل تكن شاملة كنظرية مارت الفضيلةشخصية فَتجيٍت ك ال( قوة 1الدراسة ما يلي: 

 تل ٘تال كىي شخصيات فقط  2ك شكبلن  42بُت ٚتيع نقاط القوة يف الشخصية اليت تصل إىل 
شخصية  42ن : الفضوؿ كالتواضع كالعدالة كالقيادة. الشخصيات ا١تكونة مبعض شكبلن كما يلي

االنفتاح ك  لوجهةاك حب التعلم ك  نكتةالك االمتناف ك األمل ك االمتياز ك  تقدير اٞتماؿك ىي: الركحانية 
الذكاء االجتماعي كالتنظيم الذايت ك اللطف ك اٟتب ك ا١تركنة ك ا١تثابرة ك الشجاعة ك النزاىة ك اإلبداع ك 

شخصية على  42لقوة ا١تكونة من كالتسامح كالرٛتة كاٟتكمة كا١تواطنة. ال يؤثر عدـ اكتماؿ ىذه ا
يف سن مبكرة كلكن ابلنظر  فَتجيٍت وت٘ت الركايةيف هناية  اجودة سعادة فَتجيٍت. على الرغم من أهن

( 4ظهر أف اٟتفاظ على الفضائل ىو الشيء الرئيسي يف اٟتياة. ت افإهن اإىل فوائد قوة شخصيته
 .ة كتقدير اٞتماؿ كالتميزتتمتع شخصية فَتجيٍت بنقطتُت ٦تيزتُت ٫تا: الركحاني

 السعادة، فرجيٍت، الفضيلة، علم النفس اإل٬تايب، سليجماف الكلمات ادلفتاحية:

  



 ح
 

 كلمة شكر وتقدير

 

أشكر هللا شكرا على  رب العا١تُت. الصبلة كالسبلـ على خَت ا١ترسلُت.اٟتمد هلل 
 دة على ادلعاانةالسعا عنوافٖتت ا١تيف كقت معُت  البحث اىذ إ٘تاـ٘تكن من أحىت  نعمو
أف  . أدرؾإجيابيةدراسة حتليلية نفسية  :دلصطفى لطفي ادلنفلوطي الفضيلة الروايةيف 

ٚتيع ا١تدرسُت الذين ساعدكٍل ىذا العمل، كتمل دكف دعم يال ٯتكن أف ىذا البحث 
 :أفضل الشكر، ك أذكرىم ابلتفصيلشكر أكد أف فأ

عميد كلية اآلداب كالعلـو الثقافية ا١تاجستَت،  كلدافالسيد الفاضل الدكتور دمحم  .1
 ّتامعة سونن كاليجاكا اإلسبلمية اٟتكومية جوكجاكارات.

قسم اللغة العربية كأدهبا  ةرئيسا١تاجستَتة،  اينيغ ىَتنييت ةالسيدة الكرٯتة الدكتور  .4
يف احملاضرة من البداية إىل النهاية  ٍتت قد ساعديت األكادٯتي اليتكمشرف  ابوصفهك 

 الشكر. أفضل افأشكرى
، مشريفي الكرَل الذم قد الدكتور أككي سوكيماف ا١تاجستَت فضيل األستاذ .3

 أرشدٍل يف إهناء ىذا البحث، فأشكره شكرا جزيبل.
 ذ كاألستاذات يف قسم اللغة العربية كأدهبا. يٚتيع األسات .2
 كالدم احملبوبُت اللذين قد ربياٍل أحسن الًتبية.  .5
ٍت على إكماؿ تٍت بصرب كشجعت ساعديتال ريكا إيكي نورايٍليت أفضل صديق .6

 .ىذا ا١تشركع النهائي
الذين رافقوٍل يف يف فرقة )ج(  4216ٚتيع األصدقاء بقسم اللغة العربية كأدهبا  .7

ابلسعادة  مليئةلكن ك  ابلكآبة شعرأالتعلم كيف عملية التحسن. حىت ال 
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نلتقي . آمل أف مكثَتنا على كل الذكرايت اليت قدمتها لك  كمأشكر . كالضح 
ا يف ا١تستقبل القريب مع ٧تاح بعضنا.   .آمُت لكم هللا رؾابغدن

 صديقيك إ٢تاـ رزاؽ األسعات  احملبوبيف فرح كحزف: زكجي  ٍليرافقاكمن اللذين  .8
ٍل يف تنظيم ىذا البحث ْتيث يناسب ا١تعايَت اساعد افلذلا فندم أكتومو

 .ا١توجودة يف ىذا اٟتـر اٞتامعي
زيهم أحسن اٞتزاء كأ٘تٌت أف يكوف ىذا البحث انفعا يف تطوير كأسأؿ هللا عز كجل أف ٬ت
 العلـو اللغوية كاألدبية. 
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 الباب األول
 مقدمة
 

 خلفية البحث .أ 
أصبح موضوعا رئيسيا —بدكف اإلدراؾ—إف تعريف السعادة دائما

تعريفا كاسعا نسبيا جدا. كىذا  هحىت ٬تعلو حدث الناس عنو كيتناقشونو بينهم يت
صدر ىذا تو الذم ٮتتلف عن بعضهم بعضا. كيبسبب أف لكل فرد تعريف سعاد

االختبلؼ من بعض العوامل، منها: اختبلؼ ا٠تربات كالظركؼ كالعديد من 
ىذه السعادة  ككانت الطرؽ للحصوؿ على 1االحتياجات بل التطورات ا١ترجوة.

عرض  ٥4تتلفة. كمع ذل ، قد ال يقدر الفرد على اٟتصوؿ على السعادة اٟتقيقية.
السعادة ٯتكن كصفها من خبلؿ اٟتاجة  فإ( Asep Awaludinأسيب أكؿ الدين )

( أف السعادة Aristotelesكىذا ٮتتلف عن قوؿ أرسطو ) 3إىل شخصية كفؤة موثوقة.
ة ابللذة كا١تتعة، كلكن يف حياة مليئة اب١تعاٍل كما اٟتقيقية ال تتشكل يف حياة مليئ
كفقا ألرسطو تقريبا، رأل  2. (The human good)هتدؼ إىل تشكيل خَت اإلنساف

( أف السعادة ٖتقيق الرغبات ا١تادية Martin Seligman) مارتن سليجماف
من  كلكنها حسن ا١تشاعر ا١تتصدرة 5.ةدائمكالبيولوجية. كالسعادة اٟتقيقية ليست 
 األعماؿ الصاٟتات اليت يفعلها الناس.

                                                             
6 Ika, Rusdiana, Konsep Authentic Happiness Pada Remaja dalam Perspektif Teori Myers 

(Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains, Vol.2, No.6, 2161) hlm. 11 
2 Jusmiati, Konsep Kebahagian Martin Seligman: Sebuah Penelitian Awal (Jurnal: Rautsan 

Fikr, Vol. 61 No. 2 Desember 2161), hlm. 191 
1 Asep, Awaludin, Martin Seligman Seligman And Avicenna On Happiness (Universitas 

Darussalam Gontor (UNIDA): Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 6, No. 6, Februari 2161), 

hlm. 6 
6 Nicholas, White, A Brief History Of Happiness (New Jersey: Wiley-Blaackwell, 2111), 

hlm. 66 
9 Martin, Seligman, Authentic Happiness: Using The New Positive Psychology To Realize 

Your Potential For Lasting Fulfillment (New York: New York Press, 2112), hlm. 8 
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ترتبط السعادة بنفسية اإلنساف ارتباطا قواي. نرل كأف النفسية دائما  
األمراض  إف مارتن سليجمافقاؿ  6ترتبط ابألمراض النفسية كاكتئاب كفصاـ كغَته.

ة مهما ٘تت بعض معاٞتتها، كلكن يف اٟتقيقة يشعر الناس على أهنم ْتاجة إىل ا١تعاٞت
القدَل ابٞتديد كا٠تَت. كحىت اآلف، يركز علم  منفسها١تستمرة بل إزالة مرضهم كتبديل 

النفس يف رسالتو لعبلج األمراض النفسية كإعادهتا من نقطتها السلبية إىل نقطة 
صفرىا كال ٭تاكؿ الوصوؿ إىل نقطتها اإل٬تابية. كانطبلقا من ىذا األمر، اكتشف 

٬تابية إبثبات عبارتو "إف اإلنساف يف األساس سعيد" كقاؿ مارتُت النظرية النفسية اإل
كنستنبط ىنا أف مارتُت يريد  7علم النفس ينبغي أف يصبح أتكيدا ٢تذه العبارة. إف

 تغيَت طريقة التفكَت لدل علماء النفس ّتانب إىل طريقة التفكَت لدل ا١ترضى.
ل كالفضائل اليت ككانت يف الدراسة النفسية اإل٬تابية دراسة عن أشكاؿ القو 

قادرة على جعل أحد انجحا للوصوؿ إىل ىدؼ حياتو. كلذل ، سيبتهج اإلنساف 
البحث عن مهارة  علم النفس دراسة فرعالأما االىتماـ الرئيسي من فحق االبتهاج. 

فرد أك ٚتاعة كتطورىا حىت تكوف قادرة على مساعدتو للوصوؿ إىل ترقية جودة حياتو 
حياتو األفضل كاألكثر معٌت كسعادة(. كاخًتع مارتُت بعد  )من حياتو العادية إىل

ذل  ٥تططا أك منهجا يتعلق أبمور إ٬تابية ٭تتملها الناس. كٝتي ىذا ا١تخطط بقوة 
 (.virtues) كالفضيلة( character strengthsشخصية )

 Christopherككريستوفر بيًتسوف ) مارتن سليجماففالفضيلة يعتربىا 

Petersonإف الفضيلة  8ا ٝتة رئيسية يستخدمها الفبلسفة كا١تتدينوف.( على أهن
أقساـ، كىي: اٟتكمة  6شاملة كمهمة الستمرار بقاء اإلنساف. تنقسيم الفضيلة إىل 

 كالشجاعة كاإلنسانية كالعدالة كالبساطة كالتعايل.

                                                             
1 Martin, Seligman, Authentic Happiness: Menciptakan Kebahagiaan Dengan Psikologi 

Positif (Bandung: Penerbit Mizan), hlm. 61 
1 Jusmiati, Konsep Kebahagian Martin Seligman: Sebuah Penelitian, hlm. 111 
8 Christopher, Martin, Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification 

(New York: Oxford University Press, 2116), hlm. 61 
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 42إهنا عنصر نفسي لتكوين الفضيلة كيتكوف من  قوة الشخصيةأما ف
 كالوجهةر كحب االستطبلع كالعقل ا١تنفتح كحب التعلم ، كىي: االبتكاشكبل

كالشجاعة كا١تثابرة كالتكامل كا١تتانة كاٟتب كاللطف كالذكاء االجتماعي كالوطنية 
 ماؿاٞتكالعدالة كالرائسة كالعفو كاٟتناف كالتواضع كاٟتكمة كالنظاـ كالتقدير على 

ر، تتكوف الفضيلة من عدة كالشكر كالرجاء كالفكاىة كالركحانية. كابختصا تميزالك 
قوة الشخصية. كمن ا١تستحسن أف ٯتتل  أحد العديد من قوة الشخصية من كل 

 فضيلة.
كتبها أديب فرنسي اٝتو برانردين دم   قيقيةاٟت الركاية ىي الفضيلة الركاية
عن األنفس الصفية اليت  (. ٖتكي الركايةBernardin de San Pierreساف بيَت )

اية الطبيعة. كقاـ بعد ذل  مصطفى لطفي ا١تنفلوطي بتكييف ٪تت كتطورت ٖتت رع
ا١تأخوذة  الركايةْتيث إنو أديب مصرم مشهور بكثَت من الًتٚتة ككتابة  الركايةىذه 
أبم حاؿ كاف  قبوؿ اٟتياةيف عن الكفاح  الركايةكٖتكي ىذه  رنسية.ا١تسرحية الفمن 

ا١تليئة ٔتعاٍل  الركايةكتشَت ىذه  عن طريقة احملافظة على قيم قوة الشخصية كالفضيلة.
اٟتياة إىل أف احملافظة على قيم قوة الشخصية كالفضيلة أمر رئيسي. كتعلمنا ىذه 

ابٟتياة كما ىي ألف اٟتياة ليست الرغبة  الركحقبوؿ أف السعادة قد ٧تدىا يف  الركاية
ياة ٤تاكلة للوصوؿ إىل معاٍل اٟت هانكلكللحصوؿ على اآلماؿ الدنياكية فحسب، 

 الرفيعة.
 يف ١تن يعيشٗتتلف ابلفعل عن اٟتياة تل  اٟتياة ا١تذكورة يف السابقة ك 

، بل تعترب غَت معقولة. ككثرة احتياجات اٟتياة يف ىذا العصر اٟتديث ٕتعل ا١تدف
كىذا اٟتاؿ   .قلبو كعقلوا١تادية كال إىل صحة  توكرفاىي نوببطاإلنساف يهتم كثَتا 

د من القضااي الصحية أك األمراض الصحية اليـو مشهورة يسبب إىل أف تصبح العدي
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كمتنوعة. حىت لؤلسف، أصبح إهناء اٟتياة ابالنتحار حادثة إخبارية يف كثَت من 
 9الوسائل االجتماعية كىا ىي اٟتياة اليت تعترب حياة بدائية.

. كا١تميزة ىنا شخصية ةكالد٭تملها منذ  دفر كىذا األمر يرتبط ٔتميزة كل 
ا تصرفات اإلنساف تعٍت يف تفضيل القيم األخبلقية ٦تا تتعلق ابلسلبيات تصف هب

كاإل٬تابيات أك الصحيح كا٠تطإ. كيتحيز الفرد الذم لو شخصية إ٬تابية إىل إعطاء 
 الركايةكىي من إحدل الشخصيات ا١توجودة يف  فرجيٍتالتقييم اٞتيد يف حياتو، مثل 

كانت حياهتا مليئة ابلنقصاف كاٟتقارة   ١تصطفى لطفي ا١تنفلوطي حيث مهما الفضيلة
كا١تعاانة، كلكن بدال من ذل ، تزدىر يف نفسها قوة شخصيتها كفضيلتها بل ىي 

 من قسوات اٟتياة. اأمهمستعدة لتضحية كل شيء ٟتل ٤تل 
ك٪تكن االستنباط ىنا أف قوة الشخصية كالفضيلة عنصر ٯتكن امتبلكو من 

إىل  دراسة الباحثة   هتتمة يف عمل أديب حىت خبلؿ عملية دراسة الشخصية ا١توجود
عن الكفاح يف  الفضيلة الركايةىذا ا١تبحث بوجود بعض األسباب. أكال، ٖتكي 

هبا ابلتفاؤؿ كالعديد من اال٧تارات  أف ٘تر البداٟتياة كالقبوؿ هبا. كتل  اٟتياة 
ا١توجودة  الفضائل مبقيابنشراح القلب كالسركر كىذا مرتبط جدا  كا١تعاٍل. مث ا١تركر هبا

يف نفس فرد. فهذه األمور ٕتذب الباحثة للقياـ هبذا البحث ألف الكفاح كالقبوؿ يف 
اٟتياة يصبح دائما موضوعا يتحدث الناس عنو يف ٚتيع أ٨تاء العامل. كىذا ا١تبحث 

لشخصية كالفضيلة اليت عرضها مارتن موافق ابلنظرية النفسية اإل٬تابية كقوة ا
وفر بيًتسوف. اثنيا، كاف األساليب اللغوية اليت يستخدمها مصطفي ف ككريستامسليج

جودة جيدة. كىذا بسبب أف  لكنها ذمكبسيطة لطفي ا١تنفلوطي يف أعمالو سهلة 
أعمالو األدبية مليئة دائما اب١تعاٍل. ٘تاشيا مع ىدؼ العمل األديب يعٍت تبليغ الرسالة 

ة أم ْتث يستخدـ قوة الشخصية اثلثا، مل ٕتد الباحث 12جيدا كاٗتاذ منفعتها.
                                                             

1 Matthew, Hergenhan, Pengantar Teori-teori Kepribadian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2161, Edisi Kedelapan, Cet.6), hlm. 818 
61 Zulfahnur, Lingkup Ilmu Sastra: Teori Saastra, Sejarah Sastra, Dan Kritik Sasrra, Serta 

Hubungan Antara Ketiganya, hlm. 69 
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كموضوعو ا١تادم حىت تستنبط الباحثة   الفضيلة الركايةكالفضيلة كموضوعو الرٝتي ك 
 على أف ىذا البحث ٯتكن القياـ بو.

كيهدؼ ىذا البحث إىل فهم أشكاؿ قوة الشخصية اٟتسنة ا١توجودة يف 
منظور علم النفس. ١تصطفى لطفي ا١تنفلوطي كإظهارىا استنادا إىل  الفضيلة الركاية

يف الوصوؿ إىل  القوة ا١تميزةكيهدؼ ىذا البحث بشكل غَت مباشر إىل اكشاؼ 
أصالة تل  السعادة. كيركز ىذا البحث فقط يف ٖتليل الشخصية الرئيسية لئلانث 

 األخبلقية ةقيمتعٍت فرجيٍت ألف ٕتد الباحثة أف ىذه الشخصية تضمن األكثر من 
ظرية النفسية اإل٬تابية خاصة من دراسة قوة الشخصية اليت مت عرضها من خبلؿ الن

 كالفضيلة.
 

 حتديد البحث .ب 
بناء على خلفية البحث اليت مت عرضها سابقا، ٖتدد الباحثة ىذا البحث 

 ابألمور التالية:
)فرجيٍت(  شكل قوة الشخصية كالفضيلة ا١توجودة يف الشخصية الرئيسية ما .1

 لوطي؟١تصطفى لطفي ا١تنف الفضيلة الركايةيف 
 الركايةا١توجودة يف الشخصية الرئيسية )فرجيٍت( يف  القوة ا١تميزةكانت   ما .4

 ١تصطفي لطفي ا١تنفلوطي؟ الفضيلة
 

 أغراض البحث .ج 
 استنادا إىل ٖتديد البحث السابق، مت ٖتليل ىذا البحث ابلغرض التايل:

يف  فرجيٍتالكتشاؼ أشكاؿ قوة الشخصية كالفضيلة ا١توجودة يف شخصية  .1
 ١تصطفى لطفي ا١تنفلوطي. الفضيلة ةالركاي
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١تصطفي لطفي  الفضيلة الركايةاليت ٘تتلكها فرجيٍت يف  القوة ا١تميزة١تعرفة  .4
 ا١تنفلوطي.
 

 فوائد البحث .د 
ينبغي أف يكوف البحث قادرا على تقدَل ا١تسا٫تات ٕتاه تطور العلـو 

ما نظراي أك على أغراض ىذا البحث، ٧تد منها فائدتُت عموما، إ عتمادااك كتقدمها. 
 عمليا.
 النظرية الفوائد .1

إف الفائدة النظرية فائدة ترتبط بتطوير العلـو األكادمية. كيرجى 
أف يكوف ىذا البحث انفعا بتقدَل ا١تسا٫تات الفكرية كتوسيع ا١تفاىيم 
كالنظرايت من البحوث اليت تناسب ٔتجاؿ علم ىذا البحث. كالفوائد 

 النظرية من ىذا البحث تعٍت:
ا١تسا٫تات كتعرؼ النظرية النفسية اإل٬تابية خاصة قوة الشخصية تقدَل . أ

 أبهنا قد تستخدـ يف البحث الذم يتخذ األدب موضوعا لو.
يرجى أف تكوف نتائج ىذا البحث موضوع ا١تقارنة عند البحوث . ب

 القادمة ا١تناسبة ٔتجاؿ دراسة ىذا البحث.
 الفوائد العملية .4

البحث بشكل مياشر  إف الفوائد العملية فوائد حصل عليها
 منها:كٯتكن للمجتمع استخدامها. ففوائد ىذا البحث العملية 

١تصطفى لطفي  الفضيلة الركايةتقدَل ا١تساعدة للقراء يف فهم مضموف .أ 
 ا١تنفلوطي.

اإلثبات أبف األدب كسيلة لتحقيق الًتبية األخبلقية اٞتيدة. كىذا .ب 
من خبلؿ  موافقا بدكر األدب كىدفو )كوسيلة لتطوير األخبلؽ



7 
 

اإلدراكية كتفكَت القارئ( ككذل  هبدؼ رئيسي لعلم النفس اإل٬تايب 
 )تطوير مهارة اإلنساف(.

اٞتامعية: يرجى أف يكوف البحث كسيلة لًتقية ا١تعارؼ  للقراءكالفائدة .ج 
كا١تعلومات مرجعا يف تكوين األخبلؽ ككسيلة لًتقية القدرة على إدارة 

 .النزاعات الداخلية يف أم حاؿ كاف
ا١تعلم: ٯتكن استخداـ ىذا البحث لًتبية الطلبة  أكللمدرس كالفائدة .د 

 كتكوين أخبلقهم.
 الفائدة لؤلكادمي: أف يكوف ىذا البحث مرجع القراءة..ق 
كيرجى أف تكوف نتائج ىذا البحث مرجعا يف تطور األعماؿ األدبية .ك 

كالبحث فيها يف ا١تستقبل كخاصة أف ىذا البحث تتضمن فيو السعادة 
 قيقية.اٟت

 
 ادلكتيبالتحقيق  .ه 

شيء ٨تتاج إليو لًتقية القيم اٟتقيقية من البحوث  ا١تكتيبإف التحقيق 
السابقة اليت مت تنفيذىا. كحىت ىذا ا١تدل، مل ٕتد الباحثة أم ْتث يستخدـ النظرية 

. كبعد دقة ا١تبلحظة، ٕتد الباحثة بعض البحوث الفضيلة الركايةالنفسية اإل٬تابية ٕتاه 
 شابو ٢تذا البحث، إما من موضوعو الرٝتي أك ا١تادم، منها:اليت ت
 Fondasi Psikologi Positifا١تقالة عن علم النفس اإلسبلمي ٖتت العنواف  .1

Qur’ani: Character Strengths and Virtue dalam Tinjauan 
Psikologi Postif Al-Qur’an  حملمد دركيش ىودم كعبد ا١تعيد حيث

 ١Institut PTIQتعهد العايل لعلـو القرآف ّتاكرات )إهنما ٤تاضراف يف ا

Jakartaمشارؾ/انصح الباحث( كىو ٤تاضر يف جامعة  مؤلف( كفائزين )ك
(. UIN Imam Bonjol Padangإماـ بو٧توؿ اإلسبلمية اٟتكومية ببادنج )
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يف العبلقة بُت قوة الشخصية  4212ْتث ىذا البحث الذم مت تنفيذه سنة 
آف. كأشار ىذا البحث إىل أف ىذين ا١تفهومُت، إما كاف كالفضيلة مع القر 

علم النفس اإل٬تايب أك القرآف متساكايف يف النظر إىل إمكانية اإلنساف  
كإمكانية فطرية مت ٖتقيقها من خبلؿ قوة الشخصية كالفضيلة. كىذاف 
ا١تفهوماف يتفرقاف يف كيفية النظر إىل إمكانية اإلنساف. فاإلنساف من جهة 

أما اإلنساف يف القرآف فنفس اإل٬تايب يعتمد كثَتا على قدرتو نفسو، علم ال
 موصوؼ كمخلوؽ ذم إمكانية تًتكز يف نظاـ األلوىية.

 Autentisitas Kebahagiaan dalam Novel Putra Saljuا١تقالة ابلعنواف  .4
Karya Salman El-Bahry: Kajian Psikologi Sastra  اليت كتبها أربعة

ان مال  إبراىيم ٔتالنج كىم عبد البسيط كحسن البسرم طبلب جامعة موال
لة اجمل. كىذه ا١تقالة نشرهتا 4211كامرأة العارفة كدمحم زىدم ٛتزة يف سنة 

Haluan Sastra Budaya  يف طبعة شهر ديسمرب سنة  4رقم  ٣4تلد
اليت مليئة ابلتشجيعات عن أ٫تية اٞتهود يف  الركاية. قصت ىذه 4218

كاألمنية. كأشارت ىذه ا١تقالة إىل أف صحة السعادة يف حياة  العمل كالدراسة
 اإلنساف ٢تا ثبلثة أشكاؿ، كىي اٟتياة ا١تمتعة كاٟتياة الطيبة كاٟتياة اجملدية.

 Profil Kekuatan danا١تقالة العلمية عن علم النفس ٖتت العنواف  .3
Kebajikan pada Mahasiswa Berprestasi  اليت كتبها طالبا جامعة

 UIN Sunan Gunungانف غونونج جايت اإلسبلمية اٟتكومية )سو 

Djati كْتث ىذا البحث يف 4212(، عرفاف فهم كز١تي رمضاف يف سنة .
قوة الشخصية اليت ٯتتلكها الطلبة ذكك العديد من اإل٧تازات حىت ٕتعلهم 
ٮتتلفوف عن اآلخرين. كاستنادا إىل نظرية قوة الشخصية كالفضيلة من علم 

، حصل ىذا البحث على أف ىوالء الطلبة ارتن سليجماف٬تايب ١تالنفس اإل
 لديهم ثبلث قول الشخصية تعٍت الرجاء كا١تثابرة كالركحانية.
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 Hubungan antara Kekuatan Karakter danا١تقالة ابلعنواف  .2
Resiliansi pada Mahasiswa  اليت كتبتها راتيو أرـك ليستيانديٍت، طالبة يف

( بسيدٍل University of New South Walesيلز )جامعة نيو ساكث ك 
( Griffith Universityأسًتاليا كسارم زكية، طالبة جامعة جريفيث )

بوسط  YARSIيف كلية علم النفس يف جامعة  درسافتأبسًتاليا. ككانتا 
يف   4217جاكرات. كْتث ىذا البحث الذم مت عرضو يف أحد ا١تؤ٘تر سنة 

هة التحدايت يف العامل األكادمي حىت يشَت كفاح طبلب اٞتامعة يف مواج
إىل اٟتاجة إىل تكوين القدرة اٞتيدة على التكيف. فالقدرة على التكيف 
قدرة اإلنساف اليت ٘تكنو التكيف كالصمود يف األحواؿ الصعبة. كلذل ، مت 

اليت  ارتن سليجمافٖتليل ىذا البحث ابستخداـ النظرية النفسية اإل٬تابية ١ت
وة شخصية اإلنساف كفضيلتو. كحصل ىذا البحث على تتأسس على ق

كجود العبلقة اإل٬تابية مع بعض نتائج الفضيلة، تعٍت ا١تثابرة كالذكاء 
 االجتماعي كا١تواطنة كالركحانية كالقيادة كالشجاعة كاالنفتاح.

 :Konsep Kebahagiaan Martin Seligmanا١تقالة العلمية ابلعنواف  .5
Sebuah Penelitian Awal  اليت كتبتها جوٝتيايت، ٤تاضرة ّتامعة

يف ٣تلد  Raustan Fikrاإلسبلمية اٟتكومية ببالو. كنشرت ىذه ا١تقالة اجمللة 
. كْتثت ىذه ا١تقالة يف 4217يف طبعة شهر ديسمرب سنة  4رقم  13

كعبلقتها مع الفضيلة كا١تقارنة  مارتن سليجمافمفهـو نظرية السعادة عند 
قالة عن ا١تساكة كالفرؽ بُت نظرية السعادة كمفهـو بينهما. كْتثت ىذه ا١ت

السعادة الصوفية ا١تعركفة يف اإلسبلـ. كحصل ىذا البحث على أف اإلنساف 
يف اٟتقيقة ٯتكن أف يصل إىل السعادة اٟتقيقية. إضافة إىل ذل ، زعمت 
جوٝتيايت أف مفهـو السعادة عند مارتُت مثَت لبلىتماـ إذا نربطة ٔتفهـو 

 الصوفِت يف التصوؼ اإل٬تايب.السعادة 
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 الركايةكنستنبط من تل  الدراسات كالبحوث السابقة أف البحث يف  
مارتن ١تصطفي لطفي ا١تنفلوطي ابستخداـ مقاربة علم النفس اإل٬تايب عند  الفضيلة
مل يكن موجودا حىت ٯتكن استمرار ىذا البحث. كسَتكز ىذا البحث يف  سليجماف

لدل  القوة ا١تميزة( ك character strengths and virtuesقوة الشخصية كالفضيلة )
ككريستوفر بيًتسوف .كىذا الذم يفرؽ  مارتن سليجمافشخصيات يف عمل أديب عند 

بُت ىذا البحث كالبحوث السابقة تفريقا كبَتا ألف استخداـ نظرية قوة الشخصية 
ب أصلية ىذا مل يسبق ْتثو من قبل. كلذل ، ٯتكن حسا القوة ا١تميزةكالفضيلة ك 

 البحث كصحتو.
 

 اإلطار النظري .و 
تستخدـ الباحثة بعض النظرايت يف ىذا البحث. فالنظرية اليت تكوف 

 أساسا لو فيما يلي:

 علم النفس اإلجيايب .ٔ
. يركز سليجمافمارتن إف علم الفس اإل٬تايب فكرة جديدة عرضها 

السلوكية علم النفس اإل٬تايب خاصة يف قدرة كإمكانية ذاتية. كىذا ٮتالف 
ٯتيبلف إىل التشاـؤ على القدر كسوء الظن على  اللذافكالتحليل النفسي 
 كالككبل٫تا فقط يفهم اضطراب عقلي يف نفس اإلنساف  11صفة اإلنساف.

٭تاكؿ مساعدتو يف تطوير قدرتو إىل أقصى ا١تدل. كٮتتلف عن علم النفس 
فكاف  14بلحو،الذم يهتم كثَتا بدراسة ضعف اإلنساف كعجزه مث القياـ إبص

علم النفس اإل٬تايب يهتم كثَتا بفضيلة اإلنساف كٚتالو كقوتو. كابإلضافة إىل 
ببناء اٟتياة  يقـو علم النفس اإل٬تايب٤تاكلة إصبلح الفساد داخل النفس، 

                                                             
66 Martin, Seligman, Authentic Happiness: Menciptakan Kebahagiaan Dengan Psikologi 

Positif, hlm. 62 
62 Martin, Seligman, dan Mihaly Csikszentmihalyi, Positive Psychology: An Introduction 

(American Psychologist, Vol. 99, No. 6, Januari 2111), hlm. 9 
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ينجح على اٟتصوؿ  اٞتديدة األفضل من خبلؿ معرفة قوة اإلنساف حىت
 ، كلكنقطف عن األمراضاالجتناب  كليس من أجلالصحة كالسعادة  حالة
ؿ أيضا على كماؿ اٟتياة السعيدة األفضل. كما قالت رئيسة ٚتعية و صاٟت

(، Asosiasi Psikologi Positif Indonesiaأندكنيسية لعلم النفس اإل٬تايب)
( يف Dr. Nurlaila effendi, M.Si)ا١تاجستَتة نور ليلى أفندم  ةالدكتور 

مواجهة  فعة جوكجاكرات اٟتكومية إلنفس ّتامإحدل منتدايت مناقشة علم ا
ا١تشكلة ال تقف فقط يف إهنائها كالإصبلح فسادىا، كلكنها ْتاجة إىل 
الًتكيز يف تكوين جودة اٟتياة من خبلؿ اٟتفاظ على ا١توىبة كاإلمكانية 

 13كتطوير القوة كمساعدة الناس يف العيش عيشا منتجا مليئا اب١تعاٍل.
ث يف حقيقة اإلنساف كسعادتو. ْتثو ابلبح مارتن سليجمافكبدأ 

كبعد أف ٘تت الدراسة عن اإلنساف، استمر ْتثو يف مستول سعادة اإلنساف. 
يف  12فقاؿ أف حقيقة السعادة تتصدر من التشجيعات ا١توجودة يف كاؿ فرد.

اٟتقيقة، ٯتكن لئلنساف سيطرة حركتو ك٤تاكلتو كإرادتو. مهما كاف ال يشعر 
كن يف األساس، يستحق اإلنساف تعيُت إرادتو ابلسعادة يف تل  اٟتالة، كل

 ألجل اٟتصوؿ على حياة سعيدة.
السعادة اب١تصطلح "السعادة اٟتقيقية"  مارتن سليجمافكاصطلح 

حيث إهنا سعادة تبقى كجودىا يف ٚتيع النواحي أبدية ال مؤقتة بدكف 
 مفهـو بُت ةكبَت   ةفرقلا١تهمة االعتماد على أم حاؿ. كأصبحت ىذه النقطة 

السعادة عند سليكمن كعلماء النفس اآلخرين الذين ٯتيلوف كثَتا إىل ٖتقيق 
كلكن األسف، تظهر ىذه السعادة  15الرغبة خاصة الرغبة ا١تادية كاٞتنسية.

الثانية النتيجة جديدة تعٍت كثَت من الناس الذين يتنازعوف يف نيل السعادة 
                                                             

61 Nurlaila, Effendy, Konsep Flourishing dalam Psikologi Positif: Subjective Well-Being 

atau Berbeda? (Seminar ASEAN, 2nd Psychology & Humanity, Psychology Forum UMM, 61-21 

Februari 2161), hlm. 112 
66 Jusmiati, Konsep Kebahagiaan Martin Seligman: Sebuah Penelitian Awal, hlm. 111 
69 Jusmiati, Konsep Kebahagian Martin Seligman: Sebuah Penelitian Awal, hlm. 118 
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إلنسانية كالدينية حىت يبذلوا جهودىم بغَت االىتماـ ابآلداب كالقيم ا
 كاالجتماعية. كيف األخَت، ال ينالوف السعادة إال سعادة زائفة مؤقتة.

نو مشهور بذكاءه من بيًتسوف انضماما حيث أ فامطلب سليجمث 
كأكدا نظريتهما ّتوانب القيم اإل٬تابية كالفضيلة. كىذه  16كتفكَته الناضج.

سفية أك ٣تتمع. كىذه الفضيلة مشولية معًتفة هبا من جهة دينية كفل ةقيم
قد تضمن عدة  (cardinal virtues)السعادة تسمى بفضيلة أساسية 

كتتولد منها  (.personal strengths)ذاتية بقوة الفضيلة األخرل اليت تسمى 
 الدراسة النفسية اإل٬تابية تعٍت قوة الشخصية كالفضيلة. ٣تاؿ من ٣تاالت

 فضائلهاقوة الشخصية و  .ٕ
. كاألدب ىنا الوضوح األخبلؽكجود َت إىل إف الشخصية دائما تش

للتمييز بُت ا٠تَت كالشر كاالختيار الصريح للخَت. إضافة إىل ذل ، كاف 
سَت أحد كتشتمل فيها خياراتو كعبلقاتو مع يعترب بلورة ٚتيع  األخبلؽ

 (core self, true self)اآلخرين كدراستو حىت تتشكل منها ذاتو اٟتقيقية 
ٮتتفي بو ألجل تكييف نفسو مع  (persona, false self)كليس ٣ترد قناع 
 17تطلبات اجملتمع.

نفسي رئيسي  رو عنصكبيًتسوف  فامسليجأما قوة الشخصية عند ف
، تتكوف الفضيلة من عدة قول الشخصية. اب١تختصرك لتكوين الفضيلة. 

 كيعترب الفرد ٯتتل  الفضيلة إذا كاف ٯتتل  يف كل فضيلتو قوة أك قوتُت من
و. أك حينما ٯتتل  الفرد قوة أك قوتُت من شخصيتو فقد يعترب أنو شخصيت

 ٯتتل  شخصية حسنة.

                                                             
61 Nansook, Park, dan Martin Seligman, Christopher M. Peterson (6191-2162) (American 

Psychologist, Vol. 99, No. 6, Januari 2111), hlm. 611 
61 Nurafiqah, Binti Rosli, Pengembangan Paket “Keluhuran” Berbasis Character Strengths 

And Virtues Untuk Meningkatkan Optimisme Seorang Mahasiswa Malaysia Di Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel Malang (Skripsi, th. 2168), hlm. 8 
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الفضيلة على أهنا ٝتة رئيسية يستخدمها  ف كبيًتسوفامكعرؼ سليج
يف بقاء اٟتياة البشرية.  مةكمهالفبلسفة كا١تتدينوف ألهنا شاملة عمومية 

بتطويرىا كتعليمها كتكوف الفضيلة شاملة عمومية ألف كل اجملتمع يقوموف 
من جيل إىل جيل. كبناء على ارتباطها ابالجتماعية الثقافية العا١تية، كانت 
الفضيلة موجودة يف ٚتيع الثقافات مهما كانت تعرفها كل منها ٔتنظور 

 متفرؽ.
كيف ىذا اٟتاؿ، ال ٕتاىل الفلسفة كالدين تعليم الفضيلة كما ٬تاىلو 

آخر يف تفسَت تل  الفضيلة،  علم النفس. كمهما ٮتتلف فيلسوؼ عن
كلكنهم اتفقوا يف أهنا تتكوف من ستة عناصر تعٍت اٟتكمة كا١تعلومة؛ 
كالشجاعة؛ كاٟتب كاإلنسانية؛ كالعدالة؛ كإدارة النفس كالبساطة؛ كالتعايل 

 18كالركحانية.
أصبحت قوة الشخصية منذ البداية قضية رئيسية يف البحث النفسي 

تكوين الفرد األفضل من خبلؿ ٚتيع إمكانياتو  اإل٬تايب ألنو يفضل كيفية
حىت ٯتكن تطويرىا إىل أقصى ا١تدل. كلذل ، ٬تتاج كل فرد إىل القوة 
كالفضيلة حت ٯتكن استخدامها يف ٥تتلف ٣تاؿ اٟتياة استمتاعا ابلسعادة 

 خاصة ابٟتياة.
قوة الشخصية اليت تنتشر يف ست  42ف كبيًتسوف اممث عرؼ سليج

أما قوتو كفضيلتو ففريدا كعشوائيا.  القوة ا١تميزةالفرد  كسيشكل 19فضائل.
الفرد يوميا ١تواجهة العديد من التحدايت  هاسيستعملاليت ٯتتلكها بوعي 

 كاٟتصوؿ على السعادة. كخبلصة تل  القوة كالفضيلة يف اٞتدكؿ التايل:

 
                                                             

18
32صفاءاألعساروغٌره,السعادةالحقٌقٌة,القاهرة:دارالعٌنللنشر,ص.   

61 Christopher, Martin, Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification, 

hlm. 61 



14 
 

 



15 
 

 احلكمة أو ادلعرفة وادلعلومة .أ 
بط ابلوظيفة اإلدراكية تعٍت  اٟتكمة كا١تعلومة قيمة الفضيلة اليت ترت

 42كيفية الفرد للحصوؿ على ا١تعرفة كإدارهتا كاستخدامها ألجل الفضيلة.
 كتتكوف ىذه الفضيلة من ٜتس قول الشخصية التالية:

 اَلبتكار (ٔ
االبتكار قدرة اإلنساف إلنتاج الفكرات كالسلوؾ األصلي التكيفي. 

ساتو نفسو ك"التكيفي" ىنا يعٍت كجود ا١تسا٫تة اإل٬تابية ٟت
كقد تكوف الفكرات من األشياء اٞتديدة كقد تكوف  41كاآلخرين.

 مز٬تا من األشياء السابقة.
 حب اَلستطالع (ٕ

إف حب االستطبلع كا١توىبة كالبحث عن شيء جديد كصف ىذه 
فأصبح الفرد الذم ٯتتل  فضوؿ كبَت ال يتماسح فقط  44الشخصية.

 مع الغموض، بل ٭تبو كيرغب عميقا يف معرفتو.
 انفتاح العقل (ٖ

من  43فالعقل ا١تنفتح يعٍت تفكَت ٚتيع األشياء عميقا مبلحظتها
ٚتيع اٞتوانب ا١تهمة حيث إنو يتأسس على النظر يف الداللة اليت قد 
كجدىا رغم أهنا ٗتالف ا١تعتقدات السابقة ألف لن ٬تاىل الفرد 

 الداللة األجيد.
 

                                                             
21 Christopher, Martin, Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification, 

hlm. 16 
26 Christopher, Seligman, Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification, 

hlm. 661 
22 Christopher, Martin, Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification, 

hlm. 629 
21 Martin, Seligman, Authentic Happiness: Menciptakan Kebahagiaan Dengan Psikologi 

Positif, hlm. 128 
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 حب التعلم (ٗ
لفرد يف استخداـ يشَت حب التعلم بشكل مباشر إىل كيفية ا

ا١تعلومات كا١تهارة اٞتديدة. كيف كثَت من األحياف، تواجو عملية 
اٟتصوؿ على ا١تهارة شعورا إ٬تابيا داخل النفس كما حدث يف 

 42االقتناع من ٖتقيق الرغبات.
 الوجهة (٘

٘تتل  ىذه الشخصية منظورا مشوليا ٕتاه العامل، حىت تقدر على فهم 
لفرد إىل مشاعره كعقبلنيتو حُت كسوؼ ينظر ا 45نفسو كاآلجرين.
 أيخذ قرارا.

 
 العزم .ب 

إف العـز قدرة الفرد على مواجهة الصعوبة كمقاكمة اإلغراء أك على 
ك٨تتاج إىل مقاكمة  46األقل إهنا تشجيعو الذم ٭تتاج إىل إعادة الفحص.

شدة الصعوبة للوصوؿ إىل ىذه مؤىلة ىذه الشخصية. كتتكوف ىذه 
 خصية، كىي:الفضيلة من أربع قول الش

 الشجاعة (ٔ
إف الشجاعة اٟتقيقية قدرة الفرد لفعل ما ٬تتاح إليو كما ٬تب عليو 

كمن اٞتانب النفسي، تشمل قوة الشجاعة  47فعلو رغم أنو خائف.
 48على ثبلثة أمور: الشجاعة اٞتسمية كالركحية كالنفسية.

                                                             
26 Christopher, Martin, Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification, 

hlm. 611 
29 Irfan, Zulmi, Kekuatan Karakter dan Kebajikan Pada Mahasiswa Berprestasi: 

Psymphatic, hlm. 611 
21 Christopher, Martin, Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification, 

hlm. 611 
21 Christopher, Martin, Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification, 

hlm. 611 
28 Darwis, dkk., Fondasi Psikologi Positif Qur’ani: Character Strengths And Virtue Dalam 

Tinjauan Psikologi Positif Dan Al-Quran, hlm. 12 
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 ادلثابرة (ٕ
ءىا مهما  ا١تثابرة شعور طوعي حملاكلة إهناء ٚتيع األمور اليت مت إبدا
كىو الذم  49كاف يواجو العديد من العراقل أك الصعوابت أك اليأس.

اتصف هبذه الشخصية سيحاكؿ دائما إبهناء مشاكلو سعيدا دكف 
 32الشكوات.

 التكامل (ٖ
كالصدؽ ىنا ليس إال الكبلـ  31التكامل صدؽ الفرد مع نفسو.

السديد كلكن أف يعيش عيشا صادقا كمنفتحا على مشاعره بغَت 
 34ىر.التظا

 ادلتانة (ٗ
كالفرد الذم  33ا١تتانة حادثة متحركة تتعلق بنفسية الفرد كجسميتو.

ٯتتل  ىذه الشخصية ىو الذم يتحمس دائما كيعرب ٛتاستو ليس 
 32إال يف االنتاجية كأنشطتو اليومية كلكن يف التعامل مع اآلخرين.

كلذل ، ينقل ىذا الفرد أغلبية الطاقة اإل٬تابية إىل من ٬تالسو. 
فة إىل ذل ، ٯتيل ىذا الفرد إىل أنو قادر على مواجهة أم إضا

 مشكلة ابلسهولة.
 
 

                                                             
21 Christopher, Martin, Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification, 

hlm. 211 
11 Martin, Seligman, Authentic Happiness: Menciptakan Kebahagiaan Dengan Psikologi 

Positif, hlm. 119 
16 Christopher, Martin, Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification, 

hlm. 291 
12 Martin, Seligman, Authentic Happiness: Menciptakan Kebahagiaan Dengan Psikologi 

Positif, hlm. 111 
11 Christopher, Martin, Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification, 

hlm. 216 
34 Christopher, Martin, Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification, 

hlm. 211 
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 اإلنسانية .ج 
تتجلى ىذه الفضيلة يف التفاعبلت االجتماعية اإل٬تابية مع اآلخرين، 
مثل الصداقات كالتعرؼ على شخص كا١تعامبلت الدافئة مع األسرة 

بل٫تا يتفارقاف يف أما كفكتشابو ىذه الفضيلة مع فضيلة العدالة.  35كغَتىا.
 36أف اإلنسانية شخصية بينما كانت العدالة اجتماعية على نطاؽ أكسع.

 كتتكوف ىذه الفضيلة من ثبلث قول الشخصية التالية:
 احلب (ٔ

مثل:  37يقصد اٟتب يف علم النفس اإل٬تايب أبنو اٟتب ا١تتبادؿ،
احًتاـ العبلقة كالقرابة مع اآلخرين مث اٟتصوؿ على نفس الشعور 

 38عاملة.كا١ت
 اللطف والكرم (ٕ

أعطى اللطف مسا٫تة كبَتة يف حياة اآلخرين، إما كانت انفعة أـ 
ال، مع األسباب أك بدكهنا، ألجل نفسو أك اآلخرين. كقد يتطلب 
ىذا ا١توقف ٦تن يتصف بو تنحية رغبتو كاحتياجتو طوعيا ألجل 

 39اآلخرين الذين ٭تتاجوف إىل مساعدتو أكثر.
 الذكاء اَلجتماعي (ٖ

لذكاء االجتماعي قدرة الفرد على إدارة ا١تعلومات لفهم نفسو أك إف ا
 حىت يسهل لتقدَل الردكد اٞتيد كاألنسب ٕتاىهم. 22اآلخرين
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 العدالة .د 
إف العدالة شخصية كاسعة كمناسبة للمفاعبلت بُت األفراد أك 

أك تعترب اٟتياة السليمة يف ا١تعامبلت االجتماعية. كأصبحت  21اجملتمعات
يعٍت  24النفسي إحدل طرؽ التقييم األخبلقي الوجهةمن  ىذه الفضيلة

عملية تعيُت الصحيح أك ا٠تطإ أخبلقيا. كتظهر من ىذه العملية فضيلة 
كتتكوف ىذه الفضيلة من ثبلث  23العدالة من خبلؿ األنشطة االجتماعية.

 قول الشخصية، كىي:
 الوطنية/العضوية يف مجاعة (ٔ

 22يف أمور اٞتماعة احمللية.كٯتيل الفرد هبذه الشخصية إىل النشط 
 الفرد يف ٚتاعتو.عضوية كسًتقي ىذه الشخصية شعور 

 العدالة/ادلساواة (ٕ
كالتقييم األخبلقي تعنيُت شيء  25العدالة نتيجة التقييم أخبلقيا.

أكاف صحيحا أك خطأ أك ٦تنوعا أخبلقيا. كسوؼ يعامل الفرد الذم 
 ٯتتل  العدالة اآلخرين سواسيا ال فرؽ بينهم.

 ائسةالر  (ٖ
معُت جودة الفرد يف عكس التشجيع كالكفاءة يف الرائسة تعترب 

كىو  26البحث عن دكره كالرئيس كالوصوؿ إليو كالنجاح يف تنفيذه.
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 27الذم ٯتتل  ىذه الشخصية لو كفاءة يف إدارة األنشطة كمراقبتها
كيف نفس الوقت،  فعاليا.فأصبح قادرا على تنفيذ كظائف فرقتو 

حاكلة اٟتفاظ على عبلقة جيدة بُت كل عضو سيقـو ىذا الفرد ٔت
 الفرقة.
 

 البساطة .ه 
 28إف البساطة تعبَت عن الرغبة كاإلرادة بطريقة الئقة كمعتدلة.

. كٖتكم ىذه الفضيلة  29كالبساطة شكل إنكار الذات ا١تطابق ٟتذر ككـر
اإلسراؼ يف العديد من األمور. كتتكوف ىذه الفضيلة من أربع قول 

 الشخصية، كىي:
 و واحلنانالعف (ٔ

إف العفو إرادة النفس )بدكف اإلجبار من اآلخر( لتحويل األمور 
السيئة إىل اإل٬تابية بدال من اٟتصوؿ على السلبية )االنتقاـ 

 52كالتجنب(.
 التواضع (ٕ

إف التواضع ٤تاكلة اٟتصوؿ على اإل٧تاز يف اٟتياة دكف التفجر كال 
ه. كلن يفكر أبنو خَت من غَت  51مبالغة يف تقدير النفس أك الشعور

الفرد هبذه الشخصية ليكوف تركيزا رئيسيا كال يف التباىي أك البحث 
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كىذا بسبب أنو يعترب نفسو ليس األكثر ٦تيزة.  54عن الشهرة.
فا٢تزائم كا١تكاسب كا١تمتلكات كالرأل الشخصي ليست مهمة 

 ابلنسبة لو.
 احلكمة/احلذر (ٖ

التفكَت إف اٟتذر شكل من أشكاؿ اإلىتماـ اب١تستقبل، بوجود 
كإدارة النفس حيث ٯتكن الوصوؿ هبا إىل ا٢تدؼ الطويل ا١تدل 

اٟتذر ىنا يعٌت انتظار ا١تعلومات كاالستماع إليها حىت يتم  53فعاليا.
 52ٕتميعها ٘تاما.

 النظام (ٗ
يعترب تنظيم النفس ٖتكما على االستجاابت ١تتابعة معايَت معينة 

طرة مشاعره كيقدر الفرد ذك ىذه الشخصية على سي 55كتلبيتها.
كإذا  56كنفسو كإرادتو كالدفع الظاىر يف الوقت غَت ا١تناسب بسهولة.

أصابتو السيئات، سوؼ ينظم ىذا الفرد مشاعره بسهولة مث ٭تاكؿ 
 البحث عن ا١تخرج هبدكء كفرح.

 
 التعايل .و 

التعايل أك ا١تعركؼ ابلركحانية قوة ا١تشاعر اليت توصل الفرد ٔتا خارج 
لف التعايل عن الركحانية كي ٯتكن ألم فرد كٮتت 57نفسو )العامل(.
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كلذل ، كاف التعايل نظاـ القيمة األخبلقية حىت تقدر على  58استخدامو.
 تشجيع الفرد. كتتكوف ىذه الفضيلة من ٜتس قول الشخصية، كىي:

 متيزو  التقدير على مجال (ٔ
إف التقدير على اٞتماؿ كالتميز قدرة فرد للبحث عن الفضيلة 

حىت يسهل  59 االجتماعي كمعرفتهما كالتمتع هبماا١تلموسة كالعامل
 لنيل السعادة يف حياتو اليومية.

 اإلمتان (ٕ
عبارة التعجب كالشكر كالتقدير على أم عطية يف  إف اإلمتاف

حىت يقدر الفرد حياتو أكثر كيقدر كجود اآلخرين يف نفسو  62اٟتياة
 61كاالعتبار أف حياتو عطية.

 الرجاء (ٖ
كيدـك ا١تتصف هبا يف  64لى ا١تستقبل.إف الرجاء شكل التفاؤؿ ع
إضافة إىل الرجاء، سيقـو ىذا الفرد  63الرجاء على ا٠تَت ١تستقبلو.

بتخطيط العديد من ا٠تطوات كالعمل هبا ألجل الوصوؿ إىل ما 
رجاه. إذف، سيشعر ىذا الفرد أبف رجاؤه سوؼ يتحقق ابلفعل 

 مهما كاف مليئا ابلتحدايت.
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 النكتة(ٗ
معرفتها بدال من تعريفها. ك٢تا بعض ا١تعاٍل، على  تسهل النكتة

(القدرة على 3(اٟتفاظ على السركر كا١تشاعر 4(حب اللعبة 1منها: 
كمن ا١تؤكد أف الفرد ا١تتصف  62جعل اآلخر متبسما أك ضاحكا.

 هبذه الشخصية ٤تبوب عند اآلخرين حولو كينتظركف حضوره.
 الروحانية(٘

االعتقاد بوجود القوة القوية إف الركحانية إٯتاف كتطبيق يستند إىل 
ككاف ىذا االعتقاد مستقرا كمنتشرا  65خارج الذات )غَت ملموسة(.

كمقنعا مث يشكل األفعاؿ اليت ٯتكن اٟتصوؿ هبا على السبلـ. كقد 
يكوف الغرض كا١تعٌت خارج الذات يف شكل فسلفة اٟتياة اليت يستند 

ف كليهما يعُت الفرد إليها )الركحانية( أك يف الشكل الديٍت حيث إ
 موقفو يف العامل.

 القوة ادلميزة.ٗ
" إبهنا ٝتة خاصة لفرد القوة ا١تميزةف كبيًتسوف مصطلحا "امعرؼ سليج

رغم من أف  66٘تكن رؤيتها من خبلؿ قول الشخصية ا٠تمس العليا اليت ٯتتلكها،
كيكوف معيار ىذه  67بعض البالغُت ال ٯتتلكوف إال قوتُت إىل أربع قول ا١تميزة.

وة أف ٯتتل  الفرد الشعور ابالنتماء كا٢تدؼ كالرغبة الستخدامها كالشعور الق
ابلعاطفة حُت إظهار تل  القوة. إضافة إىل ذل ، تعًتؼ القواة األخرل هبذه 
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قوة تكتشف كغالبا تظهر يف حياة الفرد  القوة ا١تميزةالقوة. كلذل  تعترب 
 68اليومية.

إحدل ىذه القول ا٠تمس  . ابلرغم من أفالقوة ا١تميزةإف لكل فرد 
تعترب إجبارا كال أتيت من نفسو )ال أتيت طبيعيا(، كلكن ال تزاؿ ىذه القوة تسمى 

 69بشرط أف ال تزاؿ جيدة عند استخدامها. لقوة ا١تميزةاب
ٯتكن الوصوؿ إىل النجاح كأعمق الرضى العاطفي من خبلؿ استخداـ 

األمر أفضل بدال من ٤تاكلة كتطويرىا يف اٟتياة اليومية. كىذا  القوة ا١تميزة
إصبلح نقط الضعف. كلذل ، يرجو علم النفس اإل٬تايب أف يستخدـ كل فرد 

 72قوة ٦تيزتو يف كثَت من األحياف يف حياتو اليومية.
 

 منهج البحث .ز 

ينبغي أف يقـو البحث بتخطيط منهجو منذ البداية. فمنهج البحث 
ىت يتم القياـ بذل  البحث ترتيب منظم من األفعاؿ اليت ٨تتاج إىل تنفيذىا ح

 عن قصد ك٭تصل على أقص التنائج.

 نوع البحث .ٔ
يستخدـ ىذا البحث منهجا أكثر استخداما يعٍت منهجا كصفيا 
نوعيا. كىذا البحث معركؼ ابلبحث الذم ال يستخدـ حساب األرقاـ 
الذم أنسب استخداما لتحليل البياانت فحسب. كتبدأ عملية ىذا البحث 

 مث نصنيفها مث ٖتليلها. من ٚتع البياانت
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 مصدر البياانت .ٕ
ينقسم مصدر ىذا البحث عموما إىل قسمُت يعٍت ا١تصدر الرئيسي 

١تصطفى  الفضيلة الركايةأما ا١تصدر الرئيسي يف ىذا البحث فكاإلضايف. 
لطفي ا١تنفلوطي. كمصدره اإلضايف كتب كْتوث ك٣تبلت كمقاالت إنًتنيتية 

 تتعلق هبذا البحث قد تدعمو.
 يقة مجع البياانتطر  .ٖ

يستخدـ ىذا البحث طريقة تدكين ا١تبلحظة كالطريقة ا١تكتبية يف 
 ٚتع البياانت. كٗتط الباحثة ا٠تطوات التالية للحصوؿ على البياانت ا١ترادة:

١تصطفى لطفي ا١تنفلوطي مشوليا  الفضيلة الركايةتبدأ ىذه الطريقة بقراءة . أ
 ىل ْتثها.كمتكررا مث تدكين ا١تبلحظات اليت ٖتتاج إ

البحث عن مصدر البياانت اليت ٢تا نفس ا١توضوع يعٍت علم النفس . ب
 اإل٬تايب كقوة الشخصية كالفضيلة كالسعادة.

 حتليل البياانت .ٗ
تستخدـ الباحثة ٖتليبل كصفيا يف ىذا البحث حيث إنو منهجا 
توصف بو البياانت اليت مت ٖتليلها ابستخداـ النظرايت األساسية ا١تتعلقة هبذا 

. كيًتكز ىذا البحث ارتن سليجمافبحث تعٍت النظرية النفسية اإل٬تابية ١تال
فقط يف البياانت يف شكل كلمة كردت من كبلـ الشخصية كاٟتادثة كصورة 

 ١تصطفى لطفي ا١تنفلوطي. الفضيلة الركايةاٟتبكة ا١توجودة يف 
 

 نظام البحث .ح 
يهدؼ نظاـ البحث إىل تقدَل كصف تنظيمي على ْتث جارم حىت 
ٯتكن اٟتصوؿ على ملخص نتائج البحث ابلسهولة. كلذل ، تقسم الباحثة 

 نظاـ ىذا البحث إىل عدة أبواب:
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فالباب األكؿ يتكوف من خلفية البحث كٖتديده كأغراضو كفوائده 
 كالتحقيق ا١تكتيب كاإلطار النظرم كمنهج البحث كنظامو.

ا١تنفلوطي  أما الباب الثاٍل يتكوف من السَتة الذاتية ١تصطفى لطفيف
 .الفضيلة الركايةكصورة عامة من 

ابستخداـ النظرية  الفضيلة الركايةكيتكوف الباب الثالث من ٖتليل 
اليت تتحدث عن قوة الشخصية كالفضيلة  ارتن سليجمافالنفسية اإل٬تابية ١ت

 .الركايةاليت ٘تتلكها شخصية رئيسية لئلانث يف ىذه  القوة ا١تميزةك 
 من ا٠تا٘تة اليت تتضمن فيها ا٠تبلصة كاالقًتاحة.كيتكوف الباب الرابع 
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 الباب الرابع
 اخلامتة
 

 اخلالصة . أ
قوة ال ككذل  كالفضيلة، الشخصية قوة استكشاؼ إىل الدراسة ىذه هتدؼ

 على بناء. ا١تنفلوطي لطفي ١تصطفى الفضيلة الركاية يف فَتجيٍت لشخصية ا١تميزة
 :التالية االستنتاجات بلصاستخ ٯتكن إجراؤه مت الذم البحث بياانت ٖتليل

 نقاط ٚتيع بُت من. جدا قوية فَتجيٍتالىت ٘تتل  هبا  الشخصية قوة ،أكال
 تلكها،٘ت ال شخصيات ٢2تا  بقيت ا،حرف 42 إىل تصل اليت الشخصية يف القوة
 42 من ا١تكونة الشخصيات. كالقيادة كالعدالة، كالتواضع، الفضوؿ،: كىي

 حب الفكاىة، االمتناف، األمل، ،كالرباعة ٞتماؿاتكرَل  الركحانية،: ىي شخصية
 اٟتب، ا١تركنة، ا١تثابرة، الشجاعة، النزاىة، اإلبداع، االنفتاح، ،الوجهة التعلم،
. ا١تواطنة، كاٟتكمة ،الرٛتة، التسامح، الذايت التنظيماالجتماعي،  الذكاء اللطف،

. فَتجيٍت عادةس جودة على الشخصية ىذه يف القوة نقاط اكتماؿ عدـ ؤثري الك 
 هناية يف اأهن من الرغم على. احياهت يف قيقيةاٟت سعادةال ٖتقيق اٯتكنهبل العكس 

 فإف اشخصيته قوة فوائد إىل ابلنظر هاكلكن مبكرة، سن يف وت٘ت أف الركاية
 هناية يف اٟتاؿ ىو كما. اٟتياة يف رئيس كل شيء ىو الفضائل على اٟتفاظ
 اٞتزر، كسكاف ،اكجَتاهن ،اعائلته قلوب يف اعميق ار أث اكفاهت تركت رحلتها الركاية
مغادرة  يسمعوف عندما اأيض يبكوف كانوا اأبد يبكوا مل الذين األشخاص كحىت
 .كفاهتا
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 اٞتماؿ كتكرَل الركحانية يف فَتجيٍت لشخصية القوة ا١تميزة تكمن ا،اثني
: هامثل دينية،ال الطقوس من الكثَت يؤدم ٕتعلو متدين كفرد الركحانية. كالرباعة
 العثور من تمكنت حىت. كالرباعة ابٞتماؿ اأيض مسركر ىوكما   الصبلةالدعاء ك 
 يف ٖتدث اليت الصغَتة األشياء من أتيت كانت مهما بسهولة السعادة على
ْتيث . اغالب اليومية احياهت يف يستخدمهما ما ا١تميزاتف القواتف ىااتف. احياهت
 تكرَل كزايدة الركحانية زايدة خبلؿ من.ياةاٟت مرارة ٕتاكز على قادرة كوفت
 الناس من كثَتعند   ٤تبوبة فَتجيٍت شخصية صارت لذل  ،كالرباعة ٞتماؿا

 ٟتياةا ية للوصوؿ إىلمثال موتخدسفهذا ما ٯتكن لنا ن. شخصيتها قوة بسبب
 القوة نقاط كاستخداـ اٟتياة يف الشخصية قوة على اٟتفاظ خبلؿ من اٞتيدة
 مع. السعادة لتحقيق طريقة أفضل كىذه ىي األحياف من َتكث يف الفريدة
ابلنسبة  كالعيوب، ابلتجارب مليئةمهما كانت  ياةاٟت كرمر هتوف  أف ٯتكن كليهما
 ا١توجودة ا١تشاكلحل  على يًتكز ْتيث ما ينقص إصبلحعلى  اكلةإىل احمل
 .فحسب
 

 اَلقرتاحات . ب
 ال أنو الباحث أدرؾ ،الدراسة ىذه نتائج على االطبلع بعداستباف األمر 

 زمبلئنا من الباحث أمل. إبصبلح متابعتها ٬تب اليت النواقص على كاقعا يزاؿ
 الفضيلة القيم من االستفادة خبلؿ من جودتنا نطور أف األدب يف الباحثُت
 ١تصطفى الفضيلة الركاية مثل. القيمة عايل لؤلدب ا١تختلفة األشكاؿ يف ا١توجودة
 القيمة عاليةذات  اٟتياتية التجاربىناؾ  الركاية ىذه يف ألف ،ا١تنفلوطي لطفي
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 يف أك االجتماعية اٟتياة يف سواء ذايت، كتعليم استخدامها ٯتكننا اليت الكثَتة
 كعقل قلب على ابٟتفاظ أم اختياران ىي اٟتقيقية السعادة. الفردية اٟتياة
أخَتا  تهيفسين .أبم حا٢تا كاف اٟتياةقناعة ك  السلوؾ، على كاٟتفاظ نظيف،
 .بسهولة اٟتقيقية السعادة ٖتقيقعلى  ابلتأكيد
 اإل٬تايب النفس علم أف يفهموا ٚتيعا الناس عامةمن  راجيا الباحث أراد
 يف أيمل الباحث ألف ىذاك . الشخصية يف كالفضائل القوة نقاط دراسةفضبل عن 

 كهدؼ حقيقي بشكل سعادة أكثر ٯتكن الذين األشخاص من ىناؾ يكوف أف
 .اإل٬تايب النفس لعلم سيرئي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ن
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