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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul Al-Syakhshiyyah Al-Raisiyyah “Humam” Fi Al-

Riwayah “Sarah” Li ‘Abbas Mahmud Al-‘Aqqad (Dirasah Tahliliyah Nafsiyah Li 

Sigmund Freud). Novel ini menceritakan tentang sorang laki-laki yang bernama 

Humam yang telah berkenalan dengan seorang janda yang bernama Sarah di salah 

satu tempat penjahitan baju yang kebetulan juga tempat tinggal teman Humam, 

yaitu ustadz Zahir. Perkenalan ini kemudian berkembang menjadi suatu ikatan 

cinta. Sebelum bertemu dengan Sarah, Humam sebenarnya telah mencintai 

perempuan lain bernama Hindun. Hubungan Humam dengan Hindun digambarkan 

pengarang sebagai hubungan yang belum terikat janji. Namun di akhir cerita 

Humam tidak melanjutkan hubungan dengan dua perempuan tersebut, dikarenakan 

timbulnya keraguan-keraguan pada diri Humam yang tidak memiliki ujung. 

Dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas tokoh utama “Humam” saja. 

Penelitian menggunakan teori psikoanalisis Sigmund Freud untuk memahami 

konflik pada diri tokoh secara mendetail. Melalui teori ini, peneliti dapat 

mengungkapkan bagaimana bentuk dari id, ego, dan superego, serta mana diantara 

ketiganya yang lebih dominan. 

Dalam psikoanalisis dijelaskan bahwa pertemuan antar manusia satu dengan 

yang lain sering menimbulkan konflik. Oleh karena itu, peneliti membahas tokoh 

Humam dalam novel tersebut. Karena Humam banyak mengalami keraguan di saat 

menjalin hubungan dengan kedua perempuan, yaitu Sarah dan Hindun. Keraguan 

tersebut menjadikan Humam tidak memilih satupun dari kedua perempuan itu. 

Konflik batin yang dialami oleh Humam karena adanya ketidakseimbangan 

antara id, ego, dan superego. Struktur kepribadian yang mendominasi diri Humam 

adalah id, dan ego juga dapat memerankan perannya tanpa dipengaruhi oleh 

superego dengan berlebihan.  

 

Kata kunci: psikoanalisis, Sigmund Freud, Sarah, Abbas Mahmud al-'Aqqad  
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 جتريد 

 " العنوان  البحث حتت  لعباس  هذا  "سارة"  الرواية  "مهام" يف  الرئيسية  الشخصية 
حتكي هذه الرواية قصة رجل يدعى  حممود العقاد)دراسة حتليلية نفسية لسجموند فرويد(".  

مهام، التقى أبرملة تدعى سارة يف حمل خياطة وابلصدفة سكن صديق مهام اَلستاذ الزاهر. 
مث التعارف تطور إىل رابط حب. قبل لقاء سارة، كان يف الواقع مهام معجبا ابمرأة أخرى  

ن يف هناية القصة لكتدعى هند. عالقة مهام هبند يصفها الراوي كعالقة غري ملزمة بوعد.  
 َل هناية هلا.  مهامَل يستمر مهام يف عالقته مع املرأتني، بسبب بروز شكوك يف 

ناقش الباحث الشخصية الرئيسية "احلمام" فقط. يستخدم هذا ي  ا البحثيف هذ 
البحث نظرية التحليل النفسي لسيغموند فرويد لفهم الصراع يف الشخصية ابلتفصيل. من 

ميكن للباحثني الكشف عن شكل اهلوية ، واألان ، واألان العليا ،    خالل هذه النظرية ،
 وأي من الثالثة هو األكثر سيطرة.

يف التحليل النفسي، يتم شرح أن املواجهات البشرية مع بعضها البعض غالًبا ما 
ام يف الرواية. ألن مهام مر به الكثري  مهناقش الباحث شخصية  ي   ،تؤدي إىل الصراع. لذلك 

من الشكوك عندما كان على عالقة ابَلمرأتني، ومها سارة وهند. هذه الشكوك جعلت  
 َل خيتار أاي من املرأتني. مهام

يرجع الصراع الداخلي الذي يعيشه احلمام إىل عدم التوازن بني اهلوية واألان واألان  
ى احلمام هو اهلوية ، وميكن لألان أيًضا أن تلعب العليا. هيكل الشخصية الذي يهيمن عل 

 دورها دون أن تتأثر بشكل مفرط ابألان العليا. 
 

 ، سارة، عباس حممود العقادسيغموند فرويدالكلمات الرئيسية: حتليل النفس، سارة، 
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 كلمة شكر وتقدير 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 

احلمد هلل رب العاملني، وبه نستعني على أمور الدنيا والدين، والصالة والسالم  
 على أشرف األنبياء واملرسلني،  وعلى آله أصحابه أمجعني. أم ا بعد. 

لقد كتب الباحث هذا البحث إلمتام الوظيفة األكادميية األخرية ولتكميل شرط 
لغة العربية و أداهبا. ولعل  هذا من الشروط للحصول على الدرجة العاملية يف علم ال

 البحث انفعا لدى الباحث نفسه وكذلك ملن أراد زايدة معرفته يف هذا اجملال.  

وكان هذا البحث بعيدا عن الكمال والتمام ومن مث حيتوي فيه من النقصان  
 والغلط. مث أهدى شكرا وتقديرا على مساعدة كل يف كتابة هذا البحث، إليكم:  

السيد الفاضل الدكتور حممد ويلدان املاجستري، كعميد كلية اآلداب والعلوم  .١
 الثقافية جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات.

السيدة الفضيلة الدكتورة إينينع هرينييت املاجستري كرئيسة قسم اللغة العربية وأداهبا   .٢
 اليت قد وافقت هذا البحث 

ر حممد حنيف أنواري املاجستري كمشرف هذا البحث السيد الفاضل الدكتو  .3
الذي قام أبفسح فرصته يف إعطاء التوجيه واإلرشاده، وأرجو أن تكون له حمل  

 القبول واَلحتسان. جزاك هللا خري اجلزاء. 
مجيع الدرسني يف كلية اآلداب والعلوم الثقافية خاصة يف قسم اللغة العربية وأداهبا  .٤

 تنوعة جزاكم هللا أحسن اجلزاء. الذين علموين العلوم امل



 ط
 

الوالدين الكرميني احملبوبني الذين قد بذَل جهودمها يف تربية و هتذيب نفسي وكل   .5
ما أفتقر من مال وعناية. أرجو هللا الرمحن الرحيم أن يغفر ذنوهبما ويرمحهما كما  

 ربياين صغريا.  

عزاء، وأنتظر كل وأخريا أرجو أن يكون هذا البحث وراثة مين جلميع القراء األ
 اَلنقياد والتنبيه ألجل تصويبة وتصحيحه يف األايم القادمة. وهللا أعلم ابلصواب. 

 
 
 

 م ٢٠٢٢يناير  ٢٠جوكجاكرات، 
 الباحث، 

 

 مهزة الفضيلة 
١٤١١٠٠٤٩ 

 
 

  



 ي
 

 حمتوايت البحث
 

 أ ............................................................ صفحة العنوان
 ب  ........................................................... إثبات األصلة

 ج .......................................................... الشعار وإلهداء 
 د ............................................................ صفحة املوافقة

 ه ..................................................... مواقفة املشرفة صفحة 
 و .......................................................... اإلندونيسي جتريد

 ز ............................................................... جتريد العريب
 ح ....................................................... كلمة شكر وتقدير 

 ي .......................................................... حمتوايت البحث
 ١ ....................................................... الباب األول:مقدمة 

 ١ ................................................ أ.   خلفية البحث
 ٤ ................................................ ب. حتديد البحث

 ٤ ........................................ ج. أهداف البحث ومنافعه
 5 ................................................. د.  املرجع األدبية 
 6 ................................................. ه. اإلطار النظرية 
 ٩ .................................................. و. طريقة البحث
 ١٠.................................................. ز. نظام البحث

 ١١............. الثاين: حملة عن حياة عباس حممود العقاد وخالقة رواية سارة الباب 
 ١١.............................................. السرية الذاتية للعقاد.أ

 ١٤................................................... تربية العقاد .١
 ١5.................................................. . مهنة العقاد٢



 ك
 

 ١8.................................. . مسامهة العقاد ككاتب وآدب3
 ٢١................................................. ب. خالقة رواية سارة 

 ٢3............................................. الباب الثالث: بنية الشخصية
"سارة" على نظرية الناحية النفسية لشخصية الرئيسية يف الرواية  .أ

 ٢3............................. فرويدسيغموند بناء الشخصية ل
 ٤٤...................................................... الباب الرابع: خامتة 

 ٤٤..................................................... اخلالصة  .١
 ٤6................................................... اَلقرتحات .٢

 ٤7 ............................................................. ثبت املراجع 
 5٠ ...................................................... حث ترمجة حياة البا



 

 
1 

 

 الباب األول 

 مقدمة 
 خلفية البحث .أ

اللغوية    يلةابستخدام الوس  األديباألدب يف األساس نتيجة إبداع  كان  
إما ،  األديباليت مت ختليدها ألغراض مجالية. مما يعين أنه يوجد فيه جو من نفسية  

يكون  الفكر    أن  النفسية   و أمزاج  األعراض  من  التقاطه  يتم  الذي  الشعور  جو 
 ١لآلخرين.

. يتم بعد ذلك  نفسيراب  ابضط  ه طارتبلسبب ا  اأساسالبشر  جيعل األدب  
النفسية   األعراض  قبل    للبشرالتقاط  ذهنه  األديبمن  إىل ومعاجلتها يف  جنًبا   ،

جنب مع نفسيته مث جتميعها يف معرفة جديدة وترسبها يف العقل. إذا كان ترسيب 
، فسيتم زمخاً للقيام ابلعملية اإلبداعية  األديباخلربة قوايً مبا يكفي إلعطاء  هذه  

 ة املختارة ويتم التعبري عنها يف عمل أديب.وياللغ  الوسيلةرواسب ابستخدام  وصف ال
الن اجلوانب  نفسية  ظواهر  تعترب  اليت  األدبية  األعمال  من  ستعرض  فسية 

وابلتايل هنج  خالل شخصياهتا.  األدبية ابستخدام  األعمال  مع  التعامل  ميكن   ،
اندراً   األدابءلرغم من أن  نفسي. يرتبط األدب وعلم النفس ارتباطًا وثيًقا. على ا

 ٢، إَل أن أعماهلم َل تزال حتمل إحساًسا نفسًيا. ما يفكرون نفسياً 
يتعامل كل من األدب وعلم النفس مع املشكالت البشرية ككائنات فردية  

يستفيد  املادة األساسنفس    انواجتماعية. كالمها  البشرية  التجربة  جعل  أي   ،
الرئيسية للدراسة. وهذا هو سبب أمهية املنهج النفسي يف استخدامه يف البحث 

 
1(Jakarta: Pustaka Widyatama, 2003), Metodologi Penelitian Sastra Suwardi Endaswara,  

h. 91.

2, h. 144.Metodologi Penelitian SastraSuwardi Endaswara,  
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، مثل عامل مع علم النفس كأداة حتليلية، ميكن التيف هذا السياقو والنقد األديب.  
 3التحليل النفسي الذي قدمه فرويد. 

كجزء من العمل هو الرواية. و ة  األعمال األدبية املليئة ابألعراض النفسيومن  
يف الرواية التعبري عن شيء ما وإخباره من خالل الشخصيات   النصاول  حياألديب،  

لعباس حممود العقاد. ابإلضافة   "سارة"املوجودة فيه، مبا يف ذلك النص يف رواية  
إىل تقدمي قصة شيقة، أطلق بعض النقاد الرواية على الرواية كأول رواية نفسية بني  

 ٤اصريه يف األدب العريب املعاصر. مع
ميكن    5إن فهم الشخصيات يف العمل األديب هو هدف علم النفس األديب. 

دراسة   األديب ابستخدام  النفس  علم  الشخصية يف  ديناميكيات شخصية  حتليل 
ل النفسي  املرتبط  سيغموند  التحليل  العقلي  املوقف  فهم  ألن  وذلك  فرويد. 
، وهي بط ابلوظيفة الوصفية، والوصف والشرحالشخصية مرت  بديناميات شخصية

 6مسة من مسات نظرية التحليل النفسي.
الفن إبداع  عملية  فإن  فرويد،  لسيغموند  وأكوام   وفًقا  للضغط  نتيجة 

املشاكل يف العقل الباطن واليت يتم تساميها بعد ذلك يف شكل إنشاء أعمال فنية.  
النفسي   التحليل  على  النفسي كثريًا  النهج  إجراء يعتمد  بعد  فرويد  طوره  الذي 

الداخلية.  البحث طبيعتهم  خالل  من  الغالب  يف  التحكم  يتم  حيث  هناك  و ، 
ًما يف حالة حرب جتعل البشر دائ اليت  البشر  نفس  يف  عايل  واألان ال،  واألانفكار،  األ

ا كانت ، إذ، مضطراًب، مكتئًبا، وما إىل ذلك. ومع ذلك جمتزعا،  داخل أنفسهم
 7. الثالثة تعمل بشكل متوازن، فسوف تظهر شخصية طبيعية

 
3(Yogyakarta: Media Presindo, Metode Penelitian Psikologi Sastra Suwardi Endaswara,  

2008), h. 15.

. ١8٩( ص. القاهرة: دار الرشاد )  . ماذا يبقى من العقاد سامح كرمي، 4
5Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra: Dari Strukturalisme Nyoman Kutha Ratna,  

Hingga Poststrukturalisme Perspektif Wacana Naratif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 324.
6(Bandung: Eresco, 1991), h. 6. teori Kepribadian-TeoriE. Koeswara,   
7197.-, h. 196Metodologi Penelitian SastraSuwardi Endraswara,   
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رواية   قصة    "سارة "حتكي  العقاد  حممود  تعرفت اممهامسه    رجللعباس   ،
يف إحدى املناطق اليت خييط فيها املالبس أثناء   مسها سارةابلصدفة على أرملة ا

املنطقة. يستمر هذا التعارف يف أن تلك  زايرته ألحد أصدقائه الذين يعيشون يف  
  امسها ، كان مهام قد أحب امرأة أخرى  . لكن قبل لقائه بسارةباحليصبح رابط  

 هندون.
على أنه عالقة مل يتم اَللتزام هبا    حب مهام هلندونقصة  وصف املؤلف  

، مل حيصل  طاملا يتحاابن، لكن  تقى اَلثنان أو حتداث عرب اهلاتفبوعد. غالًبا ما ال
ية  ام على أي تعبري عن احلب ابستثناء التلميحات دون أي وضوح. من انحمه

على عالقة مع امرأة أخرى يف   مهاميكون    ن َلأب   اثق هندون بنفسهتأخرى، َل  
حاول فت،  مهامامرأة أخرى قد فازت بقلب    "هندون" أن   تعندما علمو   حياته.

، لكن يهاام أن ينس مههندون من    تطلب، فاألوىل واألخرية  ا زايرهت  وهيزايرة مكتبه  
،  يكن هناك وعد ابحلب بني اَلثننيمهام مل يشعر ابلذنب حيال احلادث ألنه مل  

 ام إىل سارة. مهعاد ف
ام  مههي اليت جعلت  ة مثل شخصية سارة  يف البداية كانت شخصية أنثوي

ابلتحديد هو   ةالوقت كان هذا النوع من الشخصي  ، ولكن مبرورشعر ابلسعادةي
ام ابلشكوك حول سارة، كما مهبدأ  ام يشعر ابلصعوبة واملعاانة.  مهالذي جعل  

ام صديقه املقرب  مهسابقني. مث أرسل  الها  يعشيقبام أن سارة هلا عالقة  مهيكتشف  
ر. لكن اجلهد كان بال أمني للتجسس على حتركات سارة مع عشيقها اآلخامسه  

 ام أكثر تشكًكا.مهجدوى وجعل 
الوصف،   هذا  سبب  من  الباحث  ياختإن  لتحليله  مهار  ام كموضوع 

راب ألن اَلضط  -هو : أوَلفرويد  سيغموند  ابستخدام نظرية التحليل النفسي ل
الذي    لعباس حممود العقاد  " سارة "ام يف رواية  مهه شخصية  النفسي الذي عانت من

موضع شك كان مثريًا لالهتمام للدراسة ابستخدام التحليل النفسي يف  كان دائًما  
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الباحثلسيغموند   اختار  لذلك  املوضوع كعنوان    فرويد.  العلميهذا  .  للبحث 
شخصية ة عوامل تؤثر على شخصية  يف هذه الرواية يبدو أن هناك عد  -اثنًياو 
أول من أدخل   عباس حممود العقادكان      -اثلثًاو ، سواء الشخصية أو الظرفية.  اممه
، وهو جعل األحداث اليت بنيت فيها أحدااًث  لواًب جديًدا يف العرض يف روايتهأس

 8تدور وتبدو وكأهنا َل تنتهي أبًدا. 
 
 البحث  حتديد .ب

 على النحو التايل:   حتديد البحثخلفية البحث، حيدد الباحث بناًء على 
رواية   -١ يف  مهام  لشخصية  العليا  واألان  واألان  اهلوية  هو شكل  "  سارة "ما 

 لعباس حممود العقاد؟
 
 أهداف البحث ومنافعه -ج

العليا لشخصية مهام   شكل اهلوية واألان واألان  معرفة  من أهداف هذا البحث، هي
العقاد. حممود  لعباس  "سارة"  رواية  يف  يف  الثالثة  بني  من  سيطرة  أكثر  أيهما  وحتديد 

 .الشخصية الرئيسية
 : ، هيالبحثأما منافع 

األعمال   -١ فهم  على  القارئني  يف  األدبية يساعد  النفسي   خاصة  التحليل 
 .لسيغموند فرويد

األعمال األدبية العربية، خاصة يف دراسة  أدبية لتحليل  يساعد على إضافة   -٢
ل  النفسي  القسيغموند  التحليل  فهم  وتسهيل  ا  ارئنيفرويد  جلوانب لفهم 

 ة. عمل األدبياألالنفسية يف 

 
. ١٩٢-١8٩( ص. القاهرة: دار الرشاد ) . ماذا يبقى من العقاد سامح كرمي،  8
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النفسية يف رواية "سارة" لعباس   هوصراعات مهامفهم شخصية على تساعد  -3
 حممود العقاد.

 
 املراجع األدبية -د

السابقة  يف البحث ضرورية لتحديد البحوث املماثلة  كانت املراجع األدبية  
 .   السابقة والدراسات حبثه التمييز بني على املؤلف حىت يقدر 

رواية سارة ل عباس حممود  حبثا آخر عن  وجد  يفال  هبذا البحث  فيما يتعلق  و 
النفسي   العقاد لذلك َل يقدم الباحث سوى البحث الذي يستخدم نظرية التحليل

. ومن البحوث العلمي اآليت استخدمها الباحث للمراجع األدبية لسيجمود فرويد
 كما يف الفقرة السابقة.  

 بناب و أل"  القصة القصريةعبد اخلالق يف  شخصية  بعنوان "  بحث العلميال
، طالبة علية العنايةبقلم    .لسيغموند فرويد(الندسية  حملمود تيمور )دراسة التحلية  

يف  ال الثقافة،  تخصص  وعلم  اآلدب  العربية، كلية  واألدبية  سنن اللغة  جامعة 
يف هذا البحث . تركز الباحثة  ٢٠١٤يوجياكارات،    اإلسالمية احلكومية  اككاليجا 
منهج علم النفس   ةالباحث  استخدمت و .  حول شخصية عبد اخلالقاملناقشة  على  

لفهم شخصية شخصية  . أما  قاألديب لفهم اجلوانب النفسية اليت حيتويها عبد اخلال
اخلالق   عميقا  عبد  استخدفهما  القصرية،  القصة  النفسي   ت يف  التحليل  نظرية 

 لسيغموند فرويد.
عاد أن اَلحنراف يف سلوك شخصية عبد اخلالق لبحث وأوضحت نتائج ا

هذا اَلضطراب الداخلي يسبب القلق لدى عبد و إىل خيبة أمله وكراهيته لوالده.   
 األان ملواجهة عبد اخلالق هي النزوح والرتاجع والعدوان.   اخلالق. دفاعات 
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 اإلطار النظري  -ه
   سيغموند فرويدالتحليل النفسي لنظرية  

  كانه   ٩.ابلالوعي بدَلً من الوعيأكثر  عقل البشري يتأثر  قال فرويد أن  
الوعي.   حت  والسطح  البحر  على  الثلج  جبل  اخلربات قمة  الالوعي  خيزن 

الالوعي خيزن اخلربات والذكرايت املواد عتقد فرويد أن  ا والذكرايت واملواد القمعية.  
   ١٠التحديدةز وكذلك، اعتقد على أن الوظائف النفسية تتمكن كثريا يف الالوعي. 

فكار واألشاعر  واملواقف  وامل  ةرغبوالدوافع  الهي  . و حمتوايت الالوعيأوَل،  
تنجذب بشق األنفس إىل الوعي بل  َل ميكن السيطرة عليها ابإلرادة  اآليت  رائز  والغ

    11الزمان واملكان. حيددهاوَل  َل تلتزم ابلقوانني واألنظمةو 
ولكن ميكن الالوعي  حيتوي على مجيع العناصر    . وهو ما قبل الوعياثنيا،  

، ومها اإلدراك ويتضمن من املصدرين(.  ١٩33/١٩6٤إدراكها بسهولة )فرويد،  
الواعي واإلدراك الالواعي. يف اإلدراك الواعي، يُدرك أن الشخص واٍع لفرتة قصرية  
فقط، ولكن بعد ذلك يدخل الوعي سريًعا عندما يتحول تركيز اَلنتباه إىل أفكار  

من القلق    ةخاليبشكل عام  ة بني الوعي والالوعي  بسرعتتغري  أخرى. هذه األفكار  
   12وتشبه يف الواقع أكثر صور واعية من وعي النبضات الالواعية. 

يلعب الوعي دورًا اثنواًي نسبًيا يف دور التحليل النفسي وميكن    .الوعياثلثا،  
الوعي هو املستوى الوحيد للحياة العقلية  فتعريفه كعناصر يف الوعي يف أي حلظة.  

  13. نا بشكل مباشرل
 
 

 
9 Sastra, Metode, Teori, dan Contoh KasusPsikologi Sastra: Karya Albertine Minderop, 

(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), h. 13.
10 Teori Kepribadian dan Terapi Psikoanalitik freudYustinus Semiun, OFM,  

(Yogyakarta: penerbit Kanisius, 2006) h.56. 
1157. .h, n Terapi Psikoanalitik freudTeori Kepribadian daYustinus Semium, OFM,  
1256. ., hTeori Kepribadian dan Terapi Psikoanalitik freud, OFM, mYustinus Semiu 
13. 59.h, Teori Kepribadian dan Terapi Psikoanalitik freudYustinus Semium, OFM,  



7 
 

 هيكل الشخصية (أ)
(  ة)البيولوجي  اهلو من ثالثة جوانب، وهي:  تتكون  الشخصية  أن  فرويد،  رآى  

   ١٤. (صوصيولوجية)الواألان العليا  (سكولوجية)ال واألان
حاول فرويد تطوير منوذج وفهمه،    نظام الشخصية البشريةوحني دراسة  

التوتر بني بعضهم البعض.  ميكن للصراعات األساسية    يسببالشخصية املرتابط و 
أن   الثالثة  الشخصية  أنظمة  تسبب  ألنظمة  وهلا  فردية  نفسية  عمل الطاقة 

ختلفة.  ومع ذلك، فإن الفريق اآلخر هو فريق يعمل املوظائف  الشخصيات و الو 
 مًعا يف التأثري على السلوك البشري. 

توجد .   thanosو    eros  نفسية، حيث حيكمالطبقة  ال  دىنهو أ  واهل
َل توجد اعتبارات عقالنية أو    ،جنسية وعدوانيةوهي)  و يف اهلغرائز بيولوجية فطرية  

قبل  للجنني  النفسية  احلياة  تتكون  مكبوتة.  ورغبات  املتعة(  واعتبارات  أخالقية 
من   واملولود  األساس فإذن،  فقط.    اهلوالوَلدة  هي  الوَلدة  عند  الفطرية  اهلوية 
 15.املستمرة لتشكيل حياة نفسية

وحتافظ األان العلياو    اهلو وأتمر  ممارسة الشخصية اليت تتحكم  يعين  األانأما  
اخلارجي مل العامل  العالقات مع  .  متعددة  اَلحتياجات له  صاحل كل شخص  على 

انسجام هناك  يعمل    سيكون  جيدا  اهلو عندما  تنازلوظائفه  إذا  عن   اهلو   . 
خمالفات و الوعي غري فيه  للعامل اخلارجي، ستكون  هلما وكذلك    خصوصيته كثريًا

   16. منظم
فإن األان هي نتيجة فعل التأثري على بيئة خط تطور  اإلضافة إىل ذلك،  

الفرد الذي حتدده الوراثة وتوجهه عمليات النمو الطبيعي. هذا يعين أن كل شخص 
لذلك ميكن القول أن معظم    17لديه القدرة الفطرية على التفكري واستخدام عقوهلم.

 
14.62-(Jakarta: Mutiara, 1978), h. 61Pengantar Psikologi Singgih Dirgagunarsa, 
15(Jakarta: Gramedia, 1987), h. xl. Memperkenalkan PsikoanalisaSigmund Freud, 
16, (Yogyakarta: (klinis) teori Psikodinamik-TeoriCalvin S Hall dan Gardner Lindzey, 

Kanisius, 1993), h. 37-38. 
17, h. 41.(klinis) teori Psikodinamik-Teoriall dan Gardner Lindzey, Calvin S H
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األان تعمل يف جمال الوعي، أحيااًن أيًضا يف الالوعي وحتمي الفرد من اضطراابت 
 18القلق اليت تسببها متطلبات اهلوية واألان العليا. 

األان العليا هي نظام شخصي حيتوي على قيم األخالقية التقييمية )توفر  
ال استيعاب  هي  العليا  األان  لفرويد،  وفًقا  والشر(.  اخلري  بني  للقيم حدوًدا  فرد 

 19اجملتمعية، ألن  يف هذا القسم توجد قيم أخالقية حتدد اخلري والشر.
تعترب األان العليا شخصية أخالقية. إن الوظيفة الرئيسية لألان العليا عند  
النظر إليها من العالقة بني اجلوانب الثالثة للشخصية هي منع دوافع األان ، وخاصة 

يعارض اجملتمع تصرحياهتا بشدة وتشجع األان على   الدوافع اجلنسية والعدوانية اليت
متابعة األمور األخالقية بدَلً من الواقعية والسعي إىل الكمال املمتص. فرد من 

 البيئة. 
ويف الوقت نفسه، يف األان العليا املثالية ، يقسمها فرويد إىل قسمني، مها 

عقاب األبوي ، بينما الضمري واألان املثالية. يتم احلصول على الضمري من خالل ال
 يتم تعلم مثال األان من خالل املكافأة. 

لذلك   أعلى،  روحية  عملية  وبيئة  موضوعية  العليا  األان  تكون  أن  ميكن 
 20اعتبار األان العليا نتيجة التنشئة اَلجتماعية مع التقاليد الثقافية. 

  دور األان العليا هو كونه حاكًما من داخله مث يتخذ إجراءات ضد األان.
عندما حتتوي األان على فكرة معادية أو متمردة ضد األان العليا من خالل حماولة 
تدمري األان، فإن هلا نفس اهلدف مثل الرغبة األصلية احملتضرة يف اهلوية. لذلك 

 يُقال أن األان العليا هي عامل غرائز املوت
 

 

 
18(Solo: Studio Press, 1991), h. 67.Melihat S. Freud Dari Jendela Lain Hasan Syarkawi, 
19(Jakarta: PT. Gramedia, 1989), h.238. Psikologi UmumDrs. Irwanto dkk, 
20, h. 46.(klinis) teori Psikodinamik-TeoriCalvin S Hall dan Gardner Lindzey,  
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 طريقة البحث - و
اهلدف من   ةقيالبحث هي طر   ةقيطر  البياانت وحتليلها وتقدميها.  جلمع 

الطريقة هو الكفاءة، عن طريق التبسيط. فيما يلي املراحل اليت سيجتازه الباحث  
 لتجميع هذا البحث:

 نوع البحث .أ
هذا البحث هو نوع من البحث األديب. مت إجراء هذا البحث من  

الكتب   من  املعلومات  من  خمتلفة  أنواع  واملقاَلت خالل مجع  واجملالت 
 ٢١واملصادر املتعلقة هبذا البحث.

 طريقة مجع البياانت  .ب
هذ الباحث  بحثال  ايف  استخدم  مجع واثئقال  طريقة،  وهي   ،

 واجملالت.  سجلاملعلومات من املصادر يف شكل واثئق، مثل الكتب وال
 مصادر البياانت  .ج

هذ يف  البياانت  مصادر  الباحث  قسمني،   لبحثا  ايقسم  إىل 
ابتدائي واثنوي.  البياانت األولية هي رواية "سارة" لعباس حممود العقاد،  
البياانت  بينما  فرويد.   لسيغموند  النفسي  التحليل  نظرية  وكذلك كتب 
الثانوية هي البياانت اليت مت احلصول عليها من عدد من املراجع اليت تدعم  

اَلت، واألوراق، واجملالت،  تنفيذ البحث من خالل قراءة الكتاابت، واملق
والرسائل اجلامعية، واألطروحات، واألطروحات أو املراجع األخرى ذات  

 الصلة واليت ميكن أن تدعم البحث.

 

 

 
21(Jakarta: Bumi Aksara, 2008),  Metode Penelitian Suatu Pendekatan ProposalMardalis, 

h. 28. 



10 
 

 

 طريقة حتليل البياانت . د
التحليلي.  الوصفي  املنهج  البحث  هذا  يف  الباحث  استخدم 
يتبعها  اليت  احلقائق  يتم من خالل وصف  التحليلي  الوصفي    األسلوب 

 بعد ذلك التحليل. 
 البحث نظام  .ز

 على النحو التايل:البحث  نظام  بحثال استخدم هذي
و   :  األول  الباب  القضااخللفية،  وفوائده، بحثاي  البحث  وأهداف   ،

 .حطة البحثالبحث، و  طريقة، و ةالنظري لدراسة ، واواملراجع
 سرية املؤلف وملخًصا للرواية: الثاين الباب 
 :  الثالث حتليل البحث  الباب 

 بنية الشخصية(أ)

امتة،  اخلاالرابع    باب ال على  حيتوي  البحث  الذي  نتائج  ستنتاجات 
 .ات حقومل  احملتوايت  جمهز أيًضا باب ومضامينها. هذا ال

 

  



 

 
44 

 

 الباب الرابع 
 خامتة 

 اخلالصة  .1
النفسي  التحليل  نظرية  ابستخدام  العقاد  حممود  لعباس  "سارة"  رواية  حتليل  من 

الباحث أن رواية "سارة"   استنتج  النفسي من  هل لسيغموند فرويد،  الكثري من اخلطاب  ا 
الشخصيات الرئيسية. وخلصت نتائج التحليل ابستخدام نظرية التحليل النفسي لسيغموند 

 فرويد إىل ما يلي:
 

  طبيعي،   غري  أمر  الوقت  نفس  يف  امرأتني  حب  أن  مهام  اهلو   يعتقد  عندما •
 هند  يقطع  عندما  واخليانة   ابلذنب  الشعور  بعدم  يستجيب  األانه  فإن

 عالقته.

  سلوك   متثل  اليت  العليا  ابألان يتأثر   فإنه   ، حبه   جيد  أن   يريد مهام  اهلو   عندما •
 األانه  تتجاوب  مث.  الذكية  النساء وهي تفسد أن حتب ابلوعود،  وافية  سارة

 . سارة بشخصية مهام افتتان مع

 ميكن اللوايت النساء مثل معايري لديهن اللوايت النساء تريد  مهام من  اهلو •
 قذرة أيديهن جعل يف يرتددن َل اللوايت والنساء بيوت، رابت  يصبحن أن
.  املعايري هذه يعارضن اللوايت النساء  بتوبيخ مهام األان  جتاوبت.  املطبخ يف

 اليت األخالقية القيم مع تنسجم اهلوه ألهنا  رغبات  تكبت َل العليا األان
  .مهام هبا يؤمن

 أتيت هل أي العليا، األان وأتثري احلب بسعادة هلمام  اهلو  تكتفي عندما •
 .شيء أبي سارة مطالبة بعدم األان  تستجيب َل، أم سارة

  اهلو  بقمع  العليا األان تقوم سارة، وَلء يف ابلشك  مهام  اهلو تبدأ عندما •
 . بتهور التصرف بعدم األان تستجيب مث فيها،  والتأثري
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  العليا  ابألان أخرى مرة تتأثر مث سارة حول ابلشكوك هلمام  اهلو تبدأ عندما •
 حول أسئلة بطرح األان مهام تستجيب سارة، طفل سلوك مهام يرى  وهو

 .  الغريب سارة طفل سلوك

 هادئة جتعلها مل اليت سارة عبارة أضيفت ابَلرتباك، مهام اهلو شعر عندما •
 للتفكري الوقت عن ابلسؤال جتاوبت األان هلمام   .ارتباًكا أكثر  جعلتها بل

  دورًا،  العليا األان تلعب َل هنا. أوَلً 
  ولكن   سارة  ضعف  يغفر  أن   قرر  هلمام  أايم. األان   لعدة  مهام  فكر  عندما •

 هلمام.  اهلو  أراده ما هذا سارة،   خلاينة ليس

 ابَلتفاق يستجيب األان هلمام  .أكثر سارة وَلء يف عندما يشك اهلو هلمام •
 . اَلنفصال على سارة مع

 خالل منتستجيب األان هلمام   هلمام،  اهلو يف شكوك هناك تزال َل عندما •
 .  دور أي العليا األان  تلعب وَل سارة، مراقبة

 أي عن يسفر مل ابإلشراف األان مهامورد   السالم، أراد الذي اهلو هلمام •
 تتحقق. أن ميكن َل اهلو هلمام. نتيجة

 
بناًء على الوص       ف أعاله ، فإن أدوار اهلوية ، واألان ، واألان العليا ، وفًقا 
لقص  ة رواية س  ارة ، يهيمن عليها اهلوية أكثر من األان. األان العليا لش  خص  ية مهام 

ل مهام يس    تمر يف الش    عور ابلش    ك ، حتص    ل على جزء ص    غري فقط. وهذا ما جيع
 ألن دور اهلوية كبري جًدا وهو ما َل أيخذه األان العليا يف اَلعتبار.
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 االقرتاحات .2

  ابملؤلف،"س     ارة"    برواية متعلقة كانت  س     واء البحث هلذا اَلقرتاحات  بغض هناك
  ومنها:

  الرئيس     ية الش     خص     يات   على  س     ارة  رواية يف  البحث يزال  َل املمكن، من •
  أخرى. نظرايت  أو النفسية النظرايت  ابستخدام إما مهام، سوى األخرى

  معرف ة  حس              ب ألن  واملؤلف مه ام بني العالق ة حول  البح ث  املمكن،  من •
 احلب. يف املؤلف قصص حسب أتلفت الرواية هذه أن الباحث
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