
 حتليل شخصية الشخص الرئيسي يف رواية  "ال ترتكوين هنا وحدي" إلحسان عبد القدوس

 )دراسة حتليلية سيكولوجية أدبية عند سيغموند فرويد( 

 

 حبث اجلامعي

 (S1شروط اإلختبار النهائي للحصول على درجة سرجاان ) ءمقدم الستيفا

 يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 إعداد:

 بركة الفطرية

 02003341رقم القيد: 

 ف:املشر 

 الدكتور سواتمان املاجستري

 001431004330040334 رقم التوظيف: 

 
 قسم اللغة العربية وأدهبا

 كلية العلوم اإلنسانية

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

2810 



 

i 
 

 االستهالل 
 ِة اْلَعَرِض َوَلِكنَّ اْلِغََن ِغََن الن َّْفسِ لَْيَس اْلِغََن َعْن َكثْ رَ 

Kekayaan (yang hakiki) bukanlah dengan banyaknya harta. Namun kekayaan (yang 

hakiki) adalah hati yang selalu merasa cukup. (HR. Bukhari no. 6446 dan Muslim no. 

1051).  
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 اإلهداء
 أىدي ىذا البحث اجلامعي إىل:

 إذلام يل ابحمبب  اعأعاا   ي ييا ي سوبييكنبس الذي أيب

 حيفاين دائماأمي ابحمبببة شريعة  ي ييا ي سشفاعتنيس اليت 

 وأخي الصغري ابحمبب  سيغار أمحد فريمان شاهس 

 مجيع أصحايب  ي معهد دار احلكمة

 وإليكم مجيعا ادلبارك...
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 كلمة االشكر والتقدمي

أمبر الدنيا والدين ، أشهد أن ال إلو إال  وبو نستعني علىاحلمد هلل رّ  العادلني ، 
أشرف اعأنبيا   بده وروبلو ، والصالة والسالم علىهللا ويده ال شريك لو وأشهد أّن دمحما ع

 وادلرولني ويدان ومبالان دمحم وعلى آلو وأصحابو أمجعني ومن يبعهم إبيسان إىل يبم الّدين . 

امعي حتت ادلبضبع: سحتليل شخصية الشخص قد مّتت كتابة ىذا البحث اجل 
الرئيسي  ي الرواية سال يرتكبين ىنا ويديس إليسان عبد القدوس )دراوة حتليلية 

من النقائص كثري   ناكى أن ةالبايثت ويكبلبجية أدبية عند ويغمبند فرويد(س . واعرتف
 .  اإلكماذل اجهدى تواعأخطأ رغم أهنا قد بذل

وتيفا  شروط االختبار النهائي واحلصبل على درجة يقصد كتابة ىذا البحث ال 
ورجاان لكلية العلبم اإلنسانية  ي قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة مبالان مالك إبراىيم 

قدم كلمة الشكر لكل شخص يعطي دعمة ة ياإلوالمية احلكبمية مباالنج . فالبايث
 خصبصا إىل : ة اجلامعيومساعدة للبايث  ي إعداد ىذا البحث

 مبالان مالك إبراىيم اإلوالمية احلكبمية مباالنجالدكتبر عبد احلارس، مدير اجلامعة  .1
 ية العلبم اإلنسانية .تبر شافية ، ادلاجستري، عميدة كلالدك .2
 الدكتبر يليمي، ادلاجستري، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا . .3
 بحث . ي أتليف ىذا ال، مشرف ، ادلاجستري الدكتبر وبمتان .4
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، عسي أن يكبن ىذا البحث انفعا للبايث ولكل من يفاعل بو . آمني اير  أخريا 
 العادلني . 

 

 

 ٕٛٔٓ إبريل ٕٙماالنج، 

 

 كة الفطرية بر 

 ٕٖ٘ٓٓٔٗٔرقم القيد 
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 مستخلص

صية الشخص الرئيسي  ي رواية سال يرتكبين ىنا حتليل شخ .ٕٖ٘ٓٓٔٗٔ، بركة الفطرية
 ويديس إليسان عبد القدوس )دراوة حتليلية  ويكبلبجية أدبية عند ويغمبند فرويد(

 مالك مبالان جامعة اإلنسانية العلبم كلية العربية وأدهبا اللغة البحث اجلامعي. قسم
 ماالنج. احلكبمية اإلوالمية إبراىيم

 

 ، ادلاجسترينالدكتبر وباتماادلشرف: 
 ، ويغمبند فرويدوبب، شكل، شخصية الكلمات الرئيسية: 

ال يرتكبين ىنا ويدي ىب الرواية إليسان عبد القدوس اخلامسة والثالثني من  
 .ٜٜٚٔوتمائة أتليفو. أمّت إيسان كتابة ىذه الرواية  ي أوائل يناير 

رواية  هتدف ىذه البحث إىل حتليل شكل ووبب ظهبر الشخصية الرئيسي  ي
سال يرتكبين ىنا ويديس إليسان عبد القدوس. حبث البايثة ىذه الرواية عأن فيها 

ىذا النبع من البحث ىب الدراوة التصبير عن دور ادلرأة  ي اجملتمع، وال ويما  ي مصر. 
ادلكتبية. وأما الطريقة مجع البياانت البايثة ابوتخدام الطريقة القرأة والرتمجة والكتا . 

 ه البياانت يعين نظرية التحليل النفسي ويغمبند فرويد. حتليل ىذ

( الشخص الرئيسي  ي رواية سال يرتكبين ىنا ويديس ٔ: نتائج ىذه الدراوة ىب 
( اوبا  ظهبر شخصية ٕ ريد يياة غنية ورليدة.ييصبر مع شخصية غري راضية 

ا القلق من سلاطر رئيسي ىي وجبد اذلبية والقلق. اذلبية ولدت ويتأثر البيئة أمالشخص ال
 البيئة. 
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ABSTRACT 

Barokatul Fitria, 14310025, Personality Analysis of the main character in “La 

Tatrukuni Huna Wahdi” by Ihsan Abdul Quddus (Psychological Approach by 

Sigmund Freud). Thesis. Arab letters and language, Faculty of Humanities, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018 

 

Advisor : Dr. H. Sutaman, M.A 

Keyword :Personality, type, cause, Sigmund freud han Al-Khalili 

 

La Tatrukuni Huna Wahdi is a novel writen by Ihsan Abdul Quddus. It’s 

the thirty fifth novel were writen by him. He completed his writing in January 

1979. 

This research aims to analyze the type of personality and the cause of the 

appearance of personality in “La Tatrukuni Huna Wahdi” by Ihsan Abdul Quddus. 

The researcher analyze this novel because there is illustrates the personality of the 

main character in society, especially in Egypt. The research design of this research 

is literary criticism. The researcher took the data collection from reading, 

translating and writing. The research analysis used psychological approach by 

Sigmund Freud. 

The result of this research is 1) the main character of “La Tatrukuni Huna 

Wahdi” by Ihsan Abdul Quddus illustrates with the personality that is no satisfied 

with the wealth and glory. 2) The cause of the personality’s type in the main 

character is the existence of the anxiety and the influence of surrounding 

environment. 
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ABSTRAK 

Barokatul Fitria, 14310025, Analisis Kepribadian Tokoh Utama dalam Novel 

“La Tatrukuni Huna Wahdi” Karya Ihsan Abdul Quddus (Teori Psikologi Sastra 

Sigmund Freud). Skripsi. Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.  
 

Dosen Pembimbing : Dr. H. Sutaman, M.A 

Kata Kunci  : kepribadian, bentuk, penyebab, Sigmund Freud 

La Tatrukuni Huna Wahdi adalah sebuah novel karya Ihsan Abdul Quddus yang 

ketiga puluh lima dari enam ratus lebih karyanya. Dia menyelesaikan penulisan karya ini 

pada awal januari 1979. 

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis tentang bentuk kepribadian dan 

penyebab munculnya kepribadian yang ada dalam novel “La Tatrukuni Huna Wahdi” 

karya Ihsan Abdul Quddus. Peneliti menganalisis novel ini karena di dalamnya 

menggambarkan tentang kepribadian tokoh utama dalam masyarakat khususnya di 

Mesir. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka. Teknik pengambilan data 

dilakukan dengan cara membaca, menerjemah, dan mencatat. Teknik analisis data 

menggunakan teori psikoanalisa Sigmund Freud.  

Hasil penelitian ini adalah 1) tokoh utama dalam novel “La Tatrukuni 

Huna Wahdi” digambarkan dengan kepribadian yang tidak merasa puas yaitu 

menginginkan kehidupan yang kaya dan memperoleh kemuliaan. 2) penyebab dari 

bentuk kepribadian tokoh utama adalah adanya kecemasan dalam dirinya dan 

dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 ة البحث خلفي .أ
 

  تمثل   ى رباره  وأكاار  و عافاات عن شخصية اإلنسان اليتاألدب هو تعبَت 
 :Sumardjo dan Saini, 1997) .اللغة أبدوات قطعية تلَت اعبثالة عمقاد . يف صورةواوتطلعات  

 يف حاالت عثلية الناسية والاارية يف العق  البافنكّن األدب هو االهداع من   (3-4
راسمها من خالل اؼبنهج الناس ألّّنا تقّدم مشاالت وعى. ويبان ؽبذ  األعثال األدهية دال

كنون األدب كالروية، واؼبسرحية يف العصر العاصر ربا    (Minderop, 2010: 53-55) ناسية.
هعناصر ناسية، كظهرة: تاسية اؼبؤلف، والهطال اخالية يف القّصة، والقارئ. كالبحث يبحث 

 ن وفالب اعبامعة ومدرسو األدب.عن األدب هواسطة علم الناس يلات إلي  الباحلو 
(Ratna, 2007: 342 ) 

ومعاىن من كلثة "األدب"  ـبملاة يف العصور العرهية اؼبخملاة. يف العصر اعباهلى، 
)حسُت،  .القول كلَتا يف أن لاظ "األدب" قد اشمق من "األدب" دبعٌت الدعوة إىل الوالئم

غبياة، والمصوير البارع لألخلية األدب هو المعبَت اعبثي  عن معاين ا (22-23 /1119
الدقيقة واؼبعاين الرقيقة واؼبلقف للسان واؼبرهف للحس. واؼبهذف للناس واؼبصور للحياة 

اليت اعبثيلة اإلنسانية واؼبعرب عثا يف الناس من خلجات وعوافف وأكاار. وهو من الانون 
الان الركيع الذي ترسم جوانب اغبياة وتصور لك األشياء كثا ذبدها وربس هبا، ه  هو 

يصدر عن فبع الااتب أو الشاعر يف كلثة يرسلها أو قصيدة ينظثها، كملَت يف الناس 
ضباسة وقبدة، واألسلوب الرائع الذي يصور اغبقائق األدهية والعوافف اإلنسانية وهو وسيلة 

 (5/ 1376)النجار و اعبنيدي،  .من وسائ  المعبَت من مظاهر اغبياة
القصة يصور األهطال واغبوادث كن خيايل، هو كن يف شا   ناهم أبن الرواية 

رواية تشث  األهطال واغبوادث اغبقيقية، كوجودها كي  دبلاهة المواه . وهو يدخلون لاػبيالية كا
 ما يف وهي على الرغم من خيال كاّنا تشبي يف سلسلة القصة اػبيالية أو تااصي  خيالية. 
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اغبياة الرواية ؽبا األهطال اػبيالية، السلوك، واغبباة. الرواية تدخ  اإلنسان الذي ياع  شيئا  
ترتيب اغبوادث واسببية، وغَت يف السياق الشام  واؼبنمظم اؼبسلس  يف ترتيب منطقي: 

 ( Aziz dan Hasim, 2010: 2)ذلك. 

ماهية أو كلثية ؽبا عنصور عناصر الداخلية و عناصر الرواية هي قصة خيالية ك
خارجية. الرواية عادة يبلع حياة الناس يمااع  هقرب واجملمثع. و يف الرواية األديب هبد 
ليوج  القراء إىل زبي  اغبياة الواقية من خالل القصة اليت عبارة عن الرواية. و يف الرواية 

 ، أكث ، إشهاب، أكلر يورط عقدة معقد.األديب يبان رأي روهدا، يمحف شيئ مبالغا
(Nurgiyantoro, 2012: 5 ) 

  قصة. لبناء اغبدث قدر حىت خيالية قصة يف اغبدث اغبام  الااع  هي الشخصية
 األعثال يف اإلنسان هي قصة شخصية  القصة. كاع  شخصيم  إىل الشخصيةمصطلح 

 يف وياع  النطق يف تعرب كثا ينةاؼبع اذباهات و األخالقية اعبودة قارئ من دراما أو السرد
 يبلك اػبيالية الاردية هي قصة شخصية أن   يقال أن يبان المعريف على العث . اسمنادا

 القصة. يف اغبدث اػبربة لدي  الذي كالااع  اؼبعُت والسلوك اغبرف
"ال تًتكوين هنا وحدي" هو موضوع الرواية اػبامسة واللالثُت لألديب الابَت 

م، نشرت هذ  الرواية  ٩١٩١إحسان عبد القدوس، وانمهي يف كماهمها سنة اؼبصري اظب  
يف أول أمرها كقصة مسلسلة يف اعبريدة الشهَتة دبصر أي األهرام وعرضت كيلثا. كيها 
أشخاص كلَتة منها شخص اؼبرأة كاؼبسلثة اليهودية وهي الشخص اؼبرأة األساسي. هذ  

اليهودية اظبها لوسياان أي زينب هعد أن أصبحت الرواية رباي سَتة تلك اؼبرأة اؼبسلثة 
مسلثة. ؽبا شخصيمان يف حياهتا وأهلها وؾبمثعها، شخصية دينية إسالمية وشخصية 
يهودية حضارية ليست دينا. هي ؾبدة يف كسب اؼبعيشة واؼبال والنسب والشرف وؾبدة يف 

 توحيد العائلمُت اؼبمارقمُت يف الدين والعقيدة مطلقا.  
اس أو السياولوجي هو العلم الذي يدرس سلوك اإلنسان، أبوسع معٌت علم الن

ؼبصطلح السلوك، حبيث يشمث  ك  نشاط يؤدي  اإلنسان يف تااعل  مع البيئة الطبيعية 
 ( 25: 1426)الزهراء،  .)عبدالقادار ف ، كرج. أصول علم الناس اغبديث واإلجمثاعية
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الناس وأنواع  ظواهر  وعثليم   السياولوجية األدهية هي العلم الذي يدرس عن
ساولوجية األدهية وحدة من الدراسة اليت تدرس اعبهة الناسية والبطينة وكذلك خليايم . 

من الناس. ابلسمعث  هذ  النظرية سًتف وظياة وشهم األدب لداللة األعث  األدهية يف 
الناس. يعرب  اغبقيقة يهدف إىل يصور حياة الناس. وأما ديناميك الشخصية تماون من قوة

سيغثون كرويد ديناميك الشخصية تماون من قوة الناس ينقسم إىل هوية، واألان، واألان 
   العالية. 
كنشاط الناسي. لذالك يف نلر   الحظ عثليةدراسة أدهية تالسياولوجية األدهية هي 

 نهج السياولوجية. و ذلك ألن السياولوجيةوبل  ه حملادثة و سلوك شخصية يف الرواية،ا
يبان أن ياهم مدى أنبية السياولوجية األدهية  تبُت جوانب المنثية الشخصية أو الناسية.

أرهع السياولوجية األدهية ؽبا حيث مبدأ، لقبض جانب األخرى يف عثلية األدهية, من 
كنوع أو شخص. اللاين( دراسة العثلية األوىل( دراسة علم الناس للثؤلف   المعرياات،

 اليت تطبق يف األعثال األدهية، دراسة النوع واألحاام السياولوجيةاإلهداعية. اللالث( 
و د تميجة الصراع يالراهع( تعلم أتثَت األدب للقارئ )السياولوجية للقارئ(. السلوك عند كرو 

المصاحل اللالث من نظام الشخصية. و عام  الذي يؤثر الشخصية هو العام  المارخي زمان 
لبيئية يف تشاي  الشخصية الاردية. عوام  كطرية و عوام  ااؼباضي و اغبال. تشاه  جزئي 
اخمالفا من رغبات ـبملاة اليت  اؼباضية، يموج  إىل السياقُت الرواية "ال تًتكٍت هنا وحدي"

بحث الباحلة هذ  الرواية ألن قصة يف الرواية تعرض و تعرف شخصية تأرادها لوسياان. 
سياان تدين هدين اليهود تغَت دينها إىل لو الشخص مؤثر حبال اإلجمثاع حول  شخصية 

 اإلسالم.
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 أسئلة البحث  .ب
 

يف رواية " ال تًتكوين هنا وحدى" إلحسان شخصية الشخص الرئيسي  كيف شا . 1
 ؟عند سيغثوند كرويد  عبد القدوس

يف رواية " ال تًتكوين هنا وحدى"   شخصية الشخص الرئيسي . ما سبب ظهور٢
 ؟عند سيغثوند كرويد  إلحسان عبد القدوس

 
 أهداف البحث  .ج

 
 البحث كأهداف البحث هو: أساسا على أسئلة 

يف رواية " ال تًتكوين هنا وحدى"   الشخص الرئيسي شخصية ؼبعركة شا   .1
 عند سيغثوند كرويد إلحسان عبد القدوس

يف رواية " ال تًتكوين هنا وحدى"  الشخص الرئيسي شخصية ؼبعركة سبب ظهور .2
 عند سيغثوند كرويد حسان عبد القدوسإل
 

 فوائد البحث  .د 
 

 . الاوائد النظرية٩
 زايدة الاهم عن النظرية ربلي  الناسي لسيغثوند كرويد (أ 
لياون عربة يف ؾبال البحث الذي يمعلق همحل  سياولوجية  (ب 

 الشخصية يف األدب الرواية
ألدب ليسه  دة اؼبعارف عن هعض فريقة األدب والمحلي  الزاي (ج 

 احث يف تطور البحث األدب بال
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 الاوائد المطبيقية. ٢
نميجة من هذا البحث يساعد ؼبعركة جت الباحلة اهنظرية ربلي  الناسي ر  (أ 

 شخصيمها وشخصية الشخص األخر
 سمقب اؼب البحث مرجعاي البحثلياون   (ب 
لشخصية المحلي  ا البحث عن يف ا البحث يناسبأّن هذ ُتلقارئ تنبيها  (ج 

 الشخص يف الدراسة السياولوجية األدهية
 

 حتديد البحث  .ه
الدراسة يف الرواية "ال تًتكوىن هنا وحدى" إلحسان عبد القدوس،  ةدد الباحلرب

 ى نظرية سيغثوند كرويد.ي الشخصية الرئيسية . واسمنادا علعلى الصراع الناس
 

 الدراسة السابقة  .و
كوانن وفريقة ح  القضااي يف حلقة   ، شخصية٢١٩٢منبع اػبَتية،  .1

سلسلة جرائم على الساينة الضخثة )دراسة ربليلية سياولوجية أدهية يف 
اللغة العرهية وأدهبا كلية  لي  الناسى لسيغثوند كرويد(. شعبةضوء نظرية رب

العلوم اإلنسانية ابعبامعة موالان مالك إهراهيم اإلسالمية اغباومية ماالنج. 
ؼبعركة شخصية كوانن يف حلقة سلسلة   البحث هي واألهداف من هذ

جرائم على الساينة الضخثة يف ضوء نظرية ربلي  الناسى لسيغثوند كرويد. 
ويف هذا البحث من حيث نوع  هو الدراسة اؼبامبية وتسمخدم الباحلة 

 الدراسة الاياية. 
ٍت أدهية يف الرواية الزي، دراسة ربليلية ساولوجية ٢١٩٢خَت النظام،  .2

اللغة العرهية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية  شعبةهركات عبثال الغيطاين. 
ابعبامعة موالان مالك إهراهيم اإلسالمية اغباومية ماالنج. اسمخدم البحث 
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. اسمخدم الباحث منهج نظرية سياولوجية أدهية عند سيغثوند كرويد
 الوصاي الاياي. 

ألددهية يف رواية "البحث عن ، دراسة الساولوجية ا٢١٩٢شا  علوان،  .3
ة سياولوجية على نظرية ربليليامرأة ماقودة" لدكمور عثاد زكي )دراسة 

 ابعبامعة اإلنسانية العلوم كلية وأدهبا العرهية اللغة شعبةكرويد.  سيغثوند
دام الباحث جنس ماالنج. واسمخ اغباومية اإلسالمية إهراهيم مالك موالان

 حث عبثع البياانت هي ابلطريقة اؼبامبة. البحث الاياي، وفريقة البا
، الصراع الناسي لشخصية رئيسية "منال" ٢١٩٢دمحم عيسى وحي سموتو،  .4

يف رواية "الرهيع العاصف" لنجيب الايالىن )دراسة سياولوجية أدهية( . 
 إهراهيم مالك موالان ابعبامعة اإلنسانية العلوم كلية وأدهبا العرهية اللغة شعبة

ويسمخدم هذا البحث منهج الدراسة اؼبامبية ماالنج.  اغباومية اإلسالمية
عن الصراع الناسي هدراسة سياولوجية أدهية عند نظرية السياولوجية 

 كرويد.  سيغثوند
 

 منهج البحث  .ز
 نوع البحث  .1

 على غبصول وربليلها اؼبعلومات عبثع مسمخدمة عثلية هو البحث
 أو البياانت إىل مسمندة عثلّية البحث أنّ  سيسوانطارا اؼبرادة. قال النمائج
 اعبثهوريّة واتّاقت (Siswantoro, 2004: 54) .اؼبشالة ح ّ  ؿباولة يف الدالئ 
 حول واؼبعنويّة اؼباّديّة العناصر كيها اسموت البحث عثلّية أنّ  السوريّة العرهّية

 مقّررة علثّية مناهج وكق لاحصها المخّصص، ؾبال يف دقيق معُّت  موضوع
 العلم نظريّة لزايدة ابلرباهن، مهّثا البحث وأصبح .جديدة نمائج إىل ليموّص 
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 للثناقشة اؼباّدة كزايدة اعبديدة األكاار توّكر قد البحث عثلّية ملال. وأثناء
 . علثّية العلم عن

 الاياي اؼبنهج يعٍت هنا الباحلة اسمعثلت الذي البحث منهج
 الوصاية البياانت ابنماج البحث اإلجراءات هو الاياي الوصاي. البحث

 ومالحظة والسلوك الناس من اؼبنطوقة أو اؼباموهة الالثات هشا 
 تليها مث اليت اغبقائق وصف هو الوصاي أما  (Ratna, 2007: 92)كيها.

اؼبامبية.  المحليلية الدراسة هو البحث هذا يف الباحلة ربلي . واسمخدمت
 األدهية. لسياولوجيةا الدراسة هي الباحلة سمسمعث  ومدخل 

 هعضا من مدعوم ألن  اؼبامبية الدراسة هو البحث من النوع هذا
 . أخرى كماب مصادر أو جديد نص شا  يف ؼبراجع

 
 مصادر البياانت .2

 كثنهج اؼبامبية هدراسة البحث هذا قدم أن ذكرة سبق قد  كثا
 على متنقس اؼبامبية الدراسة يف البياانت مصادر وكان البياانت، ربلي 

 ( Moleong, 2010: 157) .اللانوى واؼبصدر الرئيسى اؼبصدر ونبا قسثُت،

 املصدر الرئيسي (أ 
وهي تلك اؼبصادر اليت تمواجد كيها البياانت هصاة 

 هنا أصولية، وتقوم الباحلة هذا ابسمخدام الرواية " التًتكوين
 . القدوس عبد وحدى" إلحسان

 ويالثاناملصدر  (ب 
 ؾبثعة تمواجد اليت اؼبصادر هو ويانلال اؼبصادر أما

 البياانت تلك ربلي  على هنا الباحث دور ويقمصر وجاهزة
 قد البياانت وهذ  منها لبحلة الالزمة النمائج واسمخالص
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 الامب، تمضثن وهي منشورة غَت أو منشورة تاون
)عليان و وغَتها. الرظبية والسجالت والواثئق، واؼبراجع،
 المعريف ذلك إىل ضاكةابإل ( 42: 2222غنيم، 

كهي:   ابلبحث اؼبمعلقة اؼبصادر هعض الباحلة كمسمحدم
 األخرى واؼبصادر اؼبقاالت العلثية، البحوث كماب،
 أتكيد . ويقوي الرئيسي ابؼبصدر اؼبمعلقة

 
 طريقة مجع البياانت .3

 البياانت. يف عبثع تسمعث  اليت الطريقة هي البياانت صبع فريقة 
  (Prastowo, 2011: 208) .ناسها الباحلة البياانت هبثع الاياي، اؼبنهج

 هي الواثئق فريقةفريقة صبع البياانت اؼبسمخدمة هي فريقة الواثئق. 
 والاماب الاماهة من األشياء عن البياانت لبحث اؼبسمخدمة الطريقة
 ( Arikunto, 2003: 231). ذلك وغَت األعثال وجدول واجمللة واعبريدة

 اليت اؼبامبية هدراسة البياانت صبع عثلية يف بحثال سلك  لذلك، 
 مصدر يف وجدت اليت هياانت وك  واللناوي، األساسي مصدر هُت يارق

 كاأليت: هو وخطوات  اللناوي، اؼبصدر أبساس وبم  األساسي
 القدوس.  عبد وحدى" إلحسان هنا قراءة الرواية " التًتكوين (أ
وحدى"  هنا التًتكوين اية "ك  صبلة ومعٌت القصة يف رو كهم    (ب 

 القدوس.  عبد إلحسان
 ألن البحث يف األهم اػبطوات يعٍت البياانت صبع فريقة كانت

 الباحلة البياانت صبع الطريقة الصحيح. وأما البياانت على لمحص 
 والاماب. والًتصبة القرأة الطريقة ابسمخدام
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 طريقة حتليل البياانت .٢
 الناسي المحلي  نظرية أساس على ةالبحلي البياانت هذ  ربلي  
 اياشاو  أن للباحلُت النظرية،  يبان هذ  خالل من كرويد. ألن  سيغثوند
ين هنا وحدى" إلحسان الشخصية يف الرؤاية "ال تًتكو  الناس علم جوانب

 وفبيعة شرح الذي نظرية هي الناسي  المحلي  عبد القدوس. نظرية
الداكع،  هو هذا النظرية لناحيةا من اؼباض  عناصروتطويرها.  الشخصية

 الداخلية.  اعبوانب جوانب من عافاة، وغَتها
 النحو على البحلية البياانت ربلي  تقنية يف للخطوة ابلنسبة أما 
 المايل: 

 تمعلق اليت البحث اؼبشالة وكق البياانت رمز :  هوالبياانت ربديد (أ 
 الشخصية من الناس هعلم

 مشاك  أساس على البياانت صنيفت هو  البياانت: تصنيف (ب 
 البحث

 ابلاع  اؼبصناة للبياانت المعرض هو الوصاية:  البياانت  (ج 
 مت ذبثيعها اليت للبياانت المعرض هو  البياانت: تاسَت (د 
 البحث يف للثشاك  وكقا للبياانت المعرض هو  البياانت: ربلي  (ه 
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 الباب الثاىن
 اإلطار النظري

 الرواية  .أ
 مفهوم الرواية  .1

إن األص  يف مادة "روى" يف اللغة العرهية، هو جراين اؼباء، أو وجود  
هغزارة، أو ظهور  ربت أي شا  من األشاال، أو نقل  من حال إىل حال أخرى. 

، ألن الناس كانوا يرتوون من يطلقون على مزادة الرواية من أج  ذلك ألايناهم
ألن  كان ينق  اؼباء، كهو ذو عالقة هبذا اؼباء. كثا  مائها، مث على البعَت الرواية ايضا

كثا أفلقوا على الشخص الذي يسمقي الذي يسمقي اؼباء.   أفلقوا على الشخص
 (1998/22)مراتض،  اؼباء، هو أيضا الرواية.

تصدر من  "Fiksi"وهذا النوع من الرواية من األعثال اػبيالية. وأما كلثة 
ومعاانها الماوين والمصنيع واإلجادة  "Fictum"أو  "Fictio"اللغة الالتينية 

اؼبًتلة من كلثة  "Novellus"واإلخًتاع. وقي  إن الرواية تصدر من الالثة الالتينية 
"Noveis" وأما الرواية يف ومعناها اغبديث أو اعبديد ."American College 

Dictionary"  كة أو هي القصة النشرية يف فول معُت الىت تصور األشخاص واغبر
)  .اؼبوقف المثللي عن اغبياة الظاهرية اؼبصورة يف المصاميم أو األحوال المشاهاية

Tarigan, 1986:164 ) 

( أن الرواية هي 2222وذكر م. عبد الغٍت اؼبصري وؾبد م. الباكر الربازي )
قصة فويلة يعاجل كيها الااتب موقاة من الاون واإلنسان واغبياة وذلك من خالل 

واقف شخصيات القصة من الزمن، والقدر، وتااع  الشخصيات مع معاعبم  ؼب
، ضثن حباة يبدو كيها تسلس  األحداث منطقيا مقنعا، وإن كان الااتب البيئة

 (171/ 2222)ؾبيد،  الروائي يًتك للقارئ حرية الوصول إىل مغزى الرواية.
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 عناصر الرواية .2
ارجية. العناصر ػبوالعناصر اإن عناصر الرواية تنقسم إىل العناصر الداخلية 

ا دور أكلر. وأما العناصر اػبارجية هي ك  هب الداخلية هي الشخصية الىت تلعب
العوام  اػبارجية كانت يف خلاية تصنيف األدب وكانت العوام  للثصنف الىت 
ربموى على األحوال اإلجمثاعية والدواكع واؼبنقول اؼبدقة واؼبؤثر للثصنف. 

(Siswantoro, 2004:11)  
على كبو ذلك، العنصر اػبارجية كمقوم خارج األدب من حيث إن القصة 
قد تمأثر أبحوال اؼبؤلف واجملمثع والعادة والعالقة هُت األدب ابلانون األخرى، أما 
العناصر الداخلية هي العناصر الىت تبٌت عليها العث  األدب ومن العناصر الداخلية 

 (Ratna, 2007:343) . خصية واػبلايةهي الاارة واألمانة واألحداث والش
واألشخاص واػبلاية.  وأما العناصر الرواية األق  تنقسم إىل الاارة واغبباة

ظُت أن يرتبوا هعضها هبعض لذالك غبصول الدقيق عن اإلنماج األديب لزم على اؼبالح
 (Nurgiyantoro, 2012: 22)يف ربليلها. 

قد أو العوام  الالزمة عند الرواية ة عدة اراء النالباحللذلك هعد أن تالحظ 
الىت التزال موجودة عند الرواية هي اؼبوضوع واألشخاص  ناصرعكعركت الباحلة أن ال

 واغبباة واػبلاية. وكيثا يلى تاصي  ك  من تلك العناصر: 
 اؼبوضوع  (أ 

وهو  "Thema"من اللغة الالتنية  (Tema)إن كلثة اؼبوضوع 
 Scharbachوأما  (Mido, 1994: 17-18)أص  الاالم وموضوع  

يرى أن إصطالح اؼبوضوع من اللغة الالتنية يعٌت احمل  وضعت كي  
 األدوات ألن اؼبوضوع

أساسا للروائي يف  دورأكاار تؤسس الرواية حيلثا يلعب 
 ( Aminuddin, 2002:91)تعبَت عثل  اػبيايل الذي إخًتع . 

 األشخاص  (ب 
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دورا ـبملاا. وظبي الشخص  وهدور األشخاص يف الرواية
الذي يدور دورا هاما ابلشخص األساسي أو األويل. وأما الشخص 

يسثى ابلشخص اؼبساعد  الذي يدور دورا غَت هام لاون ماثال
 (Protagonis)"كرواتغونيس"  واسمخدم فاد إصطالح أو الزائد.

 (Antagonis)لألشخاص األولُت أو األساسيُت. و"خصومة" 
دين أو اؼبساعدين. وهناك إصطالح "تريماغونيس" لألشخاص الزاه

(Tritagonis)  لألشخاص اللاللة الذين ياونون عادة شخصيا وسيطا
 ( Fanani, 2005: 84)هُت األشخاص الزائدين أو اؼبساعدين. 

هو المصوير الواضح  (Jones)أما المشخيص، عند جونيس  
عن الشخص يف القصة. وهذ  االصطالح أوسع من الشخصي 

ة ألن  يمضثن عن من هو شخصي القصة وكيف خليقم  واػبلقي
وكيف ماان  وتصوير  يف القصة حىت يسمطيع أن يعطي تصويرا 

 (Nurgiyantoro, 2012: 165-166). واضحا إىل القارئ

الشخص يف اإلنماج القصصى من حيث دور  ينقسم إىل: 
الشخصية األساسية هي هط  يدور حول  األحداث وأحياان يوجد 
يف ك  ابب، ولذلك ؽبم دور خاص يف تنثية اغبباة. والشخصية 

 ,Nurgiyantoro)وية وهي الذي يقوم أدورا اثنوية ؽبا. اللان
2012:177) 

وأما الشخص يف اإلنماج القصصي من حيث صاات  ينقسم 
إىل: البط  وهو الشخص الذي ل  صاة وفبيعية حسنة. واؼبخاسم 

 (Nurgiyantoro, 2012:177)وهو الشخص الذي ل  صاة سيئة. 

 اغبباة  (ج 
اغبباة هو األحداث اؼبخملاة اؼبوجودة يف القصة. سمأيت  

تمضثن على ترتيب األحداث اؼبمعلقات ابلسببية. أّنا الرواية اليت 
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باة هي حوادث القصة الىت غبأن ا (Forster)وما قال ل  كورسمَت 
ألحداث تمأكد على عالقة سببية. ولذلك اغبباة ليست ترتيب ا

ابؼبقيايت كحسب ولان كانت األحداث اؼبوجودة وؽبا عالقة سببية. 
(Nurgiyantoro, 2012: 113)  

تمضثن اغبباة على ثالثة  (Petroinus)قال كيًتاينوس  
واؼبخرج ( conflict)واللاىن الصراع  (Exposition)أجزاء، األول المقدًن 

(Climax)بٌت على عرض . يف هذا المعريف كانت عناصر اغبباة ت
هداية األحداث مث تطوير األحداث اليت توج  إىل الصراع الشديد 

 (Fanani, 2005: 93). وأخَتا إىل ـبرج الصراع

 اػبلاية  (د 
يت ذبرى كيها الاػبلاية هي اؼباان والزمان واألحوال  

أنواع اػبلاية إىل  (Hudson)هودصان  ورأياألحداث عند الرواية. 
 ( Mido, 1994: 46-50). عية واؼباديةنوعُت ونبا اإلجمثا

وتشث  اػبلاية اؼبادية على العام واؼبواد أو اغبوائج واؼبنطقة  
حوؽبا. وأما اػبلاية اإلجمثاعية هي العادت واؼبعمادة والقواعد أو  
كياية العث  وإىل كبوها. وياون عنصر اػبلاية أيضا من ثالثة 

 عناصر وهي: 
 اغباىل واؼباضى واؼبسمقبلى. الزمان: ويشمث  على الزمان (٩
اؼباان: وينقسم إىل ثالثة أقسام وهي اؼباان اؼبعروف وغَت  (٢

 اؼبعروف واؼباان اػبيايل.
األحوال: الىت تشمث  على األحوال العاؼبية واألحوال  (3

 :Panusuk, 1991). اإلجمثاعية واللقاكية واألحوال البافنية
33) 
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جد إضايف المحلي  عن من انحية أخرى، كانت الباحلة تو   
الرواية يف كماب اآلر. كذلك ويعمثد إىل كماب نظرية دراسة اػبيالية 

 ( Nurgiyantoro, 2012: 66-79)لربهان نور غيانمورو كثا يلي: 

  (point of view)جهة نظرة القصة و  (ه 
تقًتح وجهة النظر على فريقة تقص القصة. عند إهرامس  

أو الوجهة الىت يسمعثلها الااتب  النظر وجهة النظرة هي الطريق
واسلة ليقدم إىل القراء: الشخص والاع  والبيئة وصبع اغبوادث الىت 
تبٌت هبا القصة يف النص األديب. لذلك، كانت وجهة النظرة يف 

ية أو الصناعية أو السياسية الىت ىبمارها سًتاتيجاغبقيقية هي اال
 وتااسَتلااتب الااتب لمعبَت كارة وقصم . كا  وجهات نظرة ا

عن معٌت اغبياة يسمطيع أن يصلها إىل القراء وجهة نظر الشخص 
 ( Nurgiyantoro, 2012: 249-246)يف القصة أو الرواية. 

يف نظر العامة، نسمطيع أن نارق وجهة نظرة القصة إىل  
 وجهمُت: 

 اؼبوظف األول أو الشخص األول )هطريقة "أان"( (٩
للالث )هطريقة "هو" أو اؼبوظف اللالث أو الشخص ا (٢

 "هى"( 
 (Language)اللغة  (و 

إن اللغة وسيلة يعمرب هبا األدب. ابللغة نسمطيع أن ناشف 
األدب. كاللغة يف األدب سبلك الوظياية اآلساسية هي وظياية  مزيد

 االناعاالتاؼبواصالت. اػبصائص للغة األدب منها أن تضم عنصر 
اؽبدف اعبثايل. وعلى  . والغرض منها هي ليص  إىلواؼباومي
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العاس خبصائص لغة النص العلثية الىت تضم عنصر اؼبنطقية 
 (Nurgiyantoro, 2012: 272-273)والبسافية. 

يف العادة، إذا قرأان الرواية سنشعر وجود اللحن اػباص 
اؼبعقود هملك الرواية، وابػبصوص الذي هسبب اخميار تعبَت اللغة. 

لغرامي واؼبؤثر يف الناس والعافاي. مبان الرواية أن تعقد اللحن ا
والرواية أخرى غبنها خشن وتلثيح. أن إخميار شا  المعبَت اػباص 
يف أحوال القصة سينهض اللحن اؼبعُت. كثا قال كيٍت أن اللحن 

 ,Nurgiyantoro). هو نعبَت الااتب على اؼبسألة اؼبعربة وعلى القراء
2012: 284-285)  

  (Message)الرسالة  (ز 

  رواية "الرسالة" الىت تاون إحدى السبب من أسباب لا
أتليف الرواية. الرسالة هي اؼبعٌت اػباص الذي ياون يف ك  قصة أو 
رواية. كانت الرسالة تمضثن القيثة الىت تاون اإلقًتاح اؼبقدم 
للقارئُت. كمخالف ابؼبوضوع أصبع من الرسالة وليس ك  اؼبوضوع 

ك  رواية تاون إشارة على نظرة حياة رسالة. يف العادة، الرسالة يف  
الااتب، نظرت  عن كيثة اغبقيقية وهي الىت يريد أن يقدمها الااتب 

سالة األخالقية الىت إىل القارئُت. ال تزال ك  الرواية أن تقدم الر 
تمعلق هصاات حسنات هنظر اإلنسان الىت ذباهد اغبقوق واؼبساوة 

الناس أي دبعٌت العام.  هُت الناس. كاانت تلك الصاات معروكا هُت
(Nurgiyantoro, 2012: 320-321 ) 
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 الشخصية مفهومب. 
يف اإلقبليزية هربسوان  (Personality)الشخصية لغة ظبيت هربسوانلييت 

(Persona)  أي القناع أو هربسوانر(Personare)  أي االخًتاق يف اليواننية. وهذا
 (Kuntjojo, 2009:7)البشري. اؼبصطلح مسمخدم لوصف كلثا جرى ؾبرى السلوك 

أو دًن الق اليوانين شخصكلثة شخصية يف اللغة اإلقبليزية أتيت من 
وهو ما يعٍت قناع يسمخدم عادة من قب  الانانُت يف اؼبسرح. يمصرف  شخصية،

الانان وكقا لمعبَت القناع الذي يرتدي ، كثا لو كان القناع يبل  ظبات شخصية 
ويل ؼباهوم الشخصية )يف عامة الناس( هو السلوك الذي معينة. لذا كإن اؼباهوم األ

يمعرض للبيئة االجمثاعية. االنطباع الذايت هو اؼبرغوب كي  أن يمم القبض عليها من 
قب  البيئة االجمثاعية. عندما تصبح الشخصية مصطلح علثي تمطور الاارة لمصبح 

نشطة البشرية. هناك أكلر داخلية، شيء دائم نسبيا، الرصاص، اإلخراج، وتنظيم األ
 هعض الالثات أو اؼبصطلحات اليت يعاملها اعبثهور كثرادف لالثة شخصية،
ولان عندما تعطى اؼبصطلحات اؼبسمخدمة يف النظرية الناسية للشخصية معاين 

 ( Alwisol, 2009: 7)  ـبملاة.

 

 مفهوم سيكولوجية أدبية .ج

مخصصات هُت السياولوجية األدهية أو علم الناس األديب هي ال
كلثة سياولوجية أو علم الناس    (Minderop, 2010: 59) سياولوجية واألدب.
 :Minderop, 2010) دبعٌت العلم. logosدبعٌت الناس و  psycheمشمقة من لغة يوانن 

علم الناس مل تدرس مباشرة ألن معٌت الروح هي ؾبردة، ولان علم الناس تقييد  (3
لوك يف شا  عثليات أو أنشطة، وهاذا يبان مظهر والمعبَت عن الناس، الس

 ,Zaviera) صاة العلم الذي يدرس السلوك والعثليات العقلية.ه تعريف علم الناس
2007: 19 )  
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يف وقت ممأخر( ولان،  1822علم الناس هو علم الشباب نسبيا )حوايل 
ليواننيُت والناس عرب الماريخ قد تشعر ابلقلق إزاء القضااي الناسية. مل  الاالساة ا

( يعمرب شخصية كبَتة 432-354وخاصة أكالفون وأرسطو. هعد أن أوغسطُت )
يف علم الناس اغبديث هسبب اهمثام  إىل المأم  و كضول  حول الظواهر الناسية. 

(Zaviera, 2007: 19) 

المحلي  الناسي هو ّنج نظرية ناسية، كان أول من فور هذا النهج من 
  يعمقد أن حياة الارد تسيطر إىل حد كبَت من قب  قب  سيغثوند كرويد وقال ان

العق  البافن. ويسمند الالَت من السلوك البشري على األشياء اليت ال يدركون، مل  
اليت من شأّنا أن نطي  يف العق   الرغبة، أو المشجيع. الرغبات والدواكع اؼبابوتة
 (Zaviera, 2007: 22). البافن، وأحياان سوف يمطلب أن تاون راضية

من انحية سياولوجية وبدث عن نظرة سياولوجية يعٌت اؽبوية واألان واألان 
األعلى. اؽبوية يسثى سياولوجية عقلية، واألان يسثى هسياولوجية يف حياة الناس 
مث األان األعلى يسثى حبياة السياسية.وهاذا ك  وبدث هسبب ال هبب شيئا وال 

األدب وكذلك يف   (Wiramihardja, 2004: 89) لشعور.يناسب أن زبَت يف منطقة ا
 ,Wiramihardja)علم الناس ممساوايت. لذلك سياولوجية أدهية يناسب أن تاع . 

2004: 99 )  

األدب الناسى هو المحلي  الذي ينظر إىل أن األدب يبحث عن األحداث 
 ,Semi). ؼبخملاةالواقعة يف حياة اإلنسانية الىت مازالت معرض األكعال اؼبمنوعة وا

1990: 76)  

وأما سياولوجية أدهية هي احدى البحوث األدهية اليت تسمعث  لماسَت 
قال أرفو  األعثال األدهية أو األديب أو القارئ ابسمخدام النظرية السياولوجية.

(Aristoteles) أن األدب هو العث  اؼبلقى عن نوع اؼبعركة اليت ال يبان إللقاءها ،
 .راء أكاار القراءإليعطاء اؼبمعة الاريدة واؼبعركة ، أي الوسيلة إلأبي فريقة أخرى

(Budianta, 2003: 7)  
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علم الناس اؼبؤّكد على االهمثام لدراسة  أنّ  (Siswantoro)ال سيسوانطارا وق
الناس وخاّصة على سلوك الناس والناس. لذا، كان ماهوم السلوك ظاهرة اليت 

وقال أيضا، أّن األدب  (Siswantoro, 2004: 26)أمانت مالحظمها يف البحث.
ـبملف عن السياولوجي. ألنّ  مرتبط مع العامل اػبيايل واؼبسرحي والشعر واؼبقالة اليت 
صّناها يف الاّن، اّما السياولوجي مرجع إىل الدراسة العلثّية لسلوك الناس 

ة، ألّّنثا غادرا من والعثلّيات العقلّية. ولان، لديهثا النقطة اؼبساواة أو اؼبمشاهب
الناس واغبياة كثصدر األحباث. وكان السياولوجي مشاركا واضحا عن الناس ألنّ  

 :Siswantoro, 2004).درس سلوك الناس الذي الياارق عن جوانب اغبياة يف تلوين 

أي األدب والسياولوجى تواكبان يف مسَتة واحدة، كاغبديث عن أي ركن من  (29
القارئ( كضى ابلضرورة إىل اغبديث عن  –العث  األديب  –أركان األدب )األديب 

 ( 2225/111اغباالت الناسية والوجدانية لدى اؼببدع والقارئ. ) ماضى، 
السياولوجي األديب هو المخّصصات  ،(Endraswara)كثا قال إندراسوارا 

األدب كنشط الناسي، ودراسة  رأي الذيالداخلّية هُت السياولوجي واألدب 
وذهب منديروب  وجي األديب مساواة هدراسة الناس من الداخ .السياول

(Minderop)  أّن اسمئناف السياولوجي األديب هو مشالة الناس مع صورة حركة
وإن علم الناس الذي درس للسياقات الناسية،  (Minderop, 2010: 59) الناس.

الرحم اليت يباننا االسماادة من  يف درس األدب، وذلك ألن الناس اإلنسانية هي 
ربمضن صبيع العلوم والانون. ولعلنا أنم  من البحث السياولوجي أن ياسر لنا 
تشا  العث  الاٍت من انحية، وأن ياشف لنا عن العوام  اليت ذبع  من شخص 

وركزت نظرية السياولوجي  (1997/162) يونج، ما مبدعا كنيا من انحية اثنية. 
ة يف العث  األديب الذي أتثر ابلعق  البافن يف اإلهداع والنقد على دالالت البافن

األدب كالدنيا  ( 373/ 2223عند الانان أكلر من أتثَت  هعقل  الوعي. )رغيب، 
 يةيف الالثة. وكي  يعرب عن اغبياة خاصة من انحية اإلنسان. وهذ  الناحية اؼبوضوع
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لي  لسياولوجية األدهية ألن اإلنسان كاألشخص ؽبم ناس. ويف المح األساسية
حىت السياولوجية األدهية، وبل  الشخص الرئيسي، الشخص اللاىن، واللالث عادة. 

 ياون حبث السياولوجي األديب يبان لعثل  مع ربلي  النص ابهمثام إىل االعمبار
األنبية ودور الدراسة السياولوجية اليت كان موضوعها جانب السياولوجي للناس. 

 (Ratna, 2007: 342-350 ) 

Terry Eagleton  يصف يف كماه  "النظرية األدهية" ما يلي: المحلي  الناسي
ليست نظرية حول العق  البشري، ولان أيضا فبارسة للشااء أولئك الذين يعمربون 

 (Eagleton, 2010: 231)مريض عقليا أو تضطرب. 

ربلي  األدب الناسي هو ربلي  األدب قسم ؼبشاك  ناسية شام  يف روح 
، أو كعالة يف أتليف رواية أو اؼبؤلف ناس  كمب األدب أو قارئ الاماب أو اؼبؤلف

 ( Wellek dan Warren, 1995: 90)اليد. 

األدب الناسى هو اجملال اإلنضباط هُت علم األدب وعلم الناس ومن جهة 
الناسية. ربلي  األدب الناسى وهو الدراسة األدهية الىت تنظر اىل اإلنماج كالاعلية 

لقد عرف األدب كاتداد الناسى.  صورة العاكسة اإلجمثاعية والناسية. كثا يف
قبض اؼبؤلف اؼبظاهرر الناسية وصنعها يف شا  النص األديب وياثل  ابلناسية. 
سمصور اػبَتة من اؼبؤلف خياليا يف نص األدب. ينظر انماج األديب اؼبظاهر ناسيا 

 ( Endraswara, 2006:96)ويقدم اإلهعاد الناسية عن الشخصية يف اؼبسرحية او نلرا. 

ونعمقد، أن يف األدب وعلم الناس وجود ارتباط هبادل أبن األدب وعلم 
الناس لدي  صلة وثيقة، هشا  غَت مباشر والوظياية. الرهط غَت اؼبباشر، على حد 
سواء األدب لديها عالقة وظياية لاال ؼبعركة اغبالة الناسية لشخص آخر، والارق 

 ,Endraswara). قيقية، يف حُت أن  يف األدب هي اػبياليف األعراض الناسية هي ح
2006: 97)  

المحلي  الناسي هو ؾبال ربلي  السياولوجي األدب. وأثَت هذا النثوذج 
سيغثوند كرويد، وهو فبيب شاب من وينا. صاغ كارة أن أول دراسة من قب  
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الالوعي  الوعي هو جزء صغَت من اغبياة العقلية وأما أعظثها هو كاقدا للوعي.
تسامى يف العثلية اإلهداعية للثؤلف. عندما ينشئ اؼبؤلف حرف، وأحياان "حلم"، 
وكذلك واقع. وأهعد مرة أخرى، اؼبؤلف أيضا يف كلَت من األحيان "ؾبنون" ان الذي 

 (Endraswara, 2006: 101)يعرب عن  إذا ليس من وعي . 

ك عالقة هسيطة يف الاماب النظرية لألدب، تَتي إيغلمون يوضح أن هنا
 تعمربوواضحة هُت المحلي  الناسي واألدب يف اغبرجة اؼبشار إليها يف االسمنماج. 

صحيحة أو خافئة نظرية كرويد أن الداكع األساسي من ك  سلوك اإلنسان هو 
يا هذا النثوذج كثا مذهب اؼبمعة. كلسااؽبوى ذبنب األمل واغبصول على اؼبمعة: من 

الناسي كقط وحدها يبان أن توكر جوااي ؼبسألة القيثة هذا ال يعٍت أن المحلي  
والمثمع األدب. هناك تااع  معقد هُت هذين اجملالُت اليت ربماج إىل أن ياون أظهر 

 (Eagleaton, 2010: 280)يف دراسة ماصلة من احد النصوص األدهية خاصة. 

 

 سيكولوجية لسيغموند فرويدنظرية الد. 
 Schlossergasseعلى شارع ، 1856مايو  6 ولد سيغثوند كرويد يف اتريخ

، يف شارع 1939ثرب سبم 23، وتويف يف Freiburg Moravia 117رقم 
Maresfields Gardens, London ى اؼبنازل يف شارع ويدعFreudova Ulice 

Schlossergasse . ناسة عائلةمن عثر ، عانت  4كان كرويد يف سنة   لمارن ناس 
إىل مدينة كينا، دخ  كرويد يف كلية الطب جبامعة كينا،  عائلةانمق   اإلقمصادية، وأه 

همثا يف د مل يبان ميو ر كرات  الشخصية أن كف من مذ ز معر وزبرج فبيبا يف عام 
يف أنشطة حبث العلثي.  الذهاب من خالل اؼبثارسة كطبيب، وكان أكلر اهمثام

زوجة  Martha Bernaysمع  مسماشفقمصادية لعائلم  اليت ولان هسب ضغط  اال
 .رتغبياليت مل  عث  كرويد تلك اؼبثارسةييف ّناية  1886ويد اليت تزوجها يف كر 

طبيب. أما العلثية وجد كرويد الوقت إلجراء البحوث والاماهة خالل اؼبثارسة كال
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الرئيسية عند  هي علم األعصاب، وهو االهمثام الذي أدى إىل كرويد تعامل  مع 
 ( Koeswara, 1991: 28)  سمَتاي.االضطراابت العصبية، خاصة اؽب

عندما كان كرويد فالبا فبيب أعصاب مشهور من كيينا، الدكمور جوزيف 
اسمخدمت أساليب خاصة للمعلم مع اؽبسمَتاي، وهي  ،Dr. Joseph Breuerهروير 

فريقة المنوًن اؼبغنافيسى. مع الطريقة اليت تمعام  دبا اؼبرضى اؽبسمَتاي، وكان هروير 
إثبات أن سبس اؽبسمَتاي يعاين منها اؼبرضى هي من ذبارب مؤؼبة معينة  قادرة على

من اؼبرضى. تقريبا يف ناس الوقت، فبيب أعصاب ابرزة من مسمشاى ال سلاًتيَت 
La Salpetriere،  ابريس، وهو جان مارتن شاركوJean Martin Charcot ، لمطوير

فريقة كرويد وفبارسة  من هذين الشخصُت تعلمفريقة لملك اؼبسمخدمة هروير. 
للمعام  مع حاالت من اؽبسمَتاي. حىت مع هروير، كان كرويد  اؼبغنافيسي المنوًن

دخلت يف المعاون. تعاوّنا تمج معاعبة عدد من اغباالت من اؽبسمَتاي وتسج  
. ولان مل يبض وقت فوي  هعد نشر الاماب، Studi Uber Hysterieربت عنوان 

ساليب اليت تسمخدمها هروير وشاركو وألن مل يان راضيا ألوكسر كرويد هعيدا وترك ا
عن اإلجراءت والنمائج اليت ربققت. هعد خروج  من فريقة المنوًن اؼبغنافيسي، 
حاول كرويد فريقة أخرى، وهي اإلوباء الذي كان قد تعلم فريقة هَتّناًن 

Bernhimَت ينمشر . وهذا األسلوب األخَت أثبت كرويد أيضا غَت مرضية، حىت األخ
 ,Koeswara) .كرويد واسمخدام أسلوب خاص هبا يسثى أسلوب المداعي اغبر

1991: 29)  

كثا قال ألم ، كرويد، فا  خاص يف القضية، يف حُت رأى إخوت ، وقال 
نب نظرية كرويد هو أن اعباذهية اعبنسية صيب ألم .  جاان  كان عبقراي، واحد من 

ية أتيت من ذبرية شخصية كرويد مع والدت  يعمقدون أن هذ  النظر  كلَت من الناس
عاما من األب. لان كرويد ضد العديد من اؼبرضى اسمخدام  22صبيلة وشاهة 

المنوًن اؼبغنافيسي عن فريق اغبوار مع اؼبريض. عندما ياع  هذا أسلوب العالج، 
ساسا المحلي  الناسي، اؼبشاك  الناسية اليت يعاين وقال ان  وضعت فريقة اليت أ
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ط ذبارب فاولمهم أيضا مع الصعوابت ارتباها اؼبريض تبُت أن تاون ممجذرة يف من
دائثا يمم القبض على ذبرهة الطاولة من قب  ذاكرة واعية للارد.  ليساعبنسية. وجد 

هصرب ودقة، كرويد اسماشاف وربلي  اؼبشاك  للثريض عن فريق فرح األسئلة اليت 
 ى شخصيم  يف مرحلة البلوغ. تولد: خربات الطاولة الشخص قد تؤثر عل

(Minderop, 2010: 10 ) 

وص  أرهع سنوات من عثر  هاجر أهل  إىل  دي، وحينثاهو من أه  يهو 
تعلم كرويد علم الطب يف جامعة وينا مث يعث  من عثر .  82وينا ويسان كيها إىل 

بيب يف مسمشاي ـبرب أسماذ هروكي، هو مشهور يف علم وظائف األعضاء وكطيف 
 (Wiyatmi, 2011: 10) عرض كرويد نظرية ربلي  ناسي. 1895. يف سنة وينا

 دراسة الشخصية التحليل النفسي  .1
من  1922المحلي  الناسي هو االنضباط اليت هدأت حوايل عام   

قب  سيغثوند كرويد. المحلي  الناسي وظياة ذات الصلة النظرية والنثو العقلي 
اس اليت ذبع  مسانبة كبَتة يف الناس لإلنسان. العلم هو جزء من علم الن

البشرية، وخلق على مر السنُت. تعمرب المحلي  الناسي اليت اخًتعها كرويد حول 
. نظرايت كرويد إلعطاء األولية للثشاك  اعبنسية. على الرغم من 1892عام 

 منذى عامل األدب دراية ل  أن كرويد الطبيب الذي ياار دائثا علثيا، تملق
يف أعثال  ترصبت إىل "تاسَت األحالم"، وكلَتا  جبدلمعليم والدراسة شباه  على ا

ما يعرض ذبرهم  الشخصية وذبرهة فاولم . كرويد من ؿبيب الاماب، ودائثا 
كحص الامب يقرأ. وهبادل، والاماب ليس كقط ياشف عن صاقة كبَتة 

يعرض حول العلم، ولان أيضا لغزا ؿبَتا حول واقع اغبياة أو فبيعة اغبياة، و 
الاماب أيضا تضارب اؼبشاعر والدواكع وؾبثوعة ممنوعة من المعبَتات اليت تشَت 

 (Minderop, 2010: 11)إىل المحلي  الناسي. 

ويعمقد أن   مت تطوير المحلي  الناسي من قب  سيغثوند كرويد،  
حياة األكراد زبضع لسيطرة الالوعي إىل حد كبَت. ويسمند الالَت من السلوك 
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ياء اليت مل تمحقق،  مل  الرغبة، الداكع، أو المشجيع. سوف الرغبة أو على األش
قثع قثع البقاء على قيد اغبياة يف الالوعي والوقت سوف تمطلب أن تاون 

  (Zaviera, 2007: 22). راضية

السلوك وكقا لارويد، هو نميجة الصراع والموكيق هُت األنظثة اللالثة   
ى شخصية من اؼباضي هي العام  المارىبي للشخصية. العوام  اليت تؤثر عل

وعام  اؼبواد قياسا الوراثة والعوام  البيئة يف تشاي  شخصية الارد. وعالوة 
)اؼبوجود يف الالوعي(  اؽبوىعلى ذلك، كرويد يناقش تقسيم شخصية اإلنسان: 

الذي هو اػبزان ومصدر النبض ناسية. األان )تقع جزئيا على اعية وجزئيا على 
يشرف وتعيق رضا ملايل من القصيدة هو نميجة المعليم والمعرف على ( الالوعي

  (Minderop, 2010:20) أولياء األمور.

كرئيسا   Ego كثلك ملاا أو ملاة، واألان  ( (Id كرويد يشب  اؽبوى  
كرئيس الاهنة. اؽبوى تمصرف وكأن  اغباكم  Super Egoللوزراء واألان العليا 

وخدمة ذاتية. ما تريد  ليمم تنايذها  عسايسدت، تاؼبطلق، هبب احًتامها، وك
على الاور. وقد شبهت األان رئيسا للوزراء اؼبهثة هبب إكثال صبيع األعثال 
اؼبرتبطة الواقع واالسمجاهة لرغبات اجملمثع. األان العليا لناًتض قس االعمبار 

ك الاام  لقيم اػبَت والشر هبب تذكَت هوى اعبشع والطثع أن أنبية السلو 
  (Minderop, 2010: 21). اغبايم واؼبعقول

البشرية من أج  تلبية  اؽبى هو فاقة ناسية وقثع الغرائز  
االحمياجات األساسية مل  االحمياجات األساسية مل  اغباجة: األك  واعبنس 
ركض أي أمل أو إرزعاج. وكقا لارويد، وهو معرف يف الالوعي، اليوجد اتصال 

رف اؼبرتبطة مبدأ اللذة، والذي يبحث دائثا عن مع الواقع. كيف يعث  مع
اؼبمعة وذبنب دائثا أي إزعاج. األان اشمعلت هُت قوتُت ممعارضمُت واؼبدورة 
ومطيعا مبدأ الواقع اؼبساعد الشخصي الرقثي من خالل ؿباولة تلبية سبمع 
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ذا كان يبان أن الارويد وبدها من الواقع. األان يساعد الناس للنظر يف ما إ
ثس دون تسبب أاؼبا أو معاانة لناس . األان هي هُت الوعي والالوعي. توكر تنغ

األان مهثة لوظائف عقلية كبَتة، مل : المااَت وح  اؼبشاالت وازباذ 
القرارات. مع هذا، واألان هو زعيم كبَت يف شخصية، مل  رئيس الشركة. مل يقم 

الشر. اسمالم شخصية اؽبوية واألان واألخالق من هذين ال تعرف قيثة اػبَت و 
اللالث هو األان العليا ندرك قيثة اػبَت والشر. ودبا أن اؽبوية، واألان العليا ال 

مرب اغبقيقة ألّنم ال يااكحون مع أشياء واقعية، إال عندما المحايز اعبنسي تع
 ,Minderop) واؽبوية العدوانية يبان أن ياون راضيا يف االعمبارات األخالقية.

2010: 22 ) 

ووكقا لارويد، حياة الروح لديها ثالثة مسموايت من الوعي، أي   
واعية، فليعة الشعور، و الالوعي. وتسمخدم هذ  الطوهوغراكيا أو خريطة الوعي 
لوصف عنصر اؼبراقبة يف ك  حدث عقلي مل  المااَت والمخي . حىت عام 

، نظرية الصراع الناسي ينطوي كقط على ثالثة عناصر من الوعي. 1922
قدم كرويد ثالثة رأس اؼبال اؽبيالي األخرى، أي اؽبوية،  1923جديد يف عام 

األان و واالان العليا، هذا اؽبيا  اعبديد ال وب  ؿب  اؽبيا  القدًن، ولان 
ياث  الصورة الذهنية وخاصة يف وظيامها أو الغرض منها. وكيثا يلي العناصر 

 السمة الداعثة ؽبيا  الشخصية:

 ( Conscious)عى فبيعية الوا (أ 

عي الذي وبموي على ك  األشياء اليت نظر إليها يف امسموى الو  
كقط جزء صغَت من اغبياة العقلية )األكاار غبظة معينة. ووكقا لارويد، 

والمصورات واؼبشاعر والذكرايت( أن يذهب إىل وعي . ؿبموى اؼبنطقة 
 اػبارجية.الواعية هو نميجة لعثلية الارز ينظثها المحايز أو جديلة 

ؿبموايت الوعي اسمثرت كقط يف وقت قصَت يف منطقة واعية، والضغط 
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على الاور يف منطقة الالوعي أو الالوعي، لذلك الناس ربول انمباههم 
 ( Alwisol, 2009: 13)إىل جديلة أخرى. 

 (Preconscious)فليعة الشعور  (ب 
وتسثى أيضا الذاكرة جاهزة، أي مسموى الوعي الذي يصبح  

 عبسر هُت الوعى والالوعي. ؿبموى الالوعي أييت من واعية وغَت واعية.ا
واػبربة اليت خلاها االهمثام، أدركت يف البداية ولانها مل تعد تدقق هعد 
ذلك، سيمم الضغط علي  لالنمقال إىل منطقة الالوعي. ومن انحية 
. أخرى، يبان أن ينشأ احملموى اإلقليثي الالوعي إىل اؼبنطقة الالوعي

إذا كان اإلدراك اؼبدرك يلمقط اليت يبان أن تنشأ نميجة لظهور اؼبادة 
اؼبواد الالوعي الالواعية اؼبواد سيمم الضغط مرة أخرى يف الالوعي. 

ابلاع  يف منطقة الالوعي يبان أن تنشأ الوعي يف شا  رمزي، مل  
. حلم، أحالم اليقظة، كلثة خافئة، وآليات الدكاع عن الناس

(Alwisol, 2009: 14 ) 

 (Unconscious)كاقد الوعي  (ج 

هو اعبزء األعثق من هيا  الوعي، ووكقا ل كرويد هو أهم جزء من  
الروح البشرية. كرويد يلبت على وج  المحديد أن الالوعي ليس المجريد 
االكًتاضي ولان هذا هو الواقع المجرييب. الالوعي وبموي على الغرائز، 

والمجارب الصادمة )عادة يف  من الوالدة، والنبضات وؿبركات األقراص
مرحلة الطاولة( اليت يمم قثعها من قب  الوعي نقلها إىل اؼبنطقة 
الالواعية. ؿبموى أو مادة الالوعي لدي  مي  قوي لالسمثرار يف 
 .الالوعي، ناوذها يف إدارة السلوك قوية جدا ولان ال تزال مل تمحقق

(Alwisol, 2009: 14) 

 ( Id)اؽبوية  (د 
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اؽبوية هي نظام شخصية اإلنسان األصلية او أساس ناسية  
األصلية، ضبلت مند تولد إنسان.  كهي هذ  اجملهولة اليت نعلم عنها 
كقط من خالل أتثَتهتا. اؽبوية يعٍت اؼباضي ويبل  مَتاث األجداد وما 

 نوؽبا هبا من ماوكات ناسية وراثية.  
ولد اإلنسان. من هذ  هوية، نظام شخصية األصلية منذ ت هياؽبوية  

ىبرج األان واألان العالية. وكيها تشجيع القلب، الغريزة، واغبركة. وهى 
تقع ربت اغبس اإلنساىن الىت ال يعرف القيم ولان تعث  على أساس 
الناس والمثمع. تسمطيع هوية أن ىبي  شيئا كقط، كثل  اغبلم، 

ماج الطريقة اغبقيقة األماىن، واؽبلوسة. وال تعرف األخالق. لذلك، رب
. حسب كرويد هو اعبانب الالشعوري من ظاهراأو األان ليحص  شيئا 

الناس، الذي ينشأ منذ الوالدة ووبموي على الغرائز اليت تنبعث من 
البدن واليت سبدان ابلطاقة الناسية الالزمة لعث  الشخصية أبكثلها كهو 

دائم السعي  جانب غريزي غَت خاضع لمأثَت اجملمثع واألخالق وهو
للحصول على اللذة وذبنب األمل وىبضع ؼببدأ الواقع وهو الذي يبد 
اعبانبُت اآلخرين، األان، واألان األعلى ابلطاقة الالزمة لعثليا هتثا 
ووبموي يف الوقت ناس  على العثليات العقلية اؼبابوتة اليت اسمبعدهتا 

نبا اللذان يابحان  اؼبقاومة عن األان. وهاذا كإن األان، واألان األعلى 
 (Alwisol, 2009:15)ويعثالن على ػبث  والسيطرة علي . 

النظام الذي توجد كي   وهيهي أهسط نظام الشخصية،  اؽبوية 
نظام يعث    اؽبوية هي  الغرائز الاطرية. ابلنسبة للنظامُت اآلخرين،

كثورد أو مورد للطاقة اؼبطلوب من قب  هذ  األنظثة للعثليات أو 
وكيثا يمعلق هبذ  الطاقة، اؽبوية ال يبان أن  اليت تقوم هبا. األنشطة

تمسامح مع تراكم الطاقة اليت يبان أن تسبب ارتااع مسموى اإلجهاد 
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للارد لركع سياون من  للاائن اغبي أو الارد ك . وعلى أي حال،
حالة غَت سارة. لذلك، عندما يزيد الضغط على الاائن اغبي، إما 

ارج )درجة اغبرارة، والضوء، والصوت كلاكة هسبب المحايز من اػب
عالية( أو هسبب المحايز من الداخ  )اعبوع والعطش ونقص 
األكسجُت(، مث اؽبوية سيحاول نزع كمي  أو تقلي  اعبهد العايل 
واسمعادت  إىل اؼبسموى األصلي. من هنا يبان اغبصول على الصورة 

ادا إىل نية اغبااظ على اليت اؽبوية، يف أداء وظائاها وعثلياهتا، اسمن
اللبات الذي يهدف إىل تاادي الظروف غَت السارة وربقيق الظروف 

  (Koeswara, 1992: 33). اؼبواتية

يسمهدف زبليص الارد من كثيات االسملارة أو الطاقة اليت  (٩
 تنبغ داخل  نميجة للمنبي  الداخلي أو اػبارجي. 

 يسمهدف ذبنب األمل وربقيق اللذة. (٢
جأ اؽبو اىل األكعال اؼبنعاسة الىت زبلصة على كبو اىل من ك  يل (3

 فاقة جسثية يسملَتها ملَتما.
 يلجأ اؽبو اىل العثليات األولية اليت رباول المخلص من الموتر. (٢
وبماج اىل المنظيم وفاقم  غَت مسمقرة حبيث يمم المخلص منها  (٢

 أو ربويلها من موضوع اىل أخر.

  (Ego)األاننية  . ه
ألاننية اى الذات هي السلطة المناذية للشخصية. وؽبا وظيامان لرئيسمان. 

ي تقب  والغريزة اليت تقنع على حسب اإلحمياجات الذ احملايذاألول، إخميار 
الرئيسية. واللاىن، تعيُت الوقت والاياية إلقمناع اغباجة أبق  احملاظر. وتعبارة 

وباول على تلبية إحمياجات اؼبعرف  أخرى، األاننية كالسلطة المناذية للشخصية
 (Alwisol, 2005: 15)واألخالق والمطور للاثال على األان األعلى األان العليا. 
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األان هو المنايذي للشخصية ووظيام  نوعان نبا ىبمار حازا إلكمااء حاجة. 
واللاين، وبسم كيف ومىت لمجاوب اغباجة خبطر قلي . ووباول سد حاجة اؽبوية 

احدة سد حاجة األخالق. وهو أحد اعبوانب الالشعورية من الناس، ودكعة الو 
يماون من اؽبو وينثو مع الارد ممأثرا ابلعامل اػبارجي الواقعي ويسعى للمحام يف 
اؼبطالب الغريزية للهو مراعيا الواقع والقوانُت االجمثاعية، كبقرر ما إذا كان 

إىل أن ربُت ظروف وأوقات سيسثح ؽبذ  اؼبطالب ابإلشباع أو همأجي  إشباعها 
تاون أكلر مالءمة لذلك، أو قد يقثعها هصورة ّنائية. كهو يراعي الواقع ويبل  
االدراك واغباثة والمعلم االجمثاعي ولقد شب  كرويد عالقة األان ابؽبو هرج  

  (Alwisol, 2009:16) .يبمطي جوادا وباول السيطرة علي  وتوجيه 

ان على هيا  الشخصية الاردية نميجة ووكقا لارويد، يمم تشاي  األ
لالتصال مع العامل اػبارجي. إن عثلية اممالك األان وتنايذها كيثا يمعلق ابعبهود 
الرامية إىل تلبية االحمياجات أو اغبد من اإلجهاد من جانب األكراد هي عثلية 
اثنوية. ومع هذ  العثلية اللانوية، تضع األان خطة لملبية االحمياجات 

من خالل  بارات ما إذا كان يبان تنايذ اػبطة أم ال. أو هعبارة أخرى،واالخم
العثلية اللانوية األان الاردية سوف ناار، ما الطعام الذي وبماج، أين وكيف 
يبان اغبصول على الغذاء. وعلى هذا النحو، األان للارد ال يعث  كقط كدلي  

عب هذا الدور األان ينطوي على الواقع، ولان أيضا دبلاهة اخمبار للواقع. ويف ل
 :Koeswara, 1991). على وظياة ناسية عالية، وهي الوظائف اؼبعركية أو الاارية

34 ) 

واألان هي دائثا تقريبا الصراع أو الصراع. ومع  اؽبوىيف حملة يبدو أن هُت 
ذلك، وكقا لارويد، األان يف القيام هوظيامها ال يقصد ه  أن يلٍت عن تلبية 

أو الغرائز اؼبسمثدة من اؼبعرف، ه  تعث  كوسيط ؼبطالب الغرائز االحمياجات 
الاائنية من جهة مع حالة البيئة من جهة أخرى. ما تبقى األان هو الاشف 
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عن الغرائز اليت ال يبان عثليا أو مقبولة للبيئة. وهاذا، كإن الوظياة األساسية 
 (Koeswara, 1991: 34)لألان ليست سوى اغباكظ على هقاء الارد. 

  (Super Ego) األان األعلى . و
األان األعلى اى األان العليا هو قوة معنوية وأخالقية للشخصية. األان العليا 

كركض اؼببداء الوقعي من الذات.   (idealistic principle)يعث  على اؼببداء اؼبلاىل 
ألان العليا يمطور األان العليا من األاننية واليبلك فاقة ناسية، وكاألاننية يعث  ا

على منافق يف دائرة الوعي. ولان األان العليا ىبملف عن األاننية ألن  ليس 
اتصال خبارج العلم.   نظم األان العليا أي سلوك اعبائز وأي سلوك الهبوز. لذا 
ذكر كرويد دببدأ األديب. شب األان العليا منذ أول صغر الولد حينثا أعطا  

هوالد  أصال، وهعد تشا  األان العليا كمحام  الوالد النظام. عث  الولد موج 
  األان العليا هناس .

هو القسم اللالث من الشخصية، ينثو ربت أتثَت الواقع ويبان األان األعلى 
النظر إلي  على أن  سلطة تشريعية أو هو الضثَت أو اؼبعايَت اػبلقية اليت وبصلها 

ع الذي يعيش كي . واألان الطا  عن فريق تعامل  مع والدي  ومدرسي  واجملمث
األعلى نزاع إىل اؼبلال ال إىل الواقعي، يمج  كبو الاثال ال إىل اللذة. ويوج  
األان كبو األهداف األخالقية هدال من األهداف الواقعية. هو نظام شخصية 
الذى وبموى على القيم والقواعد الىت موصوف ابغبسنة والسيئة. وهو قوي 

 (Alwisol, 2009:16)األحالق. 

غَت عقالين يف مطالبة الاثال، يعاقب هشدة على أخطاء  األان األعلى
أيضا مل  األان من حيث  األانء األعلياألان، سواء كعلت واعبديد يف االعمبار.

السيطرة على اؽبوية، ليس كقط أتخَت اإلشباع ولان سبنع ربقيق .على األق ، 
على اسمبدال األهداف  . تشجيع األان1  :هناك ثالث وظائف األان العليا

. كملة اؽبوية االندكاع، وخاصة الدواكع 2الواقعية مع األهداف األخالقية. 
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. مماهعة الاثال. 3اعبنسية والعدوانية اليت تمعارض مع معايَت القيثة اجملمثعية. 
األان ليست األجزاء اليت تدير  األانء األعليهيا  الشخصية لألان األان 

ظام اؽبياك  والعثليات الناسية اليت تمبع مبادئ معينة. الشخصية، ه  هو اسم ن
وعادة ما تعث  تلك األنظثة مع الاريق، ربت إشراف األان. كقط عندما ياون 

 :Alwisol, 2009). هناك تعارض هُت العناصر اللالثة، قد يبدو سلوك غَت فبيعي
17)  

حام يف طا  الصغَت ال أخالقية وحساسية قليال لالضطراابت. المكان ال
السلوك قب  اآلابء واؼبرهُت الذين يراقب . يف المطور الطبيعي، هذا الوضع يمغَت 

 Oedipus)هيطء. تطور األان العليا هعد هدء اإلّناء على عقدة أوديب 

Complex) هعد هدء قثع هذا عقدة أوديب، شعر صيب خليط من اغبب .
"اآلابء يف" حبيث  واػبوف والعداء على الوالدين. هيطء تظهر هناك شيء ك 

 كان الطا  الشعور ابلذنب ل "أشرف" وتسيطر. وهذا هو األان العليا. 
المعام  مع االعمزاز والصواب واػبطأ  شعوراألان العليا يعطينا  (٩

 والذنب.
األان العليا كلَتا ما هبع  لنا المصرف يف السبي  اليت يبان قبوؽبا يف  (٢

 كراد.اجملمثع، هدال من اتباع إرادتنا كأ
األان العليا مراقبة السلوك وتقرر ما هو مقبول والسيطرة على  (3

 احملرمات. 
 دائثا.  ، تمطلب الاثال من األان(Bossy)األان العليا ممسلط  (٢

(Arif, 2006: 78) 
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 الشخصية الثالثة اإلختالف بني النظام 
 

 (Id) . اؽبوية (Ego) األان (Superego) األان األعلى
ىبرج من األان ليمناول شيئا 

 .على أساس األخالق
ىبرج من هوية ليمناول 
الواقعية، يعرف اػبيالية 

 وكذلك الواقعية. 

نظام أصلّي، يعرف اػبيالية 
كقط، وال يعرف الواقعية، 

 وال يعرف اؼبوضوعّية. 
 ألن يمبع الواقعية وهدك 

ملف هُت اغبسنة والسيئة ىب
 ء.وهُت الصحيح واػبطا

يمبع الواقعّية وهدك  ليخملف 
هُت اػبيالية والواقعية ووباظ 

 اغبياة.

يمبع اؽبوى وهدك  هو 
 يمناول النعثة ويًتك ممأمّل. 

يؤّج  النعثة أو يطلب 
النعثة هطريقة اغبسنة أو 

 الصحيحة.

يؤّج  النعثة أو يطلب النعثة 
 هدون المعارض.

 يطلب النعثة كقط.

 تااَتية. هدون تااَتية هدون تااَتية.
يعث  ربت اغبس ويف 

 اغبس.
 يعث  ربت اغبس. يعث  يف اغبس.

 
 دانمنات الشخصية .2

كلساة رأى كرويد رج  كنظام الطاقة اليت هي معقدة نظرا لمأثَت 
. يف رأية، ويسثى هذا النشاط 19حمثية والوضعية اليت تزدهر يف القرن 

ة الناسية. وقال كرويد البدين الطاقة البدنية والنشاط العقلي يسثى الطاق
على أساس هذ  النظرية الطاقة اعبسدية يبان ربويلها إىل الناس الطاقة. 
معرف مع الغرائز جسرا من وسائ  اإلعالم أو الطاقة البدنية مع شخصية. 

(Minderop, 2010: 23) 

 غريزة أ(. 
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يسمخدم كرويد الالوعي لشرح أمباط السلوك االكبراف. 
يف الناس البشرية هو األنظثة الارعية اغبيوية  وكقا لارويد الالوعي

اليت ربموي على نبضات غزيزة اعبنسية اؼبرتبطة هبعض الصور يف 
اؼباضي. ربلها تطالب وكاء، ولان اللقاكة والمعليم )مطالب القاعدة 

ومع وانطاأت.  من اغبياة االجمثاعية( اليت يمم منعها أن الداكع
عن فريق اإلشباع كاذهة أو  ذلك، يف شا  مقنع الوكاء النبضات

 (Minderop, 2010: 23) اػببال )اػبيال(.

غريزة أو غريزة هي سبلي  الناسي الاطري من اإلاثرة )حالة 
من الموتر واإلاثرة( من اؼبقرر أن تظهر على احمياجات اعبسم. 

هو البااض يف اعبهد، وعادة رجعية وؿباكظة شا  غريزة كرويد 
ازن( لمحسُت حالة نقص. غريزة اؼبماررة )ؿباولة للحااظ على المو 

  ( Minderop, 2010: 24) عثلية )هادئة، مموترة وهادئة(.

ويذكر كرويد أن الغريزة هي كثية من الطاقة الناسية. صبيع 
الغرائز صبع معا اؼببلغ اإلصبايل للطاقة الناسية اليت يبان اسمخدامها 

اقة واؼبنافق من قب  الارد. وكثا ذكر أعال ، ه  هو مزود الط
السانية من الغرائز. وعلى هذا النحو، معرف يبان أن يسثى 
دينامو اليت تنمج الطاقة الناسية لمناوب عثليات شخصية. يمم 
معاعبة هذ  الطاقة الناسية وإنماجها من قب  معرف الطاقة اؼبادية 

 ,Koeswara)اؼبسمثدة من عثليات المثلي  الغذائي يف اعبسم. 
1991: 36)  

زة هو مظهر الناسي من احمياجات اعبسم الصعبة. غري
كعلى سبي  اؼبلال، أتيت غرائز اعبوع من احمياجات اعبسم المغذوية، 
وهو يف الواقع يمجسد يف شا  الرغبة يف تناول الطعام. الرغبة أو 
الداكع الغريزي كثيا هو الطاقة الناسية، وأحواض الطاقة من صبيع 
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ن هي الطاقة اؼبماحة لمحريك عثلية الغرائز اليت يبملاها اإلنسا
 ( Alwisol, 2009: 18)الشخصية. 

اقًتح كرويد كئمُت عاممُت، األمعاء غريزة وغريزة ميمة. الغريزة 
اغبية هي دكعة للبقاء والمااثر، مل  اعبياع، والعطش واعبنس. 
الطاقة اليت تسمخدمها هذ  الغريزة اغبية تسثى الرغبة اعبنسية. 

ا للجدل ألن  هبادل أبن الغريزة األكلر أنبية هي أصبح كرويد ملَت 
غريزة اعبنس. ووكقا ل ، غريزة اعبنس ليس كقط اؼبعنية مع ممعة 
األعضاء اعبنسية ولان يرتبط االرتياح اؼبامسبة من أجزاء اعبسم 
األخرى، أي أجزاء اعبسم اغبساسة، وربايز اؼبنطقة سيؤدي اىل 

ض الرئيسي من غريزة اعبنس هو الغر  االرتياح للقضاء على الموتر.
اغبد من الموتر اعبنسي، ولان الطريقة اليت تمحقق هبا هذ  
األهداف يبان أن تمغَت. ألن الرضا اعبنسي يبان اغبصول ليس 

، ك  تلك كياية المحقيق ىبملفو كقط األعضاء المناسلية، 
السلوكيات اليت ربركها الغرائز اغبية تشب  السلوك اعبنسي. ل كرويد  

 ,Alwisol).   األنشطة فبمعة يبان أن تعزى إىل الغرائز اعبنسيةك
2009: 19 ) 

تعث  غريزة ميمة سرا على غريزة حية. ونميجة لذلك تصبح 
معركة الغرائز اؼبيمة ؿبدودة، ونميجة لذلك تصبح معركة الغرائز اؼبيمة 

ووكقا لارويد، والغرض من ك  اغبياة هو للثوت. اّنا ؾبرد  ؿبدودة،
كرويد كش  يف إظهار اؼبصدر اؼبادي ل  غريزة اؼبيمة والطاقة  ذلك،

اؼبسمخدمة من قب  غريزة ميمة. دكعة العدوانية هي أهم اؼبشمقات 
من الغرائز اؼبوت. غريزة ميمة تشجع الناس على المدمَت الذايت. 

هو شا  من أشاال الموجي  حبيث ال يقم  الناس  الناسوالمشجيع 
اسك، الغريزة اغبية عثوما ضد غريزة ميمة أناسهم. للحااظ على ن
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من خالل توجي  فاقمها خارج، موجهة إىل اآلخرين. ويبان هعد 
ذلك توجي  هعض هذ  الطاقة إىل أنشطة مقبولة اجمثاعيا، مل  
الرصد البيئي، الرايضة. وهناك أيضا قناة يف تعبَت ضعيف مل  

  جبد وتعذيب ناسك من خالل العث العقاب أو اللوم الذايت،
 ( Alwisol, 2009: 20)ومهينة أو اعمذاري. 

قال سيغثوند كرويد ان الغريزة او اؽبوى تؤثر كلَتا إىل صبيع 
سلوك اإلنسان ألن الغريزة قد لإلعصاب من احمياجات اعبنس. 
وفاقة المشويق من غريزة اغبياة وهو القوة واعبنس ويسثى ايضا 

 ,Sumardi)لثة الألتنية. من ك (libido)ابلغريزة اعبنسية اي ليبدو 
2007: 130 ) 

 الغريزة أرهعة أوصاف يعٍت: 
 مصدر الغريزة وهي اغبالة اعبنسية مل  اإلحمياج.  (٩
حذف الغريزة هي زالة اعبنسية هوقوع اإلرادة  (٢

 الشديدة من ترقية الطاقة الداخلية.
 موضوع الغريزة هي األنشطة اإلدارة وفريقة إقباعها. (3
احملرك وهو القوة الىت تعمثد على ملاقة المشويق و  (٢

 (Zaviera, 2007: 97). اإلحمياج

الغريزة هي اؼبي  األساسية إىل السلوك، وهي جائت من هيولوجية 
كطرية. غالبا ما ياون غريزة مبوذجية لا  نوع اليت جائت من المااع  هُت 

  (Arif, 2006: 4)هذ  األنواع مع هيئم  من خالل عثلية المطور. 

 غرائز للحياة  (٩
غرائز للحياة هي الاطرة البشرية للحااظ على 
اسمثرار وتطور حياهتا. هذ  غريزة يماون من جزئُت، وهي 
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و  (Self Preservation Instinct)غرائز احملاكظة على الذات 
 (Sexual Instinct)غرائز اعبنسية 

 ( Self Preservation Instinct)غرائز احملاكظة على الذات  (٢

ناسها عندما ياون هناك غريزة الدكاع عن وهي 
ربديد إلسمثرارية اغبياة. هذ  الغريز هي أهسط وأقوى، وهو 
ما هبع  الناس أهدى ك  اعبهود للدكاع عن ناسها من 
المهديدات. ومع ذلك، إذا ذهب هذا المهديد، الغريزة مل 

 تعد تعث ، واسمعيض ابلغريزة اعبنسية. 
  (Sexual Instinct)غرائز اعبنسية  (3

الغريزة اعبنسية هي غريزة للحصول على اللذة 
(Pleasure)  يف تزايد مسمثر. أذا مل يان هناك ربديد

هو  للحياة، مث توج  معظم أساسي من حقوق اإلنسان
 (Arif, 2006: 4-5)السعي اللذة. 

 (Thanatos)غرائز للثوت  (٢
ت غرائز للثوت هي توجي  اإلنسان إىل اؼبوت. اؼبو 

هو اعبانب اآلخر يمجزأ من اغبياة. دينامياية يف حياة 
اإلنسان هو نميجة العالقة اعبدلية هُت اغبياة واؼبوت. يف 
هذ  اغبياة قائثة "البذور" من اؼبوت، ويف اؼبوت أم  للحياة 
أيضا. البشر يف ؿباولة لدكاع عن حيات  وذبنب اؼبوت ولان 

 (Arif, 2006: 6)يثة. اغبقيقة حبضور اؼبوت يف اغبياة ؽبا الق

وجود اؼبوت يف حياتنا ضب  ديناميات اغبياة اؼبلونة. غريزة اغبياة سبل  
 (Procreative Dimensions)القوات البناءة يف االنسان وربقيقها البعد إقبايب 

، وحينثا غريزة اؼبوت يبل  القوات اؼبدمرة (Creativity)واإلهداع 
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(Destructive) لعدوانية للبشرية وربقيقها ا(Aggressiveness).   عندما رد كع
ياة هو أن غريزة تريد أن تمبع من أج  اغبصول هشا  مباشر اإلنسان يف اغب

على غريزة اؽبدف الذي هو اغبصول على المثمع هبا، مث رد كع  اإلنسان 
 إىل غريزة اؼبوت هي تريد ذبنب من أج  اغبصول عليها هشا  غَت مباشر. 

سان خوف من اؼبوت. وقالت ميالين كالين ، إن اإلنغريزةيف 
Melanie Klein  أن غرائز اؼبوت يصبح عادة نشطة عند الناس ولدوا، أي

عندما انماص  عن توحيد مع األم يف الرحم. وعندما ياون الناس مناصلة 
عن األم، وكان يف خطر، يبان أن انمهت حيات ، وألن هذ  غرائز اؼبوت، 

ك  الدكاع عن أناسهم. الغرائز اؼبوت اليت   البشر ألول مرة جهد يف حشد
 (Arif, 2006: 7) .(Defense Mechanism)تسمخدم لمنشيط أليات الدكاع 

 

 

 

 

 

 قلقب(. 
اغبالة هتدد راحة كائن حي ياًتض أن ياون يف حالة يسثى قلق 

(anxitas) . أشاال ـبملاة من الصراع واإلحباط اليت تعيق تقدم األكراد
مصدر القلق. المهديد اؼبشار إلي  قد ياون خطر لمحقيق أهداف هي 

والضغوط اليت تؤدي إىل ظهور القلق. ويمبع هذا الشرط اعبسدية والناسية، 
ي يمثيز القلق اؼبدى، واػبوف، سعداء من قب  الشعور هعدم االرتياح الذ

أننا يبان تصور من خالل ـبملف اؼبسموايت. ويؤكد كرويد على أنبية 
هُت القلق اؼبوضوعي والقلق العصايب. القلق هو هدف القلق. وهو يبيز 

واقعي اسمجاهة عند واحد يسمشعر اػبطر يف البيئة. القلق العصايب أييت من 
الصراع كاقد الوعي داخ  الارد. ألن  مل يمم المعرف على الصراع من قب  
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 :Minderop, 2010) الشعب ليسوا على هينة من وجود سبب معقول للقلق.
28 ) 

رك كرويد القلق يف ثالثة أنواع من القلق، وهي القلق اغبقيقي، ويشا
القلق العصيب، والقلق األخالقي. ما يعٍت القلق اغبقيقي هو القلق أو خوف 
الارد من األخطار اغبقيقية القادمة من العامل اػبارجي )النار، واغبيواانت 

معٌت الربية، واألشخاص السيئُت، واالضطهاد، والعقاب(. يف حُت أن 
القلق العصيب هو القلق على الغرائز البدائية ال يبان السيطرة عليها من قب  
األان أن يف وقت الحق يبان أن هبلب العقاب. وعلى الرغم من أن اؼبصدر 
موجود، ويرتاز القلق العصيب أساسا يف الواقع، ألن العقاب الذي ىبشا  

ة للقلق اؼبعنوي هو القلق األان الاردي أييت من العامل اػبارجي. أما ابلنسب
الناجم عن الضغط كوق األان على األان الاردية، ألن الارد لدي  أو ياع  

هذا القلق األخالقي يعرب عن ناس  يف شا   كع  ينمهك األخالقية.
الشعور ابلذنب أو اؼبشاعر اػبافئة. وعلى غرار القلق العصيب، القلق 

الذي يولد القلق األخالقي األخالقي هو حقيقي، دبعٌت أن ضغط  األان 
يشَت إىل سلطات حقيقية أو حقيقية خارج الارد )الوالد، وإنااذ القانون، 

 ( Koeswara, 1991: 45)واجملمثع(. 

وظياة الشخصية الرئيسية هي المعام  مع العامل اػبارجي. عامل الواقع 
ر أبي ذبع  اغبياة تشعر ابألمان أو تشعقد هبع  الناس يامقرون إىل الغذاء، 

هتديد آخر. اؼبصدر األول للقلق البشري ينشأ عندما يشعر الطا  اؼبولود 
غَت قادر على المعام  مع العامل اػبارجي. الطا  حقا ال يبلك القدرة على 
السيطرة على عاؼب  اعبديد، ال حىت قادرة على السيطرة على عاؼب  اعبديد، 

ع ظروكا مؤؼبة، ودعا ال حىت قادرة على السيطرة على ناس . وىبلق الوض
القلق األساسي. كرويد ناس  ينظر إىل الوالدة ابعمبارها واحدة من مصادر 
القلق اؽبامة، ابإلضاكة إىل مصادر القلق األخرى. عثلية االناصال عن األم 
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عند الوالدة يًتك عالمة أو أثر قوي جدا يف الناس البشرية. وتصبح العثلية 
وابلمايل كإن حالة االناصال يف سن هعد  مبوذجا أوليا لشعور االناصال،

ذلك، مل  ترك وحد  يف ماان غريب، هي يف جو مظلم، تااك اغبب 
حول ؽبم وال  واؼبوت تؤدي إىل رد كع  قلق قوي جدا. مشاعر الضائقة،

قوة، والصراعات مع الوالدين يبان أن تعزى إىل صدمة الوالدة، وابلمايل كإن 
 (Alwisol, 2009: 22)ية جدا. ردود الاع  القلق هي أيضا قو 

األان تقف يف خضم قوة قوية: الواقع، اجملمثع، على النحو الذي 
يبلل  اغباكم األعلى: علم األحياء، كثا قدمها اؼبعرف. عندما ياون هناك 

كثن اؼباهوم سباما أن األان يشعر  صراع هُت هذ  القوى للسيطرة على األان،
سوف هتزم من قب  القوات، وهذا  مقروص ومهددة، ويشعر كثا لو أّنا

الشعور من تقلص وهتديد يسثى القلق. هذا الشعور دبلاهة عالمة على األان 
أن  عندما يسمثر يف حُت ال تزال تدرس هقاء الاائن اغبي، ان  يف خطر. 

(Zaviera, 2007: 97 ) 

وكقا لارويد هناك ثالثة أنواع من القلق. أول قلق واقعي. يف اغبياة 
، هذا النوع من القلق نطلق علي  اػبوف. هذا هو ابلضبط ما يعٍت اليومية

كرويد ابللغة األؼبانية. ولان اؼبًتصبُت الشاويُت يعمربون كلثة "اػبوف" عامة 
جدا. واؼبلال واضح جدا، إذا كنت رمي ثعبان السامة يف جبينك، مث سوف 

 ( Zaviera, 2007: 97)تواج  ابلمأكيد هذا القلق واقعية. 

يا، القلق األخالقي. وسوف ياون هذا الشعور عندما أييت اثن
المهديد ليس من اػبارج، من العامل اؼبادي، ولان من العامل االجمثاعي 
سوهَتغو اليت مت اسميعاهبا داخلنا. هذا القلق األخالقي هو كلثة أخرى من 

 ( Zaviera, 2007: 97)العار، الذنب أو اػبوف من اغبصول على عقوابت. 

ا، القلق العصيب. وينشأ هذا النوع من اػبوف من المحايز وأخَت 
اؽبوية. إذا كنت تشعر من أي وقت مضى كقدان اؽبوية، عصيب، غَت قادر 
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على السيطرة على أناسهم، والسلوك، والعق ، وحىت عقلك، مث كنت تعاين 
من القلق العصيب. وكان هذا النوع األخَت من القلق هو الذي اشمعلت 

 :Zaviera, 2007)م كرويد، وعادة ما نسثيها كقط ابلقلق كقط. معظم اهمثا
98 ) 

أدت الصراعات هُت اعبوانب اؼبخملاة للشخصية يف ظهور القلق 
والموت. وقال كرويد أن القلق يمصرف ابعمبار  عالمة ربذير حول وجود 

 شيء غَت اغبق. وحدد ثالثة أنواع من القلق. 
 (Realistic Anxiety)القلق واقعية (. 1

القلق من هذا النوع أتيت من أحداث حقيقية يف العلم 
 اػبارجي وينظر إليها من قب  األان 

 (Neurotic Anxiety)القلق العصايب (. 2
وهو مشمق من اؽبوى وهدا يف كلَت من األحيان 
مشوشة وغَت مركزة. ليس القلق مرتبطة دائثا ألحداث 

 خارجية العلم اػبارجي.
 (Moral Anxiety)لقلق األخالقي ا(. 3

القلق تظهر من األان العليا، والصوت الداخلي الذي 
 .ىبربان عن وجود شيء غَت اغبق

القلق من اؼبصدر اللالث يف شعور واحد. عالوة على ذلك القلق 
الاعلي يبان أن أتيت من صبع مصادر ـبملاة يف ناس الوقت. ويرتبط القلق 

 (Phobia)ان أن يمجلى أيضا يف شا  رهاب مع الشعور ابلذنب. القلق يب
قد تظهر القلق اؽبسمَتي كهجوم قوي جدا وال  .(Hysreria)واؽبسمَتاي 

 ( Berry, 2001: 75-76)تمطلب وجود مصدر واضح يف العامل اػبارجي. 
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 تقنية الدفاع والصراع ج(. 
تقنية الدكاع هسبب وجود الداكع أو الشعور المحول للبحث عن 

سمجدال. كثل  المايز العدوان تبُت أن الطرف اآلخر الذي يعمرب وجود اال
آمنا للهجوم. يسمخدم كرويد آلية الدكاع مصطلح يشَت إىل عثليات 
الالوعي الشخص أن دكاع ضد القلق. هذ  اآللية ربثيها من المهديدات 

شأ من القلق الداخلي لمشوي  الواقع هطرق ناػبارجية أو وجود احملازات اليت 
ملاة. القدرة الدكاعية األكلر هدائية من المهديدات من اػبارج هو إناار ـب

 للواقع للارد وباول أن ينار حقيقة أن يمداخ  مع ركض االعًتاف ه .
(Minderop, 2010: 29 ) 

من حيث آلية دكاع األان هناك العديد من النقاط اليت هبب 
اؼبالحظات لسلوك مالحظمها. أوال، هناء يسمند آلية دكاعية ناسية على 

األكراد. هشا  عام، يمم اعمثاد آلية األدلة المجريبية، ولان البعض ال 
أىل المحقق العلثي. اثنيا، تنص على أن سلوك الشخص ) على تسمند 

ليست تمطلب معلومات وصاية سبي  اؼبلال، الموقعات، ترشيد، أو القثع ( 
ص ما اكبٌت على آلية ا شختاسَتا للسلوك. والشيء اؼبهم هو أن ناهم ؼباذ

عندما تصارع مع هذ  اؼبشالة. اثللا، صبيع اآلليات يبان العلور عليها يف 
اغبياة اليومية لألشخاص العاديُت. يف اغبياة اغبديلة، والناس تسعى لمحسُت 
حياة، وابلمايل تلبية المدي  اؼبطلوب. عندما آلية تاون أولوية غب  اؼبشالة 

 (Minderop, 2010: 30)غَت قادر على المايف. مث هناك مؤشرا على الارد 

األان تسعى جاهدة للحااظ على اسمقرار عالقمها مع الواقع، 
ومع ذلك، عندما القلق هو الساحق، األان هبب أن  األعلى، واالان اؽبوى

رباول الدكاع عن ناسها. دون وعي، إذا كان البقاء على قيد اغبياة عن 
أو عن فريق تقليص تلك الدواكع إىل  فريق منع ؿبرك األقراص أبكثل 
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شا  أكلر قبوال وأق  هتديدا. وهذا ما يسثى آلية الدكاع عن األان. 
(Zaviere, 2007: 98 ) 

وتمثل  اؼبهثة الرئيسية للدينامياية الناسية القلق ؼبساعدة األكراد 
على مقاومة الغرائز الغريزة غَت اؼبرغوب كيها من الوعي، ويعطي هشا  غَت 

مع ضباية  ر الرضا للداكع. آلية الدكاع األان يساعد على وظياة الركض،مباش
الارد من القلق اؼبارط. ابلنسبة إىل كرويد، كإن آلية الدكاع هي إسًتاتيجية 
يسمخدمها األكراد ؼبقاومة المعبَت عن هوية النبض، ومعارضة الضغط العايل. 

 هطريقمُت: ووكقا ل ، كإن األان تمااع  مع خطر هوية االندكاع 

 ربصُت الداكع حبيث ال يبان أن يبدو أن السلوك الواعي.(. ٩

 كبرف الداكع حبيث شدة األصلي يبان أن تاون موهنة أو تغيَتها.(. ٢
 

(Self Defence Mechanisme) متسك الذتىطريقة 

الذاتى. وتنقسم هذا اغبال  لقد سعى "األاننية" يزي  وقوع اػبوف هطريقة سبسك  
 : كثا يلى

 اإلاب هو فريقة سبسك الذايت ابإلاب على ما يصيب  واقعيا كان أو خياال. .٩
 الابح هو فريقة هعدما القدرة على تذكَت اغبال اؼبخيف. .٢
 العزل هو فريقة سبسك الذايت همحوي  العافاة من تذاكر اؼبخيف. .3
 البدل هو فريقة ربوي  المشويق إىل اؼببدل. .٢
 اإلهراز أو اإلسقط. .٢
 اؽبجوم على الناس وهذا يقع على الناس إذا اليقدر أن يدكع عدوة. .٢
 السجُت هو الشخصية الىت يعيش ألج  غَتها. .٩
تشاي  الرجع هو فريقة ربوي  المشويق من غَت الئقة إىل أم ياون الئقة  .8

 ابجملمثع.
 ارتداد هو حنم أصاب أحد ابؼبشاالت واػبوف وتغيَت سلوك  كالطا . .١
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 غبجة اؼبعقولة هي تشوية اؼبعريف إىل الواقعي هبدف اؼبخيف. ا .٩١
الزهد هو الدكاع الذات ان اغلب الناس اندار ال يعرف كي  ولان دبجرد ان  .٩٩

يصبح يف هذا العصر اغبال العديدة من االضطرابت الناسية ودعا الاقدان 
 الشهية.

ؼبشاعر الىت ال القضاء هو اآللية فقوس هتدف إىل إزالة األكاار أو ا .٩٢
 تلذذكي .

ربديذ اؽبواية للعث  مع الشخصية أخرى ليجع  الناس إىل اناسنا ألن  .٩3
 الريقة اننا ينمثان من حالة مشالة. 

ربديذ اؽبواية مع مناد العثلية هو شا  من أشا  اؽبوية الًتكيز على المنيب  .٩٢
 ليس من حيث عام او إهباهيا ولان من حيث النمائج السلبية.

تسام هو تعبَت اغبواكر اؼبخملاة غَت مقبولة سواء كان يف شا  أو اعبنس أو  .٩٢
اػبوف أو الغضب أو شا  أخرى من أشاال تاون مقبولة إجمثاعية. 

(Zaviera, 2007: 98-109) 

 
ظهرت آلية الدكاع من أج  ضباية األان من القلق كلَتا. من دون هذ  اآللية 

 ( Berry, 2001: 79)ديدا للصحة الناسية. الدكاع، ويبان أن ياون القلق هت

آلية الدكاع هي للدكاع عن ناسها يف مواجهة واقع  وظياة األول واألساسية
من  (Inner Word)خارجي الصعبة. شخصية هي جدلية، أو مااوضات هُت العامل الداخلي 

ولة للحااظ هو جهود الناس أو الشخصية يف ؿبا األكراد مع الواقع اػبارجي. اآللية الدكاع
على الموازن واالسمثرارية للجدلية. عندما الواقع اػبارجي تطلب كلَتا، وتمجاوز القدرة 
ناسها على المعام  معها، وهعد ذلك سوف شخصية سباُت آلية الدكاع ؼبوازنة ذلك. 
ابلعاس، عندما رغبات ودواكع الناس قوية جدا، وإذا ما اتبعت سوف أن يهدد االنسجام 

 :Arif, 2006)رجي، مث سيمم تاعي  ألية الدكاع أيضا لوقا . ا الارد مع الواقع اػبالعالقات هُت

 (Arif, 2006: 32-38)وسيمم وصف أشاال ـبملاة من آلية الدكاع كثا يلي:  (19-20
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 (Sublimation)مسامي ال .٩

المسامي هو تغيَت أو ربوي  دكعة البدائية، سواء كان لك الداكع اعبنسي أو 
ألن ياون الداكع اؼبناسب مع اللقاكة واألعراف السائدة يف الواقع  وذلك العدوان،

 اػبارجي. 
 (Compensation)معويضات ال .٢

يف ؾبال واحد، عن  (Inferiority)المعويض هو ؿباولة للمغلب على النقص 
 يف ؾباالت أخرى.  (Superiority)فريق السعي الماوق 
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 الفصل الثالث

 اعرض البياانت وحتليله
 

 حملة رواية "ال ترتكوين هنا وحدي" ومؤلفها  .أ
 "حملة الرواية "ال ترتكوين هنا وحدي .1

األعثال األدهية يف شا  إحداى الرواية "ال تًتكوين هنا وحدي" هي من 
رواية. وهي واحدة من أعثال إحسان عبد القدوس. وهي الرواية اػبامسة 

غ  يف ناس اؼبرأة حيث يسمطيع أن واللالثُت ل . وإلحسان قدرة عجيبة يف المو 
يقدم صبيع أشاال النساء يف رواية واحدة وردبا سبان صبال هذ  الرواية يف رسم 

. وقد تعثد إحسان لوضع 1952شا  اجملمثع اليهودي قب  إنقالب يوليو 
لك الوقت كثل  شاوري  وعدس وهًتيون عائالت كبَتة ومعروكة يف اجملمثع يف ذ

   أكلر واقعية. ليجع  الرواية يف شا
على اؼبرأة اؼبسلثة اليهودية  تقص عن هذ  الرواية "التًتكوين هنا وحدي"

مسلثة. و يهودية وشخصية  ذو شخصيمُتإظبها لوسياان أو زينب. وهي إمرأة 
وهذ  شخصمُت واعبثال واإلهداع سبان زينب على ربقيق هدكها من األموال 

كها يبعد أوالدها عنها اهدأك    تولان عندما حقق ةالالَتة والشهورة والشرك
 حياهتا.  انمهاءوتركوها 

 حملة إحسان عبد القدوس .2
. هو كاتب وروائي 1929ولد إحسان عبد القدوس يف أول يناير عام 

مصري. يعمرب من أوائ  الروائيُت العرب الذين تناولوا يف قصصهم اغبب البعيد 
. كانت القراءة هي هوايم  عن العذرية وربولت أغلب قصص  إىل أكالم سينثائية

اؼباضلة منذ صغر . نشأ إحسان عبد القدوس يف هيت جد  لوالد  الشيخ 
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رضوان والذي تعود جذور  إىل قرية السيدة ميثونة زكما الغرهية وكان من خرهبي 
رعية وهو حبام ثقاكم  وتعليثة اعبامع األزهر ويعث  رئيس كماب ابحملاكم الش

صبيع العائلة االلمزام والمثسك أبوامر الدين وأداء ممدين جدا وكان يارض على 
كروضة واحملاكظة على المقاليد، حبيث كان وبرم على صبيع النساء يف عائلم  

 اػبروج إىل الشركة هدون حجاب. 
م، مث يف  1927-1931درس إحسان يف مدرسة خلي  آغا ابلقاهرة 

ة اغبقوق جبامعة م، مث المحق هالي1932-1937مدرسة كؤاد األول ابلقاهرة 
م وكش  أن ياون ؿباميا 1942القاهرة. وزبرج إحسان من كلية اغبقوق عام 

"كنت ؿباميا كاشال ال أجيد اؼبناقشة واغبوار ويمحدث عن كشل  هذا كيقول: 
وكنت أداري كشلي يف احملاثة إما ابلصراخ واؼبشاجرة مع القضاة، وإما ابؼبزاح 

اة، حبيث ودعت أحالمي يف أن أكون والنات وهو أمر أكقدين تعافف القض
 .ؿباميا المعا

لقد كمب إحسان عبد القدوس أكلر من سمثائة رواية وقصة. وقدمت 
السينثا اؼبصرية عددا كبَتا من هذ  القصص. كقد كان منها تسعة وأرهعون رواية 
ربولت إىل أكالم وضبسة رواايت ربولت إىل نصوص مسرحية وتسعة رواايت 

ذاعية وعشرة رواايت ربولت إىل مسلسالت تليايزيونية. أصبحت مسلسالت إ
إضاكة إىل طبسة وسمُت من رواايت  ترصبت إىل اإلقبليزية والارنسية واألؼبانية 
واألوكرانية والصينية. وقد كانت معظم رواايت  تصور كساد اجملمثع اؼبصري وحب 

وحدي" هي والرواية "ال تًتكوين هنا اعبنس والشهوات والبعد عن األخالق. 
الرواية اػبامسة واللالثُت إلحسان عبد القدوس. وتويف إحسان عبد القدوس يف 

 . 1992يناير 
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شكل شخصية الشخص الرئيسي يف رواية "ال ترتكوين هنا وحدى" إلحسان  .ب
 عبد القدوس عند سيغموند فرويد

 إرادة اغبياة اؼبمساوية دبجمثع األغنياء .1
، أرادت حياة غانية ممساوية فامعيةشخصية أن يرى أن لوسي هي 

للثجمثع األغنياء الذين يسمهزؤّنا غالبا. أرادت أن تلبت أن عائلمها يبان أن 
 يعيش ذلك يف اجملمثع.

يهودية غنية جدا، وهم  ائلةعائلة شياوري ، عطاوي، واؼبزراحي هي ع
و  وببون أن يسمهينوا هم. اػباصة لألغنياء يعيشون يف الزمالك وهي اؼبنطقة

عائلة لوسي من عائلة يبغضون أهصارهم إىل عائلة لوسي ألّنم يعمربون أن 
لوسي هبذا االعمبار.  ركضتاليهود الاقراء وتعيش يف زاهر. مل  كثجمثع  اليهود

وهي مصثثة على تغيَت مسمقبلها وجعلت ناسها قادرة على ركع رأسها أمام 
 األسر. 

ون غنية وتعيش يف الزمالك و اؽبؤية تدكعها للحصول على ارتياح من أن تا
اؼبساواة درجمها. وتركز األاننية على وضع خطط لماون غنية. و احدى فريقمها 

 هي أن تطلب من زوجها للعث  هطريقة أخرى.
"ولان فثوحها هي يهودى أصي  ال يبان أن شاى ابغبب وال يبان أن 

د اغبياة أبوسع يشبع هليال يف احضان حبيبها اؼبن تزوجم ، إّنا تريد اكلر، تري
جنباهتا. تريد ان نعيش هى وولداها كثا تعيش عائلة شاوري  وقطاوى 
وسرراحى. هذ  العالئالت اليهودية الىت تماطرس حىت على اليهود اناسهم 

 (1رة كق، 13". ) هذا البيان يف صاحة الذين يعيشون يف اؼبسموى األق 
 تاض  األشياء .2

. مع ذكائها جعلت ناسها قبثة يرى أن لوسي هي ذكية يف حساب شيء
الشهَتة يف صالون " سماكرو"، كثا جعلت ناسها امرأة صعبة، لن وبص  رج  
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هسهولة على هدّنا. ألّنا تاار أن امرأة رخيصة اليت اسمسلثت هدّنا هسهولة. 
 تريد أن تاون امرأة صعبة يبان أن تاسب أكلر من رج .

اسب اؼبزيد من األرابح العثالء يف صالون " سماكرو" جعلمهم لوسي ل
وجعلها غنية. العثالء موسوسون جبثالة جسم لوسي. وقدموا كلَتا من إكرامية 
وحاولوا على اغبصول كي يمثمعوا من جسم لوسي. ولان تعينت لوسي دبا 
وبصلون من نعثة جسدها ليس غَتها. اهمسامة، اللثس، أو أكلر من ذلك.  

 ك  هذا يموقف على ما أعطاها الرج .
اننية تدكعها إىل أن تاع  شيئا للحصول على االرتياح من معرف األ

للحصول على األغنياء مع اغبساب ك  أشياء تعطي  الرج  اعمثادا على ما 
 يعطيها الرج . وقد قامت همخطيط وتنايذ خطمها مع ك  اسمخبارات  اليهودية.

. أّنا "واشمهرت لوسى، أصبحت قبثة ؿب  سماكرو. واشمهرت أبّنا امرأة صعبة
صبيلة وملَتة وليقة وخاياة الدم ولانها صعبة. أّنا ال تعطي ناسها هسهولة. ال 
احد يسمطيع أن يلبت أن  انؽبا. وهى كعال كانت قد قررت أن ذبع  من ناسها 
امرأة صعبة. أّنا تسأل ناسها دائثا ماذا تريد من هذا الرج  وماذا يسمطيع أن 

ا تريد ما تسمطيع أن تقدم  هدأت تاار يقدم ؽبا هذا الرج . كأذا وجدت أّن
 (2رة كق، 16". )هذا البيان يف صاحة كيثا يعطي . اهمسامة أم قبلة أم أكلر

 مماائلة  .3
يرى أن لوسي هي الشخص اليت لديها فثوح كبَت وهي مماائلة جدا يف 
هلوغ هدف اغبياة. إّنا على اسمعداد للقيام هطرق ـبملاة لمحقيق أهداكها.  

ي  العيش يف )جاردن سييت( مل  العيش يف السثاء. ألن العيش يف كانت تمخ
ذلك اؼباان سيغَت درجة أسرهتا لمصبح غنية وتناسب مع األغنياء وأهناء اؼبلوك. 

 وال ينظر إليها كثجمثع مساُت و كقَت.
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)جاردن سييت( هي شقة يسانها األغنياء وأهناء اؼبلوك. شقة اليت ملاها 
غركة وشركة سبمد على ّنر الني . جعلت هذ  شقة تعوًن عبد الرضبن هيك لديها 

على النهر. و ال عجب إذا زبيلت لوسي تعيش يف شقة مل  الذين يعيشون يف 
 السثاء.

على اممالك )جاردن سييت(. كانت األاننية تاار يف كياية  شجعمهااؽبؤية 
اغبصول على شقة )جاردن سييت(. سمعث  لوسي أية فريقة غبصول عليها. 

ذلك إبهرام اتااق مع عبد الرضبن هيك مث حولت نق  اسم الشقة عليها. و 
 .وكانت جسدها لعبد الرضبن هيك

"ومل تياس لوسى، ذهبت  ى ناس اليوم أىل عثارة جاردن سيقى. عثارة 
كخثة مطلة على الني  وفاكت حوؽبا. مث صعدت مع البواب حبجة أتجَت 

عة تط  على الاع  وكأّنا عوامة. الشقة اػبالية. طبس غرف وصالة. وشركة واس
رائع واهمسثت لوسى كأّنا تؤكد ثقمها هناسها. أّنا تسمطيع أن تعيش  ى هذ  

 (2رة كق، 25. )هذا البيان يف صاحة اعبنة مؤكد أّنا تسمطيع"
 الذكاء والشجاعة  .٢

أن لوسي هي الشخص اليت غَت راضية أهدا عثا سبت ربقيقها. وقد سبانت 
)جاردن سييت(، ولان اآلن تريد اغبصول على أكرب من ذلك من اغبصول على 

من قصر اؼبنشورية. اسمااد من ذكائها للحصول على القصر من خالل 
 االقًتاب من شوكات هيك. 

شوكات هيك رج  غٍت جدا ال يبان حساب عددها. و كان شخص مهم 
يف ذلك الوقت، و هو من وسط قصر ألن  ال يزال لدي  عالقة مع اؼبلك. 
ويبملك القصر اؼبنشورية الذي وبموي على اسطبالت اغبصان. كان رج  هادئ 
وكض  أن ياون وحد  هدال من االجمثاع مع اندي السيارات. زوجم  مريضة 
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شديدة و انمظار على وكاهتا كقط. وهو وحيدا وبماج اغبب. مل تًتك الارصة 
 لوسي وحدها. و جعلت لوسي حال شوكت حباجة دائثا إىل لوسي. 

اؽبؤية تدكعها لاسب اؼبزيد من االرتياح أكلر فبا ربص  عليها. لديها 
فثوحات الممالك القصر. األاننية لديها وسيلة للوصول إىل القصر من خالل 

 .الزواج من شخص يبلك قصر يعٍت شوكت هيك زولاياار
"وتنطلق األحالم  ى رأسها. ه  يبان أن ياون ؽبا مال هذا القصر. كيف 

ن ؽبا. وقازت اهمسامة ساخرة داخ  خياؽبا كأّنا تسخر من يبان أن ياو 
 ناسها. ال يبان أن ياون هذا القصر ؽبا إال إذا تزوجم . تزوجت القصر".

 (6رة كق، 39)هذا البيان يف صاحة 
 اؼبال اوال اغبياة والدين اثنيا .٢

أن لوسي هي الشخص اليت ال هتمم هدين على اإلفالق. هي هتمم كلَتا 
شوكت هيك  مع حياهتا. وهي على اسمعداد لمغيَت الدين من أج  زواجابرتياح 

قصر. ألّنا إذا ظلت يهوداي كإّنا لن ربص  على اؼبَتاث من الواغبصول على 
شوكت.  ولان إذا تدينت هدين اإلسالم سياون زواجها مع شوكت اتما وهي 

 .واؼبال ؽبا للحصول معروكة دبسلثة. وفبعا إذا مات شوكت،
قصر ابلطريقة أن تمزوج هشوكت هيك، و اللحصول على لاننية األ زبطط

هبذا سمثملك القصر.  وقب  أن تمزوج مع شوكت كعليها أن تدينت هدين 
ينظر هبذا اؼبسألة. وأخَتا كانت على اسمعداد لمغيَت  األانء األعلىاإلسالم. 

 الدين اليهودي لإلسالم من أج  إفالق خطمها. 
إّنا هبب أن تسلم عن اقمناعها ابإلسالم هو  "وقال الشيخ عبد اللطيف

صدى غببها لشوكت. وقد أمضى معها الشيخ عبد اللطيف جلسات فويلة 
وبدثها عن اإلسالم وعن النىب دمحم وحاظت على يدي  قراءة الااربة، وسورة ق  

 (3رة كق، 62. )هذا البيان يف صاحة هو اللة أحد، وك  تعاليم اإلسالم"
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 لى ناسها إلهباد الشخصية اعبديدةموقف الشديد ع .٢
أن لوسي هي شخص اليت تقوم على مبدئها. عندما دخلت اإلسالم مل تزر 
عائلمها وشقيقمها، ليسا. وهي أيضا صعبت على ناسها للاص  هُت اعبَتان 
وأي شيء ؽبا عالقة يهوديمها. و  ذبب أن تعيش هُت أه  اإلسالم حىت تمثان 

 كثسلثة. ال يهودية هعد اآلن.من العلور على شخصية جديدة  
هعد أن دخلت اإلسالم، اظبها ليس هلوسي من اآلن، ولان أصبحت 
زينب. لانها مل تمعود هبذا االسم. كثا أّنا تمجنب االتصال مع اليهودى، سواء 
أخاها أو جارها. هدأت تعيش حبياة مسلثة. اّنا يسمثع يوميا إىل قارئ يقرأ 

اظ سورة الااربة و تزور كلَتا إىل مسجد السيدة قراءة القرآن الارًن. هدأت حب
زينب من مسجد اغبسُت. والعديد من األشياء يعثلها اؼبواكقة هبيئة اإلسالمي. 

 سلثة.اؼبك  شخصيمهاوهبذ  الطريقة سوف ذبد 
األاننية تموىل خطة لمحوي  شخصيمها إىل مسلثة عن فريق اػبروج من 

  األانء األعليمع اجملمثع اؼبسلم. تعمرب العائلة واألصدقاء يهودي، مث االخمالط 
ك  شيء، والسلوك مؤثر عبعلها أقرب إىل اجملمثع اإلسالمي. حىت أن الناس ال 

 .يعركون  ابعمبارها يهوداي
"ه  مل تعد تزور عائلمها وال ترى شقيقمها ليزا. أّنا تقسو عليهم وتقسو على 

نيا كلها كثا تعودهتا هى ناسها أكلر. إّنا تقطع ناسها عن الدنيا كلها. كالد
دنيا اليهود. ولان هبب أن تمحث  حىت ذبد شخصيمها اعبديدة  ى الدنيا 

 (3رة كق، 64)هذا البيان يف صاحة  اعبديدة".
 اعبزع زبي  يف مسمقبلها .٩

هعدم  يؤكد يزاكأن لوسي هو ذكية يف ازباذ القرارات. وهي تقود إىل إ
ثانة مال الالَتة. ولان شعرت الذهاب إىل إسرائي  من خالل منحم  هض

 .لوسي ناسها ابلقلق حول هيئمها يف مصر
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القلق اؼبوضوعي هو اسمجاهة واقعية عندما يشعر اؼبرء خبطر يف هيئة اؼبرء. 
شعرت لوسي ابػبطر على مسمقبلها يف مصر، ألن يف ذلك الوقت حراب وثورة. 

واغبرب مل تمم إال وكانت زبشى من كقدان فبملااهتا. على الرغم من أن اللورة 
لليهود، وقال ان  ال تزال أن تشعر ابلقلق. وهي زبشى أن يعرف أحدهم أّنا 
قب  الدخول إىل اإلسالم كهي يهودية. وتركز األان العليا أيضا الخميار قيثة 
جيدة يف المغلب على اؼبشالة، سبانت من إقناع يمسحاق هعدم الذهاب 

  ابغبرب إىل إسرائي .

عال أن يسمغل  هعد أن عن اؽبجرة إىل إسرائي . ولانها "وقد اسمطاعت ك
ليست مطثئنة. إن االحوال  ى مصر تمطور واألجواء تمغَت حبيث مل تعد 

 (3رة كق، 94. )هذا البيان يف صاحة تسمطيع أن تطثئن إىل اؼبسمقب "
 تظن أن النااح صاقة مرحبة .8

 ن من البياانت، كثن اؼبعروف أن لوسي هي الشخص اليت يبا
االسماادة من أدىن كجوة لاسب أرابح كبَتة. تنماع ايظبُت لمحسُت عائلمها 

عاما  32من خالل الزواج منها  هعزيز راضي، على الرغم من أن  يبلغ من العثر 
عاما، ال هتمم لوسي، ألن األهم هو عزيز راضي هو  15وايظبُت تبلغ من العثر 

صب عال يف ذلك الوقت. اهن راضي ابشا، وآل ابشا مشهور يبلك على من
لذلك أجربت لوسي زوجها الساهق على الزواج ايظبُت، لماون عيش ايظبُت 

 وعائلمها مضثونة. 
اؽبوية تدكع لوسي للحصول على مزيد من االرتياح. األان تضع خطة للزواج 
ايظبُت مع اهن ابشا. لوسي تعمقد ايظبُت هو كائنة مايدة جدا للحصول على 

ن عزيز راضي. تسمخدم صبالة ايظبُت كسالح إلغواء عزيز اغبثاية واللروة م
راضي ليمزوج معها. ولان، ابغبقيقة أحب عزيز لوسي، ليس ايظبُت. ولان 
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هذ  اؼبشالة الصغَتة يبان المغلب عليها من قب  لوسي. كيمزوجون، حصلت 
 الياظبُت أيضا ماانة اجمثاعية عالية يف اجملمثع كزوجة لولد ابشا. 

تلح. أنت تعرف عزيز راضى اهن راضى ابشا. أو على االق   "ولان زينب
تسثع عن . إن  صاقة راحبة الهنمك، أن  مسمقب  مل نان نعلم ه . وال أريد  أن 

)هذا البيان يف  يمزوجها وكبن ننار أّنا اهنمك. إّنا زوجة تشركك كثا تشركنا".
 (4رة كق، 122صاحة 

 احمياما  .١
اسمخدام شخص لدي  موقف غبثاية أن لوسي هي الشخص اليت ربب 

فبملااهتا. وهي تبحث عن فرق اغبصول على رج  الذي لدي  منصب عال 
 حىت سبان من سبلق  ويرغب يف مساعدهتا على ضباية اؼبثملاات يف هذ  اللورة.

لوسي حصال على تراث كبَت جدا من  وهاجر هعد موت شوكت هيك،
  اآلن أرملة شوكت هيك، ولان قصر اؼبنشورية وؿبموايت . على الرغم من أن

ؽبا. لذلك كانت تبحث عن رج  لدي  ادبماضيها كيهودي جعلها تشعر ابلقلق 
. وسلثت فبملااهتا إىل موقف السمخدامها. حصلت الرائد عبد الرضبن إهراهيم

 الرائد عبد الرضبن إهراهيم ليمم االحمااظ هبا يف خارج البالد.
فبملااهتا من اللورة الناصبة عن اغبرب وشجعت األان على وضع خطة إلنقاذ  

يف مصر. وظ  القلق موضوعي حول هيئة لوسي. اخمارت األان العليا وسيلة 
 جيدة غب  اؼبشالة.

"وهدأت زينب ربس أّنا  ى حاجة إىل رج . ليس ؾبرد رج . إّنا يف حاجة 
إىل قوة ربثيها. إن اليهود يعيشون دائثا  ى ضباية قوة. ه  تبحث عن قوة 

زوجها كثا تزوجت شوكت هك. ال، إّنا مل تعد  ى حاجة إىل الزواج. إن ما تم
  (4رة كق، 127)هذا البيان يف صاحة  يبان أن يعطي  الزواج قد أخذت ".

 ليس ؽبا مبدأ .٩١
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أن لوسي ليس ؽبا مبدأ. إن  تشعر هقلق موضوعي يف هيئمها. تشعر هيئمها 
شى أن تقم  ألّنا كانت يهودية. خطَت على حياهتا. يف هذا العصر اللورة، زب

وعلى الرغم من أن دخلت اإلسالم، ولان روحها ال تزال تقف يهودية. وكان  
ك  اليهود هاجروا من مصر. أصبحت قلقا وخوكا من مسمقبلها. كانت ممحَتة 
أ ما تزال مسلثة واسمقرت يف مصر، أو ربوي  مرة أخرى إىل اليهود وسرعان ما 

 هتاجر إىل إسرائي .
إذا  ك  من القرارات اعبيدة والسيئة لوسي سوف تمخذ.  مرب األان العلياتع

عاد إىل الدين اليهودي كإن اؼبسلثُت لن يؤمنوا ه  هعد اآلن، واليهود سوف 
 ياارون يف ذلك كخدعة من الدين. 

وزينب حائرة. وحَتهتا أتخذها إىل اػبوف. ال تسمطيع أن ترى ما يبان أن "
ع أن تقدر ما زبمار . ه  تبقى زينب أم تعود وتصبح يارض  القدر. ال تسمطي

 (3رة كق، 111)هذا البيان يف صاحة  لوسى وهترب هى األخرى". 
 هرجال كلَتةاعبنسية  الحمياجاتتلبية ا .٩٩

أن لوسي هي كرط اغبركة. إّنا دائثا تبحث عن رج  ليشبع احمياجاهتا 
زال ملمهبة. كانت ؽبا شاهة ولان شهوهتا ال ت تاعبنسية. مع أن عثرها ليس

عالقة خاصة مع رج  رايضي. أعطت ناسها ؾباان، ليس مل  الساهق. أّنا 
تمخلى عن جسدها إذا كان الرج  يعطي اؼبزيد من الاوائد. ولان على خالف 
ؿبثود رياات اسمسلثت جسدها هسهولة دون النظر يف األرابح اؼبامسبة، ألّنا 

 لرج .ربماج هبسافة إىل االرتياح من جسم ا

هعد وكاة شوكت هيك، شعرت لوسي وحيدة شديدة واألان وبماج الرج  
. و تزور كلَتا اندي السيارات للحصول على إرضاء اعبنسانيةللحصول على 

رج . نظرت إىل ؿبثود رياات كرج  رايضي. كثا هدأت عثلها لالقًتاب من 
ان على حد وكا رية.اؼبنصالرج . و يف مساء اليوم جاء ؿبثود ركعت إىل قصر 
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عندما كعلت لوسي ذلك مع شوكت  سواء تناسال هينهثا يف ناس الغركة والارش
  هيك.

"و ى ناس اؼبساء حادثها ابلملياون. و ى أايم دعم  إىل هيت اؼبنصورية. 
وأعطم  وأخذت  إّنثا  ى ناس البيت الذى كان هبثعها هزوجها شوكت. ونبا 

ناسها لشوكت. كرق كبَت هُت  على ناس الاراش. ولانها ربس ه  وهى تعطى
فعم العشق وفعم الزواج. إن العشق ملَت والزواج مريح. وانطلقت  ى صدرها 

 (2رة كق، 134)هذا البيان يف صاحة   كرحة ملَتة وهى تعطي  أكلر".

 هسالمة ولدهالقلق  .٩٢
حىت أن اؼبودة اؼبارفة تلَت القلق  أن لوسي هي األم اليت تراعى جدا ابهنمها.

كانت تعلم أن ايظبُت اخمبأت سرا عن مسمقبلها من  وف غَت عادية.واػب
  والدهتا. 

واغبروب واللورات اليت وقعت يف مصر جعلت ايظبُت تاار يف أن تصبح 
يهودية مرة أخرى، ىبطط ؼبغادرة من مصر والعيش يف ابريس. ايظبُت وخدهبة 

رها سَتوج كلَتا لديها خطط لامح ؿبالت يف اػبارج، وسبب  ألن يف اػبارج ممج
من العثالء من النساء األثرايء يف ابريس. وأيضا ايظبُت سمسمخدم المناسلي مع 
النساء. ولو كانت كمحت ايظبُت ممجرها يف مصر كانت زبشى أن  إذا مل يباع 
ومصادرة من قب  ضباط هسبب اللورة. يف حُت إذا كمحت ايظبُت ممجرها يف 

د من األرابح، ولان ذبب أن تصبح مرة ابريس مث اّنا سوف ربص  على اؼبزي
 أخرى امرأة يهودية.

يشجع األان العليا لوسي على المااَت يف كياية اخميار موقف جيد ؼبشالة 
إذا كانت ربث  ايظبُت للعيش يف مصر، و زبشى مسمقبلها غَت  ايظبُت.

ايظبُت تذهبُت إىل ابريس، كانت زبشى أن تعود  تسعيدة. ولان إذا ترك
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ىل امرأة يهودية. وال تسمبعد أن ايظبُت سممبع يمسحق هتاجر إىل ايظبُت إ
 إسرائي .

"وعاشت زينب تعاىن الوحشة واػبوف وقد أصبحت كلها وحدها. اليشغ  
.)هذا وحدهتا إال السر الذى زباي  عنها ايظبُت. أّنا مماكدة أّنا زباى سرا"

 (3، كارة 184البيان يف صاحة 
 حمهاالقلق اؼبارط يؤثر يف ص .٩3

القلق وخوف عالية جدا من حياهتا. أن لوسي هي الشخص الذي لديها 
ال معٍت عبثيع  ها اؼبرض. ذهبت السعادة يف حياهتا. متاار كلَتا حىت أصاه إّنا 

 . ك  ما ربماجها هي أوالدها الذين تركوا حياهتا.كنزها
هعد أن انمق  إيزاك إىل إسرائي ، اشًتكت هاجر مع زوجها إىل خارج 

الد. ذهبت ايظبُت إىل ابريس مع فاليها. لوسي تعيش وحدها يف مصر. الب
قصر اؼبنشورية وصبيع ثروات شوكت هيك ال مناعة ؽبا. ما كارهتا لوسي اآلن 

 .هي السعادة مع أفااؽبا
"واشمد هبا الضياع حىت سقطت مريضة مرة أخرى. و ى هذ  اؼبرة أصيبت 

 وزارما مرة مث تركها لنعيثة وخضرة".ابلشال. وذبثع حوؽبا األفباء. وجاء كهثى 
 (2رة كق، 199)هذا البيان يف صاحة 

 
ج . اسباب ظهور شخصية الشخص الرئيسي يف رواية "ال ترتكوين هنا وحدى" 

 إلحسان عبد القدوس عند سيغموند فرويد
 للنجاح اإلجمهاد  .1

أبن لوسي هي الشخص اليت ال تسمسلم هسهولة قضاء الذي ياون عليها. 
محاول دائثا لمحسُت درجة وثروة عائلمها. ومع ذلك، زوجها هو شخص و س
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مسمقي  ويقب  قضاء الذي ياون علي ، و أمر مهم عند ، يمم أك  و شرب 
 فال  وزوجم . 

زكي راؤول، زوج لوسي هو عام  يف دائرة الرقاهة اؼبالية. اسمقال وسعد 
جم  وجبة وشرب ابلراتب الذي حص  علي ، هشرط أن يعطي األجرة فال  وزو 

،هذا يااي عند . ومل يرغب يف االمملال لرغبة لوسي يف اغبصول على اللروة 
هطرق أخرى. كهو ال يهمم هسخرية اجملمثع الغٍت. السعادة كاكية للزواج مع 

 لوسي.
األان تشجع لوسي لمشغي  خطمها لمصبح غنية. وقال لزوجها لاسب 

و إن زوجها ال  ى اؼببادئ اعبيدة والسيئة.اللروة هطريقة أخرى. يركز األان العليا عل
كإن  يبان أن ياون وحدة ربام من رغبة لوسي لملبية  يريد االمملال ؽبذ  الرغبة،

 رضا حياهتا.
"إن  ليس مسمسلثا ؽبا وحدها إن  مسمسلم للدنيا كلها وما تعطي  الدنيا 

انت يااي . إن  مامف ابؼبرتب الذى أيخذ  من وظيام  كثراجع حساابت. وك
تلح علي  أن يسعى إىل أكلر، أن هبازف. أن يدخ  السوق من فريق آخر". 

 (2رة كق، 12)هذا البيان يف صاحة 
 صبالة اعبسم مسمخدمة إلعجاب زائرون .٢

أي شيء. إّنا تسمخدم صبالمها  عن نمااعاإل أخذ ذكية يف مرأةأن لوسي 
يبان اسمخدامها  عبذب انمباها العثالء. وأتملت أن تاون هناك عثالء الذين

لوسي صبالة اعبسم يو  لاسب أرابح كبَتة. ويبان أن هبعلها من األغنياء.
واحد من األشياء اليت تسبب ؽبا للعث  يف صالون "سًتاكمو"، وهذا ما هبعلها 
قبثة يف الصالون. الزابئن مهمثون جدا يف صباؽبا. مل يبدو أّنم يطلقون أظاكرهم 

لون مواصلة إجراء ؿباداثت ملَتة لالهمثام مع من أيدي لوسي، كثا أّنم وباو 
 لوسي. ولان لوسي اليت تمعُت األظاكر يف يدها وكقا لإلكرامية أعطوا ؽبا.
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اؽبوية. زبمار العثالء الذين يبان  ةاألان لديها خطة جيدة لملبية معرك
اسمخدامها لمحقيق أرابح أكلر. إّنا ال تريد أن تعطي جسدها إال دبااكأة 

 ممناسبة.
"ومنذ أول يد اممدت إليها لمقليم أظاكرها ولوسى واثقة من ناسها. واثقة 
من هذا اعبثال اؼبلَت، أن أصاهع الرجال تمحرك هُت يديها  ى ؼبسات انعثة 
مسمعطاة كأّنا تموس  إليها. واهمسامة واسعة تواجهها دائثا كأّنا دعوات 

بض ابلغزل تصحب  ملحة. والرجال ال يااون عن المحدث إليها واألحاديث تن
)هذا البيان يف  عروض مغرية. ال أحد يريد أن هسحب أصاهعة من يديها".

 (1رة كق، 16صاحة 
 الرضاو الذكاء  .3

أن لوسي هي ذكية يف ربقيق رضا حياهتا. ك  ما تريد كهناك دائثا فرق  
 كلَتة. إّنا ربص  دائثا على أكض  فريقة لمنايذ اػبطة. إّنا 

شقة يف )جاردن سييت(، كاسمخدمت ك  ذكائها لمثلق  تريد البقاء واممالك
عبد الرضبن هيك. وقال اّنا تمخلى عن جسدها كلثا تشعر كأّنا زوجة يف منزؽبا، 

 كأمرت عبد الرضبن هيك إبهرام عقد نق  الشقة إىل لوسي.
ية لملبية رضا اؼبعيشة ابلعيش يف )جاردن سييت(. وتركز األان أيضا هؤ دكعت 

على الرضا عن فريق عقد  الزواج مع عبد الرضبن هيك وربوي   على خطة للحصول
 الشقة إىل لوسي. 

"وهعد أن قالت الالثة أحست كأن النار تشمع   ى عقلها ك  ذكائها 
يغلى. ؼباذا تعمربها نامة. ؼباذا ال تقيم كعال  ى شقة  ى جاردن سيىت. وكان أايمها 

 (3رة كق، 24بيان يف صاحة )هذا ال حى أوالد الذوات. قثة أوالد الذوات".
 اؼبال لغرض رضا اغبياة .٢
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أن لوسي هي ربب اؼبال كلَتا. ك  كرصة صغَتة اؼبرتبطة ابلانز سمجعلها 
أكض  ما يبان لمحقيق أكرب قدر من اؼبااسب. يف هذ  اؼبناسبة سوف تنماع 

 شوكت هيك لاسب األرابح الالَتة من ثروت  والقصر والطبقة العليا. 
اؽبوية، األان لديها أيضا خطة جيدة جدا. أوال أّنا تبدأ يف ازباذ  لملبية رضا

اهمثام شوكت من خالل البدء يف اغبب حبصان . و حاولت أن تاون أكض  
صديق لشوكت. مع مرور الوقت جع  شوكت يف حاجة اليها كصديق وكرضية 
لشهوت .و يف ّناية سوف تمزوج مع شوكت، لذلك سيمم ربقيق خطمها للسيطرة 
على القصر وصبيع فبملاات . ويبانها أيضا أن ذبمثع مع األغنياء وأن تقدم ناسها 

 زوجة شوكت، والدرجة سماون ممساوية ألعضاء اندي السيارات. 
 ت"ولوسى تراقب   ى أدب وتًتك ل  اهمسامة دائثة كوق شاميها وقد هدأ

  من معث  هذكائها. إن شوكت هك قد ياون كرصة، كرصة رائعة. أنيشرأسها 
الطبقة العالية جدا هين  وهُت العائلة اؼبالاة نسب قدًن. وغنا  يمعدى حدود 
اغبساب. مل يعد أحد وبسب كم كداان من األرض يبلك وال كم قصرا وال كم ألاا 
من اعبنيهات. وهو  ى العثر الذى يضعف الرج  دائثا أمامها. عثر اػبثسُت وما 

 (3 رةكق، 33هعدها". )هذا البيان يف صاحة 
 اغبياةالدين كسالح  .٢

. زوجأن لوسي هي راضية على اسمعداد للعب االعمقاد أو الدين إلفالق 
وهو على اسمعداد للمحول من دين يهودي إىل اإلسالم للحصول على الطالق من 
زوجها. ألن زوجها ال يريد أن يطلق لوسي،  مث ربولت دينها. ألّنا لو تدينت 

تلقائيا مع زوجها. ويبانها أيضا أن تمزوج مع شوكت لوسي هدين اإلسالم كثاارقة 
 هيك ويبان أن ترث فبملاات .

ل من أج  الزواج مع شوكت. لان رائو األان هبع  خطط الطالق مع زكي 
زكي ال يريد أن يطلق لوسي. مل ذبد لوسي أي فريقة أخرى إال ربوي  دينها. مع أن 
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َتاث كوجبت على لوسي أن شوكت هو مسلم، لماون قادرة على اغبصول على اؼب
تاون اإلسالمية كذلك. وابلمايل كإن القرار يف ربوي  الدين ل  هدكُت، أوال( 

 الطالق من زكي  واللاين( يبان أن تمزوج مع شوكت وترث ك  فبملاات  والقصر.
"وزكى مصر على عدم الطالق. مل يبق إال أن تشهر إسالمها. لقد كانت 

داد ارتبافا هشوكات هعد الزواج وحىت تضثن االرث تاار أن تعلن إسالمها حىت تز 
إذا عاشت مع  إىل أن ترث . كانت تعمقد أن فالقها من زوجها ال وبماج إىل أن 
زبرج من دينها. ولانها اآلن ال ذبد وسيلة للهرب من زوجها إال ابؽبروب من 

 (2رة كق، 62)هذا البيان يف صاحة  دينها".
 خصالشتؤثر البيئة على شخصية  .٢

أن لوسي هي تمأثر هسهولة هبيئمها. من الوالدة تعيش يف ؾبمثع يهودي. 
 هاقاالعادة و ك  األشياء اليت يمم القيام هبا ترتبط دائثا ابليهود. اآلن هعد أن اعمن

 إلسالم ذبب أن تمايف مع هيئة اجملمثع اإلسالمي.اب
جملمثعات وتركز األان على خطط للخروج من اجملمثع اليهودي والعيش هُت ا

اإلسالمية. وهتدف إىل القضاء على الشخصية والعادة اليهود. تريد أن تعيش مع 
هيئة اإلسالمية. و ألج  أن يعرف الناس كثسلثة، ألّنا إذا كان تعرف دبجمثع 

 اليهودي سوف يسمهزئها الغَت. 
"واألايم سبر وك  شىء يمغَت  ى لوسى. إّنا تريد أن تعيش شخصية جديدة. 

رأة مسلثة. ولان كيف، حىت اظبها اعبديد ال تسمطيع أن تمعود علي . شخصية ام
زينب، واجملمثع الذى ولدت وعاشت كي  يعركها كيهودية ابسم لوسى. هبب أن 

)هذا البيان يف  تنمق  إىل ؾبمثع آخر ال يعركها إال كثسلثة وال يناديها إال زينب".
 (2رة كق، 64صاحة 

 إلنسانية تاض  ثروة اؼبال على قيثة ا .٩
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أبن لوسي هي شخص تعمقد أن العديد من الانوز ضثان مسمقب  سعيد. 
إّنا ال هتمم مع القيم الدينية أو القيم اإلنسانية اليت سبان أن ذبع  سعيدة وهادئة يف 

 .القلب
على عاس عن إيزاك الذي ياض  الدكاع عن دين  وقيثة إنسانيم  هدال من 

اية فبملااهتا حىت ال يصادر يف وقت اللورة. الانز. تسعى لوسي لاسب اللروة وضب
إن نية إيزاك يبان أن تؤثر على اغبام الواسع لوسي لاع  اػبَت، ولان اؽبوية واألان 

 أكلر اسميالء عليها الذي ال تزال يصر على المقية مع الانز.
"وكانت هذ  هى اؼبشالة األوىل الىت تواجهها زينب. هجرة اهنها. ورغم أّنا  

وعدت  أبن تواكق على هجرت  هعد انمهاء اغبرب. إمبا الواقع أّنا كانت  كانت قد
زبدع . إّنا ال تريد  أن يهاجر. إّنا مؤمنة أن ليس ل  مسمقب   ى إسرائي . إن 
مسمقبلة هنا. أن هُت يدي  ك  شىء. وك  ما يبلا  شوكت هك من مركز وثراء 

)هذا البيان يف صاحة  غالل ".وأرض يبان أن يسمغل  هعد أن تامح ل  الطريق ال سم
 (3رة كق، 94

 اصبع اغبثاية ؼبسمقب  حياهت .8
أن لوسي هي اؼباار الذكي يف ضباية ثروت . وشجع قلق لوسي األان على 
 المغلب على االرتياح. كثا عبأ إىل اهن  عن فريق الزواج من  إىل ابشا ركيع اؼبسموى. 

اإلسالم ألّنا  تولان اعمنقايظبُت هي اهنمها لوسي. كان ساهقا يهوداي. 
أجرب والدها. يف ذلك الوقت مل يان للثرأة اليهودية قوة. مل  لوسي اّنا ال سبلك 

ي راددرجة عالية من الزواج شوكت هيك. لذلك سوف تمزوج لوسي اهنمها مع عزيز 
 يح واغبصول على اغبثاية من زوجها. اهن ابشا. من أج  اسم ايظبُت يبان أن تسًت 

كان يلَت قلق زينب هو مسمقب  اهنمها ايظبُت. إّنا مسلثة.   "وأكلر ما
ولانها يهودية مسلثة. واليهودى  ى ك  ماان هبب أن يعيش مسمندا إىل قوة 
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ربثي . وهى تعيش اليوم مسمندة على قوة شوكت هك. مركز  وناوذة وثرائ . وهبب 
 (2رة كق ،95)هذا البيان يف صاحة  أن تبحث لياظبُت عن قوة أخرى تسندها".

 تسلط على اؼبال .١
تدكع . اؽبوية هي ربب اؼبال كلَتامن االقمباس أعال  يبان أن يرى أن لوسي 

سيارات. األان اندي الملك الالَت من اللروة وهناس الدرجة اجملمثع هُت يب أن
 يسمخدم العديد من اػبطط لاسب هذا االرتياح، منها اؼبَتاث من شوكت هيك.

دما اقًتهت مع شوكت هيك أن سبملك صبي  أموال . كان اؽبدف األويل عن
هعد موت شوكت هيك، يمم ربقيق أهداف لوسي. هي وهاجر ربص  على إرث 
قصر اؼبنشورية وؿبموايت . وهذا جع  لوسي دبا كي  الاااية. ألن القصر وبموي على 

 مساحة شبانُت كداان وقصر اغبصان. 
ر أرض اؼبنصورية. طبسة "وكانت زينب قد أصبحت سبلك هى واهنمها هاج

وشبانون كداان كلها حدائق. ومل ذبادل زينب هقية الورثة وهم يوزعون اإلرث. ردبا  
. )هذا البيان يف صاحة كانت هى واهنمها تسمحقان أكلر من أرض اؼبنصورية"

 (1رة كق، 123
 رب يف مصرحب اليت تسبباللورة  .٩١

ورة قلقمها على مسموى عال من القلق. الل ذيأن لوسي هي الشخص  
 حياهتا. األان ياار يف اػبطة اليت يمعُت القيام هبا.

وقعت اغبرب يف مصر. وقد قام الضباط العساريون ابللورة. هاجر اليهود  
إىل إسرائي . اجملمثع اللاهمون يف اؼبصر هو شعب غٍت وذكي. يف حُت يمم مصادرة 

ية. هبب أن تسمقر يف مصر ثروة اليهود كلَتة. لوسي ممحَتة جد، ألّنا كانت يهود
 أو أييت إىل إسرائي .

"ولان، ك  شىء يمغَت  ى مصر. انطلقت ثورة الضاهط. وك  من ل  هلد  
آخر هدأ يهرب من مصر. واليهود ؽبم ك  هالد العامل. وأصبح ؽبم إسرائي . وقد 
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 صاحة )هذا البيان يف هدأوا يهاجرون. األغنياء إىل هالد العامل والاقراء إىل إسرائي ".
 (4رة كق، 112

 اغباجة اعبنسية هي اغباجة اإلهمدائية عند لوسي .٩٩
أن لوسي ال يبان كصلها عن احمياجاهتا اعبنسية. اّنا ربماج اىل جسم   

الرج  لملبية شهوة ؽبا. ليس رج  الذي يعطي الالَت من مال . ألن  تامسب الالَت 
 من اللروة من زواجها مع شوكت هيك.

ها لملبية احمياجاهتا اعبنسية. يركز األان على كياية اغبصول على اؽبوية تدكع  
رج . اكمسبت غريزهتا اعبنسية وسيلة إلتقان جسد رج  رايضي يدعى ؿبثود 

 رياات.
"وتبمسم وهى تمذكر ؿبثود ركعت. إن  هو أيضا مل يان يعرف أّنا يهودية.   

زوجها واقنعت ناسها وكانت قد ملت وحدهتا هعد أن مرت ثالثة أعوام على وكاة 
أن من حقها أن ياون ؽبا رج . ليس زوجا. إّنا مل تعد اآلن  ى حاجة إىل زوج. 

 (2رة كق، 133)هذا البيان يف صاحة  ولانها  ى حاجة إىل رج ".
 ة اؼبناردة ذبع  لوسي على إحباطااغبي .٩٢

أن لوسي هي الشخص اليت ال يبان أن تعيش وحدها، إّنا ربماج دائثا   
آخر. ك  أفااؽبا تركوها. ذهب إيزاك إىل إسرائي . ذهبت هاجر إىل خارج  شخص

البالد مع زوجها. واآلن سمذهب ايظبُت إىل ابريس مع فاليها. كثا فلبت ايظبُت 
 الطالق من زوجها. ايظبُت تريد المخلص من ك  ما يمعلق دبصر.

أاثر قلق   لة.يركز األان العليا على لوسي الخميار اؼبوقف الزباذ ح  اؼبشا  
 راب واػبوف.اضطلوسي اؼبوضوعي إحبافها. اّنا تعيش يف 

"إىل أن صدمت زينب صدمة جديدة. إن ايظبُت تريد السار إىل ابريس مرة   
أخرى. مع خدهبة أيضا. ولانها  ى هذ  اؼبرة تريد أن تصحب معها ولديها. 



63 
 

 
 

)هذا البيان يف  وصرخت زينب  ى وج  اهنمها. أنك كنت هناك منذ قلي  من عام".
 (3رة كق، 181صاحة 

 انمزع اغبرب على سعادة لوسي  .٩3
أن لوسي هي ربب ألفااؽبا كلَتا. كان تقلق هشأن سالمة أوالدها. إد دكع   

للحصول على رضا حياة سعيدة مع أفااؽبا. األان ذبد وسيلة عبثع أوالدها حبياة يف 
 د.مصر. ولان صبيع أفااؽبا انمقلوا إىل خارج البال

. لوسي تباي ك  يوم. إّنا تعمقد أوالدها يف 1973وقعت اغبرب يف عام   
خارج البالد. كانت تقلق دائثا على سالممهم. زبشى لوسي أن يمقات  أوالدها 
هعضهم البعض. إيزاك الذي يداكع عن اليهود سيقم  مدحت من اؼبسلثُت. وسوف 

صبحت مريضت على تقات  هُت ايظبُت مع هاجر. لوسي كارت يف ذلك حىت أ
 كبو خطَت. عاشت وحدها يف مصر مع اػبوف.

. وسقطت تباى ك  يومها كعادهتا  ى ك  73"وهدأت حرب أكموهر   
حرب دون أن تدرى ؼباذا تباى. ردبا تمخي  اهنها ايزاك يقم  أخا  مدحت. أو 
تمخب  اهنمها ايظبُت وهى تقم  أخمها هاجر. وهى حائرة ال تدرى من ينمصر على 

 (4 رةكق، 198)هذا البيان يف صاحة  خر".اآل
 

شكل شخصية الشخص الرئيسي  رقم
يف رواية "ال ترتكوين هنا وحدى" 
إلحسان عبد القدوس عند سيغموند 

 فرويد

اسباب ظهور شخصية الشخص 
يف رواية "ال ترتكوين هنا الرئيسي 

وحدى" إلحسان عبد القدوس 
 عند سيغموند فرويد

القضاء للناس هبمهد دائثا على  ة دبجمثع األغنياءإرادة اغبياة اؼبمساوي 1
 حصول النجاح

صبالة اعبسم مسمخدمة إلعجاب  ربسب واقعيا ك  أشياء مرهح لديها  2
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 زائرون
 الذكاء مسمخدم لطريقة م ء الرضا مماائلة غبصول على شيء 3
 اؼبال لغرض رضا اغبياة لديها شجاعة هقرعة تقديرها هذكائها  4
اهمثام يف الدين إال رضا ليس ؽبا  5

 اغبياة
 الدين كسالح اغبياة

موقف الشديد على ناسها إلهباد  6
 الشخصية اعبديدة 

 تؤثر البيئة شخصية الشخص

 تاض  ثروة اؼبال على قيثة اإلنسانية اعبزع زبي  يف مسمقبلها 7
 صبع ضباية ؼبسمقب  حياهتا تظن أن النااح صاقة مرحبة 8
 تسلط على اؼبال هو رجاء لوسي ئ كحامية ماؽباانمااع ماانة امر  9

 اللورة اليت تسبب حبرب يف مصر ليس ؽبا مبدأ 12
اغباجة اعبنسية هي اغباجة  تلبية االحمياجات اعبنسية هرجال كلَتة 11

 اإلهمدائية عند لوسي 
ة اؼبناردة ذبع  لوسي على ااغبي اعبزع هسالمة ولدها 12

 إحباط
 سعادة لوسيانمزع اغبرب على  يف صحمها اعبزع اؼبارط يؤثر 13
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 الفصل الرابع
 اإلختتام

 اخلالصة .أ
اسمنادا إىل البياانت اؼبوجودة يف البحث وتاسَت النمائج واالسمنماجات اليت توصلت 
إليها دراسة ربت اؼبوضوع، ربلي  شخصية الشخص الرئيسي يف رواية "ال تًتكوين هنا 

دراسة ربليلية سياولوجية أدهية عند سيغثوند كرويد، دبا وحدي" إلحسان عبد القدوس من 
 يلي: 

لوسي ابعمبارها ويبان تلخيص نمائج البحوث على شا  شخصيات شخصية  .٩
هي تريد حياة غنية اؽبوية   يف اعبانب :وهيثالثة أشياء الشخصية الرئيسية اىل 

يف إهباد  الرغبة هي و حص  على ناس اجملد كثا األغنياء. يف اعبانب األان
هيك. يف  من خالل العث  يف صالون سًتاكمو والزواج شوكت  سب  للرضا اؽبوية

 األان.  اعبانب األان العلية هي النظر يف اػبَت من ك  ما يمم القيام ه 
وجود اؽبوية والقلق يف : وهياسباب ظهور شخصية الشخص الرئيسي يف رواية،  .٢

 من ـبافر البيئة.  القلق   أما  لوسي. اؽبوية ولدت وتمأثر البيئة
 
 املقرتحات   .ب

هذا البحث هو البحث الذي موضوعة من رواية ال تًتكوين هنا وحدي إلحسان 
عبد القدوس و اسمخدمت الباحلة دراسة ربليلية سياولوجية أدهية عند سيغثوند كرويد. 

هعد  البحوث  ورأت الباحلة أن هذا البحث هعيدا عن الاام  حىت ترجت الباحلة أن ياون
الالحقة اليت تسمخدم الرواية كثوضوعها وتسمخدم النظرايت األدهية األخرى. وعسى أن 

 خرين يف البحث عثا يمعلق هبذا البحث. ياون هذا البحث أحد اؼبراجع للباحلُت اآل
ترجو الباحلة أن هذا البحث يايد لزايدة اؼبعلومات للقارئُت والطالب حينثا يزورون 

ركزي والالية العلوم اإلنسانية. وهعد يقرئون هذا البحث، ترجو الباحلة إليهم لنشر اؼبامبة اؼب
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علوم، اػباص من انحية سياولوجية ؼبعركة شخصية. ولقسم اللغة العرهية، ترجو الباحلة أّن 
للبحث الذى هذا البحث أن يناع للباحلُت األخرين يف قسم اللغة العرهية وأدهبا. واػباص 

 ة السياولوجية أدهية على ضوء نظرية المحلي  لسيغثوند كرويد. يسمعث  هنظري
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