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 أىدل ىذا البحث إىل:
 

 ؽبما اغفر ربّ . الرفيعة عناية كأّمي زىذم أضبد أيب كاحملبوبُت احملًتمُت كالدم
 كحفظهما ربت رضبتك. صغَتا ربّياين كما كارضبهما

أخيت سندم أكليا الرضبة . رب أسعدنبا هللا يف الشقيق دمحم انفع موال عبدهللا ك أخي 
 سبلمة الدين كالدنيا كاآلخرة كقباحا يف حياهتما.
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اؼببدئ  تقوًن. كأشهد أف ال إلو إال هللا اغبمد هلل الذم خلق اإلنساف يف أحسن

اؼبعيد، أشهد أّف دمحما عبده كرسولو. رب اشرح يل صدرم كيسر يل أمرم كاحلل عقدة 
 من لساف يفقهوا قويل. أما بعد. 

لقصة يف ا ةتصوير الشخصي "قد سبت كتابة ىذا البحث العلمي ربت اؼبوضوع:
القصرية "اعتف القاتل" لتوفيق احلكيم )دراسة حتليلية نفسية األدبية عند ألفريد 

 كاعًتفت الباحثة أهنا كثَتة النقصاف كاػبطأ رغم أهنا قد بذلت جهدىا إلكماؽبا." أدلر(
كىذه الكتابة مل تصل إىل مثل الصورة بدكف مساعدة األساتيذ الكراـ كالزمبلء 

 الباحثة فوائق االحًتاـ كخالص الثناء إىل: األحباء. كلذلك تقدـ 
س مدير جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية حضرة األستاذ الدكتور عبد اغبار  .1

 اغبكومية ماالنج.
فضيلة الدكتورة شافية عميدة كلية العلـو اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراىيم  .2

 اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.
كلية العلـو اإلنسانية جامعة رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا  حليمي  فضيلة الدكتور .3

 موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج.
بقسم اللغة العربية كأدهبا   يكادميكيف األ شرؼدمحم زكاكم اؼباجستَت كاؼبفضيلة  .4

 .ماالنج كلية العلـو اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية
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 عملية عفة العايل، أمبيل سوانف معهد يف زمبلئي خصوصا كزميبليت كزمبلئي .7
 رفعي، حسناف ذكرهللا، دمحم إندرسوارم، الناأم كرنياكيت، فوزية الصاغبة، أمينة ،أنوار
كزمبلئي يف قسم الّلغة العربية  بيبل، بلدا فهرس مكياؿ العُت، قرة مولدا، سلفي
 الذين شجعوين ابعبّد كنصحوين ابغبّق ابرؾ هللا فيكم أصبعُت.، كأدهبا

ل مساعدهتم صبيعا. كجعلنا هللا كإايىم من أقوؿ ؽبم شكرا جزيبل على ك
كاؼبخلصُت، كال يفوت عن م كالعماؿ كاػبَت كجعلنا من عباده الصاغبُت أىل العل

 رجائي أف ينفع ىذا البحث اعبامعي للباحثة كسائر القراء. آمُت ايرب العاؼبُت.
 

 1308مايو  11ربريرا دباالنج، 
 الباحثة
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 مستخلص البحث
البحث اعبامعي، . يف القصة القصَتة "اعًتؼ القاتل" ةر الشحصييتصو ، (1308) رابعة األدوية

قسم اللغة العربية كأدهبا. كلية العلـو اإلنسانية. جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية 
 ، اؼباجستَت.الدكتورة ليلى فطراييناغبكومية ماالنج. اؼبشرفة: 

 القصة القصَتة، الكفاح، ألفريد أدلر، شخصيةالالكلمات الرئيسية: 
 لنا علىىو يوضح . ككذلك يف علم النفس اػباصةكاف اإلنساف لديو النفسية 

لديها العاطفة، كأيضا يستطيع  كل شخص. دبعٌت  ىو فريد من نوعو الشخصيةكل   فّ أ
ور، الشعكل كاحد منهم سيكوف ـبتلفا يف . كلكن،  الشخصية أف يقّدـ الفكر كاالىتماـ

 .الشخصية ، كيعُّت على تقّدـ كاالىتماـعقلو يقّدـ
شهور اؼبكاتب لتوفيق اغبكيم. ىو   أرىن هللاىي إحدل من القصص اعًتؼ القاتل القصة 

 اػبلفيةو اتضح أنّ  شهور.اؼبقتل سياسي على تهم اؼب الفىت أف يكوفوبكي يف ىذه القصة،  من مصر.
ىي مصدر البياانت  لالقاتؼ اعًت حدفو. القصة  قيقلتح الكفاح الفىتىناؾ قصة  تلالقاؼ اعًت 

 األساسية من ىذا البحث. 
 بتحليل تلاؼ القاعًت يف القصة القصَتة  ةشكل الشخصيوصف لكاؽبدؼ من ىذا البحث 

ىذا البحث ىو البحث الكيفي الوصفي. كطريقة صبع البياانت اليت استخدمتها . نظرية ألفريد أدلر
طريقة القراءة كالتسجيل. كحّللت الباحثة البياانت اجملموعة ابستخداـ الباحثة يف ىذا البحث ىي 

التحليل الوصفي عند ميلز كىوبرماف، ىي تقليل البياانت، كعرض البياانت، كاستنتاج اإلقباز  مبط
 أك التحقق.

، تلاؼ القاعًت يف القصة القصَتة كنتيجة البحث تدؿ على أّف ثبلثة أشكاؿ من شخصية    
بياانت،  03بقدر  كحدة الشخصيةبياانت،  06يف سبيل التفوؽ بقدر  لكفاحاكىي 

تهم يل الشخصُت يف ىذه القصة نبا اؼببياانت. أّما ربل 2بقدر  ةكاإلىتماـ اإلجتماعي
  ؽبا خلفية يف ظهور الشخصية نفسها. تذكركاألشكاؿ الشخصية اليت مت كالنائب العاـ. 

 
 



 

 ط 
 
 

ABSTRACT 

 

Adawiyah, Robiatul (2019) The Illustration of Personality in  Short Story of I’tarafa al 

qaatil by Taufiq al-Hakim (Alfred Adler's Perspective Literary Psychology). 

Undergraduate Thesis. Department of Arabic Literature, Faculty of Humanities, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Laily 

Fitriani, M.Pd. 

 

Keywords: Personality, Short Story, fight, Alfred Adler 

 

 

Every human being must have their own personality. In Psychological science 

believes that every individual is unique. It means that everyone has a feeling that can 

develop his interest, and  have the ability to think. However, each of them will be 

different in feeling, developing his mind, and determining the development of his 

personal interest.    

Short story I’tarafa al qaatil is one of the short stories from Arinillah anthology by 

Taufiq al-Hakim. He is a famous literary writer in Egypt. This short story tells about a 

young man who became a defendant for the murder case of a famous politician. It turns 

out that behind the confession of murder there is a story of a young man who fought hard 

to achieve his wishes. Short story I’tarafa al qaatil is the primary data source from this 

study. 

The purpose of this study is to determine the form of personality in the character in 

the killer's confession short story which was analyzed through Alfred Adler's theory. This 

research applied a qualitative descriptive study. The data collection technique used in this 

study is a note-taking technique. The collected data were analyzed by researchers using 

descriptive analysis with data analysis models according to Miles and Huberman, namely 

data reduction, data presentation, and verification. 

The results of this study indicate that there are three forms of personality in the 

killer's short story, they are 17 data of striving for superiority, 10 data of unity of 

personality, and 3 data of social interest. The figures analyzed in this short story are 

defendants and public prosecutors, while the personality forms that have been mentioned 

have a background since the emergence of personality in the short story. 
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Setiap manusia pasti memiliki kepribadian masing-masing. Dalam ilmu psikologi 

juga dinyatakan bahwa setiap individu adalah unik. Dalam artian setiap orang memiliki 

perasaan, dapat mengembangkan minatnya, dan mempunyai kemampuan untuk berfikir. 

Akan tetapi, masing-masing dari mereka akan berbeda caranya dalam berperasaan, 

mengembangkan pikirannya, dan menentukan perkemabangan minat pribadinya.    

Cerpen pengakuan sang pembunuh merupakan salah satu cerpen dari antologi 

Arinillah karya Taufiq al-Hakim. Ia adalah seorang sastrawan yang terkenal asar Mesir. 

Dalam cerpen ini, menceritakan tentang seorang pemuda yang menjadi terdakwa atas 

kasus pembunuhan seorang politikus terkenal. Ternyata dibalik pengakuan pembunuhan 

itu terdapat kisah seorang pemuda yang berjuang keras untuk mencapai keinginannya. 

Cerpen pengakuan sang pembunuh ini merupakan sumber data primer dari penelitian ini.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kepribadian pada 

tokoh dalam cerpen pengakuan sang pembunuh yang dianalisis melalui teori Alfred 

Adler, Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  kualitatif. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik baca-catat. Data-data yang terkumpul 

dianalisis oleh peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan model analisis data 

menurut Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. 

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga bentuk kepribadian 

dalam cerpen pengakuan sang pembunuh, yaitu  perjuangan menjadi superior sebanyak 

17 data, kesatuan pribadi sebanyak 10 data, dan minat sosial sebanyak 3 data . Adapun 

tokoh yang dianalisa dalam cerpen ini yaitu tokoh terdakwa dan jaksa penuntut umum. 

Dan pada bentuk-bentuk kepribadian yang telah disebutkan itu memiliki latar belakang 

sebab munculnya kepribadian dalam cerpen. 
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 الفصل األّول
 ةادلقدمّ 
 

 خلفية البحث - أ
 ، كمثلىمع اؼبخلوقات األخرل قارفتاإلنساف ىو ـبلوؽ فريد من نوعو  

دال من ب النفسيةالعوامل اإلنساف على يعتمد غبيواف، اب قارفي. تاغبيواان
، يّتصل اؼبفاىيم ابلتأكيد التفكَت من الناحية نسافدبثل اإل العوامل البيولوجية.
السلوؾ من اإلنساف  اغبيواانت. سبلك لك الذ يف حُت، ابستخداـ الرموز

يف  . السلوؾ اإلنساين دمعقّ يقّدر عن  فأمث ينبغي م النفسية ، لفهللغاية دةمعقّ 
أّف على  ىذا البياف يدؿّ سلوكو. يتسّلط على  ال يتنّبو أكال  اإلنساف كثَت من 
تتعارض يف  ، أك ستفعل شيئا بطريقةفعل شيئايؼباذا  يشرحف أال يبكن اإلنساف 
 (.5، ص. 1336نور إحساف، )يوسوؼ ك  وفي ترغبالواقع مع 
ىو لك يف علم النفس . ككذاػباصةالنفسية  فطبعا كّل من اإلنساف لديو 
لديها  كل شخص. دبعٌت  ىو فريد من نوعو يةالشخصكل   فّ أ علىلنا يوضح 

كل كلكن،   .الشخصية يقّدـ الفكر كاالىتماـالعاطفة، كأيضا يستطيع أف 
 كاالىتماـعلى تقّدـ  عُّت ، كيعقلو الشعور، يقّدـكاحد منهم سيكوف ـبتلفا يف 

ف أالرغم  (. على020، ص. 1303رسنوايت، ك  )غفراف الشخصية
تتكّوف الشخصية  كلكن يبكن أيضاالدنيا،  يولد يفالشخصيات سبتلك منذ 

اليت  اجتماعي. النفسية ىي إحدل  من اؼبوضوعاتيف التفاعل  يكّوفعندما 
اإلجتماعي اؼبرتبط. من   تكوف حبثا مهّما، ألّف اإلنساف يف حقيقتو ىو اؼبخلوؽ

لذلك يف بعض األحياف يصبح ، اآلخرين علىاألضواء سلوكو أف يكوف كل 
ىل من ك  ؟اإلنساف؟ ىل ىذا العمل ىكذااذا سلوؾ اإلنساف سؤاال كبَتا ؼب
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ظهرت علم كاحد  سئلةاألىذه  فّ أل ؼ اإلنساف ىكذا؟ناسب أف يتصرّ ي
 علم النفس. ىي نسانيةاإل النفسيةؼ لبلعًت 
، أبكسع معٌت ؼبصطلح فعلم النفس ىو العلم الذم يدرس سلوؾ اإلنسا 
اإلنساف يف تفاعلو مع بيئتو حبيث يشمل كّل نشاط يؤديو  behaviorالسلوؾ 

الشخصية ىي جزء (، يف حُت 14، ص. 0315)طو،  الطبيعية كاإلجتماعية
على إمكنّيتها غبصوؿ   زبمن الفردية الشخصية. من دراسة علم النفس

يف متعّدد حاال )يوستنوس،  عة من الناسمتنوّ  ؾبموعةمن إستجابة متأكّدة 
 (. 15، ص. 0882

 ىو السلوؾ البشرم ،"ابسم "السلوؾ البشرمؼ عرّ تأك ما ي شخصيةال 
نور إحساف، لك السلوؾ )يوسوؼ ك ثو متعّلق دباذا، ؼباذا، ككيف ذالذم حب
السلوؾ كيف يعايش  ،اإلنسافلفهم  اعبهدفضبل عن (. 1، ص. 1336

ية )فايت، النفسؿباكلة لفهم إحتياجو ىو  دبا يف ذلك التغلباإلنساف مع بيئتهم 
 (. 031، 0781صاٌف، ك  ككراي، شاـ، أرداان،

اؼبصاٌف ، خصائص، كل شخص تكوين فريد من الدكافع  فّ أدلر أيقوؿ  
بنفسو  أسلوب حياتو افبيز عمل يقـو بو شخص هبلب أسلواب  كلّ ؛  كالقيم

 حاؿولد يف ي اإلنساف فّ أ دلرأ يقوؿ(. 131، ص. 0882)يوستينوس، 
تنّبو الضعيف أك )ي الدكنيةيثَت الشعور . على أف عدـ ىذا اعبسد الضعيف

 ، ىو اؼبخلوؽ مًتابطدلرأاليقدر عليو( كمتعّلق مع اآلخرين. اإلنساف من رأيو 
يكوف شرط . ك كلد البشر مع أشخاص آخرين منذ اإلحساسد توحّ ي ا.جتماعيّ إ

  .ركحهاصحة الرئيسي 
 غالبا. الكثَت من اؼبشاكل اليت كجدت خبصوص القتليف ىذه األاّيـ،  
يف بعض ، العديدة، ىي اؼبشكلة الصغَتة عوامل يسّبب اسلوؾ كاحداليظهر 



2 
 

 

، مث تشعر ابلتواضعأف وبجم عن خلجتو،  ستطيعيال أنّو شخص  األحياف
 يعترب كل ما يتم القياـ بو ن حالو، حىّت حامسة العالية غبس شعوربكليس لديهم 
. ينبغي إذا كاف الشخص يرتكب خطيئة، سوائكهبعل األمور  يؤذم اآلخرين

 عليو أف يتويّل عنو.فوجب 
عمل األديّب يعٌت  دراسةإبىتماـ  ةالباحث تشعر نظر إىل ىذه اؼبشكلة،  

ة القصَتة بسبب قصّ  دراسةالك جملتمع البحث ةالباحث تاختار القّصة القصَتة. 
الشخصيات يف نص  بناءال يصبح كاحدا األديب العملشخصية يف النفسية ال

 . القصة
، يف القصة القصَتةالركاية. ديب أقصر من القصَتة ىي العمل األ القّصة

القصة القصَتة . ؼبشهديف ا مع ظهور الصراعفطبعا تكوف الشخصية حكيت، 
كمع ذلك، يتم تقدًن . ةو أييت من اغبياة اليوميّ لكنّ تأليف اػبيايل، ال ربكي أيضا

بناء  القصة اؼبؤلفعادة، يكتب المن . قصة قصَتة على أساس أسلوب اؼبؤلف
كجب  ،االنسانيةالعلـو  كليةدرس يف  ت ة اليتطالبالكأك ما يراه.   جربةعلى الت
 يبكن لئلنساف، يفّهم اآلخرين، ككيف التحدث كيفيةف نعرؼ ابلتاكيد  أ علينا

م عن تعلّ اإلنسانية. لعلـو اب يسمى ىذاأف يصبح اإلنساف )إحًتاما عليو(، 
علم لغة أّف فقو اللغة ك ب علم فقو الكتا  يفكما . ةة أيضا للباحثالبشرية أنبيّ 

، كمن السلوؾ اعًتؼ جزء من السلوؾ البشرمهما. ألّف اللغة بين ايرتبطالنفس 
ستطيع أف تمن اؼبتكّلم. نظر من أىل علم النفس أهّنا مشكبلت اللغة نفسي 

كاالنفعاؿ   كالغضب، ابلسركر،الشعور كما   من خبلؿ الظواىر النفسية فّهمت
ؽبا إىتماـ  ةحىّت الباحث .(03. ص. 1304وفيق، )ت على اللغة كاسيؤثر كّلهم 
 اؼبشكلة عن الصراع النفسية يف العمل األديب القّصة القصَتة، ابؼبوضوع "عظيم 

 " لتوفيق اغبكيم.  اعًتؼ القاتل
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إذا كانت (  العمل األديب معتمد جّيدا 1336:23) مسلكة ارألدب 
 فبتعة ىي األدبقة من أّف حقي ككيلليك كارين دبارألىو كفقا  الفائدة لو.

ل شخص. يقرأ العمال يسايرف األديب تستطيع  أل العم يعٍت أفّ  فبتعة .كمفيدة
 من قبل األدب يستطيع أف هبعل فكرة متجّددة ألّف ذبريبات البطنّية اليت إعطاء 

 ال يشعر القارئ حىّت  .من قبل القارئ يبكن منهم لن وبدث أك يقرأأك  اؼبؤلف 
العمل األدب يفيد  .مسايرةو متعة كيبحث ألنّ عمل األديب  يقرأعند ابلضركرة 

ككّل مشكلة الذم  بو. يقرأقد يستفيدكف من العمل الذم  القارئ فّ أيعٍت 
يبكن أف يكوف  التجربة اعبيدة. للقارئ ذبربةيف األدب ستكوف أيضا  تعطيو 
 للقارئ. ذبربةستكوف  ئةذبربة سيّ ، على العكس مثاال

ؾبموعة قصص "، ىي أحد من  اعًتؼ القاتل وضوع "القّصة القصَتة دب 
من أديب مشهور العمل  "أرىن هللا". ىذا الكتاب، ىي إحدل دبوضوعقصَتة 

كعندما يكوف ىذا ، جملتمعالقصَتة جذابة ىو توفيق اغبكيم. ىذه القّصة 
ؾبموعة اجملموع اإلصبايّل يف  يف مصر.مشهورا  عمبلأصبح "أرىن هللا"  الكتاب

" اعًتؼ القاتل"ك قصص قصَتة 07ها تبلغ ؾبموع"أرىن هللا"   ةقصص قصَت 
بعض القصص القصَتة من  البحث ت اليت متّ ىناؾ بعض اجملبّل أحد منها. 

 االخبلقية،عن الرسالة  منها تبحثبعض "أرىن هللا" .  كتابىذا  يف  موجودة

قصص  مطلوب ألهّناأيضا ىذه القصة القصَتة  ككانتلك. غَت ذك القيم الدينية 
فضبل عن قيم ، بسهولة زبمينوال يبكن  الذم اؼبشهداؼبمتعة، ترتبط الفلسفية، 

 قويّة. أخبلقية
 ،جيدة خلفيةعليو الذم لديو  عىعن اؼبدّ  كي قصةيف ىذه القّصة، رب 

 إىل قتلالية ط يف قضّ متورّ ألنّو  اجمللس القانوينيصبح جداال على  هالكنّ 
اؼبدّعي العاـ هبب أف هبادؿ عنو ليعطي ك  عليو عىلمدّ . كمحاماة لسياسيال

. تعًتؼ ىذه اؼبسكلة احملًـت التحكيمده ؾبلس الحقا وبدّ جوااب كتقريرا 
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 ستنتاجإجعل لك كمع ذ ىبتتم احملاكمة فأعليو يريد  ىجعل اؼبدعّ الغامضة، 
عى عليو، شعرت ؿباماة لمدّ يعٍت يعطيو القصاص. كمحاماة لإليو  أفضل

 عندما ذبرم عنهاف يدافع أريد يال عى عليو مدّ ب كمتحَّتة ألهّنا الشبا
 . احملاكمة

ن اعًتؼ ىذه العمل األديب جدابة لبحث ع ،من الصراع مذكور السابق
يف الشخصية، الذم جعل الدراسة النفسية األدبّية. تعقيدات من حاؽبا النفسية 

، يوعى عللتحديد العقوبة اليت سيحصل عليها اؼبدّ  التحكيمؾبلس اؼبتحَّتة 
القّصة أخدكد من أيضا ك  ىذه القصة القصَتة أكثر إاثرة يف كقت الحق. تكوف

ذبعل  .جداب  وبكي الصراع، حّقا ىذا العمل األديب، ككيف اللغة اؼبستخدمةك 
يفّكر  أصبحأهّنا ما  جعل القارئ ال يفكر أبدا ىذه القصة القصَتة، ةالباحث

يشعر ، زيدللمعد قراءة كلكن بتل فحسب. االق صراعالالقارئ األكؿ ىو 
أف يريد موات  عليو ىيف الواقع ىو فرص اؼبدعّ دىشة أهّنا يسّبب الصراع  القارئ

ر يب كافإذا   قويةليست ، كيريد أف يلتقي معها يف األخرة ألنّو خطيبتوإلتباع ك
 . حبياتو اػباصة يف العامل

من صراع زبّيز األكؿ القارئ ، ىبرص نظر إىل اؼبوضوع مذكور السابق 
ذىااب  األخدكد كجود الفضوؿ الفّ كلكن ابغبقيقة، ال عنو.  .فحسب تلاالق

اة، دافع ؿبامتف أالذم يصبح اؼبشتبو بو القتل كال تريد يسّبب الشباب ، ك كإاياب
مث بسبب تعرض احملامي بسبب خلفية ، ةتقاضالعاـ م اؼبدعىيواصل  يف غضوف
،  بالشبامع  عجب منهمكا جعل صبيع الشهود يف احملاكمة صامتا الشباب،

يف ىذه  عى عليو.الذم كاف اؼبدّ  الشباببشأف  كاف ؾبليس التحكيم فضوؿ
ابحثة جدابة  ، القّصة القصَتة دبوضوع "اعًتؼ القاتل" ىذا، تشعراغبالة

 ر.ألفريد أدلبحث ابلنظر لت
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 ؼبذا تستعمل الباحثة ابلنظر ألفريد أدلر، ألّف نظريّة ألفريد أدلر  
أّف  النفسية   دفرك سيغموند الذم يقوؿ   دفرك سيغموند ظرية مضاعفات ابلن

الشخصية ال يدرم عن سلوكها، كلكن يقوؿ ألفريد أدلر على العكس من 
.كما ترل أدلر ا فعلوأف وبسب ؼب. حىّت يستطيع الشخص دفرك سيغموند نظرية 
  تنا إلحتيار أف تكوف خبّلقة.ربّد أىليّ  ةكالبيئالظركؼ البيولوجية أّف 

 علىعلم النفس الفردم ينظر إىل االفراد ( 53: 1306) فقا أللوصلك 
( االجتماعي)ميل  الشعور ابؼبتحدة مع اآلخرين ا.جتماعيّ إم مًتابطوف هنّ أ

استخداـ  يتمّ . صبح الشرط الرئيسي للصحة العقليةموجود منذ يولد اإلنساف كي
 سبيل التفوؽيف لكفاح ا، مشويّل؛ لفريد أدلرأللفردية أنظرية علم النفس 

(striving for superiority) ،اؼببلحظة الذاتية(subjective perceptions،)  كحدة
(، social interest)جتماعية اإلىتماـ اإل(، unity of personality)الشخصية 

النظرية ؽبا (. creativ power)غامضة للحياة ال(، style of life)اغبياة  أسلوب
للشخصية يف القصة  ة الفرديالنفسية حوؿ الوضع يف توّسع ؼبزيد  عبلقة كثيقة
 القصَتة.

 
 أسئلة البحث  - ب

 كما قد بينت من خلفية البحث السابقة، فتقّدـ الباحثة السؤلُت فهما:
 يف قصة القصَتة "اعًتؼ القاتل" لتوفيق اغبكيم؟ ةالشخصي الشكلما   -0
لقاتل" لتوفيق يف قّصة القصَتة "اعًتؼ االشخصية  ما ىي اػبلفيات  -1

 اغبكيم؟
 

 أهداف البحث -ج
 : السابقة، كىدفاف البحث فهما  أسئلة البحثبناء على    
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القصة القصَتة "اعًتؼ القاتل" لتوفيق يف  ةالشخصي لوصف الشكل  -0
 اغبكيم.

قّصة القصَتة "اعًتؼ القاتل" لوصف ما اليت خلفيات الشخصية يف ال  -1
 لتوفيق اغبكيم.

 
 حثفوائد الب -د

يق أىداؼ البحث على النحو من اؼبتوقع أف ينجح ىذا البحث يف ربق  
 ةالشخصي تصوير"ليحّصل البحث اؼبنهجي كمفيد. البحث اب ؼبوضوع ، األمثل

ىذا لو  رابلنظر ألفريد أدل ""اعًتؼ القاتل" لتوفيق اغبكيم يف القصة القصَتة
 .تطبيقيةفوائد نظرية ك 

 تلي:  ا فوائد نظرية البحث كماكأمّ   
تصوير ساعدة لتعّمق اللغة كاألدب، على كجو اػبصوص يف الدراسة اؼب  -0

لنظر ألفريد اب "اعًتؼ القاتل" لتوفيق اغبكيم يف القصة القصَتة ةالشخصي
 ر.أدل

"اعًتؼ القاتل"  يف القصة القصَتة ةالشخصيتصوير الدراسة  لتعّمقاؼبصدر   -1
 ر.لنظر ألفريد أدللتوفيق اغبكيم اب

كجزء من بحث اؼبتسوّم  الذم لو اؼب القراءة دراسة رلتطو ىذا البحث مفيد   -2
 .األعماؿ األدبية كاؼبراجع ؼبزيد من الباحثُت

 كما تلي: تطبيقية ىي ا فوائدكأمّ  
 موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنجعبامعة  -1

ىيم اإلسبلمية موالان مالك إبراجبامعة  العلميزايدة اؼبصدر يساعد ل ( أ
 .اغبكومية دباالنج

 .ؼبزيد من الباحثُتأك يتطّور التايل  اإلعتبار يستخدـ ( ب
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 لكلية العلـو اإلنسانية -2
 األدبية خباّصة قّصة القصَتة. ةالشخصيتصوير مصدر كاحد يف الدراسة  ( أ

"اعًتؼ  يف القصة القصَتة ةالشخصي تصوير البحث عن   للمقارنة  ( ب
   .رفيق اغبكيم ابلنظر ألفريد أدللتو القاتل" 

 
 ةللباحث -3

القصة يف  الشخصيةلك كذر ك لفريد أدلأعلى نظريّة   ةالباحث لفهم ( أ
 القصَتة.

  ةفيد الباحثحىّت ت برسائل أخبلقية األغنياءكنوز علمية ابإلضافة إىل    ( ب
 لتعامل اإلجتماعي.

 
 البحث حدود -ه

يف القصة  ةالشخصي ويرتصعن  ةحث الباحثيف ىذا البحث، ستب
. كلكن اؼبقصود رلتوفيق اغبكيم ابلنظر ألفريد أدل"اعًتؼ القاتل"  القصَتة

( اؼبتهم)  ب، ربتوم على الشاُتصشخالقصة ستبحث  الشخصية يف ىذه
أخدت من أجل ذلك  .النائب العاـم ىو الدكر الرئيسى يف ىذه القصة، ك الذ

قصة عقدة يف  امهمّ  ادكر اف عر يش ُت الذافصشخ. كلذا ُتصشخالباحثة على 
 دعامة. ةدكر  ىي للك الشخصيات األخر القصَتة. ككذ

ز كّ تر كمع ذلك، ىناؾ ست من تفكَت الرئيسي.  دلر، أيف دراسة نظرية 
 ،الشخصيةكحدة ، يف سبيل التفوؽلكفاح ا الباحثة على الثبلثة تفكَت؛ 

 . جتماعيةاإلىتماـ اإل
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 لحاتحتديد ادلصط -و
ل كلفهم ىذا البحث، تعطى الباحة ربديد اؼبصطلحات كما أّما لسهّ  

 التايل: 
الشكل اغبقيقي ستبُّت مع الباحثة أف تسهّل فهم  : التصوير  -0

 القارئ  
، حىّت هبعلو ـبتلفة عن : جزء الفرد الذم يعكس نفسو  شخصيةال -1

 .لك الذم يناسب بنفسو، كغَت ذأّما الشخصية، كالعاطفة، كالسلوؾ  اآلخرين
حكاية من  ،أحد من عمل األديب كأقّلت من الركاية:  قّصة القصَتة ال  -2

قّصة القصَتة فحسب. ال من عشرة آالؼ كلمة أقلّ قصة القصَتة عادة 
 دبوضوع "اعًتؼ القاتل". 

أّما من األعراض، طريقة،  عن النفس البشريةالتعليم :   نفسية األدبيةال  -3
ؾ مع األنشطة البشرية أك الفردية اليت فضبل عن اػبلفية عكست يف السلو 
كالعمل األديب يف ىذا البحث ىو قّصة  تبُّت يف شخصية  العمل األديب.

 القصَتة "اعًتؼ القاتل".
 
 الدراسات السابقات -ز

 ر، ليستابلنظر ألفريد أدل األدبية ربليلية نفسيةبحث ابلنسبة إىل ال  
من  ةشرح الباحثد ىذا، ستّزز البحث الذم سيبحث بعذكرت ألكؿ مرة. ليع

الدراسة يف موقع  عديد جورنل أك البحوث العلمية أاّلئي مكتشف ابستعمل ىذه
على  هاالنتائجككانت (. Google Scholar)حث العلمي من اعبوجل إنًتنيت أك الب
 : النحو التايل
 (Tritagonis)النفسية يف الشخصية معاكف  .1307أنيسا أمالية.  -0

على  األدبية فضبل عن اآلاثر نفسيةلتَتم ليي ابلنظر  يف الركاية عنك



03 
 

 

التعليم األدبية يف اؼبدرسة الثانوية. جورنل تعليم اللغة اإلندكنيسية كأدهبا 
. يبحث يف ىذا البحث عن الشخصية يف جبامعة اغبكومية جاكرات

ر. ابلنظر ألفريد أدل الركاية "عنك" لتَتم ليي. يستخدـ ىذا البحث
دراسة تشَت إىل الشخصية اليت مقتٍت هبا الشخصية معاكف كنتائج ىذه ال

ىو  يف سبيل تفوؽالكفاح يف الركاية "عنك" لتَتم ليي. كإتضح أف 
وبدث ىذا ألّف مبحث ىذه الركاية يدّؿ على  معظم يف ىذه الركاية.

حىّت يوجد أكثر من السلوؾ عائدات اؼبكافة كال  يةمكافة الشخص
 تستسلم أبدا.

الصراع . 1306. عريفة، سوسينو، كمهاراين إنتاف أندلسمااي نور  -1
دراسة الشخصية الرئيسية يف الركاية غّل النفس الككي ماداسارم : 

أدهبا جبامعة اغبكومية ك  األدبية. جورنل االندكنيسيربليلية نفسية 
 الشخصيةالنفسية يف  صراعلتحديد ال البحث ىذاهدؼ ي سيمارانج.

يف  النتيجة ىي،. كأّما األدبيةنفسيةؿ ربليل الساساان يف الركاية من خبل
ابلكفاح ابلبحث النفسية الذم سببتو ساساان هبدؼ أف يكوف  صراعال

ال تناسب على السلوكو. يسبب لنفسي، رىاب اإلجتماعي ا عن التميز
إرادة ساساان.  لك السلوؾ  ألنّو  مبوذج تولّيا عائلّي اليت هتاملمن ذ

 نفسوب يستصوبأف يهتّم بو دائما، ك  و يريدأنّ  كؽبذا السبب يشعر ساساان
 اػبوؼ اؼبفرط.لك يتّكوف حّقا على الّدكاـ، ككذ

 01الشخصية الرئيسية يف الركاية " .1306 اييف سوراي ماىيندرا. -2
. جورنل اللغة (رألفريد أدلدقائق" ألككا أكركرا )دراسة ربليلية نفسية 

اباي. يبحث ىذا جورنل عن أدهبا جبامعة اغبكومية سوراك  االندكنيسي
دقائق" ألككا أكركرا. كنظر  01يف الركاية "ر ألفريد أدلالشخصية ابلنظر 

إىل نفسية يف الشخصية الرئيسية ابظبى رينيو. من حيث تكافح من أجل 
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النجاح، يوجد رينيو كالشخصية اجملتهدة، إستقامة، إقتصاديّة، ترغب يف 
اة. مبلحظة غَت موضوعي من ربّد، ذبعل أف تستفيد فيها أحسن اغبي

شخصية الرئيسية تدرؾ أهّنا أمنّية كالرغبات البشرية لتكوف كاملة، 
نساف مستحيل أف تتحّقق ابلكامل. تدرؾ الشخصية الرئيسية أهّنم من اإل

متوافقة للوصوؿ إىل ؿبّجة. تتوّحد النفسية على ال بّد أف تعملوا ؿباكلة ك 
 إىل النجاح. مصلحة اجتماعية بناء  البشرية تستطيع أف ترشد هبا تتوّجو

على الًتكيز مصلحة اجتماعية يف الشخصية الرئيسية اليت توّضح أف 
تتحّقق الرغبات البشرية إذا وبتمل أف يتفاعل على ما يراـ يف البيئة 

توّضح مظهر النظاـ  االجتماعية. أسلوب اغبياة يف الشخصية الرئيسية
. القوة اػببّلقة يف الشخصيك  ة الرئيسية توّضح مظهر قّوة اػببّلقة اغباـز

 عالية.
لبشرية ابلنظر النفسية تركيب الشخصية ا .1304 .راجعف َتمانطاىو س -3

 . جورنل جبامعة سوانف أمبيل اإلسبلمية اغبكومية سورااباي.الفلسفةك 
البشرية الذم نظر إىل كجهة  الشخصية يبحث ىذا البحث عن تركيب

، كارؿ جونغ،  رألفريد أدل، فركيدسيغموند علم النفسية ابلنظر 
من تنظر   الشخصية مّث ىذه تركيب. كالشخصيات النفسية األخرل

من بعض  يف ىذا البحث، بُّت الباحث. ك كجهة نظر فلسفية
بشكل  الباحثمث خلص الشخصيات، ليفّهم اؼبعٌت الشخصية بنفسها. 

   كعلى كجو التحديد حوؿ الشخصية. عاـّ 
ر يف ألفريد أدلدراسة ربليلية نفسية  .1304 إيكا أكليفيا ديوم. -4

. جورنل بطريقة ىرمنيوطيقي "اغبلم طفلة اعبزيرة" لعابدة اػباليقالركاية 
يف ىذا البحث، رّكز على الدراستها  اؼباجستَت تعليم اللغة اإلندكنيسية.

الشخصية النفسية اليت تتّكوف يف الركاية " اغبلم طفلة اعبزيرة " لعابدة 
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. تبحث يف ىذه الركاية عن قصة الشخصية اليت تعيش يف اػباليق
بساطة، تكافح لوصوؿ حلمها حىّت قباحا. حصل يف ىذا البحث يدّؿ 

" لديهم اغبلم طفلة اعبزيرةعلى أهّنم من شخصيات يف الركاية "
 إستطاعات الذين يتضّمن على الشخصية النفسية. معظم من الشخصية

ر. ألفريد أدلنفسية ابلنظر غاين فحسب الذم لديو الشخصية ال
الشخصية النفسية الذم لديو غاين كالشخصية الرئيسية يف الركاية " 

البيئة يف صميم لك تؤثّر على الفطرة ك اغبلم طفلة اعبزيرة " أكثر من ذ
 اؼبوضوع. 

 
 منهجية البحث -ح

 اؼبناسبكاف البحث العلمي أف وباسب على حّقو إذا ابستخداـ اؼبنهج   
على أساس  ةاغبقيقة العلميّ ىي كيفية لتبحث  منهجية البحثثية. ابلدراسة حب

يف ىذا البحث   منهجية البحثلك، ها. لذاسب على حقّ ربك  البياانت اؼبناسبة
 كما تلي: 

 نوع البحث -1
 ،الوصفي اؼبنهجية اؼبستخدمة يف ىذا البحث ىي اؼبنهج الكيفي

 إنتاج البحث ء إجرالك البياانت من مصدر النصوص. ككذ الباحثة كجدت
هبذا اؼبنهج  ةستخدـ الباحثتالبياانت الوصفية بشكل كلمات مكتوبة. 

لك أف أتخد خبلصة. كسبكن ىذه اػببلصة أف ئا بتصنيف ذلشرح شي
 تسّهل يف إجراء البحث كاؼببلحظة. 

ىو البحث الذم يهدؼ إىل فهم ظاىرة عنما سببتو  اؼبنهج الكيفي
ثاؿ السلوؾ، اؼبنهج الوصفي يف من خبلؿ مبحث البحث على سبيل اؼب

ينتفع أف يشيّت اؼبنهج ا ك شكل الكلمات كاللغة، يف سياؽ طبيعيا خاص
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(. كأّما اؼبنهج الكيفي يف رأييو سوغيونو 5، ص. 1334علمّية )موليونج، 
يستخدـ ليبحث  ،(positivisme)ىو اؼبنهج الذم يستند إىل فلسفة حقيقية 
لباحثة كأداة األساسي، يّتخذ على حاؿ ؾبتمع البحث حيث كانت ا
. تقنّية صبع البياانت (purposive)مبوذج مصادر البياانت مفتعل كما ىادفة 
نتيجة البحث الكيفي الكيفي، ك  ىي التثليث، ربليل البياانت استقرائي/

 (.04، ص. 1337رّكز على اؼبعٌت بدال من إصباؿ )سوغيونو، 
ح األعراض ابلعامة يف خبلؿ عملّيتو،  البحث الكيفي أكثر يفص
دكاة رئيسية. البحث كأكالسياقية من خبلؿ صبع البياانت إبنتفاعها الباحثة  

نهج االستقرائي نظراّي على اؼببحث ماستعمل التحليل ك الكيفي الوصفي 
 (.54، ص. 1337)أغاـ، 
اؼبشكلة يف  للّ ربيناسب إىل فهم مذكور قبلو، تريد الباحثة أف   

نهج يظّن بو مناسبا ليبُّت أف نهج. ألّف هبذا اؼبالبحث ابستخداـ ىذا اؼب
 ألفريد أدلر.  يف القصة القصَتة ابلنظر  ةتصوير الشخصيرح يش

 ادلصادر البياانت -2
البياانت اليت تتواجد يف ىذا البحث تؤخد من مصدرين، كذلك 

  النحو التايل: على
 اؼبصادر البياانت األساسية ( أ

ثة ي البياانت اليت صبعها الباحاؼبصادر البياانت األساسية ى
(. كأّما بنسبة 45، ص. 1301مباشرهتا من البياانت )سسوانطا، ك 

 البياانت األساسية البحثية مت اغبصوؿ عليها من القّصة القصَتة
 إعًتؼ القاتل لتوفيق اغبكيم. 
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 اؼبصادر البياانت الثانوية  ( ب
در اؼبنّظمة أك اؼبصادر البياانت الثانوية ىي البياانت اليت تص 

(. كأّما 45، ص. 1301تصنعها اليت ليست من اؼبعاعبو )سسونطا، 
بنسبة البياانت الثانوية البحثية مت اغبصوؿ عليها من اؼبراجع اليت 
تؤّدم إىل اؼبصادر البياانت بقراءة الكتوب الذم يناسب هبا النفسّية 

 األدبّية اليت ترّكز إىل نظاـ النفسّية ألفريد أدلر.
 

 طريقة مجع البياانت -3
، ص. 1303البياانت ىي جهاز إلجابة األسئلة البحثية )دمحم، 

(.  يف كّل البحث، هبب صبع البياانت مقّدما مّث ربليلها. أّما طريقة 057
صبع البياانت فهي أىّم خطوات يف البحث، ألّف ىدفها الرئيسي ىو 

، ص. 0888قندليجي،)اغبصوؿ على بياانت الئقة، كديقة، كشاملة 
جبمع البياانت ىي بطريقة  ةستخدـ الباحثيت ت(. كأّما الطريقة ال76

 ستخدـ هبا على النحو التايل:تكالكتابة. أّما ابلنسبة اػبطوات اليت -القراءة
كالنفسّية األدبّية خباّصة  تقرأ الكتب اليت تناسب هبا النفسية الفردية ( أ

ليبتعد تفسَتا الذم  مرارا كتكرارا ألفريد أدلر ةتصوير الشخصيعن 
 يتناسب مع اؼبوضوع ما ربّدث عنو. ال
 تفّهم اؼبعٌت فضبل من كلمة أك كّلها. ( ب
 تقرأ مرّة أخرل لًتّكز الفهم على التفسَت إاّيه اؼبوضوع.  ( ج
تتعّرؼ من كلمة أك صبلة الذم وبتوم على عناصر اؼبعلومات  ( د

 اؼبوجودة يف الكتاب غبصوؿ على البياانت.
تبلحظ اؼبسائل ذات الصلة، فضبل عن اؼبعلومات اؼبتعّلقة بنظريّة  ( ق

 النفسية ألفريد أدلر.
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 طريقة التدقيق صالحية البياانت -4
صبلحية البياانت ىي أنّو كّل حاؿ أف تقتدر اثبات قيمة 
الصحيحة، هبّهز األساس حبيث أف يكوف تتبيقو، كأيذف لتقرير خارجية 

مقّررات )موليونج، كحياد اؼبوضوع ك  جراءالذم مفتعل عن ذبانس من اال
، (. إذا كانت أداة صبع بياانت صحيحة، موثوؽ هبا 213، ص. 1300

متجرّد ، ك لك البياانت سوؼ أيضا صحيحة، موثوؽ هباكمتجّرد، كذ
 (.53، ص. 1336 )انربوكو كأضبدم،

صبلحية يف ىذا البحث، ستستخدـ الباحثة بطريقة التدقيق 
 الثبلث اؼبراحل، كىي: ابستخداـ  البياانت

 ابستخداـ ماّدة اؼبراجع ( أ
أتييد ابستخداـ  البلزمة اإلخبارمّ ن حسّ ىذا اعبهد يقيم بو لي 

ىو هبّهز إبنقاذ  بحث عن ما يكفي من اؼبراجعلي .اؼباّدة دبراجع الكافية
 اإللكًتكنية ريدة، بواسطةاعب، ، اجملبلتمثل: الكتب مصادر البياانت

 اؼبكنية. كمبلحظةمثل   حقائق اؼبيداف مع
 التثليث  ( ب

 طريقة التدقيق صبلحية البياانتعلى منت دنزين التثليث ىو  
دـ (. كيستخ223، ص.1305)مولييونج،  ينتفع بو شيئا األخر الذم

 الطريقة. ىذا البحث ابلتثليث اؼبصدار ك 
 التثليث اؼبصادر (1

ة ارنىي اؼبق اؼبصادر ةطريقب ف التثليثاّ يفسح عن فاطاف   
اإلخباريّة اليت مت حبصوؿ على الثقة إعادة التحقق من درجة ك 

، ص. 1305الكيفي )مولييونج،  يف البحث الوقت كألة اؼبختلفة
223.) 
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 التقنية التثليث (2
التحقق من  ةطريقيستطيع بختبار مصداقية البياانت إل  

نية على اؼبصادر اؼبتسواي ابلطريقة اؼبختلفة. يف القياـ بتق البياانت
 التحليل. ك  التثليث، تتواجد البياانت بكتابة 

 (peer debriering)يتباحث مع اآلخرين  ( ج
، يقـو الباحثوف إبجراء عند اجراء البحوث عند اجراء البحوث،

مناقشة مع اآلخرين لتبادؿ األفكار أك اآلراء. كيتم ذلك من أجل 
لة اليت ذبرم أاغبصوؿ على االنتقادات أك التوصيات فيما تتعّلق ابؼبس

لك، دبناقشة تستطيع الباحثة أف يعلم نقص ذ حبثها. ابإلضافة
 البياانت. 

 طريقة حتليل البياانت -5
ربليل البياانت ىي عملّية أف تطلب كترّتب البياانت كما   

مبلحظة اؼبكنية، النظامي  اليت مت اغبصوؿ عليها من نتيجة اؼبقابلة، 
ف تسّهل فهما، كتبلغ النتائجها إىل كغَتىا من اؼبواد، حىّت تستطيع أ

اآلخرين. كقد يقـو بتحليل البياانت عن طريق تنظيم البياانت، يوّضحو 
إىل اآلحاد، يقـو ابلتوليف، يرّتب يف النمط، إختيار ما اليت ىي مهمة 

لك ذبرم اػببلصة اليت تستطيع أف ربكي إىل ستدرسها، ككذكاليت 
 (.113، ص.1336أشخاص آخرين )سوغييونو، 

 ةطريقة ربليل البياانت اليت تستخدـ الباحثيف ىذا البحث، ال  
أّف  مافىوبر ك  يسيل. يعتذر ممافىوبر ك  يسيليعٌت ابستخداـ األسلوب م

كهبّد ابستمرار حىّت سبّا.  تفاعلينشاط يف ربليل البياانت الكيفي يقاـ ب
 data)البياانت زبفيض يف ربليل البياانت الكيفي يعٌت،  نشاط
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reduction) ،عرض البياانت (data display)،/التحقيقك إستنتاج الرسم  
(conclusion drowing verifiying)   ،(.135، ص. 1336)سوغييونو 
 (data reduction)تقليل البياانت  (أ

 ،تقليل البياانت ىي تلخيص، كاختيار األشياء اليت ىي مهّمة
 ةاليت ستنخفض إعطاء صور كيطلب اؼبوضوع كمبط. عندئذ البياانت 

، ص. 1336)سوغييونو، تسّهل الباحثة ليستويف التايل ، ك كاضحة
فهي كما  تقليل(. كأّما فيما يتعّلق ابػبطوات اؼبتخذة يف ىذا ال136
 يلي:

تطلب البياانت ابلنسبة البحث اؼبذكور، بعد اؼبًتاكمة تبتدأ الباحثة  (0
 أف تلّخص البياانت اليت مت اغبصوؿ عليها.

 ر.الشخصية ابلنظر ألفريد أدلالبياانت اؼبتعلقة بدراسة  إختيار (1
 متعّلق بو يف القصة القصَتة.ك  موضوع الفرعييرّكب بناء على ( 2
 النظرم البحث.اليت ال تتعّلق بو ؾبتمع البحث ك اىل البياانت ذب( 3
(data display)عرض البياانت ب( 

عندما ما حدث فهم من خبلؿ تعرض البياانت، فيسّهل أف ي
 عرض البياانتيف البحث الكيفي،  مافكىوبر  يسيلم. ثالبح هبرم

الرسم البياين، كالعبلقات بُت يستطيع أف يقاـ بنموذج اؼبلّخص، 
، ص. 1336لك )سوغييونو، كما شابو ذ ـبطط انسيايب، الفئات
138.) 
 ىو:ك مث التايل ، زبفيضبعد من خبلؿ اؼبرحلة  

 ت اليت زبلّصت فيها.ترّتب البياانتبّسط ك  (0
 تقّدـ البياانت يف شكل القّصة.، ك ترّتب ابلًتتيب (1
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 (conclusion drawing/verification)التحقق البياانت ج( 
ؼبرحلة النهائي يف الطريقة ربليل البياانت ىي التحقق ا

البياانت. هبذا التحقق يقاـ بو إذا كانت اػببلصة األّكؿ اليت ما 
كيبكن أف متحّوؿ. يف البحث الكيفي، ، تذكر ال تزاؿ مؤقتا

اػببلصة اؼبكتشفة يبكن أف تتجاكب الًتكيز البحث منذ بداية 
 الدراسة. 

 كالتايل، ىذه اؼبرحلة ىي اؼبرحلة النهائي كىي:
 كفضبل، من متولّية اؼبذكورة ةلّص الباحثيبّسط، مّث زببعد ىبلّص ك 

 .قوؿالذم ما ت مقوّم مع البياانت الصحيحة عن
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
لك ىذا البحث وبتاج إليو ؼبفهـو ربليل البحث إىل أساس النظرم، ككذوبتاج كل 

صة القصَتة دبوضوع إعًتؼ القاتل كمجتمع البحث. كأّما ىذا الدراسة تستخدـ القّ 
ا لفهم اؼبقصود قبل تحديد ربليل خاصّ يهدؼ ىذا الفصل، لية.الدراسة نفسية األدب
 يلى: سيبحث كما اإلطار النظرملك لذربليل ؾبتمع البحث. 

 
 القّصة - أ

  ةالقصّ مفهوم  -1
أكؿ  الذمقصَتة، بشكل عاـ  قّصةأك  كالركاية  يايلاػبعند قراءة عمل 

ي على مواقف ر عامل القصة ىذا بشكل أساسيؤثّ  القصة. ىيالناس  نّبومن ي
على بناء  الناس كأذكاقهم على الكتب اليت ستكوف قرأة، أك يقرأ، أك قرأ.

تعة، فبك مثَتة لبلىتماـ، الكتاب  أفّ ة اليت عادة ما يرل الناس ظركؼ القصّ 
لك. غَت ذأك  عادمّ أك  فبلّ افًتاض ىو مثل  ياأك ردبا عكس، مثَتة لئلعجابك 

 ة.كبو القصّ  لدافع من قبل الفضويلا علىكف اػبياؿ أكثر يقرأالناس الذين 
)نورغينطارا،   كالسركر لقلب القارئاإلقتناع سوؼ ذبعل قّصة حينما يقرأ ال

 (.78، ص. 1301
 تمّ تلؤلحداث اليت  حكايةا ة على أهنّ القصّ ( 0863:24يعّرؼ فورسًت )

على ما تكوف قادرة  كعادة ة مثَتة لبلىتماـقصّ ال .يف ترتيب زمٍت عمداترتيبها 
( 0855:01لك تعّرؼ كٍّت )بعده. ككذ دثاعرفة استمرار اغبؼببط القارئ ر 

األحداث اليت ربدث على التسلسل الزمٍت اؼبعركض يف عمل كأّف القّصة  
 ابغبقيقة. حدث كاحد كقع بعد حدث آخر ة،يف القصّ تكوف لذا . يايلاػب
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ارا، )نورغينط للقارئاألفكار ، ك ف ينقل شيئااؼبؤلف قّصة، يريد أتحّدث ي
 (. 80، ص. 1301

االساسية يف ىي من ( يؤّكد على أّف القّصة 0863:22يقوؿ فورسًت )
 ألفّ . ال يبكن أف يتحقق كجود اػبيايل. بدكف عناصر القّصة، يايلاػبعمل 
إىل  اليت تقّدـ فيها، االضافة د أـ ال القصةجيّ . ة ىي جوىر عمل خيايلالقصّ 
على عناصر ؿبّرض اآلخر  سوؼ تّؤثر هتا،لقراء اسيحفز شخص، ذلك

 (. 031، ص. 1307نورغينطارا، )
األنواع النثرية يف األدب العريب منذ  من أىمّ  لحدىي إة العربية القصّ 

عصر اغبديث، كؽبا أنبية كبَتة، حيث إف اآلابء وبكوف ال إىل العصر اعباىلي
كقبد أف تراث األدب العريب حافل أبشكاؿ  القصص القديبة ألطفاؽبم،

ة يف االصطبلح األديب اؼبتداكؿ مل تستقر على القصّ . عةثَتة كمتنوّ ك  قصص
ة، القصصي بعامّ  تستعمل للداللة على مشتمبلت الفنّ  كأحياان د،ؿبدّ مدلوؿ 

للداللة على  تستخدـيف بعض األحياف كغَتىا. ككذلك  من ركاية كحكاية
 (.  021، ص. 1304)ابدشاه،  نوع من الفنّ 

القصص كثَتا، كنشأ قصص الوعظ، كىي  كيف عصر بٍت أمّية مبت
اهبا حىّت تتناكؿ جانبا خاّصا يتصل ابلدين، كيصّور األماـ السابقة كما أص

مّث يف العصر العباسى،  (.25، ص. 0880عظة )اؼبغريب، يكوف عربة ك 
نشطت الًتصبة عن اللغات القديبة كاليواننية، كالفراسية، كاؽبندية. توجد 

لك ظهرت لماء اؼبشهور ىو ابن اؼبقّفع، كذمن عقصص كليلة كدمنة ترصبة 
 القّصة يف عصر العباسي. 

ار يف كتابو "األدب حجيقوؿ طاىر كتعريف عند األدابء، كأحد منهم 
ة حبيث نفهم  للقصّ  ربديدا شامبلنعطي  من الصعب أفأنّو  كاألنواع األدبية"
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رؽ بُت الركاية ما ىو الف كفعبل إمكانيات ىذا النوع األديب الذم مل يثبت كلّ 
 (. 88، ص. 1333)حجار،  ة القصَتةكالقصّ 

لغة ىي اليت تكتب. كاعبملة من الكبلـ، كاغبديث، كاألمر، القّصة 
كاػبرب، كالشأف. القّصة ىي ؾبموعة من األحداث عن شحصية أك أكثر، 
كقف )حسب( ترتيب كزمٍت كترابط سبيب بصورة مشوقة، مستعمبل السرد 

 (.رشادم، د.ت :1300 ،ضيف)كاغبوار. 
القّصة ىي األدب يقـو بفرد كاحد كقاؿ رشاد رشادم يف كتابو أّف 

كيتناكؿ فيها جانبا من جوانب اغبياة. كىبتلف موضوعها إبختبلؼ ثقافة  
كتاهبا، كإذا تناكؿ القاص حداث من أحدث اغبياة أخضعو ألسلوبو كفكره، 

دركها فبّا نقرأ يف قّصتو كمن ىنا أييت إختبلفو عن غَته. مّث من صورة اغبياة ن
، 1305)أبصار،  إدراكا عقليا، كمن ىنا أييت الفرؽ بُت القّصة كاؼبسرحية

 .(8ص. 
القّصة حداث أك أحدث قد تكوف من الواقع اغبياة كقد تكوف متخيلة 
كلكّنها فبكنة الوقوع، أّما قّصة يف أدب يسّمى ب)البل معقوؿ( فإهّنا نوع من 

، 1305)األبصار، تفت إليها ػبلوىا من الفائدة العبث الفكر وبب أال يل
 .(8ص. 

، أبوّ  حسن) ىيأربعة  أنواع القّصةكانت ك أّما القّصة لديها نوع، 
 :(01، ص. 1303

: تدكر حوؿ مشهد صغَت، أك لقطة عجلى، أك ؼبسة  يةالقصص ( أ
فنية، أكؾبرد فكاىة، أك لوحة يودعها الكاتب شحنة عاطفية أك انطباعا 

اء موقف أك إحدل مفارقات اغبياة، كغالبا ما تفتقد دعائم كقتيا إز 
القصة القصَتة كمقوماهتا من حدث انـ كحبكة فنية كشخصية متطورة 

 .كتتو فر فيها عنصر التشويق اليت تعتمد على اؼبفاجأة كفكرة عميقة،
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: تعاًف جانبا من اغبياة تقتصر على سرد حادثة أك بضع  القصة القصَتة  ( ب
َتة يتألف منها موضوع مستقل بشخصياتو كمقو ماتو؛ حوادث قص

انضج من كجهة التحليل كاؼبعاعبة كيعتمد على براعة القاص، إذ أف 
ؽبا بداية أك  تاجملاؿ ضيق كؿبدكد، فلذلك يتطلب الًتكيز الفٍت، كليس

 أك ظاىرة أك بطولة. ةهناية، كتدكر حوؿ مشهد
ها يعاًف القاص جوانب كالركاية، كفي  ص: تتوسط بُت القص القصةج( 

أرحب، كيبكن أف يطوؿ الزمن كسبتد اغبوادث، كيتواىل يف تطوىا شيء 
من التشابك كالتعقيد، كتطلب فيها الناحية الفنية، كقد تبٌت على سلسلة 
أحداث مرتبطة، تتوجو الغاية فيها كبو الشخصيات أكثر من اؽبتماـ 

 ابلوقائع.
طوؿ كاستغراقا يف الزمن كامتدادا يف اؼبكاف ع الدبية ا الركاية: تعد أكرب النو د( 

كتتطور  يف اغبدث، حيث تتواىل فيها الوقائع كتتداخل اغبوادث ككثرة
الشخصيات، كفيها يعاًف القاص موضوعا كامل أك أكثر زاخرا ابغبياة، 

كقد أمّل حبياة البطل أك األبطاؿ يف مراحلها  كال ينتهي القاص إاّل 
 اؼبختلفة.

 
 صريةقّصة القال -2

 هتازانوع من األجناس األدبية العاؼبية، ؽبا مي قصصالقصة القصَتة أك ال
 كخصائصها األدبية اليت ميزهتا عن غَتىا، فهي عمل أديب يقـو على تصوير

مكثفا، يساير ركح العصر من سرعة را من جوانب حياة الفرد تصوي جانب
اليت دخلت اللغة  كتركيز، فلفظة قصة ليست من األلفاظ اعبديدة كدقة كإهباز

ف  كإث األديب كالعلمي العريب القدًن، اكرد ذكرىا يف الًت  امبّ كإالعربية حديثا، 
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ت كثَتة نتيجة اعليو تغيَت  أكاالصطبلحي قد طر  كاف مفهومها اللغوم
 .لبلتصاؿ ابلثقافات األجنبية

ة ي من اؼبعاجم الّلغو َتة يف كثَت كرد مصطلح القصة القصمفهـو اللغة، 
ف القصة يث كرد تعر ينها معجم لساف العرب البن منظور حيكر من بكاليت نذ 

، كتعٍت َتراد اػبرب كنقلو للغيك ئا بعد شيء، ييف مادة )قصص( "تتبع أثر ش
القصة القصَتة ىي فن اؼبفهـو اإلصطبلحي، ". أّما ضا اعبملة من الكبلـيأ

فالقصة  ،ٌفبن صا ىيمراكما جاء يف قوؿ إلب نثرم أديب كافد إلينا من الغرب،
كللمصطلح الفرنسي  short storyأك األقصوصة ترصبة للمصطلح اإلقبليزم 

nouvelle ؿباكالت  فهي شكل فٍت حديث طارئ يف األدب العريب ابلرغم من
مبدكعة ) بعض النقاد العرب البحث لو عن جذكر يف األدب العريب القدًن

 .(1306مرًن، ؛1307كقنود، 
)سومرجا كسيٍت،  قصَتة نسبياية اػبيالية  ىي قّصة نثر  القصة القصَتة

عند معجم اإلصطبلح األديب ىي  القصة القصَتة(. 23، ص. 0880
 حالة كاحدةعن شخص يف اػبلفية ك  القصة اليت تعطي انطباعا مهيمنا كاحد

لك عند معجم اإلندكنسي الرئيسي (. ككذ43، ص. 0883، درامية )زيدا
  03333مقاالت قصَتة )أقل من ىي  القصة القصَتة ( أّف 1337:172)

موضعّية )اتاتغ، ز على شخصية ك كّ كتر انطباعا كاحدا  اليت تعطي كلمة(
ا أيضة القصَتة هبب أف يكوف عدد الكلمات يف القصّ (. 00، ص. 1303

 (.65، 1336)ستنطاف،  من الركاية أقلّ 
على ة، نظرة عامة على األحداث أك القص لديها القّصة القصَتةفطبعا 

. ىناؾ العديد من التعاريف مث ابلطبعّ ، جدا كقصَتة للغاية مكّوف موجزة الرغم
ة قصَتة جيدة ربتوم على الكلمات عادة تكوف قصّ  ،قصَتالكعمل أديب 
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اؼبؤلف  يقصدالرسالة اليت س للغاية، حىّت كمتحم قوية، كاعبمل الصحيحة
 القارئ. فؤاد سوؼ يكوف أكثر شعرت يف

(، قّصة القصَتة ىي 1334:03غينطارا )نور  دغار اآلف بو يفكقاؿ أ
 ما مل بُت نصف إىل ساعتُت،كبو   اليت تتم قراءهتا يف جلسة كاحدة،القّصة 

القصَتة ؽبا القرأة الركاية. كذكر نورغينطارا أّف القّصة  ن من اؼبمكن القياـ بويك
األكثر، بشكل الضمٍت فبا وبكيها.  التعبَتاليت تقدر على  ة،خاصّ  فضيلة
اليت تستطيع  نثريةال ّقصةالقصَتة ىي  القّصة أبفّ ، (1333:8)سايويت تقوؿ 

 القارئ. نفس يفالقّصة أف ربّرؾ التأثَت كفيها تكوف  يف جلسة كاحدةأف تقرأ 
فيما يقرأ القّصة جلسا كحدا  انطباع كاحد علىيبكن اغبصوؿ ، كبعبارة أخرل

 (.00، ص. 1303)اتاتغ، 
وبكم بناء على عناصر الداخلية دبعٌت قصَت ال، تعريف القصة القصَتة

، حبكةقّصة القصَتة لديها شخصية، لك . إضافة على ذدةغَت اؼبعقّ خاّصة 
 ( أبّف القّصة القصَتة ىي قصة0870:23خلفية احملدكدة. عند ظبارجو )

. يقوؿ وبتوم على حدث كاحد أك أتثَت كاحد للقارئ، قصَتة نسبياخيالية، 
كلديها  خياليةلقّصة القصَتة ىي القّصة ( أبّف ا0873:027اترغاف )

)فوجيونو،  دث كاحداح علىز كتًتكّ ،  جيزك اؼبشكلة ـبتصر، كاضح ك 
 (. 8، ص. 1305

ىي شخصيات موصوفة من تيغراىا حوريف، قّصة القصَتة ايقوؿ س
 فيهالذلك مهما حدث  .ابلّدكرمن األحداث ك  ،خبلؿ سلسلة من األحداث

ز تركّ أف  القصص على ربتومقّصة القصَتة  ،ببساطة ا.أك استكشاف خربة 
(. كحُت يقوؿ عزيز يف  086، ص. 0877)سيمي،  دث رئيسيااغبعلى 

كتابو "األدب العريب كترىبو، بيّنو أّف القّصة القصَتة ىي أحد من فّن اعبميل 
اليت رجاء أكمؤمل،  من قصص الفرح كاغبزف، أّما ،اغبياةيف كصف األحداث 
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اللطيف  ايلخيّ ، ك رمز ذك معٌت، عميق كشفب مّرةكشف ليعت اؼبؤلف دفّ 
 (.02، ص. 1335)زراييت، 

الواقع يف يعٌت اػبّيلي.   االساسية من القّصة القصَتةلديها اػبصائص 
معّرض  الذمك  مؤّكد انطباعالوىم من الواقع ك  ،(قصَتة قّصة) اعماؿ اػبيايل

 (.167ص. ، 0878)كيلك ككرين،  كاقع اليومية من ليس دائما، لقارئل
أساس الواقع  علىث عن االحداث اليت كقعت القصة القصَتة ال تتحدّ 

يّا القصَتة خيال القصة على الرغم  أفّ ، كلكن ابغبّق تتكّوف اؼبؤلفا. اغبقيقي
ما  حقيقةالقصَتة مكتوبة على أساس كاقع اغبياة. القصةكلكن فحسب، 

لك ذوبدث مثل كلكن قد ، ة القصَتة يف الواقع مل وبدثيقاؿ يف القصّ 
 (.  26، ص. 0878)كيلك ككرين، 

ىي  قصة القصَتةأّف  القصة القصَتة تستطيع أف تتمّ لذلك بشكل عاـ 
أك الوبدث  خيايلىذا ىو ، قصَتة نسبياحّجة(  ليس ربليلة أك حكاية )قصّ 

  .(20، ص. 1337)أّمى  يف معيشة وبدثكلكن تستطيع أف  حقا،
 نبا يُتن أساسية تقـو على عنصر َت صكمن ىذا القوؿ قبد أف القصة الق

ة منها أك وباة أك شر يات، فهي تتناكؿ قطاعا من اغبياألحداث كالشخص
 .ةيومياة اليط من اغبيحدث بس
 القصَتة للقصةك قاؿ قصة شخصية أك قصة حدث أك غَت ذلك، فت

 :(05، ص. 1306، مرًن) :بينها كمن عديدة أنواع
تلك النواة اليت تتألف من  كيقصد بقصص األسرة:  قصص األسرة ( أ

الوالدين كاألبناء، كىي البنية األكىل اليت تكوف مع مثيبلهتا ؾبتمعا لو 
خصائصو كصفاتو اؼبميزة، كمعظم ىذه القصص من سوراي كمصر 
كالعراؽ، بينما جاءت البقية من ببلد عربية أخرل من لبناف، كفلسطُت، 

صص ألواان من أحواؿ كالكويت، كالسوداف كاؼبغرب، كقد عرفت ىذه الق
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 األسرة يف ىذه األقطار، ككأهنا تتحدث عن ؾبتمع كاحد متكامل يف 
خصائصو النفسية كالسلوكية، فبا يؤّكد سباثل ؾبتمعاتنا العربية يف كثَت من 

 خصائصها.
أبطاؿ ىذه القصص بعامة يبثلوف معظم : القصص العاطفية )الغرامية(  ( ب

العاديُت، كتتصف ىذه القصص أطياؼ اجملتمع، كىم من األشخاص 
بشيء من الركمانسية، كيظل ىذا اغبيز يف ىذه القصص ؿبكوما 

 ابلعادات كالتقاليد كاؼبثاليات األخبلقية.
: اؼبقصود هبذه القصص ىو تلك القصص اليت نشرىا   قصص اؼبغًتبُت ( ج

كتاب عاشوا خارج حدكد الوطن العريب، كنرل اؼبغًتب من خبلؿ 
عا، فقد ارتباطو بوطنو األـ كمشاعر اإلحباط كاليأس قصصو إنساان ضائ

تغلب على قصصهم، كبطلها يعاين من مشكلة الفراغ، كتكاد معظم 
ىذه القصص تتماثل بتحليلها اجًترا الذكرايت كعواطف كمشاعر حزينة 

 ال ذبد مربرا كاضحا يستحق أف تغزكىا إليها .
لكاتب يف قصصو أنواع القصة القصَتة تربز من خبلؿ أعماؿ ا فكلّ 
 .كيظهر كل نوع من خبلؿ خصائصو الفنية اليت سبيزه عن النوع األخر القصَتة،
 

 عناصر القّصة -3
، 1307 مبدكعة كقنفود:) تكوف عناصر القّصة األدبية سبع عناصر

 : (04ص. 
 اغبدث ( أ

و تنمو اؼبواقف ية، ففَت عّد اغبدث أىم عنصر يف القصة القصي 
وجد يك  اؼبوضوع الذم تدكر القصة حولو. ات، فهويكتتحرؾ الشخص

 اف، نبا اؼبعٌت كاغببكة:يللحدث القصصي عنصراف أساس
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ة، فهو عنصر أساسي، كجزء ال َت ة كبياؼبعٌت : للمعٌت يف القصة أنب (0
فإف الفعل كالفاعل،أك اغبوادث  ،نفصل عن اغبدث، كلذلكي

 ب أف تعمل على خدمة اؼبعٌت من أكؿ القصة إىلهبات يكالشخص
بل على اغبدث، ككانت يآخرىا، فإف مل تفعل ذلك كاف اؼبعٌت دخ

 القصة ابلتايل ـبتلفة البناء.
تم يجة ك يؤدم إىل نتياغببكة: كىي تسلسل حوادث القصة الذم  (1

 َتّما بتأثات، كا  ي الشخصُتق الصراع الوجداين بيىذا عن طر 
منظور رشاد رشدم  ة، كمن كظائف اغببكة منياألحداث اػبارج

ة ال تعدك أف ي أف اغبكاُت"إاثرة الّد ىشة يف نفس القارئ، يف ح
اثرة  حب االستطبلع كا  ُتو، كبيتكوف إاثرة غبب االستطبلع لد

 ". الفٍتَتث التأثي من حَتبة أك الدىشة فرؽ كبراالغ
 (اؼبوضوع)اػبرب القصصي   ( ب

ست كل األخبار يعٍت نقل األخبار، كلياػبرب يف األصل اللغوم 
ة، إذ" للخرب الفٍت القصصي يا أخبارا فنيومي نسمعها أك نقرأىا اليّت 

تحقق ىذا األثر إال إذا صّور يا، كال يدث أثرا كلوبشركط أّكؽبا أف 
 . ا من خبلؿ اؼبقدمة كالعقدة كاػباسبة"يحداث متنام

 : ة ىييكللخرب القصصي عناصر أساس
ة يعظمهم على أنبة يف مَت تفقنقاد القصة القصية( : ياؼبقدمة )البدا (0

ق كاإلاثرة ية التشو يوسف الشاركين على أنبيمقدمتها، كقد شّدد 
ة ذلك أف براعة االستهبلؿ تشّد القارئ إىل ييف مطالع القصة الفن
س كل كاتب بقادر على شد القارئ ية، كليمتابعة األحداث التال

عّرؼ بشخوصو كبعض يقو، "فعلى القاص يف اؼبقّدمة أف يكتشو 
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ىتماـ مشاعر القارئ إ َتة تثيقة فنيصفاهتم، كذلك بطر مبلؿبهم ك 
  كتدفعو إىل متابعة قرأة النص القصصي".

عرفها يىي تشابك األحداث كتتابعها حىت تبلغ الذركة ك العقدة :  (1
 ". ةينو معٌت السببيربط بيوسف الشاركين أبهنا "تتابع زمٍت ي
د يغ ذركة التعقة، كتبليالنهاية : بعد أف تتشابك األحداث القصص (2

ات كىي تعترب ي الشخصَتتضح من خبللو مصيتتجو كبو انفراج 
ة، فهي "مرتبطة ارتباطا َت ا من صلب القصة القصيجزءا أساس

ج القصة كال بناءىا، ألف يتفكك نسيتها حىت ال ي ببداايعضو 
ة اليت ربّدد يتطور اغبدث ضركرم يف دفع ؾبراىا إىل ىذه النها

ـّ صبعا دكافعو كحوافزه" معٌت اغبدث، كتكشف عن ، كألهنا تكوف 
تحّدد من خبللو اؼبعٌت الذم أراد الكاتب أف يللحدث القصصي 

 عرب عنو.ي
 النسيج القصصي ( ج

نسيج القصة ىو األداة اللغوية، اليت تشمل السرد كالوصف 
كاغبوار. ككظيفتو خدمة اغبدث، إذ يسهم يف تطويره كمبوه إىل أف يصَت  

ات أعمالو يًتؾ الفرصة لشخصيميز، كعلى القاّص أف كالكائن اغبّي اؼب
كنها أف يبحىت  ة أف تتحّدث بلغتها كمستواىا الفكرم،يالقصص

ة. كفيما أييت عرض موضوعي لبعض عناصر نسيج يعة منطقيتكتسب طب
 القصة، كسنتناكؿ اؼبوضوع من حيث السرد كالوصف كاغبوار.

قصصي األساسية، حيث السراد : يعد السرد أحد أركاف النسيج ال (0
 يسهم يف الربط بُت أجزاء القصة كتتابعها، تتابعا فنيا متينا. 

ر العامل اػبارجي، أك يالوصف :كما ىو معركؼ أف الوصف تصو  (1
و يو الّتشابيالداخلي من خبلؿ األلفاظ كالعبارات، كتقـو ف
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 فتويقي ككظيت مقاـ األلواف لدل الرّساـ، كالنغم لدل اؼبوساكاالستعار 
 جها .ين نسيها، كتكو يئة اليت ذبرم أحداث القصة فيخلق الب

قـو بدكر يك   ات يف قصة ما،ي الشخصُتث بيتبادؿ اغبدياغبوار :  (2
ل الذم يّفف من راتبة السرد الطو ىبث إبمكانو أف يىاـ يف القصة، ح

قًتب من لغة يعل النص هبشعر القارئ أك اؼبتلقي ابؼبلل، فاغبوار ي
 الواقع أكثر.

 ( الشخصية د
ىي تلك األدكار اليت يناط القياـ هبا إىل شخصيات القصة، فهم 

 اؼبكلفوف ابغبدث اؼبتحرؾ الفاعل. الشخصيات تنقسم إىل قسمُت:
الشخصية اثبتة: ىي اليت سبّر عليها أحداث القصة دكف أف تؤثر فيها،  (0

 فهي من بداية القصة نفسها كيف هنايتها.
بوضوح األكؿ كىلو كإمبا تتضح  ال تظهر الشخصية النامية : اليت (1

 تتكشف مع سَت األحداث كتطورىا.ك 
يؤخذكف من اغبياة عادة، كوبرص على عرضها كاضحة يف األبعاد 

 : التالية
من طوؿ كقصر كبدانة  البعد اعبسمي : كيتمثل يف صفات اعبسم (0

 ككبافة كذكر أك أنثى كعيوهبا، كسنها.
يف انتماء الشخصية إىل طبقة إجتماعية  البعد اإلجتماعي : كيتمثل (1

كيف نوع العمل الذم يقـو بو كثقافتو كنشاطو ككل ظركفو اؼبؤثرة يف 
 كىواايتو. ،كجنسيتو ،حياتو، كدينو

البعد النفسي : كيكوف يف اإلستعداد كالسلوؾ من رغبات كآماؿ  (2
  كانطواء أك انبساط.كعزيبة كفكر، كمزاج الشخصية من انفعاؿ كىدكء 
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  ق( األسلوب 
 عن موقفو، َتستعملها الكاتب يف الّتعبيقة يإّف األسلوب ىو طر 

زة يزه عن سواه، كيف ىذا تقوؿ عز ية اليت سبيتو األدبيكاإلابنة عن شخص
ئتو يستوحي أسلوبو من مصادر متنوعة، أىّم ىا بيدف أف الكاتب "يمر 

 ."سو، كذباربو كمواىبويكثقافتو، كمبلحظاتو كأحاس
ة، فهو يز ببعض اؼببلمح الفنيتمية فَت ب القصة القصأما أسلو 

اؽ أك اغببكة كىذه اػبطة تبدأ عادة يأسلوب مبٍت على خطة تعرؼ ابلس
تتأـز األحداث إىل أف تصل إىل  ثيدبقدمة تنتقل منها إىل اغبادثة، ح
 ة اػباسبة.يعترب هنايذركهتا، مث تصل إىل اغبل الذم 

 اؼبكاف كالزماف  ( ك
ماف ىو زماف كمكاف كقوع األحداث. كيف الزماف يربز اؼبكاف كالز 

 غالبا يف القصص التارىبية كيف التغَت الشكلي كالنفسي للشخصيات.
 ز( الفكرة

الكاتب نفسو فيما يهدؼ إليو من كراء قصتو، كىي من تقود 
ال إذا د الكاتب أف يقتنع بو القارئ، إما يريالعمل حبيث يصبح اغبل 
يف سبيل الفكرة، كسَتراألشخاص على غَت ما  زبلى الكاتب عن الفنّ 

لك ىدؼ اإلمتاع كانحية أخبلقهم كأحواؽبم، فإنو ىبطيئ بذتقتضيو 
اغبياة يف قصتو، كىو إذا انبل الفكرة كزبلى عن اؽبدؼ يف سبيل الفن 

لك أف الفن متعة يف عامل من الفراغ كاألشاء، كذ اجملرد، كيزج كتابتو
عزؿ عن األخرل، غَت أف الفكرة هبب أف كفائدة، ال تقـو الواحدة دب

خفيا خفيفا فيصتخلصها القارئ اصتخبلصا كال  تنسبا يف القصة انسيااب
 يصرح هبا الكاتب تصروبا.
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البد من كجود فكرة يسعى اليها الكاتب فالقصة  ملخص الفكرة 
مالفكرة اليت يسعى  كأمهما بلغت من صباؿ سيتسأؿ القارئ ماؽبدؼ 

 اليها القاص.
 

 توفيق احلكيم -4
لديو يف إسكندرية.  0787أكتوبر سنة  8كلد توفيق اغبكيم يف التاريخ 

ككاف من النخبة  ،كالد إظبو إظباعيل اغبكيم كىو قد سلك النيابة كالقضاء
من أّمو ضيعة الكبَتة. اؼبمتازة اليت أّلمت ابلثقافة القنونية دبصر. ككرث الوالد 

، كقًتاف تعلم كانتظم يف كظائف القضاءفهو يعّد من أثرايء الفبلحُت كقد 
بسيدة تركية، أقباب منها توفيقا، ككانت صارمة الطباع، تعتز بعنصرىا الًتكي 

)صايف  أماـ زكجها اؼبصرل، كتشعر بكربايء ألحد ؽبا الفبلحُت من أىلو كأقاربو
 .(22، ص. 1307ألف، 

جات، كقضت أاّيمها األكىل مع الطفل بُت ىؤالء الفبلحُت يف الدنل
فكانت تعزلو عنهم كعن أترابو من األطفاؿ، كتسد بكّل حيلة أم طريق يصلو 
هبم. كلعّل ذلك ما جعلها يستدير إىل عاؼبو العقلي الداخلي، كإذا كانت تعّلق 
يف كجهو كّل ابب من الباب اليت تصلو بعلم اػبارجي. حاكؿ فيو أف وبّرر نفسو 

مل يستطيع إال حدكد ضيقة كلكّنو  من كاثؽ أّمو كحياة انفراد اليت أخذهتا،
  (.23، ص. 1308)عُت، 

كحينما بلغ السبعة يف عمره، اغبقة أبوه دبدرسة دمنهور اإلبتدائية. كظّل 
اليت  هبا ردحا من الزماف، حاكؿ فيو أف وبرر نفسو من كاثؽ أّمو كحياة اإلنفراد

مو اإلبتدائي لك إال يف حدكد ضيقة، كؼبا أمت تعليأخذتو، كلكّنو مل يستطيع ذ
رأل أف يرسلو إىل القاىراة ليلتحق إبحدل اؼبدارس الثانوية، ككاف لو عماف 

مدرسا إبحدل اؼبدارس اإلبتدائية، أّما الثاين فكاف طالب يشتغل أحدىا 
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دبدرسة اؽبندسة كانت أخت تقيم معهما. فرأل أبوه أف يسكن مع عميو كعمتو 
أّمو شيئا من حرية، فأخذ  لو بعده عنليساعده على التفرغ للدرس، كحا

 ابؼبوسقي كالتوقيع على العود. 
اؼبراىق قد عٍت ابؼبوسقي فإنّو أخذ ابلتمثيل كاإلختبلؼ إىل ككاف الفىت 

فرقة اآلخر، يف ىذه األثناء أمّت تعليمو الثانوم كالتحق توفيق دبدرسة اغبقوؽ يف 
  .لوالقاىرة. ككانت مواىبة األدبية قد أخذت تستيقظ يف قلبو كعق

كيستعذف ألبيو سفره إىل ابريس  0813زبرّج توفيق اغبكيم يف عاـ 
إلكماؿ دراستو يف القانوف. ككافق األب على رغبتو، كىناؾ أمضى أربع سنوات 
مل يعقف فيها على دراستو القانوف، كإمّبا عقف على قراءة القصص كرائع 

 (.23، ص.1307األدب اؼبسرحى يف فرنسا كغَتىا )صايف ألف، 
ىو قّصة القصَتة دبوضوع "إعًتؼ  توفيق اغبكيممن كأحد أعماؿ  

أريٌت هللا كىذه األعماؿ  القصَتة ةؾبموعة من القصالقاتل" اليت أعماؿ من 
 مشهور يف مصر. 

 
 النفسية األدبية - ب

علم النفس األديب ىو االنضباط بُت علم ( 05: 1337عند إندرسوارا )
إهنا دراسة لؤلدب الذم يعتقد أنو يعكس  ابإلضافة إىل ذلك، النفس كاألدب.

نفس كمثلى  حقيقةدراسة علم النفس األديب  العمليات كاألنشطة النفسية.
للغاية،  صبيلةعندما يكوف تعلم ىذه اؼبعرفة  (.ذاتيةمن الداخل ) اإلنسانيةدراسة ابل
 (.48، ص. 1303نساين )مندركؼ، يبكننا أف نفهم عمق النفس اإلك 

أكال من  بثبلث طرؽ، ية فهم ىذه النظرية النفسية لؤلدبتكوف اػبطوة يفل
مث ربليل للعمل األديب. اثنيا، من خبلؿ ربديد  خبلؿ فهم نظرايت علم النفس،

مث ربديد النظرايت النفسية اليت تعترب  البحث، كموضوعأكؿ عمل من األدب  
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 )إندرسوارا، ا، احبث عن نظرية كموضوع البحث. اثلثذات صلة لبلستخداـ
 (.78، ص. 1337

اؽبدؼ من علم النفس األديب ىو فهم اعبوانب النفسية اؼبوجودة يف العمل 
التناقضات ا، فهم تغيَت كمثلي اجملتمع الذين ي  من خبلؿ فهم الشخصياتاألديب 

 ، اؼبخصوص الذم يرتبط مع النفسي.كغَتىا من اؼبخالفات اليت ربدث يف اجملتمع
 :  شياءعدة أاألدبية متأثرت من  الشخصية

العمل األديب ىو ابداع من عملية النفسي كاألفكار اؼبؤلف الذم ىو يف حالة  -0
 شبو كاعية )البلكعي( الذم يسكب بعد ذلك بشكل كاع.

دراسة علم النفس األديب ىي دراسة تبحث يف التأمل النفسي يف الشخصيات  -1
سبب اؼبشكبلت حبيث يشعر القارئ ابؽبدكء ب، اليت قدمها اؼبؤلف هبذه الطريقة

 و متورط يف القصة. أنّ أحياانالنفسية للقصة اليت تشعر 
كفقا لويليك ككرين حبيث يكوف للمصطلح علم نفس األدب أربعة معاين 

دراسة ، كىي دراسة علم النفس للمؤلف كنوع أك شخصي(، 83: 0882)
ىي القانوف ك ، كالقانوف مبوذجالتأثَت األديب على القارئ يف دراسة بّلقة، اػب العملية

 .(45. ص. 1303، )مندركؼ النفسي اؼبطبق على األعماؿ األدبية
البحث وضوع ممن خبلؿ األدب علم النفس عن طريق البحث يف يبحث 

م بو طريق البحث يف اؼبوضوع يقيأك يبكن أيضا ، من قسم األدب اػباصة هبا
 يستطيع أف يبحثحبيث يبكن يف كقت الحق  )اؼبؤلف( من العمل األديب.

أك يبكن أيضا تبحث . األديب أعماؿ نفسو يف كتابةباؼبؤلف على السلوؾ 
 .األديب الشخصية اليت ربكي يف أعماؿ
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 تعريف الشخصية -1
عترب أساس دراسة علم النفس. شخصية ىي كحدة اغبياة النفسية. كيال

كمن اؼبعركؼ أّف األفراد ىبتلفوف فيما بينهم من كّل حيث تكوين كّل منهم، 
و ال يوجد أم فردين متشاهبُت تشاهبا اتما على اإلطبلؽ بل لكّل كأنّ 

شخص طابعو الفريد الذم يبيزه عن غَته، كمن أجل ىذا قبد كثَتا من 
 ( 2، ص. 0885اإلذباىات يف علم النفس )دمحم عويضة، 

معٌت الشخصية من أشد معاين علم النفس تعتقدا كتركيبا ألنّو يشمل 
الوجدانية كالعقلية كاغبلقية يف حالة تفاعلها بعض صبيع الصفات اعبسمانية ك 

كتكاملها يف شخص معُت يعيش يف بيئة إجتماعية معينة، كىذا كبن ندرس 
 (. 258بعض مظاىرىا يف السلوؾ )مراد، ص. 

أسلفنا أف الشخصية انحية أخرل غَت انحية الشعورية كىي الناحيىة 
عرفنا أّف اغبربة اليومية أّف كل . كقد (character)اؼبوضوعية أك مايعرؼ ابغبلق 

 يةشخص ظبات معّينة منها اعبسمنية تكّوف يف ؾبموعها ىيئة الشخص
اغبلقية كتعُّت إىل حد كبَت كيفيتو السلوكية من انفعاالت كتصريفات 
كاستجاابت ـبتلفة حبيث يبكننا أف نتنبأ عن مسلكو تبعا للظركؼ اليت ربيط 

 (.273بو )مراد، ص. 
لنظر العاؼبوف السكولوجي الفرد ىبتلفوف أف يبحثوف عن أّما من ا   

التعاريف الشخصية، كما التعريف من ركس ستاجنر أّف الشخصية ىي 
( مهّمة لنا لفهم 3، ص. 0850أتثَتؾ على الناس اآلخرين )ستاجنر، 
 سلوؾ اإلنسانّية. كقد عرؼ مورتوف،الشخصية، ألهّنا الشخصية تتعّلق ابل

صبع كّل اإلستعدادات كاؼبيوؿ كالغرائز كالدكافع  أهّنا الشخصية حاصل
لك الصفات كاإلستعدادات كاؼبيوؿ البلوجية الفطرية اؼبرركثة، ككذ كالقول

(. كالتعريف ما قالو  4، ص. 0885اؼبكتسبة من اػبربة )دمحم عويضة، 
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كىو أّف الشخسية ىي تكامل ؾبموعات العادات اليت سبثل  كمف،
حيث يقوؿ مع اجملتمع. أّما تعريف شن، عاملو خصائص الفردم يف ت

الشخصية ىي تكوين اؼبنتظم أك الوحدة العامة الناذبة من العادات 
كاإلستعدادات كالعواطف اليت سبيز فردا عن اجملتمع كذبعل منو كحدة ـبتلفة 

ها. أّما قاؿ بَتكت الشخصية ىي عن ابقي كحدات اجملموعة اليت ينتمي إلي
ؼبيوؿ كاإلستعدادات اعبسمية كالعقلية، الثابتة لك النظاـ الكامل من اذ

نسبيا، اليت تعترب فبّيزا خاصا للفرد، كدبقتضاىا يتحدد أسلوبو اػباص 
 ، ص. (. 0885للتكيف مع البيئة اؼبادية كاإلجتماعية )دمحم عويضة، 

أّما مفهـو اآلخر للشخصية فهو يراىا كحدة معقدة يف طبيعتها، ال 
يرفضو العلماء ألنّو هبعل من الشخصية شيئا غامضا  يبكن ربليلها، كىذا ما

 فائدة، علمية. ثل ىذا اؼبفهـو ال يعود علينا أبمّ يف عامل الغيب كيركف أف م
 

 نظرية الشخصية -2
اؼبقصود من  لفهم السلوؾ البشرم. نظرية الشخصية ىي جزء مهمّ 

بعضها من االفًتاضات أك اؼبفاىيم اؼبرتبطة ب ىي ؾبموعة الشخصية  نظرية
الوصفية بوجود كصفي منّظمة ىذه النظرية  السلوؾ البشرم. بشأفالبعض 

 تىذه الوظيفة الوصفية جعل منهجية كلسهل الفهم. بطريقةالسلوؾ البشرم 
 األفراد اشعر هبكتدث ربشرح السلوؾ الذم تستطيع لنظرية الشخصية 

فطبعا  ال يوجد سلوؾ وبدث بدكف سبب؛(. 4، ص. 0880)كوسوارا، 
ضع ىذه العوامل يف إطار تك أف ب شّيق، ىدؼ، كخلفّية. ذب سبب،اؾ ىن

 (. 0، ص. 1301)الوصل،  مًتابط كذك معٌت
فًتاضات حوؿ اإلب أف تتّكوف نظرية الشخصية من ؾبموعة من ذب

صبح أف تحبيث  فًتاضات كالتعاريف،اإل لًتتبطقواعد ال معالسلوؾ البشرم 
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(. إذا نتعّلم 30، ص. 0882 أف تبلحظ )يوستنوس،كن سبكاضحا اليت 
كؼباذا لك، كذكيف يبكن أف يكوف  ما منهم،   مثل نريد أف نعرؼفرداي جبّد، 

)فرفُت  كننا اإلجابة من خبلؿ نظرية الشخصيةسبذه األسئلة يطرح هبذا. هب
 (.6كجرفوف كجوف، د.ت، ص. 
ح السلوؾ أك األحداث ب أف توضّ ذبال ىذه كلكن نظرية الشخصية 

، اغبادث، السلوؾ تنّبأ()اىلنظر تف أكلكن ينبغي أيضا ، ظهراليت كانت كت
كابلتايل كظيفة أخرل لنظرية الشخصية ىي . الفرد علىتظهر  ملاليت  عاقبةالك 

مع يبتلى بتجرييب   ىذا اؽبدؼ حبيث يبكن اؼبفاىيم .)تنّبأ( ةنبوئكظيفة 
 (.5، ص. 0880مقبوؿ أك مرفوض )كوسوارا،  إمكانية

مّهمة من نظرية الشخصية ىي )فدمومارطانو ككندرا، أّما الوضيفة  ك 
 (:04ػ ص. 1305

  نطقياؼبنهجي ك اؼب حثيةالب مقتشفاتتنظيم موجودة.  تنظيم اؼبعلومات ( أ
معركؼ  ماكلّ كالستطبلع  لتفسَت  لكككذ الشخصي ألىلكسيلة تعطيها 
لتنتفع  ل اؼبعرفة العلميةف تسهّ لك تستطيع أعن الشخصية. دبثل ذ اعلميّ 

 .التطبيقية كاؼبمارسة يف حبث
أف ربّصل تساعد الباحثُت  النظرية اعبيدة. اؼبعرفة اعبديدةحّصلت   ( ب

 .ضركريةة ك مهمّ  اليت تدرؾ جديدة  ضوعاؼبعرفة/اؼبو 
تحديد لنظرية تستطيع الربديد القضااي اليت تستحّق لتبحث ؼبزيد.  ج(

اف الذم يعترب البي. أحياان من قبل تستحسنؾباالت الدراسة اليت مل 
 كتطبيقيا.فتح رؤل جديدة مهمة علميا الذم يعمل الفرد جذرية حوؿ 
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 سرية ألفريد أدلر -3
نا( يف إحدل ضواحي مدينة )في 0763اـ كلد ألفريد آدلر يف ع

عاصمة النسما. كلقد أصبح أدلر طبيبا بشراي بعد أف زبرج من كلية الطّب 
ن اىتموا بنظرية سجموند فركيد  . ككاف من أكؿ م0783جبامعة فيينا عاـ 

كما أنّو  اعًتؼ أبّف ىذه النظرايت، قد فتحت لو طريقا جديدا لتحديث 
 . (61، ص. 1306)كياين كطاىرم،  كتطوير علم النفس

كبدأ أدلر يهتم ابلتحليل النفسي كانضم إىل صباعة اؼبناقشة اليت 
مع التحليل أصبح رئيسا جملت 0803، كيف عاـ 0831أنشأىا فركيد يف عاـ 

النفسي بفيينا كأعلن انفصالو عن فركيد، فقد كاف فركيد أيمل أف يكوف 
الفوارؽ الفكرية بينهما، كلكن   ، يف ىذا اؼبنصب كفيبل بتقربتعيُت أدلر

العكس ىو الذم حدث فإّف اػببلفات سرعاف ما تفاقمت. كأصبح 
ن أف اػببلؼ من كجهة نظره ككجهة النظر كل من فركيد كيوينج أكرب م

، كمل يكن ىذا اإلنفصاؿ 0800، فبّا أدل إىل استقالتو يف عاـ عنويتغاضي 
سلمّيا بل كاف ىناؾ كثَت من اؼبرارة كبل اعبانبُت. فنعتو فركيد أبنّو "غَت 

طموحو الشديد قاده كبو اعبنوف، كمل يكن أدلر أفضل منو طبيعي" كأف 
خادع اؼبختل، مّث مّوف بكثَت كصف أفكار فركيد ابلقذارة كالفخش كنعتو ابؼب

أدلر مع بعض زمبلئو صباعة "البحث اغبر يف ربليل النفسي"، كغَت إظبها يف 
، ص. 1306)كياين كطاىرم،  يل إىل صباعة "علم النفس الفردم"العاـ التا

61 .) 
إنّو من اؼبواضح أف كّل أعماؿ أدلر تدين بكثَت لزمبلئو السابقُت،  

اية بطريقة ـبتلفة كمستقلة يف كصف كعبلج كلكّنو وبمل يف داخلو، كمند بد
 (.62، ص. 1306)كياين كطاىرم،  البشر مشكل
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أّما بعد تويل ىلًت حكم أؼبانيا فبدأت فًتة عصيبة يف حياة ألفريد أدلر 
كغَتنبن اليهود، كلكن غبسن اغبظ مل تستمر ىذه الفًتة طويبل، ألنّو يف عاـ 

ؾ. ككانت شهرتو قد ذاعت ذىب إىل كالايت اؼبتحدة كاستقر ىنا 0824
أيضا فتّم خلق منصب جديد كخصيص لو يف كلية الطّب بلنج أيبلند ىناؾ 

، بدأت 0824حيث توىل أستاذية قسم علم النفس الطيب. كيف عاـ نفسو 
مدرسة ألفريد أدلر يف إصدار ؾبلتها "اعبريدة الدكلية لعلم النفسي 

  (. 62، ص. 1306الفردم")كياين كطاىرم، 
السابعة كالستُت يكوف أدلر مازاؿ يعمل جبّد كاجتهاد كيعود  كيف سنّ 

اضر. حىّت أنّو يكوف عليو أف يلقي كؿبمرضاه كيستقبلهم كيؤلف الكتاب 
لك العاـ. ـبتلف من خبلؿ شهر كاحد يف ذ ؿباضرة يف أربع دكؿ 48

متأثرا أبزمة قلبية أبزمة قلبية مفاجئة من خبلؿ  0826مايو  17كتويف يف 
كالصباحية اؼبشى، كبعد أف ألقي ؿباضرة كاحدة على طلبة جامعة رايضة 

 .(15، ص. 1303)حوحو،  أبردين سكوتبلندا
 

   عند ألفريد أدلرنظرية  -4
ابلنسبة ألدلر، كلد  .جّدا أساسا نظرية أدلر بسيطة كموجزةعلى 

الشعور ابلنقص  عاجز تظهر حالة  اإلنساف يف جسد ضعيف كعاجز.
 ونّ أ على على الفردمكنظر علم النفس الفردم . خرينكاالعتماد على اآل

 .جتماعيايتعّلق ا
ينطلق ألفريد أدلر من  افًتاض أف السلوؾ اإلنساين انبع من تفرد 
اإلنساف الذم ربركو اغبوافز االجتماعية. كىذا التفرد انشئ عن كجود الذات 

شعورم  اػببلقة اؽبادفة يف سلوكها لتحقيق غاية ىبطط ؽبا اإلنساف بشكل
كاضح. كمن ىنا كانت نظرية أدلر غائية ألف األىداؼ ىي السبب الذايت 
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لؤلحداث السيكولوجية، فهي ربرؾ يف اإلنساف اؼبيل إىل التفوؽ كالتغلب 
، 1334سيد أضبد، ) على نواحي النقص فيو بتنمية عبلقاتو االجتماعية

 .(20ص. 
، كىي أشياءستة  دلر ىناؾألا ابلنسبة تفاصيل النظرايت الرئيسية مّ أ

ة الشخصية، اإلىتماـ كحد ،تصورات ذاتيةالكفاح يف سبيل التفّوؽ، 
، ص. 1305، أسلوب اغبياة، مبدأ الذات اػببّلقة )الوصل، ةاإلجتماعي

63.) 
 
 (Striving for superiority)الكفاح يف سبيل التفّوق  ( أ

د كاألفراكفاح،   أف يكوف وباكؿك يعاف نفسيا  دلرأكفقا الفراد 
يتناقض . الذين يتمتعوف بصحة نفسية لديهم دكافع للنجاح حوؽبم

ربديد  كفقا ألدلر، يتمّ  مفهـو أدلر مع الدافع مع مفهـو سيغموند.
ربقيق، كليس ما أف التوقعات اليت يبكن  إحساس السلوؾ من خبلؿ
 اؼبثالية االهبابيةدلر من الفلسفة أر مفهـو ثّ أتكقد  حدث يف اؼباضي.

جموعة متنوعة من األفكار كاؼبثل دب البشر يعيش ؛أفّ جر ؽبانس فاين
إذا كاف ىناؾ إرادة،  "؛على سبيل اؼبثاؿ اػبيالية، كليس يف الواقع.

علي ، سأياؼبثالية اليت ذبعل الناس ال ، كلها خيالية" كسوؼ تعمل
يف ديناميات الشخصية ؼبثل ىذا االعتقاد . الرغم من جهوده العقيمة

 ف يكوف قادرا علي مواجهو أفضل كاقع لوأئلنساف ركائي الذم يسمح ل
 (. 60، ص. 1305)الوصل، 

 الشعور ابلنقص ة علىكاغبياة البشرية بدافععلى يرل أدلر، 
ربديد السلوؾ الرئيسي من خبلؿ نظرتو  لذلك يتمّ  .كفاحةكتصبح  

مع  حنطوربتشجيع من الشعور ابلنقص ك  كاألمل.ىدؼ،  للمستقبل،
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أف  نقص يف أدلر ىو شعور ضعيف كغَت ماىر،الكفاح. الرغبة يف  
 ا، كرباكؿ أف تكوف أفضل حىت تتمكن من ربقيق النتائج.متفوقتكوف 

مع  ال يغضّ كابؼبثل، يكافح الكثَت من الناس ليكونوا متفوقُت من خبلؿ 
اؼبفرط  لنقصااألىداؼ شخصية، كالنضاؿ مدفوع دبشاعر  اآلخرين.
 (.62، ص. 1305)الوصل، 

 (Subjective perceptions) ت ذاتيةتصورا  ( ب
كلكن عن طريق ، ال يتم بناء شخصية اإلنساف عن طريق الواقع

اػبيايل اؽبدؼ النهائي دبستقبلة. الشخصية فيما يتعلق  الذاتمعتقدات 
كإذا كاف ، تشكيل الشخصية يف كحدة ،يةيرشد أسلوب حياة اإلنسان

كىذا اؽبدؼ ىو  .سلوؾال ميعىذا اؽبدؼ مفهوما، أك يعطي الغرض عب
إذا بدأ  ذاتيا. الذم يظهر اة، كىو تصميم حياخلق شخصي
مث التغلب علي ، الشعور ابلنقصك  يف حالة ضعيفة، اياهتالشخصيات غب
كاف ك ا، متفوقاتضح أنو بعد أف قبح يف أف يكوف  .بتفّوؽىذا الضعف 

ىذا يعتمد على كيفية كجهات النظر الشخصية  يتصرؼ كأنو ضعيف.
 (.63، ص. 1305)الوصل،  قبلاؼبستيف 

 (Unity of personality) الشخصية ةوحد ج(
اعتقاده أبف ك سم علم النفس الفردم على أمل التأكيد ابختار أدلر إ

 ةنبيّ أ علىد علم النفس الفردم يؤكّ الشخصيات ال يبكن مقّسما. 
كاألنشطة إىل ىدؼ كاحد كمتابعة ىدؼ  شعوراألفكار كا الشخصية.

 (. 64، ص. 1305 د )الوصل،كاح
  دكاحفعل ذلك هبدؼ  الناس الذين يتصرفوف بغرابو أك بغَت اؼبتوقع،

ليس إلرابكو هبذا ن ابعتصاـ، ىذا السلوؾ أجرب اآلخري .متفوقاكوف لي
كانطبلقا  ف سلوؾ الشخص غَت متناسق،أالرغم  على. السلوؾ الغريب
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يمة سلؿباكلة غَت  ىوالسلوؾ  من منظور اؽبدؼ النهائي للشخص،
حىت ال يبكن ابستمرار كذلك،  لتعطيل كالسيطرة على اآلخرين.

ىذا الوضع جعلو أكثر قوة يف العبلقات  ف نفهم نفسو،أأصدقائو 
 (.64، ص. 1305)الوصل،  االجتماعية معهم

 (organ dialect)األعضاء اؽبجة  (1
كحدة الشخصية ليست ؾبرد كحدة اعبوانب النفسية مثل 

ميع عبا أيض يتضّمن لكن ىذه الوحدة لفكر.كالشعور، كا، الدافع
ف يضعالعلى سبيل اؼبثاؿ ، أعضاء اعبسم، مثل األعراض اعبسدية

ظّبى أدلر أعضاء  يتحدث عن األىداؼ الفردية،أف جهاز معُت 
 اللهجة.  

   الوعي كالبلكعي الذات  (2
 ا بُت الوعي أك عدـ الوعي.أيضربدث كحدة الشخصية   

وؾ الواعي أك البلكاعي ىو جزء من اؽبدؼ السل حسب أدلر، فإفّ 
العقل الواعي ىو أف أم شيء . النهائي الذم مل يتم فهمو بوضوح

. يفهمو كيقبلو األفراد يبكن أف يساعد يف الكفاح من أجل النجاح
اؽبدؼ ىو ربقيق ىدؼ  أك الكعي، كعي سواء مت ربقيق العقل

 التفوؽ أك النجاح.
 (Social interest)  ةاإلهتمام اإلجتماعي د(

م ألهنّ  اإلنساين أساساعلى الدافع االجتماعي ىو أساس الوالدة. 
إمكانية  كلكن كما قد يكوف اؼبوقف الفطرم، .اجتماعية اتخلوقاؼب

)الوصل،  كتدريبوكلكن هبب أف تسًتشد  خدمة اجملتمع ال تبدك عفوية،
 .(65، ص. 1305
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ية القول ( لقد أّكد أدلر على أنبّ 8: 0266عند كريبي )
اإلجتماعية يف ربديد السلوؾ، فهو يعتقد أبّف اإلنساف إجتماعي بطبعو 
منذ الوالدة كيعترب ىذه اؼبيزة فطراي كذاتيا، كىي اليت سبكن الفرد من 
 اإلنتساب لبقية الناس كتضع اؼبصلحة اإلجتماعية فوؽ اؼبصاٌف الذاتية. 

ة البشرية، جزء من الطبيعىو   ةاإلىتماـ اإلجتماعيعند أدلر، 
كيف نطاؽ كاسع، تظهر أشياء ـبتلفة مثل اجملرمُت أك اؼبؤثرين النفسيُت 

الذم هبعل الناس قادرين  ةاعياإلىتماـ اإلجتم .سليمةأك األشخاص 
كال  بعقل السليمعلى القتاؿ لتحقيق التفوؽ من أجل متابعو اؼبتفوقُت 

اؼبضطرب، كاعبنائية، كالسكَت، كالطفل  ،صبيع اشكاؿ الذىاف .لّ تض
 إىتماـتفتقر إىل  ألهنملدعارة فشل كّلهم من ا  ،كغَت ذلككاالنتحار، 

 منهمال أحد  اؼبعٌت اؼبعطى للحياة ىو القيمة اػباصة.االجتماعي. 
اؽبدؼ من قباحهم ىو التفوؽ  لتحقيق أىدافهم. لديهم غبطة

 (.66، 1305فحسب )الوصل،  كقباحهم ألنفسهم ،ةالشخصي
( فالدكافع الؤلشعورية، يف تصّوره، 002: 0887يف ـبتارم )

اليبكن أف تقّدـ دبفردىا فهما متكّمبل للطبيعة البشرية؛ إذا البّد من 
تفاعل عامل الشخصية الباطنية ابلعبلقة الشيئية اؼبوضعية، خباّصة 
العبلقات اإلجتماعية؛ ألّف الفرد، يف رأيو، كليس كائنا معزكال عن 

يبليو عليو نزكعو الفردم كدكافعو كسطو اإلجتماعي، كيتصّرؼ دبا 
 ( .  01ص. ، 1305عقدا، زماين، دمحمل، العشعرية )
( يعتقد أدلر أبّف اؽبدؼ كراء التفوؽ ىو 11: 1331موسى )  

إجتماعي؛ أبف يعمل  اإلنساف كفرد يف اجملتمع  كلصاٌف اجملتمع 
لك على أّف اإلنساف أّف اجملتمع قوة لو. كاعتمد يف ذ كبئلعتبار

ماعي منذ كالدة كمن مّث أيخد التفوؽ طابع إجتماعي، كيتمّثل اجت
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الكماؿ يف اؼبيثل العليا اإلجتماعية كيعّود الفرد عن ضعفو الفردم أبف 
يعمل لصاٌف اعبميع )العامة(، كىذا اعبانب وبتاج إىل تدريب كىو ما 
تقـو بو الًتبية. فليس ىناؾ ما يذىب بطمأنينة الفردم مثل شعور الفرد 

لو قيمة  إجتماعية كأّف كجود كجهوده ال زماف لآلخرين، كما أهّنا  أبفّ 
تبدك أيضا يف حّب اإلنساف للثناء كشوقو إىل الظهور، كحّبو لتزّعم 

 (. 01، ص. 1305)عقدا، زماين، دمحمل، كالتفوؽ 
يتمّثل الكفاح ألجل التفوؽ عند الضي يتمّتعوف ابلصحة  

عاكف كاعبرأة كالتنافس. العبلقة كالسبلمة يف الشعور اإلجتماعي كالت
اإلجتماعية ىي عمّل  انفعايّل أك عاطفي تضّمٍت بيننا كبُت أفراد 

ككما يقوؿ أدلر تشمل على: اؼبراقبة، كالتعاكف، كالتضامن، البشر، 
 (.  060، ص. 0261كاػببلقي، كغَتىا )بركين، 

 .نفسي السليمىو اؼبعيار الوحيد إلدارة  ةىتماـ االجتماعياإل
 للشخص، يوضح نضجو النفسي. ةىتماـ االجتماعياإلستول مدل م
لتحديد مدل  الوسيلة الوحيدة لتقييم القيمة، ىو ةىتماـ االجتماعياإل

 األاننيةغَت من سخاء ك  مرادفا ليس ةىتماـ االجتماعياإلك  فائدة الفرد.
 .(68، 1305)الوصل، 

 أسلوب احلياةه( 
مهّم يف علم النفسي  لقد استخدـ أدلر أسلوب اغبياة كمصطلح

د الطبيعة الذاتية لكفاح الفرد من أجل ربقيق أىدافو اليت الفردم ليؤكّ 
يسعى من خبلؽبا لتمييز يف الكماؿ. كىو يقصد بذلك أىداؼ الفرد 
كالطرؽ اليت يتبعها لتحقيق تلك األىداؼ. ألسلوب اغبياة فكرة 

ؼبمّيزة أك ذبريدية تتضّمن كّل شيء من اغبياة يف نطاؽ بعض اػبطط ا
سائل الوصوؿ إىل اؽبدؼ، إمّبا النوعّية الفريدة للشخصية اليت ذبعل كّل 
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فرد ىبتلف عن اآلخر. كاستنادا إىل رأم أدلر، إّف األىداؼ اإلنسانية 
متشاهبة من حيث األساس كإهّنا تنضوم يف اؼبيل إىل الكفاح من أجل 

ىذه الطرؽ  التفّوؽ. أهنا طرؽ متشّعبة لوصوؿ إىل ىدؼ اغبياة. إفّ 
 يةداغبياة سبّثل أسلوب اغبياة الفر  اؼبتعددة اليت رباكؿ الوصوؿ إىل ىدؼ

 (.31، ص. 0883اعببورم، للشخص )
يبكن استخدامو كأساس لفهم سلوؾ  لذما اغبياة مبدأ أسلوب

 اغبياةكل شخص لديو أسلوب كىذه خلفية حاصة لشخص.   الفرد؛
الكفاح. من  حالةقيق اؽبدؼ اؼبتمثل يف رب الشخصلديو  اػباصة.

ىناؾ أكلئك الذين يقوموف بتدريب ك عقلهم،  ىناؾ من خبلؿ تطوير
ابلتاكيد جلبت أسلوب  سلوؾ كل شخص،، كغَت ذلك. العضبلهتم
يبلحظ، التفكَت ابلتمٍت، التفكَت كالتصرؼ أبسلوهبم خاصة  ،حياتو

 (. 03، ص. 1305)عقدا، زماين، دمحمل، 
دلر أبّف اؽبدؼ النهائي لدل ( يؤمن أ031: 0277يف قبادم )

اإلنساف ىو الكماؿ كلكن لبتلف يف التصريفات كأساليب الوصوؿ 
إليو؛ أم إنّنا مبارس مبطا متميزا من اػبصائص، كاألعماؿ، كالتصريفات، 
كالعادات اليت يطلق عليها أدلر أسلوب اغبياة أك الطابع اؼبتميز. يف 

هبا األمبط السلوكية اليت يقـو اغبقيقة يبكن القوؿ أبّف أسلوب اغبياة ىو 
، ص. 1305عقدا، زماين كدمحمم، الفرد تعويضا من الشعور ابلنقص )

03.)    
 (creative power self)  الذات اخلالقة ( و

 احملرؾ الرئيسي،، ربدد السلوؾ منا أقول أيض الذات اػببلقةتشمل 
متناسق، ىو ؿبكم،  الذات اػببلقة اؼبفاىيم األخرل. علىؽ كالذم تفوّ 

 لكوهناكسيلة  الذات اػببلقة . ككذلككذات سيادة يف بنية الشخصية
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 الذات اػببلقة. كفريدة، الديناميكية، متوّحدة، الذاتية، ذاتيةالشخصية ال
، 1305)الوصل،  خلق األىداؼ كالوسائل لتحقيقها للحياة، معٌت أعطيت

70).  
 ب حياتوأسلو  تكوين علىكل شخص لديو القدرة كرأل أدلر، أّف  

البشر لديهم قول  سلوكهم.هم بعنك أنفسهم  على  مسؤكلوف البشر .بنفسى
ربديد كيفية من ك  اؼبسؤكؿ عن اؽبدؼ النهائي،، ك على حياهتم خّدتخبلقة 

الذات  .ةىتماـ االجتماعياإلاؼبسانبة يف تنمية مع ذلك ك ، أجل أىدافها
دلر من أهـو ىذا اؼبف. كبو كجهو حبريةذبعل كل إنساف يتحرؾ  اػببلقة

اإلنساف ليس اؼبتلقي السليب  فّ أر بوضوح كجهو نظره صوّ ت الذات اػببلقة
 اإلنساف ىو الفاعل كالبادئ ابلسلوؾ لكنّ دبا رأل )سغمند(،  للخربة

 (.70، ص. 1305)الوصل، 
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 الفصل الثالث
 نتائج البحث مناقشة

 
 ف القاتلاعت   ملخص - أ

 ابتهمو قتل سياسي مشهور  ؿباكمةيف قضية  اؼبتهمشاب كاف  القصة
كاف الشاب الذم أصبح يف هناية . إىل قاىرة إسكندريةمن  طائرةمنت  على

اؼبتهم حدث االهتاـ ألف كجو  يعترب مرتكب جريبة القتل العمد. اؼبتهماؼبطاؼ 
ذا السلوؾ أغضب اجملتمع ليشهد هب، كأخَتا ا.مراتحا ك مربك ينظركسلوكو ال 
  احملاكمة.

 فأ ،. كمن اؼبستغربالقصاصعقوبة  ىيالعاـ  لنائبا يقّدـكالعقوبة اليت 
 القصاصكيصر على اغبصوؿ على عقوبة ، تنفيذ تلك العقوبة ليتمّ اؼبتهم 

كال  رتكاب أخطائو للمحامُت كالقضاة،إبكما اعًتؼ اؼبتهم . بسبب سلوكو
  م شخص.أمن قبل  وبيعّز ف أريد ي

لكن اتضح كيف صدمت  بسبب سلوؾ الشاب.ى متحَتا شعر ؿبام
كشعر من اؼبتهم.  ىتعرض ؿبام على يستمعوااغباضرين يف احملاكمة عند  صبيع

 ألنو ال يريد أف يدافع عنو يف احملاكمة.يعادل من اؼبتهم  احملامى
اتضح أف ىذا ن اؼبتهم. ى مؿبام امفاجئ شرحمن ىناؾ شيء ابغبقيقة، 

هبعل الشاب مع حبييبتو.  كفاة ، ترؾ الشابالشاب كاف لديو مشكلة يف حياتو
الذم يعترب جريبة قتل ىو اؼبرأة الىت وبّبو.  اؼبوت أف يرجع إىل ايئسا كيريد

حبييبتو،   يتبعأف  كلكن ألف الشاب يريد، على منت الطائرة الشعورمحادث 
غبادث الذم مل يفعلو للحصوؿ على حكم ؼ ابلبلعًت كاف على استعداد 

 القصاص.
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 الشكل الشخصى يف قصة القصرية - ب
على موضوع  ةز الباحثركّ ت، إعًتؼ القاتلقّصة القصَتة قراءة إجراء بعد 

 منهما من خبلؿ  حبثا سيتمّ اؼبتهم كالنائب العاـ.  الدراسة على شخصيتُت نبا
يف ث مع ترافق البياانت اؼبوجودة ستقـو الباحثة دبناقشة البحمّث  ،شخصيتهما

يف الكفاح كجدت الباحثة ثبلثة أشكاؿ من . إعًتؼ القاتلقّصة القصَتة 
بياانت، كاإلىتماـ  03بياانت، كحدة الشخصية بقدر  06 سبيل التفوؽ بقدر

 على النحو التايل: بياانت. أما البياانت 2 ةاإلجتماعي
 (striving for superiority) الكفاح يف سبيل التفوق -1

كجدت الباحثة من أشكاؿ الكفاح يف النائب العاـ كاؼبتهم. ربلل 
لديو شعور الباحثة من حبلؿ الكبلـ النائب العاـ، إّف النائب العاـ 

يثبت على   لكفاحاب كيبكن الشعور للشخصية.يف سبيل التفوؽ  الكفاح
دعول ىو ىبتتم ، ك الذم يريد ربقيق أىدافوكفاح من النائب العاـ 

 ربديديف ا اغبق  أيضكلو ، كالنائب العاـ  قضائية لقتل سياسي مشهور.
 النائب لذلك مل يرغب  العقوبة اليت يستحقها للمتهم يف كقت الحق.

 اؼبتهم. يريد اف يكوف ـبطئا يف ربديد العقوبة ضد العاـ
لو  كفقاألنو ، ابلثقل شعر ىذاالعاـ  لنائبا عاًفالقضي الذم ي 

إبعطاء العقوبة  يريد أف أيّكد القضيو كلكنّ ، ؼ اؼبتهم بدافع جريبتواعًت 
أف لعدـ الرغبة  ػبَت يف اؼبستقبل،يتو أمنّ  اؼبناسبة للقضية اغبالية للمتهم.

شرح الكفاح  يف الدراسة كىذا متوفق مع  .مرة كهذه اؼبشكلة عاكدت
 ىي: يف الكتاب .  كاؼبقتطفةالسابقة

مكم رجل خطر! ... ال يغرنكم ىذا القناع ايحضرات القضاة... أما"
اغبريرل من اؼبوداعة كالدماثة... إنّو ىبفى ربتو نفسا خبيثة جملـر من أشد 
اجملرمُت فتكا... كسأشرح لكم ما امتؤلت بو ملفاتى كصفحاتى من 
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)اغبكيم،  "!...تفصيبلت عن نفسية ىذا اجملـر كدكافعو السياسية
 (.054، ص. 0842

 
 كبلـالعاـ من خبلؿ   النائبشعور من ا أيض عرؼيبعد ذلك، 

حّجتو النائب العاـ كاف يكافح جدا يف تقدًن  فّ أ ؿيقو الذم  اؼبتهم
الذم يقوؿ انو جيد  تهماؼب لىع النائب العاـ مدكوب كالقضاة. للجمهور

 اؼبقتطفة ىي كما تلي: يف تقدًن اهتاماتو كمطالباتو.
الناس  و، ليكوف جديرا بثناءكأف هبهد نفسو حىّت هبف حلقو كيسيل عرق"

، 0842)اغبكيم،  "يف اجملالس على نبتو البالغة كمرافعتو الرائعة ... 
 (.056ص. 
 

 الكفاح مت العثور على الكثَت من الشعورمن ربليل الباحثة أيضا 
مسؤكيل، كيسع  ، كاف اؼبتهم شااب مكافحا،القصةيف اؼبتهم.  يف شخصية
عبلقة لديو الشاب ، يكوف س سنواتيف كقت الكلية قبل طبيف كبلـ. 

قاـ الشاب كحبيبتو  .يةيف كلية األدب حينما يدرس ومع امرأة يف فصل
مع حبيبتو.  الشاب أحبّ كقد  دراستهم. منينتهى  بعبلقة جدية حىّت 

تشجيع بعضهم  ألفّ صّحة. تقريبا  نسياا هنّ أحىت كمنهما يدرس جبّد 
  بسرعة. اعبامعةستكماؿ الدراسات إلالبعض 

 ، كىيلتحقيق رغباتو يف اؼبستقبلكلديهما اغبماسة بشديد 
 كليةمن   اجإذا ب زبرّ مطمحا.  كبلنبا لديو ج(.معا )تزكّ  افيعيش

 اؼبقتطفة ىي: اآلداب، سيفتتحوف خطبتو.
... ككاف بينهما عهد كىدؼ ... أف "كفضحت فيهما إرادة الكتماف 

إىل أىلها ... حىّت هبد ينجحا كيفوزا معا إبجازة اآلداب، فيخطبها الفىت 
عمبل يكفل الرزؽ فيتزكجها...لقد كاف اغبب ايىب بسوطو ىذين 

 (.060، ص. 0842اعبوادين؛ لَتكضا إىل الغاية!" )اغبكيم، 
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ا شيئيفعل  مريضة،  توبيبحشعور متفوؽ آخر ىو عندما يكوف 
حالة اؼبريضة. كىبطبها الشاب يف كلو  إلقناع حبيبتو أبنو لن يًتؾ حبيبتو
 إىل أىلها. اؼبقتطفة ىي كما التايل:

 ريض جبباؿ ليست من صنع البشر،كمن ىنا تبدأ اؼبأساة ... فقد ربط اؼب"
 (.060، ص. 0842)اغبكيم،  "كقد أسرع فخطبها إىل أىلها

 
من  فّ أعرؼ قد  ألفّ  رض حبيبتو.ؼبالشاب لعبلج  كفاحككاف   

 اؼبقتطفة يف الكتاب: .قادرة عائلةمل تكن من  ككذلك أسراتو أسرة حبيبتو
كانت أسرهتا رقيقة   ،كفاحو يف سبيل شفائها أمر وبَت العقوؿ"كلكن  
 (.060، ص. 0842)اغبكيم،  "ككذلك أسراتو ،اغباؿ
 

 .اإلسكندريةيف  شهَتة مدرسةأيضا ابلتدريس يف  اؼبتهمفح كيكا
كقاؿ للطبيب الذم  .تورسـو عبلج خطيبعلى حاكؿ جاىدا غبصوؿ 

. اؼبقتطفة كما حبيبتو كقد مت الكفاح من أجل العودة مع. حبيبتو عاًفي
 اتيل:

تلك اؼبدرسة اغبرة يف فصنع اؼبستحيل حىّت عثر على كظيفة مدّرس يف "
كجاىد جهاد األبطاؿ حىّت سبكن من إدخاؿ خطيبتو مصّحة  اإلسكندرية،

)حلواف( . كأكصى األطباء كاؼبمرضُت أال يدخركا كسعا يف العناية ابؼبريضة 
لعزيزة. فهو على استعداد أف يدفع النفقات، كلو من دّمو، كبذؿ دمو فعبل ا

 (. 060، ص. 0842كعقلو كقوتو" )اغبكيم، 
 

وباكؿ زايدة دخلو  اؼبتهمال يزاؿ  إىل جانب تكافح مع التدريس،
إف الشعور  خارج ساعات التدريس.يف من خبلؿ إعطاء دركس خاصة 

يتم كل ذلك  ىبتف  من آمالو. ابلكفاح من أجل ربقيق ىذا اؽبدؼ مل
 حبيبتو. اؼبقتطفة ىي:  عبمع اؼباؿ كيبكن استخدامو لعبلج
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ما دركس خصوصية فوؽ عملو اؼبرىق ابؼبدرسة، حىّت هبمع "يف إعطاء 
 (. 061، ص. 0842)اغبكيم،  "يدفع بو شبن التمريض كالعبلج

 
  كأيضاحبيبتو،  ف يعطي ابستمرار تشجيع إىلأأيضا تهم كافح اؼبي

ذىااب تهم لذلك كاف اؼبشبن التمريض.  كل أسبوع يزكر خطيبو كيدفع
 مرة، ال يشعر كالثمنالشعور ابلتعب،  إىل القاىرة. اإلسكندريةكإاياب من 

مل ير على االطبلؽ كالكفاح يف طموح.  أخرل بسبب مشاعر اغبب
و نّ أ  كفيما يتعلق ابلسلوؾ،. عائلتو أك من كاف يعرفو اشتكى لصديقو،

بعد تعبا  مل يشعر .الربّومن  أعطياليت  ذبريبةكعاش ما  فحسباؿ استق
 موجود بنفسو. اؼبقتطفة ىي: يكوف ذمالالكفاح  اآلف بسبب

"ككاف البّد لو أف يراىا يف كّل أسبوع مرّة، ليشجعها كيعينها على احتماؿ 
، ص. 0842أعباء اؼبرض. فكثرت أسفاره إىل القاىرة. " )اغبكيم، 

061 .) 
 

ا أيض التهمطلب ، إىل اعباد يف نفسو ابالضافةاؼبتهم  يكافح
إدارة أف يتدّين مع   مثل أخذ الشجاعة، كما اؼبساعدة من اآلخرين

، اؼبتهم كلكن لتحقيق ىذا اؽبدؼاؼبدرسة، ككذلك زمبلئو اؼبدرسُت. 
 اؼبقتطفة ىي: كاحتياجاتو. اؼبتهم رغبة كافمل ىبرب أحدا ما  أيضا 

غم من جهوده شحيحة؛ فلجأ إىل اإلقًتاض من "كلكن موارده على الر 
، ص. 0842)اغبكيم،   " ، مّث من مرابُتإدارة اؼبدرسة مّث زمبلئو اؼبدرسُت

061.) 
 

من الكفاح. من قّصة اليت ىي شكل  كنبيّ زاؿ ي الطموح الذم
أراد اؼبتهم كدكف تردد يف بيع حياتو إذا كاف أم شخص ربكي احملامى، 
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 حبيبتوشفاء  كيفية أفكاره يف ذلك الوقت،بسبب أحبلمو ك يشًتيو. 
 مرة.ة صحّ  رؤيتها علىكاغبصوؿ 

"لو أّف الركح اليت يف اعبسد ترىن يف السوؽ أك تباع؛ ؼبا تردد ىذا الشاب 
يف رىن ركحو أك بيعها لينقذ بثمنها حياة من أحب، استمعوا إىل خطاب 

 (.061، ص. 0842من خطابتو إليها" )اغبكيم، 
 

العاطفة من خبلؿ حبيبتو إلعطاء  الذم كفاحىل  كينظر أيضا إ
كلكن  مسافة متباعدة، علىعلي الرغم من كونو  .يهاإلى أرسلرسائل 

كما شجع  عل عقبة كمسافة.ذبها ال تغببيب تشجيعاعبهد إلعطاء ال
 ،معا يستمتعا نبا اغبياةفسوؼ  تعيش حبييتوإذا  بيبتو،غبدائما  اؼبتهم

 ا،معا دائم سيكوانف، يتبع معها. اؼبهمف كلكن إذا حبيبتو يًتؾ لو،
 يف الكتاب ىي:اؼبقتطفة  ابلنسبة لو ال أحد سيفصل يف كقت الحق.

"كلو استطعت أف أشًتل كّل  نسمة تنفسينها بسنوات من عمرم ... ما 
أعجز الطب اي عزيزيت! ؼبذا ال تتقاظبينٌت رئىت؟ لو كاف يف مقدكرل أف 

ن أجلى، فاؽبواء الذم وبمل رائحة ؟ ذبلدل أيتهااىلعزيزة مأتنفس لك
 (.061، ص. 0842كجودؾ، هبب أف تعيش ألعيش!" )اغبكيم، 

 
يف  كلو بيبتو،غبكإغراء  عتقاداإكيعطى اؼبتهم  اآلخر، يف رسالة ك 

تقدًن الدعم الكامل ل اؼبتهمكيواصل ، تضرؿب امن كوهنكلو  .حالةكذلك
لذلك،   اؼبراة. إذا شفيت فماذا سيفعبل للمستقبل، صورةمثل إعطاء 

 أّما اؼبقتطفة ىي: و.ترسالة إىل حبيب اؼبتهمثَتا ما كتب ك
)اغبكيم،  ".فقد كاف_ ذكر الشهود_ يكثر الكتابة يف أكقات فراغو"

 (.062، ص. 0842
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عندما زبيل  ،الكفاح كىوالشعور  علىيدؿ  اؼبتهم الذمنضاؿ 
رسالة من  يلقىاؼبتهم  فّ ، أيف القصةأكضح  رغبتو يف الوصوؿ إىل كجهتو.

 إىل اؼبتهمو تطلبت عائلة حبيب ،مائتحبيبتو  ةحالعائلتو يف القاىرة حوؿ 
كاألخر  اسم الشاب. ابستمرار ينادم توألف حبيب .سرعةالعودة إىل اؼبنزؿ 
إذا  ؼىباقلق، . لديها لدفع ما للوصوؿ بسرعة إىل القاىرةشعر متحَّتا، 

ابلنسبة لو، كانت أسرع  لطائرة.مث قرر اؼبتهم أخذ ا، وتحبيب يلقي مع ال
اؼبتهم،  موجود يفالشعور الكفاح  و.تؿباكلة لتحقيق رغبتو يف مقابلة حبيب

لتلقي مع  يكافحأف نو يزاؿ ، أاليأس على الفوراليظهر ألف اؼبتهم 
 اؼبقتطفة يف الكتاب:  .فارغفعل ما يالرغم يعرؼ  حبيبتو، على

ى شفتيها، بعث أىلها إليو فلما دخلت يف اإلحتضار، كرددت إظبو عل"
)اغبكيم،  "ونو اإلسراع ابغبضور، فهي يف النفس األخَتبربقية يسأل

 (.062، ص. 0842
"كخشى الوصوؿ إليها بعد أف تلفظ الركح، فآثر السفر يف الطائرة" 

 (.062، ص. 0842)اغبكيم، 
 

 فجأة اقًتب منو شعور ابلنقص، قبل أف يعود اؼبتهم إىل القاىرة،
لذلك قاـ إبعداد عمل آخر إذا حدث شيء تو. ال يلتقي حبيبىباؼ أف 
ا يف ما سيفعلو إذا حدث ما اعتقد أنو كاف على حقّ لقد فكر  ال يريده.

. هاء اؼبشكلةتا يف إنحقألنو ابلنسبة لو أيمل كىو يعّد مسدس،  حق.
 اؼبقتطفة يف الكتاب:

كامتقع لونو، كصلت إليو الربقية كىو خارج من أحد فصوؿ الدراسة فقرأىا "
كخرس لسانو، كمضى إىل حجرة اؼبدرسُت، فطرح كتابو كدفاتره. كاستوثق 
 "من كجود مسدسو، فقد كاف أعد العدة ألمره، كتوقع ختاـ مأساتو

 (.062، ص. 0842)اغبكيم، 
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لكفاح أحياان فعل  .البلكاعي لشعورا ابأيض لكفاحيتأثر الشعور ا
حبيبتو رغبتو يف الوصوؿ إىل  .كىذا مل يتحقق يف ربقيقو ،بنفسو اػباص

اليت  الشعور، الباحثة تكخلصإىل أم مكاف ابلتخّيل.  يفكر جعل أف
التمٍت مقابلة  علىيف الكعي عندما كاف يفكر  بدأ على اؼبتهميعاين 
عرض يالسلوؾ الذم  فّ أيبكن حبثها  احملامى قصةمن  يف الطائرة،. وتحبيب
 شعر بدعوة من اؼبتهمأكضح أف  ألف ىناؾىو يف حاؿ البلكاعي.  ،اؼبتهم

 يقابلاؽبدؼ ىو كاحد،  لقد ذباىل ما كاف حولو.حبيبتو ليتبع معها. 
 اؼبقتطفة يف الكتاب: و.تحبيب

"ركب اؼبتهم الطائرة، كمل يكن فيها غَته كغَت مسافر آخر مل يلق إليو ابال. 
كارتفعت الطائرة يف الفضاء، كخلقت كخلق معها فكر ذلك الذاىب إىل 

وت. أيدركها قبل الفوات األكاف؟ لو أسرعت الطائرة قليبل! لكن ما ابؽبا اؼب
 (.063، ص. 0842قد ظبرت يف اعبو؟" )اغبكيم، 

 
و نّ أ ظنّ يف اؼبتهم ، أّ يف كعيو حبيبتوأف يكوف مع   تهمؿباكلة اؼب

د احألف ىذا ىو السبيل الو لَتجع إىل حبيبتو.  أيضا ف يبوتأهبب 
مث اخرج مسدسا من جيبو ليطلق الدنيا. يس يف أنو ل كلوا، مع اعيشلي

اؼبقتطفة  هبذه الطريقة سوؼ تتحقق تطلعات العيش معا. سو.رأ على
 ىي كما تلى:

"إّف ركحها قد مرت بو اآلف، كأهّنا تدعوه أف يلحق هبا يف اغباؿ. كأخرج 
، ص. 0842)اغبكيم،  "رأسو كأطلقالشاب مسدسو، كصوبو إىل 

064 .) 
 

ؽ اآلخر لدل اؼبدعى عليو معركؼ من خبلؿ الشعور اؼبتفو 
مث أطلق اؼبتهم  الفرصة يف كل فجوة موجودة. مستغبلو فريدة، تطريق
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رصاصو ابلصدفة علي شخص آخر بسبب اىتزاز صغَت علي الطائرة قبل 
، اؼبتهميف  يظهرالشعور اإلبداعي الذم  سو.رأف يطلق النار ابذباه أ

عندما شعر نظرة بشديد جة، النتي. حدث لتوظيف الفرصة يف الضيق
طريقة كاحدة  ل أف يصل إىل ىدؼ رغبتو،مث زبيّ ، ابلذعر اؼبتهمكجو 

 و ارتكب اعبريبة.ؼ أبنّ اعًت الستخداـ ىذه الفرصة لتحقيق ىدفها ىو 
 اؼبقتطفة ىي:

"كفطن اؼبتهم إىل اعبريبة اليت تلصق بو، كفكر غبضة فوجد طريقها مؤداي 
، كأف االعًت   " وؼ ابلقتل العمد يضمن لو اؼبوت الذم يبتغيإىل ماكاف يرـك

 (.064، ص. 0842)اغبكيم، 
 
 (unity of personalityوحدة الشخصية ) -2

ىذه الشخصية، كل اؼبسائل اؼبتعلقة ابلفرد لتحقيق الرغبة  كحدةيف 
يف شخصية  .شخصية، كالتشجيع، كشكل االبداعيةكاؼبثل، سواء الذايت 

، كالكماؿ، نقدمّ  شخصيةالشخص لديو  ، اؼبعركؼ أنوالنائب العاـ
 النائبابلنسبة النائب العاـ. كاإلفصاح عن اؼبسؤكلية يف القياـ بواجباتو 
من  حادة حىت يتمكن فكرةالعاـ، هبب أف يكوف لديو ربليل قوم، ك 

 اؼبقتطفة ىي: القياـ ابلفعل دبعاعبو القضية.
م معًتؼ "مهتمى ىينة اي حضرة القضاة! فاؼبتهم الذم بُت أيديك

سبق  جبريبتو، كقد كفق دبرىا بدقة كنفذىا إبحكاـ. فقد قتل عمدا مع
اجملٌت عليو، ذلك القطب الساسي اؼبشهور، أبف  اإلصرار كالًتصد،

 "أطلق عليو رصاص مسدسو. كىو يف طائرة بُت اإلسكندرية كالقاىرة
 (. 064، ص. 0842)اغبكيم، 

 
كانت قضية قتل السياسي القضية اليت تعاملت مع النيابة العامة    

لتحليل الشخصي للمتهم من خبلؿ  النائب العاـكيستخدـ  مشهور،



44 

 

 

يعترب خطرا ألنو ال يوجد شعور ابلقلق  النائب العاـ فّ أ ،آرائو النفسية
من اؼبتهم عرؼ كحدة الشخصية ت .كجوكالفزع الذم يظهر يف نظرتو على 

العاـ  النائبيقة العاـ من خبلؿ طر  النائب يقدـخبلؿ التحليل الذم 
ا من موثوقالعاـ  النائبيف طريق التحدث، يبدك  .اؼبتهميف التعليق على 

خبلؿ قراءة كاحدة تلو األخرل بعناية كليس من السهل االعتقاد 
اؼبقتطفة اؼبتهم،  قاؿ إف التحليل األكؿ كاف كلمة خطَتة يف  ابعبريبة.
 ىي:

ىذا القناع اغبريرل من  ايحضرة القضاة ... أمامكم رحل خطر! اليغرنكم"
من الوداعة كالدماثة... إنّو ىبفى ربتو نفسا خبيثة جملـر من أشد اجملرمُت 

 (. 054، ص. 0842)اغبكيم،  " فتكا
كذلك  يف اعبلسة، اغباضركف ليعّكد النائب العاـلتحقيق رغبات   

كربليل وبلل النائب العاـ ربليلو إىل اؼبتهم على تواىل. ، القضاةلتعّكد 
كأم كأصدقاء اؼبتهم، العاـ أيضا عن طريق التحقيق مع الشهود،  لنائبا

 النائبثبت هبا يكمن أسلوب اغبياة كالطريقة اليت  .اباؼبتهم شخص مرتبط
 اؼبقتطفة ىي: نو شخص انقد كمسؤكؿ.أالعاـ 

" مامن شيء استطاع أف يهز ىذا الشاب الباسم ليتهار كيفرغ ما يف 
ابلضباب، بل حصن من اؽبدكء الصوىف  جوفو، جبل من اعبليد ؿباط

وبمى كال ريب خلفو صباعة من األعواف كصبيعات من السفاكُت 
كالسؤاؿ اغبائر على كل الشفاه: ىل لو شركاء، كمل يستطع  .كاإلرىابُت

. كاف يف مراحل  التحقيق، لؤلسف، أف يتنازع اظبا كاحدا من فم ىذا اجملـر
تركف . ينكر أف أحد غَته يدا  التحقيق على ىذا اؽبدكء العجيب الذم

فيما كقع. كمل يستطع اإلستوجواب الدقيق، كال قرينة احملرجة، كال اغبيلية 
البارعة، كال اغبجة القارعة، أف تشتثَته كتستحدثو كربرجو من ىذا الثبات 

 (.053، ص. 0842)اغبكيم، "  !كىذه اإلبتسامة
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ت عقوبة اإلعداـ إذا كان، ابلًتدد يشعر النائب العاـيف اغبقيقة 
و ىبشى فقط من أف يكوف ىناؾ اؼبزيد من ، فإنّ اؼبتهممناسبة لعقوبة 

 اؼبقتطفة ىي: لديو مؤامرة.  اؼبتهم فّ ، ألالضحااي إىل جانب ىذا اغبادث
"يف حياة القضائية اتلطويلة مل أصادؼ ؾبرما هبذه القوة كال هبذا الدىاء، ما 

 اسم ليتهار كيفرغ ما يف جوفو" من شيء استطاع أف يهز ىذا الشاب البام
 (. 053، ص. 0842)اغبكيم، 

 
يف ربليل كلماتو، يكوف النائب العاـ قادرا على تضمُت اثبات 
كاضحة كدقيقة. كيف اػبتاـ، يبكن النائب العاـ أيضا أف يكشف عن 

 عبلمات االشتباه داخل اؼبتهم. اؼبقتطفة ىي:
تفاكَت إىل حد النفعاؿ، كىو كطاؼبا رأكا على كجهو عبلمات اؽبتماـ كال" 

يتلقى أك يقرأ خطاابت كثَتة ترد إليو ال يعلموف مصدرىا. ككانوا يشعركف  
 (.052، ص. 0842)اغبكيم،  "تهم غريب بينهماؼب كأفّ 
 

العاـ أبنو يتمتع بشخصية كاقعية كمنطقية  النائبآراء ذاتية بشأف 
صدار حكم على إلاالعاـ إىل اؼبستقبل كتدبَت  النائبنظر  .تقديبويف 
ما بقضية ما زالت تبدك  لشخص النائب العاـيبكن أف يقنع ىذا  .اؼبتهم

العاـ، كىو  نائبمث أصبح تشجيعا للوصوؿ إىل اؼبثل العليا ل، غامضة
 اؼبقتطفة ىي: .الكريبةربديد العقوبة اؼبناسبة للمتهم كإقناع ؾبلس القضاة 

ر بعده. إذا فتحتم صبجمة يبوت ليمكن عبرائم اإلغتياؿ من أف تستم "إنّو
ىذا اإلنساف كجدمت سلسلة من اعبرائم مقركنة أبظباء الضحااي الذين يعلم 

)اغبكيم،  "!ىو مىت تدنو ساعتهم، كيعرؼ ىو اليد اليت ستبطش هبم
 (. 054، ص. 0842
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ككاف اؼبدعي  العاـ. ااانئبيثبت سلوكو كالدقيق الذم يتمتع بو 
الصفحة تظهر صفحة ابفتح  سجبلتو. العاـ متسلسبل جدا لفتح نتائج

 اؼبقتطفة ىي:العاـ.  النائبلدم  لدقيقالسلوؾ 
شأشرح لكم ما امتؤلت بو ملفايت كصفحايت من تفصيبلت عن نفسية "

 (.054، ص. 0842)اغبكيم،  "ىذا اجملـر كدكافعو السياسية
 

من  يتمكنلكي  كعقولو كمشاعر النائب العاـكيتم نشر مواقف 
 ؼبتهم الذم كاف يف الواقع يف ىذه الدعول كالكشف عنهاإثبات ىوية ا

النائب نفسو عن موقفو اؼبهٍت من  اؼبتهمكما أعرب  يف ىذه احملاكمة.
 اؼبقتطفة ىي كما تلى: كاعًتؼ بو. العاـ

نفسو حىّت هبف حلقو كيسيل عرقو، ليكوف جديرا بثناء الناس "كأف هبهد 
، ص. 0842)اغبكيم،  "لرائعةيف اجملالس على نبتو البالغة كمرافعتو ا

054.) 
 

لقد ثبت  بسهولة. يقنط كليسجبد  يعمل الذمص شخ ىو اؼبتهم
 كشف أفّ يالذم  من اؼبتهممن خبلؿ قصة ؿبامي  الباحثةيف ربليل 

 لزايرة حبيبتو. إىل القاىرة اإلسكندرية منا على السفر قادر ف يكو  اؼبتهم
و ال يعتقد ف وبتضر، لكنّ  لو كاو حىّت تف يشفي حبيبأكىو اليزاؿ ايمل 

 اؼبقتطفة ىي: ـ ال.أو يفعل ذلك عبثا نّ أ
ككاف ال بّد لو أف يراىا يف كّل أسلوب مرة، ليشجعها كيعينها على "

 (.061، ص. 0842)اغبكيم،  "إحتماؿ أعباء اؼبرض
 

ليت لديو شخصية ا اؼبتهم أظهرت مواقفو كأفكاره األخرل أفّ 
 بيبتو. ىودما عرؼ اؼبتهم ما حدث غبعن الكفاح لتحقيق أىدافو،يستمر 

لي أف ىبال يستطيع  الذم مثاؿ تو فحسب، ذلكعيش مع حبيبيف أريد ي
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. اؼبقتطفة ا لقدراتوكفق. يبكن الشعور ابلتشجيع كالشعور ابلعاطفة عنو
 ىي:

ترىن يف السوؽ أك تباع؛ ؼبا تردد ىذا الشاب "لو أّف الركح اليت يف اعبسد 
، 0842)اغبكيم،  " لينقذ بثمها حياة من أحبيف رىن ركحو أك بيعها 

 (.061ص. 
 

 (social interest) ةجتماعياإلهتمام اإل  -3
كوف اإلقبازات يف أكيبكن أيضا يف اجملتمع،  ةيتحّتم اإلىتماـ اإلجتماعي 

ا أيضالركح االجتماعية قد أكضحت  ألفّ . ةاالجتماعي اإلىتماـاؼبتفوقة بسبب 
منذ  اإلنسانية يف نفس فيكو  ةىتماـ االجتماعياإل يف الدراسات السابقة، أفّ 

مثل . ةىتماـ االجتماعياإل يكوف معركؼ أيضا انفس النائب العاـكيف  الوالدة،
، النائب العاـيف نفس  .اؼبتهمعندما تردد النائب العاـ يف نقل مطالبو ضد 

 اؼبتهم.اهتاماتو ضد  كفكر أيضا يف مستقبل اجملتمع اآلخر بسبب
حدث ىذا مرة أخرل،  إذاكيف  يقوؿ، النائب العاـتعبَت  على حد 
موقف  فّ أ لديو عصابة كأفراد ؾبموعتو يف القتل العمد. يكوفمن ذلك  كبدال

ر يف اآلخرين يف ربقيق و يزاؿ يفكّ ، ألنّ عالية اجتماعيةالعاـ ىو ركح  نائبال
 العمدرب ، دكف أم دكافع تعتىو وبتتم ىذه الدعولالعاـ  النائبرغبة  تو.رغب

العاـ  انئباؼبواقف كالكبلـ من  ةالباحث تمث صنف خاصة فيما يتعلق ابلقتل.
 . اؼبقتطفة ىي:ةتماعياالجاإلىتماـ كبو على 

" كلكن السؤاؿ اغبائر على كل الشفاه: ىل لو شركاء، كمل يستطع التحقيق، 
. كاف يف مراحل التحقيق  على لؤلسف، أف يتنازع اظبا كاحدا من فم ىذا اجملـر

ىذا اؽبدكء العجيب الذم تركف . ينكر أف أحد غَته يدا فيما كقع. كمل يستطع 
اإلستوجواب الدقيق، كال قرينة احملرجة، كال اغبيلية البارعة، كال اغبجة القارعة، أف 

، 0842)اغبكيم، "  !تشتثَته كتستحدثو كربرجو من ىذا الثبات كىذه اإلبتسامة
 (.053ص. 
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عندما كصل إىل  اؼبتهميف  العايل جتماعياإل عن إىتماـككجد أيضا 

 وتكاجو عقبات كاف حبيب اؼبتهمو، لكن تمع حبيب يعيش يستطيع أف كىو و ىدف
ر مل يعد يفكّ ىو و لتحقيق ىذا اؽبدؼ، ، ألنّ أخَتا .بذات الرئة مريضا سقط

  فعل اؼبتهمما يظهر من الشعور اؼبتهم ؼبساعدة عن كجود قصدىا.  فسو.بن
و تطوع للعمل يف مدرسة شهَتة ، أنّ العالية بركح اجتماعية كشخص يتمتع

  و.تعلى اؼبساعدة يف دفع تكاليف عبلج حبيبقادرا ابإلسكندرية ليكوف 
على  بل ىناؾ شعور لتحمل صبيع تكاليف العبلجقليبل، مل يساعد فقط 

يف كصوؿ  اؼبتهممل يرغب جبيبتو. الرغم يعلم أنو ليس من عائلة قادرة ككذلك 
حبيث تكوف الركح  معا. مكّوفأيضا التمٍت كالرغبة  ألهنو، منفردحبلـ األ

 كخاصةاالجتماعية متأصلة يف بعض األحياف يف النفس البشرية عن غَت كعي، 
 اؼبقتطفة ىي: ا يف حياتو.ابلنسبة غببيبتو، الذم يعترب مهمّ 

اؿ، غب"كلكن كفاحة يف سبيل شفائها أمر وبيَت العقولز كانت أسراهتا رقيقة ا
أكصىي اإلطباء كاؼبمرضُت أال يدخركا كاسعا يف العناية ابؼبريضة ككذلك أسراتو. ك 

العزيزة. فهو على استعداد أف يدفع النفقات، كلو دمو. كبذؿ دمو فعبل كعقلو 
 (.060، ص. 0842كقوتو" )اغبكيم، 

 
 ا إىل مساعدة اآلخرين لتحقيقو.أيضوبتاج كل إنساف يف ربقيق أىدافو 

ف يكوف أهبب ، لعبلج حبيبتو اؼبريضة مشكلتة اؼبتهمغلب ياؽبدؼ  يف ربقيق
 يرتكبمث اؼبوقف الذم  إىل القاىرة لزايرة حبيبتو، اإلسكندريةاؼبتهم أيضا من 

ىو أنو يطلب اؼبساعدة من اآلخرين مثل اقًتاض  رغبةساعدة ربقيق ؼب اؼبتهم
حبيث من أفعالو، كبعض اؼبدارس ىناؾ.  يف مدرستو، قسم اإلدارةاألمواؿ من 

 اؼبقتطفة كما تلي: ، ؼبساعدة بعضهم البعض.لبشريةاؼبتبادؿ سوؼ يؤدم إىل 
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"كّل أسبوع مرّة، ليشجعها كيعينها على احتماؿ أعباء اؼبرض. فكثرت أسفاره إىل 
القاىرة، كلكن موارده على الرغم من جهود شحيحة؛ فلجأ إىل اإلقًتاض من إدارة 

 (.061، ص. 0842)اغبكيم،  "ذرسُت، مّث من اؼبرابُتاؼبدرسة مث من زمبلئو اؼب
 

 يف القّصةج. اخللفيات الشخصية 
 (striving for superiority) الكفاح يف سبيل التفوق   -0

يف ركح  الفور. على الكفاحشعور  يظهريف بعض األحياف، ال 
، حيث يشعر كل الشعور ابلنقص أساس على الشخص قد تكوف

على حد  على ربقيق ما كاف يتوقعو. يقدرال، ابلنقص شخص نفسو
يبكن  بشأف عملو، متشائماو كاف من اؼبعركؼ أنّ ك العاـ، النائب تعبَت 

ال يريد أف الذم  اؼبتهم عنعرضو  العاـ النائبـ قدّ يإثبات ذلك عندما 
هبدكء ككجو غَت مباؿ كمل  اؼبتهم وبرس فتح دليل من صبيع االذباىات.ي

أبنو كثَتا ما ا أيضالعاـ اعًتؼ  النائب حىّت  .يكن لديو أم شعور ابلقلق
يتصرؼ على اؼبتهم ، كلكن  فقط رأل قاـ ابلتحقيق كالتعامل مثل القضية

 ازباذهالعاـ، خائفا من األخطاء اليت سيتم  النائبكما تردد  ىذا النحو.
ر العقاب يتقرّ  فّ أر أيضا مصَت اؼبتهم التايل إىل و سيقرّ ألنّ  يف كقت الحق.

 اؼبقطفة ىي: لو.مناسب 
يف حياة القضائية الطويلة مل أصادؼ ؾبرما هبذه القوة كال هبذا الدىاء. "

مامن شيء استطاع أف يهز ىذا الشاب الباسم ليتهار كيفرغ ما يف جوفو، 
جبل من اعبليد ؿباط ابلضباب، بل حصن من اؽبدكء الصوىف وبمى كال 

 "كاإلرىابُت ريب خلفو صباعة من األعواف كصبيعات من السفاكُت
 (.053، ص. 0842)اغبكيم، 

، إال أنو ال يهتم أبم شخص، غَت مبايل اؼبتهمعلى الرغم من أف 
لكن كل شيء يف  كيسد الفجوة ألم شخص يريد معرفة اؼبوقف،
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تو قوية رغب بقلق ألفّ  اؼبتهميتصرؼ  اجتماعية عالية. الشعور يبؤلاإلنساف 
ىو من عبلمة  ىدؼ كاحد علىيز الًتك فّ فإدلر، أككفقا ؼبا ذكره  ا.جدّ 

ف ألم شخص، أيتجاىل  اؼبتهميف حُت الكفاح يف نفس اإلنسانية. 
لذلك  التقاط حبيبتو كاالنضماـ اليو. كيفيةالشخص الذم يف عقلو ىو  

اؽبدؼ الرئيسي للمتهم ىو  ذباىل أم شيء من شأنو أف يعوؽ ىدفو.
يل فإف الشعور كابلتا. حبيبتومع معا كتزكيج  أف يعيشربقيق أحبلـ 

 لتشجيع التقدـ. ، كلكنابلنقص ليس سول تشجيع
ىو عندما وبصل اؼبتهم الذم يعاين منو ابلنقص مثل الشعور 

و. ىذه يضرباؼبتهم أف بدأ القلق من تعاين بذات الرئة. على ذبربة  اغببيبتو
اؼبتهم  خلفيةككانت  للمتهم عقبات يف ربقيق أىدافو. كىلاأل اؼبستول ىي

منذ  حبيبتوطويلة مع  جديةاليت وببها، ككاف للمتهم عبلقة  راةاؼبتناصر 
األكىل على مقاعد البدالء احملاضرة عندما كانوا يف ؾبموعة  السنةيف  يكوف

خبلؿ العبلقة، كبلنبا اؼبراة. من لقد دافع عن حبيبتو حملبو  .دراسة كاحدة
ابلنسبة ا مّ أ .قوم ارتباطهاء الكلية بشكل أسرع ألهنم تا إنحقيعٌت 

 االدبيةالتدريس  ىيئةالعبلقة ىي، بعد زبرج من على أساس  ئلرتباطلل
 اؼبقتطفة ىي كما تلى: ا سوؼ تتزكج قريبا.هنّ فإ
بدأ قليل من إخوانو يشعر بنوع من الزمالة تتوثق  ،حىّت كانت السنة الثالثة"
كاستمرت ىذه الصلة على كبو كاضح  و كبُت طالبة معو يف عُت الفصل.بين
لقد كاف  .السنة النهائية، على الرغم من جهود الفىت كالفتاة يف إخفائها يف

. كاف ؾبرد بدأت جدكرخ يف مطلع السنة األكىل يـو بيعة كاحدةمن ط
  تبلقيا يف الدراسة أكؿ مرة

كلكّنو قطع أكثر من عامُت ينمو يف اػبفاء حىّت أينعت زىوره، كفضت "
د كىدؼ، أف ينجحا كيفوزا معا فيهما إرادة الكتماف. ككاف بينهما عه
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إبجازة اآلدب، فيخطبها الفىت إىل أىلها، حىّت هبد عمبل يكفل الرزؽ 
 (.063، ص. 0842)اغبكيم،  "فيتزكجها  
 

العاـ  النائبما يعرب عنو  .ؼبتهمىو دائما تشجيع  ابلنقص الشعور
 علىىادئ جدا كال يوجد قلق  يشعر الذم اؼبتهمف موقف بشأ

يف ذلك  معلقةالواقع الكثَت من اؼبشاكل اليت كاف ىو اإلطبلؽ، كيف 
و، كلكن من تشعور كاعي يواصل الكفاح من أجل مقابلة حبيبب الوقت.

ىذا الشعور البلكاعي  هبعلو ال يندىش كيسمح للجميع ابلرد على 
ىو ك كحده  شخصيةىو أيضا تضمنت يف العنواف من  اهتاماتو اػباصة.

ما يتم عملو ىو قباح  فّ أ اعبميع.  يتحَتحىّت ، غريبةمتوقع  يتصرؼ غَت
 اؼبقتطفة ىي: .الكفاحأف يفوز 

"إنّو مل يشأ أف وبوض حىّت يف الغرض لبسياسي الذم من أجلو ارتكب 
اعبريبة. كاف دائما، كما تبصركنو اآلف بعيدا عن كّل زىو أك فحر. ال 

بارات زبدعو ألفاظ البطولة، كال وباكؿ أف يلبس عملو أردية براقة من ع
الوطنية أك القومية، كال يريد أف يوجد لفعلتو تربيرا أك تفسَتا ")اغبكيم، 

 (.053، ص. 0842
 

ف يكو  اؼبتهم العاـ. اتضح أفّ  النائبكا احملامىالبياف اؼبعاكس من 
 تهماؼب فّ ألالعاـ  النائبو كما قاؿ لكنّ  ،احملامىا كما ذكر جيدا شخص

كمن اؼبعركؼ . شديد اآلـلديو  حبيبتو فّ ألوبفظ الشعور ابالكتئاب 
التعامل  على قادرةأيضا انو ذبنب أصدقائو. ابلنسبة ؽبا، كانت اؼبشكلة 

 اؼبقتطفة ىي: .رغباتولتحقيق  نفسومع 
كأنّو يضع يف ىذا القفص قلبا ؾبركحا، كّل أملو اآلف أف يدرؾ قرينتو يف "

 (.064، ص. 0842)اغبكيم،  "السماء
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يبكن  ذم يسبب اػبلفيات الكفاح ال الشعور ابلنقصكالشكل 
 ألفّ ؽ ىذا السلوؾ اػببّل  ظهركقد  ؽ.ر بشكل خبّل يفكّ  اؼبتهمأف هبعل 

ارتكب حادث قتل ضد أحد السياسيُت، كلكن بسبب الفجوة  اؼبتهم
ربقيق رغباتو. ىذه  ؼبواصلة، استغل الفرصة بوف يقـو أكن يب الذم

 إىلف احملاكمة كدخل يصل إىل قانو  اؼبتهم الذما أخَت اؼبشكلة جعلت 
 اؼبقتطفة ىي:قضية جنائية. 

، كأّف االعًت كفكر غبضة فوجد طريقها مؤدّ " ؼ ابلقتل اي إىل ما كاف يرـك
 (.064، ص. 0842)اغبكيم،  "العمد يضمن لو اؼبوت الذم يبتغيو

 
كيف كقت الحق من القصة اليت كصفها احملامي، فاف فكره شعور 

و قد تلديو شعور أبف حبيبك ع حبيبتو قد خد  اؼبتهمف أبالكعي  اؼبتهم
 حبيبتو فّ ألكفقا للمتهم،  تويف، مث ظهر الشعور ابلنقص فيو مرة أخرل.

ف أو اؼبتهم يدعو اؼبدعي عليو ابستمرار، كىذا ت، كيف حبيبتتوفي قد
و قتل للتأكد من أنّ كيقـو بو  .حبيبتو مندعوة ف يكو و نّ أصحيح  اؼبتهم

 اؼبقتطفة ىي: مشهور.السياسي 
"لو كاف ألف جناح ؼبا سبقت صوابو الطائر كال قلبو اؼبتلهف، 
كفجأة حدث أمر عجيب، ظبع صوهتا جليا يلفظ اظبو، فأحس 
ؽبا رجفة يف بدنو، مث شعر بعينيو ترايف شيأ من مادة ال عبلقة 

ابألرض شيئا مّر كالشعا اػباطف ـبًتقا الطائرة، مصعدا يف 
)اغبكيم،  "أسلمت الركحالسماء، يف تلك اللحظة أيقن أهّنا 

 .(063، ص. 0842
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 (unity of personalityوحدة الشخصية ) -2
كإصدار حكم عليو ىو  اؼبتهمالعاـ، فإف مبلحقة النائبكواجب 

ف يكوف لو أالعاـ للدفاع الذايت ىو  نائبكالتحليل الشخصي ل التزامو.
ن خبلؿ ، فضبل عن اجراء ربقيق كفقا ؼبا ىي اؼبهمة ممسؤكلية شخصية
 النائبا يقـو بو مبّ فإكلذلك  من قبل. اؼبتهمكاألصدقاء كاؼبتصلة  االسرة

 كمسؤكليةر يف ما فعلو  العاـ لبلدعاء صحيح كينبغي القياـ بو لكي يفكّ 
كيف  احملكمة إىل حُت اغبصوؿ علي العقوبة. يف بدأالذم  اؼبتهمعن 
كم على وبىت العاـ على تقدًن اغبكم اؼبناسب ح النائبذبرأ ، النهاية
رادعة  آاثرالو، يبكن أف توفر عقوبة اإلعداـ  كفقاو ابإلعداـ. ألنّ  اؼبتهم
 اؼبقتطفة ىي: الضحااي. لعائلةكرضا 

امو حىّت أسبمو، كختمو بطلب اغبكم على اؼبتهم "كاستأنف النائب اهت
 (.057، ص. 0842)اغبكيم،  "ابإلعداـ، طبقا لنصوص القانوف

 
ال يثبط ك و الشخص الذم يكافح بشدة، ى اؼبتهم كما ذكر، أفّ 

 .اكخطَت  امتعجرف، ك فخورا شخصنو ليس ، كخلوؽ جيدة. أبسهولة
يبكن رؤية البياف من جيدة.  لديها شخصيةاغبقيقية اباؼبتهم  شخصية

صدقاؤه عندما مع أ ما يقاؿالشخصية كالبياف الذم  احملامىكجهة نظر 
 اؼبقتطفة ىي: يف الكلية نفسها. يكوف
وات قليلة خلت كاف اؼبتهم طالبا يف كلّية األدب، كعارفوه يف ذالك "من سن

اغبُت يصوركنو لنا يف ىيئة شاب ؾبّد، دمت األخبلؽ، يؤثر العزلة كيبيل إىل 
 (.063، ص. 0842الشعر" )اغبكيم، 

 
عيش دبفرده، أف يا، كما لو كاف ال يستطيع أيضا ايئس اؼبتهمأصبح 

دبا رأل  اؼببلحظة الذاتية ة ىيباحثال تكخلص .حبيبتوإف مل يكن مع 
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يكافح من  اؼبتهم أفما زاؿ  ربر ابلضركرة من قبل اآلخرين.ت، ال نفسو
ا مل يستطع التحكم يف نفسو بسبب فقد أيضلو، لكنو مثأجل متابعة 

و مل يتمكن من العيش نّ أنٍت بدكنك، كقاؿ أيعٍت  صبلةم أيف كما   حبيبتو.
، كاف يدرؾ حبيبتو، لذلك عندما توحبيبكحده دكف اف يكوف يف رفيق 

 . اؼبقتطفة ىي:ف يذىبأعليو أيضا 
"تعنفينٍت على فكرة اللحاؽ بك ساعة تًتكُت ىذا العامل األرض، 

على فيما اؼبقاـ !لكأنك تعنفُت رجبل مات ؿبتنقا إذا فقد ىواءه 
، ثقي اي عزيزتى أف السماء قد األرض بعدؾ، ككيف أستطيع
)اغبكيم، " !غبضة تصعدين أصعد ربطت ركحك بركحى، كأنك

 (.062، ص. 0842
 

 (social interest) ةاإلهتمام اإلجتماعي -3
قائما منذ  يف اإلنساف ةهبب أف يكوف كجود االىتماـ االجتماعي

كالدتو، كقد نشأ ىذا الشعور بسبب رؤية األشياء من حولنا، كالشعور 
 ف النظر حوؽبم.ابغبساسية، كالعناية، كعدـ القتاؿ من أجل أنفسهم دك 

العاـ لبلدعاء غَت ظاىر   النائبجتماعي الذم أظهره اإلكاغبس 
 .مباشرة

العاـ  النائبنظر يف الطريقة اليت يشك  ةكمع ذلك، فإف الباحث
 يكوف، يف حكمو، كقاؿ عدة مرات أف ىذا إىل اؼبتهمعند توجيو 
ثور على تاج للعكوبالقتل العمد  ىوالعاـ ىذا القتل  النائبخطَتا، كفقا 
العاـ حريص للغاية ألنو ىبشى أف وبدث ىذا النوع  . النائبالعقل اؼبدبر

إذا استمر ىذا اغبدث، سيكوف ىناؾ  ا.معركفمن القتل مرة إذا مل يكن 
الكثَت من األشخاص الذين يشعركف ابلقلق كاػبوؼ من جرائم القتل 
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 العاـ يتصرؼ ىكذا. كيظهر ىذا اؼبوقف لنائبلذلك، فإان .العمد
  جتماعي يف مواجهة العقبات لتحقيق أىدافو.اإلإحساسو 

، بصرؼ النظر عن اؼبتهم ةاالجتماعي اإلىتماـيف حُت خلفية 
ا أيضا مستع اؼبتهمكإنساف ذك عقلية اجتماعية، كاف   اؼبتهممشاعر 

الشعور  .غببيبتوألنو أعطى  يقدـ للتضحية بكل ما لديو، حىّت 
علي  قادرةر يف كوهنا الشخصية فكيت، دكف الكفاحعاطف، كالشعور ابل

كلكن ىناؾ شعور أبننا نريد اف قبتمع يف ربقيق  تها اػباصة.رغبربقيق 
 اؼبقتطفة ىي: األحبلـ.

كلو أّف الركح اليت يف اعبسد ترىن يف السوؽ أك اتباع؛ ؼبا تردد ىذا "
)اغبكيم،  "الشباب يف رىن ركحو أك بيعها لينقذ بثمنها حياة من أحب

 (.061، ص. 0842
 
ا، كاف ابقكانت شخصية جيدة س  اؼبتهما ألف خلفية شخصية نظر 

مسؤكلية  يكوفحبيبتو  ألنو شعر أفّ  عايل ةجتماعيإ اإلىتماـ لديو اؼبتهم
، كأصبحت حياتو كفاحلقد تضاعف ال ا من حياتو.جزءكأصبح  اؼبتهم

 ا.االجتماعي العايل أيض
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 الفصل الربع
 اخلالصة واإلقتاحات

 
قد مت البحث اليت حبثتو الباحثة. كبعد مناقشة نتائج البحث ستقّدـ 

 الباحثة اػببلصة كاالقًتاحات كما يلي:
 اخلالصة - أ

تطبيقها من قبل نظرية  تمّ تىناؾ ثبلثو اشكاؿ الشخصية اليت  -1
شكاؿ . كأتوفيق اغبكيملقاتل الؼ االعًت قصَتة ال قصةدلر يف أ

كحدة ، يف سبيل التفوؽلكفاح ا، الثبلثة للشخصية ىي
كجدت من ىذه االشكاؿ، . ة، كاإلىتماـ اإلجتماعيالشخصية
يف سبيل لكفاح اتدّؿ ىو الشخصية اليت على ك  فيوأكثر الباحثة 
 .التفوؽ

ىو  ؼ القاتلاعًت  قصةالشخصية يف  خلفيات األشياء اليت ىي  -2
اعبانب حيث تتصرؼ الشخصيات كؽبا مثل ىذه  ىلنظر إ

، الذاتيةاؼببلحظة ألّف يتكوف من لشعور ابلنقص،  الشخصية،
يف حُت غامضة للحياة. ال، ك ةاالجتماعي أسلوب اغبياة، اإلىتماـ

 الشعور اؼبوجودىو  ةىتماـ االجتماعياإلاػبلفيات أف الدافع 
 .حولوفعاؿ ذباه ابالن اإلنسافر يشعمنذ الوالدة، لذلك  نسافإل

 
 اإلقتاحات - ب

يستطيع الباحثوف اآلخركف أف وبّلل كتاب اعًتؼ القاتل بدراسة  -0
 أخرل من النظرايت اللغوية كاألدبية سول من نظرية النفسية أدبية
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دلر، مثل نظرية البنيوية الوراثية، كنظرية التداكلية، عند ألفريد أ
 كالسيميائية، كالببلغية، كغَت ذلك. 

عند  يستطيع الباحثوف اآلخركف أف يستخدـ نظرية النفسية أدبية -1
دلر لتحليل الكتاب اآلخر سول كتاب اعًتؼ القاتل لتوفيق ألفريد أ

اغبكيم، مثل نص اؼبسرحي، ككتاب النثر، الشعر، كغَت ذلك من 
 النصوص العربية.
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 سرية ذاتية
 

 0886من ابريل  12كلدت يف ابيواعي، اتريخ رابعة األدوية، 
ـ. زبرجت من اؼبدرسة اإلبتدائية مفتاح العلـو يف لباف أسيم 

رم كاحد ـ. مث التحقت  دبعهد القاد 1338ابيواعي سنة 
 1جبمبَت. كدرست ابؼبدرسة اؼبتوسطة اغبكومية اإلسبلمية 

ـ. مث زبرجت من مدرسة الثنوية  1301صببَت  يف سنة 
ـ. مث التحقت جبامعة موالان مالك إبراىيم  1304صببَت سنة  1الئلسبلمية اغبكومية 

اإلسبلمية اغبكومية ماالنج حىت حصلت على درجة البكالوريوس يف قسم اللغة 
  معهد سوانف أمبيل العايل كاؼبشرفة.كأان خادمة يف   ـ. 1308لعربية كأدهبا سنة ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


