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 باب األولال
 مقّدمةال

 فية البحثخل .أ
ن يعكس بيئة اإلجتماعّية لحياته. أي أعالم مخّيل بعد  دبعمل األإن 

يخّلق و يفّسر عامة باللغة. كل ما يصفه المخّلق في  دبعالم في عمل األ هذا
 1عمله يتم تفسيره من قبل القارئ ، المتعلق باللغة.

 احدو بينهما: الّرواية، الّشاعر، النثر، الخطبة وغيرها.  دبقسم عمل األ
 ةقصّ  رية طويلة تحتوي على سلسلة منمقالة نثالرواية  .الروايةهو  الباحثة التي 

. يةالشخصكل صفةشخصية( و الة )الخليقحياة الشخص مع من حوله وتبرز ال
 .2يتهاّرواة التتكون الرواية من فصول وبعض الفصول الفرعية وفًقا لقصّ 

Hati Suhita   بعد  أنيس خلمعمل  روايةهيJadilah Purnamaku Ning  

ملت كامرأة متشددة تحيصعد المنازعة الحياة ألينا سوهيتا   الروايةهذه  .Wigatiو 
مشاعر تجاه موقف زوجها البارد ، غوس بيرو. قصة الصراع الداخلي بين الحصول 

 3كزوجة.على الحقوق كامرأة وكذلك التزاماتها  
أربعة وثالثون فصول في سردها. حيث في كل فصل  هذه الّرواية يملك

ماًما مثل ، تالرواية. كما في الفصل األول من لديه قصص مثيرة لالهتمام للدراسة
ي ت ف، المخّلق صورة الفصل األول عن طريق إدخال الشخصياالروايةمعظم 

الرواية. ولكن 

                                                
1Ali Imron Al-Ma’ruf dan Farida Nugrahani, 2017, Pengkajian Sastra Teori dan Aplikasi, 

(Surakarta: CV. Djiwa Amarta Press, Hal. 08 
2 https://id.wikipedia.org/wiki/Novel, Diakses Pada Tanggal 14 November 2019 Pukul 15.00 
3 http://www.nu.or.id , Diakses Pada Tanggal 05 November 2019 Pukul 09.30  

https://id.wikipedia.org/wiki/Novel
http://www.nu.or.id/
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صراعات بشكل مباشر ال خّلق، يوفر المالفصل األول أيًضا ، فيليس هذا فحسب
 التي هي أصل كل النزاعات التي ستكون موجودة في الفصول الالحقة.

لرواية  ايار ، هناك عدة أسباب وراء اختالنفسّيةية دبالدراسة األ في هذه
ألن  ،هات، ألن هذه الرواية لديها قصة مثيرة لالهتمام لدراسككائن للبحث. أوال

واحد من الكتاب الجدد الذين أتوا  . حيث هيأنيس الرواية هي من أعمال خلم
قة في يقادرة على تقديم الفروق الدق أنيسيزانترين. وكل فقرة كتبها خيلما من ب

بيزانترين الثقافية الغنية والفلسفة الجاوية كاملة مع التاريخ وأسماء الشخصيات 
هذه سمة من سمات أسلوب خيلما  الجاوية. رضاألالتي مأخوذة أيضا من قصة 

 رًا.هم الشباب اليوم كثيحبّ ذين يالللكتاب مقارنة بالكتاب اآلخرين  أنيس
، يةتصنيف اإلنفعاالت العاطفطريقة الستخدم ننا والسبب الثاني هو أن

عر المشا ،المطبقة في الرواية. في الرواية والتي نعتقد أنها مناسبة جًدا للطريقة
كون الحزن. حيث غالًبا ما ي فكرة، خاصًة في التي مرت بها الشخصيات كثيرًا

، غالًبا ما الحزن فكرةمن ذوي الخبرة الشخصية الرئيسية. باإلضافة إلى  فكرةال
ه أو الموضوع الذي أثار  فكرة، فإن الالحب فيه. ألنه في األساس فكرة يوجد

 الكاتب هو الرومانسية.
David Krechهو نظرية من المخّلق  تصنيف اإلنفعاالت العاطفيةال

4 
فسه ن تصنيف اإلنفعاالت العاطفيةينقسم ال تناقش مشاعر أو مشاعر الشخص.

ة دالعاطفي األساسية التي تتكون من الشعور بالسعا(1: )إلى أربعة أجزاء، وهي
العاطفي المتعلقة بالتحفيز الحسي تتكون من (2ن. )و الغضب والخوف والحز 

                                                
4 Albertine Minderop, 2010, Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori dan Contoh Kasus, 

(Jakarta: Yayasan Putra Obor Indonesia), Hal.7 
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العاطفي المتعلقة بالتقييم الذاتي وتتكون من (3. )األلم واالشمئزاز والسرور
العاطفي (4).واالعتزاز والعار والشعور بالذنب والندمإحساس بالنجاح والفشل 
 5ة.والكراهيتتكون من الحب المتعلقة بأشخاص آخرين 

ي التي هي العاطفهذه الّرواية  في تصنيف اإلنفعاالت العاطفيةأن إذا، 
لحلم أنيس.  ”Hati Suhita“ الّشخصية الموجودة في الّرواية بعض فىضر ح

لعاطفي ، اسفبحث هي الفكرة العاطفي األذه الوالفكر التي ستبحث في ه
لحزن، ا ، العاطفيالنفسة، العاطفي الخجل عاقبالت، العاطفي األسف الخّفي
 ض والعاطفي الحب.االعاطفي اإلبغ

. حيث أنه 6نظرية سيغموند فرويد ت الباحثةستخدما، وفي هذه الدراسة
خبير في قابالت التحليل النفسي الذين يتمتعون بمهارة عالية في هذا الشأن. 

، ذه المسألةي هيشتهر بأعماله المتعلقة بالمشاكل النفسية. وف سغموند فرويد
سنجري بحثًا حول رواية هاتي سوهيتا مع النظرية. حيث سنتواصل بين شخصيات 

Id  وEgo  وSupergo لذي تعاني ا تصنيف اإلنفعاالت العاطفيةي الرواية بأنواع الف
 منه الشخصيات في الرواية.

 تعريف و تحديد المشكلة  .ب
 تعريف المشكلة -

عض ب يستند علي خلفية البحث الذي يبحث عن الفوق يستطيع التعريف
 المشكلة، اي مايأتي:

 .أنيس خلمل " Hati Suhita" في الرواية  الشخصيةصيغة النفسّية  .1

                                                
5 Ibid, Hal. 13 
6 Nandor Fodor dan Frank Gaynor, 2018, Kamus Praktis Psikoanalisis, (Yogyakarta: IRCiSoD), 

Sinopsis. 
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 "Hati Suhita"في الرواية  الشخصية  تصنيف اإلنفعاالت العاطفيةصيغة ال .2

 .أنيس خلمل

في البحث  Super Ego و Id, Egoفرويد فكرة سغموندفوائد الّنظري  .3
 ." Hati Suhita"في الّرواية  الشخصية تصنيف اإلنفعاالت العاطفيةال

في البحث  Super Egoو Id, Ego فرويد فكرة سغموند نظريةإستعمال  .4
 نيس.أ خلمل " Hati Suhita" ية في الّروا الشخصية فيالعاط

 تحديد المشكلة -

 الّدائرة: في المشكلة حددت الباحثة، يستند علي تعريف المشكلة السابق
 Hati Suhita "في الرواية  الشخصية  تصنيف اإلنفعاالت العاطفيةصيغة ال .1

 .أنيس خلمل "

في البحث  Super Egoو Id, Ego فرويد فكرة سغموند نظريةإستعمال  .2
 .نيسأ خلمل " Hati Suhita" ية في الّروا الشخصية فيالعاط

 لة البحثئأس .ج
 البحث هي:  لهذاأسئلة البحث أن ، السابقبحث الى عل استنادا

 ؟Hati Suhita  الروايةفي  الشخصية تصنيف اإلنفعاالت العاطفية ما .1
 ةتصنيف اإلنفعاالت العاطفيليستند علي ا  Super Egoو  Id,  Egoالنظري  ما .2

 ؟ Hati Suhita  الروايةفي 
 أهدف البحث .د

 .تفصيال وتوضيحا  Hati Suhita الروايةفي  الشخصية العاطفيفهم ل .1
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ى علالذي ذوق  العاطفييستند علي  Super Ego و  Id, Ego فهم النظري ل .2
 .تفصيال وتوضيحا  Hati Suhita الروايةفي  الشخصية

 فوائد البحث .ه
 :فوائد إجراء هذا البحث هي

 الفوائد النظرية .1
للطالب الذين سوف يدرسون بعدها  لبحث السديدإمكان المراجع  -

 .مع النظرية النفسية دباأل
، يةدبحول تحليل المصنفات األ دبألزيادة معرفة طالب اللغة العربية وا -

نيف تصخاصًة تحليل الشخصيات القائمة على النظرية النفسية لل
 .اإلنفعاالت العاطفية

 زيادة المراجع المكتبة الجامعة سونان غيري اإلسالمّية بوجونغارا. -

 الفوائد التطبيقية .2
جراء إل من تحصيل هذه النتائج ترجى زيادة الدراية وتصار احدى الدوافع -

 .أنيس خلمل  Hati Suhitaالبحوث من زاوية أخرى في رواية 
 زيادة المراجع للباحث او باحثة بعدها. -

 لدراسة الّسابقةا .و
كأشياء في أبحاثهم.   الرواية، استخدم الكثير من الناس في إحدى الدراسات

وبالتأكيد في الدراسة لم يكن هناك عدد قليل من الناس الذين استخدموا التحليل 
الدراسات  ، وهنا بعضتصنيف اإلنفعاالت العاطفيةالنفسي اللغوي مع موضوع ال
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مها كمرجع التي نستخد تصنيف اإلنفعاالت العاطفيةالسابقة باستخدام موضوع 
 في إجراء هذا البحث:

 Hidayah Dalam“ ، الشخصية الرئيسية في الرواية2112نور فطريا،  .1

Cinta”  مون غية نفسية لسأدبى )دراسة تحليلية لرحمة نور هادي لكستن
ري سونان غيجامعة  دبهآ كّلية األأدبفرويد(. مقال قسم اللغة العربية و 

و   Id, Egoفي تلك البحث، الباحثة تشرخ عن الفكرة  .اإلسالمّية بوجونغارا
Super Ego.    ،التي الموجودة في الشخصية الّرئيسية فقط. في تلك التشرخ

ي ه الباحثة تستحدم المنهج الوصف الكيفي. والفضيلة في هذه البحث
  .Super Egoو   Id, Egoفرويد بالفكرة  سغمونداإلستعمال الّنظري من 

. فرويد أيضا في هذه البحث سغموندبسببك، تستحدم هذه الّنظري من 
صنيف توالفرق في هذه البحث هي الباحثة ال تعمل البحث بالفكرة ال

. واآلخر، الفرق غيرها موجودة في الموضوع الّرواية اإلنفعاالت العاطفية
ها، ل البحث.في الّدراسة الّسابقتوالّشخصية الّتي ستستخدم عند المفعو 

في الّشحصية الّرئيسية فقط. بينما  بالحصوص الباحثة عمل البحث
 ستستحدم جمع الّشحصية في هذه البحث.

 Klasifikasi Emosi Tokoh Utama Erika dalam، 2112سبرينا فاصطى،  .2

Roman Die Klavierspielerin Karya Elfriede Jelinek (Analisis Psikologi 

(Sastra الباحثة تعمل  البحث، هذهفي يوجياكرتا.  رسمية. مقال جامعة
. االت العاطفيةتصنيف اإلنفعالبحث في الّشحصية الّرئيسية فقط مع الفكرة ال

هي المنهج الوصف الكيفي. حيث هذه في هذه البحث دم المستخوالمنهج 
لخلم أنيس.   Hati Suhitaفي هذه البخث بالّرواية  دمتستخالمنهج أيضا 
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ولو  .كريشالّنظري من الّدفيد   لمستخدماوالفضيلة في هذه البحث هي 
نفعاالت تصنيف اإلمن الّدفيد كريش كما الخالص الّصورة الفكرة من ال الّنظري

تصنيف رة الالفك دمالمستخفي هذه البحث هي الّسواء  هاوالّتساوي. العاطفية
لو الّنظري و  ها،يالّنظر . والفرق الموجودة في اإلستعمال اإلنفعاالت العاطفية

 تصنيف اإلنفعاالتمن الّدفيد كريش كما الخالص يبحث عن الفكرة ال
ي ف. ولكن، في هذه البحث ستبحث عن العاطفي التي الحاضر العاطفية

 Hatiفي الّشخصية الرّئيسية  Super Egoو  Id. Ego هذه البحث بالفكرة 

Suhitaي هذه ف فاعل الّرواية الذي ستستخدم. والفرق غيرها موجودة في ال
 .البحث

 Klasifikasi Emosi Tokoh dalam Drama Priceless، 2112، ديّه اغوستينا .3

Karya Suzuki Masayuki (Kajian Psikologi Sastra) .ل جامعة رسمية مقا
لّشخصية  لبحث فيالباحثة تعمل افي تلك البحث، ديفونيغارا سيمارابج. 

 .تصنيف اإلنفعاالت العاطفيةبالفكرة ال Pricelessالموجودة في المسرحّية 
وفي هذه البحث، الباحثة تستحدم الّنظري قائمة المراجع لتعمل الباحثها. 
حيث الباحثة تجمع البعض المراجعتناسب الفكرة البحث الّتي اإلستعمال 

لباحثة الكيفي، ألّن ا. ولو تلك، هذه البحث تضّمن البحث في هذه البحث
في  ت العاطفيةتصنيف اإلنفعاالية الّنفسّية لتحليل الدبتستحدم الّتقريب األ

. والفضيلة في هذه البحث موجودة في المحتويات Pricelessهذه المسرحّية 
. حيث الباخثة تستحدم البيئة الّتصادم يتم في لبمسرحّية Pricelessالمسرحّية 

ساوي في هذه . والتّ تصنيف اإلنفعاالت العاطفيةلتعمل البحث في الفكرة ال
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ت تصنيف اإلنفعاال، اي هي فكرة الالبحث موجودة في الفكرة اإلستعمال
بينما  الفرق الوجودة في األستعمال الّنظري ستستحدم. حيث في  العاطفية

 Super  و  Id, Egoفرويد بالفكرة  سغموندهذه البحث ستستحدم الّنظري من 

Ego  بينما البحث في المسرحّيةPriceless سغمونددم الّنظري من التستح 
خثها. والفرق غيرها موجودة المفعول اّلتي اإلستعمال. حيث فروويد في الب

لخلم أنيس بينما البحث في هذه الّدراسة الّسابقة  Hati Suhitaتستحدم الّرواية 
 سزوكي مسايوكي. Pricelessتستحدم المسرحّية 

 اإلطار الّنظري .ز
 روايةاإلنفعاالت العاطفية في التصنيف البحث الجامعي بالموضوع  في

Hati Suhita فسي التي  الن هي نظرية التحليل لخلما أنيس  بنظرية سغموند فرويد
ياة العقلية ديناميكي يقلل من الح فكرةكتبها سغموند فرويد. التحليل النفسي هو 

في ظروف التأثير المتبادل بين القوى التي تمنع والقوى التي تحث. إن مساهمة 
لتحليل ا كرةفالتحليل النفسي في العلوم هي توسيع البحث في مجال العقل. وفي 

و   Id, Egoفي هيكل البحث هو ، يتم استخدام النفسي لدى سيجموند فرويد
Super-ego. 

له عالقة مع بعضها  فكرةهو  Super-Egoو  Id  ،Ego فكرة، ببساطة
هو عنصر يتم حمله منذ الوالدة مدفوًعا بمبدأ المتعة للرضا  Id، حيث البعض

جزء منظم من الهوية وهو مكون من عناصر الشخصية   Egoوواالحتياجات. 
هي المسؤولة عن محاولة إشباع رغبات  Egoالمسؤولة عن عالقتها بالواقع. 

العليا هي بديل ووصف  Egoهو ضمير. حيث  Super-Egoالهوية. في حين أن 
 .Egoو  Idمكانة خاصة بين  Super-Egoللوالدين. تحتل هذه 
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 منهج البحثلا .ح
دراسة كيفية باستعمال المنهج الوصفي. حول كيفية  هذه الدراسة منإن 

نفعاالت تصنيف اإلة في تطبيق أبحاث الاستخدام األساليب الوصفية النوعي
. تعريف األسلوب الوصفي نفسه هو وصف شيء سيكون موضوع العاطفية

البحث. في حين أن البحث النوعي في حد ذاته هو نوع من األبحاث التي تنتج 
ها باستخدام اإلجراءات اإلحصائية أو غيرها من النتائج التي ال يمكن تحقيق

 صاألساليب الكمية. هذا البحث النوعي هو البحث الذي يمكن استخدامه لفح
ية أو ، والعالقات االجتماعحياة الناس، والتاريخ، والسلوك، والوظيفة التنظيمية

 .2عالقات العائلة
 مصادر البيانات .1

حث. بيانات منشورة في الب البيانات هي تعليقات توضيحية لبيانات أو
انات مصادر البيمصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي من نوعين: 

من قصة  هو بيانات مصادر البيانات األوليةومصادر البيانات الثانوية.  األولية
Hati Suhitaّلة، مج، ة من كتب. مصادر البيانات الثانوية هي بيانات مأخوذ

 بالبحث العلمي. و غيرها الذي تعّلق
 مع البياناتج .2

تجمع البيانات في هذه الطريقة من قبيل اآلثار المكتوبة كالسجالت 
واستخدم الباحث منهج الدراسة المكتبية في دمع البيانات  2والكتب.

والمعلومات من الكتب المتعلقة بموضع البحث. الطريقة المكتبية لبحث 
                                                
7 Farida Nugrahani, 2014, Metode Penelitian Kualitatif, (Surakarta: Cakra Books), Hal. 04 

8 Nurul Zuriah, 2016, Metode Penelitian Sosial: Sosial dan Pendidikan, (Jakarta, PT. Bumi Aksara), 

Hal. 191. 
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ت المحتاجة من البيانات حيث يجمع الباحث البيانا 9تحليل المحتوى.
 Hati روايةالفي  تصنيف اإلنفعاالت العاطفيةاألساسية والثانوية بدراسة: 

Suhita ة(.ية النفسيّ دببالنظريا السغمويند فرويد )دراسة األ أنيس خلمل 
 يكل البحثه .ط

 أبواب، وهي كما يلي: خمسةقسم الباحث هذا البحث إلى 
ديد تعريف و تح مقدمة البحث، تحتوي على خلفية البحث، الباب األول:

أسئلة البحث، أهداف البحث، فوائد البحث، الدراسات السابقة،  ،المشكلة
 .منهج البحث، وهيكل البحث

لفية خالّنفسي،  دبتعرف من األ، يحتوي على األساس النظري الثاني: الباب
 .تصنيف اإلنفعاالت العاطفيةو تعريف من ال وتطوره الّنفسي أدبظهور ال
و  Hati Suhitaلرواية ا اإلختصاروصف للمشكلة ، يحتوي على  الثالث: بابال

: مدار البحث، تستند عليلخلم أنيس  Hati Suhitaمن الّرواية  عناصر الجوهرية
ة، وجه الّنظر، أسلوب، و األمانة و عقدة الّرواية، الخلفية، العب والشخصي

 .Hati Suhitaفي الّرواية  اإلنفعاالت العاطفيةتصنيف تحليل من ال
ي يحتوي على عرض وتحليل عرض وتحليل البيانات ، والذ :الرابع بابال

 .البيانات
 اطفيةتصنيف اإلنفعاالت العلل الخالصة، يحتوي على الخالصة الباب الخامس:

 . Hati Suhitaلرواية 

                                                
9 Andi Prastowo, 2001, Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian, 

(Yogyakarta: Ar Ruz Media), Hal. 190-191. 


