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ABSTRACT 

Norma Yunita Putri Amalia. 2019. Psycological analysis of main character in novel 

“Ar Rajul Al Ladzi Amana” by Najib Kailani, Psychology study Harry Stack Sullivan. 

Thesis Research. Arab letters and language Departement, Faculty of Humanities, 

Maulana Malik Ibrahim Islamic State University of  Malang 

Supervisor : Abdurrhaman, M.Hum 

Keword      : Personality, structure, factor, Harry Stack Sullivan 

Ar Rajul Al-Ladzi Amana is the novel by Naguib Al Kailani which is dedicated 

to the world’s literature. This novel presents a cultural discourse between East and 

West. Today, the world has been hegemony by Western civilization, starting from 

justice, civilization, and culture. 

This research is a qualitative descriptive study with a type of library research. 

The data collection technique uses documentation techniques which are included in 

the technique of reading and recording. This type of research is library research. The 

data collection’s   technique is done by reading, translating, and taking. The data 

analysis technique is is that using Harry Stack Sullivan's psychoanalytic theory. 

This study studied to analyze the novel by describing the personality’s 

structure of the main character and the factors that influence the personality of the 

main character in the novel. 

The results of this study are: 1) The personality’s structure of the main 

character in Ar Rajul Al-Ladzi Amana becomes several aspects, including: dynamism, 

Self-system, Personification and cognitive processes. 2) The Factors that influence 

the personality structure of the main character, among others: Factors of heredity, 

Intellectual environment (family, social) and culture needs. 
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ABSTRAK 

Norma Yunita Putri Amalia. 2019. Kepribadian Tokoh Utama Dalam Novel “Ar Rajul 

Al Ladzi Amana” Karya Najib Al Kailani (Pendekatan Psikologi Sastra Harry Stack 

Sullivan). Penelitian Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Fakultas Humaniora. 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 

Dosen Pembimbing: Abdurrahman, M. Hum 

Kata Kunci      : Kepribadian, struktur, faktor, Harry Stack Sullivan 

Ar Rajul Al- Ladzi Amana adalah sebuah novel karya Naguib Al Kailani yang 

merupakan seorang pengarang dengan karya-karyanya patut diperhitungkan di 

jagat sastra dunia. Novel ini menyajikan diskursus kebudayaan antara Timur dan 

Barat. Sebagaimana banyak diketahui bahwa saat ini dunia telah dihegemoni oleh 

kebudayaan Barat, mulai dari pemikiran, perekonomian, dan budaya. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian 

kepustakaan (library research). Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan 

teknik dokumentasi yang tercakup di dalamnya teknik baca dan catat. Teknik 

pengambilan data dilakukan dengan cara membaca, menerjemah, dan mencatat. 

Teknik analisis data menggunakan teori psikoanalisa Harry Stack Sullivan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis novel dengan cara 

menggambarkan tentang struktur kepribadian tokoh utama dan faktor yang 

mempengaruhi kepribadian tokoh utama dalam novel tersebut. 

Hasil penelitian ini adalah : 1) Struktur kepribadian tokoh utama dalam  Ar 

Rajul Al-Ladzi Amana menjadi beberapa aspek, antara lain: dinamisme, Sistem diri 

(self-system), Personifikasi dan proses kognitif. 2) Faktor-faktor yang 

mempengaruhi struktur kepribadian tokoh utama, antara lain: Faktor hereditas, 

Intelektual ,lingkungan ( keluarga, sosial ) dan kebudayaan. 
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 الفصل األول
 مقدمةال

 
 خلفية البحث -أ

 
اليت ديكن أف تؤثر على يف حياتنا ىناؾ العديد من حقائق احلياة البشرية 

تلك احلياة البشرية نفسها. األحداث يف حياتنا زبلق بعض الضغط. إف تأثًن كاقع 
ىذه احلياة سيكوف أفضل أك أسوأ اعتمادا على كيفية قبوؿ اإلنساف لو ككذلك على 
موقعو. إف القصص القصًنة أك الركاية أك ادلسرحية أك الشعر ىي أعماؿ أدبية ناشئة 

 ر اليت يسكبها البشر كاليت تأيت من كاقع احلياة اليت ديركف هبا.عن األفكا
يشرح أفكار ادلؤلفٌن كمشاعرىم كأمناطهم الذم إف األدب جزء من الكتابة 

قوؿ: رينيو كيلك يف كاقع احلياة االجتماعية كانعكاس للظواىر اليت ربدث حوذلم. ي
ياة االجتماعية. األدب ىو كاحلياة ىي احل ,أف األدب ىو صورة للحياة كأكسنت كارف

 ,Rene Wellek dan Austin Warren) ,نشاط إبداعي لعمل فين. رينيو كيلك 

 Heru, 2012). األدب ىو عمل خيايل يوفر اللغة كلو قيمة مجالية مهيمنة، (1989:94

: 1) . 
باإلضافة إىل ذلك، فإف األدب ىو سلسلة من ادلشاعر كالواقع االجتماعي 

بشكل جيد كمجيل. األعماؿ األدبية اليت توفر  دلرتبةياة البشرية( ا)مجيع جوانب احل
اللغة يف أشكاؿ الكتابة ادلختلفة، دبا يف ذلك الركمانسية كالركايات كالقصص 

 .(Sangidu, 2007 :38) القصًنة.

كالفنوف األدبية تنقسم على قسمٌن كىي الفنوف الشعرية كالفنوف النثرية، 
فهي القص ة كالركاية كالرسالة كاخلطابة، كادلقالة كانقد األدب كما كأم ا الفنوف النثرية 

(. فالركاية اليت تكوف من الفنوف األدبية النثرية 1: 3112الفاخرم، إىل ذلك )
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تعبًن أكسع كضعا ألهنا تعّب  كتقدـ أكثر من األخرل، كتنطوم على مسائل 
فصيال يف كصف حياة كمشكالت احلياة. إضافة إىل ذلك، فالركاية أيضا أكثر ت

 شخصية فيو.

الركاية ىي قصة اخليالية كتابية أك كلمية ذلا عنصور عناصر الداخلية 
كعناصر حارجية. الركاية عادة يبلع حياة الناس يتفاعل بقرب كاجملتمع. كيف 
الركاية األدب جيد ليجو القراء إىل زبيل احلياة الواقية من خالؿ القصة اليت عبارة 

يف الركاية األديب ديكن رأم ركبدا، يتخف شيئ مبالغا، أكمل، عن الركاية. ك 
 (.Nurgiyantoro, 2012 : 5)إشهاب، أكثر يورط عقدة معقد 

ركاية كشكل من أشكاؿ األدب، ىناؾ كاقع احلياة. يف ذلك حيدث 
األحداث كالسلوكيات اليت تقـو هبا شخصية. الواقع النفسي ىو ظاىرة نفسية 

الرئيسية عند االستجابة للذات كالبيئة. الظواىر النفسية  معينة من قبل الشخصية
ادلوجودة يف اخلياؿ اجلديد ذلا معىن إذا كاف القارئ قادر ا على تقدمي التفسًنات 

 (Siswantoro, 2005:29) كلديو معرفة كافية بالنظرية النفسية

يركم ركاية "الرجل الذم آمن" عن شكل احلداثة الذم يزداد يف الغرب، 
كيبدك أنو ال يبعث دائما على الشعور بالراحة أك الرضا للجميع. غالب ا ما 
يتمسك االمشئزاز كالتشبع يف جو مليء بالتألق. كىذه الشعور تنفجر يف إرياف، 
كىو موسيقي إيطايل مل يستطع أف يشعر بالسعادة يف بيئتو القددية. ىذا العامل 

دفعت قصة احلياة كاألناقة احملببة الغرب ادلتأللئ كاف قد كلد عزلة كملل لو. 
للذىاب إىل الشرؽ الكتشاؼ عامل جديد. كىو عامل يفتح أعينو لبدء العثور 
على الراحة كاحلرية. تبدأ القصة عندما شعر موسيقي يدعى إرياف بعدـ ارتياحو 
يف قلبو عن بيئتو القددية، كأراد أف يهاجر إىل الشرؽ، إىل دكلة دب. تصف رحلة 

العثور على احلقيقة كسالـ القلب شخصية الشخص الرئيسي يف تلك  إرياف يف
 الركاية.
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كيف ىذا البحث زبتار الباحثة الركاية لنجيب الكيالين. ككاف صليب 
الكيالين مشهور كااألديب ادلصرم كىذه الركاية إحدل ركايات األدب كالكاتب 

لفظ كحسن اإلسالمي الكبًن حيث جاءت ركايتو على قدر كبًن من جزالة ال
األسلوب كالّباعة يف سوؽ األحداث كايصاؿ األفكار ذات ادلتداد اإلجتماعي 

 كالثقايف كالسياسي. 

كىذه الركاية اليت كتبو بادلوضوع "الرجل الذم آمن" ربكي ىذه الركاية 
عن قصة ادلرأة اجلميلة امسها ماناؿ، عملت يف الوحدة اجلمعية للمشتشفى الذم 

كيف تلك القرية حيدث الصراع بٌن الرجاؿ اليت حيبها يقع يف قرية شرشابة. 
 (. 3331)الكيالين، 

كاألفكار من ادلؤلف الذم يقع يف  السيكولوجية جئالعمل األدب ىو نتا
كضع شبو كاعية، مث بعد ذلك يتم صب بوضوح يف شكل كاعي. يؤدم الوضع 

فصل العمل الواعي كالالكاعي إىل تلوف عملية خياؿ ادلؤلف. كلذلك، ال ديكن 
 كإما األفكار إما، ألف يف ذلك جو نفسي للمؤلف، السيكولوجيةاألدب عن 

 السيكولوجية. حيتوم (Endraswara, 2006:96)العمل.  كتبةادلشاعر عندما  
 أف ،السيكولوجيةكاألدب على عالقات كظيفية تدرس حالة النفس. الفرؽ يف 

. مع (Nyoman, 2014: 230)ىي حقيقة، بينما يف األدب ىي مبدعة.  ىذ
كاألدب، ديكن يف الواقع ربليل العمل األدب باستخداـ  السيكولوحيةالعالقة بٌن 

 .ةاألدبي السيكولوحيةنظرية  
. كاألدبالسيكولوحية بٌن  دراسةىو  السيكولوجية األدبية

(Endraswara, 2008:16 ) يف األدب يعين أننا نفهم عمق السيكولوحية إف فهم
ىو السيكولوحية األدبية النداء من  .(Endraswara, 2008:14)الركح البشرية. 

لركح نفسها تظهر يف األدب، لالبشر الذين يصوركف صور النفس. ليس فقط 
 (Minderop, 2010:59)كلكن أيضا ديكن أف سبثل ركح اآلخرين. 
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رس عن النفس كأنواعو ظواىر السيكولوجية األدبية ىي العلم الذم يد
كعمليتو ككذالك خلفينت سيكولوجية األدبية كاحدة من الدراسة الذم تدرس 

كالبطينة من الناس. باستعماؿ ىذه النظرية سرتؼ كظيفة كشهم جهاة نفسية 
األدب لداللة األعمل األدبية. يف احلقيقة يهدؼ إىل يف احلقيقة يهدؼ إىل 

يك شخصية تتكوف من قوة النفس. نظرية يصور حياة الناس. كأما دينام
السيكولوجية األدبية عن طريق ربليل شخصية الشخصي الرئيسي يف تلك الركاية 
باستخداـ نظرية ربليل النفسي للشخصية اليت أثارىا ىارم ستاؾ سوليفاف. كىو 
شخصية لديو كجهة نظر مفادىا أف الشخصية ىي منط مستقر نسبيا  للحاالت 

 (Alwisol, 2009:175)األشخاص اليت سبيز احلياة البشرية. ادلتبادلة بٌن 

نفهم نظرية السيكولوجية األدبية بثالث طرؽ، فاألكؿ من خالؿ فهم 
النظرية السيكولوجية مث ربليل العمل األدب. كالثاين، ربديد العمل األدب  
كموضوع البحث، مث ربديد النظرية السيكولوجية اليت تعتّب ذات صلة 

 ,Endraswara)ـ. ثالث ا، العثور على نظرية كجوىر البحث مع ا. لالستخدا

النص ادلعركض من خالؿ التقنيات يف النظرية األدبية  كالتاىل، يظهر (2008:89
 .اليت ديكن أف تعكس مفهـو السيكولوجية الذم تركج لو شخصية خيالية

(Minderop, 2010:59).

خيالية حّت قدر احلدث الشخصية ىي الفاعل احلامل احلدث يف قصة 
لبناء قصة. مصطلح الشخصية إىل شخصيتو فاعل قصة. شخصيتو قصة ىي 
اإلنساف يف األعماؿ السرد أك دراما من قارئ اجلودة األخالقية كاذبهات ادلعينة 
كما تعّب يف النطق كيفعل يف العمل. استناد على التعريف ديكن أف يقاؿ أف  

لك احلرؼ كالسلوؾ ادلعٌن كالفاعل الذم لديو شخصية قصة ىي الفرد اخليالية دي
 اخلّبة احلديث يف القصة.

من خالؿ النظر إىل القصة يف ركاية "الرجل الذم آمن"، سيقـو الباحثة 
باستخداـ نظرية السيكولوجية األدبية عن طريق ربليل شخصية الشخصي 
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أثارىا  الرئيسي يف تلك الركاية باستخداـ نظرية ربليل النفسي للشخصية اليت
ىارم ستاؾ سوليفاف. كىو شخصية لديو كجهة نظر مفادىا أف الشخصية ىي 
منط مستقر نسبيا  للحاالت ادلتبادلة بٌن األشخاص اليت سبيز احلياة البشرية 

(Alwisol, 2004:175)   يرل ىارم، أف الشخصية ىي مركز الديناميكية اليت
اص، فالديناميكية ىي توجد هبا عمليات سلتلفة ربدث يف الفن بٌن األشخ

شخصية موجودة يف البشر. ىذه الديناميكية ستعطي شخصية للعالقات بٌن 
 األشخاص.

صليب  الركاية الّت كتبها تحليلس ةمن الوصف أعاله، سيقـو الباحث
 أديب عربكيالين ىو أحد ال". صليب الرجل الذم آمنعنواف "ربت الكيالين ال

، الظلمافكيالين يف كسط سحق كضغط المن مصر. يف ركايتو، عاش صليب 
التعذيب يف السجن. كتاباتو فريدة ألهنا كلدت من تقدير القيم  عند كخاصة

ة ديكن أف تظهر ىذه أوثائق، تصبح الركاية مر الك  3اإلنسانية كاألخوة كاحملبة.
األحداث. ال عجب إذا كاف صليب الكيالين يف ىذه الركاية يصف حياة 

 رافقها صراعات الوالدة كالنفسية ادلختلفة.بوضوح ي ""إرياف شخصية
 

 أسئلة البحث -ب
كبناء على خلفية البحث الّت قد شرحت أعاله، فيعطى الباحث أسئلة 

 عما يتعلق هبذه الدراسة يف ىذه الركاية، كاألسئلة على النحو التاىل:
شخصية الشخص الرئيسي يف ركاية "الرجل الذم آمن" لنجيب  نظم ما (3

 الكيالين؟
شخصية الشخص الرئيسي يف ركاية "الرجل الذم آمن"  ادلؤثرم ملالعاما  (5

 ؟ لنجيب الكيالين

                                                           
1
 Zuriyati, www.atida.org, ليال 15.55 الساعة في 2112 ديسمبير 22 في إليها صولالو  

http://www.atida.org/
http://www.atida.org/
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 أهداف البحث -ج

الغرض من البحث ىو النية أك االذباه الذم سيعاجلو الباحث. استنادا  
 إىل صياغة ادلشكلة ادلذكورة أعاله، فإف ىذا البحث لو األىداؼ كالفوائد التالية:

" يف ركاية "الرجل الذم آمن" لنجيب أريافشخصية " ىيكلدلعرفة كيف  (3
 الكيالين

شخصية الشخص الرئيسي يف ركاية "الرجل الذل آمن"  اسباب عواملدلعرفة  (5
 لنجيب الكيالين.

 
 فوائد البحث -د

فوائد نظرية: من ادلتوقع أف يقدـ ىذا البحث مسامهة علمية يف رلاؿ األدب،  (3
النظرية السيكولوجية ذلارم ال سيما يف دراسة التحليل األدب باستخداـ 

 ستاؾ سوليفاف كالنظريات األخرل كمرجع.
فوائد عملية: كمن ادلتوقع أف يكوف استخداـ نتائج ىذا البحث موادا   (5

مرجعية يف تطوير ربليل الركاية عن طريق استخداـ نظرية ىارم ستاؾ 
 سوليفاف للشخصية النفسية

 
 تعريف المصطلحات   -ه

الباحثة فيما يلي ادلطلحات اليت تتكوف منها تعريف ادلصطلحات تعريف 
 : صياغة عنواف ىذا البحث، كىى

: شخصيية ل التنظيم الذم يتميز بدرجة من الثبات     شخصييات (1
كاإلستمرار اخللق الفرد كمزاجو كعقلو كجسمو، كالذم حيدد توافقو ادلميز 

 .اليت تعيش فيها للبيئة 
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 ىي تصوير الطبيعات. :    األشخاص (2
 : ىي قصة طويلة .     ركاية (3
 : عنواف الركاية اليت كتبها صليب الكيالين.  الرجل الذم آمن (4
كركائي مشهور يف العرب. كلد  : ىو أديب كشاعر   صليب الكيالين  (5

 قرية شرشابة ادلصرم كمات كدفن دبصر.
 

 تحديد الببث  -و
الكيالين، ربديد الباحثة الدراسة يف الركاية "الرجل الذم آمن" لنجيب 

على ديناميكية األشخاص الشخصية الرئيسية. كاستنادا على نظرية ىارم ستاؾ 
 سوليفاف.

 
 الدراسات السابقة - ز

ىناؾ حاجة إىل الدراسات السابقة يف رلاؿ البحث دلعرفة ىل دلوضوع 
(. كبناء  على ادلالحظات 10: 5551كيسوما   )البحث قد مت دراستو أـ ال.

ادلقدمة، مل يكن ىناؾ األحباث اليت أجريت على ركاية "الرجل الذم آمن" 
لنجيب الكيالين باستخداـ النظرية النفسية ىارم ستاؾ سوليفاف. كمع ذلك، 
كجد الباحث العديد من الدراسات األخرل اليت لديها عالقات مع موضوع ىذا 

 :كالتحقيق ادلكتيبلي األحباث اليت يستخدمها الباحث  البحث. فيما ي
( جبامعة سوناف كاليجاكا 5531البحث الذم كتبو أمحد مشس ادلنًن )  -1

اإلسالمية احلكومية جوكجاكارتا، ربت العنواف: "ربليل ركاية الرجل 
 الذم آمن لنجيب الكيالين دراسة ربليلية بنيوية سردية أ. ج. غردياس"

طريقة مراجعة أدبية تأخذ كذبمع البيانات من  يستخدـ ىذا البحث
 32األدبيات اليت ذلا عالقة دبوضوع البحث. يف ىذه الركاية، ىناؾ 
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شخصية رئيسية  31، ىناؾ 32شخصية تبين قصة الركاية. كمن أكلئك 
الشخصي كإرياف بوصفو   ت معتقدةشخصية داعمة. لقد غًن   1ك 

 مسلما . يف البداية، أسلم إريافيف النهاية  يف الركاية، كأصبح الرئيسي
بالفعل يف  ا مشسي، كلكن يف النهاية أسلمامسه ةشرقي ةبسبب حبو لراقص

تصوير الركاية برسم زبطيطي يف  قلبو بعد تعلم اإلسالـ من الشيخ. إذا
. اإلسالـىو كموضعو رياف ، جلملة، يكوف شخص الفاعل ىو إىيكل ا

إرياف. كالشخص  ىوكشخص ادلتلقي احلب.  كالشخص ادلرسل ىو
. يف حٌن أف كالشرطة ادلؤيد ىو علي، الشيخ عيد احلسيين، مشس

 ادلوسيقية. ادلعارضٌن ىم بينيتو، صوفيا، صقر، كالدا إرياف، كأصدؽءه
( جبامعة موالنا مالك إبراىيم 5531البحث الذم كتبتو خًن النساء )  -2

ية "الرجل الذم األسية يف الوااإلسالمية احلكومية ماالنج، ربت العنواف: 
يستخدـ ىذا البحث لنجيب الكيالين ) دراسة ربليلية تداكلية( " آمن

أسلوب نوعي كهنج كاقعي لفهم الظواىر اليت ىي موضوع ىذا البحث. 
كنتائج البحث ىو أشكاؿ الشخص )ديكسيس( من شخص األكؿ 
كالثاين كالثالث يف شكل فعل ادلاضي، كفعل ادلضارع، كفعل األمر، 

رؼ. شكل )ديكسيس( ادلوقعي ىو ىنا كىناؾ. شكل كإسم، كح
الصدغي  )ديكسيس(ادلوقعي ىو ىذا كذاؾ. كيشًن شكل )ديكسيس( 

 .ادلتكلم عند التعبًنيف شكل 
( جبامعة سوناف 5531البحث الذم كتبتو فرييت فوترم إسدامانطو )  -3

أمفيل اإلسالمية احلكومية سورابايا، ربت العنواف: "شخصية األشخاص 
عند سيغموند فريد يف ركاية الرجل الذم آمن". الطريقة ادلستخدمة يف 

 الوصفية النوعية اليت تصف شخصية ىي الطريقةىذا البحث 
السيكولوجي. استخدـ ىذا  التحليل ة بنهجالشخصيات يف الركاي
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اليت تركز على فهم السيكولوجي لسيغموند فريد نظرية التحليل  البحث
على شخصيات ركاية  ديناميكية شخصية ادلرء، كخاصةشخصية ك 

يف  الشخصيات(. عدد 3: البحث" ككانت نتائج الرجل الذم آمن"
ينقسم إىل  نالذيشخصيات. ىم  35الرجل الذم آمن" ىو  ركاية "

شخصيات رئيسية كىم: إرياف، مشس، صوفيا، بينيتو، أب إرياف 
الشيخ عيد ، شخصيات داعمة ىي علي، ميسوف، صقر، ك )كارلو(
النفسية حسب سيكولوجية ال(. شخصية 5، كأـ إيرياف، احلسيين

على األقل يهيمن على  يف ىذه الركايةالذم مت ربليلو  سيغموند فريد
، كارلو. ع شخصيات خاصة كىي إيرياف، مشس( مid) جوانب اذلوية

إرياف،  بشخصياتو ىو (ego) كادلعيار الذم يسيطر على جانب األنا
العليا  . كيهيمن معظمهم على جانب األناصوفيا، مشس، بينيتو، كارلو

(superego) مشس، بينيتوكىي إيرياف ، صوفيا ،  مع شخصياهتا  ،
 كارلو.

( جبامعة سوناف كاليجاكا 5553يت )البحث الذم كتبتو إيين كورنياكا  -4
اإلسالمية احلكومية جوكجاكارتا، ربت العنواف: "صورة ادلرأة يف ركاية 
الرجل الذم آمن لنجيب الكيالين دراسة نقدية أدبية نسائية". يستخدـ 

حث أف القراء من ىذا البحث هنج النقد األدب النسوم. يبٌن ىذا الب
اخلاصة أيض ا من خالؿ دراسة الوعي  وا قيمهنؤسساإلناث ديكن أف ت

لألدكار كادلوقع يف  ة من التعبًن استناد ا إىل رؤيتهنلتطوير أشكاؿ جديد
عامل األدب. النظرية ادلستخدمة ىي النقد األدب األيديولوجي. ىذا 

م على النساء كخاصة النسويات بوصفهن كالقراء. سوؼ االنتقاد ينطو 
ية ادلوجودة يف الركاية كيبحث عن ائالنس حيدد ىذا البحث الشخصية

 أىداؼ حياهتا. مث ربديد الشخصية بحث عنالوظائف يف اجملتمع مث ي



11 
 

 

، كمن مث سيتم مالحظة مع القيادات النسائيةالذكورية اليت ذلا عالقة 
 موقف كتاب األعماؿ األدبية من خالؿ أعمالو اخليالية كغًن اخليالية.

( جبامعة سوناف أمفيل 5531البحث الذم كتبتو رافعة مودة )  -5
اإلسالمية احلكومية سورابايا، ربت العنواف: "العناصر الداخلية يف ركاية 
الرجل الذم آمن لنجيب الكيالين". سوؼ يشرح ىذا البحث كحيلل 

أنواع من  0العناصر الداخلية ذلذه الركاية. أظهرت النتائج أف ىناؾ 
دلوضوع، اإلعداد، العناصر الداخلية ادلوجودة يف الركاية، كىي: ا

التشخيص، الدسيسة، منط اللغة، كاألمانة. إف موضوع الركاية ىو الرحلة 
إىل احلقيقة ادلطلقة، بينما الشخص الرئيسي يف ىذه الركاية ىو إرياف من 
خالؿ كصف ثالثة إعدادات، كىي: ادلكاف، كالوقت، كاالجتماعي. 

ماـ مع أسلوب لغة كالدسيسة ادلستخدمة يف الركاية ىي الدسيسة إىل األ
مجيلة كمثًنة لالىتماـ. يف حٌن أف الرسالة األخالقية ادلوجودة يف ىذه 
الركاية ىي اجلدية كالتفاؤؿ يف البحث عن اذلوية ىو تطور من الرحلة إىل 

 احلقيقة، رغم أف العديد من الذين يرغبوف عنو.
( باجلامعة احملمدية 5531البحث الذم كتبو كيويد كيديانطو )  -6

 عن جهاد كالرئيسية دراسة سكولوجية كارجيو ربت العنواف: "فور 
ألندريا  (Padang Bulan)الشخصية النسائية يف الركاية "فادانق بوالف"

ارم ذل السيكولوجينهج كادل ىذا البحث ادلنهج النوعيستخدـ ي. ىًناتا
ستاؾ سوليفاف لوصف نضاؿ الشخصية الرئيسية للمرأة كشخصية 

ىي  البحث ألندريا ىًناتا. كانت نتائج ىذاالشخصية الرئيسية يف ركاية  
كتضحي ، زلطة اآلماؿ للعائلة الشخصة الرئيسية الّت تكوفنضاالت 

عماؿ منامجة القصدير، ، كأصبحت دراستها للعمل، كتذىب إىل ادلدينة
، تياجات األسرة، كتقدـ للوظائف، كال تتخلى أبدا  عن العملكتليب اح
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 دكرة ب يف أخذ دكرات اللغة اإلصلليزية، كربقيق أحالمها تشرتؾ يفكترغ
سائية الرئيسية يف شكل الن ( شخصية الشخصية5لغة اصلليزية )

 ، كالنظاـ الذايت.ديناميكية، كذبسيد
عاله، يثبت استنادا  إىل نتائج مراجعة األحباث ادلوضحة أ

الباحث أف مل يكن ىناؾ أم حبث سابق قاـ بفحص ركاية "الرجل 
الذم آمن" لنجيب الكيالين باستخداـ نظرية السيكولوجية ادلشرتؾ 
ذلارم ستاؾ سوليفاف. ألف البحث الذم سبت دراستو ىو دراسة لركاية 
الرجل الذم آمن باستخداـ نظرية السيكولوجية لسيغموند فريد، تركز 

ية النفسية لسيغموند فريد على فهم شخصية كديناميكية شخصية النظر 
إف البحث الشخص اليت تركز على األنا، األنا العليا. عالكة على ذلك، ف

ستاؾ سوليفاف ىو البحث دبوضوع الركاية  الذم يستخدـ نظرية ىارم
 " ألندريا ىًناتا.فدانق بوالف باللغة اإلندكنيسية بعنواف "

 
 منهج البحث  -ح

 نوع البحث -1

البحث  ىو عملية مستخدمة جلمع ادلعلومات كربليلها حلصوؿ على النتائج 
ادلرادة. قاؿ سيسوانطارا أف  البحث عملية مستندة إىل البيانات أك الدالئل يف زلاكلة 

كات فقت اجلمهورية العربية السورية أف  عملية  (Siswantara, 2004: 54)حل  ادلشكلة. 
البحث استوت فيها العناصر دلادية كادلعنوية حوؿ موضوع معٌن  دقيق يف رلاؿ 
الشخصص، لفحصها كفق مناىج علمية مقررة ليتوص ل إىل نتائج جديدة. كأصبح 

األفكار  البحث مهم ا بالّباىن، لزيادة نظرية العلم مثال.كأثناء عملية البحث قد تف ر
 اجلديدة كزيادة ادلادة للمناقشة عن العلم عملية.
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منهج البحث الذم استعملت الباحثة ىنا يعين ادلنهج الكيفي الوصفي. البحث 
الكيفي ىو اإلجراءات البحث بانتائج البيانات الوصفية بشكل الكلمات ادلكتوبة أك 

أما الوصفي ىو   (Ratna, 2007: 92)ادلنطوقة من الناس كالسلوؾ كمالحضة فيها. 
كصف احلقائق اليت مث  تليها ربليل. كاستخدمت الباحثة يف ىذا البحث ىو الدراسة 

 التحليلية ادلكتوبة. كمدخلة ستستعمل الباحثة ىي الدراسة السيكولوجية األدبية.

شكل ىذا النوع من البحث ىو الدراسة ادلكتبية ألنو مدعـو من بعضا دلراجع يف 
 كتاب أخرل.  نص جديد أك مصادر

 

 مصادر البيانات -9

كما قد سبق ذكرة أف قدـ ىذا البحث بدراسة ادلكتبية كمنهج ربليل البيانات، 
قسم على قسمٌن، كمها ادلصدر ككاف مصادر البيانات يف الدراسة ادلكتبة ادلكتبة تن

 (Moleong, 2010: 157)سى كادلصدر الثانول الرئ

 مصادر البيانات الرئيسية (أ
ادلصادر اليت تتواجد فيها البيانات بصفة أصولية، كتقـو الباحثة كىي تلك 

 ىذا باستخداـ الركاية " الرجل الذم آمن" لنجيب الكيالين.
 مصادر البيانات الثانوية (ب

أما ادلصادر البيانات الثنوية ىي ادلصادر اليت تتواجد رلمعة كجاىزة كيقتصر 
دكر الباحثة ىنا على ربليل تلك البيانات كاستخالص النتائج الالزمة لبحثة منها 
كىذه البيانات قد تكوف منشورة أك غًن منشورة كىي تتضمن الكتب، كادلراجع، 

( باإلضافة إىل ذلك 15: 5555اف كغنم، كالوثائق، كالسجالت الرمسية كغًنىا. )علي
التعريف فستخدـ الباحثة بعض ادلصادر ادلتعلقة بالبحث فهي : كتاب عن 
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السيكولوجية األدابية دلديراؼ، السيكولوجية الشخصية أللويسوؿ، البحوث العلمية 
 كادلصادر األخرل ادلتعلق بادلصادر الرئيسي كيقوم تأكيده.

 

 طريقة جمع البيانات  -1

طريقة مجع البيانات ىي الطريقة اليت تستتعمل جلمع البيانات.  يف ادلنهج            
طريقة مجع البيانات   (Frastawa 2011: 208)الكيفي، جيمع البيانات الباحثة نفسها. 

. طريقة الوثائق ىي الطريقة ادلستخدمة لبحث كادلكتبية ادلستخدمة ىي طريقة الوثائق
ن الكتابة كالكتاب كاجلريدة كاجمللة كجدكؿ األعماؿ كغًن البيانات عن األشياء م

 (Arikunto, 2003: 231 ) ذلك.

لذلك سلك البحث يف عملية مجع البيانات بدراسة ادلكتبية اليت يفرؽ بٌن 
مصدر األساسي كالثناكم، ككل بيانات اليت كجدت يف مصدر األساسي حيتل 

 بأساس ادلصدر الثناكم، كخطواتو ىو كاأليت :

 قراءة الركاية " الرجل الذم آمن" لنجيب الكيالين. ( أ
فهم كل مجلة كمعىن القصة يف ركاية " الرجل الذم آمن" لنجيب  ( ب

 الكيالين.

كانت طريقة مجع البيانات يعين اخلطوات األىم يف البحث ألف لتحصل على 
 لطريقة القرأةالبيانات الصحيحة. كأما الطريقة مجع البيانات الباحثة باستخداـ ا

 كالرتمجة كالكتاب.

 تحليل البياناتطريقة   -1
الكيفي  ،الكيفي الوصفي  منهج تستخدـ طريقة ربليل البيانات يف ىذا البحث

ىو نتائج البيانات الوصفية بشكل الكلمات ادلكتوبة أك ادلنطوقة من الناس كالسلوؾ 
طوات . اخلكمالحضة فيها، كأما الوصفي ىو كصف احلقائق اليت مث  تليها ربليل



14 
 

 

ادلستخدمة،  قراءة ادلوضوع ادلادم، كربديد الطريقة كالنظرية :ىي ادلتخذة يف البحث
ة مع النظرية النفسية ىارم ستاؾ ، كربليل البيانات البحثةككصف البيانات البحث

 .سوليفاف، مث تقدمي نتائج البحث
 : أما بالنسبة للخطوة يف تقنية ربليل البيانات الباحثة على النحو التايل 

ربديد البيانات : ىو رمز البيانات كفق ادلشكلة البحث اليت تتعلق بعلم  ( أ
 النفس من الشخصية.

 تصنيف البيانات : ىو تصنيف البيانات على أساس مشاكل البحث. ( ب
 البيانت الوصفية : ىو التعرض للبيانات ادلصنفة بالفعل. ( ج
 تفسًن البيانات : ىو التعرض للبيانات اليت مث زبميعها. ( د
 البيانات : ىو التعرض للبيانات كفقا للمشاكل يف البحث. ربليل ( ه
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 الباب الثاني 
 اإلطار النظري 

 

 مفهوم السيكولوجية أدبية   .أ

التخصصات بٌن سيكولوجية السيكولوجية أدبية  أك علم النفس األدب ىي 
كاألدب الذم يدرس العلـو  سلتلفتاف،كلكن لكل منهما نقاط متشاهبة يكين مناقشة 

  (Miderop, 2010: 3عن اإلنساف الذم يواصل مع بعضهم البعض. )

قاؿ عويضة يف كتبو السيكولوجي يف اللغة ىو علم النفس، علم النفس 
psychology  مشتق من كلمتٌنpsyche لركح أك العقل أك الذات، يعين اlogos 

كتعين العلـو أك الدراسة. كبالتايل يكوف علم النفس ىو دراسة الذات كما تكشف 
 : ع(3331عن سفسها يف األداء كالعمل كالنشاط أم يف السلوؾ )عويضة، 

فذالك فمن الواضح أف  بٌن سيكولوجية أك علم النفس كاألدب لديها 
األدبية ىي نتائج السيكولوجية كاألفكار من ادلؤلفٌن عالقات مرتابطة. ألف األعماؿ 

كمشاعرىم كأمناطهم يف كاقع احلياة االجتماعية كانعكاس للظواىر اليت ربدث 
يف حٌن أف علم النفس ىو أحد العلـو اليت  (Wellek dan Austin 1989:94 )حوذلم.

حظة كيفسح تساعد ادلؤلف يف تعزيز حساسيتو للواقع ، فإنو يزيد من قدرة ادلال
لدراسة األمناط اليت مل يتم التطرؽ إليها من قبل. ديكن للمؤلفٌن يستخداـ  

 سيكولوجية أك علم النفس إلختيار الشخصيات يف القصة اليت تدعم القصة. 

السيكولوجية من أىم العلـو ىي اليت تدرس الناس. كىي تدرس دلعرفة الداللة 
هتتم بو للبحث عن حلوؿ ادلشاكلة السيكولوجية لألحاديث التارخية الكّبم ك 

اخلاص يف احلياة كيف العمل كتدرس عن إكتساب القدرة على تفسًن السلوؾ الشاذ 
أك ادلنحرؼ أك الشخصيات الشاذة كمرض العقوؿ أك النفوس أك األطفاؿ أصحاب 
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ادلشكالت كالصعوبات النفسية كلكن ىذا اإلعتقاد جبأنبو الصواب إلف سيكولوجية 
ية السول كاىتمامو بالشخصية الشاذة كذلك زبدئ الناس عندما هتتم بالشخص

يعتقدكف أف الشخصيات البارزة يف السياسة أك يف الصناعة أك الفن أك العلم أمنا 
ستحوكوف طبقا للمبادئ ادلنطقية كحسب، كلكن يف الواقع ىناؾ أيضا العوامل 

 (0-0ف: عيسوم، دالسيكولوجية اليت كراء سلوكهم اليت تأثًنا كاضحا )

التحليل السيكولوجية األدبية تعطي أف تأثر بعض أشياء. أكال، األعماؿ األدبية 
ىي نتائج السيكولوجية كاألفكار من ادلؤلفٌن كمشاعرىم كأمناطهم الذم يقع يف 
كضع شبو كاعية، مث بعد ذلك يتم صب بوضوح يف شكل كاعي. يؤدم الوضع 

ادلؤلف. إحتماؿ عن األعماؿ األدبية تعطي الواعي كالالكاعي إىل تلوف عملية خياؿ 
أف شهدكا  من خالؿ كيف يكشف بو ادلؤلفٌن عن التعبًن النفسي الالكاعي يف حق 

 (Endraswara, 2006 :96 ادلؤلف األدب.)

ثانيا ،  باإلضافة إىل علم النفس األدب ، يبحث عن الشخصيات النفسية, 
السيكولوجية األدبية أيض ا يبحث عن  أفكار أك مشاعر ادلؤلفٌن عندما إنشاء 
األعماؿ األدبية. من خالؿ كيف يصو ر بو ادلؤلفٌن عن الشخصيات حّت األعماؿ 

احلوار ىي صورة لألمانة األدبية تأيت يف احلياة. للمسات العواطف من خالؿ 
الداخلية للمؤلفٌن. مثل ىذا الصدؽ الداخلي سوؼ بسبب أصالة العمل األدبية. 

(Endraswara, 2006 :96 ) 
النهج التحليل النفسي ىو أقرب إىل النهج السًنة الذاتية مقارنة بالنهج 

د االجتماعي ، ألف التحليل النفسي  باستعماؿ دييل إىل البيانات الشخصية. تع
العملية اإلبداعية ىي أحد النماذج العديدة اليت تكلمها يف إطار ادلناقشة النفسية. 
النهج السيكولوجية يرتبط بثالث عوامل  الرئيسية يكين ادلؤلفٌن ، األعماؿ األدبية، 
كالقارئ بنظر أف  النهج التحليل السيكولوجية لديها إرطباطا بادلؤلفٌن كاألعماؿ 

 (Ratna, 2004 :61)األدبية. 
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التحليل النفسي ىو هنج نظرية نفسية، كاف أكؿ من طور ىذا النهج من قبل 
سيغموند فركيد كقاؿ أنو يعتقد أف  حياة لفرد تسيطر إىل حد كبًن من قبل العقل 
الباطن. كيستند الكثًن من السلوؾ البشرم على األشياء اليت ال يدركوف، مثل الرغبة 

كبوتة اليت من شأهنا أف نطيل يف العقل الباطن، أك تشجيع. الرغبات كالدكافع ادل
 (Zaviera, 2007 :22)كأحيانا سوؼ يتطلب أف تكوف راضية . 

النفس ىو علم الذم يدرس سلوؾ اإلنساف، بأكسع  مالسيكيولوجي أك عل
معىن دلصطلح السلوؾ، حبيث يشتمل كل نشاط يؤديو اإلنساف يف تفاعلو مع البيعة 

(. السيكوجلي األدبية ىي العلم الذم 3150:50الطبيعية كاإلجتماعية )الزىراء، 
ة كحدة يدرس عن النفس كأنواعو ظواىره كعمليتو ككذلك خلفيتو. سيكولوجي األدبي

من الدراسة اليت تدرس اجلهة النفسية كالبطينة من الناس. باستعمل ىذه النظرية سرت 
كظيفة كشهم األدب لداللة األعمل األدبية يف احلقيقة يهدؼ إىل يصور حياة 

 الناس.

علم النفس األدب ىي  نفهم عن اجلوانب   لسيكولوجية األدبية أكاألىداؼ ا
ؿ األدب ، على الرغم من أف  ربليل  سيكولوجية أدبية أك النفسية ادلوجودة يف األعما

علم النفس األدب ال ينفصل عن احتياجات اجملتمع. توفر األعماؿ األدبية فهما  
للشخصيات ، على سبيل ادلثاؿ ، اجملتمع قادر على التغيًن كالتناقض كغًن ذلك من 

 ة النفسية.ادلخالفات اليت ربدث يف اجملتمع ، كخاصة يف مناقشة احلال

السيكولوجية األدبية أك علم النفس األدب ىو دراسة تتناكؿ األعماؿ األدبية 
اليت تناقش أحداث احلياة البشرية اليت تقـو هبا شخصيات كمهية موجودة أك قد 
تلعبها شخصيات كاقعية. كأما سيكولوجية أدبية ىي احدل البحوث األدبية اليت 

أك األدب أك القارئ باستخداـ النظرية تستعمل لتفسًن األعماؿ األدبية 
 (Sangidu, 2004 :30السيكولوجية. )
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السيكولوجية األدبية ىي رلاؿ إنضباض بٌن علم األدب ك علم النفس كمن 
جهة النفسية. التحليل السيكولوجية األدبية ىي دراسة األدبية اليت تنظر إىل 

جتماعية لقد عرؼ األدب اإلنتجاج كالفعلية كالنفسية. مثل يف صورة العاكسة اإل
النفسى. قبض ادلؤلفٌن ادلظاىر النفسية كضعها يف شكل النص األدب كيكملو 
بالنفسية . ستصور اخلّبة من ادلؤلفٌن خياؿ يف النص األدب، ينظر إىل إنتاج األدب 

 ,Endraswaraادلظاىر نفسيا كيقدـ اإلبعاد النفسية عن الشخصية  يف ادلسرحية. )

2006 :96) 

عالقة بٌن األعماؿ األدب كعلم النفس لديو ترتبط ارتباطا كثيقا. يرتبط ال
علم النفس كاألعماؿ األدب موجود بعالقات غًن مباشرة كظيفية. الربط الفورم ، 
ألف األدب أك علم النفس لديو نفس الشيء متساكل، كىو احلياة البشرية ، 

درساف نفسية اآلخرين ،  كالركابط الوظيفية ألف علم النفس كاألدب متساكل  يف
كاليت زبتلف يف علم النفس ىي حقيقية ، يف حٌن أف  األدب يف اخلياؿ. 

(Endraswara, 2006 :96-97) 

( ، أهنا السيكولوجية األدبية Endraswara, 2006 :97-98لركخياف ، )يف  عند
بثالثة منهج ، ككذلك ، أكال  ، النهج النصي الذم يدرس اجلوانب النفسية 

صيات يف األعماؿ األدبية. ثانيا  ، النهج العملي الواقعي الذم يتفحص للشخ
اجلوانب النفسية للقارئ كخّباء األعماؿ األدبية بتأثركف باألعماؿ األدبية اليت 
يقرؤكهنا. ثالث ا ، النهج التعبًنية  اليت تدرس سيكولوجية ادلؤلف حينما تنفيذ العملية 

 اإلبداعية الواردة يف عملو.

، فإف علم النفس األدب Wellek (1995) Hardjana (1985 :60-61) علىيرل 
لديو أربع تعريف. األكؿ ىو علم عن السيكولوجية للمؤلف كشخص. يبحث 

يف الظركؼ النفسية للمؤلف عند إنشاء األعماؿ األدبية. الثانية ، علم عن   ةالباحث
العمليات اإلبداعية يرتبط بالنفسية ، ككيف تعّب خطوات علم النفس تعبًن األعمل 
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األدب. الثالثة ، علم النفس ادلطبق يف األدب على القراء )علم نفس القارئ(. يف 
النظريات النفسية ، مثل التحليل النفسي يف  ىذه احلالة ، ديكن توجيو العلـو إىل

نص أدب.الرابعة سبيل العلـو حوؿ تأثًن سيكولوجية النص األدب على القارئ إىل 
 (Endraswara, 2006 :98 اجلوانب النفسية للنص األدب العملي نعلى القارئ.)

فس ( ، فإف  جاذبية مشكلة علم النEndraswara, 2008 :93كفق ا لواجليتو )يف 
األدب الذم يقع يف ادلشكلة اإلنسانية اليت تتصو ر صورة الركح. يف 

( يف مقدمة علم النفس العاـ أف  علم Walgito( ، ذكر كالغيطا )Wiyatmiكييتمي)
النفس ىو دراسة السلوؾ الذم يعتّب جزء ا من احلياة النفسية البشرية. كأما علم 

خاصة على السلوؾ الناس كالنفس. النفس ادلؤك د على اإلىتماـ لدراسة الناس ك 
 ,Wiyatmi لذالك، كاف مفهـو السلوؾ ظاىرة اليت أمكنت مالحظتها يف البحث. )

2011:7 ) 

علم النفس ىو احدل من فركع العلـو اليت يكوف موضوع دراستها من 
( لديها مفهم للركح. مث psycho( أك النفسية)psycheالبشرية ألف احلالة النفسية)

دبعىن علم عن النفس. يرتبط علم النفس كاألدب بعالقة كثيقة للغاية  السيكولوجية
علم نفس إحدل الدراسات يف دراسة األدب ، يفحص طبيعة الشخصيات  ألف  
علم النفس األدب ىو ادلوضوع الذم ينتج  ادلوجودة يف الركاية أك الدراما. يف حٌن أف  

 (Wiyatmi, 2011:18العمل.)

ث عن نظرة علم النفس ، يعين اذلواية كاألنا كاألنا من ناحية سيكولوجية حيد
األعلى. تسمى اذلوية يسمى علم النفس العقلي ، ك األنا تسمى علم النفس يف 
احلياة البشرية ، مث األنا األعلى تسمى باحلياة السياسية. كىكذا كل  حيدث بسبب 

 (Wiramihardja, 2004:89 ال جيب شيئا كال يناسب أف زبًن يف منطقة الشعور.)
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السكولوجية األدبية ىي التحليل الذم تنظر إىل أف  األدب يبحث عن 
األحداث الواقعة يف حياة اإلنسانية اليت مازالت معرص باألفعاؿ ادلختلفة كادلتنوعة. 

(Semi, 1990:76) 

 ,Endraswaraالسيكولوجية األدبية ىو دراسة بٌن السيكولوحية كاألدب. )

السيكولوحية يف األدب يعين أننا نفهم عمق الركح البشرية. إف فهم  (2008:16
(Endraswara, 2008:14 النداء من السيكولوحية األدبية ىو البشر الذين يصوركف (

صور النفس. ليس فقط للركح نفسها تظهر يف األدب، كلكن أيضا ديكن أف سبثل 
 (Minderop, 2010:59ركح اآلخرين. )

ي ربليل النص من خالؿ النظر يف أمهية كدكر علم السيكولوجية األدبية ى
دراسة علم النفس. لذلك  ىذه الدراسة تركز على الشخصيات اليت ديكن أف تعطي 
ربليلها الصراع الداخلي ، أك شخصية ، شخصية للشخص. مع كجود صلة كثيقة 
بٌن علم النفس كعناصر الشخصية كالتوصيف ، يكوف العمل األدب مناسب 

سي. على الرغم من أف األعماؿ األدبية إبداعية كخيالية ، إال أف بالتحليل النف
ادلبدعٌن غالبا  ما يستخدموف القوانٌن النفسية إلحياء شخصية شخصياهتم. 

(Endraswara, 2006 :99) 

نفهم نظرية السيكولوجية األدبية بثالث طرؽ، فاألكؿ من خالؿ فهم النظرية 
كالثاين، ربديد العمل األدب كموضوع البحث، السيكولوجية مث ربليل العمل األدب. 

مث ربديد النظرية السيكولوجية اليت تعتّب ذات صلة لالستخداـ. ثالث ا، العثور على 
كالتاىل، يظهر النص ادلعركض   .(Endraswara, 2008:89)نظرية كجوىر البحث مع ا. 

لسيكولوجية من خالؿ التقنيات يف النظرية األدبية اليت ديكن أف تعكس مفهـو ا
.(Minderop, 2010:59)الذم تركج لو شخصية خيالية. 
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يرتبط على علم النفس ، خاصة مع علم السيكولوجية الشخصية ، باألدب 
غحدل من األدكات اجليدة للدراسة ، ألف األدب ليس رلرد دراسة للنصوص ادلملة 
، كلكنو موضوع للدراسة يتضمن شخصيات أك شخصيات الشخص يف األعماؿ 

( التعبًن البشرية كالسلوؾ البشرية يفعلونو يف كل حياة. Miderop, 2010 :3األدبية. )
نعطي أف نفهم األشكاؿ العقلية ادلختلفة اليت تعاين منها الشخصيات يف العمل 
األدب الذم ديكن فهمو بعلم النفس األدب. علم النفس األدب عبارة عن دراسة 

ات اليت قدمها ادلؤلف هبذه الطريقة ، حبيث تبحث يف التأمل النفسي يف الشخصي
 ,Mideropيشعر القارئ باالىتماـ بادلشاكل النفسية ادلوجودة يف األعماؿ األدبية )

2010 :55) 

مسي ، ىناؾ العديد من ادلزايا يف استخداـ دراسات علم السيكولوجية  يرل
األدبية. أكال  ، السيكولوجية األدبية مناسب جد ا يف الدراسة على جوانب 
الشخصية يف العمل األدب. ثانيا  ، يف السيكولوجية األدبية ، ديكن أف يقدـ إىل 

، السيكولوجية األدبية مفيد شخص ما ردكد فعل حوؿ مشكلة ديكن تطويرىا. ثالث ا 
جد ا يف دراسة أك ربليل األدب السريايل أك التجريدم أك السخيف الذم قد يساعد 

 (Semi, 1993:80 القراء الحق ا على فهم كل عمل أدب.)

تستند على التفسًن النظرم أعاله ، يعطي أف نستنتج أف  علم السيكولوجية 
العمليات كاألنشطة النفسية. حيث األدبية ىي دراسة لألدب تعطي أف تعكس 

جيب يف دراسة العمل األدب يف اجلوانب النفسية أف تفهم مدل مشاركة ادلؤلف 
 كقدرة ادلؤلف على تقدمي شخصيات كمهية. ىناؾ تشارؾ يف مشكلة نفسية.
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 مفهوم الشخصيات    -ب

يف اإلصلليزية أك ”Personality“ الشخصية يف اللغة ىي الشخصية 
“Personare”.كلمة شخصية “Personality” مشتقة من لغة يوناف“Prosopon”  أك   
“Persona”ل ادلمثلٌن يف العركض ادلسرحية. دبعىن "قناع" الذم باستخدامو من قب 

الشخصية ىي احدل البحوث من علم النفس اليت تنتجها األفكار  
ي "السلوؾ اإلنساين" ، كالدراسات أك نتائج ادلمارسة من اخلّباء. ىدؼ الشخصية ى

كالسلوؾ اإلنساين ، الذم يتضمن نقاشو ماذا ، كدلاذا ، ككيف ىو السلوؾ. 
Nurishan, 2007: 1)) 

الشخصية ىي كحدة معقدة ، اليت تتكوف من اجلوانب النفسية كاجلسدية. 
تشمل اجلوانب النفسية الطبيعة، السولوؾ، كادلواقف، كادلصاحل كادلثل العليا ، بينما 
تشمل اجلوانباجلسدية شكل اجلسم كالصحة البدنية.  تتفاعل من كحدة اجلانبٌن مع 

  (Kuntjojo, 2009 :5 ) البيئة الذم دير بيغًنات مستمرة كسيشكل منط ا شليز ا للسلوؾ.

الشخصية ىي كياف افرتاضي ال ديكن فصلو عن ادلواقف بٌن األشخاص، 
ن مالحظتو كشخصية. كالسلوؾ الشخصي ىو اجلانب الوحيد الذم ديك

(Fudyartanta, 2005: 179)  ،الشخصية ىي كل األفكار كادلشاعر كالسلوؾ احلقيقية
 .(Yusuf, 2011: 74) تدرؾ كانت أـ ال يدر ؾ.

إف فهم الشخصية لدل األشخاص العاديٌن ىو السلوؾ الذم ي ظهر للبيئة 
االجتماعية. تصبح   االجتماعية عن الذات ادلرغوبة ، حبيث ديكن أف تلتقطها البيئة

كلمة "شخصية" مصطلح ا علمي ا يتطور معناه إىل أنشطة بشرية داخلية كتوجيهية 
 (Alwisol, 2009:7)كتوجيهية كتنظيمية أكثر. 

إىل جانب ذلك، بناء على ما قالو يوسف كنور إحساف، أف الشخصية ىي 
لذات ادلتوقع شخصية، كىي السلوؾ ادلكشف عنو للبيئة االجتماعية، كاالنطباع عن ا
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استيالء عليها من قبل البيئة االجتماعية. يرل يوسف الشخصية من عدة عناصر، 
كىي التنظيم الديناميكي، كالفلسفية النفسية، كتعريف ادلصطلحات، كفريدة، 

 (Yusuf, 2007:3)كالتكيف مع البيئة. 

، الشخصية ىي العدد الكلي للكائنات احلية الفعلية (eysenck)إيسينج    يرل
أك احملتملة اليت ربددىا الوراثة كالبيئة اليت تبدأ كتتطور من خالؿ التفاعالت الوظيفية 
للعوامل الرئيسية كىي ادلعريف )الذكاء(، كالقطاع  )الشخصية(، كالقطاع العاطفي 

 .(Suryabrata, 2007:319 ))ادلزاج(، القطاع الدستورم. سوريابراتا ، 

لوكدكرد، أف كل عمل ملوف بشخصيتو. بالنسبة لو، فإف  إف الشخصية
الشخصية ليست مادة، كلكنها أعراض، كأسلوب حياة. الشخصية ال تشًن إىل نوع 
النشاط، مثل التحدث أك التذكر أك التفكًن أك شلارسة احلب، كلكن ديكن للفرد أف 

 (Patty, 1982:152)لنشاط. يكشف عن شخصيتو يف طرؽ للقياـ هبذا ا

قاـ ىارم ستاؾ سوليفاف بتطوير نظرية الشخصية. ككفقا لو ، تعد الشخصية 
 )منط ا مستقر ا نسبي ا حلاالت الشخصية ادلتكررة اليت سبيز حياة اإلنساف. الويسوؿ ،

Alwisol, 2004:175) 

 من التفسًن أعاله ، ديكن استنتاج أف الشخصية ىي كما ىو مذكور ، كنوع
الشخصية ىو مسة من مسات األفراد الذين ديكنهم كصف سلوكهم كأفكارىم 

 .ها كاليت سبيز شخص ا يف الدنياكعواطفهم كديكن مالحظت

 

 (Harry Stack Sullivan)نظرية سيكولوجية عند هري ستك سوليفان  -ج

يقوؿ سوليفاف بأف كل شخص خيتّب كيدرؾ أف البشر من الوالدة يف ىذا العامل 
ال ديكن فصلهم عن العالقات مع اآلخرين، حّت عندما ديوت البشر. لذلك، يعيش 
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: 5550األفراد كينموف كيتطوركف مع أشخاص آخرين يف رلتمعاهتم. )فوديارتانتا، 
البشر، كلكن كجود خصوصية (. يعرتؼ سوليفاف بوجود عناصر كراثية يف 313

السلوؾ الفردم يظل نتيجة للتفاعالت االجتماعية. يقوؿ سوليفاف بأف علم الطب 
النفسي ال ديكن فصلو عن السيكولوجية االجتماعية. بالنسبة لو، يغطي علم الطب 

ا دلا يتعلمو السيكولوجية االجتماعية.  النفسي رلاال  مشاهب ا جد 
ستنتج أف الشخصية كما ذكر سوليفاف، أف نوع من الشرح أعاله  ديكن أف ن

الشخصية ىو مسة من مسات األفراد الّت ديكن أف تصف السلوؾ كاألفكار كالعواطف 
 كديكن مالحظة أف سبيز الشخص يف مواجهة عادلو.

، ديكن تفسًن خصائص ) (Alexander A. Schneidersيرل أللكساندر أ. شنايدر
الشخصية يف الكتاب تعطى أف تفسر على التخصيصات. يتم تفسًن ىذا التخصيصات 
على أنو استجابة الفرد السلوكية أك العقلية يف زلاكلة للتغلب على اإلحتياجات 
الشخصية كاإلجهاد العاطفي كاإلحباط كالصراع ، كحيفظ على االنسجاـ بٌن 

 (Yusuf, 2007 :12)اإلحتياجات كالبيئة. 

 (Harry Stack Sullivan) الشخصية هاري ستاك سوليفان نظم  -0
ىارم ستاؾ سوليفاف ىو شخص أمريكي الذم يطو ر نظرية الشخصية. كفقا  
لو ، تعد الشخصية منط ا مستقر ا نسبي ا للحاالت الشخصية ادلتكررة اليت سبيز حياة 

العالقات بٌن الشخصية تعزز من موقف  (. يف نظريتو ، Alwisol 2009:147اإلنساف )
 (Gardner, 1993 :238على نظرية الشخصية على أساس العمليات االجتماعية. )

ال ديكن فصل آراء سوليفاف حوؿ الشخصية عن فهم سيغموند فركيد، ألف 
فركيد كاف عامل النفس الذم كاف معجب ا بو ككاف مدرسو. أكثر من تفامهات سوليفاف 

يد. كلكن عندما بتطورت أفكار عند جونج على الشخصية ، كجد فكرة تأثر بفكر فرك 
فركيد الذم مل يكن متوافق ا معو. ذىب من ىذه االختالفات ، آخر ا صاغ سوليفاف 
نظرية الشخصية مع الصيغ اليت كانت كبًنة كفقا للفرضية فعلو. ت عرؼ نظرية سوليفاف 
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 ,Gardner) .(Interpersonal theory of psychiatriبالنظرية الشخصية للطب النفسي )

1993 :269)  

يقوؿ سوليفاف بأف كل شخص خيتّب كيدرؾ أف البشر من الوالدة يف ىذا العامل 
ال ديكن فصلهم عن العالقات مع اآلخرين، حّت عندما ديوت البشر. لذلك، يعيش 

(. Fudyartanta, 2005:179األفراد كينموف كيتطوركف مع أشخاص آخرين يف رلتمعاهتم. )
يعرتؼ سوليفاف بوجود عناصر كراثية يف البشر، كلكن كجود خصوصية السلوؾ الفردم 
يظل نتيجة للتفاعالت االجتماعية. يقوؿ سوليفاف بأف علم الطب النفسي ال ديكن 
فصلو عن السيكولوجية االجتماعية. بالنسبة لو، يغطي علم الطب النفسي رلاال  مشاهب ا 

ا دلا يتعلمو السيك  (Gardner, 1993:269) ولوجية االجتماعية.جد 
فمع مفهـو كتعريف شخصية كما ىو ادلوضح أعاله، يصوغ سوليفاف شخصية 

 اإلنساف على النحو التايل:
تتكوف الكائنات احلية من األحداث الشخصية، كليس األحداث داخل  ( أ

 النفس.
الشخصية تضع نفسها فقط عندما يتصرؼ األفراد يف عالقات مع أفراد   ( ب

 آخرين.
العالقات الشخصية، كليس بالفعل مع أناس حقيقيٌن، كلكن ديكن أيضا   ( ج

 أف تكوف يف اخلياؿ، مثل األحالـ.
الشخصية ىي مركز ديناميكي للعمليات ادلختلفة اليت ربدث يف سلسلة من  ( د

 (.Fudyartanta, 2005:179 )اجملاالت الشخصية،
ناس. تتكوف منظمات كاف كحدة من البحوث ىي حالة بٌن األفراد كليس ال

الشخصية من األحداث بٌن الشخصية كليس األحداث داخل النفس. الشخصية 
تتجلى نفسو فقط، عندما يتصرؼ األشخاص ما يف عالقات مع فرد أك عدة أفراد 
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 ,Gardnerآخرين. ألف ىؤالء األفراد ىم شخصيات كمهية أك شخصيات غًن موجودة. )

1973 : 274) 
الطبيعة الديناميكية للشخصية، شلا أدل إىل تقويض  نظر سوليفاف بشدة إىل

( اليت ذبعل الشخصية superego( كاألنا العليا )egoاألنا ) -(idمفهـو اذلوية )
ثابتة أك مستقرة. لكنو أعطى مكانة ىامة يف نظريتو عن عدة جوانب من الشخصية اليت  

كالنظاـ الذايت،  كانت مستقرة بشكل كاضح لفرتة طويلة: الديناميكية، كالتجسيد،
(. مسامهة سوليفاف الرئيسية يف نظرية 310: 5551الويسوؿ، )كالعمليات ادلعرفية. 

الشخصية ىي مفهومو دلستول التطور. كقد نظر حبـز إىل الطبيعة الديناميكية للشخصية، 
كلكن كفقا لو كانت ىناؾ جوانب عديدة من الشخصية اليت كانت مستقرة حقيقية لفرتة 

ا يف ذلك: الديناميكية، كالتجسيد، كالنظاـ الذايت، كالعمليات ادلعرفية. طويلة، دب
 (.5550)سومادم سوريابراتا، 

 (Dynamism)الديناميكية  -3

يعريف سوليفاف عن ديناميكية الشخصية كنمط لتحويل الطاقة ثابت نسبي ا ، 
لتحوؿ كالذم يعطي خصائص للكائنات أثناء كجودىا ككائنات حية. يشار إىل ىذا ا

الطاقة يف الديناميكية كشكل من أشكاؿ السلوؾ ادلفتوحة كالعامة. لذلك يذكر أكليفاف 
  (Fudyantara,2005: 181)الديناميكية كعادة. 

الديناميكية النموذجية خاصة ىي الديناميكية اليت يعطى خصائص علىى سبيز 
العالقات بٌن األفراد. ادلثاؿ ، قد يتم اعتياد الناس على التصرؼ معاداة لشخص ما ، 
كىو تعبًن عن الديناميكية احلاقدة. قاؿ سوليفاف إف كل شخص لديو نفس الديناميكية 

 Hall dan)زبتلف كفق ا للحالة كذبربة حياة الفرد.  األساسية كلكن كيفية التعبًن عنها
Lindzey, 1993 :275). 

لذلك ، كل  . كل السلوؾ البشرم يصبح عادة ، مث يشكل ديناميكية السلوؾ
رد فعل ، السلوؾ الذم أصبح عادة شائع ا لشخص أك رلتمع ىو ديناميكية 
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(Fudyantara, 2005: 182) الديناميكية هتدؼ إىل تلبية . قاؿ سوليفاف إف معظم
احتياجات الكائنات احلية ، كلكن كفق ا لو توجد ديناميكية مهمة تتطور كنتيجة للقلق. 

 Hall dan Lindzey, 1993تسمى ىذه الديناميكية الديناميكية الذاتية أك النظاـ الذايت )

:276.) 

 (self system)النظاـ الذايت  -5

كشخصيتو كنتيجة للتفاعل االجتماعي يعّب عنو التفكًن يف أف يضع نفسو 
( ،  ديكن الذات Kohut. كفقا لكوىوت )(Heinz Kohut) أيض ا ىاينز كوىوت

كالشخصية تشك ل من  بيئة اإلجتماعية. يف علم النفس ادلعاصر ، دراسة الذات ترتبط 
ذلوية. دائم ا بوجود أشخاص آخرين كأشياء مادية من حوذلا. الذات ىي عملية تطوير ا

فهم نفسك شخص ما يفهم السًنة الذاتية لذلك الشخص ، كفهم تاريخ شخص ما 
 قيل من قبل نفسو نتيجة لتفاعالتو مع العامل.

تعتّب ىذه الديناميكية مهمة كاليت تتطور نتيجة للقلق الذم يسميو سوليفاف 
للعالقات بٌن الديناميكية الذاتية أك النظاـ الذايت. كقاؿ سوليفاف أف القلق ىو نتيجة 

الشخصية. ليبتعد ك يقص  عن القلق الفعلي كاحملتمل كاحلد منو ، يستخدـ األشخاص 
(. تشكل تدابًن Hall dan Lindzey, 1993 :276إجراءات كقائية كإشرافية ضد سلوكهم. )

 -the goodاألمن ىذه نظام ا للذات يدعم أشكاال  معينة من السلوؾ الذات اجليدة )

me- selfكحيظ )( ر أشكاال  أخرل من السلوؾ سوء الذاتthe bad –me- self )
(Fudyantara, 2005:184.) 

بعد اضلاره عن فهمو للقلق الذم ديثل ذبربة شخصية كىو العامل الرئيسي الذم 
حيفز تنمية الشخصية ، اقرتح سوليفاف مفهـو "النظاـ الذايت" )النظاـ الذايت( أك ما أمساه 

ذاتية" )الديناميكية الذاتية(. باإلضافة إىل ذلك ، أعرب أيض ا عن أيض ا "الديناميكية ال
مفهـو "الديناميكية" لشرح منط السلوؾ ادلعتاد. النظاـ الذايت أك الديناميكية عبارة عن 
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رلموعة من أساليب العملية النفسية للحصوؿ على األمن. تعمل الديناميكية كجهاز 
كنوع كاحد من الديناميكية اليت تشكلت دلساعدة   فردم لالستجابة للبيئة. النظاـ الذايت

األطفاؿ على تقليل القلق. من خالؿ عملية التفاعل بٌن األفراد كاآلخرين على نطاؽ 
أكسع ، يتطور النظاـ الذايت إىل شخصية يفسرىا سوليفاف على أهنا "... النمط الدائم 

 the relatively...“  اإلنساف"نسبي ا حلاالت العالقات الشخصية ادلتكررة اليت سبيز حياة 
enduring pattern of recurrent interpersonal) situations which characterize a human 

life”. ) 

نظاـ الذايت كحارس أمن إىل أف يكوف منفصال  عن اجلوانب األخرل 
للشخصية ، كلن يسمح النظاـ الذايت بإدخاؿ ادلعلومات اليت ال تتفق مع ادلنظمة كبالتايل 
ال ديكنو أخذ الدركس كاخلّبات. لذلك كلما زاد عدد األشخاص الذين يعانوف من القلق 

فصاال  عن جوانب الشخصية. قاؿ سوليفاف إف ، زاد انتفاخ النظاـ نفسو ، كأكثر ان
 Hall dan Lindzey, 1993)األنظمة الذاتية ىي نتاج جلوانب غًن عقالنية يف اجملتمع 

:276).. 

من التفسًنات ادلختلفة حوؿ الذات ، كالنظاـ الذايت يف أدب علم النفس 
اؽ االجتماعي ادلذكور أعاله ، ديكن أف نستنتج أف فهم الذات ال ديكن فصلو عن السي

كالثقايف. الذات ليست مادة قائمة بذاهتا ، مفصولة عن اآلخرين ، كلكنها عالقة بالعامل 
 حيث ينمو األفراد كيتطوركف.

 جسدالت -1

يعرؼ سوليفاف مفهـو التجسيد على أنو صورة لدل الفرد عن نفسو أك عن 
ر باحتياجات اآلخرين. مث التجسيد ىو شعور كموقف كتصور معقد ينشأ بسبب الشعو 

(. كل عالقة شخصية توفر الرضا الذم يبين Fudyantara, 2005:186الرضا أك القلق )
صورة جيدة للشخص الذم يعطي الرضا. عادة ما تكوف الشخصية ذاتية ، كنادرا  ما 

 تكوف موضوعية.
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يتم استخداـ التجسيد للتعامل مع العالقات الشخصية ادلنعزلة ، كلكن دبجرد 
ف دائمة ، كتؤثر على مواقفنا ذباه اآلخرين. ديكن أف يكوف التجسيد تشكيلها ستكو 

ا استناد ا إىل ذبارب شلتعة ، كذبسيد ا سيئ ا بسبب ذبارب  ا أك سيئ ا ، كذبسيد ا جيد  جيد 
غًن سارة كمقلقة. ديكن أف يكوف ىذا التجسيد شللوك ا جملموعة من األشخاص أك أمة. 

Fudyantara, 2005:186)) 
 يات ادلعرفيةالعمل -1

ا يتعلق بالشخصية ، أال كىو العمليات ادلعرفية.  أضاؼ سوليفاف شيئ ا كاحد 
يصنف سوليفاف دكر ادلعرفة أك ادلعرفة فيما يتعلق بالشخصية عن التجربة يف ثالث 

 رلموعات ، كىي:

الذم يعرؼ بسلسلة من الظركؼ ادلؤقتة. كفق ا  (protaxis) الّبكتاتكس (3
تسمى "رلرل الوعي" ، أم التأسيس  (protaxis ) لويلياـ جيمس ، فإف ذبربة

كالظل كالشعور اخلالص الذم يتدفق يف الركح الواعية لإلنساف. ىذا ادلوقف ال 
 حيتاج إىل أف يكوف مرتابط ا ، كليس ىناؾ أم معىن ألكلئك الذين يعانوف منو.

5) Parataxis  بٌن  -ىو منط من التفكًن دبا يف ذلك كرؤية العالقات السببية
األحداث اليت ربدث يف نفس الوقت كاليت ال ترتبط منطقيا. قاؿ سوليفاف إف 
العديد من مفكرينا مل يبتعدكا أبد ا عن مستول اإلصابة بو ، حيث نرل العالقة 

 أخرل.بٌن التجارب ، حيث ال ترتبط ذبربة ما بتجربة 

بناء اجلملة عبارة عن منط تفكًن عاؿ  ، كىو منط التفكًن الذم يستخدـ  (1
األنشطة الرمزية اليت يتم قبوذلا مع ا ، كخاصة األنشطة الرمزية الشفهية. الرمز 
الذم يقبلو اجملتمع البشرم مع ا ، ألنو لو معىن معيارم. ينتج عن طريقة التفكًن 

ر الذين يتفاعلوف مع بعضهم بٌن اخلّبات كالبشىذه ترتيب ا منطقي ا كترتيب ا 
 (Hall dan Lindzey, 1993 :279البعض. )
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باإلضافة إىل ذلك ، أكد سوليفاف أيض ا على أمهية ادلالحظات ادلستقبلية يف 
الوظيفة اإلدراكية. ألف كل ذلك سيضيف الوضوح إىل األفكار كاإلجراءات اإلنسانية. 

األربعة ىي الديناميكية ، كالنظاـ الذايت ، كالتجسيد ، قاؿ سوليفاف إف ىذه األشياء 
 كالعمليات اإلدراكية ىي خصائص ىيكلية منوذجية للغاية لنظرية سوليفاف.

يتبع سوليفاف آراء الشخصيات  شخصية ديناميات ىارم ستاؾ سوليفاف
النظرية من قبل ، الذين يفسركف الشخصية كنظاـ طاقة كظيفتها الرئيسية ىي القياـ 
بأنشطة من شأهنا تقليل التوتر كاحلد منو كتقليلو. يشارؾ سوليفاف مكونات ديناميكيات 

 (Fudyantara, 2005 :189) : الشخصية إىل قسمٌن ، مها التوتر كربويل الطاقة

 أ( اجلهد)

قاؿ سوليفاف إف اجلهد ىو نظاـ ديكن أف خيتلف نظري ا بٌن حدكد االسرتخاء 
السعادة كالسعادة( ، كاإلجهاد ادلطلق مثل اخلوؼ غًن ادلطلق أك النشوة )الشعور ب

 :العادم. ىذا اجلهد ديكن أف تنشأ بسبب عاملٌن ، كمها

 التوترات النامجة عن احتياجات العمليات األيضية. -3

 اجلهد نتيجة للقلق. -اجلهد  - 5

اجلهد ديكن اعتباره حاجة لتحويل الطاقة اخلاصة اليت تقضي على  -اجلهد 
، كغالب ا ما تتميز بتغًنات يف الوعي ديكن أف ت عرؼ بالرضا. نتيجة الفشل يف  اإلجهاد

 Hall dan Lindzey, 1993)تلبية االحتياجات ىو الشعور الذم يولد زبفيف التوتر العاـ 

:281) 

تنشأ االحتياجات أك الرغبات بسبب االختالالت البيولوجية من داخل الفرد 
حبيث حيدث توتر. االحتياجات عرضية ، كىذا يعين أنو إذا مت استيفاء الرغبات اليت 
تنشأ ، فإف التوتر سينخفض. كلكن بعد مركر بعض الوقت ستعود ىذه احلاجة إىل 
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فشل يف تلبية االحتياجات ، فسيؤدم  الظهور كسيعود التوتر إىل الظهور. إذا حدث
ذلك إىل عدـ مباالة )تأخًن( ، شلا يؤدم إىل تأخًن تلبية احتياجاهتم لتكوف قادرة على 

كتاب ا ، لكنو ال يستطيع احلصوؿ عليو.   Si Bزبفيف التوتر. على سبيل ادلثاؿ ، يريد 
سيظهر شعور  سيشعر خبيبة أمل كيثنيو عن شراء الكتاب. كمع ذلك ، يف كقت الحق ،

 باحلاجة أك الرغبة يف الكتاب حّت يتمكن من تلبية رغبتو عن طريق شراء الكتاب.

يف حٌن أف القلق ىو تقدير الضغط الناتج عن هتديد أمن ادلرء. القلق الشديد 
ديكن أف يقلل من كفاءة األفراد يف تلبية احتياجاهتم ، كالتدخل يف العالقات الشخصية 

 ، كتعطيل العقل.

أ القلق بسبب الشعور بالقلق بشأف شيء يعاين منو الفرد. األشخاص الذين ينش
يعانوف من القلق يف بعض األحياف ال يتعلموف أبد ا من ذبربتهم حّت ديكن أف حيدث 
القلق مرة أخرل ، كديكن رؤية األشخاص الذين يعانوف من القلق من الوجو كإيقاع 

 الكلمة كالسلوؾ.

 ب( ربويل الطاقة)

سًن ربوؿ الطاقة على أنو سلوؾ ربوؿ اجلهد ، سواء السلوؾ ادلفتوح ديكن ف
كادلغلق ، ككالمها يعمل كحد من التوتر. كجدت األحباث السابقة أف أمناط التوتر كربويل 
الطاقة اليت تشكل احلياة مهمة للغاية يف اإلعداد للحياة يف رلتمعات معينة. 

(Fudyantara, 2005 :192) 

ساين ، كاف سوليفاف غًن متأكد من الغرائز اليت حفزت كسبب للسلوؾ اإلن
احلياة البشرية ، كرفض سوليفاف أيض ا نظرية فركيد اجلنسية. يقوؿ سوليفاف إف التعلم 

للقياـ  الفردم يتصرؼ كنتيجة للتفاعالت الشخصية كليس ألف لديو كاجبات فطرية
 بأنواع معينة من السلوؾ.
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 الشخصية إلى  المؤثرة العوامل  -9

بشكل عاـ ، يتأثر التطور العاـ للشخصية الفردية بعوامل سلتلفة ، كىي الوراثة 
)الوراثة( كالعوامل البيئية )البيئة(. عوامل الوراثة اليت تؤثر على الشخصية اجلسدية. يف 
حٌن تشمل العوامل البيئية البيئة األسرية كاجملتمع كالبيئة الثقافية. كجد العديد من 

 ,LN dan Nurishan)يف الشخصية اليت تتأثر باالضطرابات اجلسدية كالبيئية.  التغًنات

2007 :19)   

 العوامل الوراثية أو المميزة  -أ

يف الواقع ، فإف تأثًن الوراثة على الشخصية ليس مباشرة ، ألف اجلينات اليت 
يكل تتأثر مباشرة ىي نوعية اجلهاز العصيب ، كتوازف اجلسم الكيميائي احليوم ، كى

اجلسم. قيل أف كظيفة الوراثة مع تطور الشخصية ىي كمصدر للمواد اخلاـ للشخصية 
 )مثل اجلسدية كالذكاء كادلزاج. احلد من تطور الشخصية كالتأثًن على تفرد الشخصية 

LN dan Nurishan, 2007 :21) 
يف الكتاب الذم يقدـ علم النفس العاـ ، يعتّب تعريف العوامل الوراثية مسة أك 
شخصية موجودة منذ الوالدة. كقاؿ إف الطبيعة كالشخصية حّت ادلصًن ديكن ربديدمها 

، كىو  Astrologyك  Palm Palmك  Frenologyمنذ كالدهتما كتعرؼ بعدة طرؽ ، مثل 
 Sarwono  ،2010: 165الصعب إثباتو )يف الواقع كل ىذا ليس علمي ا كمن 

 العوامل البيئية والثقافية -ب

من ناحية أخرل ، ىناؾ آراء تعتقد أف الطبيعة البشرية لشخصيات 
كشخصيات أخرل تتأثر بالبيئة. قاؿ جوف لوؾ ، الفيلسوؼ اإلصلليزم ، إف الركح 

صبح الشخص اإلنسانية عند الوالدة بيضاء نقي ة ، مثل الورؽ الذم مل يكتب. ما سي
يعتمد على التجارب اليت سبأل تلك الركح النظيفة. ككفق ا جلوف لوؾ ، يرجع كل ذلك إىل 

 العوامل البيئية اليت تؤثر على الشخصية تشمل: .(Sarwono, 2010 :167)العوامل البيئية 
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 األسرة (3)

ينظر إىل التوعية على أهنا أحد العوامل الرئيسية يف تكوين شخصية الشخص. 
( األسرة ىي اجملموعة االجتماعية األكىل اليت تصبح مركز ا لتعريف 3بب ىو )الس

( أفراد األسرة 1( يقضي شخص ما معظم كقتو يف البيئة األسرية ، ك )5الشخص ، )
 "أشخاص مهموف" لتشكيل شخصية شخص ما.

إىل جانب ذلك ، ي نظر إىل األسرة أيض ا على أهنا مؤسسة ديكنها تلبية 
البشرية )البشرية( ، خاصة لتنمية شخصيتو كتنمية اجلنس البشرم. إذا االحتياجات 

البيولوجية أك  -سبكن شخص ما من تلبية احتياجاتو ، سواء االحتياجات الفيزيائية 
النفسية ، فسوؼ يتطور إىل شخص سليم. اجلو العائلي  -االحتياجات االجتماعية 

تناغمة سوؼ تعطي تنمية شخصية مهم جدا لتنمية شخصية الفرد. مع بيئة عائلية م
 (LN dan Nurishan, 2007 :27إجيابية كصحية. )

 االجتماعية (5)

العامل االجتماعي ادلشار إليو ىنا ىو اجملتمع ، أم البشر اآلخرين حوؿ الفرد 
ادلعين. يف ادلرحلة األكىل ، تكوف البيئة العائلية مؤثرة للغاية ألف التأثًن ىو التجربة األكىل ، 
ككثافة التأثًن مرتفعة للغاية ألهنا ستستمر. مث كلما زاد تأثًن الشخص ادلستلم من البيئة 

تأثًن على تطور  االجتماعية على نطاؽ أكسع. ىذا يثبت أف العوامل االجتماعية ذلا
 كتشكيل الشخصية.

 الثقافة (1)

 ديكن مالحظة تأثًن الثقافة على الشخصية من الفرؽ بٌن اجملتمع احلديث ،
الذم لديو ثقافة متقدمة مع اجملتمعات البدائية مع رلتمع لديو ثقافة بسيطة للغاية. 
سوؼ تظهر ىذه االختالفات يف أسلوب حياتو )أسلوب احلياة( ، ككيفية التفاعل مع 
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األفراد اآلخرين. تسمح األمناط السلوكية اليت مت تصويرىا يف رلتمعات معينة ذلم 
 (LN dan Nurishan, 2007 :30باحلصوؿ على نفس الشخصية. )

ديكن فصل تطور الشخصية يف شخص ما عن حكمة اجملتمع الذم ينشأ فيو 
 الشخص. بعض اجلوانب الثقافية اليت تؤثر على الشخصية تشمل:

 القيم )أ(

يف كل ثقافة يتم احلفاظ على قيم احلياة من قبل البشر الذين يعيشوف يف 
يف رلتمع ما ، جيب أف تكوف لدينا  تلك الثقافة. لكي نكوف مقبولٌن كعضو

 شخصية تتناغم مع الثقافة السائدة يف ىذا اجملتمع.

 العادات كالتقاليد )ب(

العادات كالتقاليد اليت تنطبق يف منطقة ما ، باإلضافة إىل ربديد القيم اليت 
جيب االلتزاـ هبا من قبل أعضائها ، ربدد أيض ا طرؽ التصرؼ كالسلوؾ اليت ستؤثر 

 خصية الفرد.على ش

 ادلعرفة كادلهارات )ج(

ادلستول العايل كادلنخفض من ادلعرفة كادلهارات للشخص أك اجملتمع ، فإنو 
، زاد  يعكس ادلستول العايل كادلنخفض للثقافة اجملتمع. كلما زادت ثقافة اجملتمع

 موقف احلياة كطرؽ احلياة.

 اللغة (1)

ه ، تعد اللغة أحد العوامل اليت ربدد باإلضافة إىل العوامل الثقافية ادلوضحة أعال
خصائص الثقافة. مدل ارتباط العالقة بٌن اللغة كالشخصية البشرية بتلك اللغة. ألف 
اللغة ىي أداة اتصاؿ كأداة تفكًن ديكنها أف تظهر كيف يتصرؼ الشخص كيتصرؼ 

 كيتفاعل مع اآلخرين.
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نساف. قاؿ يقوؿ سوليفاف أيض ا عن العوامل اليت تؤثر على شخصية اإل
سوليفاف إف الوراثة كالنضج توفراف أساس ا بيولوجي ا لتنمية الشخصية ، لكن الثقافة اليت 

تتيح العالقات الشخصية إمكانية توجيو القدرات  -تعمل من خالؿ نظاـ من العالقات 
كاإلجراءات الفعلية ، كربويل الطاقة من خالؿ ربقيق أىداؼ كىي احلد من التوتر 

 (Fudyantara, 2005 :199رضا )كاحتياجات ال

يف حٌن أف العوامل اخلارجية اليت تؤثر على تطور الشخصية كفقا لسوليفاف 
 ىي:

( القلق الذم ىو تأثًن تربوم ، أكال  ليكوف قادر ا على التمييز بٌن 3
 زيادة اجلهد كاجلهد ادلنخفض.

علماء النفس ( التأثًن الرتبوم الثاين ىو فرصة احملاكلة كالنجاح. جيادؿ 5
 بأف النجاح يقوم األنشطة اليت ذبلب الرضا.

ىذا العامل ىو الغالب يف شخصية الشخص ، ألف شخصية الشخص تتميز 
بظهوره. العوامل النفسية الرتبوية ىي عوامل نفسية لدل البشر. ديكن أف يتطور ىذا 

عليم. يتم العامل على النحو األمثل إذا حصلت على التحفيز كالتدريب كالتعلم كالت
احلصوؿ على كل شيء من قبل الطفل منذ النمو ادلبكر كيستمر طواؿ حياتو مع 

 األشكاؿ ادلعيارية )كفقا دلتطلبات بيئتو(.

يشار إىل ىذا العامل باسم العملية التعليمية غًن الرمسية )يف األسرة( ، الرمسية )يف   
، جيب تلبية االحتياجات النفسية ادلدرسة( ، كغًن الرمسية )يف اجملتمع(. يف ىذه العملية 

ادلختلفة )األماف ، الشعور باألماف ، الشعور بتقدير الذات ، تقرير ادلصًن كما إىل ذلك( 
-باإلضافة إىل احتياجاهتم البيولوجية كاالجتماعية. إذا صلحت ىذه العملية التنموية

الء األفراد النفسية يف التطور ، فسيتم ربقيق شخصية ناضجة كناضجة ، كسيكوف ذلؤ 
 ىوية كاضحة.
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يف شخصيتو ، ىناؾ عملية ربديد ذايت سلسة كمعقولة. يقاؿ إف مثل ىؤالء 
األشخاص لديهم شخصيات قوية كمقاكموف بشكل طبيعي كمستقر ، كليس من السهل 
أف تستفزىم العواطف كما إىل ذلك. بالتأكيد ال ديكن فصل ىذه الشخصية القوية عن 

ستقرار العاطفي ، كالتحمل العقلي ، كادلثابرة يف األعماؿ قدرتو على الذكاء ، كاال
 (Purwanto, 2006 : 27) التجارية كما إىل ذلك.

 ( Fudyantara, 2005 :200تقليد كاستدعى دعا سوليفاف كتعليم العالقات. ) (1
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 لباب الثالثا

 تحليل البيانات ومناقشاتها

 

 الذي أمن" ومؤلفهاإختصار رواية " الرجل  -أ
 ملخص رواية "الرجل الذي أمن" -1

بدأت الركاية بذكر القصة عن التحديثات الضخمة الناشئة من الغرب 
كذبلب إىل منو العناء كالفاقة داخل اإلنساف. كيكاد ينبت القرؼ كادللل بٌن الظركؼ 
ادلليئة باللهو كاالستكبار. كىكذا يؤدم زحاـ الغرب إىل كقوع إرياف كالشخص 
الرئيسي يف ىذه الركاية يف كاد الفتور كالتوتر. ككاف إرياف موسيقيا إيطاليا الذم مل 

 يذؽ نعمة السعادة كالسخاء بينو كبٌن اجملتمع.

عواصف التوتر بداخل اإلرياف تقودىا للرحاؿ إىل أرض بعيدة، كذبلبو 
يوف تلوث احلياة كمرثاة احلب إىل استكشاؼ العامل اجلديد، عامل تتفتح بو الع

إلبداء البحث عن الراحة كاحلق. كىاجر إرياف من ادلغرب إىل ادلشرؽ دب لطب 
 الرشاد كالثركة.

ففي القصة التالية، ذبتذب إرياف إىل امرأة دب ربت اسم مشس، كيود أف 
يزكجها. كلكن من األسف، اختالؼ الدين بينهما يعرقل عزمو، حيث كاف إرياف 

ذا الصدد، تدعو الشمس إىل إرياف بأف يدخل نصرانيا ككانت مشس مؤمنة. كيف ى
اإلسالـ رغم ترددىا بدينها. يفكر إرياف كلما قالتو مشس فيرتدد بعد. أكاف يتعرل 

 دينو ألجل امرأة بسهولة، مع أف أباه راىب كمرب يعلم عقائد نصرانية.

يؤكد إرياف نفسو لتعمق األدياف األخرل كتدبرىا، مث خيتار الدين ادلنطقي 
اسب بفؤاده. كحيتمل اإلسالـ دينا قيما مثبتا إلديانو. فيلتقي إرياف صاحبو كادلن

علي، مرشد سياحي كيطلبو ليقرتنو قي طلب احلق. اصطدـ إرياف دبشاعر القلق 
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، لكياف أبيو راىبا مشخصا مهما كيسأؿ إىل نفسو عن ىذه ادلشكلة  كاذلمـو
إرياف مثل أكؿ اللقاء.  الثقيلة. ففي أثناء تردده، تزعجو مشس كتريد أف يكوف

كقالت لو إف يعد إليها سوؼ جيد احلق معها، فيجيب إرياف بالصراحة بأنو 
 سيستمر مسافرة ركحو بنفسو كسيعود بعد ما كجد ذاؾ احلق.

ففي يـو الغد، جيلس إرياف أماـ الشيخ الشهًن يف دب، كيشعر 
اؿ لو بأف يريد باالطمئناف بقرب شيخ عيد اليعقوب، رجل حاـز منور كمتٌن. فق

أف يعرؼ سبيل احلق إىل لقاء الرب. فيقوؿ لو، إين عبد اهلل. فيدىش إرياف بكلمة 
العبد ادلنطوؽ من فم شيخ يعقوب. عرؼ الشيخ بدىشتو فيفتح عينو كيشًن 

 بشبابتو إىل صدره، كيشرح ما تيسر من اإلسالـ إليو.

عيد كديسك  فحينئذ، خياؼ كيقلق إرياف من تلك ادلشكلة. فيؤكد الشيخ
يداه مث يقوؿ، "اهلل معك، يا بين". كيقوؿ الشيخ عيد بأف يف عٌن إرياف نور 
الشمس يتألأل، فسوؼ جيد ما يطلبو. كيف مسًن طلبو احلق، يسأؿ إرياف بعض 
الشيء الغريب، "ىل يوجد الرقص يف ادلسجد؟" مثال. فيجيب سؤالو من حولو 

 كيشرحوف عن اإلسلم.

رلموعتو ادلوسيقية، يشعر بأنو يصبح كزرا لغًنه، ألهنم كإذا عاد إرياف إىل 
نصارل كىناؾ فرؽ بعيد بٌن إرياف كاألخرين. غضب أحد األصحاب بنيتو عندما 
يعرؼ بأف إرياف قد أصبح مسلما كيقوؿ لو بأف كل ما فعلو إرياف يعتّب من 

الشيخ  اخلطيئات كاجلرائم. كيف حالة األمارة، يهاجر إرياف اجلداؿ مث يذىب إىل
عيد اليعقوب كيشكو عن مشكلتو. فيتقرب إيل الشيخ عيد مث يشعر بالراحة 
كاالطمئناف. فيشكو إليو بأنو تعباف مث يهتز رأسو فيقوؿ بأف أصحابو يزعموف بأنو 
جنوف، منحرؼ، كجهوؿ. فيجيب الشيخ عيد بأف كل ما قالو أصحابو ال يهبط 

 درجتو عند اهلل كعندنا.
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رىو أبواه كمل يدعما إليو يف طلب احلق. فيحسباف عالكة على ذلك، يك 
بأف اذلداية صورة من صور اإلرىاؽ كالعقوؽ. مث يقوؿ الشيخ عيد بأف اذلداية نعمة 
العظمى من اهلل عز كجل كمل يلقاىا إال ادلخلصوف. فيطلب إرياف إىل الشيخ 

أمامو، ليحكي عن اهلل كزلمد. فيحكي الشيخ عيد إليو باكيا، حّت يطرح السؤاؿ 
 ىل ديكن إلرياف ليلتقي باهلل كزلمد، فأجاب لو الشيخ عيد نعم، بكل سركر.

يغض إرياف عينو مث قاؿ "نعم، ىو الذم نظرتو يف منامي، كىو الذم أراه 
يف نيامي، كىو الذم يعلمين كلمة الشهادة كأكررىا ثالث مرات"، فقاـ إرياف 

حولو كيدعوف لو  كيصيح الشهادة بكل صفاقة كصوت مرتفع. كيهنئ من
بالّبكات. كقاؿ لو الشيخ عيد بأف اليـو يـو ادليالد اجلديد كديحو اإلسالـ كل ما 

 مضى مت ذنب كغفلة.

بعد ما تدين باإلسالـ كاصبح مسلما، يشعر إرياف باألمن كالسالـ 
بداخلو، كيزيل كل اذلمـو كالريب كالكرب. فيزداد محاستو كيذكؽ السعادة يف 

 نفسو. فقاؿ 

 اف بأنو قد كصل إىل شاطئ االطمئناف كالرخاء يف ىذه األرض، دبغري

 سيراة ذاتية نجب الكيالني  -2

صليب الكيالين حيمل االسم الكامل لنجيب بن إبراىيم بن عبد اللطيف 
مصر. ككاف أكؿ ثالثة أطفاؿ.  Syarsyabahيف  3313يونيو  35الكيالين. كلد يف 

نشأ الكيالين يف أكضاع اجتماعية كاقتصادية كسياسية صعبة ، ألنو يف ذلك الوقت 
اندلعت احلرب العادلية الثانية. كاف صليب الكيالين من خرجيي كلية الطب جبامعة 

 .(Fatoni  ،2007: 115) 3303فؤاد األكؿ )اآلف جامعة القاىرة( يف عاـ 

كلية الطب ، عمل الكيالين كطبيب يف قسم النقل بعد زبرجو من  
شغل  3301كمكتب السكك احلديدية ادلصرم. مث انتقل إىل الكويت يف عاـ 
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منصب مدير قسم الثقافة يف كزارة الصحة يف دكلة اإلمارات العربية ادلتحدة. رحلة 
الت صليب الكيالين يف عامل األدب ككاتب كركائي كشاعر بسبب ميلو إىل قراءة اجمل

 (.330: 5551)فتوين ، 

كما مت ترمجة أعماؿ الكيالين إىل عدة لغات منها اإلصلليزية كاإلندكنيسية 
كالرتكية كاإليطالية. حصل أيض ا على العديد من اجلوائز ، كاحدة منها حصلت على 
جائزة من كزارة التعليم ادلصرية عن ركايتو يف طارؽ الذكيل. تتأثر أعماؿ صليب 

عوامل االجتماعية كالدينية كمكاف ادليالد. ككشف أف األدب ىو الطريق الكيالين بال
يخ كالواقع )فتوين ، الصحيح للتبشًن. تستمد أعماؿ الكيالين الكثًن من التار 

5551 :330.) 

 

 تحليل رواية الرجل الذي أمن  .أ
 الشخصية من قبل الشخص الرئيسينظم  -1

 :يرل سولفاف بأف زلاكر الشخصية تتكوف من

 الدينامية - أ
مجيع أخالؽ اإلنساف ادلتكررة تشكل دينامية السلوؾ. فكل الردكد 
كالسلوؾ اليت تصبح عادة عند الفرد إك اجملتمع يسمى بدينامية )فوديانتارا، 

(. كقاؿ سولفاف بأف معظم الدينامية هتدؼ إىل إشباع 325: 5550
ر كىي دينامية احتياجات الكائنات. كيرل بأف ىناؾ أىم الدينامية بسبب التوت

 النفس.
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فالشخص الرئيسي يف ىذه الركاية ربت اسم إرياف. فناحية الشخصية 
 الواقعة يف نفسو مذكورة يف منطوؽ الركاية:

اشعر بالرىبة، ليبحث عن حقيقية كامسك الشيخ عيد احلسيين بيد إرياف بقوة، كىو ....  
 (11 .يف صفحة ،3331الكيالين، صليب  عك اهلل.... )يسدد إليو نظرت حزدية كقاؿ: م

 شجاع (1

بأنو. صحيح بأنو شخص باسل ال خياؼ أم التهديد أينما كاف  
 تو رغم يغبضو أصحابو ادلوسيقيوف.ككيف كاف كحيل التوتر يف حيا

تكوف البداية ىي احلب يا بينيتو، لكنو فتح أمامي طرقا كعرة أجد نفسي .... ردبا   
) صليب الكيالين،  ...أعرؼ مهما تكبدت من مشاؽ.مندفعا إليها بقوة... أريد أف 

 (53يف صفحة ، 3331

إىل جانب ذلك ، فإف الشخصية الرئيسية يف ىذه الركاية قادرة على 
احلفاظ على مبدأىا على الرغم من أف العديد من األشخاص األقرب إليو 

هبا.  الذين يواصلوف مضايقتو ىو ككالديو مقابلو بشأف اإليديولوجية اليت يعتقد
حيافظ عرياف على مبدأه رغم العديد من العقبات. كما ىو احلاؿ يف االقتباس 

 الركاية التالية.
العشاء قالت لو : أأصب لك كأسا؟ قاؿ دكف أف يرفع عينيو إليها، مل أعد أشرب ....على 

اخلمر، دلاذا؟إهنا منعشة .. فلتأخذ قليال منها. ما أسكر كثًنة، فقليلو حراـ، ضحكت كىي 
 (03يف صفحة  ،3331.... ) صليب الكيالين، تقوؿ : من قاؿ لك ذلك؟ شيخي

 قوم العـز كعدـ األسى  (2

ككياف إرياف كمطالب الرب ألجل السخاء كالرخاء، يرل إرياف بأنو إذا  
صدؽ العـز كاشتد، سيزداد اليقٌن دلواجهة ادلشكلة ادلطركحة. كإذا ازداد العـز 
القوم، يزداد االستقرار إلهناء ادلشكلة ادلوجهة، رغم أهنا تناقض مبادئ حياتنا. 

 ت.كثبات النفس ينعكس شخصية من يعارض ادلعرقال



42 
 

 

أنا ال أريد ماال كال أمرأة كال رلدا.. كلكين أريد احلقيقة، إهنا أغلى عندم من كل ما ...  
يف الدنيا... كلن أندفع إىل ىذه احلقيقة هبول شيطاين، أك دافع دينيوم رخيص... ألف 

.... ) صليب الكيالين، احلقيقة الصحيحة ال تتاؿ إال بالصدؽ كاإلدياف كالعقل كالّباءة
 (03صفحة  يف، 3331

ففي نطاؽ العمل، الفعزمي القوم مفيد للجميع. ترل الباحثة أف أساس 
، فسزيل كل ما  احلياة ىي العـز الثابت. كإذا قاـ الشخص بتطبيق ىذا العـز
خييفو. كسًنغب العزمي يف التحدم بوجود ادلشكلة ادلطركحة. كسيحاكؿ أكاف 

ب إىل احلماسة الكافة يف متمسكا بنفسو أك سيكوف فاشال. كثبوت العـز جيل
 مواجهة التحديات يف احلياة.

عرؼ أف الناس ينظوركف من زكايا عدة، كقد خيتلف معىن احلقيقة من إنساف أآلخر، ....أ 
ذلك بسبب ترسبات اذلوال كادلسلمات القددية يف العقوؿ كالقلوب.. كلكين ذبردت من كل 

ؼ..اهلل .. كمل أصل بعد إىل اذلدشيء كبدأت رحلة أإلكتشاؼ دكف عقد أك أفكار مسبقة
 (03يف صفحة ، 3331كحده يعلم مّت ككيف أصل .... ) صليب الكيالين، 

حٌن تبدك ادلشاكل أمامنا، تزيل الثقة بالنفس متدرجة، تبعا لعدـ التيقن 
على مواجهة مشكلة احلياة. إذا تضاعفت ادلشكلة، تضاعفت اإلرادة دلباعدة 

ادلشكلة ليست من ادلعركؼ، كأف مباعدة تلك ادلشكلة. مع أف مباعدة 
ادلشكلة تعين زيدهتا. كيكاد اإلنساف مغلوبا باالكتئاب حٌن توجو بادلشاكل 
ادلتعددة. فلذلك، علينا أف نتحدم ادلشاكل كمواجهتها كال نبتعد عنها بكل 

. كذلك كما ذكر يف الركاية:  محاس كثبوت العـز
لك خالد أبدم.. ذلك ألنك أب.. ككذلك األمر ربزف يا أبيت كال تبكي فإف حيب ....ال  

بالنسبة ألمي..ال ربزف فكل إنساف يلقي اهلل فردا ليس معو أحد.. ال يشفع أب لبنية، كال 
أبن ألمو أك أبيو.. ال ربزف يا أبيت.. ألنك لو كنت معي، لوجديت أتصرؼ بطريقة طبيعية يف 

.... ) صليب كركبا..بل يف كل بالد أالدراسة كالبحث، كما يفعل زمالئي كأقراين يف ركما
 (05يف صفحة ، 3331الكيالين، 
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 اذلدكء (3

كاجو إرياف كل ادلشاكل يف حياتو بكل ىدكء كيصبح اخلصائص 
لديو. رغم أنو يقبل االحتقار كاالستهزاء من األخرين كاألسرة، يواجهها بكل سركر 

ننظم فيها أفكارنا كاالطمئناف يف كل ظركؼ. يفرتض إرياف بأف اذلدكء ىي احلالة 
 كقلوبنا، ليس ألجل ما سبنيناىا، لكن بوجود اذلدكء، يصبح كل األمور سهلة.

فللمثبتٌن باذلدكء فكرة إجيابية كقلب سليم. ألسيما ىم مقركف 
أنفسهم بأف اإلدياف باهلل كاالستقامة فيو كفعل ادلأمورات كترؾ ادلنهيات ستكوف 

، ظركؼ احلياة الباطنية كالسيكولوجية ى ادئة كتستطيع معاجلة القلق، اذلمـو
االضطراب، كاإلحباط حٌن مواجهة ادلشكلة. كبالتايل، يهدم لنا اإلسالـ إىل 
االختيار فيما بٌن اجملتمع كالبيئة الصحيحة كالتوجيو، احلماية، كتزكية النفس حفظا 

 لألشياء الدانسة.

إلسالـ جبانب ذلك، حيتاج اإلنساف إىل التعمق ضلو اذلدل كإرشاد ا 
كترقية اخلّبات. فتقومي النفس كاحملاسبة ضلو مسًن احلياة، تعتّب من أمور مهمة يف 
تزكية النفس. فحٌن يأيت الشخص ىذا السبيل بقلب سليم، فهـو من الفائزين عند 
اهلل. كبالعكس، إذا توسخ القلب بتلوث احملرمات كالباطالت، فهو من اخلاسرين 

 لركاية مث األيت:عند اهلل. كذلك كما ذكر يف ا
مشى يف الشارع متأبطا ذارع ادلرشد علي، كاف ديأل رئيتو باذلواء النقي ادلنعش، ....  

ذىبت عنو الوساكس القددية، كاألكىاـ ادلعششة، كااسلاكؼ ادلورثة، كالشكوؾ القاتلة، أخد 
ئ ينظر إىل السماء.. إين أشعر بالسعادة.. أتعلم أف لإلدياف حالكة، كلقد بلغت شاط

 (13يف صفحة ، 3331....    ) صليب الكيالين، مافاأل

 الدقة (4

إرياف ىو الشخص الرئيسي الدقيق كادلهتم بالّباىٌن ادللغاة عند  
األخرين رغم أهنم أصحابو األقارب حّت حيمل تلك الّباىٌن إىل من يدعوه إىل 
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ما  . كىذا دبثابةرفاىية القلب. ككاف إرياف دقيقا متعمقا يف أداء فعل معٌن
 ذكرتو الركاية:

عندما تصعدين إىل أرض النور القدسي تتجلي لك احلقائق دكف زيف، كيشرؽ .... 
الصدؽ دكف رياء... كتسمعٌن صوت احلق يرتدد يف اآلفاؽ صده كتسمعينو كما مسعو 

 (25يف صفحة ، 3331.... ) صليب الكيالين، أنبياء أهلل

 اليت ربث إرياف كبالتايل، ىناؾ شاـ كىي الشخص الرئيسي الثاين
ليكوف مؤلفا. فألجل احلب اخلالص إىل ىذه ادلرأة، حيوؿ إرياف عقيدتو إىل 

 حيمل على األمن كالسالـ يف حياتواإلسالـ باتة حيث 
ىو ال ينكر أف مشس ىي احملرؾ األكؿ ذلذا ادلوقف اجلديد، لكن القناعة األكيدة .... 

يف 3331... )صليب الكيالين، بعقيدتو كحدىا ىي احملك الصحيح الزباذ أم قرار يتعلق
 (51صفحة 

 شخصية شاـ كدينامية نفسها ىي كما يلي:نظم كأما  

 التفاؤؿ  (1
تواجو شاـ مشكلتها بكل الثقة على نفسها. كترل كل شيء بنظر 
موجب ككل من حوذلا. ففي ىذا الصدد، رغم تشاءـ إرياف كخاؼ لتحوؿ 

طريقة السالـ بدين اإلسالـ. كذلك  عقيدتو، تفاءلت شاـ بأنو سوؼ جيد يوما 
  الركاية: كما ذكر يف
كانت ترقبو عن كثب كتأس من أجلو"     خيف على مشس أحواؿ إرياف ادلضطرية،....مل  

.... ) صليب الكيالين، كتفكر مليا يف طريقة ترضيو هبا، كربقيق لو قدرأ من اال طمئناف
 10يف صفحة  3331

 ادلادية (2
نشأة احلب بداخل شاـ ليس فقط بسبب ميلها إىل إرياف من قلب 
 عميق، بل من اللقاء كالتعارؼ ادلفاجئ يؤثر األمنيات ادلادية. فكاف إرياف ابن 
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أحد أرباب النصارل كموقفو اإلقتصادم يف درجة متوسطة إىل أعلى. كىذا ىو 
يف  سبب أخر يف نفس إرياف الذم جيلب رغبة شاـ فيو. كذلك كما كرد

 الركاية:
أعرؼ، لكن صقر كرديا معي... إنو إنساف .. أنظر إىل ىذه ادلالبس الفاخرة.. .... 

كتفحص ىذه األسرة كاجملوىرات... كىذا احلذاء كتلك احلقيبة.. إهنا بالنسبة يل ثركة كبًنة.. 
 (51يف صفحة  3331.... ) صليب الكيالين، لكنها بالنسبة لرجل مليادير التساكم شيئا

 
لطبيعة ادلادية للشمس تظهر بشكل متزايد عندما يرل شخصية شقر ا

 ية كما التايل: رجل أعماؿ كبًن. ىذا مقتبس يف بياف الركا
قالت مشس كقد اتسعت عينها يف شراىة: أما أنا فاألمواؿ هترب كتزكع مين.. ىكذا ....  

 (13صفحة يف 3331.... ) صليب الكيالين، الدنيا، تركع ربت أقداـ من حيتقرىا
 

 نظاـ الذات - ب
دراسة عن الذات تتعلق بوجود األخرين كاألشياء ادلرئية حولو. فالذات 
عملية النمو من اذلوية. فهم الذات ىو فهم السًنة نفسو، كفهم التواريخ 

 ادلطركحة احملاكاة بنفسو كنتيجة التواصل بينو كبٌن العامل.
بسبب التوتر. كاقل يرل سولفاف أف بأف نظاـ الذات شيء مهم كينمو 

بأف التوتر ىو نتيجة العالقات بٌن األفراد. كدلباعدة التوتر الواقعي أك 
االحتمايل، يستخدـ اإلنساف خطوة احلماية كالتحكم على سلوكهم. كيعتّب أف 
نظاـ الذات ىو رلموعة اإلدارة السيكولوجية لنيل األمن. كتلعب الدينامية دكرا  

 ادلعينة. كألة فردية الستجابة البيئة
كيف ىذا الصدد، يعّب إرياف مشاعره عّب ادلقوؿ فحينئذ، خياؼ كيقلق 

 إرياف من تلك ادلشكلة كذلك كما كرد يف الركاية:
كاف إرياف يعاين من القلق كاالضطراب، إف ما ىو مقدـ عليو أمر خطًن كمصًنم، ....  

حرية الفكرة كالعقيدة، صحيح أف الناس يف أكركبا خيتاركف معتقداهتم دكف حرج ربت شعار 
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كيفصلوف بٌن الدين كالدنيا، كالدين كالسياسة، كمشاعرىم ضلو الدين كمبادئو قد تضاءلت 
إىل حد كبًن، لكن ىناؾ تعصابا موركثا، جيعل التارؾ لدينو يف نظرىم رجال ناقصا 

 ( 52يف الصفحة ،3331.... ) صليب الكيالين، امنفلت

خاء كالرخاء. كيرل بأنو إذا صدؽ ككاف إرياف مطالب الرب ألجل الس
العـز كاشتد، سيزداد اليقٌن دلواجهة ادلشكلة ادلطركحة. كإذا ازداد العـز القوم، 
يزداد االستقرار إلهناء ادلشكلة ادلوجهة، رغم أهنا تناقض مبادئ حياتنا. كثبات 
النفس ينعكس شخصية من يعارض ادلعرقالت. فإذا زادت قوة عزمنا، تثبتنا يف 

هة ادلشكلة ادلطركحة، رغم أهنا تناقض دببادئ احلياة من قبل. ترل الباحثة مواج
، فسزيل   أف أساس احلياة ىي العـز الثابت. كإذا قاـ الشخص بتطبيق ىذا العـز
كل ما خييفو. كسًنغب العزمي يف التحدم بوجود ادلشكلة ادلطركحة. 

جيلب إىل كسيحاكؿ أكاف متمسكا بنفسو أك سيكوف فاشال. كثبوت العـز 
كذلك كما ذكر يف الركاية  احلماسة الكافة يف مواجهة التحديات يف احلياة.

 مثل األيت:
لقد صمت عرياف. ذبولت عيناه بعيد ا عن ادلسجد. تنهدت ، كأنا أحبو )مشس(. ....  

أريد أف أتزكج. ككفق ا لو ، فمن ادلستحيل أف حيدث إال إذا اعتنقت اإلسالـ. لقد سألتو 
اإلسالـ" كاحبث عن نفسك ألنين ال أفهم إال القليل اآلف ، لقد خرجت من شرنقة عن 

.... ) صليب قددية لرؤية الشمس. لتنفس اذلواء النقي كالبحث عن جوىر احلقيقة
 (11يف الصفحة ، 3331الكيالين، 

ما تعرفت دبعشوقها، إرياف.  جبانب ذلك، تتور شاـ يف حياهتا بعد
برقي التمنيات عن جهد إرياف يف ربويل عقيدتو تصور فمدة االنتظار مقرتنا 

قوة نظاـ الذات لديها. رغم أهنا تتسابق مع الزمكاف الستقباؿ إرياف، 
ربمست شاـ كال تنفد تلك احلماسة حّت تقبض األمل، حّت كلو مل تتحقق 

 أمنيتها بقدر اهلل عز كجل. كىذا دبثابة ما كرد يف الركاية مثل األيت:



47 
 

 

ابلين بعد أف أنتظرتك طويال، كأخلصت لك حبييب، كضحيت هبم مجيعا أىكذا تق....
من أجلك، أعرؼ.. فلماذا ترفضين اآلف، ألنك دبقاييس اإلسالـ الذم عرفتو أبعد ما 
تكونٌن عنو، مل تصدؽ أذينها، شعرت باألمل كاخلجل، أردات أف تصفعو، أك تقبض على 

ت أف ربتضنو، كتغرؽ كجهو عنقو بيديها كتعتصره، لكنها يف نفس الوقت سبن
 ( 21يف الصفحة، 3331.... ) صليب الكيالين، بالقبالت

 التجسد - ج
يعرؼ سولفاف مفهـو التجسد بأنو صورة من األفراد عن نفسو أك 
األخرين. كبالتايل، إف التجسد ىو ادلشاعر، السلوؾ، التخطيط الشمويل 

 الناشئ حٌن يذكؽ الفرد بقضاء احلوائج أك التوتر. 

ىذه الركاية، بعد ما تعٌن بإسالمو كأصبح مسلما، يشعر إرياف ففي 
باألمن كالسالـ بداخلو، كيزيل كل اذلمـو كالريب كالكرب. فيزداد محاستو 
كيذكؽ السعادة يف نفسو. فقاؿ غرياف بأنو قد كصل إىل شاطئ االطمئناف 

 كذلك كما ذكر يف الركاية مثل األيت: كالرخاء يف ىذه األرض، دب.
كاف ديأل رئيتو باذلواء النقي ادلنعش، ذىبت عنو الوساكس القددية، كاألكىاـ ....  

ادلعششة، كااسلاكؼ ادلورثة، كالشكوؾ القاتلة، أخد ينظر إىل السماء،  كانت ضاحكة 
مضيئة بالنور الباىر، ىانئة بالرزقة الصافية، خالية من السحب كنظر إىل الناس يف 

.... ) صليب الكيالين، أف يعانقهم مجيعا يف حب كذلفة  الطرقات كيف السيارات، سبىن
 (13يف صفحة ، 3331

اذلدكء حٌن مواجهة ادلشكلة ىي خصائص الشحص الرئيسي. رغم 
استهزئ كاحتقر إرياف، ما زاؿ يتقدـ ىونا كمل يبايل باهتزاء أصحاهبم. يرل 

يل ما إرياف بأف اذلدكء ىو احلالة لتنظيم األفكار كادلشاعر، ليس ألجل ن
سبناه، بل بإثبات اذلدكء، ناؿ كل ما سبىن. كللمثبتٌن هبذا اذلدكء، ىم 

 سيفكركف شيئا بقلب سليم.
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كطين ىنا... بل كل العامل كطين سأسلم أمرم هلل كأمضي سعيدا على أية حاؿ.. ....  
.... ) صليب الكيالين، ذلك ألين قد ىداين اهلل للحقيقة كاحلمد هلل على نعمة اإلدياف 

 (15يف الصفحة ، 3331

ككذلك شاـ، يزيل شعور القلق كالتوتر الناشئاف من جهد إرياف يف 
ربويل عقيدتو لوجود التفاؤؿ النامي دلعاجلة ادلشاكل يف حايتها. كأيقنت 
نفسها بأف بعد القلق ىدكءا. كعم العسر يسرا، كمع الفشل صلاح بإذف اهلل 

 تبارؾ كتعاىل. كىذا كما كرد يف الركاية:
كعادت مشس تفكر بركية، إف إرياف اآلف يف غمرة احلماسة كاالندفاع، كىو يريد أف ....  

يسلك السلوؾ ادلثايل يف الدين مثل العارفٌن كالصاحلٌن من رجاؿ اهلل، كال بد أف صدؽ 
ىذه احلماسة ستخف قليال، عندما يرل أف احلياة ال ديكن أف سبضي على ىذا النحو من  

زماننا ادلليء بادلغريات كاألفكار كادلشاكل كالتعقيدات، فال بد أف  ادلثالية يف زمن مثل
تعتصم مشس بالصّب، بطريقة ترضية كال ذبعلو يهجرىا إىل األبد، لقد قامت بدكر البطولة 

 (23يف الصفحة ، 3331.... ) صليب الكيالين، يف رحلتو من الشك إىل اإلدياف كاليقٌن

 عملية معرفية -د
مهما يتعلق بالشخصية أال كىو عملية معرفية. كصنف زاد إرياف شيئا 

سوليفاف دكر ادلعرفة يف إثبات العالقة مع الشخصية باخلّبة إىل ثالثة أصناؼ، 
 كىي:
يعرؼ اخلّبة البدائي بأهنا سلسلة األحواؿ ادلؤقتة. يرل كيلياـ جامس  -1

، التصور، كالشعور  بأف خّبة النموذج تسمى بسيل الوعي، كىو العـز
ص الذم يسيل بداخل اإلنساف الواعي. كتلك األحواؿ ال ربتاج اخلال

 إألل الربط، كليس ذلا حاجة إىل من يصاب هبا.

يصاب إرياف باخلّبة البدائي دبعرفتها بوجود الشعور اخلالص الذم 
يسيل بداخلو ليحب أك زلبوب عليو من قبل شاـ حّت يؤثر إىل التيقن 



45 
 

 

القلب. ككذلك شاـ. فبثبوت عزمها، انتظرت ادلوجب الذم حيملو إىل رفاىية 
 مث انتظرت متفائلة أف إرياف سيحل كل ادلشاكل ادلطركحة أمامو.

أغمض عبد اهلل كارلو أك إرياف عينو قليال كىو يفكر مث قاؿ يف شركد: لقيتها ....  
صدفو أعجبت هبا، كالشباب يعجبوف بكثًن من النساء أمرطبيعي.. فتحت لب بابا 

ت يف الطريق أحبث كأحبث، كانت رلرد سبب كحينما كصلت إىل احلقيقة مل مغليقا سر 
.... ) صليب الكيالين، أجد مشس ىناؾ.. نعم كجدهتا أبعد ما تكوف عن احلقيقة

 (31يف صفحة 3331

اخلّبة ادلتميزة ىي أسلوب الفكر الذم يشمل كينظر عالقة السببية بٌن  -2
تبط منطقيا بعده بعضا. كقاؿ الظواىر الواقعة يف نفس الوقت كلكن ال ير 

سولفاف أف ىناؾ كثًن من ادلفكرين من مل ينطلق من مرحلة اخلّبة 
ادلتميزة، حيث نرل إىل العالقة السببية بٌن الظواىر كاخلّبات، حيث ال 

 يتعلق بعضها ببعض. 

إما إرياف كإما شاـ، قد كانا سببية كنعمة يف حياهتما ألهنما يراف بأف 
ة. كما كجد األثر لوجود السبب، كجود الدخاف لوجود احلياة ىي العملي

النار، كجود النمل لوجود السكار، كغًن ذلك. فهذ العملية ىي زلاسبة 
النفس بأف فوؽ كل ذم علم عليم، أال كىو اهلل عز كجل. ىذا كما كرد يف 

 الركاية مثل األيت:
,كاحدة عن مشس، كمل يشاء عبد اهلل كارلو أك إرياف أف ينقطع ىكذا دفعة ....   

كيبحث عن عركس غًنىا، دكف أف يسوم معها األمر، فقد عاشت العالقة بينما شهورا 
.... ) صليب طويلة كانت مليئة بادلشاعر كاألحداث، كيكفي أهنا كانت سبابا يف إسالمو

 (355يف الصفحة 3331الكيالين، 

طة الرموز اخلّبة ادلركبة ىي أسلوب الفكرة الراقية، حيث كانت تستخدـ نشا -3
ادلقبولة كافة، ال سيما نشاطة الرموز الشفهية. فهذه الرموز ادلقبولة عند 
اجملتمع ألنو سبلك ادلعىن الثابت. كىذه الطريقة تنتج النظاـ كالرتتيب ادلنطقي 
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بٌن الظواىر كاخلّبات بياف الناس يتواصل بعضو ببعض )ىاؿ كلينزم، 
3331 :513.) 

كشاـ باخلّبات النفسية اليت ذبلب ففي ىذا الصدد، يتملك إرياف 
نفسهاـ للتفكًن اإلجياب البناء، ألهنما يعرفاف أف اإلنساف يتعلم من اخلّبة 

 حملاسبة النفس للوصوؿ إىل سبيل اخلًن كيتمسك بيد اهلل عز كجل.

يغض إرياف عينو مث قاؿ "نعم، ىو الذم نظرتو يف منامي، كىو الذم 
كلمة الشهادة كأكررىا ثالث مرات"، فقاـ   أراه يف نيامي، كىو الذم يعلمين

إرياف كيصيح الشهادة بكل صفاقة كصوت مرتفع. كيهنئ من حولو كيدعوف 
لو بالّبكات. كقاؿ لو الشيخ عيد بأف اليـو يـو ادليالد اجلديد كديحو اإلسالـ  

 مت ذنب كغفلة. كل ما مضى
لك اهلل بالشفاء العاجل كلقد حزنت أشد أحلزف دلا أصابك يا عزيزم، كإنين ألدعو ....

كالصحة الكاملة، كابارؾ لك زكاجك، كأسبىن لك من كل قليب حياة ىانئة سعيدة، فأنت 
مالؾ طاىر تستحق كل خًن.. كهبذه ادلناسبة أحب أف أخّبؾ بأين تزكجت، كأثيم يف 
بلدم، كأعتزلت الرقص إىل األبد، كأنا اآلف أصلي كأصـو كأستغفراهلل ,كأخًنا تعلم أنك  

يف ، 3331.... ) صليب الكيالين، حنت السبب يف ىداييت إىل اإلسالـ الصحيك
 (333صفحة

 العوامل المؤثرة إلى شخصية الشخص الرئيسي -9

استنادا إىل اإلطار النظرم السابق أف تطور الشخصية لدل األفراد تتأثر 
بتحليل من عدة العوامل، كىي العوامل الوراثية كالعوامل البيئية. كتأيت الباحثة 

 العوامل ادلؤثرة شخصية الشخص الرئيسي يف الركاية شلا يلي:

 عامل الوراثة - أ
ال تؤثر الوراثة أك النسل بشكل مباشر إىل الشخصية، كلكن إىل 
نظاـ العصاب، حيث تولد إرياف يف ىذه الركاية متدينا غًن اإلسالـ كىو 
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إىل أصحابو دين متداكؿ ككاف أبوه راىبا يعلم العقائد النصرانية حّت 
 ادلوسيقيوف.

فبتلوث عامل الغرب، يشعر ارياف بالوحدة كالتحسر. كىذا 
الشعور الوارد بداخلو. أرياف ىو ادلوسيقي اإليطايل الذم مل يذؽ نعمة 

 السعادة كالرخاء يف زليط حياتو.
استلقي على سريره كأخد يفكر يف كلمات أبيو، إنو حيبو كيتعذب لعذابو ....

ا العناء الرىيب الذم أمل حبياة أبيو كأسرتك، كمع ذلك فقد كحيزف من أجل ىذ
، 3331.... ) صليب الكيالين، قفز إرياف من فوؽ سريره كأحضر القلم كالورقة

 (05يف صفحة 
كبالعكس، تثبتت شاـ بتقوية اإلدياف بدين اإلسالـ حيث كاف 

لسالـ دينا متداكال. يعتّب أف اإلسالـ دين كامل كحيمل قيمة االطمئناف كا
 يف حياهتا اليومية.

 فكرم  عامل  (1

يف ىذا حالؿ تقييم ذكي ة اإلنساف من مستول ذكي ة الفكرم أك 
 الذكاء، يعتّب اإلنساف أذكياء حينما مواجهة مشكلة اليت ربدث.

بعض األمور يف  ذكية،عن إرياف  فمن ىذه الناحية، ترل الباحثة
نفس إرياف، أكالىا، إنو شخص ذكي حيث حيل مشكلتو كتوتره كتردده. 
كحاكؿ لطلب احللوؿ باالستفتاء إىل الشيخ عيد. كىذا دبثابة ما ذكرتو 

 ركاية الرجل الذم أمن:
ىا ىو إين أراه... سباما كما رأيتو يف منامي... رأيتو باألمس يف منامي... ....

كرددهتا خلفو.. رددهتا ثالث مرات..،، مث ىب إرياف كافقا، مث كلقنين الشهاديتٌن 
صاح بلغة ادلتكسرة، بللهجة العربية، ذات اللكنة األجنبية : أشهد أف ال إلو إال 

 ( 15صفحة  .... ) صليب الكيالف، يفاهلل، كأشهد أف زلمد رسوؿ اهلل
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ئ ضج احلضور بالتهليل كالتكبًن كتزمحوا ، كقد امحر كجهو. كيهن 
من حولو كيدعوف لو بالّبكات. كقاؿ شيخ : أنين إرياف أبدأ من جديد 

 كإف أإلسالـ جيب كل ما قبلو.
 عامل البيئ كالثقافة - ب

جبناب العامل السابق، تتأثر الشخصية بالبيئة. قاؿ جوف لوؾ 
بأف ركح اإلنساف حٌن تولد يف الدنيا صفي نقي، مثل الورقة مل يكتب 

الكتابة تتوقف على من يكتب يف تلك الورقة. عليها شيء. فنتيجة 
 كىذه العوامل تتكوف من:

 األسرة (1
فبكينونة كليد إرياف راىبا، يناقض باتة إرادة إرياف للتدين  

كطلب السخاء يف اإلسالـ. يشعر إرياف بالضيقة كادللل مع تلوث احلياة 
يف عامل الغرب الذم ينعكس حبالتو الشخصية. فيغصب عنها كالده 

 دتو كمل تدعما قرار إرياف لطلب سبيل اخلًن. فيزعماف بأف اذلدايةككال
 صورة من صور العقوؽ كترعرع يف حالة التوتر كالقلق.

 
 كذلك كما ذكر يف الركاية مثل األيت: 

كانت تفعل ذلك كاف إرياف مستيقظا يفكر جديا يف مشس، كفيما قالتو ....
أجل امراة، كابوه قسيس يعظ لو، ىل ديكن أف يتخلى ببساطة عن ديانتو من 

الناس، كيبشر بينهم برسالة ادلسيح؟ كماذا سيقوؿ أبوه، كدباذا ستعلق أمو، كما 
 (50يف صفحة ، 3331.... ) صليب الكيالين، سيكوف أصدقائو يف ركما

كمن ناحية أخرل، سبكنت شاـ بدينو كتشعر باألمن كالسالـ، 
ادلنشودة يف األسرة تأيت باحتماؿ رغم بدأ من الوراثة. ترل بأف ادلبادئ 

 إجياب عن ادلستقبل الباىر، حّت ترفض باتة لتحويل التيقن.
 كذلك كما ذكر يف الركاية مثل األيت:
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ال أعرؼ الكثًن عن أإلسالـ، كلكن عليك أف ػشهد أال ألو إال اهلل، كأف ....
يف ، 3331.... ) صليب الكيالين، زلمدا رسوؿ اهلل... كأشياء أخرل غًن ذلك

  50صفحة 
 االجنماع  (2

ففي ىذه الركاية، يأيت إرياف بتغًن الشخصية بسبب األتاثًن 
االجتماعي، كمها شاـ كالشيخ عيد اليعقوب. جيتذب إرياف إىل امرأة دب 
ربت اسم شاـ، كيريد تزكجيها. لكن ال ديكن إقامة ىذا التزكيج ألهنما 

نت شاـ مسلمة. كيف خيتلفاف يف الدين، حيث كاف إرياف نصراين ككا
ىذا الصدد، تدعو شاـ إىل إرياف ليدخل اإلسالـ رغم أنو مل يفهم 
بدينو. يفكر إرياف كلما قالتو مشس فيرتدد بعد. أكاف يتعرل دينو ألجل 

 امرأة بسهولة، مع أف أباه راىب كمرب يعلم عقائد نصرانية.

 كذلك كما ذكر يف الركاية مثل األيت:
,اقنع نفسو بأنو من الواجب أف يأخذ فكرة عن الديانات   لكنو عاد أخًنا....

أألخرل مث خيتار العقيدة، كماذا يف ذلك قد تكوف ىذه الدراسة عن اإلسالـ 
 (51يف صفحة ، 3331.... ) صليب الكيالين، مدعاة لرتسيخ غقيدتو األصلية

كالعامل األخر ىو كجود الشخص اإلضايف ربت اسم الشيخ 
الشخص الصبور يف خدمة إرياف لطلب الرخاء. عيد اليعقوب. كىو 

فكونو داعيا، يرل أف الدعوة رأس البدف، إذ ال يوجد الدعوة بدكف 
الصّب، كما ال يوجد البدف بال رأس. فيشعر إرياف باالطمئناف حٌن 
جيلس بقرب شيخ عيد اليعقوب، رجل حاـز منور كمتٌن. فقاؿ لو بأف 

رب. فيقوؿ لو، إين عبد اهلل. يريد أف يعرؼ سبيل احلق إىل لقاء ال
فيدىش إرياف بكلمة العبد ادلنطوؽ من فم شيخ يعقوب. عرؼ الشيخ 
بدىشتو فيفتح عينو كيشًن بشبابتو إىل صدره، كيشرح ما تيسر من 

 اإلسالـ إليو. 
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 كىذا كما كرد يف الركاية:
. كفتح الشيخ عينو كقاؿ كىو يشًن بسبابتو اليمىن: التواضع يفتح الطريق.....

.... ) صليب كالسؤاؿ ىو باب العلم, كاإلسال ال نفرؽ بٌن أحد من رسالو
 (15يف صفحة ، 3331الكيالين، 

كبالعكس، استقامت شاـ دبوقفها. باإلضافة إىل دعم اجملتمع 
 أكثرىم مسلمٌن حّت جيعل إدياهنم ثبوتا.

 الثقافة   (3

ديكن نظر الثقافة من االختالفات بٌن اجملتمع ادلتقدمٌن 
باجملتمع التقليدم. كىذا االختالؼ كقع يف منط احلياة، كطريقة التواصل 

 بينهم.

يكوف إرياف يف ثقافة احلديثة الضخمة الناشئة من الغرب 
كذبلب إىل منو العناء كالفاقة داخل اإلنساف. كيكاد ينبت القرؼ كادللل 
 بٌن الظركؼ ادلليئة باللهو كاالستكبار. كىكذا يؤدم زحاـ الغرب إىل
كقوع إرياف كالشخص الرئيسي يف ىذه الركاية يف كاد الفتور كالتوتر. 
ككاف إرياف موسيقيا إيطاليا الذم مل يذؽ نعمة السعادة كالسخاء بينو 

 كبٌن اجملتمع.

كلكن بعد ما عرؼ إرياف اإلسالـ، يشعر باألمن كالسالـ يف 
لعمل، حياتو. كيرل أف ثقافة اإلسالـ تفهم كنتيجة العقل، األخالؽ، ا

كأحاسيس اإلنساف الصادرة من كالـ اهلل عز كجل كسنة رسولو. كىي 
األخالؽ الكردية الناشئة تطبيقا من القرأف كاحلديث، حيث كانا 

العالية، كمصدر األحكاـ  مصدرين العقيدة اإلسالمية، مصدر القيم
 الرئيسي.
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 كىذا كما كرد يف الركاية:
رلتمعو أك من أم رلتمع يف الدنيا، بل كأجابو بأنو ال يهرب بعقيدتو من ....

عليو أف يواجو العامل كلو دبا إفتح بو، بل يستطيع أف يدعو الناس إىل تصحيح 
 (30يف صفحة ، 3331.... ) صليب الكيالين، عقائدىم دكف خوؼ أك كجل

كمن مث، صحيح إذا قيل أف اإلسالـ ينقسم إىل ثالثة أقساـ 
عمل ادلسلمٌن، حيث كانت  أساسية، كىي ثقافة أإلسالـ كنتيجة

تتأسس على العقيدة اإلسالمية كتنعكس كجو اإلسالـ. ألنو يف احلقيقة 
جاء اإلسالـ لتنظيم اجملتمع كتربيتهم للوصوؿ إىل احلياة ادلستقيمة 
كادلعتدلة. كليس اإلسالـ يأيت إلفساد الثقافة ادلوجودة، بل يف نفس 

ة كادلضرة حلياهتم، حّت حيتاج الوقت، يود اإلسالـ مباعدة األشياء الالغي
ترقي جودة اإلسالـ إىل تربية الثقافة كترشدىا إىل التقدـ كالتأدب ك 

 اإلنساف.

 كىذا كما كرد يف الركاية: 
كاف عبد اهلل يتعجل الرحيل إىل اذلند، فهو يعتقد أف العمر قصًن، ....

يتدىور، كادلسؤكليات جسيمة، كفرض على ادلسلمٌن أف يبلغ الرسالة، كالعامل 
كينحدر ضلو اذلاكية، خييل إليو أحيانا أف ذلك العامل كالغريق الذم يطفو مث 

 (351يف صفحة ، 3331.... ) صليب الكيالين، يغوص

كأما شاـ لقد تثبتت قيم إسالمية يف نفسها، من التلبيس، 
ادلعاشرة، أك العبادة. كىذه ىي العوامل اليت ذبلب إرياف ليدخل اإلسالـ 

 ا معشوقتها، شاـ.الذم تتبعه
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 الفصل الرابع

 اإلختتام

 

 الخالصة -أ

استنادا إىل البيانات ادلوجودة يف البحث كتفسًن النتائج كاالستنتاجات اليت 
يف ركاية "الرجل الذم آمن"  الرئيسي  شخصية الشخصتوصلت إليها دراسةربت ادلوضوع، 

ديكن استخالص لنجيب الكيالين دراسة ربليلية سيكولوجية أدبية عند ىرم ستاؾ سوليفاف 
 النتائج كما يلي:

بٌن  ةالثقافي عن نجيب الكيالين تعرض اخلطابلركاية ال الرجل الذم آمن ىي
شخصية نظم وصف ببتحليل ىذه الركاية  الباحثة مث ،. يف ىذه احلالة يةكالغرب يةالشرق

يف الركاية. ىذا الشخص الرئيسي على شخصية ادلؤثرم مل اليت كالعا الرئيسي الشخص
ة ادلالحظات قراءمجع البيانات عن طريق  طريقةالنوع من البحث ىو حبث ادلكتبة. تتم 

 سكولوجية شخصية ربليل البيانات نظرية التحليل  طريقةتستخدـ  مث.ككتابةكترمجتها 
 .سوليفافذلارم ستاؾ 

يرجع إىل نظرية التحليل سكولوجية شخصية  ذلارم ستاؾ سوليفاف ، مث  -1
الباحثة بتحليل نظم شخصية الشخص الرئيسي يف الركاية " الرجل الذم 
آمن " بتشكيل يف جوانب، منها: الديناميكية الفكرية ، كالنظاـ الذايت ، 

 كالتجسد كالعملية ادلعرفة.
على شخصية الشخص الرئيسي تشمل:  ادلؤثرةيف حٌن أف العوامل   -2

 .عامل الوراثة ، البيئة )األسرة ، االجتماعية( كالثقافة
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 الشخص الرئيسيبٌن شخصية  مناسبخيط ا أمحر يف ة الباحث تأخًن ا ، كجد
 سكولوجية شخصية نظرية التحليل بنجيب الكيالين  الرجل الذم آمن " ل "يف ركاية 

 .ذلارم ستاؾ سوليفاف

 
 المفترحات -ب

استناد ا إىل نتائج البحث ركاية "الرجل الذم آمن" لنجيب الكيالين ، يقدـ الباحثة 
 االقرتاحات التالية:

ىذا البحث ىو البحث الذم موضوعة من ركاية "الرجل الذم آمن" لنجيب     -3
الكيالين باستخداـ الباحث نظرية ربليلية سيكولوجية أدبية عند ىارم ستاؾ 

ا عن الكماؿ ،حّت ترجت الباحثة أف سوليفاف. كرأت  الباحثة أف  ىذا البحث بعيد 
يكوف بعده البحوث  باستخداـ الركايات اليت ربمل العنواف نفسو كنظريات أدبية 
أخرل. يتم تقدمي ىذا البحث ليتم قراءتو من قبل القراء أك خّباء األدب، لتحسٌن 

 حدة التفكًن النقدم حوؿ احلاالت السيكولوجية.

ديكن استخداـ ىذا البحث كمادة مرجعية للباحثٌن يف ادلستقبل كإضافة نظرة ثاقبة   -5
، معلومات   الطالب، ترجو الباحثة أف  ىذا البحث أف ينفع للباحثٌن األخرين 
كاخلاص للبحث الذم يستعمل بنظرية السيكولوجية أدبية على ضوء نظرية التحليل 

 ذلرم ستك سوليفاف.
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. مناىج كأساليب البحث العلمي 5555زلمد. علياف، رجي مصطفى. كغنيم، عثماف 

 النظرية كالتطبيق. عماف : دار صفاء للنشر كالتوزيعز
. منهج البحث العلمي ككتابة الرسائل العلمية. مكة 5551بن عبد اهلل، مقف. 

 ادلكرمة.
. ربليل الركاية الرجل الذم آمن لنجيب الكيالين )دراسة 5531مسسل منًن،أمحد، 

سردية أ. ج. غردييس(. حبث جامعي غًن منشورة، جوكجاكارتا، كلية ربليلية بنيوية 
 أألداب جبامعة سوناف كاليجاغا اإلسالمية احلكومية.

. صوراة ادلرأة يف الركاية الرجل الذم آمن لنجيب الكيالين 5553كورنياكايت، ايين. 
ألداب )دراسة نقدية ادابية نسائية(. حبث جامعي غًن منشورة، جوكجاكارتا، كلية أ

 جبامعة سوناف كاليجاغا اإلسالمية احلكومية.
. العناصًن الدخيلية يف الركاية الرجل الذم آمن لنجيب الكيالين.. 5531مودة، رفيأة. 

حبث جامعي غًن منشورة، سورابايا، كلية أألداب جبامعة سوناف أمفيل اإلسالمية 
 احلكومية.

ية الرجل الذم آمن لنجيب الكيالين.. . العناصًن الدخيلية يف الركا5531مودة، رفيأة. 
حبث جامعي غًن منشورة، سورابايا، كلية أألداب جبامعة سوناف أمفيل اإلسالمية 

 احلكومية.
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شخصية األشخاص عند سيغموند فريد يف ركاية  .5531. إسدامانطو، فرييت فوترم
سوناف أمفيل . حبث جامعي غًن منشورة، سورابايا، كلية أألداب جبامعة الرجل الذم آمن

 اإلسالمية احلكومية.
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 سيرة ذاتية

 

 50نج تاريخ ، كلد يف ماالنورما يونيتا فوتري أمليا
ن ادلدرسة اإلبتدائية يف فارم كديرم ـ. زبرسب 3332يونيو 
ـ مث التحق بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 5553سنة 

ـ. مث التحق بادلدرسة الثانوية  5535فارم كديرم  3
 5530اإلسالمية احلكومية كاندعاف كيديرم كزبرج فيو سنة 

 مث التحق باجلامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج حّت حصل 

 ـ. كقد شارؾ يف ىيئة 5533ا سنة البكالوريوس يف قسماللغة العربية كأداهب على درجة
 .طلبة قسم اللغة العربية كأدهبا باجلامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج  

 
 


