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لاإلستهال  
 

 
 
 

  



 اإلهداء

 
 أىدي ىذا البحث اجلامعي إىل :

احملًتم احملبوب علي الذي قد بذل جهده ماال ونفسيا وحث على تقدم وتفاؤل والدي 
 دلواجهة احلياة، أطال هللا عمره

والديت احملًتمة احملبوبة زىري اليت أفاضت ىحبتها عين حىت شعرت بافطمئنان كل يوم وحني 
 أطال هللا عمرىا

 يلة مجيلةبغرية والنصالوأخيت 

 وأخي الصغري عزين الدين غّسان

 وجدي وجديت احملبوبني واحملًتمني

 واألصدقاء األحباء

عسى هللا ان يرمحهم كما ربياين صغريا وحفظهم هللا وأبقاىم يف سالمة اإلميان واإلسالم يف 
 نيالدنيا واألخرة. آم

  



 كلمة الشكر والتقدير

ش 

وتكبريه بسم هللا، احلمد هللا خلق اإلنسان يف أحسن التقومي، أشكر هللا بتحميده وتسبيحو 
الذي علم بالقلم، علم اإلنسان مامل يعلم، والذي يوفقين ويباركي حىت أمتمت ىذا البحث اجلامعي، 
والصالة والسالم على خري العرب والعجم سيدنا وحبيبنا حممد ابن عبد هللا الذي أرشدنا إيل سعادة 

 واألخرة.

لك، تقدم الكرماء واألصدقاء األحباء. ولذ اساتذةساعدة مبوىذا البحث مل يكن كامال إال 
 الباحثة فوق احلًتام وخالص الثناء إىل :

. حضرة الربوفيسور الدكتور إمام سفرايغو كرئيس جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 1
 ماالنج.

 . فضيلة الدكتوراستعادة، ادلاجستري كعميد كلية العلوم اإلنسانية.0

 الدكتور حليمي كمشرف كتابة البحث اجلامعي، يعلمين بالصرب.. فضيلة 1

 . األصدقائي األحباء ومجيع أساتذيت، جزاىم هللا خري كثري على مجيع العلم.3

علو أعماذلم خالصة لوجو هللا الكرمي وأن زجزيهم جزءا كثريا، جتعسى هللا سبحانو وتعاىل أن 
 .ة ادلباحثة. آمنب يارب العادلنيوأسأل هللا بأن زجعل ىذا البحث اجلامعي نافع

 

 0113يونيو  01ماالنج، 

 الباحثة

 

 وفنورجلية اجلاه سيوم

 
  



 وزارة الشئون الدينية
 كلية العلوم اإلنسانية

ش قسمش اللغ ش العربي ش وأدهباش 
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج جامعة موالنا

 

ش تقريرش املشرف

 قدمتو :إن ىذا البحث اجلامعي الذي قد 
 نورجلية اجلاه سيومفو  :       ا االسم

 11111111  :    رقم القيد

 كيلومًتا، أمبون01شارع توليهو   :        العنون

قد نظرنا وأدخلنا فيو بعض التعديالت واإلصطالحات الألزمة ليكون على الشكل ادلطلوب الستيفاء 
قسم اللغة  كلية العلوم اإلنسانية( لS-1شروط اإلختبار النهائي واحلصول على درحة سرجانا )

 م.0113-0112للعام الدراسي  العربية وأدهبا
 

 0113يونيو  01حتريرا مباالنج، 

 شرفادل

 

 الدكتور حليمي

176117140117111115رقم التوظيف  :   
 

 



 وزارة الشئون الدينية
 كلية العلوم اإلنسانية

ش قسمش اللغ ش العربي ش وأدهباش 
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنجمالك  جامعة موالنا

 جلن ش املناقش ش عنش البحثش اجلامعيتقريرش 
 لقد متت مناقشة ىذا البحث اجلامعي الذي قدمتو :

 نورجلية اجلاه سيومفو  :       ا االسم

 11111111  :    رقم القيد

 كيلومًتا، أمبون01شارع توليهو   :        العنون

 

قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة   (S-1) واستحقاقها درجة سرجاناوقررت اللجنة جناحها 
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. موالنا

 

 م.0113يونيو  11حتريرا مباالنج، 

 (                            )                 حممد فيصل، ادلاجستري -1
 (                            )                أمحد خليل، ادلاجستري -0
 (                            )                       حليمي الدكتور -1

 ادلعرف

 كلية العلوم اإلنسانية  ةعميد
 
 

ة، ادلاجستريذستعاإالدكتور   

164511111770110110رقم التوظيف :   
 



 وزارة الشئون الدينية
 كلية العلوم اإلنسانية

ش قسمش اللغ ش العربي ش وأدهباش 
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج جامعة موالنا
 كلي ش العلومش اإلنساني ش ةتقريرش عميد

 
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج جامعة موالنا كلية العلوم اإلنسانية ةعميد تتسلم

 كتبتو الباحثة  البحث اجلامعي الذي 
 

 نورجلية اجلاه سيومفو  :       االسم

 11111111  :    رقم القيد

 كيلومًتا، أمبون01شارع توليهو   :       العنون

 

قسم  كلية العلوم اإلنسانية(S-1) الستيفاء شروط اإلختبار النهائي واحلصول على درجة سرجانا 
 .اللغة العربية وأدهبا

 
 0113يونيو  01حتريرا مباالنج، 

 انيةكلية العلوم اإلنسعميدة  

 

ة، ادلاجستريذستعاإالدكتور   

164511111770110110رقم التوظيف :   
 

 



 وزارة الشئون الدينية
 كلية العلوم اإلنسانية

ش قسمش اللغ ش العربي ش وأدهباش 
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج جامعة موالنا

 قسمش اللغ ش العربي ش وأدهباش رئيستقريرش 
 

 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج جامعة موالنا قسم اللغة العربية وأدهبا رئيس تتسلم
 البحث اجلامعي اليت كتبتو الباحثة 
 

 نورجلية اجلاه سيومفو  :       االسم

 11111111  :    رقم القيد

 كيلومًتا، أمبون01شارع توليهو   :       العنون

 

قسم  كلية العلوم اإلنسانية(S-1) الستيفاء شروط اإلختبار النهائي واحلصول على درجة سرجانا 
 .اللغة العربية وأدهبا

 
 0113 مارس 15ا مباالنج، تقرير 

 قسم اللغة العربية وأدهبا تقرير رئيس
 

، ادلاجستريحممد فيصل  

175211110111101112رقم التوظيف :   
 

 



ش تقريرش الباحث 

 علما بأنين الطالبة :أفيدكم 

 : نورجلية اجلاه سيومفو           االسم

 11111111:        رقم القيد 

 األساسية يف رواية "الرجل الذي آمن" لنجيب كيالين شخصموضوع البحث : تغيري الشخصية 

 )دراسة حتليلية سيكولوجية أدبية(

 

خر. وإذا ادعى أحد يف ادلستقبل أنو وكتبتو بنفسي وما زادتو من إبداع غريي أو تأليف األ توحضر 
من تأليف وتبيني فعال من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤلية على ذلك ولكن تكون ادلسؤلية على ادلشرقة أو 

مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية  مسؤيل قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا
 ماالنج.

 

 

 0113و يوني 01حتريرا مباالنج، 

 الباحثة

 

 نورجلية اجلاه سيومفو

 11111111رقم القيد : 
 

 

 

 



ش ملصصش البحث

رواية اليف  ، تغيري شخصية الشخص األساسي11111111، 0111 ورجلية،اجلاه سيومفو، ن
"الرجل الذي آمن" لنجيب الكيالين، بدراسة حتليلية سيكولوجية أدبية، يف قسم اللغة العربية وأدهبا 

اإلنسانية جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حتت إشراف الدكتور لكلية العلوم 
 حليمي.

 الكلم ش األساسي :ش تغيريش خصيي ،ش سيكولوجي ش اىش النفسي،ش الشصصش األساسي
كان تعريف األدب ىو تعبري اجلميل عن ادلعاين احلياة والتصوير طبيعي ألن األدب ال ميكن 

 على نظرية سيكولوجية أدبية احثة عن تغيري شخصية الشخص األساسيأن تقيد قيود.حلت الب
(Psikologi Sastra) لسغموند فرويد (Sigmund Freud)  وحددت ىذه النظرية اليت استخدمت .

 شخصية الشخص األساسي حىت ظهر تغيري الباحثة يف حبث الرواية "الرجل الذي آمن" عن صور
 شخصية اليت تصحبو.مشكالت البحث حىت عوامل تغيري 

ومنهج البحث الذي استخدمت الباحثة ىو منهج التحليلي وتتكون مصادر البيانات فيو من 
ادلصادر األساسية ىي الرواية "الرجل الذي آمن" ومصادر الثناوية من الكتاب األديب السيكولوجية 

بتحليل الوصفية األدبية خاصة فيو لسغموند فرويد وكل كتب ما يتعلق بالبحث وأخذت الباحثة 
 .(Kualitatif Deskriptif)الكيفية 

والنتيجة اليت قد حصلت الباحثة يف ىذا البحث يعين من صور تغيري شخصية يف ىذه الرواية 
ىي صور الشخص األساسي )إريان( يف روما مث انتقل إىل ديب وتغيري احلياة يف دبيب عندما جاءت 

ك كل مشكلة الذي يصيبو. على حنو ذلك، احلب وقد شغفو حبا على راقصة مجيلة، وىنا
األشخاص األساسية عن يبحث احلقيقية عن اإلسالم ويدبر علوم الدين والصراع  يتعلق بيبحث عن 

 احلقيقية ليدخل اإلسالم وأخريا ىو وان يكون مسلما وحياة فرحيا مع زوجتو.
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االّولفصلال

مقّدمة

خلفية البحث.أ

تكون حمل اهتمام القرئ يف تتبعه حلوادث يصطفى منهم املؤلف شخصية رئيسية أو أكثر . يف القصة
ما يؤدون من أداور تساعد القصة وأشخاصا ثانويني يظهرون وخيتلفون حبسب اخلطوط أو حبسب 

1.على إبرار الشخصية أو الشخصيات الرئيسية

الشخصية يف الرواية هي اليت جتذب القارئ أو املستمع هلا، فتحقق االختيار الصحيح هلا هام 
للغاية وللحصول إىل اإلختبار الصحيح البد أن يكون الشخصيات ذات أبعاد ثالثية مثل باقي 

ختاوف وأمل، أشخاص هلا نقاط ضعف ونقاط قوة وأشخاص هلل أشخاص هلا: شخصية احلياة
2.هدف أو أكثر يف احلياة

مثل احدى التفكري والتفكري 3.علم النفسي هو واحد من ختصص العلم اليت تتعلق بالنفس
4.عملية يومية حتدث لإلنسان بشكال مستمر

السيكولوجية 5.زة وغريهاعلم النفسي ايضا يسمى بالعلم السيكولوجية تتعلق بالشخصية والغري
هو الدراسة األديب بإعتبار أن األدب حركة نفسية، وأما األدب عند السيكولوجية أدبية هي إنتاج 

وهذا يدل على األدب قد نشأ من . اإلبتكار للمؤلف الذي ينشأ فيه ال يشعر ويعرب عن النفسية
.اخلرية الىت ختتفئ يف قلب املؤلف

9ص ) بريوت: الطبعة دار الشرق اجلديد(فن القصة،أمحد أبو سع، 1
11نفس املرجع ص 2

3Sri Wahyuningtyas dan Wijaya Heru Santosa, Sastra: Teori dan Implementasi, (Surakarta: Yuma Pustaka,
ص(2011 80

19ص ) ه1410القاهرة، : عامل الكتاب(عصام علي الطيب، أساليب التفكري، 4
76نفس املرجع ص 5



إذا كان غري مباشرة وهو أن األدب . وثيق موصوف غري مباشرةلألدب والسيكولوجية إرتباط
كما احلقيقة أن األدب يعطى التفهم . والسيكولوجية ميلكان موقفا واحدا يف املبدأ وهو النفسي

تعمل لفهم صورة ظاهرة للنفس اإلنسان وكما العامل يف الكتابة أدخلت أما الوظيفي فقد اس6.
7.األدب الناحية احليات فيه خصوصا من ناحية اإلنسانية

ويستعمله املؤلف إخرتاع . سيكولوجية أدبية هو دراسة االدب الذي يرى االدب من إنشطة نفسه
وعلى . اط من نفوس الشخصيةوكذلك القارئ يرى االدب كما إرتب. والعاطفة والعلمية االدب

قد عرف سيكولوجية . جانب اآلخر، سيكولوجية أدبية يعرف االدب العريب لكي انعكاس النفسية
8.أدبية مستوى باالدب النفسية وتصور ختّيال يف النص األدب

، أصبح فرويد 1856من مايو 6ولد فرويد يف فريراج يف . سغموند فرويد هو طبيب من أمالنا
كان فرويد حيصل على شهادة الدكتور يف الطب يف جامعة فيينا سنة . يل النفسيرائد التحل

1881.9

نظر فرويد إىل النفس البشرية كما لو كانت جبال من الثلج يطفو فوق سطح املاء، هم اهلواية  
الواية هي اجلنوب البيولوجية للنظام األصلي يف الشخصية األخرى وفيه ما قد. واألننية وأنا األعلى

) العامل الذايت(وبني اهلواية ) الواقعي(الصيلة بني العامل اخلارجي فاألنانية متثل. وجد منذ تولد الوالد
وتعترب األنانية املسؤلة عن تنفيد رغبات اهلواية وإشباع حاجاته وهي اجلهار الذي يتم عن طريقة 

أما األنانية األوىل فهي 10.التفاعل بني اهلواية، هلذا فاألنانية تعمل على أساس الواقع الذي حي
على حنو ذلك، مسيت بالطرف اإلجتماعي أو تدل 11.

.12

6 Nyoman Kutha Ratna, Teori Metode dan Penelitian Sastra(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, 342ص
343نفس املرجع ص7
97نفس املرجع ص 8

9 Suwardi., Endaswara,  2003. Metodologi Penelitian Sastra. Yogyakarta: Pustaka Widyatama ص101
116ص) دون املكان، دون السنة: دورة املطبعة(عبد السالم وعبد الغفار، مقدمة يف علم النفس العام، . د10
117نفس املرجع ص 11

12 Agus Sujanto dan Halem Lubis dan Taufik Hadi, Psikologi Kepribadian, (Jakarta: Bumi Aksara,
1993) 620ص



ان بلد أخر مث يلقي إريان مبرأة حكي من بداية هجرة إري" الرجل الذي آمن"هذه الرواية وهي 
وأثار حبه يوجه إريان على شدة القلق ألنه قالت مشس إن اراد إريان معها فليكن . سيحبها جدا

.مسلما مع أنه مسيحي، وكان أبوه قسيسا يغظ الناس يف روما

تفهم وتوجد معىن تغيري الشخصية فيها بفهم نظام منهج " الرجل الذي آمن"كانت يف رواية 
.ولوجية أدبيةسيك

وإذا اردنا ان نعرف الناس بالعميق فال بد حنتاج إىل علم النفس والسيما يف عصر نقدم 
السيكولوجية أدبية اآلن حينما أصاب الناس الصراع النفس املبدئ من حالة النفسية املعينة وينتهي 

. مبسائل الشخصية

أسئلة البحث. ب

:ا حدث البحث إىل األسئلة اآلتية

كيالين؟اللنجيب " الرجل الذي آمن"روايةيف شخص األساسيالشخصيةريتغيما صور . 1

الكيالينلنجيب " الرجل الذي آمن"روايةيف شخص األساسيالشخصيةريتغيما عوامل .2

أهداف البحث. ج

:ان أهداف هذا البحث كما يلي 

.كياليناللنجيب " الرجل الذي آمن"روايةيف شخص األساسيالشخصيةريتغيملعرفة صور . 1

.كياليناللنجيب " الرجل الذي آمن"روايةيف شخص األساسيالشخصيةريتغيملعرفة عوامل . 2

فوائد البحث. د



الفوائد النظرية. 1

.كيالينالوخاصة بنظرية سيكولوجية أدبية فاملقصود لتطبيق االدب يف رواية جنيب 

الفوائد التطبيقية. 2

السيكولوجية يف الفوائد التطبيقية املستخدمة لرتقية املعرفة عن الشخصية والدراسة التحليل
.لنجيب الكيالين بنظرية سغموند فرويد" الرجل الذي آمن"

من ناحية التطبيقية أرادت الباحثة هذا البحث العلمي تعرف الشخصية يف هذه رواية بأن يتعلق 
بنظرية سيكولوجية أدبية ومستوى باإلعتبار حالة لكى صور الذوق الشخصية النفسية لسفموند 

.السابقة

تحديد البحث. ه

فكذلك حتديد . بعد اشرح ان الباحثة، فينبغي عن املوضوع بنظام او منهج سيكولوجية أدبية
لنجيب كيالين يبحث عن نظرية سيكولوجية أدبية على نفس " الرجل الذي آمن"روايةالبحث يف 

.الشخص وإسناد إىل نظرية سيكولوجية أدبية هو سغموند فرويدد

اسة السابقةدر ال. و

كما عرفنا ان البحوث ويف هذه املناسبة البحث اليت تككتب البحث حتت املوضوع تغيري 
شخصية شخص األساسية يف الرواية اجلل الذي آمن لنجيب الكيالين يتعلق ببحث جامعي األخرى 

: يف دراسة حتليلية بنظرية سيكولوجية منها 

صنيعة "تغيري األخالق عن الشخص األساسي يف رواية : موضوع، 2007نينوك أندر، . 1
هو طالب يف جامعة موالنامالك إبراهيم اإلسالمية ، دراسة حتليلية سيكولوجية أدبية،"الشيطان

حبثا وأهداف هذا البحث يعين



يف دراسة حتليلية سيكولوجية من ناحية سيكولوجية " صنيعة الشيطان""عن تغيري الشخصية يف رواية
.لسغموند فرويدبإستخدم نظرية 

دراسة حتليلية (مناسب الشخصية أمرؤ القيس بأشعاره : ، موضوع 2010سوميا ذوالكفل، . 2
، هو طالب يف جامعة موالنامالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية )دبية لسغموند فرويدأسيكولوجية 

وأهداف هذا البحث يعين حتليل الشعر 
.مبناسبة الشخصية

ليلية دراسة حت(" رحلة نعلة"خصائص الشخصية يف قصة قصرية :موضوع ، 2009بيهقي،. 3
هو طالب يف جامعة موالنامالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج يف قسم ، )دبيةأسيكولوجية 

وأهداف هذا البحث يعين حتليل الشخصية وحتليل صور 
.دبيةأسيكولوجية اإلستجابات الشخصية الرئيسية ليعرف 

احلب حتت ":موضوع ،2010عندي أوليا،. 4
طالب يف جامعة موالنامالك إبراهيم يه، )دبيةأدراسة حتليلية سيكولوجية (لنجيب حمفوظ " املطر

وأهداف هذا البحث 
.دبيةأسيكولوجية ليل حقيقية من حياة الشخصية يف مصر يتعلق باحلياة اليومية يف يعين حت

الباحثة يستخدم . واخللف بني هذا البحث والبحث الذي قام به الباحثة هي موضوع البحث
ملوضوع البحث، ويستخدم الباحثة بدراسة سيكولوجية "لنجيب الكيالين" الرجا الذي آمن"رواية 

.رويدأدبية لسغموند ف

منهج البحث. ز

البحث هو عملية أو طريقة اخلاصة لتحليل مسائل عمل على الظواهر احلقائق كاألساس يف أخذ 
13.والبحث ليس فقد طريقة اخلاصة ولكن يعمل بإستخدام مناهج عليها. النتيجة

13Ahmad DjokoPradopo.,dkk, MetodologiPenelitianSastra,ص 10



نوع البحث ومدخله.1

كيفية هو البحث ال. منهج البحث الذي تستعمل الباحثة هنا يعىن املنهج الوصفية الكيفية
اإلجرءات البحث بإنتاج البيانات الوصفية بشكل الكلمة املكتوبة أو املنطوقة من الناس والسلوك 

منهج (Moleong)وقد عرف مولينج . أما الوصفية هو وصف احلقائق تلها بتحليلها. ومالحظة فيها
ملنصوصة أواملقولة عن أوصاف البحث الكيفي هو اإلجراء الذي البيانات الوصفية املتصورة باألقوال ا

.14

وإستخدمت الباحثة الدراسة التحليلية املكتبية ومدخله ستستعمل االباحثة هي الدراسة 
.السيكولوجية األدبية يف حتليلية الشخصية النفسية لسغموند فرويد

مصادر البيانات. 2

ث ينقسم إىل قسمني يعىن املصادر البيانات الرئيسية واملصادر هذا البحان مصادر البيانات يف 
هي املصادر احملصولةمن تأليف أصلي كتبه املؤلف فا املصادر البيانات الرئيسية. البيانات الثناوية

لنجيب  " الرجل الذي آمن"املصادر البيانات الرئيسية فهي رواية 15.احملرب املكتشف به نفسه
در الثناوية هي املصادر احملصولة مما كتبه املؤلفون واملكتشفون من القرير التكشيفة املصا. كيالين

16.واملراقبات واملختصرات واملخلصات واإلنتقادات والكتاب ماالينظره الكتاب مباشرة واليقوم به

وعلى .ملصادر البيانات الرئيسيةهي املرجع االخرى اليت يتعلق باواملصادر البيانات الثناويةواما 
.جانب اآلخر، يوجد كتاب االدب وكتاب املتعلقة بالنظرية سغموند فرويد وكتب يتعلقبها البحث

طريقة جمع البيانات. 3

االت ووثائق البحوث والكتاب االدبية هذا البحث يأخذ البيانات املكتبية اليت تشمل على املق

14 Lexy, J. Moleong, Pengantar Metode Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), ص 6
15M.IqbalHasan, Pokok-pokokMetodologiPenelitiandanAplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indo, 2000), 82

ص
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ويتعلق لنجيب كيالين" الرجل الذي آمن"ويستخدمها الباحثة لبحث حمتويات بالرواية . وغريها
.بنظريتها

طريقة تحليل البيانات. 4

. الباحثة بإستخدام حتليلية سيكولوجية أدبيةبعد ان مجع البيانات املعلومات املتعلقة فيحللها 
:ليل البيانات يستخدمها الباحثة كمايليفاخلطوات التح

النظرية التحليلية كيالين وتبحث عناللنجيب " الرجل الذي آمن"تقرأ الباحثة اّوال رواية . أ
.الشخصية النفسية لسغموند فرويد

إعطاء العالمة أوالتميز يف الكلمة الذي يتعلق بالنظرية التحليلية الشخصية النفسية لسغموند . ب
.فرويد

.رتبها الباحثة على ترتيب نسبة النظرية التحليلية الشخصية النفسية لسغموند فرويد. ج

" الرجل الذي آمن"تغري او الشخصية او يتعلق بالرواية "مث األخري، تناسب الباحثة بني الكلمة . د
.بنظرية سغموند فرويدكياليناللنجيب 



الثانىلفصلا

اإلطار النظري

مفهوم الرواية.أ

قبل أن يبحث الباحثة عن مفهوم سيكولوجية لسغموند فرويد، الباحث تبحث عن حملة مفهوم 
.األدب اّوال

األدب هو التعبري اجلميل عن املعاىن احلياة والتصوير البارع لألخيلة الدقيقية ومعاىن الرقيقية واملعرب 
1.عما يف النفس وأفكار

وقد اختلفت . كلمة أدب من الكلمات اليت تطورها حياة االمة العربية وانتقاهلا من دور املدينة
عليها معان متقاربة حىت أخذت معناها يتبادر اليوم، وهو الكالم اإلنشائى البليغ يقصدبه التأثري يف 

2.عواطف القراء والسامعني سواء أكان شعرا ام نثرا

وعلى جانب اآلخر، معىن 
وهذه الرياضة كما تكون بالفعل وحسن النظر واحملاكة تكون مبزاولة األقوال احلكيمة اليت . فضائل

3.تظمنتها لغة اى امة

كان . عناصر األدب الداخلية و عناصر األدب اخلارجيةوكان يف األدب يوجد عناصرها يعين 
. اّما األدب اخلارجية. اي األسلوباللفظ و اخليال والفكرةو العاطفةيعين األدب الداخلية يف عناصر 

.وكان يف عناصر الداخلية يعين العاطفة واخليال والفكرة واللفظ اي األسلوب

. كانت الرواية نتيجة أدبية نشأت مصورة للحياة ظاهرية ام باطنية او جسمانية ام روحانية
وهلذا، . للغوي هي احلكاية والكتابة والقصة واملرحية والتقرير والصورة واحليوية واألفالموالرواية مبعناها ا

.تستطيع الباحثة أن تلخص أن الرواية كتابة تقرير أو تقص أو تصور عن احلياة

.5، ص 1958، )الرياض: مطابع(، االدب العريب وتارخيه يف العصر اجلاهلي،محد أبو جناسرحان وحممد اجلنيد مجعة1
.7ص ) دونن املكان: املعارفالطبعة الثامنة، دار (، تاريخ األدب العريب و يف العصر اجلاهلي،الدكتور شوقي ضيف2
2ص .) 1917لبنان-بريوت: دار املعارف(الوسيط يف االدب العريب وتارخيه،الشيخ أمحد أإلسكندري ومصطفى عناىن، 3



تصدر من اللغة ”Fiksi”وأما كلمة. وهذا النوع من الرواية من األعمال اخليالية
4.ومعناها التكوين والتصنيع واإلجادة واإلخرتاع”Fictum”أو”Fictio”الالتينية

ومعناها احلديث ”Noveis”املرتلة من كلمة”Novellus”وقيل إن الرواية تصدر من الكلمة الالتينية
5.6.أو اجلديد

وأما الرواية احلديثة . ألّول مرة يف إجنلرتا يف القرن السادس عشر) الرواية(واستخدمت هذه الكلمة 
فريجع تارخيها إىل القرن الثامن عشر، وأىل الروايات الىت كتبها كل من دانيل ديفوا وصمويل 

7.ريتشاردسون

ة والرواية مبعناها القصة الطويل. وإن الرواية نوع من القصص يتفاوت يف الطول ويكتب بالنثر
ذات السياق املمتمادى يف الزمن واألحداث املتشعبة يف املكان واملتنوعة يف إطار الوحدة واألشخاص 

رسم معامل بيئة حتتزل احلياة اإلنسانية وأحداثها، إذ هي تتقصى حياة شخص أو حيوات أشخاص وت
.وتشهد على جمرى عصرى أو عصور

فأما الرواية، وتقابل يف الفرنسية فهي جمموعة حوادث خمتلفة التأثري متثاهلا عدة شخصياة على 
ويعتربها بعض الباحثني الصورة األدبية النثرية الىت . مسرح احلياة الواسع، شاغلة وقتا طويال من الزمان

وكانت تطلق على كل . فت الرواية يف القرون الوسطى عند الغربينيعر .تطورت عن امللحة القدمية
8.قصة خيالية كانت ام حقيقية شعرا كانت ام نثرا

هي القصة النثرية يف طول معني الىت تصور ”American College Dictionary”وأما الرواية يف
تصاميم أو األحوال األشخاص واحلركة أو املوقف التمثلي عن احلياة الظاهرية املصورة يف ال

9.التشابكية

4Henry Guntur Tarigan. Prinsip –PrinsipDasarSastra. (Bandung: Angkasa, 1986) ص 164
164نفس املرجع ص 5
ص)883دار القلم، : القاهرة(املوسوعة العربية امليسرة،حممد شفيق غربال، 6
678ص ) دار العلم للماليني، دون سنة: بريوت(، املعجم املفصل يف اللغة واألداب،أميل بديع يعقوب ومميشال عاصى7
25بريوت ص : دون السنة، الطبعة دار الشرق اجلديد فن القصة،أمحد أبو سع، 8

9Henry Guntur Tarigan, Prinsip –PrinsipDasarSastra, 164ص



لذلك بعد ان تالحظ الباحثة عن الرواية يعين أن الرواية هي نوع من أنواع سرد القصص حيتوي 

.أمجل أنواع األدب العريب

أنواع الرواية.ب

:تنقسم الرواية يف ما يتعلق مبوضوعها أقساما عديدة أشهرها 

الرواية العجائب والمغامرات.1

املغامرة لفها إىل وصف حوادث فيها كثري من رواية العجائب واملغامراتوهي الرواية الىت يعمد مؤ ال
العفاريت وتدخل فيها قصص السحر واجلان، واملردة و . واألعمال املنطوية على املفاجآت واملباغتات

.10

الرواية العواطف. 2

رواية العواطفوهي الرواية الىت تتناول القصة او مغامرة من مغامرات القلب او حكاية مما جيري ال
االنكليزي . عادة يف البيوت

.ريتشاردسون يف كتابه  فميال

الرواية التحليل النفسي او الفلسفي. 3

28نفس املرجع ص 10



مث . الرواية التحليل النفسي او الفلسفي وهي الرواية الىت حتلل بصفة خاصة العواطف واألهواء
مارسيل بروست وبول بورجيه : . تدور يف أغلب األحيان حول أمر يتصل بالضمري

.سوهنري مجي

)ذات الهدف والرسالة(الرواية الهادفة . 4

الرواية اهلادفة وهي الرواية الىت تعاجل مرضا اجتماعيا منتشرا، او تنّدد حبالة سياسية سيئة او تدعو 
11.وقد مؤلف يعىن ديكنز وغوركي وهاريت ستو. ملذهب سياسي او ديين

الرواية اإلجتماعية. 5

الىت تصف وتصور عادت أهله وأعماهلم وأخالقهم وعالقتهم الرواية اإلجتماعية وهي الرواية 
وخري من ميثل هذا . بعضهم ببعض يف ظروفهم االجتماعية، وبيئتهم الىت تطبعهم بطابعها اخلاص

.النوع من الروايات ديكنز يف انكلرتة واميل زوال وبلزاك يف فرنسية وغوركي يف روسية

الرواية التاريخية. 6

وهي الرواية الىت تعمل على إحياء بعض الشخصيات الكبرية يف التاريخ، كما الرواية التارخيية 
تعمل على إحياء احلضارات الىت اختفت معاملها، تعرضها علينا عرضا قصيصا إما بأسلوب اليتيد 

وإما بأسلوب يتقيد . بالتاريخ بل يتصرف به وحيوره من أجل قصته كقصص مؤلف سكوت ودوماس
بالتاريخ

لنا يف إطار قصصي كقصص مؤلف ليتون إيربس او باستغالت التاريخ استغالال ولكن يقدمه 

.كقصص مؤلف سارتر وكامو

29نفس املرجع ص 11



على ان كل هذه التقسيمات بطبيعة احلال، ليست مبنية على حدود قاطعة بل على اعتبارات 
أوصاف غالبة، إذ اليوجد رواية من رواية املغامرات إال ويوجد فيها تفاصيل عن األخالق والعادات و 

او عن التحليل النفسي كما توجدرواية واقعية إال ويوجد فيها قليل من املثالية بالنسبة لألحداث 
12.واالحساسات

عناصر الرواية. ج

العناصر الداخلية هي . والعناصر اخلارجيةإن عناصر الرواية تنفسم إىل العناصر الداخلية 
وأما العناصر اخلارجية هي كل العوامل اخلارجية كانت يف 13.الشخصية الىت تلعبها الدور أو أكثر

خلفية تصنيف األدب وكانت العوامل للمصنف الىت حتتوى على األحوال األجتماعيىة والدوافع 
. ناصر اخلارجية هي عناصر الىت كانت خارج الروايةفإذا كانت الع. واملنقول املدقة واملؤثر للمصنف

فإذا كانت العناصر اخلارجية عناصر اخلارج األدب الىت تتبع يف تأتري تصنيف األدب، وتلك عناصر 
.تشتمل خلفية املصنف ونظرية وعادة جترى حينئذ وحالة سياسية تارخيية إقتصادية دينيه وغريها

م خارج األدب من حيث إن القصة قد تتأثر بأحوال على حنو ذلك، العنصر اخلارجية فتقو 

تبىن عليها العمل األدب ومن العناصر الداخلية هي الفكرة واألمانة واألحداث والشخصية 
14.واخللفية

لذالك حلصول الدقيق . واحلبكة واألشخاص واخللفيةقل تنقسم إىل الفكرةوأما العناصر الرواية األ
15.عن اإلنتاج األديب لزم على املالحظني أن يرتبوا بعضها ببعض يف حتليلها

وبني عبد الباسط الرزاق بدر أن الرواية أو القصة الطويلة عناصر عديدة وهي األحداث 
16.واألشخاص واحلبكة واخللفية والفكرة

30نفس املرجع ص 12
13Siswantoro, Analisis Psikologi Sastra, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2004), ص 11
14 Nyoman Kutha Ratna, TeoriMetodedanTeknikPenelitianSastra,  Ɖ 343
15BurhanNurgiantoro, TeoriPengkajianFiksi,( Yogyakarta: UGM Press, 2005) ص 22
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ك بعد أن تالحظ الباحتة عدة اراء النقد أو العوامل الالزمة عند الرواية فعرفت الباحثة أن لذال
وفيما يلى . العناصر الىت ال تزال موجودة عند الرواية هي املوضوع واألشخاص واحلبكة واخللفية

:تفصيل كل من تلك العناصر

(Theme)الموضوع. 1

كما . يف الرواية ويدور حوهلا مضمون الرواية بأكملهاملوضوع هو الوعظ أو القيمة الىت تدمية 
ويكشف الستار . ميكن وصف املوضوع بأنه الرسالة أو الدرس الذي حياول الكاتب أن يلقنه القارئ

عن هذه القيم من حالل العقبات الىت تواجهها شخصيات الرواية حماولني ختطي هذه العقبات من 
.أسس القصة والغرض منها وبدون اهلدف ستصبع تاهفةأجل إحراز اهلدف، ويعترب املوضوع هو 

وهو أصل الكالم وموضوعه، يعىن مسائل ”Thema“من اللغة الالتنية(Tema)إن كلمة املوضوع
يرىأن إصطالح املوضوع من اللغة الالتنية Scharbachوأما17.الكالم وموضوعاته الىت توسس الرواية
وضوع أفكار تؤسس الرواية حيثما يلعب دوره أساسا للروائي يعىن احملل وضعت فيه األدوات ألن امل

وكان املوضوع مسألة حتتملها الرواية ومبسوطة يف حوادث 18.يف تعبري عمله اخليايل الذي إخرتعه
الرواية وأشخاصها حىت مل جنده يف عبارة واحدة أو باب معني، ولكن نستطيع أن نفهمه بعد أن نقرأ 

19.الرواية مجيعها

هو األفكار ونظرة حياة املصنف الىت كانت يف خلفية تصنيف األدب، ألن األدب مراة املوضوع
املوضوع يستطيع أن حيتوى على . 

إذا روا املصنف الرواية، فإذ يف روايته شيء يريد . نظرة املصنف أو إرادته سياسية مشكلة الظاهرة
املوضوع . وذالك املوضوع الذي مان يف فكره هو فكر أساسي. املصنف أن يلقها إىل القارئ

.وما وجدنا املوضوع اآلساسي إال بعد أن نقرأ ونقسر الرواية. األساسي ليس ما ألقاها برتتيب الرواية

(Person/Figure)األشخاص.2

17 Frans Mido, Cerita Rekaan dan Seluk Beluknya, (Flores: Nusa Indah, 1994), ص 17-18
18 Ainuddin, Pengantar Apresiasi Karya Sastra, (Bandung: SinarBaru, 2002), 91ص

177املراجع السابع، عبد القدوس أبو صاحل وأمحد توفيق كليب، ص 19



وتكثر الرواي  الواحدة تعبري األمثال املختلفة العديدة . وهم الذين جياوزون احلوادث املؤثرة هلم
ويلزم أن يكون األشخاص . وذلك األشخاص قد يكون اإلختالط بينهما. من األشخاص البشريني

يعين)TigaDimensi(يف الرواية شخصية حيومية وهي األشخاص الذين ميلكون الناحية الثالثة 
.الناحية الطبيعية واإلجتماعية والنفسية

ومسي الشخص الذي يدور دورا هاما بالشخص . وبدور األشخاص يف الرواية دورا خمتلفا
Tokoh(األساسي أو األويل  Utama(. وأما الشخص الذي يدور دورا غري هام لكون مكمال يسمى

Tokoh(بالشخص املساعد أو الزائد  Pembantu.(

. لألشخاص األوليني أو األساسيني)Protagonis(" فروتاغونيس"واستخدم طادا إصطالح 
وهناك اصطالح تريتاغونيس . لألشخاص الزاهدين أو املساعدين)Antagonis(" خصومة"و
)Tritagonis( لألشخاص الثالثة الذين يكونون عادة شخصيا وسيطا بني األشخاص الزائدين أو

20.املساعدين

(Plot)الحبكة.3

. احلبكة هي األحداث املختلفة املوجودة يف القصة
أن احبكة هي حوادث القصة الىت تتأكد (Forster)وما قال له فورستري. األحداث املتعلقات بالسببية

نت ولذلك احلبكة ليست ترتيب األحدات باملقيايت فحسب ولكن كا21.على عالقة سببية
.األحداث املوجودة وهلا عالقة سببية

والثاىن )Exposition(تتصمن احلبكة على ثالثة أجزاء، األول التقدمي )Petroinus(قال فيرتاينوس 
يف هذا التعريف كانت عناصر احلبكة تبىن على عرض Climax(.22(و املخرج )Conflict(الصراع 

.بداية األحداث مث تطوير األحداث اليت توجه إىل الصراع الشديد وأخريا إىل خمرج الصراع

وتنقسم احلبكة من ناحية كيفية إىل قسمني، األول حبكة ملتصقة هي احلبكة الىت تكون كانت 
الثاىن حبكة متباعدة هي . األخرى تعليقا قوياالوقائع فيها تقدم بسرعة وتتعلق إحدى الواقعة

20ZainuddinFanani, TelaahSastra, Surakarta: MuhammadiyyahUniversitas Press, 2005, ص84
21 Burhan Nurgiantoro, TelaahSastra,Op.citص 113

22Zainuddin Fanani,TelaahSastra, Op.cit93ص



ومن ناحية كمية تنقسم إىل قسمني، األول حبكة . ستكون كلما كان تبادل الوقائع فيها بطيئا
الثاىن حبكة ضعفة . وحيدة وهي احلبكة املوجودة يف القصة الىت  متلك خط القصة الواحد فحسب

أما من ناحية ترتبها، األول تقدمة هي . كة الكثريةهي احلبكة املوجودة يف القصة الىت  متلك احلب
والثاىن حبكة تأخرة هي احلبكة الىت بدأت من قصة . 

والثاىن . وأما من ناحية توترها فهي األول حبكة الراقي ومسيت أيضا حببكة املقلب. أخرية إىل أوهلا
.والثالث حبكة اهلرم هي احلبكة الىت توجد يف أساط القصة. ئحبكة الرتل هبوط مفاج

:احلبكة هي سري أحداث القصة ناحية احلل ويوجد منطني ألحداث احلبكة 

وفيها تسري األحداث بالشكل املتعارف عليها من البداية الطبيعية لألحداث مث : احلبكة النمطية . أ
.وحماولة حلهاالتسلسل الطبيعي يف حدوث األزمة مث تصاعدها 

الىت تبدأ األحداث فيها بالنهاية مث يتم استعراض األحداث الىت أدات إليها إي : احلبكة املركبة . ب
.يبدأ الكتاب بالعقدة مث حياول حلها

(Setting)الخلفية.4

وممييز هودصان . اخللفية هي املكان والزمان واألحوال اآليت جترى فيها األحداث عند الرواية
)Hudson(23.أنواع اخللفية إىل نوعني ومها اإلجتماعية واملادية

وأما اخللفية اإلجتماعية هي . وتشتمل اخللفية املادية على العام واملواد أو احلوائج واملنطقة حوهلا
.العادت واملعتادة والقواعد أو كيفية العمل وإىل حنوها

:24ويكون عنصر اخللفية أيضا من ثالثة عناصر وهي

تمل على الزمان احلاىل واملاضى واملستقبلىويش: الزمان.1
.وينقسم إىل ثالثة أقسام وهي املكان املعروف وغري املعروف واملكان اخليايل: املكان.2
.األحوال الىت تشتمل على األحوال العاملية واألحوال اإلجتماعية والثقافية واألحوال الباطنية.3

23FransMido, Cerita Rekaan dan Seluk Beluknya,Loc.cit ص 46-50
24Pamusuk, Eneste, Novel dan Film,(Flores: Nusa Indah, 1991)ص 33



. والعالقة الزمانية وبيئة اإلجتماعية حلوادث الىت تقص يف الرواية، تشري إىل تعريف املكاناخللفية
هذه احلالة مهمة لتبقي إنطباعا واقعية إىل القراء ولتظهر . أعطت البيئة أساس القصة حقيقة وواضحا

.25

:تنقسم البيئة إىل ثالثة أقسام 

بيئة املكان. أ

بيئة الزمان. ب

26بيئة اإلجتماعية. ج

. . الشخصيات وتوجه تيار احلوادث
.البيئة شخصية من شخصيات بل أمهه مجيعاوكم هناك من تصويرها لبيئة من البيئات الذي جيعل 

فذلك ويعتمد .التحليل عن الرواية يف كتاب اآلرإضايفمن ناحية أخرى، كانت الباحثة توجد 
:كما يلي 27إىل كتاب نظربة دراسة اخليالية لربهان نور غيانتورو

(Point of view)وجهة نظرة القصة. 1

عند إبرامس النظر وجهة النظرة هي الطريق أو . تقرتح وجهة النظر على طريقة تقص القصة
الشخص والفعل و البيئة ومجع احلوادث الىت : الوجهة الىت يستعملها الكاتب واسلة ليقّدم إىل القراء

و الصناعية لذلك، كانت وجهة النظرة يف احلقيقية هي السرتاتيجية أ. 
فكل وجهات نظرة الكاتب وتفاسرية عن معىن . أو السياسية الىت خيتارها الكاتب لتعبري فكرة وقصته

.احلياة يستطيع أن يصلها إىل القراء وجهة نظر الشخص يف القصة أو الرواية

:يف نظر العامة، نستطيع أن نفّرق وجهة نظرة القصة إىل وجهتني 

")أنا"بطريقة (ص األّول املوّظف األّول أو الشخ. أ

217-216نفس املرجع ص 25
227نفس املرجع ص 26

27Burhan Nurgiyantoro,TeoriPengkajianFiksi, Loc.cit ص 66- 79



28")هي"أو " هو"بطريقة (املوّظف الثالث أو الشخص الثالث . ب

(Language)اللغة. 2

فاللعة يف األدب . باللغة نستطيع أن نكشف مزيدة األدب. إن ال
تضّم عنصر اخلصائص للغة األدب منها أن . متلك الوظيفية اآلساسية هي وظيفية املواصالت

وعلى العكس خبصائص لغة . والغرض منها هي ليصل إىل اهلدف اجلمايل. اإلنفعاالتية واملفهومية
29.النص العلمية الىت تضّم عنصر املنطقية والبساطية

قي العادة، إذا قرأنا الرواية سنشعر وجود اللحن اخلاص املعقود بتلك الرواية، وباخلصوص الذي 
والرواية . منكن الرواية أن تعّقد الللحن الغرامي واملؤثر يف النفس والعاطفي. يسبب اختيار تعبري اللغة

. أن إختيار شكل التعبري اخلاص يف أحوال القصة سينهض اللحن املعني. أخرى حلنها خشن وتلميح
30.كما قال كيين أن اللحن هو نعبري موقف الكاتب على املسألة املعربة وعلى القراء

(Ethic/Message)الرسالة. 3

الرسالة هي املعىن . الىت تكون إحدى السبب من إسباب تأليف الرواية" الرسالة"لكل رواية 
كانت الرسالة تتضمن القيمة الىت تكون اإلقرتاح املقدم . اخلاص الذي يكون يف كل قصة أو رواية

لرسالة يف كل يف العادة، ا. فنخالف باملوضوع أمجع من الرسالة وليس كل املوضوع رسالة. للقارئني
رواية تكون إشارة على نظرة حياة الكاتب، نظرته عن فيمة احلقيقية وهي الىت يريد أن يقدمها 

ال تزال كل الرواية أن تقدم الرسالة األخالقية الىت تتعلق بصفات حسنات بنظر . الكاتب إىل القارئني
بني الناس أي مبعىنعروفا فكانت تلك الصفات م.اإلنسان الىت جتاهد احلقوق واملساوة بني الناس

31.العام

ر الشخصيةمفهوم تغيي. د

249-246نفس املرجع ص28
273-272نفس املرجع ص 29
285-284نفس املرجع ص 30

321-320نفس املرجع ص 31



يصطفى منهم املؤلف شخصية رئيسية أو أكثر تكون حمل اهتمام القرئ يف تتبعه حلوادث . يف القصة
وخيتفون حبسب اخلطوط أو حبسب ما يؤدون من أدوار تساعد القصة وأشخاصا ثانويني يظهرون 

32.على إبراز الشخصية أو الشخصيات الرئيسية

مث يعمد املؤلف إىل رسم هذه الشخصيات فيصفها إما بطريقة الصف املباشر الذي حيلل 
تعبري 

.33

34:

الشخصية اجلاهزة هي الشخصية الثابتة اليت تبقى على . الشخصية اجلاهزة والشخصية النامية.أ
.

املتطورة وهي اليت تتطور من موقف اىل موقف حبسب تطور احلوادث الشخصية النامية أو .ب
.وال يكتمل تكوينها حىت تكتمل قصتها

الشخصية يف الرواية هي الىت جتذب القارئ أو املستمع هلا، فتحقق االختيار الصحيح هلا هام 
باقي للغاية وللحصول إىل االختيار الصحيح البد أن تكون الشخصيات ذات أبعاد ثالثية مثل

أشخاص هلا ختاوف وآمل، أشخاص هلا نقاط ضعف ونقاط قوة وأشخاص هلا : شخصية احلياة 
35.هدف أو أكثر يف احلياة

:36الشخص يف اإلنتاج القصصى من حيث دوره ينقسم إىل

الشخصية األساسية هي بطل يدور حوله األحداث وأحيانا يوجد يف كل باب، ولذلك هلم دور . أ
.كةخاص يف تنمية احلب

9ص ) بريوت: الطبعة دار الشرق اجلديد(فن القصة،أمحد أبو سع، 32
10نفس املرجع ص 33
11نفس املرجعص 34
11نفس املرجع ص 35

36Burhan Nurgiyantoro, Loc.cit ص117



.الشخصية الثناوية وهي الذي يقوم أدورا ثانوية هلا. ب

:وأما الشخص يف اإلنتاج القصصى من حيث صفاته ينقسم إىل 

.البطل وهو الشخص الذي له صفة وطبيعية حسنة. أ

.املخاسم وهو الشخص الذي له صفة سيئة. ب

:37وهي(Wellek)ومن جهة شخصيتها، قسم األشخاص إىل أربعة أقسام كما ذكره ويليك

نصوير شخصية األشخاص متوازنا وثابتا مل تتغري من أول : )Statis(الشخصيات املتوازنة .أ
.القصة إىل آخرها

إذا كانت شخصية األشخاص متغرية ومتطورة من : )Dinamis(الشخصيات الديناميكية .ب
فيها زمن واحد إىل اآلخر ومن مكان وحد إىل مكان آخر مناسبا باألحوال اليت دخل 

.األشخاص

إذا كانت شخصية األشخاص مهتما من عنصر واحد أو : )Datar(الشخصيات املسطحات . ج
.جانب واحد فقط

إذا كانت شخصية األشخاص مصورة من كل اجلوانب :)Bulat(الشخصيات املستديرة . د
.ومشتمال على مجيع النواحي

سيكولوجية أدبيةمفهوم . ه

األدب في نظرة  تحليل السيكولوجية األدبية .1

أن تتحدث الباحثة عن األدب وعلم النفس أو سيكولوجية فخري عليها أن تشرح خالصة قبل
افرتاضهم . عصر يناين القدمي، يعجب الناس العلماء واألدباء كثريا. السيكولوجية أدبيةالتارخيية  

37 Suwardi., Endaswara, Metodologi Penelitian Sastra, 98ص



. نخارق للعادة الذين يتكلمون ويفعلون خارج الذه
38.العصب والنفسية

علم النفسية فهي دراسة علمية عن اإلنسان وطبيعته وتساويات يف الناحية اإلنساىن، ويف الكالم 
39.عن اإلنسان الجرم أن لكل اإلنسان من ناحية حياته تلون طبيعته

اهلوية يسمى . اهلوية واألنا واألنا األعلىمن ناحية سيكولوجية حيدث عن نظرة سيكولوجية يعىن
. ببيولوجية عقلية، واألنا يسمى بسيكولوجية يف حياة الناس مث األنا األعلى يسمى حبياة السياسية

األدب وكذلك يف 40.وهذا كل حيدث بسبب ال جيب  شيئا وال يناسب أن خترب يف منطقة الشعور
41.يناسسب أن تفعللذلك سيكولوجية أدبية. علم النفس متساويات

:أن سيكولوجية أدبية هلا أربعة احتماالت ) Welek dan Waren, 1990(كما رأى ويليك ويرين 

.دراسة سيكولوجية املؤلف. 1

.دراسة عملية اإلبداعية. 2

.دراسة عن القوانينن سيكولوجية الىت تطبق يف أعمال األدب. 3

42.القراءدراسة سيكولوجية األدبية عن التأثري . 4

األدب النفسى هو التحليل الذي ينظر إىل أن األدب يبحث عن األحداث الواقعة يف حياة 
43.اإلنسانية الىت ما زالت معرض األفعال املتنوعة واملختلفة

حتليل . 
كما يف صورة العاكسة . ة الىت تنظر اىل اإلنتاج كالفعلية والنفسيةاألدب النفسى وهو الدراسة األدبي

قبض املؤلف املظاهرر النفسية وصنعها يف شكل  . اإلجتماعية لقد عرف األدب كاتداد النفسى

38 Maman S Mahayana, JawabanSastra Indonesia; SebuahOrientasiKritik, (Jakarta Timur: Bening
Publishing,2005) ص352

39 Siswantoro, AnalisisPsikologiSastra, (Surakarta: SebelasMaret University Press, 2004), 3ص 
40 Sutardjo A. Wiramihardja, PengantarPsikologiKlinis (Bandung: RefikaAditama, 2004) ص89،
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43M. Atar Semi, MetodologiPenelitianSastra, (Bandung: Angkasa, 1990) ص76



ينظر انتاج األدىب . ستصور اخلربة من املؤلف خياليا يف نص األدب. النص األديب ويكمله بالنفسية
.اإلبعاد النفسية عن الشخصية يف املسرحية او نثرااملظاهر نفسيا ويقدم 

:أن األدب النفسى اسناده ثالثة مداخل (Roehan)رأى روحان

.الذي يدرس اجلهة نفسية يف إنتاج األديب: مدخل املوضوعى . أ

الذي يدرس اجلهة نفسية القارء وعملية من استقبال القارء يف : مدخل اإلستقبالية الدرائعية . ب
.انتاج األدبنعمة 

: مدخل التعبريى . ج
44.بإنتاج كشخصية او نائب اجتماع

وأكثر املدخل النفسى اعتماد على طريقة حتليل النفسى الىت قدم نظرية سغموند فرويد ومسلو 
. سكينروطريقة حتلياللسلوكية برهس فيدريك 

(Sigmund Freud)نظرية  سيكولوجية لسغموند فرويد. ز

سغموند فرويدسيرة . أ

، والية (Freiberg)يف مدينة صغرية فريربج1856مايو6ولد سغموند فرويديف التاريخ 
أباه جتارة وهو شخص منصرف، واما امه امرة عملي اى ربت البيت وهي الزوجة .(Moravia)مورفيا

.سنه من ابيه20الثانية من ابيه وعمرهل 

ولقد . جملجد، ومنتاجا حىت مرحلة الشيوخة24وإنتهي االوقاتة لكتابة مؤلفته حىت أن تكون 
ميكية شخصية اإلنسان ولقد فهما عميقا عن دينا. سعى فرويد يف صياغة حتليلية السيكولوجية

.بوسيلة أحالمه وهو معروف بعالمة املبدع واملنتج

ومنذ طويلة بعد فتح اجرا العلميات ومدرسة طفوليةة يف برلني، رجع الينا يتوزج مع مرطا 
ولكن قد قامت سياسية . 1930. بريناسي

44SuwardiEndaswara, MetodePenelitianSastra 96ص¤



وتويف سغموند . وكذلك بدراسة سيكولوجية قد قام يف كثر البالد1910السيكولوجيةة منذ سنة 
20يف مدينة لوندون ألن الشرطان يف فمه وقد شعر ذلك مند 1939سبتمبري 23يف تاريخ فرويد
45.سنة

:ومن مؤلفاته سغموند فرويد منها 
1.General Introductory Lectures on Psychoanalysis (1917)
2.Ego and the Id (1923)

3.New Introductory Lectures on Psychoanalysis (1933)

حركية شخصية اإلنسانية عند سغموند فرويد. ب

Super)و األنا األعلى(Ego)، األنانية(Id)الهوية. 1 Ego)

محلت مند تولد أساس نفسية األصلية، او األصلية هينظام شخصية اإلنسان اهلوية. أ
يعىن املاضي وميثل مرياث اهلويةو . 46.إنسان

.47

45Ferdinand Zaviera, TeoriKepribadian Sigmund Freud, Yogyakarta:Prisma Sophie, 2007.
46SuwardiEndaswara, MetodePenelitianSastra ،ص   101
47Alwisol, PsikologiKepribadian,(Malang: Muhammadiyah Malang, 2005), ص18



األول، . وهلا وظيفتان رئيستان. السلطة التنفذية للشخصيةاألنانية اى الذات هي . ب
والثاىن، تعيني الوقت . ع على حسب اإلحتياجات الرئيسيةإختيار احملفيذية الىت تقبل والغريزة الىت تقن

كالسلطة التنفذية للشخصية حياول على األنانيةوتعبارة أخرى، . والكيفية إلقتناع احلاجة بأقل احملاظر
48.العليااألنا األعلىاألناتلبية إحتياجات املعرف واألخالق والتطور للكمال على 

العليا يعمل على األنا. هو قوة معنوية وأخالقية للشخصيةالعليااألنااى األنا األعلى. ج
العليا األنايتطور . كرفض املبداء افتناع املبداء الوقعي من الذات(idealistic principle)املبداء املثاىل

األناولكن . العليا على مناطق يف دائرة الوعياألنايعمل ألنانيةوكا. والميلك طاقة نفسيةاألنانيةمن 
49.ألنه ليس اتصال خبارج العاملألنانيةالعليا خيتلف عن ا

(Instinc)الغرئز. 2

وغرائز للحياة عملها احملافظة على احليات . غرائز للحياة وغرائز للموت: هذه الغرئز اىلوتصّنف
وتكاثر النوعوع ومنها اجلوع والعطس واجلنس والطاقة الىت تستخدمها هي الليبدو وأهتم فرويد 

.باجلنس وأعطاه األولوية باعتباره القوة احملركة األوىل للسلوك

ولفرويد قول مأثور يف . 
املوت وهو يقول عنه إنه اهلدف الذي ترتمسة كل حيات وحنن مقدرون به واملوت حتمية بيولوجية 

.ونفسية

18نفس املرجع ص 48
19-18نفس املرجع ص49



غرائز للحياة وغرائز للموت يعمالن متواكبني، وقد ميتز فلكل فيه استمرار للحياة وطاقة ولذلك 
50.وعداونية وممارسة لغرائز املوتفيه تدمري

قال سغموند فرويد ان الغريزة او اهلوى تؤثر كثريا إىل مجيع سلوك اإلنسان ألن الغريزة قد 
وطاقة التشويق من غريزة احلياة وهو القوة واجلنس ويسمى ايضا . لإلعصاب من احتياجات اجلنس

51.من كلمة الألتنية(libido)بالغريزة اجلنسية اي ليبدو

:الغريزة أربعة أوصاف يعين 

. مصدر الغريزة وهي احلالة اجلنسية مثل اإلحتياج.1
.زالة اجلنسية بوقوع اإلرادة الشديدة من ترقية الطاقة الداخليةيحذف الغريزة ه.2
.موضوع الغريزة هي األنشطة اإلدارة وطريقة إقباعها.3
52.التشويق واحملرك وهو القوة الىت تعتمد على مثاقة اإلحتياج.4

(Conflict)الصراع. 3

والبيئة فيها ما يشكل . بني قوى النفس وحدها، وامنا الصراع يقوم ايضا بيننا وبني اليئةاليكون

.ا وميكن أن ختفضهالقلق وبه تكون خماوفنا وتقوم توتراتنا، فكأن البيئة ميكن أن تزيد التوتر عندن

وإذ يغلب اخلوف على األنانية فإن قدرته على السيطرة على هذا اخلوف ثقل فيغرق األنانية يف 
53.القلق

(Anxiety)القلق. 4

:وينقسم القلق إىل ثالثة أقسام يعىن . القلق هو اخلالة الشديدة الىت تكون تشويقا ليعمل شيأ

هو اخلوف إىل املشكالت واهلجوم من ناحية اخلارجية مثل إذا وجدت الثعبان القلق الواقعي. أ
.أمامك فشعرت باحلرف الشديد

24نفس املرجع ص 50
51 Suryabrata Sumardi, Psikologi Kepribadian, (PT Grafindo Persada: tanpa penerbit, 2007), ص 130
52 Ferdinand Zaviera, Teori Kepribadian Sigmund Freud, (Yogyakarta: Prisma Sophie, 2007), ص97
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.القلق اإلجتماعيهو اخلوف الذي يأيت إذا فعل اخلطأ والفساد الذي ينعكس بنظام اإلجتماعي. ب

54.القلق اإلعصايب هو اخلوف الذي يأيت على العقاب إذا اقتنعت الغريزة. ج

(Self DefenceMechanisme)طريقة تمسك الذاتي. 5

:وتنقسم هذا احلال كما يلى . بطريقة متسك الذايتيزيل وقوع اخلوف " األنانية"د سعىلق

.باإلبا على ما يصيبه واقعيا كان أو خياالطريقة متسك الذايتاإلبا هو . أ

.الكبحهو طريقة بعدما القدرة على تذكري احلال املخيف. ب

بتحويل العاطفة من تذاكر املخيفمتسك الذايتالعزل هو طريقة . ج

البدل هو طريقة حتويل التشويق إىل املبدل. د

اإلبراز أو اإلسقط. ه

.اهلجوم على النفس وهذا يقع على النفس إذا اليقدر أن يدفع عدوة. و

.السجني هو الشخصية الىت يعيش ألجل غريها. ز

.تشكيل الرجع هو طريقة . ح

.احنداد أو ارتداد هو حنم أصاب أحد باملشكالت واخلوف وتغيري سلوكه كالطفل. ط

. ي

ان يصبح يف هذا العصر الزهد هو الدفاع الذات ان اغلب الناس نادار ال يعرف فيه ولكن مبجرد . ك
احلال العديدة من االضطربات النفسية ودعا الفقدان الشهية

. ل

34نفس املرجع ص54



حتديذ اهلواية للعمل مع الشخصية أخرى ليجعل الناس إىل انفسنا ألن الريقة اننا سنتمكن من . م
حالة مشكلة

حتديذ اهلواية مع منفد العملية هو  شكل من أشكل اهلوية الرتكيز على التنيب ليس من حيث عام . ن
.او إجيابيا ولكن من حيث النتائج السلبية

تسام هو تعبري احلوافر املختلفة غري مقبولة سواء كان يف شكل أو اجلنس أو اخلوف أو الغضب . س
55.أو شكل أخرىمن أشكال تكون مقبولة إجتماعية

109-98نفس املرجع ص 55



الفصل الثالث

عرض البيانات وتحللها

سيرة نجيب الكيالنى ومؤلفته.أ

جنيب الكيالين امسه جنيب بن ابرهيم بن عبد اللطيف . جنيب الكيالين، أديب إسالمي مصري
كان مولده يف . الكيالين، ولد يف قرية شرشابة التابعة ملركز زفىت مبحافظة الغربية جبمهور مصر العربية

نشأ يف عائلة كبرية وكان . م1931يف اليوم األول من شهر يونييو سنة ، ه1350سنة شهر احملرم 
وكان أول مولود . والده فالحا يعمل يف الزراعة وله ثالثة أبناء من زوجته منها جنيب وأمني وحممد

يولد ألبيه وأمه وعلى غرار عادة أهل الريف يف هذا الوقت التحق جنيب الكيالين بكتاب القرية، 

.م1960دراسة الثناوية التحق بكلية الطب وخترج فيها سنة 

1968قد سافر إىل دولة اإلمارت العربية املتحدة عام 
خوض معركة شرسبة مع مرض سرطان البنكرياس، الذي مل ، لي)طنطا(الصحية مث رجع إىل موطنة 

لقي جنيب الكيالين ربه بعد عيد الفطر املبارك بيوم واحد يف . يستعمر معه أكثر من ستة أشهر
.م1995مارس - ه1415الشوال 

تأثر جنيب الكيالين حينما كان صغريا جيده من األم احلاج عبد القادر الشافعي، . ية شديدةسياس
.وهو رجل صاحل وتاجر كبري وحافظ للقرآن الكرمي

إىل املدرسة بسنباط حينما بلغ يف الثامنة من عمره ولو كان والده خائفا أن ال التحق جنيب الكيالين 
ة املتوسطة بطنطا حيث مل تكن هناك مرحلة إعدادية وكانت مث التحق إىل املدرس. يستطيع دفاغة

.الدراسة املتوسطة تستمر مخس سنوات

وحقيقة أن جنيب . وبعد أن أمت الدراسة املتوسطة التحق بكلية الطب يف جامعة قؤاد األول
حينما التحق . يفصل التحاق الدراسة بكلية األدب او احلقوق ولكن والده أمره يتعلم بكلية الطب



، كان عضوا يف اإلخوان املسلمني تابعا التنظمات اجلامعة وكان 1951بكلية الطب يف عام 
م يف كلية طب القصر العيين واملدينة اجلامعةب باألورمان، نشاطا عمليا مربجما وهلذا احنسر نشاطه

اهتمامه باإلنتاج األديب وتضاءل لدرجة كبرية مع مجعية اإلخوان املسلمني، قد كان جنيب الكيالين 
خيرج ولكن أخريا جنيب الكيالين . 1955يوليو 8منذ ، حيسبه رئيس اجلمهورية قدر عشر سنوات

.قدر سنتني1965، حىت حبسه أيضا سنة 1958من احلبس سنة 

وأما حياته العلمية فقد بدأ بعد . تزوج جنيب الكيالين وله أربعة أبناء، ثالثة بنني و بنت واحدة

ك يف مناصب إدارية خمتلفة ويكون أخريا مديرا لوزارة الصحة بدولة اإلمارات وبعد ذل. الطيب يف مصر
واألمانة الصحية لدولة اخلليج، وقد اشرتك يف . العربية املتحدة وهو احد من أعضاء اللجان الفنية

.عدة مؤمترات عن الصحة واألدب يف العرب

ية الىت صدرت يف تلك الفرتة  
كالرسالة والثقافة واهلالل وغريها وبتعلم كثريا من األدباء كسيد قطب ومصطفى صادق الرافعي 

ولذلك كان جمتهدا أيضا يف . والعقاد واملنزيل، وصطفى لطفى املنقلوطى وطه حسني وتوفيق احلكيم
.قرأة األشعار ألملتنيب وشوقي وحافظ إبراهيم

كيالين أدباء مشهورا يف مصر حىت قد حصل الروايات الكثرية والتصانيف األخرى  وكان جنيب ال
:كما يلى 

:الروايات 

الطريق الطويل. 1

يف الظالم. 2

عذراء جاكرتا. 3

اليوم املوعود. 4

رأس الشيطان. 5



الربيع العاصف. 6

النداء اخلالد. 7

الذين حيرتفون. 8

أرض األنبياء. 9

طالئع الفجر. 10

ليل اخلطايا. 11

ليل العيد. 12

الرجل الذي آمن. 13

ابتسامة يف قلب شيطان. 14

الكأس الفارعة. 15

)جزاءن(نور اهللا . 16

قاتل محزة. 17

مواكب األحرار. 18

الظل األسواد. 19

الريات السوداء. 20

حكاية جاد اهللا. 21

:القصص القصرية 

موعدنا غدا. 1

)رجال اهللا(دموع الألمري . 2

العامل الضيق. 3



عند الرحيل. 4

حكايات طبيب. 5

:الدراسات 

إقبال الشاعر الثائر. 1

شوقي يف ركب اخلالدين. 2

اإلسالمية واملذهب األدبية. 3

الطريق إىل احتاد إسالمى. 4

5 .

أعداد اإلسالمية. 6

حملات من حيايت. 7

:الشعر 

أغاين الغرباء. 1

عصر الشهداء. 2

املسرحية يعين على أسور دمشق

:الكتب الطبية 

يف الرحاب. 1

الطب النبوى. 2

الصوم والصحة. 3

مستقبل العام يف صحة الطفل. 4

:ومن هذه التصانيف فقد حصل اجلوائز التالية 



"الطريق الطويل"جائرة وزارة الرتبية والتعليم عن الرواية بقصة . 1

"يف الظالم"ن الرواية بقصة جائرة وزارة الرتبية والتعليم ع. 2

"إقبال الشاعر الثائر"جائرة وزارة الرتبية والتعليم عن الرواية بقصة . 3

""جائرة وزارة الرتبية والتعليم عن الرواية بقصة . 4

"شوقي يف ركب اخلالدين"جائرة وزارة الرتبية والتعليم عن الرواية بقصة . 5

"موعدنا غدا"والتعليم عن الرواية بقصة جائرة وزارة الرتبية . 6

"اليوم املوعود"جائرة وزارة الرتبية والتعليم عن الرواية بقصة . 7

"دموع األمري"جائرة وزارة الرتبية والتعليم عن الرواية بقصة . 8

" قاتل محزة"جائرة وزارة الرتبية والتعليم عن الرواية بقصة . 9

وهو معروف . كتب القصة اليت تتعلق باملكان الذي يسكن فيهوقد سافر إىل كثري من البالد وي

" الظل األسواد"ويف أثيوبيا "عمالقة الشمال"
، "عمر يظهر يف القدس"، ويف فلسطان "علي أسوار دمشق"و" ندم لفطري صهيو "ويف دمشق 

". ليلي تركستان"عدراء جاكرتا، وتركستان يف "وإندونسيا يف 

م 1956ونال جنيب الكيالين اجلائزة الكثرية بروايته، ومنها أول عمل نثري له بالسجن سنة 
م مث قررت للتدريس على طالب 1957اليت جائزة وزارة الرتبية والتعليم سنة " الطريق الطويل"برواية 

عام " اليوم املوعود"على حنو ذلك، وجد رواية . م1959املرحلة الثناوية يف الصف الثانوي عام 
يف "1960
ب الكيالين بعد غيد الفطر املبارك بيوم وتوّيف جني.  م1961نالت نفس اجلائزة يف العام " الظالم

1.م1995مارس -1415الواحد، يف شوال 

1 ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة- نجیب الكیالني http://wikipedia.org



لذلك، راى الباحثة من مالحظة سرية جنيب الكيالين الذي مصدر مؤلفات من الرواية والقصة 
واملقالة ولوكانت دراسته متخصصة يف الطب، وهو األديب الوحيد الذي سافرإىل خارج بلده وكتب 

.مبالحظة املكان الذي هو يسكن فيهالرواية أو القصة

"الرجل الذي آمن"روايةاللمحة .ب

لكن مع . إريان املوسيقي الشباب أصل روما، ولد من بيئة مسيحي وهو إبن قسيس املشهوركارلو
وهذا . مرور الوقت كان يسري املشعبة مع الناس والبيئة وأخريا قرر أن يأخذ على عرض عمل يف ديب

حياته اجلديدة عندما التقي مشس راقصة مقهى الىت فتح الباب له السعي للحصول هو املكان بدأت 
.احلاالت والبيئة يف ديب اليت تدعم على الثبات يف قراره. على توجيهات من طبيعة احلقيقة

. يف الشخصية، إريان هو الشخص لذي لديه الفضول وقّوة الذوق الفن العايل يف املوسيقي
يف حياة . ويدّل على ذلك وجود العديد من مرأة يف حياته. أة اليت مفتون بهلذلك ال أقّل من املر 

من ناحية أخرى، . احلّبه، يواجه مع مرأة مجيلة مثل صوفيا ومشس وميسون بكّل شخصيات خمتلفة
ودرس او تعّلم على شيخ عيد اليقويب يسرتشد مع علّي ) التجار العرب األغنياء(يتناقش مع صقر 
.بينيتووضّد مع صديقته

قصرية القصة، رحلة احلياة إريان يطلب طبيعة احلقيقة يتأثر على عدد الصراع الىت نشأت يف 
على قراره ) بينيتو وصوفيا(الصراع بدأت من رفض األهله اى اسرته وصديقته . الداخلية واخلارجية

بإختار القلب حياته اجلديدة . حىت مشكلة نقل العقيدة أن يكون مسلما بتغيري إمسه حممد كارلو
.يعىن ميسون، والعيش بسعادة معها

"الرجل الذي آمن"شخص األساسي في رواية الر شخصيةيتغيصور . ج

قبل شرح الباحثة عن أسئلة البحث، لذا تكتب وشرح الباحثة عن شخصيات يتعلق بالتغيري 
:2. شخص األساسية

11نفس املرجع 2



الشخصية اجلاهزة هي الشخصية الثابتة اليت تبقى على . الناميةالشخصية اجلاهزة والشخصية .أ
.

الشخصية النامية أو املتطورة وهي اليت تتطور من موقف اىل موقف حبسب تطور احلوادث .ب
.وال يكتمل تكوينها حىت تكتمل قصتها

وعلى حنو ذلك، يوجد . الشخصية الناميةالشخصية هي ويتعلق مبناسبة تغيري شخص 
إذا  : الشخصيات مستوى على شرح السابقة ويتعلق عن تغيري شخصية يعين الشخصيات الديناميكية

كانت شخصية األشخاص متغرية ومتطورة من زمن واحد إىل اآلخر ومن مكان وحد إىل مكان آخر 
3.مناسبا باألحوال اليت دخل فيها األشخاص

على األشخاص . علىتغيري الشخصيةاألشخاص يف، صور السابقةالشخصيةشرح عنيف 
فذلك تناسب مفهوم عن األشخاص،فالباحثة صور .الرئيسي يوجد يف الشخصيات الديناميكية فقط

:كما يلي"الرجل الذي آمن"روايةيف الاألشخاص الرئيسي بإرتباط الباب القصةالشخصيةحتليل تغيري 

ملةاملروما.1

1الباب 

:الرواية
))ماذا أصابك يا إريان؟ أنت شاحب مكتئب: ((قالت“

..))أحزان التغيري((_ : قال

))السفر متعة((_

))الرحل عذاب((_

))سأفتقدك يا إريان((_

))إن لك صداقات تشغلك عين با صوفيا((_

4“))املختلفون وحدهم هم الذين يغارون.. أوه يا إريان((_

3Suwardi., Endaswara, Metodologi Penelitian Sastra, 98ص
14-13ص " الرجل الذي آمن"رواية النظر 4



اشارة كالتعبري حزن على كل تغيري الذي يصيب يف تزوداألشخاص الرئيسى قتباسالقصة،إيف 
من ناحية األخرى، تغيري األشخاص تناسب خصوا حبياته اجلديدة يف ديب، احلياة اليت ضّد مع . احلّبه

. احلياة ولثقافة يف روما

الذي يصيب على حزن على كل تغيري احلياةيعترب الذي(ego)يف هذه الرواية يدل حبركة األنانية 
هذا حالة يدل بنظام الشخصية التذي حيمل كل حياة شخص مبناسبة ). إريان(شخص األساسية 

يدل وعلى حنو ذلك،. مصدر الواقعي حىت حالة حياة يف روما ان يكون اململة لشخص األساسية
ر طريقة لنلتق يعترب صور حياة إريان اململة يف روما حىت خيتاالذي(super ego)حبركة األنااألعلى 

.ويعمل يف ديب

لؤلؤةاخلليج.2

2الباب 

:الرواية
“

قيمة له، مل يعد يشعر بأيه غرية احلبيبة السابقة شيئا تافها باردا ال )) صوفيا((بدلت له .. يف جنبات روحة وكيانة الدفء واحليوية
وإريان يعجب من هذا االنقالب .. إزاءها، فلتذهب أينما شأت، ولتصادق من حتب، فإن هذا مل يعد يهمه يف قليل أو كثري

5“املباغت الذي قلب حياتة رأسا على عقب، مل يكن يتصور أن األقدار سوف تشفية من حب صوفيا

ويدّل صفته . ري وجاءت منقالب املباغت الذي حياة قلبهإقتباس القصة، إريان يشعر تغييف 
.اليهم على حبيبة السابقة وعلى تشفية من حّب صوفيا

إريان عندما جاءت احلبفي شعرالذي يعترب (ego)يف هذه الرواية خاصة يدل حبركة األنانية
يعترب بالشخصية (super ego)ايضا على حركة الذي انا األعلىيف هذه الروايةعلى حنو ذلك .قلبه

.، لذلك إريان يستطيع ان يفرق حبه على مشس، راقصة مجيلة)الطييب والسيئة(أريان يف صفاته 
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الصحراءالفتاة.3

3الباب 

:الرواية
وهأنت اليوم ترتكينين أجلس وحيدا حزينا مكروب االنفاس، جريح اجلناح، ال أستطيع التحليق واالنشاء يف مسائك “

الشفقاء واهلزمية، وهل من العدل أن ارى عجزي الفاضح، وفشلي املشني مرة أخرى؟؟ وهل هذا عدل؟ هل كتب على .. اجلميلة
6“أم أن احلرمان قد كتب علّي هنا وهناك؟. مىت أشعر باالنصاف وأجد مشاعر حتوط قليب باحلب واحلنان الداىفء؟

وعلى جانب اآلخر. باس القصة، تصوير حالت تغيري القلب ترجح ويرتدد حّبه على مشسإقتيف 
وهذا حال تغيري إثبات القلب كاحلّب . 

.خاصة بإريانعاطفةمناجلنساآلخراخلالص 

للعمال ) ديب(الذي يعترب احلياة يف بلد الغريب (ego)يف هذه الرواية خاصة يدل حبركة األنانية 
وعلى حنو . وشعر إريان فرحيا عند حبّا راقصة مجيلة يف فرقة موسيقهالذي يصيب التغيري كل وقت 

يعترب غرة والغريزة عن املرآة لنكاح (super ego)ذلك، يف الرواية خاصة يدل حبركة ايضا انااألعلى
). مشس(واحلياة سعيدة معها 

حبث عناحلقيقة.1

4الباب 

:الرواية
أن بأخذ فكرة عن الديانات األخرى، مث خيتار العقيدة اليت يراها أقرب لكنه عاد أخريا وأقنع نفسه بأنه من الواجب “

إىل العقل والقلب، وماذا يف ذلك، قد تكون هذه الدراسة اإلسالم مدعاة لرتسيخ عقيدة األصلية، وال حيتاج إىل اعتناق دين 
ح الختاذ أي يدة وحدها هي احملك الصحيهو ال ينكر أن مشس هي احملرك األول هلذا املوقف اجلديد، لكن القناعة األك.. جديد

7“..قرار يتعلق بعقيدة

32ص" الرجل الذي آمن"نظر رواية 6
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:يف النص اآلخر، يوجد الباب مستوى على هذه الرواية 
))تعتنق اإلسالم((_

))وما هو اإلسالم يامشس؟((_

..))وأشياء أخرى غري ذلك.. ال أعرف الكثري، ولكن عليك أن تشهد أال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا((_

:قال وهو يفكر بعمق

..))أريد أن أعرف.. صفي يل طريق.. ارشديين((_

..))حق، ولن تسلم إال إذا عرفت ودرست((_

..))من أحللك يهون كل شيء((_

..))أتسلم من أجلي يا إريان((_

..))بالتأكيد((_

))إميان زائف((_

))ماذا أقول؟((_

..))ن احلقتقول أنك تؤمن ألنك اقتنعت باإلسالم، وبأن الدي((_

..))سأفعل يا مشس((_

))فلتذهب إىل رجل يغلمك أصول الدين((_

..))منذ الغدا وأنا مستعيد((_

8..))تصبح على خري.. حسنا((_

وهذا حال ان . يف اختاد قراره يتعلق بعقيدةإقتباس القصة، تصوير التعبري مكتئب و اخللطيف 
.يكون تغيري يف إثبات احلقيقة الطبيعة كأهداف حياة اإلنسان يف الدنيا

حبث عناحلقيقة، على الدين الذي يعترب جهاد إريان يف (id)يف هذه الرواية يدل حبركة اهلواية 
super)أنااألعلى الرواية يدليف هذه وعلى حنو ذلك، . و هذا حالة اّول تغيري حياتهاإلسالم 
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ego) قراره يتعلق بعقيدة يعترب إثبات يف حبث احلقيقة على الدين اهللا، اإلسالم حىت يقني قلبه يف الذي
.يأخذ الدين اإلسالم لنكاح راقصة مجيلة يف فرقة موسيقه

عبداهللا.2

5الباب 

:الرواية
:ديب قال له وهو يرمقه بنظرات حانيةاملعروف يف)) الكاز((حينما جلس بني يدي الشيخ يف مسجد “

))ماذا تري يا إريان ابن حواء وآدم؟((_

ذا بشرة بيضاء مشربة باحلمرة، وحلية منسقة، وعينني صافتني تشعان ثقة )) عيد احلسيين((نظر إريان إليه، كان الشيخ 
:ويقينا، وشعر إريان باالرتياح، قال

..))يا ابتاهأريد أن أعرف الطريق الصحيح إىل اهللا ((_

:ابتسم الشيخ يف دعة وقال

))أنا عبد من عبيد اهللا((_

))يف يا سيدي؟؟ك!. عبد((_

..))نعم عبد((_

:مث أخذ الشيخ يطوح رأسه ويقول

والسالطني و املموك الذين يضعون التيجان فوق .. وعيسى عبد اهللا ورسوله.. حممد عبد اهللا ورسوله.. كلنا عبيده((_
..))وال ملكون ألنفسهم موتا وال حياة وال نشورا.. عبيد له، خاضعون ملشيئتهكلهم .. رؤسهم

:وفتح الشيخ عيد عينه وقال وهو يشري بسبابته اليمىن

..))والسؤال هو باب العلم.. التواضع يفتح الطريق((_

9“..))أجل((_
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ويدّل بتغيري . اى جّدي إريان يطلب حقيقة الطبيعة إىل اهللاخطورةتصوير إقتباس القصة،يف 
شخصية ليدبّر ويعّلم علوم الدين عى الشيخ عد اليعقويب بإتصال ومقابلة مباشرة عن الدين 

. ولذلك هذا حال ان يصنف إريان يفهم باجلد احلقيقة اىل طريقة إىل اهللا. اإلسالم

زهد لتعليم علوم الدين يف شيخ فصيل يف ديب الذي يعترب(ego)األنانية يف هذه الرواية يدل حبركة 
يف وعلى حنو ذلك، . وهذه حالة قوة اإلميان كل وقت على الغريزة اى اهلوى من الداخلية واخلارجية

تغيري العقيدة وخيتار الدين اإلسالم كمصدر الذي يعترب(super ego)انااألعلى هذه الرواية يدل حبركة
.   لرتبية حياته

نافسا مرعبام.3

6الباب 

:الرواية
خلظات من اليأس والضيق كثريا ما تنتاب إريان، متوجات حياته أصبحت حادة ومزلزلة، يصعد ويهبط، ويسرع “

ألحد علماء )) حقائق اإلسالم وأباطيل خصومة((
10“..إىل اإلجنلزية، كان منهكما يف الكتاب، مستغرقا يف معانيه الكبرية، غائبا عن كل ما حولهاألزهار، والكتاب مرتجم 

تصويري تغيري شخصية يف حياته كايصعد ويهبط ويسرع ويبطىء ويتبسم إقتباس القصة،يف 
.هذا أصاب إريان يطلب حقيقة إىل اهللا. ويكفهر

مسابقة بني إريان وصقر ليستطيع حبها يعتربالذي (ego)األنانية يف هذه الرواية يدل حبركة 
صور مسابقة حبالة الذي يعترب)super ego(األنااألعلىيف الرواية يدل حبركة وعلى حنو ذلك، ). مشس(

.صفتهما خمتلفة يف حبّا مثل حزن والقلق وإبتسم وغرة وغريها

األمرياخليل.4

56ص " الرجل الذي آمن"نظر الواية 10



7الباب

:الرواية
:على العشاء قالت له“

))كاسا؟أأصب لك  ((

:قال دون أنريفع عينيه إليها

))مل أعد أشرب اخلمر((_

))فلتأخذ قليال منها.. ((_

..))ما أسكر كثريه، فقليله حرام((_

:ضحكت وهي تقول

))من قال لك ذلك؟((_

..))شيخي((_

:صفقت يف سعادة

))هل أسلمت؟؟ لو فعلت فسأترك اخلمر أنا أخرى((_

))ليس بعد((_

:مدت يدها إىل ذقنه، ودفعتها إىل أعلى وهي تقول

))ارفع رأسك، وانظر إيلّ ((_

:وكم كانت دهشتها حينما مسعته يقول

11“))ليس يل إال النظرة األوىل((_

ويدّل . اليهمقاربةاليت ) مشس(تصوير ثبات القلب إريان على صفتها إقتباس القصة،يف 
.شخصية صفة جهاد اإلميان
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. بتغيري حياته كل وقت يف حبث احلقيقة اىل اهللالذي يعترب(ego)األنانيةيف هذه الرواية يدل حبركة 
جاءت إريان يف ديب لتغيري الذي يعترب(super ego)األنااألعلىالرواية يدل حبركة وعلى حنو ذلك، 

.حياة ان يكون مسلما صاحلا اىل اهللا

حلم كالمرأة.5

8الباب 

:الرواية
إريان كما مل ينام من قبل، اختلطت يف نومه الوجوه والصور واألحالم، كل ما يتذكره، أنه كان ينقل خطاه ونام “

رأى يف منامه مشس وهي رقص، .. بصعوبة، وحياول أن جيري نال يستطيع، وحياول أن يتكلم فتأىب الكلمات خلروج من بني شفتيه
وهو جيوب به معامل املدينة، ورأى لشيخ عبد اليعقويب متصدرا جملسه يقرأ )) ليّ ع((ورأى صقر بنظراته احلادة العميقة، ورأى ملرشد 

كانت.. الذي وشى بأمره على أبيه)) بينيو((وامللعون .. وصوفيا أيضا.. القرآن بصوت حنون، ويشرح آياته، ورأى أباه وأمه
12“..ياةأحالمه مزدمحة بكل ما يؤرقه يف حل

ويدّل بتغيري احلياته وإباء األبه . تصوير مشكلة وصراع القلق قلب يف قرارهإقتباس القصة،يف 
.واألمه على كل خطوات الذي يأخذ إريان يف حياته اآلن، يف ديب

مشكالت كبرية يصيبه حنو الصراع الداخلية الذي يعترب(ego)األنانيةيف هذه الرواية يدل حبركة 
يف هذه الرواية يدل حبركة على حنو ذلك، . رة على قرارهعن العقيدة والقلق وحزن عن اإلبا من اس

يكفر إريان يف حلم العقيدة الطبيعية حلياته من جديد بعد يدخل الذي يعترب(super ego)األنااألعلى 
.الدين اإلسالم
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تولد من جديد.6

9الباب 

:الرواية
:مسح السيخ دموعه وقال“

..))ستكون بالتأكيد صاحبهكلنا أصحابه يا إريان، وعندما تؤمن به ((

:أخذ إريان يهز رأسه يف انفعال صاحب

..))خيرقين الشوق لرؤياه((_

:أغمض إريان عينيه واستطرد

.. .. رأيته باألمس يف منامي.. متاما كما رأيته يف منامي.. إين أراه.. ها هو((_
..))تالث مرات

:، مث صاح بلغته املتكسرة باهلجة العربية، ذات اللكنة األجنبيةمث هب إريان وافقا

))أشهد أال اله إال اهللا، وأشهد أن حممدا رسول اهللا((_

ضج احلضور بالتهليل والتكبري، وتزامحوا حوله حييونه ويقبلونه ويباركون له، وقد أمحروجهه، وتندى جبينه بالعراق،

))وماذا اخرتت من األمساء((_

:شيخ عيد، فقال إريانسأله ال

))عبد اهللا كارلو((_

إذهب اآلن واغتسل، والبس مالبس جديدة، وختل عن كل ما معك من املال ألهلك، لتبدأ معنا من .. حسنا((_
13“..))جديد

تصوير إريان جهاد اإلميان على الدين اإلسالم وان يكون مسلما يف حالة إقتباس القصة،يف 
. ويدّل إثبات إريان يف يطلب علوم الدين يف ديب. ويشهدون الشيخ مع طلبيبه ويتغري إمسه
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صور حياته جديد بعد ان يكون مسما، الذي يعترب(ego)األنانيةيف هذه الرواية يدل حبركة 
يف هذه الرواية يدل حبركة وعلى حنو ذلك، ". حممد كارلو"بل خيتار االسم " إريان"وليس امسه 
.شخصيته يدخل اإلسالم كعبد اهللا يف كل وقت وحياتهالذي يعترب(super ego)األنااألعلى

خطيبهامنروما.10

10الباب 

:الرواية
:إىل األرضقال وهو يسدد نظراته“

مل يعد .. إريان األمس غري إريان اليوم.. كل يوم حيدث ذلك.. وأشياء أخرى تولد.. أشياء كثرية يف احلياة متوت((_
))أنا اآلن أمحل اسم عبد اهللا كارلو.. امسي إريان

:قال وقد شحب وجهها

))عبد اهللا كارلو ما معىن ذلك؟((_

..))معناه أنين اعتنقتا اإلسالم((_

:يف جنونصرخت

))من أجل تلك امشؤمة مشس؟((_

))بل من أجل احلقيقة((_

:مث هام بنظراته وهو يقول

وتسمعني .. عندما تصعدين إىل أرض النور القدسي تتجلى لك احلقائق دون ريف، ويشرق الصدق دون رياء((_
14“))فاعبدين،وأقم الصالة للذكرىال إله إال أنا "صوت احلق يرتدد يف اآلفاق صداء وتسمعينه كما مسعه أنبياء اهللا 

ويدّل هذ . الذي جاءت  بعد يدخل اإلسالممشاكالحلياةتصوير إريان على إقتباس القصة،يف 
.إريان إىل مشكالت يف حياتهالقدرةحال 
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حالة القلق وطريقة متسك الذات على املرآة مثل الذي يعترب(id)اهلوايةيف هذه الرواية يدل حبركة 
مشس و صوفيا، حبيية السابقة يف روما حىت إثبات أريان لينقص حبه اىل املرآة، ويزيد احلبه كثريا اىل 

.    اهللا

أمال الزائف. 11

11الباب 

:الرواية
هو االندماج والتوافق يف ظل ما يؤمن به، “

:وعندما اشتدت به احلرية ذهب إىل الشيخ عيد اليعقويب يسأله

_))((

))واحلب يا ولدي ألوان((_

))أعرف، ولكن ماذا أفعال؟((_

))أفعال ما ميله عليك ضمريك((_

))القلق يراوحين((_

15“))ات الدين تربت يداكإظفر بذ: يقول نبينا صّلى اهللا عليه وسلم((_

ويدّل . وجيلب يف املستشفىإنشاءإصابةتصوير مصيبة جاءت اىل إريان حىت إقتباس القصة،يف 
الشخص اىل إريان الّن قد يدخل اإلسالم وتصوير التعبري أيضا بتغيري إريان االستياءحال التعبري 

.إريانالنفسيف قلوباملرونة، هذا تعبري الشخصالذيضربهيعفو 

، لكن هذا )مشس(القلق  يف قلبه على حّبه اليها الذي يعترب(id)اهلواية يف هذه الرواية يدل حبركة 
. احلب يصنيف إريان اى حممد ان يكون قّوة كل وقت يف حياته

120ص "الذي آمنالرجل"نظر الواية 15



"الرجل الذي آمن"عوامل تغيير الشخصية األشخاص األساسي في رواية . د

السابقة، كان توجد الباحثة عدد عوامل ذكر عن صور تغيري شخصية األشخاص األساسي 
:الذي يتأثر لألشخاص كمايلي

تصوير تغيري احلياة إريان يف روما.1

:الرواية
))ماذا أصابك يا إريان؟ أنت شاحب مكتئب: ((قالت“

..))أحزان التغيري((_ : قال

))السفر متعة((_

))الرحل عذاب((_

))سأفتقدك يا إريان((_

))عين با صوفياإن لك صداقات تشغلك ((_

16“))ختلفون وحدهم هم الذين يغارونامل.. أوه يا إريان((_

. يف إقتباس القصة، يشعر إريان قد دبرت صوفيا أمورها قبل أن يرحل، سرعان ما وجدت البديل
وهذا تصوير . آملة ذلك أشد األمل شعر أنه الشيء ويدّل أريان يكرهها ويكره روما ويكره العامل كله

.عميقا على نصيب حياته كل وقتتعبري حزن 

شاحب الذي يعترب صور حزن من وجهه وشعر إريان (ego)األنانية يف هذه الرواية يدل حبركة 
وعلى حنو .متغيري اليه) صوفيا(مكتئب وغضب على حياة فر روما اململة كل يوم وصفة حبيبته 

كره أريان كلهم حنو حياته وحبه يف الذي يعترب(super ego)األنااألعلى هذه الرواية يدل حبركة ذلك، 
. روما

تغيري احلياة يف ديب عندما جاءت احلب.2
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الرواية
“

السابقة شيئا تافها باردا ال قيمة له، مل يعد يشعر بأيه احلبيبة )) صوفيا((بدلت له .. يف جنبات روحة وكيانة الدفء واحليوية
وإريان يعجب من هذا .. غرية إزاءها، فلتذهب أينما شأت، ولتصادق من حتب، فإن هذا مل يعد يهمه يف قليل أو كثري

17“االنقالب املباغت الذي قلب حياتة رأسا على عقب، مل يكن يتصور أن األقدار سوف تشفية من حب صوفيا

. انقالب املباغت قلبهاحلياة يف ديب عندما جاءت احلبإقتباس القصة، يشعر إريان على يف 
ويدّل آملة حضرت أن خيال مشس يلح عليه وميأل رأسه وال يغيب عن ناظرية لقد تسلطت عليه 

.بصورة ال ميكن اخلالص منها

لتزوج مشس الن قد شغّفه يريدحلم إريان و الذي يعترب (ego)األنانية يف هذه الرواية يدل حبركة 
، فلذلك تقول يدخل اإلسالم ويبحث اي ولكن من ناحية األخرى، اباء مشس النه مسيحس. حبا

الذي يعترب(super ego)األعلىيف هذه الرواية يدل حبركة األناوحنو ذلك، . يطلب عن حق احلقيقة
يف شيخ فضيلة يف ديب ليدل حبه عليها يسأل من حق طالب احلقيقةجهاد علوم الدين اإلسالم و 

).مشس،راقصة مجيلة(

قد شغفه حباّ على راقصة مجيلة.3

:الرواية
ومل خيف عن أبيه أن قلبه قدتعلق براقصة شرقية تعمل معه يف الفرقة، ذات مجال مبثري وختتلف كثريا عن النساء يف روما “

..“18

:النص اآلخر، يوجد الباب مستوى على هذه الرواية يف 
19“والواقع أن مشس قد استولت على لب إريان متاما، فكان ينتهز أي فرصة للبقاء معها، وجماذبتها أطراف احلديث“
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) إريان(يف إقتباس القصة، كان يعتمر 
.هاويدّل حال السحر إريان على حبّ . ليها كما شعر إريان على مشساملعنطس للراقصة ينجذبون إ

يريدلتزوج مشس الن قد شغّفه حلم إريان و الذي يعترب (ego)ة يف هذه الرواية يدل حبركة األناني
، فلذلك تقول يدخل اإلسالم ويبحث اي ولكن من ناحية األخرى، اباء مشس النه مسيحس. حبا

الذي يعترب(super ego)األنااألعلى يف هذه الرواية يدل حبركة وحنو ذلك، . يطلب عن حق احلقيقة
يف شيخ فضيلة يف ديب ليدل حبه عليها يسأل من حق طالب احلقيقةجهاد علوم الدين اإلسالم و 

).مشس،راقصة مجيلة(

لدينيبحث عن احلقيقة ويدبر علوم ا.4

:الرواية
:قال له صديقة املوسيقي اإليطايل بينيتو“
))أيها الفنان إريان، ما قذف بك يف هذا املوج العاق؟((_

:قال إريان
))البحث عن احلقيقة((_
))بل احلب األعمى يا إريان((_
أريد أن أعرف .. إليها بقوةرمبا تكون البداية هي احلب يا بينيتو،  لكنها فتح أمامى طرقا وعرة، أجد نفسي منذفعا ((_

20“..))مهما تكبدت من مشاق

:يف النص اآلخر، يوجد الباب مستوى على هذه الرواية 

:الرواية
))اإلسالم يا علي؟ما((_

أشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا وأن تؤمن جبميع األنبياء والرسل السابقني والكتاب املنزلة، وأن تصلى ((_
..))وأن.. وحتج إىل بيت اهللا أن كنت مستطيع، وأن تؤمن بالقدر خري وشره، وباآلخرة واجلنة والناروتزكي 
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))ألديك كتبا باإلجنلزية((_

))أستطيع أن أدبرها لك((_

))بشرط أن تعطيين فكرة كاملة عن اإلسالم((_

))لكن ال بد لك من عامل يشرح لك ما غمض عليك.. بالتأكيد((_

.)).دلين عليه((_

..))ولديه تالمذة جييدون فهم الدين والتحدث بلعات شىت.. يف املسجد الكبري.. امسه الشيخ جالل الدين(((_

21..))نعم هذا هو الطريق((_

ومن ناحية األخرى اثبات قلب على قراره . يف إقتباس القصة، شعر إريان من القلق واإلضطراب
، أنه مندفعا بقوة عن احلقيقة وفيها عمل بإرتباط )توبيني(ويدّل حبوار صديقتة . ليبحث عن احلقيقة

.العقيدة وعلوم الدين وغريها

إريان يعاين من القلق واالضطراب، ان ما عندماالذي يعترب (ego)يف هذه الرواية يدل حبركة األنانية
فلذلك، . يف القصة السابقةهو مقدم عليه أمر خطري ومصريي، ويدّل حالت يريد ان تروج مع مشس

يف هذه الرواية يدل حبركة وحنو ذلك،. إريان جّد على قراره لبحث عن احلقيقة يف الدين اإلسالم
.شعر إريان نصر اهللا ابعد اليه ليحفيظه عن الشهوة ومعصية وغريها(super ego)األعلىانا

عبد اهللا يف اإلسالم.5
:الرواية

:وشعر إريان باالرتياح، قال“
..))أريد أن أعرف الطريق الصحيح إىل اهللا يا إبتاه((_

:ابتسم الشيخ يف دعة وقال
))أنا عبيد من عبيد اهللا((_
))كيف يا سيدي؟؟!. عبد((_
..))نعم عبد((_
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:مث أخذ الشيخ يطوح رأسه ويقول

الذين يضعون التيجان فوق والسالطني و املموك.. وعيسى عبد اهللا ورسوله.. حممد عبد اهللا ورسوله.. كلنا عبيده((_
22“..))وال ملكون ألنفسهم موتا وال حياة وال نشورا.. كلهم عبيد له، خاضعون ملشيئته.. رؤسهم

آملة حال جهاد اإلميان عن تعّلم اإلسالم . يف إقتباس القصة، شعر إريان بإرتباح ويقينا يف قلبه
.وبّتبع إىل طريقة اهللا

ويدّل على . ر علوم الدين يتعلق باإلسالميدبّ الذي يعترب (ego)نية األنايف هذه الرواية يدل حبركة 
فلذلك، يتعّلم مبصدر . ويبحث عن يصدر بالقرآن الكرميأصول الدينعنذلك، يتعلم من رجل 

super)األعلىيف هذه الرواية يدل حبركة اناوعلى حنو ذلك، . اإلجنلزية لفهم عن احلقيقة يف اإلسالم

ego)يأخذ إريان عن دراسة جهاد العقيدة واإلميان وقوة األخالق على مصيبة يف حياتهالذي يعترب.

الصراع يتعلق بيبحث عن احلقيقة.6

:الرواية

ولقد وهبين اهللا العزم .. ذلك يا إبيت أنين لست منقلبا من ديين، أو طامعا يف عرض من أمور الدنيا، وال حاملا جباه((“
وال معىن للحياة بدون .. ومعرفة احلقيقة أو أطرف منها هي جوهر احلياة.. أصل إىل احلقيقةواإلرادة والعقل لكي أحبث حىت

23“..))ذلك

:يف النص اآلخر، يوجد الباب مستوى على هذه الرواية 
ونام إريان كما مل ينام من قبل، اختلطت يف نومه الوجوه والصور واألحالم، كل ما يتذكره، أنه كان ينقل خطاه بصعوبة،“

رأى يف منامه مشس وهي رقص، .. وحياول أن جيري نال يستطيع، وحياول أن يتكلم فتأىب الكلمات خلروج من بني شفتيه
وهو جيوب به معامل املدينة، ورأى لشيخ عبد اليعقويب متصدرا )) عليّ ((ورأى صقر بنظراته احلادة العميقة، ورأى ملرشد 
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الذي وشى بأمره على )) بينيو((وامللعون .. وصوفيا أيضا.. ورأى أباه وأمهجملسه يقرأ القرآن بصوت حنون، ويشرح آياته،
24“..كانت أحالمه مزدمحة بكل ما يؤرقه يف احلياة.. أبيه

من ناحية األخرى، أصاب إريان . يف إقتباس القصة، شعر إريان يف تغيري اإلضطراب والقلق قلبه
حىت الصراع اجلارجية تعبري األبه وأمه، لكن قوة الصراع الداخلية يعين يبحث عن احلقيقة يف حياته 

) يف الرسالة(هناك ) يف روما) األب(ويدّل آملة يف الرسالة الذي يكتبه . العقيدة إثبات يف قراره
.شرحث مقصوده

يف تغيري اإلضطراب والقلق قلبه يف قراره حيث الذي يعترب (ego)يف هذه الرواية يدل حبركة األنانية
super)األعلىيف هذه الرواية يدل حبركة األناوحنو ذلك، .وصديقه الذي عكسه معهاإلباء اسرته 

ego)طربقة التمسك الذايت يصيب عن مشكالت يف حياتهالذي يعترب.

يدخل اإلسالم.7

:الرواية
:وفتح الشيخ عيد عينه وقال وهو يشري بسبابته اليمىن

.)).والسؤال هو باب العلم.. التواضع يفتح الطريق((_

“..))أجل((_

ولن يصح إميانك إال إذا آمنت بإبراهيم وموسى وعيسى وحممد واألنبياء مجيعا، والكتب املنزلة الصحيحة التورة واإلجنيل ((_
..))والقرآن

:قال إريان يف دهشة
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..))هل اإلسالم هكذا((_

..))ال نفرق بني أحد من رسله((_

))وحممد؟((_

شريعة .. القرآن.. وكانت معجزته عقلية.. اكتمل نضج لبشرية، واستنفدت التجارب القدميةجاء بعد أن.. خامت األنبياء((_
.. بل أخذ الكلمة.. ومل يأت بطوفان يغرق الكفار.. ومل حيىي امليت.. ومل حيول حممد العصا إىل ثعبان.. اهللا ومنهاجه

..))ف فخذ احلقيقة من مصادرها األصليةإنأرادت أن تعر .. كان لديه جواب لكل سؤال.. باحلكمة واملوعظة احلسنة

))أين هذا املصدر؟((_

))سنقدم لك ترمجة إجنلزية له أعين ترمجة ملعانية.. القرآن.. قلت لك((_

:قال إريان

))هكذا وحدي؟((_

25))يف ديننا ال وساطة بني العبد وربه((_

:يف النص اآلخر، يوجد الباب مستوى على هذه الرواية 

:الرواية
:أغمض إريان عينيه واستطرد“

.. .. رأيته باألمس يف منامي.. متاما كما رأيته يف منامي.. إين أراه.. ها هو((_
..))مرات

:مث هب إريان وافقا، مث صاح بلغته املتكسرة باهلجة العربية، ذات اللكنة األجنبية

))وأشهد أن حممدا رسول اهللاأشهد أال اله إال اهللا، ((_

ضج احلضور بالتهليل والتكبري، وتزامحوا حوله حييونه ويقبلونه ويباركون له، وقد أمحروجهه، وتندى جبينه بالعراق،

))وماذا اخرتت من األمساء((_

:سأله الشيخ عيد، فقال إريان

))عبد اهللا كارلو((_
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وختل عن كل ما معك من املال ألهلك، لتبدأ معنا من إذهب اآلن واغتسل، والبس مالبس جديدة،.. حسنا((_
26“..))جديد

:، يوجد الباب مستوى على هذه الرواية ايضايف النص اآلخر
:مال على صديقة املرشد علي وقال“

))أتعلم أن لإلميان حالوة؟؟.. إنين أشعر بالسعدة((_

قال علي يف ثقة

))أنت أفضل منا مجيعا((_

))كيف؟؟((_

))تستطيع أن متألها باحلب واخلري والعمل الصاحل... حياتك اجلديدة بيضاء، وستبدأ عن وعي وصدق وإميانصفحات((_

27“))لقد بلغت شاطىء األمان((_

يف إقتباس القصة، كان ميأل رئتية باهلوى النقي املنعش، ذهبت عنه الوساوس القدمية واألوهام 
ويدّل حال يريح صدره عليها مثلها الدنيا  . على مشساملعششة واملوروثة والشكوك القاتله يف احلبّ 

كلها تضحك له وتباركه يف جملس الشيخ السابقة بعد يقرأ شهدتني ويدخل اإلسالم وأن يكون 
)).عبد اهللا كارلو((وعلى جانب اآلخر، تغيري إمسه . مسلما 

. اىل طريقة اىل اهللاواحلقنية اخلالص لوجه اهللالذي يعترب ب(ego)يف هذه الرواية يدل حبركة األنانية
حياته جديدة كمسلم وعبيد اىل الذي يعترب(super ego)يف هذه الرواية يدل حبركة األنانيةوحنو ذلك، 

.اهللا
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الفصل الرابع

الخاتمة

الخالصة.أ

:قصرية كمايلياذكرت تغيري الشخصية األشخاص األساسي السابقة، فالباحثة حتلل بإختصار 

ى الباب يستند عل" الرجل الذي آمن"صور تغيري الشخصية األشخاص األساسي يف رواية .1
عن كل البابمبوضوع حادية عشرة، وهناتغيري الشخصية ينقسم من الباب األول اىل الباب

ملة ولؤلؤةاخلليج والفتاةالصحراء وحبث عناحلقيقة وعبداهللا ومنافسا مرعب املروما: يعين
.واألمرياخليل وحلم كالمرأة وتولد من جديد وخطيبهامنروما وأمال الزائف

، يدّل على صور "الرجل الذي آمن"عوامل تغيري الشخصية األشخاص األساسي يف رواية .2
تصوير تغيري احلياة إريان يف روما: وهييف هذه الرواية األساسيواجه األشخاصمشكلة

وقد شغفه حبّا على راقصة مجيلة ويبحث عن تغيري احلياة يف ديب عندما جاءت احلبو 
احلقيقة ويدبر علوم الدين وعبد اهللا يف اإلسالم والصراع يتعلق بيبحث عن احلقيقة يدخل 

.اإلسالم



اإلقترحات.ب

لعلمي جتد الباحثة كثري من األخطاء يف الكتابة وحتليل عن زعيم، ولعّل يف هذا يف هذا البحث ا
.

.أخرى ال تنشار علم األدب واختاد فوائدهمن ناحية

واعرتاف الباحثة أن هذا البحث  البسيط مل . قد انتهى كتابة البحث الوجيز بعون اهللا وتوفيقه
لذا يرجو من سعادة القرا األعزاء تصويبا من . يكن على درجة الكمال ملا فيه من األخطاء والتنقصان

. عسى أن يكون فوائد عديدة ينفع. األخطاء
.وأخريا نسأل اهللا املّنان ان جيعل هذ الكتابة نافعا يف الدنيا واألخرة
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