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 ستهاللا 
 
 :تعاىل  الّله قال

ُهْم َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِينِفُروا َكآفَّة فَ َلو الَ نَ َفَر   ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّن ْ
 طَآئَِفٌة لَِّيتَ َفقَُّهوا ِفى الدِّيِن َولِيُ ْنِدُروا َقوَمُهم ِإَذا رََجُعوا إِلَْيِهْم لََعلَُّهْم َيْحَذُرْوَن 

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak 

pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam 

pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya 

apabila mereka telah kembali kepadanya,supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. 

(QS.At-Taubah:122) 
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 اإلهداء
 البحث اجلامعي إىل:  أهدي هذا

 أمي استقامة أيب ويناجي و 
 شكرا لكما

 تأييدا كل وقت نان أعطييذلال
 عسي الّله يطيل عمرمها وسالمة هلما

 احملبوبة زاهدة زهرية الفردوس أخيتو 
 احملبوب حممد حنيف الفردوس  يأخو 

 املسالمة وفضل الّله يبارك ويغفر هلالّله بتمام الصحة وا امهجزا
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 توطئة

الرمحة واهلداية والفضل، حىت تتمكن الباحثة من  ميّن على الباحثةاحلمد هلل الذي 
لحصول على درجة شهادة لإكمال هذا البحث بشكل جيد من أجل توفري متطلبات 

 اإلسالمية احلكومية جامعة موالنا مالك إبراهيميوس كلية العلوم واإلنسانية يف البكالور 
م  على رسول اهلل حممد صلى اهلل عليه وسلم، الذي محل الناس ماالنج. الصالة والسال

 .من الطريق املظلم إىل الطريق املنري، أي اإلسالم

لقد جتاوزت الباحثة الزمان الطويل مليئا بعوائق ومشكالت يف إهناء كتابة هذا 
البحث. تدرك الباحثة أهنا ال ميكن أن تكمل هذا البحث بشكل صحيح دون دعم من 

 :األطراف. وبالتايل، تود الباحثة تقدمي كلمة الشكر هلمخمتلف 

موالنا مالك إبراهيم جامعة مدير تاذ الدكتور عبد احلارس، بصفة األس حضرة -1
 اإلسالمية احلكومية مباالنج

 جامعةميدة كلية العلوم اإلنسانية يف عضيلة الدكتورة شافية املاجستري، بصفة ف -2
 كومية مباالنجاإلسالمية احل موالنا مالك إبراهيم 

دهبا كلية العلوم رئيس قسم اللغة العربية وأالدكتور حليمي املاجستري، بصفة  فضيل -3
 اإلسالمية احلكومية مباالنجموالنا مالك إبراهيم   جامعةاإلنسانية يف 

مشرف على هذا البحث الذي ضحى بصفة لدكتور عبد املنتقم األنصاري، ا  -4
جلديدة أثناء كتابة هذا البحث. على الرغم من أوقاته لإلشارف وتقدمي املعلومات ا

أنه يف الشغل، لكنه أخذ أوقات فراغه لتوجيه الباحثة يف إعداد هذا البحث. شكرا 
 لكم وتعتذركم الباحثة إذا كانت هناك أخطاء.

حماضر الذي أشرف وأرشد أثناء بصفة أمحد مزكي، املاجستري  الدكتور احلاج -5
 .الدراسة



 ح
 

جامعة اإلسالمية احلكومية اإلنسانية يف كلية العلوم عربية وأدهبا  أساتيذ قسم اللغة ال -6
 .موالنا مالك إبراهيم ماالنج الذين درسوا الباحثة أثناء الدراسة

 .اآلن حىتنسانية الذين ساعدوا الباحثة مجيع املوظفني يف كلية العلوم واإل -7
دائًما ويقدمان  ناافقير  نياستقامة، اللذ والوالدة ونارجي ، الوالدنين احملببيالوالد -8

 .دعًما وحًبا ال مثيل له للباحثة
 احلماسية للباحثة. ان قدميحباء، أخيت فرد  وأخي حنيف اللذاإلخوة األ -9

 .مجيع أفراد األسرة واألقرباء للباحثة الذين ساعدوها يف إكمال البحث -10
 نور إهلامي، صديقيت اليت تصاحبين طوال مدة الدراسة إىل إعداد البحث، شكراً  -11

 .لك على الوقت، واحللول، والصرب يف مساعدة الباحثة يف إكمال البحث
وت، تريي، ديندا، نيا، ويديا، رانيا، ميمي، أولياء. شكرا فو فلدة، ريكا، خزمياليت  -12

 Nortavمالء يف ز اجلماعي الذي ال ينسى. وكذلك ال لكنَّ على التشجيع والعمل
 .اد هذا البحثالذين يهتفون ويشجعون الباحثة دائًما يف إعد

من قسم اللغة العربية وأدهبا الذين يف نفس  2016مجيع الزمالء والزامالت مرحلة  -13
 .الدفعة، شكرا لكم على الدعم املعنوي منكم مجيعا

مجيع أعضاء نور اهلد ، خاصة الطالب والطالبات الذين زادوا محاسة الباحثة  -14
 .والربكة يف إعداد البحث كل يوم

للقارئ. وتتمىن أن نكون مجيًعا حتت  املنافع هذا البحث   أن تقدم حثةالبا تأملتوأخريًا، 
 محاية اهلل تعاىل. 

 

 2020ماالنج، يونيو           

 

 أنا فرحية الفردوس            
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 مستخلص البحث

  ديوان ثالثية أطفال احلجارةالتحقيق الذايت لشخصية الشاعر يف(، 2020) أنا فريحة الفردوس
ي. عما. البحث اجلسلو(اأبراهم معند  راسة سيكولوجية انسانيةنزارقباين )دل

قسم اللغة العربية وأدهبا. كلّية العلوم اإلنسانية. اجلامعة موالنا مالك إبراهيم 
 اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

 : الدكتور عبد املنتقم األنصاري      المشرف
 شخصيةديوان ثالثية أطفال احلجارة،  سلو، التحقيق الذايت،اأبراهم م:    يةساسالكلمات األ

يتعلق و  النفس الشخصية اجات يف دراسة علمهو جزء من نظرية احل التحقيق الذايت
حتتوي نظرية أبراهم  .تحقيق أهدافهل  أن الشخ  مييل إىل تلبية احلاجاتحىت ،بشخصية الفرد

من، وحاجة احلب ماسلو على مخسة مستويات احلاجات هي: احلاجة الفسيولوجية، وحاجة األ
بنظر أبراهم  اهلدف من كتابة هذا البحث واإلقتناع، واحلاجة التقدير، وحاجة التحقيق الذايت.

يف ديوان ثالثية أطفال احلجارة بنظرية شخصية الشاعر ل أشكال التحقيق الذايت معرفةيف ماسلو 
 . سلواشخصية ألبراهم م

والكتابة  كطريقة جلمع  القراءةباستخدام طريقة  كيفي،  هذا البحث حبث نوعي وصفي
 (Miles & Hubermanطريقة حتليل البيانات عند مايلز وهوبرمان )ب الباحثة ستخدمتو  .البيانات

  .( استخالص النتائج3( عرض البيانات، 2ختفيض البيانات، ( 1: مع ثالثة مراحل، وهي
 ويات احلاجاتأشكال التحقيق الذايت على مخسة مست (1 :لبحثا جائنتوجدت الباحثة 

 إىل احلاجة ؛(4) احلب واإلقتناء إىل احلاجة ؛(3) األمن إىل احلاجة ؛(1) احلاجة الفسيولوجية وهي
ا  ؛(8) التحقيق الذايتإىل احلاجة  ؛(2) تقدير الذايتال يف مستويات احلاجات اخلمسة اليت وجدْته

لذايت. ألن حاجة التحقيق الذايت هي الباحثة البيانات اليت مت العثور عليها هي احلاجة إىل التحقيق ا
اليت تستطيع أن تعرف قدرة شخ  على تلبية حاجاته حىت تظهر إمكانات ومواهب شخ  يف 

 ثية أطفال احلجارة هييوان ثاللتحقيق الذايت لشخصية الشاعر يف د( العوامل اليت تؤثر ا2 نفسه.
 النق  والفشل يف حياته.
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ABSTRACT 

El-Firdaus, Ane Farihah (2020) Self-Actualization of Poet’s Personality in the 

Diwan Tsulatsiyyah Al-Athfaal Al-Hijaarah Created 

by Nizar Qabbani (Analysis of Literature Psychology 

Abraham Maslow). Thesis. Department of Arabic 

Language and Literature, Faculty of Humanities, State 

Islamic University of Maulana Malik Ibrahim 

Malang.   

Supervisor           :Dr. Abdul Muntaqim Al-Anshory, S.Hum., M.Pd 

Keyword           :Abraham Maslow, diwan tsulaatsiyyah al-athfaal al-  

                                             hijaarah, personality, self-actualization 

Self-actualization is one part of needs theory in study personality 

psychology that concerns the psychology each person, so that he will fulfill the 

needs to achieving his goals. The theory of needs used in this research using 

Abraham Maslow’s theory which have five levels of needs are physiological 

needs, safety needs, social needs, esteem needs, and self-actualization. The 

purpose of this research using Abraham Maslow’s theory is to find the form of 

self-actualization of poet’s personality in Diwan Tsulatsiyyah Al-Athfaal Al-

Hijaarah based on Abraham Maslow’s personality theory.  

This research uses descriptive qualitative and uses reading and note-taking 

technique as data collection techniques and uses data analysis techniques 

according to Miles and Huberman with 3 method are: 1) Data reduction, 2) 

Presentation of data, 3) Conclusion and verification.  

The reserarcher found the analysis result: 1) Forms of self-actualization 

have five levels of needs are  Physiological needs (1); Safety needs (3); Social 

needs (4); Esteem needs (2); Self-actualization (8), In the 5 levels of needs found 

by data researchers, many of which are self-actualization needs. Because the 

actualization needs is he who can know someone’s ability to meet their needs, so 

that the potential and talents of someone in him appear. 2) The factors that affect 

self-actualization of the poet’s in Diwan Tsulaatsiyyah Al-Athfaal Al-Hijaarah are 

the shortage and failure of his life.   
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ABSTRAK 

El-Firdaus, Ane Farihah (2020) Aktualisasi Diri dalam Kepribadian Penyair 

pada Diwan Tsulatsiyyah Athfaal Al-Hijaarah Karya 

Nizar Qabbani (Analisis Psikologi Sastra Abraham 

Maslow). Skripsi. Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas 

Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang.  

Pembimbing : Dr. Abdul Muntaqim Al-Anhsory, S.Hum., M.Pd 

Kata Kunci :Abraham Maslow, aktualisasi diri, diwan     

 tsulaatsiyyah al-athfaal al-hijaarah, kepribadian 

Aktualisasi diri merupakan salah satu bagian dari teori kebutuhan dalam 

kajian psikologi kepribadian yang menyangkut psikologi setiap orang, sehingga ia 

akan memenuhi kebutuhan untuk mencapai keinginannya. Teori kebutuhan yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori milik Abraham Maslow yang 

mempunyai lima tingkatan kebutuhan yakni kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan 

rasa aman, kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki, kebutuhan akan dirhargai, dan 

kebutuhan akan aktualisasi diri. Adapun tujuan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan teori Abraham Maslow yakni untuk mengetahui bentuk-bentuk 

aktualisasi diri pada kepribadian penyair dalam Diwan Tsulatsiyyah Al-Athfal 

Hijarah berdasarkan teori kepribadian Abraham Maslow.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan 

menggunakan teknik baca dan catat sebagai teknik pengumpulan data dan 

menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dengan 3 tahap 

yakni: 1) Reduksi data, 2) Penyajian data, 3) Kesimpulan dan verifikasi.  

Adapun hasil penelitian yang diperoleh yakni: 1) Bentuk-bentuk 

aktualisasi diri pada kepribadian penyair terdapat 5 kebutuhan yaitu kebutuhan 

fisiologis (1); kebutuhan akan rasa aman (3); kebutuhan akan cinta dan memiliki 

(4); kebutuhan akan dihargai (2); kebutuhan aktualisasi diri (8), dalam 5 tingkatan 

kebutuhan yang ditemukan oleh peneliti data yang banyak ditemukan yakni 

kebutuhan aktualisasi diri. Karena kebutuhan aktualisasi dirilah yang dapat 

mengetahui kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya agar muncul 

potensi dan bakat yang dimiliki seseorang dalam dirinya. 2) Faktor yang 

mempengaruhi aktualisasi diri pada kepribadian penyair dalam Diwan 

Tsulatsiyyah Al-Athfal Hijarah yakni kekurangan dan kegagalan dalam 

kehidupannya. 
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 الباب األول
 مقدمة
 

 خلفية البحث -أ
تحقيق الذايت هي إحد  النظريات اليت تناقش سيكولوجية الاحلاجة إىل 

الذايت هو حاجة إلرضاء الفرد يف نظرية الشخصية عند سكولوجية األدب. التحقيق 
(. ذكر ماسلو 49-48، ص.2010ما يريده الشخ  وحتقيقه لنفسه )منديروف، 

(Maslow)  ،أيًضا يف كتابه أن حماولة الشخ  يف إطالق مجيع مواهبه، وقدراته
 ،Globeوإمكاناته وحماولة القيام مبا هو أفضل لنفسه، تسمى بالتحقيق الذايت )قوبلي 

 (.48،ص.1987
لية التحقيق الذايت اليت عرب عنها ماسلو إىل معرفة كيفية الشخ  ْتدف عم

(. حبيث ميكن استخدام 50، ف.2010يف إجياد املتعة واالزدهار لنفسه )منديروف، 
نظرية التحقيق الذايت، اليت تعد واحدة من دراسات سيكولوجية األدب، يف كل 

انت للشعر اجلوانب األنواع من األعمال األدبية، منها يف شكل الشعر. كما ك
 (.53، ص.2010النفسية هلا اآلثار على نفسية الشخ  )منديروف، 

تناقش دراسة سكولوجية األدب على كثري من األشياء، أحدها نظرية 
، 2018( )يف الوصال، Pharesالشخصية. ميكن تعريف الشخصية وفًقا لفارس )

لكه كل فرد وتصبح مسة ( بأهنا كيفية التفكري، واملشاعر، والسلوك الذي ميت8ص. 
 & Sternمميزة حبيث تفرارق هذه اخلصائ  بعضه بعضا. كما قال سترين وألبورت )

Allport ) ،( أن الشخصية هي منط من حياة الشخ  8، ص. 2018)يف الوصال
يف حتقيق األهداف، وحماولة العيش، واكتساب اخلربة يف اجلوانب اليت تشمل كل 

 ل يف ببيئته على سبيل معني.حياته وطريقة مواجهة األحوا
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ة األدبية اليت استخدمها دراسة سيكولوجية األدب هي أحد فروع النظري
. تستخدم سيكلوجية األدب ملعرفة عميقة على اعلى نطاق واسع يف أحباثه ةالباحث

نفسية الشخ  سواء من قبل املؤلف أو الشاعر، أو الشخصية يف العمل األديب، أو 
(. 54، ص.Minderop ،2010 تمع للعمل األديب )منديروفمن حيث القارئ واملس
( أن هناك فئتان يف نفسية املؤلف 48 -46، ص. 2014قالت لراتنا )يف سهندي، 

املتأثرة بالبيئة مثل اإلهلامات وغريها. ميكن أيًضا استخدام علم النفس األديب يف حتليل 
واعية. رأ  وليك وأوستني أو ال ةالنصوص اليت هلا املساواة من حيث العناصر النفسي

( ، أن النهج يف 61، ص. 2004)يف كوتا راتنا، ( Wellek & Austin Werren)ويرن 
سكولوجية األدب حيتوي على ثالثة أشياء، وهي املؤلف، واألعمال األدبية، والقراء. 
إذا كان البحث يركز على املؤلف، فعندئذ يكون هناك االرتباط بالنهج التعبريي. 

كان الرتكيز على األعمال األدبية، فإن حبثه يرتبط بالنهج املوضوعي. ويف   ولكن إذا
 هذا البحث سوف تركز الباحثة يف سكولوجية األدب على مؤلف العمل األديب.

تسمى العمل األديب كأداة  ةاألدب هو تعبري عن مشاعر اإلنسان يف كتاب
كتابة الذي توجد فيه لتمثيلها. ميكن أن يشري األدب أيًضا إىل فرع من فروع ال

مجاليات معان الكلمة، وهي توصف باللغة للتعبري عن مشاعر األديب حىت ميكن 
( إىل 6-4، ص. 2018)يف سوراستينا، أيضا  (Semi)اجلمهور تقديرها. رأ  سيمي 

تعريف األدب على أنه فن يستخدم فيه الناس ككائن يف احلياة البشرية باستخدام 
شياء املتعلقة باألدب أحدها هي نظرية األدب. تعد النظرية اللغة كالوسيلة. فمن األ

 األدبية كفرع من فروع األدب الذي يبحث يف نظام األدب وأسسه.
كانت لكلمة األدب معنان: املعين العام و املعين اخلاصر املعىن العام وهو  
فهو كل ما أنتجه العقل يف جمال املعرفة حىت الطبيعة والنحو. أما املعىن اخلاص، 

الكالم اجليد من الشعر أو النثر الذي يثري شعور القارئ أو السامع وحيدث يف نفسه 
لذة فنية كاللذة اليت حيسها عند مساع األنشودة أو توقيع املوسقي أو رؤية اجلمال؛ 
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وهو التعبري اجلميل عن معاين احلياة وصورها، هو مأثور الشعر اجلميل أو النثر البليغ 
األدب هو   وأيضا(. 3ص.ه،  1437/1438ثري للعواطف )املنتبس، املؤثر النفس امل

كل الرياضة حممودة يبتخرج هبا اإلنسان يف فضيلة من الفضائل، وهذه الرياضة كما 
تكون بالفعل، وحسن النظر، واحملاكاة، تكون مبزاولة األقوال احلكيمة اليت تضمنتها 

  (13، ص.1912لغة ا  امة )عنان واإلسكندري، 

هو نوع من األعمال األدبية الذي يتم إنشاؤه على نطاق واسع من  الشعر
األدباء ومتتع به الكثري. مييل الشعر إىل أن يكون مبدعا باختيار الكلمات واللغة 

(. املعىن املقصود يف الشعر يعتمد على 1، ص.2002اجملازية واملختصرة )والويو، 
هم املعىن املوجود فيه )جوجوسوروتو لفكبرية الشاعر، لذلك حيتاج القارئ إىل حماولة  

Djojosuroto ،2006.5، ص .) 
اللغة هي و سيلة البشرالطبيعية يف تبادل األفكار و التعبري عن املشاعر. أما 
بالنسبة للشاعر فهي ليست وسيلة  فحسب و إمنا هي عنصر اساسي يف رسم 

لى حنو يتجاوز حدود مالمح الصورة الكلية خلربته الشخصية اليت يروم التعبري عنها ع
ما تنقله الكلمات مبعانيها املألوفة حبيث ال تبدو تلك الصورة جامدة باهثة و إمنا 

إن أحد األشعار الذي توجد فيه  .(246م، ص. 2011)عبد،  .  تنبض باحلياة
عناصر نفسية هي ديوان ثالثية أطفال احلجارة، حيث يصف هذا الشعر نفسية 

  غاية.الشخ  املؤثرة واملربزة لل

عبارة عن جمموعة من القصائد اليت ثالثية أطفال احلجارة كانت لديوان 
حتتوي على ثالثة فصول فرعية أو مواضيع، منها أطفال احلجارة. حيكي الشعر ويصور 
يف كل بيت عن صعوبات األطفال واجملتمع هناك. إهنم حيتاجون إىل احلب، 

هلم يف غزة. كأن سكان غزة واألطفال واالهتمام، واالحرتام من قبل الذين دمروا منز 
 فيها مل يعتربوا موجودين يف بلدهم.
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حيتوي املعىن الوارد يف ديوان ثالثية أطفال احلجارة على احلزن الذي يشعر به 
الشاعر حىت يتحرك باله. وصف الديوان حالة الشاعر الذي يشارك للغاية مع 

ن خالل قصائد مت مجعها يف الظروف اليت يعيشها أهل غزة. عرب الشاعر عن ذلك م
هذا الديوان. سواء كان ذلك عبارة عن تصوير للحزن أو السرور أو اهلجوم من قبل 

 سكان غزة ضد إسرائيل أو األشخاص الذين يريدون أرضهم )اإلقامة فيها(.
سلو ابراهم ماعتبارات. كانت نظرية الشخصية أل مت إجراء هذا البحث بعدة

ا ملوضوع ديوان ثالثية أطفال احلجارة. باإلضافة إىل هذه يف سيكولوجية األدب مطابق
املطابقة بني النظرية وموضوع البحث، كانت دراسة نظرية الشخصية إلبراهيم ماسلو 
يف سكولوجية األدب توجد على شكل عام لفح  الروايات أو املسرحية أو 

هذه النظرية مل الباحثة هنا لإلثبات على أن أراد  القص  القصرية اليت هلا اخلطوط.
تكن دراستها فقط يف الروايات واملسرحية والقص  القصرية، ولكن أيًضا يف العمل 

 األديب بشكل الشعر الذي حيتوي على عناصر ذهنية.
 

 أسئلة البحث -ب
 على خلفية البحث، فأسئلة البحث هي: نظرا
نزار لديوان ثالثية أطفال احلجارة  أشكال التحقيق الذايت لشخصية الشاعر يف ما -1

 ؟سلو(اأبراهم م عند األدب)دراسة سيكولوجية قباين 
التحقيق الذايت لشخصية الشاعر يف ديوان ثالثية أطفال  ما العوامل اليت تؤثر -2

 ؟نزار قباينل احلجارة
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 أهدف البحث -ج
 من أهدف البحث اعتمادا على أسئلة البحث يعين:

ثالثية أطفال احلجارة ملعرفة أشكال التحقيق الذايت لشحصية الشاعر يف ديوان  -1
 ؟سلواأبراهم م عندنزار قباين ل
التحقيق الذايت لشخصية الشاعر يف ديوان ثالثية أطفال  ملعرفة العوامل اليت تؤثر -2

 احلجارة عند نزار قباين؟
 

 فوائد البحث -د
 أّما فوائد البحث فهي:

 الفائدة النظرية  -1
شخ  و الدراسة فالفوائد النظرية هلذا البحث هي لزيادة و املعرفة عن ال

 سلواالتحليلية السيكولوجية اإلنسانية ألبراهم م
 الفائدة التطبقية  -2

لرتقية الفهم و لزيادة املعرفة الباحثة االيت عن الشخ  و الدراسات  (أ
سلو يف الديوان "ثالثية أطفال احلجارة" االتحليلية السيكولوجية ألبراهام م

 لنزار قباين
ة العربية و أدهبا فيفهم الشخ  و ملساعدة الطالب خاصة يف قسم اللغ (ب

الدراسة التحليلية السيكولوجية يف الديوان "ثالثية أطفال احلجارة" لنزار 
 قباين

 و للقارئ أن يفهم الشخ  و الدراسة التحليلية السيكولوجية  (ج
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 السابقة الدراسات -ه
. "الشخ  الرئيسي يف الرواية الرجل الذي أمن لنجيب 2015السنتا، درة.  -1

ين )دراسة سيكولوجية إنسانية ألبراهم مسلو(" حبث جامعي قسم اللغة الكيال
العربية و ادهبا كلية العلةم اإلنسانية باجلامعة موالنا مالك إبراهيم. أما أسئلة يف 
هذه البحث فهي كيف الشخ  والشخصية، وكيف هرم احلاجات يف الشخ  

تستخدم الباحثة البحث الرئيسي يف الرواية "الرجل الذي أمن" لنجيب الكيالين. 
 الكيفي باستخدام املنهج الوصفي. ونتائج نتائج هذه البحث فهي: 

أشخاص هم األب )قسيس، حازم( واألم  9األشخاصو الشخصية فيها  -
)حابرة، رامحة( وإريان )ماهر يف األورج، قوي القصد، ذو مبدإ عازم( 

يل احلمراء( و وصوفيا )متكربة، ال تفكر إال يف الرحالت و املرح و الليا
الشمس )مجيلة، الراق ، منجذبة، حب الرفاء( وعلّي )مرافق الطريق، 
حسن و الصديق الوفاء( وبينيتو )عضو فرقة املوسقي، متهم، عنده سوء 
األخالق( و شيخ عيد احلسيين  )عامل الدين، و ناصح( وميسون )حلوة، 

هو إلريان  وذكاءة، صاحلة، و مطيعة ألمر الّله(، وكان الشخ  الرئيسي
 ومشس ألهنما يأخذان كثريا من الفرصة يف حبكة القصة.

تركيب احلاجة من نظرية أبراهام ماسلو يعين قد كملت كل احلاجاة عند  -
الشخ  الرئيسي يف هذه الرواية يعين احلاجاتة الفيسيولوجية و احلاجة إىل 

اجة إىل األمن و احلاجة إىل احلب و اإلمتالك و احلاجة إىل عزة النفس و احل
 حتقيق الذات

. "حالة نفسية لشخصي رئيسي يف رواية حكاية زهة 2017مغفرة، رسا ماريانا.  -2
هلنان الشيخ )دراسة سيكولوجية أدبية(" البحث العلمي قسم اللغة العربية و ادهبا  
كلية العلوم اإلنسانية باجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

حث بشكل عام إىل وصف حالة نفسية الشخصية الرئيسة من يهدف هذه الب



7 
 

 

رواية حكاية زهرة حلنان الشيخ. يستخدم هذا البحث املنهج الوصفي الكيفي، 
ويدل التحليل النفسي يف هذا البحث على أن زهرة متر بالضغط النفسي منذ 
ب صغرها بسبب القساوة، اعتمادا على الدراسة  النفسية اليت سبق قيامها فالسب

من الضطراب النفسي األغليب يف حياْتا هو املمارسة اجلنسية احلرة و اليأس و 
 غريزة املوت.

وجود احلب يف قصيدة بلقيس لنزار قباين عند . "2019فيتاساري، إرما نور.  -3
البحث العلمي قسم اللغة العربية و ادهبا كلية العلوم  ." روبرت ج ستانربغ

إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. و يهدف اإلنسانية باجلامعة موالنا مالك 
( ملعرفة اثار احلب 2( لوصف شكل احلب يف قصيدة بلقيس، 1هذا البحث 

الذي وجد يف قصيدة بلقيس بالستخدام نظرية مثلث احلب عند روبرت ج 
( يقسم شكل احلب يف قصيدة 1ستانربغ. و كانت نتائج يف البحث هي: 

كّونات هي االلفة و الشغف، و االلتزام. شكل بلقيس إىل ثالثة أقسام من امل
من االلفة هناك أربعون من البيانات و يصّوره بعناصر التواصل باحلميم، ثناء 
على حمبوبته، الشعور بالسعادة مع زوجته، القدرة العتماد زوجته و تقدمي الدعم 
دي، حملبوبته . أما الشغف هناك ثالثة و ثالثون البيانات بعناصر اجلدب باجلس

احلاجات الكبرية لالنضمام و الغالب بأفكار وسلوك الزوجة. مّث املكّون االلتزام 
هناك أربعة عشر من البيانات و يرمسه بعناصر التضحية، القرار إلقامة العالقة مع 
األخرين ووجود األمل الستمرار العالقة يف املستقبل. لذا أشكال احلب يف 

ناك سبعة و مخسون من البيانات، و أّما قصيدة بلقيس من ثالثة املكّونات ه
املكّونات اليت تغالب يف قصيدة بلقيس هي مكّونة االلفة يف رسم عنصر التواصل 

( يسبب اثار من وجود احلب يف قصيدة بلقيس أن يشوقة العميق 2باحلميم، 
لبلقيس، و يغالب فكره بوجهة و سلوك بلقيس، و يشعره بغضب إىل القاتلني، 

 أيه السليب إىل وطنه.و يثري إىل ر 
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. "اجلوانب اإلجتماعية و السياسية يف قصيدة نزار قباين". 2009تزكية، ساره.  -4
تبحث هذه البحث عن اإلجتماعية السياسية يف الشعر نزار قباين، باستخدام 
املنهجية البحث هو  املنهج النقد املوضوعي. ونتائج هذه البحث: تركيب 

تخدام االلقاء يف هذه القصيدة عن الكلمات الكلمة غري منتظم من الشعر، اس
حزينة و لكن لديه روح القتال حملاربة مستعمر، و وجود أكثر من اجملاز: 

personifikasi, simile, hiperbola, ironi, dan sinekdok. 

 

استخالص بأن هناك  ثةيف عرض الدراسات السابقة أعاله، ميكن للباح
ه الدراسة. يتشابه هذا البحث مع الدراسة بعض أوجه التشابه واالختالف مع هذ

السابقة اليت مت شرحه أعاله يف استخدام النظرية واملنظور املستخدم يف البحث. 
التسلسل اهلرمي  5ة الشخصية النظريات ووجهات النظر املستخدمة هي نظري

. يف حني أن الفرق بني هذا البحث والبحث السابق هو ماسلوم ابراهأجات احلا
اختيار موضوع الدراسة والبحث من منظور خمتلف. ما تستخدمها من حيث 

حيتاج منظور إبراهيم  5الباحثة يف هذا البحث هو استخدام نظرية الشخصية اهلرمية 
إىل من ينظر إىل شخصية الشاعر مع موضوع البحث الذي نادرًا ما يدرسه 

 اآلخرون باستخدام هذه النظرية، أي الديوان.

 
 منهجية البحث -و

جية البحث هي دراسة تناقش طريقة البحث أو هيكلها املستخدمة يف منه
(. 22، ص.2011ميكن أيًضا )نور ،  البحث املنهجي وفًقا ملا خيتربه الباحث

تعريف منهجية البحث على أهنا خطوات العمل يف البحث عن احلقيقة اليت ميكن 
تعليمات حول كيفية البحث أو املالحظة، وكذلك تفيد إلعطاء أثناء رؤيتها مباشرة 

(. لذا، ميكن أن نستنتج أن 1، ص.Manzilati ،2017 إجراء املالحظة )منزلة
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منهجية البحث هي اخلطوات اليت مت مجعها بشكل منهجي واليت تناقش مفاهيم 
، Hidayat dan Sedarmayanti ،2002النظرية بطرق خمتلفة )هدية و سيدارماينيت 

 (.25ص.
 

 نوع البحث -1
الكيفي. عرف دينزين الوصفي لبحث طريقة البحث يستخدم هذا ا

( أن 8-7، ص. 2018( )يف أنغيتو وستياوان، Denzin & Lincolnولينكون )
البحث الكيفي هو البحث الذي يطبق الظواهر املختلفة اليت حتدث عند 

 & Kirkاملالحظة بطرق خمتلفة أيضا. ويف مثال ذلك، رأ  كريك وميلر )

Millerياوان( )فيأنغيتو وستAnggito dan Setiawan ،2018 .إىل 8-7، ص )
يعتمد اعتماًدا كبريًا على املالحظات اليت أجراها  الوصفي أن البحث الكيفي

 الباحث.
األرقام جلمع  ةستخدم الباحثت، ال الكيفي الوصفي يف البحث الكيفي

. (4، ص.Mamik ،2010)مامك  البيانات وعرض شرح لنتائج البحث
الكيفي تعرض النتائج يف جزء  الوصفي تنتاج أن طريقة البحثلذلك ميكن االس

حيتوي على البيانات اليت متت دراستها لوصف الظواهر اليت حتدث عند إجراء 
 البحث.
 

 مصادر البيانات -2
البيانات هي جمموعة من احلروف أو الكلمات أو األرقام أو الرموز أو 

 -ك بيانات املوظفني )األمساءالصور )اخلام( املتعلقة مبوضوع معني ، ومثال ذل
الصور( بدون تركيب، وينتج عن هذه البيانات بعد  -املهن  -األرقام الوظيفية

إذن، ميكن (. 12املعاجلة ما يطلق عليه مصطلح معلومات ) العيسى،ص.
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الفهم أن مصادر البيانات هي كل األشياء يف شكل نصوص أو صور أو حىت 
ل على البيانات. حتتوي هذا البحث على رموز اليت هبا ميكن للباحث احلصو 
 نوعني من مصادر البيانات ومها:

أو  ةيانات اليت جيمعها الباحثمصادر البيانات األساسية. هي مصادر الب (أ
)حممد،  مباشرًة باستخدام طرق خمتلفة هبدف حتقيق أهداف البحث

الباحث يف هذا  ا. ومصدر البيانات الذي يستخدمه(5.8، ص.2014
 ديوان ثالثية أطفال احلجارة.البحث هو 

مصادر البيانات الثانوية. هي مصادر البيانات يف شكل كتابة اليت قد ألفها  (ب
. ومصادر البيانات الثانوية (5.8، ص.2014حممد، ) شخ  من قبل

)الشخ  الرئيسي يف الرواية الرجل  املستخدمة يف هذا البحث هي املقاالت
لوجية إنسانية ألبراهم ماسلو(، أمن لنجيب الكيالين)دراسة سيكو الذي 

، حالة وجود احلب يف قصيدة بلقيس لنزار قباين عند روبرت ج ستانربغ
نفسية لشخصي رئيسي يف رواية حكاية زهة هلنان الشيخ )دراسة 

 ،اجلوانب اإلجتماعية يف قصيدة نزار قباين) واجملالت ((يةسيكولوجية أدب
عند  Nadiraمن ناديرا  9يالية دراسة سيكولوجية األدب وقيمة الشخصية اخل

حتيق الذات والقيادة املستقبلية بني ) والكتب (Laela S.Choir ليل س خري
سيكولوجية العالقة ، سيكولوجية األدب النظرية والتطبيق ،النظرية والتطبيق

 .(بني مفهوم والذات واألمن النفسي لد  متعاطي املخّدرات
 

 طريقة جمع البيانات -3
نات هي طريقة منظمة بشكل منهجي للعثور على طريقة مجع البيا

البيانات املطلوبة. والبيانات هلا تعريف، وهي املادة اليت مت العثور عليها عند 
 ة. استخدم الباحث(34، ص.2015)مامك،  البحث الذي يصف كائًنا
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خطوات يف مجع البيانات بطريقة القراءة والتدوين. ويتم شرح كلها على النحو 
 التايل:

 
 يقة القراءةطر  (أ

تركز طريقة القراءة على مالحظة البيانات املطلوبة بناًء على 
. ويف طريقة (27، ص.2016)ميلياوايت،   البحثالكائنات املستخدمة يف

 عدة خطوات، وهي: ةستخدم الباحثتالقراءة هذه 
 األشعار كلها يف ديوان ثالثية أطفال احلجارة. ةقرأ الباحثت (1
ملقاالت والكتب املتعلقة بسيكولوجية األدب اجملالت وا ةقرأ الباحثت (2

خاصة يف نظرية الشخصية حىت ال تظهر التفسريات اليت ال تتفق مع 
 النظرية املستخدمة يف ديوان ثالثية أطفال احلجارة.

 قراءة أشعار ديوان ثالثية أطفال احلجارة لفهم معانيها. ةعيد الباحثت (3
 طريقة التدوين (ب

اليت يستخدمها الباحث يف الطرق كأحد   املالحظةتعترب طريقة 
مجع البيانات عن طريق تسجيل مجيع البيانات اليت مت احلصول عليها بعد 

. أما خطوات التدوين يف (69، ص.2011)إمزير،  التحديد والتحليل
 هذا البحث فهي كالتايل:

تسجيل البيانات املختارة بوسيلة طريقة القراءة على ديوان ثالثية  (1
 أطفال احلجارة.

ديد النقط املهمة يف البيانات اليت مت اختيارها من ديوان ثالثية حت (2
 أطفال احلجارة.

 تسجيل النقط املهمة يف البيانات اليت مت اختيارها. (3
 سجيل العالقة بني البيانات لدعم تفسري البيانات وحتليلها.ت (4
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 طريقة تحليل البيانات -4
فهم تألن هبا  مهمة للغاية يف البحث، طريقة حتليل البيانات هي طريقة

 Fitrah dan)فرتي ولطفيا  عالقة النظرية والكائن الذي اختاره ةالباحث

Luthfiyah ،2017.يستخدم هذا البحث طريقة حتليل البيانات (84، ص .
 مع ثالثة مراحل، وهي:( Miles & Hubermanعند مايلز وهوبرمان )

 
 

 
 
 
 
 

ل البيانات يف هذا البحث من خالل بناء على الصورة السابقة، طريقة حتلي
 املراحل التالية:

 ختفيض البيانات (أ
ختفيض البيانات هو املرحلة األوىل اليت اقرتحها مايلز وهوبرمان 
يف طريقة حتليل البيانات باختيار البيانات وتصنيفها يف السجالت 

تعين ختفيض  .(241، ص.Prastowo ،2016)فارستوو  املكتوبة
شرحها نتيجة كيز والتجاهل والعرض بطريقة واحدة، مث البيانات أيضا الرت 

 واخلطوة املستخدمة هي: .(408ص. ،2017)يوسف،  أخريا
مجع البيانات املكتوبة وهي األبيات يف ديوان ثالثية أطفال احلجارة  (1

 اليت كانت موافقة مع النظرية.
 

 طريقة حتليل البيانات

 استخالص النتائج

 عرض البيانات

 ختفيض البيانات
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 عرض البيانات (ب
كيفي على يتم عرض البيانات وفًقا ملايلز وهوبرمان يف البحث ال

، أو أيًضا مع السرديةشكل النصوص الكيفية وهي باستخدام النصوص 
، Fitrah dan Luthfiyah ،2017فرتي ولطفيا ) عرض الرسومات

 . تستخدم عملية عرض البيانات يف هذا البحث الطرق التالية:(85ص.
تبسيط البيانات اليت مت احلصول عليها وفًقا لنظرية الشخصية  (1

 لو يف ديوان ثالثية أطفال احلجارة.عند إبراهيم ماس
 البيانات اليت مت تبسيطها توصف يف شكل نصوص سردية. (2
 .حيدث وصف النصوص السردية مع عملية حتليل متكررة (3

 
 استخالص النتائج (ج

طريقة استخالص النتائج هي عملية االستنتاجات املؤقتة وقد 
لعكس، عندما تتغري عندما ال يوجد دليل قوي جلمع البيانات التايل. وبا
)فرتي ولطفيا  يتم العثور على األدلة القوية، ستصبح بيانات جيدة

Fitrah dan Luthfiyah ،2017.البيانات اليت يتم احلصول . (84، ص
عليها فيي البحث ومستخدمة منهجية البحث يف إدارة البيانات، وخربة 

ف، يوس) الباحثة يف البحث، ستقدمي أنواع خمتلفة من خالصة يف البحث
وكانت االستنتاجات يف هذا البحث يستخدم . (409، ص.2017

 الطرق التالية:
بعد إجراء البحث، يعيد الباحث قراءة حتليل البيانات اليت مت  (1

احلصول عليها من البداية إىل النهاية حىت ميكن العثور على تفسري 
 جيدة هلا.

 تصحيح البيانات اليت عرضت يف البداية. (2
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صحة البيانات اليت فيها عالقة بني النظرية من  ةمث تأكد الباحث (3
 والكائنات البحثية.
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 الثاني بابال
 اإلطار النظري

 
 سيكولوجية األدب -أ

سيكولوجية األدب هو من الدراسات األدبية اليت يستخدمها القراء 
والباحثون غالبا لتفسري األعمال األدبية، وأدبائها وقرائها من خالل تطبيق العديد 

 سيكولوجية. ميكن معرفة السيكولوجيةت األساسية املوجودة يف والنظريامن املفاهيم 
من خالل دراسة األدب وعلم النفس والعالقة بينهما حىت يظهر هنج أديب  األدب

 (6، ص. Wiyatmi  ،2011)ويامتي يسمي بسكولوجية األدب
يف األدب دورًا مهًما يف فهم األدب، وله مزايا عديدة،  سيكولوجيةاليلعب 

 :هيو 
 يف دراسة جانب الطباع األدب يكولوجيةأمهية س -1
 تقدمي االستجابة للباحثني يف علم النفس األديب حول الطباع املتطور -2
 مساعدة حتليل العمل األديب يف مسألة علم النفس -3

األدب وسيكولوجي هلما نفس الدور والوظيفة يف احلياة. هلما عالقات مع البشر  
ية. واملواد الدراسية واألساسية هلما سواء، أي  ككائنات فردية وكائنات اجتماع

 كلتامها تستخدمان اخلربة البشرية يف حياْتم )إيندراسوارا يف منديراب
Endraswara dalam Minderop ،2010 ،2.) 

 
 ةسيكولوجيال (أ

دراسة  يه السيكولوجية  ( أن2004 :10) Walgitoرأ  ولغيطو 
علم النفس البشري يف احلياة السلوك البشري الذي يعتقد أنه مظهر مظاهر 

غالبا. ال ينشأ السلوك البشري يف احلياة تلقائيا ولكن هناك حمفزات تؤثر 
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على البشر للقيام بشيء ما. لذلك يسمى السلوك البشري استجابة أو 
إجابة من البشر للمحفزات اليت تؤثر عليه. وميكن تقسيم السلوك البشري 

)حيدث بشكل تلقائيا، مثاله: ومهض يف علم النفس إىل قسمني: االنعكاس 
 العني عند التعرض للضوء( وغري االنعكاس )الذي يتحكم فيه الدماغ(.

كالعلم الذي حيدث فيه التطور حسب نطاقه. يقسم   ةسيكولوجيال
( Wiyatmi  ،2011 ،8( يف )ويامتي2004 :23-24) Walgito ولغيطو

ة اخلاص. يدرس علَم النفس إىل قسمني: سيكولوجية العام وسيكولوجي
سيكولوجية العام األنشطة البشرية بشكل عام وينظر استقالل عالقات 
البشر فيما بينهم. بينما سيكولوجية اخلاص يركز أكثر يف دراسة األنشطة 

 .النفسية البشرية مثل نفسية الطفل ونفسية املراهق وما إىل ذلك
 

 األدب (ب
ألديب والعلم تدور كلمة األدب ببساطة يف معنيني، ومها العمل ا

يف األدب إىل   Warren وورّينWallek األديب كفرع من العلوم. وينظر ولّيك 
 (15-14، ص. Wiyatmi  ،2011عدة أشياء، وهي: )ويامتي

 األدب صنع وإبداع (1
 األدب نتيجة العواطف اليت تنشأ تلقائًيا (2
 األدب مستقل ال مييل إىل أشياء أخر  وليس متواصال (3
يف الرتابط الذي يشري إىل االنسجام بني  استقاللية األدب تظهر (4

 الشكل واحملتو 
 األدب ينتج أشياء جديدة بني األشياء املتناقضة واألشكال املختلفة (5
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ة غالبا، مبعىن أن األدب يقدم أشكااًل  (6 األدب يعرب األشياء غري املعربَّ
خمتلفة من االرتباطات والدالالت اليت ال توجد يف لغتنا اليومية إال 

 نادرا.
ترتيبها تستخدم لغرض التواصل ولفرتة  يلزماألدب هو نصوص ال 

مؤقتة. بناًء على النظرية املوضوعية  يعرف األدب على أنه عمل فين مستقل 
وحر وواقعي. وبناًء على النظرية التعبريية يعرف األدب على أنه عواطف 
ظرية األديب أو املشاعر واألفكار اليت يشعر هبا األديب. وبناًء على الن

الرباغماتية يستخدم األدب كأداة وسيطة للوصول إىل أهداف معينة 
-17، ص  Wiyatmi  (2011 يف ويامتي Abrahms ،1981س )أبرام
18)). 

العالقة بني علم النفس واألدب تعين أن النظر إىل األعمال األدبية 
هي عرض من أعراض النفسية الذي يظهر عنصرا نفسيا من خالل 

ن يف النصوص النثر واملسرح، ويف الشعر من خالل اخلطوط الشخصية إذا كا
واختيار الكلمات املناسبة. العالقة بني علم النفس واألدب، كالمها يتحدث 
عن البشر فيه. والفرق بينهما هو أن األدب حيلل البشر الذين يتحدث 
عنهم األديب، وأما علم النفس فهو حيلل البشر بكوهنم خملوقات خلقهم 

ىل ويعيشون حياة حقيقية يف هذه الدنيا. البشر هلم شخصيات اهلل تعا
خمتلفة، لكن األديب جيعل مجيع الشخصيات يف أدبه. لذلك إذا أراد 
الباحث أن يفح  نفسية أحد وشخصيته يف األدب، ال بد أن يكون 
الفح  مبنيا على نظريات علم النفس اليت تفسر السلوك البشري 

 (.19، ص.Wiyatmi  ،2011)ويامتي
: Ratna  (2009 يف رأي راتنا األدب سيكولوجيةهدف علم 

( هو فهم اجلوانب النفسية الواردة يف األعمال األدبية. 342-344
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سيكولوجية األدب أصبح أساس النظرية يف التحليل الذي ميكن القيام به 
( من خالل فهم نظرية علم سيكولوجية األدب مث تفسريها يف 1بطريقتني: 
( حتديد العمل األديب أوالً كهدف من البحث، مث حتديد 2دبية، األعمال األ

نظريات سيكولوجية األدب وفًقا للموضوع الذي جتري دراسته. لذلك ميكن 
استخالص نقطة مهمة من علم النفس األديب وهي أن سيكولوجية األدب 
هو دراسة األدب من خالل اإلشارة إىل نفسية األديب الذي يستخدم فيه 

، 2014وأصحابه،   Suprapto والذوق والنية يف عمله )سوبرابطواإلبداع 
 (3ص.

 
 مفهوم التحقيق الذاتي -ب

روا بأن نظاكتشاف التحقيق الذايت كل أشخاص دون اإلستثناء. عندما 
ذلك شيئ مهم، سوف ي َكرِّس وا كل إمكاناْتم للقيام بأعماٍل وواجباٍت أخر . 

ايت هي مىت يعترب شخ  وظيفته كأعماله والواقع، أن النقطة املهمة من حتقيق الذ
الواجبة ألداءها. ويقال شخٍ  بتحقيق ذاته مىت يؤدي العمل بشكل جيد وفًقا 
بإرادته. كاملعلم، سيكون معلما حسنا حمرتًما مبن بني طالبه ومفيدا، ألهنه من إجناز 

 (53-50، ص.Goble  ،1987املعلم. )غوبل
مر، إذا تيقنته أو جعلته ثابتا الزما، التحقيق يف اللغة: مأخوذ من حققت األ
(. قد حيتو   198، ص. 2008وحقيقة الشيئ منتهاه وأصله املشتمل عليه )أمحد، 

كل مولود يف العامل بطبيعة جوهرية عاملية يف نفوسهم. فأصبح كل شخ  احتمال 
وقدرة على تطوير وحتقيق ذاته متعمد على شخصية كل فرد، إن تريد على إرضاء 

حلصول على غايته، فعليه باجلهد العظيم واستفاد إمكاناته للحصول إىل نفسه وا
 (89، ص. Schulzt  ،1991 غايته )شولتز
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وتؤكد النظرية اإلنسانية على ضرورة مساعدة املتعلمني على حتقيق ذواْتم 
من خالل تزويدهم باخلريات ذات املعىن واستخدام االسرتاتيجيات التعليمية اليت 

حى اإلنساين يف املدرسة واليت متكن املتعلمني من الوصول إىل حتقيق تقوم على املن
الذات. إذ ير  ماسلو أن الشخ  الذي حيقق ذاته هو الشخ  الذي لديه دافع 
لإليداع والنخطيط للمستقبل واستخدام مجيع إمكانياته يف عمله أو مهنته أو وظيفته 

ير  أن اإلنسان لديه  (، ويتفق معه على ذلك كارل روجرز، الذي2010)مطر، 
دافع فطري لتحقيق ذاته، وأن الفشل أو اإلحطابات اليت تعرتض طريق حتقيق ذاته 

 (.  17. ص.2016هي اليت تؤدي إىل ظهور العديد من املسكالت )يوسف ومىن، 
يبحث عن حتقيق سريع للتوتر دون مراعاة للعوامل االجتماعية وعلى 

الواقع حيث يعمل على حتقيق حاجات  العكس من ذلك يعمل الألنا وفق مبدأ
الفرد بطريقة عقالنية مقبولة لد  العامل اخلارجي، فاألنا هي األداة اليت تقوم على 
ْتذيب بلك احلاجات والرغبات النظرية، وكلما قويت سلطة األنا كان سلوك الفرد 
اجتماعيا، فاألنا هي اجلهاز الذي ميكن الشخصية من املوائمة بني املتطلبات 

 (.127، ص. 2018الشخصية والواقع )طارق،
سلو بوجود هرمية للحاجات اإلنسانية يعمل اجلميع على اويعتقد م

إشباعها. حيث نفع يف أسفل اهلرم احلاجات األساسية للبقاء البيولوجي، وبعد 
إشباعها يصبح مهتما بأمنه الشخصي ليتنقل بعد ذلك للبحث عن احلب املتبادل 

ب ذاته وتقديرها وتقدير اآلخرين له، وبعدها ينتقل إىل مع اآلخرين وصوال حل
البحث عن املعرفة والقيم اجلمالية من حوله، ليصل إىل احلاجة اليت تشعره بالرضى 
والسعادة أال وهي حاجة حتقيق الذات اليت تكون باستثمار أقصى مد  ممكن من 

  . (18، ص.2016)يوسف ومىن، طاقاته وأن يكون ما يريد أن يكونه 
املثالية فهي أال تصور ذايت مثايل يتكون من سلوكيات مقبولة  Alena أما النا

ومستحسنة، وعلى أساس ما تقدم يربط فرويد التوافق بقوة األنا حيث يكون املنقذ 
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الرئيسي فهو يتحكم ويسيطر على اهلو واألنا األعلى ويعمل كوسيط بني العامل 
 اخلارجي ومتطلباْتم. 
أن عملية التوافق الشخصي/ النفسي الذي يبين ذات   Freud  وير  فرويد

سليمة غالبا ما تكون ال شعورية أي أن الفرد ال يعين األسباب احلقيقية لكثري من 
سلوكاته، فالشخ  املتوافق هو من يستطيع إشباع املتطلبات الضرورية للهو بوسائل 

عبارة عن أشكال سوء  مقبولة اجتماعيا، وير  فرويد أن العصاب والزمان ما مها إال
التوافق ويقرر أن السمات األساسية للشخصية املتوافقة واملتمنعة بالصحة النفسية 

 (:127، ص. 2018تتمثل يف ثالث مسات هي)طارق، 
 قوة األنا -
 القدرة على احلب -
 القدرة على العمل -

للذات على أهنا تشمل ما هو شعوري وما هو ال   Yungوينظر ينج 
ز املركزي للشخصية الذي يضغى عليها وحدْتا وتوازهنا وثباْتا شعوري، وأن اجلها

خالفا لفرويد قد ركز على املعتقدات الروحية والعقلية، فهو ير  أن التطور النفسي 
يتكامل للفرد يف مرحلة الرشد املتواصل، وأن غاية الفرد القصوي هي حتقيق الذات 

ة اكتشاف يونج واالهتمام به وهي الفكرة اليت دعت علماء النفس الحقا إىل إعاد
 (.128، ص. 2018جمددا)طارق، 

ويعترب مفهوم الذات بأنه أهم من الذات احلقيقية للفرد، فالفرد يسعى دائما 
لتحقيق ذاته، وتكوين مفهوم إجيازي عنها، ومفهوم الذات مفهوم شعوري بينما 

دافع مستمر  تشتمل الذات نفسها عناصر ال شعورية قد ال يعيها الفرد. إذ للفرد
لتحقيق الذات وتقدير الذات والتقدير االجتماعي من قبل اآلخرين، وقد يصدر 
عن الفرد سلوك ال يتفق مع مفهومه عن ذاته نتيجة للخربات اليت مر هبا أو 
للحاجات العضوية غري املقبولة، ومثل هذا السلوك الذي ال يكون مطابقا ملفهوم 
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، 2018سبب له التوتر وسوء التوافق)طارق، الذات جيعل الفرد ينفصل عنه مما ي
 (.130ص. 

مفهوم الذات لد  متعاطي املخدرات: يعترب تعاطي املخّدرات أحد مظاهر 
السلوك املنحرف، ويشري إىل اضطراب يف شخصية الشخ  بشكل عام، وبالرغم 
من أن الشخصية السوية ليست خالية من أي مشاكل أو خوف أو صراع، ولكن 

السوي عن غريه هو طريقته يف مواجهة تلك املشاكل والصراعات،  مامييز الشخ 
فالشخ  السوي يواجهها باحلكمة بدال من الشعور بالعداوة واخلوف واالجتاه إىل 
حيل ال شعورية للدفاع عن ذاته ومحايتها، وكذلك ارتكاب سلوكيات منحرفة 

 (.  40، ص. 2016ومرفوضة اجتماعيا )خالد، 
لدافع األساسي ألعمال اإلنسان هي الرغبة يف التحقيق أم روجرز فري  أن ا

الذايت، وأن املشاكل النفسية تنبع من عدم التوافق بني الذات والذات املثالية والذات 
العلمية، وميكن ختطي عدم التوافق هذا عن طريق تربية تشدد على التقبل غري 

، ص. 2018ارق، املشروط واالستعداد لتقبل شرعية مشاعر اإلنسان وإحساسه )ط
134.) 

وإن مفهوم الذات ينمو نتيجة للتفاعل االجتماعي مع الدافع الداخلي 
لتحقيق الذات، كما يعترب روجرز متميز يف اجملاز الظاهري تتكون من املدركات 
الشعورية واملتعلقة إلـ)أنا(ويتضمن مفهوم الصورة املتعلقة بـ)من أكون أنا( كمدرس أو 

ة أو كشخصية هلا تاريخ معني وجمموعة من املطامع طالب أو موظف أو شخصي
واألهداف، ومن خالل ذلك يستجيب الفرد للمجال الظاهرية من أجل إشباع 
حاجاته، من هنا نالخط أن روجرز أوىل اهتماما كبريا للذات والظروف احمليطة هبا 

أم البيئة سواء أكانت شخصية ذاتية ْتم البيئة الداخلية الذاتية للفرد بكل مكوناْتا 
 (. 134، ص. 2018اخلارجية مبختلف أطيافها اليت يعيش هبا اإلنسان )طارق، 
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 وجهة نظر ماسلو لإلنسان -ج
يف سياق احلديث عن هرم ماسلو للحاجات، ستعرض وجهة نظر ماسلو 
لإلنسان، حيث ير  ماسلو أّن اإلنسان هو مركز الوجود، وير  أيضا أن اإلنسان 

ملسؤول عن أفعاله وسلوكه، وال يقبل أن يكون اإلنسان صاحب اإلرادة احلرة هو ا
مسريا أو متأثرا بقو  خارجية حتد من إرادته، وير  أن اإلنسان هو الفاعل اإلجيايب 
الذي يقّرر مصريه، ويؤمن ماسلو أن اإلنسان خري بطبيعته وكّل ما يظهر لديه من 

صد الفرد عن حتقيق سلوك عدائي أو اناين ما هو إال أعراض مرضية، حتدث نتيجة 
إنسانية وهو حرلكن ضمن حدود معينة، وير  أن احلة النفسية تتمثل يف حتقيق 
الشخ  إلنسانية حتقيقا كامال، وهذا ما ذكره يف هرم ماسلو للحاجلت )حممود، 

 (. 29ص.
   

 سلوااجات ألبراهم منظرية الح -د
ي ينتقد سلو أحد فيلسوف االذااقرتحت النظرية احلوائج اخلمة ألبراهم م

العديد من الفالسفة اآلخرين عن أفكاره وسلوكه وعاداته. فيستنتج ملاسلو بعد 
مالحظته وحبثه عن أنشطة الفالسفة، فإنه ال يستبعد على ظهور املعرفة اجلديدة. 
بأّن "كل تعليم  عن  كيفية الناس يف حتقيق ذاْتم، ففتح عقولنا عن األشياء 

 السفة وفرتة طويلة جديدة لنا".األساسية، وهي من فرتة قدمية للف
املراد بتلك االحتياجات ملخصة يف احتياجات احلوائج اخلمسة اهلرمي 
ألبراهم ماسلو. النظرية احلاجة اليت عربها أبراهم ماسلو هي هرمية مبعىن تكوين 
ترتيب حيث يوجد "فوق" أو "حتت"، عندما جيب الشخ  أن ينجز احلاجة 

؛ 6، ص.Wahyuni  ،2009اجة األعلى )وهيويناألساسية قبل الوصول إىل احل
 (. 277، ص .Nathan  ،2007 ، وناثان Goldstein ، غولدشتاين Wallaceواالس
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ويعّد مفهوم حتقيق الذات من املفاهيم اهلامة واألساسية يف النظرية 
اإلنسانية، وقد قّدم ماسلو نظرية يف احلاجات عند اإلنسان مرتبة حسب أمهيتها، 

أنه ال بد من إشباع احلاجات يف املستو  األدىن أوال مث يبدأ الفرد يف  وأشار إىل
الشعور باحلاجة إىل إشباع احلاجات األعلى وصوال إىل حاجة حتقيق الذات، إال أن 
ذلك ال مينع الفرد من السعي إىل إسباع حاحة من مستو  أعلى إن كانت له 

، ص. 2016سف ومىن، حاجة من مستو  أدىن غري مشبعة فيبعض احلاالت )يو 
19 .) 

اخلمسة ألبراهم ماسلو هي: احلاجة الفسيولوجية )مثل  اجاتيوضح احل 
الشعور بالعطش واجلوع( واحلاجة إىل األمن )مثل األمن واالستقرار( واحلاجة إىل 

التقدير  -احلب واالقتناع )مثل احلب( واحلاجة إىل التقدير الذايت )املثال: النفس 
 اتجاثال، إرضاء الذات(. يف هذه احلة إىل التحقيق الذايت )املوالسلطة(، واحلاج

اخلمسة، احلاجة البيولوجية هي احلاجة األساسية قبل احلاجة إىل التحقيق الذايت. 
 (.48، ص. Minderop ،2010)منديروب 

إن التحقيق الذايت متورط يف شخصية الشخ ، وسيجد الشخ  فريده  
ته، وهي احدي الدراسة عن الشخصية. عملية وخربته يف ذاته عندما يصبح هوي

تدريس األحداث وتتأثري على سلوك الشخ  يف التصرف هو من جمال الدراسة 
الشخصية. الدراسة عن الشخصية تتعلق أيًضا باجملال االجتماعي، حيث ميكن رؤية 
عملية حياة الشخ  من كيفيته يف التمثيل الثقافة يف حياته. تعمل الدراسة 

محلل منهجية السلوك الشخ  حول األحداث اليت حتدث. ميكن الشخصية ك
اإلمكانات اليت سيتحدثها الشخ   الشخصية أيًضا معرفَة السلوك واحلدوثو

(. بعض الطبيعة يف التحقيق الذايت هي 8-7، ص.Minderop  ،2010)منديروب
 قد حققت االحتياجات قبل حتقيق ذاته وتطوير مواهبه وإمكاناته يف تدفع ذاته

 (.97، ص Schultz  ،1991 للوصول إىل ما يريده )شولتز
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، Organ  ،2005 وأرغان  Hamner تلك احلوائج اخلمسة هي: )هامنري
 (:245، ص.Feist & Feist  ،2006؛ فييز وفييز138ص.

 
 (phsycologycal needs)الحاجة الفسيولوجية  -1

جات اها أواًل قبل أن ختطو إىل االحاحلاجة األساسية وجتب تلبيت
التالية. ويقال باحلاجة على دفاع النفس واحلاجة األساسية الدعامة حلياة 
الشخ . احلاجة الفسيولوجية مثل تناول الطعام واشراب والراحة واجلنس 

اجات األخر ، هذه احلاجة تلف احلاجة الفسيولوجية من االحواملعاونة. خت
متكن تعديلها وتكرارها. تقال احلاجة الفسيولوجية باحلاجة اليت ال ميكن 

 تأخريها، ألن هذه احلاجة امللحة للغاية وجيب أن تكون عاجال.
احلاجة الفيسيولوجية هي احلاجة األساسية الالزمة لبقاء اإلنسان 

ام و الشراب واخلاحة مستمرا على قيد احلياة فهي احلاجة اخلاصة بالطع
، ص. 2018للتخل  من الفضالت واحلاجة إىل األكسجني للتنفس )طارق، 

133). 
 

 (safety needs)الحاجة إلى األمن  -2
هي حاجة الىت متكن  safety needsاحلاجة إىل األمن أو تسمي با 

إكماهلا بعد امتام تلبية احلاجة الفسيولوجية. وتشمل هذه احلاجة : األمن يف 
اخلطري والتهديد الداخلية واخلارجية. مثل: احلرب واالضطهاد والعقاب وجه 

والبالء وغريها. سيتم حتقيق هذه احلاجة من بني الفرد حىت يشعر الشخ  
بالسالم واألمن واالزدهار يف حياته. و بذلك، ال ميأل به متاًما مثل يف احلاجة 

ريح عندما مير الفسيولوجية، ألن يظهر الشخ  يف اخلطري والتهديد وامل
 بالتقلبات واملشكالت يف حياته.
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احلاجة  إىل األمن هي الطبقة الثانية من احلاجة اإلنسانية اليت حتكم 
تصرفات اإلنسان وتتضمن احلاجة إىل احلماية من املخاطر اجلسمانية واألمراض 
وما يضر الصحة واملشاكل والظروف غري املتوقعة اليت تضر باإلنسان والربد أو 

رارة الزائدة. وهلذا فالطالب حيتاج ويطلب من إدارته أن تشبع حاجاته وأشياء احل
ضرورية يف مدرسته مثل: األمن النفسي والوقاية من األخطار والتأمني الصحى، 
فإذا حصل الطالب على األمن يف املدرسة وشعر باألمن، فإن معنوياته ترتفع 

 (.133، ص.2018مادام فيها )طارق، 
األمن النفسي عن مد  وعي الفرد وإدراكه لدوره يف  ويعرب مفهوم

حميطه اإلجتماعي وما عليه من واجبات مبا ينعكس إجيابا على حياته النفسية 
من رضى وطمأنينة وشعوره بالسعادة واالستقرار النفسي واالبتعاد عن مظاهر 

 القلق والتوتر واالضطراب.
سي وبعض املفاهيم يتناول هذا اجلزء من الدراسة مفهوم األمن النف

املرتبطة به، وعددا من النظريات املفسرة له، والعالقة بينه وبني مفهوم الذات، 
واألمن النفسي لد  متعاطي املخّدرات من الشباب اللييب، ونظرة اإلسالم 

 (.44-43، ص. 2016لألمن النفسي )خالد، 
 تعريف األمن النفسي:

 من: األمانة، وقد أمنت : ورد يف لسان العرب البن منظور، أ  لغويا
 فأنا آمن.  واألمن: ضد اخلوف، واألمانة ضد اخليانة،    
 واإلميان ضد الكفر.     

واصطالحا   : حظي مفهوم األمن النفسي باهتمام العديد من الباحثني 
والدارسني يف جمال العلوم النفسية والرتبوية حيث مت تناوله من 

النفسية واالجتماعية نظر عديدة.واألمن مبختلف مفاهيمه 
ضرورة مالزمة للفرد واألسرة اينما كانوا، ولعل هناك تشابكا 
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يف أنواع األمن بصورة عامة، فاألمن النفسي مرتبط باألمن 
االجتماعي، واألمن الغذائي، واالستقرار السياسي، واإلداري 
والصحي، وقد تعددت وجهات نظر الباحثني حول تعريف 

يما بلي أهم هذه الرتيفات وفق األمن النفسي، وننعرض ف
 (:  45، ص. 2016ترتيبها الزمين وهي )خالد، 

( أن الشعور باألمن النفسي هو وجود 1976:84ير  مصطفي فهي ) -
الفرد يف بيئة تشبع حاجته من احلب والقبول واالستقرار وهي األعدادة 

 الثالثة لألمن الذي هو شرط أساسي للنمو االنفعايل للفرد.
( إىل أن الشعور باألمن النفسي والطمأنينة 38: 1978موكو ) أشار جورج -

هو وجود الفرد يف أسرة تشبع حاجاته من احلب ووجوده يف سلطة تربوية 
 يشعر معها باألمن وتدفعه إىل التكيف االجتماعي السليم.

( على أن اإلحساس باألمن النفسي 137: 1979يؤّكد كمال الدسوقي ) -
ه باألمن العاطفي وأن يشعر األفراد أهنم حمبوبون  لد  الفرد ميكن يف إحساس

 كأفراد مرغوب فيهم لذاْتم وأهنم موضع حب وإعزاز من قبل احمليطني هبم.  
( أن األمن النفسي هو شعور الفرد بأن 62: 1984يوضح حامد زهران ) -

البيئة االجتماعية بينه صديقة وشعوره بأن اآلخرين حيرتمونه ويقبلونه داخل 
 وير  فيهم اخلري واحلب وبتعاون معهم وبثق فيهم ويطمئن إليهم. اجلماعة 
    

 (love needs)الحاجة إلى الحب و اإلقتناع  -3
يتم حتقيق احلاجة إىل احلب واإلقتناع عندما يتم الوصول إىل احلاجة 
الفسيولوجية واألمنية حىت تغرس احلاجة احلب واإلقتناء يف ذات الشخ . يريد 

معرفة وتعايشا مع اآلخرين ويريد أن يشعر مبحبوب \فةالشخ  أن ميلك مأل
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من  شخ  والعكس يريد أن حيب لشخٍ . ميكن حتقيق ذلك عن بإعطاء 
 احملبة واملواد والشعور باإلقتناء من الصديق والعائلة والزوج. 

يف هذه احلاجة يستحق الشخ  على تناول احملبة من غريها إما من 
هلا من الصديق والعائلة وأصبح يشعر باقتناء نفس اجلنسية أو عكسها أو تناو 

األقرباء. إن مل يتم تناول الشخ  احملبة من غريهه مثلما يريده فهي من 
 (.2006العوامل عجز الشخ .  )يوسف ونوريسان، 

فاحلاجة إىل احلب واإلقتناع هي احلاجات أو الراغبات اليت ترتبط 
ارتباطه بغريه واعتماده عليهم، ففي  بالطبيعة اإلجتماعية لإلنسانية وحماولة تعزيز

تشمل حاجاته إىل تكوين الصدقات واألصدقاء واحلب واإلرتباط مع اآلخرين 
يف صورة عائلة أو جمموعة أو نادي اجتماعي وغري ذلك، وهي يف جمموعها 
ترتبط باآلخرين من ناحية حاجة اإلنسان واعتماده عليهم وارتباطه بغريه برباط 

 (.133، ص.2018بة والصداقة )طارق، من التفاهم واحمل
 

 (esteem needs)الحاجة إلى التقدير الذاتي  -4
حتقيق احلاجة إىل الشعور باالحرتام عندما يتم حتقيق احلاجة إىل الشعور 
باألمان وحتقيقها. يتم احلاجة إىل تقدير الذايت من نوعني، األول تشمل القوة 

إىل التقدير والثناء وتشهري والكرامة  وامللكة والكفاءة. والثاين مشل هذه احلاجة
الفرد. يف حتقيق احلاجة إىل التقدير الذايت، يريد شخ  معرفة مد  جودة 

 اعتبار اآلخرين واملوهبة التعامل مع املشاكل يف حياته.
ويبني ماسلو أن تقديرالذات هو حاجة إنسانية ال تستقيم حياة الفرد 

ضمنها احلاة إىل تقدير الذات، فعلى املتزنة دون إشباع هلذه احلاجات، ومن 
سبيل املثال أن احلاجة غري املشبعة اللحسب ستحرمنا من تطوير الشعور 
بتقدير الذات، وعندما يكون تقديرالذات منخفضا فإن هذا سيجعلنا تقبل 
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بأعمال أو وظائف عادية ونتهيب من أعمال أو وظائف ذات قيمة أعلى، وأن 
يف رأي ماسلو تسقط الذات يف السلوك عدم متابعة حتقيق الذات هو 

 (.131، ص. 2018الشاذ)طارق، 
احلاجة إىل التقدير الذايت هي إذا كان لكل جناح يف احلياة مثن فإذا 
النجاح ي أي عمل واحلصول على تقدير الناس هو الثمن واهلدف املنشود 
ق، لكل فرد حيث إن الفرد بطبيعته يبحث عن تقدير الناس واحرتامهم له )طار 

 (. 133، ص. 2018
  

 (self actualization)الحاجة إلى التحقيق الذاتي  -5
احلاجة إىل التحقيق الذايت هي الشرط األعلى، لتحقيق هذه احلاجة 
جيب على الشخ  تلبية االحتياجات اليت حتتها. احلاجة إىل التحقيق الذاتى 

تعبئة مجيع  هي احلاجة على وجه التحديد إىل حتقيق الرضا يف النفس من خالل
املواهب واإلمكان لتحقيق ما قصده. يقال شخ  بالتحقق الذايت عندما 
يتمكن شخ  من حل املشكالت يف نفسه يف احلياة اليومية وميكنه التحكم 

 يف نفسه.
ويعرف ماسلو احملققني لذاواْتم بأهنم: إناس يلتزمون بأهداف معينة يف 

بأهنم خلقوا لذلك أيضا وأن  حياْتم ويكافحون يف سبيل حتقيق ذلك ويشعرون
 (:131، ص.2018هذا قدرهم، ويتسمون باخلصائ  التايل)طارق، 

 اإلدراك الصحيح والتام للواقع -
 التلقائية والبساطة الطبيعية -
 االستقالل -
 اخلربات السامية -
 االنفتاح والصراحة والتلقانية -
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 تقبل الذات واآلخرين والعامل -
 اخلصوصية والعزلة -
 رفيعالتجديد والذوق ال -
 القدرة على بناء الصداقة العميقة -
 اإلبداع واإلبتكار -

يبلغ الشخ  أن حيقق كل ذلك بتطوير دافع الشخ  لتحقيق ما    
يريده. وفقا ملاسلو، فإن احلاجة التحقيق الذايت تتكون على بعض األشياء، 

 وهي:
 الصدق -
 احلسن -
 اجلمل -
 اجلميع -
 التعايل –اإلنقسام  -
 العملية يف حياة -
 التفرد -
 مامالت -
 احلتمية -
 التقدير -
 العدل -
 الرتتيب -
 السهولة -
 الغين )لديها العديد من االختالفات وتعترب كلها مهمة( -
 دون الصعب )ال ضغط وختيري نفسك( -
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 اللعبة -
 مكتفية ذاتيا -

يشعر الشخ  بتحقيق ذاته، من معرفه ذهه األشياء التالية للسهولة 
 حتديد التحقيق الذايت يف الشخ :

 More Efficient of)ر فّعاليا يف التعامل مع الواقع إن إدراك الشخ  أكث (أ

Reality)،  عند ملاسلو، حيقق الشخ  الذي يتحقق نفسه، ينظر أكثر إىل
البيئة احمليطة مبوضوعية. إهنم يرون ما يوجد يف العامل ألنه ال يعتمد على 
احساس اآلخر ويتبعون احساس الشخ  الذي ال حيتوي إىل حتيز السوء 

(. مييل الشخ  الذ  مت 99، ص.Schultz  ،1991زلشخ  )شولت
حتقيق ذاته إىل تفضيل وحب األشياء املتساؤل واألمر غري معروفة حىت 

، Feist & Feist  ،2006يتمكن من تعقبها من أجل حقيقتها )فييز وفييز
 (.255ص. 

(. Acceptance of self, others, and natureقبول نفسه واآلهرين والعامل ) (ب
شخ  بتحقيق بنفسه عندما يقبل الشخ  عن احوال نفسه على يقال ال

الرغم من االفتقار والضيق. لكنهم ال يدركون ذلك وال يشعرون باحشمة 
(. لديه 100، ص.Schultz  ،1991من القيام بأنشطة حياْتم )شولتز

أيًضا شعور بالتسامح والود جتاه نقاط ضعف اآلخرين وال يشعر بالتهديد 
، Feist & Feist  ،2006طات اآلخرين )فييز وفييزمن نقاط قوة وسل

 (.255ص.
(، مييل الشخ  الذي حيقق ذاته إىل Problem centeringالرتكيز املشكلة ) (ج

االهتمام املشكالت خارج نفسه حىت حتفيز الشخ  لتطوير قدرته على 
 (.256،  ص.Feist & Feist  ،2006حل املشكلة )فييز وفييز
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(، ميكن رؤيته عندما يتمكن الشخ  Autonomyاملستقل/ قائم بذاته ) (د
الذ  مت حتقيق بنفس يف اجملتمع بشكل مستقلٍّ ومل يعد احلاجة إىل الرضا 

 (.104، ص. Schultz  ،1991نفسه لالستمتاع حبياته يف العامل )شولتز
ميكن رؤية الشخ  الذي يتم حتقيق نفسه من اهتمامه بالظروف  (ه

ا حيبوا اهتمام ودفاع اآلخرين باألخوة االجتماعية لآلخرين وما حوله. كم
على الرغم عدم انتباه اآلخرين أحيانًا. لكنهم حيافظون على اهتمام لغريهم 

 (.257، ص.Feist & Feist  ،2006وبني البشر )فييز وفييز
(، الشخ  الذي مت حتقيق ذاته من املتوقع أن Creativenessاإلبداع ) (و

اإلبداعية ال تعين أن تنتج عمالً  يكون له طبيعة إبداعية. هذه الطبيعة
ومتكن أن متتعها اجلمهور، وتقصد من الطبيعة اإلبداعية هي املوقف عن  

 (.110، ص.Schultz  ،1991كيفية تعامل احلياة احلقيقية )شولتز
 

 ؤثر التحقيق الذاتي العوامل التي ت -ه
  بيهاقي يف Maslow ملاسلو وفقا الذايت تحقيقال على تؤثر اليت العوامل

Baihaqi (2008:204-206) املثبط وعامل القيادة عامل مها عاملني هناك .
 حياة يف موجودة قصور أوجه ، نق ( 1 :وهي الذايت تحقيقال تقود اليت العوامل
 اءنتقواال واحلب واألمن الفسيولوجية االحتياجات إىل االفتقار سواء حد على املرء

 نفسية صحة لديه الذي الشخ  يلمي ، الطبيعية العقلية الصحة( 2؛ والتقدير
 اليت اإلمكانات كل  مع أفضل شيًئا يفعل وسوف نفسه حتقيق يف الرغبة إىل طبيعية
 بالتحقيق للقيام لشخ  الدافعة القو  أحد هذا أصبح ، أفضل أصبح( 3؛ لديه
 أن أجل من إمكاناته تطوير حماولة يف االستمرار ويريد الرضا بعدم يشعر ألنه الذايت
 يف ويستمر بالتأكيد سيحاول ما شخ  يفشل عندما ، الفشل( 4؛ أفضل يصبح
 .أخر  مرة الفشل حيدث ال حىت احملاولة
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 شخ  ، الثقة عدم( 1: هي الذايت تحقيقال على تؤثر اليت املثبطة العوامل
 حتقيق من شخًصا سيمنع ، قدرته يف يشك أو قادر غري بأنه ويشعر بنفسه يؤمن ال

 أنه يعتقد ال ، ببساطة حياته إىل ينظر شخ  ، للحياة سيطةب نظرة( 2؛ الذات
 فقدان( 3؛ أفضل حياته تكون ال حىت العليا املثل لديه وليس ويتقدم سيتطور
 .القتال ووقف يائسة( 4؛ أفضل حياة العيش يف واملثابرة احلماس وفقدان العاطفة
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 الثالث بابال

 عرض البيانات وتحليلها

 

الباحثة سيكولوجية املؤلف حول سرية املؤلف  ففي هذا املبحث، كشفت
ثية أطفال واحلاجات اخلمسة اليت شوهدت يف الصراع بني غزة وإسرائيل يف ديوان ثال

 سلو. ااحلجارة بنظر أبراهم م

 

 ديوان ثالثية أطفال الحجارة  شاعر خلفية نزار قباني -أ
يف سوريا،  من أسرة الرتكية والعربية 1923مارس  21كان نزار قباين ولد يف 

دمشق. ويطلق على نزار قباين لقب "شاعر احلب والثورة" الذي ميتلك والده مصنع 
شوكوالتة يدعى توفيق قباين مواطن سوري، بينما والدته من تركي. لديه شقيقتان مها 

 وصال وحيفا وثالثة إخوة هم معتز ورشيد وصباح حفيد أبو خليل قباين.
دراسته إىل إحد  اجلامعات، وكان أحد ، التحق نزار قباين ب1944يف عام 

، انشغل يف منصب الوزير 1945طالب القانون يف جامعة دمشق. بعد خترجه عام 
للشؤون اخلارجية. بعد تشكيل مجهورية الوحدة، مت تعيني نزار قباين أميًنا جلمهورية 
يف  إيران اإلسالمية، وهنا كتب قدر اإلمكان أن الشعر احلر رومانسي وثقايف سياسي.

، فقد شغل وظيفة ملحق يف سغارة سوريا بالقاهرة، ومل يكن قد جتاوز 1966عام 
من عمره. ومن القاهرة انطلق إىل تركيا ولندن وفرنسا وأملانيا وبلحيكا والسويد  22

والدامنارك والصني وإسبانيا، إىل أن استقّر يف ما بعد بريوت. استقال من منصبه 
 سحب امسه ليصبح شاعرًا مشهورًا واحًدا منهم وأسس ناشره اخلاص يف بريوت حىت

 (.2015/10/2)اجلزيرة، 
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يكتب نزار قباين قصائد ذات طابع شاعري عاطفي، وشجاع صب أفكاره 
عن املرأة يف اجملتمع العريب يف كتاباته، وهذا ما جيعل نزار قباين عالًقا يف اجلدل. وتنتقد 

وضوعات مثرية تتعلق باملرأة واحلب، عديد من اجمتمعات العربية قصائده باستخدام م
وهو أمر غري مناسب اظهاره قومية ووطنية بالد العريب. غري ذلك، يقول النقاد العرب 

 بأن الشعراء يبدون باملوضوع احلب غري الئقني وال يهتمون.
ظهور اجلدلية مل تؤثر أفكاره وطرق كتابته يف كتاباته، ومير على طور قصائده 

ماعية، وظهر التعبري عن قصائده باملوضوعات احلسية إىل املثرية عن السياسة واالجت
للجدل بشكل احلرية والفعالية. جعل نزار قباين مدينة دمشق مصدر إهلام كبري يف 

تقع حرب ستة أيام يف شبه اجلزيرة العربية وأثرت نزار  1966يف عام  صناعة قصائده.
ية. مؤثر كبري للقصائد اليت كتبها نزار قباين يف صناعة قصائده فيها رثائه ألغراض العرب

 قباين مبوضوع الشعر املصنوع ويكون القصائد ذات السياسية تشري الرفض.
التقى نزار قباين "بلقيس" للمرة األوىل، ومل يكن يعلم أن عقله وقلبه سيتعلقان 
دم هبا إىل هذا احلد اجملنون، الذي دفعه رغم الرفض املتواصل، إىل االستمرار يف التق

خلطبتها حيت نال ما كان حيلم به، التقاها يف حفل استقبال بسيط يف إحد  
السفارات العربية يف بريوت، وكان خارجا لتوه من ازمة وفاة زوجته األوىل "زهراء" 
الدمشقية، وولده "توفيق" الذي تويف اثر عملية جراحية للقلب يف لندن، وهو ال يوال 

كانت اتبنته الوحيدة "هدباء" قد تزوجت وانتقلت يف الثانية والعشرين من عمره. و 
 لتعيش مع زوجها يف إحد  دول اخلليج العريب. 

كان نزار قباين وحيدا متاما وكانت بلقيس قبيلة من النساء، هيفاء فرعاء يكاد 
شعرها يالمس األرض يف اسرتسال مل تر عني نزار مثله. هكذا رآها، عفية زهدارة 

بة الشعر مرة أخر  بعد توقف دام ثالث سنوات، مل يكن بشكل جعله يعود إىل كتا
يعرف له نزار مربرا ويقول: "لكنها بلقيس، أعادت احلربلألقالم مثلما اعادت اجلماء 

، لكن عائلتها رفضتلما كانت 1962للعروق" تقدم نزار خلطبة بلقيس ألول مرة عام 
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 تأمن على ابنتها أن تسمع عن نزار قباين من انه شاعر النساء والغزل واحلب، ومل
تعيش مع رجل كل كالمه عن النساء وظل نزار يالحقها باصرار شديد مدة سبع 
سنني، رفضت خالهلا أشخاصا عديدين الهنا حتب نزار على الرغم من أنه يكربها  

 عاما، وهو يف سن األربعني. 23كثريا، فهي مل تتجاوز 
عيشا معا يف بريوت، ورزقا ، وكانت املوافقة وتزوجا لي1969وعاود الكرة عام 

بطفلني: زينب وعمر ونعم نوار معها حبب عميق ال تشوبه شائبة وال تعكر صفوه 
األيام، حيت جاء اليوم املشؤوم الذي فقد فيه نزار كل شيء. توفيت بلقيس بعد أن 

يف انفجار قنبلة ببريوت )بريتانيكا،  1981ولدت طفلني من نزار يف عام 
2020/4/20 .) 

، ووا فته املنية يف الثالثني من 1997الوضع الصحي لنزار قباين عام تدهور 
عاما، وشيع يف جنازة حاشدة شارك فيها خمتلف  75عن سن  1998أبريل/نيسان 

أطياف اجملتمع السوري إىل جانب فنانني ومثقفني سوريني وعرب، ودفن مبسقة رأسه 
الرحم الذي علمين الغبداع دمسشق تنفيذا لوصيته، وهو الذي قال عن مدينته إهنا "

 (.  2017الوان، والذي علمين أجبدية اليامسني" )
خلف نزار قباين تراثا شعريا غزيرا، ومن أهم دواوينه: "قالت يل السمراء" 

(، 1956(، و"قصائد" )1950(، و"أنت يل" )1949(، و"سامبا" )1944)
أة ال مبالية" (، و"يوميات امر 1966(، و"الرسم بالكلمات" )1961و"حبيبيت" )

(، 1972(، و"أشعار خارجة عن القانون" )1970(، و"قصائد متوحشة" )1968)
(، 1985(. وألف كذلك "أشعار جمنونة" )1978و"كل عام وأنت حبيبيت" )
(، و"هوامش 1988(، و"ثالثية اطفال احلجارة" )1986و"قصائد مغضوب عليها" )

(، و"أجبدية 1995ام العشق" )(، و"تنويعات نزارية على مق1991على اهلوامش" )
 (.2015/10/2( )اجلزيرة، 1998اليامسني" )
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لشخصية الشاعر في ديوان ثالثية أطفال الحجارة عند أشكال التحقيق الذاتي  -ب
 سلوانزار قباني بنظر أبراهام م
سلو يف سيكولوجية األدب، فهناك االشخصية ألبراهم م بالنسبة إىل نظرية

احلاجة الفسيولوجية، واحلاجة إىل للشخصية، وهي  التحقيق الذايتمخس أشكال 
األمن، واحلاجة إىل احلب واالقتناع، واحلاجة إىل التقدير الذايت، واحلاجة إىل التحقيق 

 الذايت.  

لشخصية الشاعر يف  التحقيق الذايتأشكال أما هذه احلاجات اخلمسة ك
اسلو فعرضها وحتليلها كما ديوان ثالثية أطفال احلجارة عند نزار قباين بنظر أبراهم م

 يلي:
 

 الحاجة الفسيولوجية  -1
الفسيولوجية لشخصية الشاعر يف ديوان ثالثية أطفال احلجارة كانت احلاجة 

  بعض السطور اآلتية: تبدو يف
 يا تالميد غزة..
 ال تعودوا..

 لكتاباتنا...وال تقرأونا
... 

 القات السياسي..
 و القمع..
 ونبين مقابرا..
 وسجونا..

 (33، 1988ثية أطفال احلجارة، )ثال
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وهي يف قصيدة    صورة أحوال شخصية الشاعر تتمثل يف السطور السابقة
. كتب الشاعر السطور من القصيدة بقصد اجلملة السابقة، الغاضبون من الديوان

وهي عن منع سكان غزة أطفاهلم للعودة إىل ديارهم، وجيب عليهم استمرار تعلم 
م حياولون استعادة سيطرْتم على حكومتهم، ويبحثون األرض القراءة والكتابة. إهن

املقدسة من أجل بناء مقابر للشهداء الذين قتلوا بيد اإلسرائيليني. التفسري من هذا 
الشعر هو الوصف عن الشخصية الشاعر هو احلاجة الفسيولوجية، حيث حيتاج 

لى أيدي أولئك الغزاويون إىل األرض املقدسة للراحة األخرية الذين ميوتون ع
مكرهون هو اإلسرائيليني وحماولة التغلب كل عهده من أجل عثور األرض املقدسة 

 الذي يبحثون عنها.
 

  الحاجة إلى األمن -2
إىل األمن لشخصية الشاعر يف ديوان ثالثية أطفال احلجارة كانت احلاجة 

 السطور اآلتية: تبدو يف
 قاموا...
 وانفجروا...

 واستشهدوا...

 ا قطبيةوبقينا دبب

 صّفخت أجسادها ضّد احلراره

 (19، 1988)ثالثية أطفال احلجارة، 

 

ألمن يف السطور إىل اوجدت الباحثة شكل شخصية الشاعر احلاجة 
يف ديوان ثالثية أطفال احلجارة. يف السطور  أطفال احلجارة السابقة يف قصيدة
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ميكن  السابقة، يظهر الشاعر أن سكان غزة ال يشعرون باألمن، ألهنم ال
معارضتهم إال أن مجيع أجسادهم مليئة باحلرارة إىل املوت شهيًدا ووضعها يف 
القصائد اليت كتبها. يف صور السابق هو مثل احلاجة إيل األمن حيث يريدون 
وضًعا مرحًيا، ال إكراه بأي شيء وتكون احلياة سلمية كما تضح يف تصوير 

 الشعراء.

 وكذلك يف السطور األخر  من الديوان:
 يغدو كمينا..

 كيف مّصاصة احلليب...

 إذا ما اعتتقلوها

 حتّولت سّكينا...

 (28، 1988)ثالثية أطفال احلجارة، 

 

كانت السطور السابقة يف قصيدة الغاضبون من الديوان. وهي ذات قصد 
الشاعر على تعبري عما يشعر به وإلقاءه يف قصيدة هي حاجة لألمن. القصد يف 

و عندما يلتقي سكان غزة باإلسرائيليني، سيتم استقباهلم مقتطف اآلية السابقة ه
بسكني كإشارة إىل أهنم على استعداد قضاء مجيع سكان غزة وسيطرة أرض غزة. 
األحوال املوصوف من الشاعر يف القصيدة السابقة، يبني أن احلاجة األمن مرغوبة 

ذي وقع به للغاية من قبل أهل غزة حىت ال متتلئ حياته بالقلق واالضطراب ال
 أرضهم.

 وردت أيضا يف السطور األخر  من الديوان:
 حررونا..  
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 من عقدة اخلوف فينا..

 واطردوا..

 من رؤوسنا األفيونا..

 (34، 1988)ثالثية أطفال احلجارة، 

 

توضح جزء من القصيدة السابقة وهو يف قصيدة الغاضبون من الديوان عن 
جزء القصيدة السابقة أن الغزاويني  شخصية الشاعر موقًفا مبا يشعر به. عرض من

طلبوا من اإلسرائيليني الذين عذبوهم وقتلهم، يتم حتريرهم من كل اخلوف الذي 
يظل طوال الوقت. لقد طلب أهايل غزة طرد من قاموا بتعذيبهم وعدم توليهم 
إلمارة أرض الغزة. إهنم يريدون السيطرة على حكومتهم مبا قد صمموا من قبل. 

رح يف قصيدة الشاعر فيها احلاجة لألمن يطرحها شعراء يف قصائدها. التفسري و ش
 يريدون باألمن مرة أخر  بأرض الغزة وال يطاردهم اخلوف الذي جاء كل وقت.

 

 الحاجة إلى الحب واالقتناع -3
إىل احلب واالقتناع لشخصية الشاعر يف ديوان ثالثية أطفال كانت احلاجة 
 السطور اآلتية: احلجارة تبدو يف

 
 واحد..

 يبحث يف لندن عن قصر منيف
 واحد..

 يعمل مسسار سالح..
 واحد..

 يطلب يف )البارات( ثاره..
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 واحد..
 يبحث عن عرش....وجيش..

 وإماره..
 (22، 1988ثالثية أطفال احلجارة، )

 
إىل أهنا  من الديوان أطفال احلجارة يف قصيدةتشري السطور السابقة وهي 
واالقتناع. املراد يف القصيدة السابقة هي أن غزة تتضمن وصفا للحاجة إىل احلب 

يعدون كل منهم جنود مسلحني، يطلبون التمرد و يبحثون عن اجلنود. لقد فعلوا 
الستعداد الهجوم اإلسرائيليني. تصوير شخصية الشاعر يف القصيدة السابقة هي 
دة احلاجة إىل احلب واإلقتناع، أي أن سكان غزة حيبون األرض ويريدون استعا

 أراضيهم الذي يريد اإلسرائيليون السيطرة العنف.
 وكذلك يف السطور األخر  من الديوان:
 إنّنا اهلاربون..

 من خدمة اجليش،

 فهاتوا حبالكم..

 واشنقونا...

 (31، 1988ثالثية أطفال احلجارة، )
 

 من الديوانالغاضبون  يف قصيدةالقصد من بعض السطور السابقة وهي 
شاعر يف معاجلة الوضع احلايل. تصف مقتطف القصيدة تعين وصف شخصية ال

السابقة سكان غزة، وخاصة أطفاهلم الصغار، وحيافظون أنفسهم من االنزعاج 
على أرضهم من غزة. إهنم يريدون أن يعطوا املودة واحلب من أحبائهم، وليس 
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وبة احلب املعلق واملودة. شرحت يف اآلية السابقة أن احلاجة احلب و اإلقتناع مطل
 من قبلهم وتصبح حياْتم أمجل.

 وردت أيضا يف السطور األخر  من الديوان:
 يا أحّباءنا الصغار..

 سالما..

 جعل الّله يومكم

 يا مسينا..

 من شقوق األرض اخلراب

 طلعتم..

 وزرعتم جراحنا..

 (36، 1988ثالثية أطفال احلجارة، )

 

أن أهل  ديوانمن ال الغاضبون يف قصيدةيظهر من السطور السابقة وهي 
غزة أظهروا رغبتهم يف اقتناء، وأهنم طلبوا من رمحة الرب اإلله أن يغريوا حياْتم 
املليئة بالسالم واألمن يف غزة اليت حيكموهنا، وإن كان من شقوق تدمري األرض. 
وطالبوا بعدم إظهار وإحلاق اجلرحى بشعب غزة من اإلسرائيليني. مصور من خالل 

ور أهل غزة وهم حباجة إىل احلب واإلقتناء، وهم سكان شخصية الشاعر اليت تص
 غزة يتوقون للشعور بالسالم حىت لو أعطي هلم أدىن قدر.

 وكذلك يف السطور اآلتية:

 يرمي قلما..

 يرمي كتبا..
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 يرمي حربا..

 يرمي صمغا..

 يرمي كراسات الرسم،

 وفرشاة األلوان

 تصرخ مرمي: )يا ولداه...(

 وتأخذه بني األحضان..

 (48، 1988الثية أطفال احلجارة، ث)

 يف حلظات..

 يطلع قمر من بيسان..

 يدخل وطن للزنزانة،

 يولد وطن يف العينني..

 (49، 1988ثالثية أطفال احلجارة، )

 

من  شرف يف كيمياء احلجر هادكتور  يف قصيدةيف السطور السابقة وهي 
الشعر. فاملراد  ، نظر من وجهة الشاعر عن األحداث ووضع أفكاره يف آيةالديوان

الشاعر هو وضح غضب وقيد أطفال غزة. لقد رموا كتبه وأقالمه وعالماته 
ومستلزماته املدرسية، وعانقهم والدته ألهنم مل يقدرون حتمل حياْتم كما لو أهنم 
ال ينتمون إىل أولئك الذين يأخذوا بالقوة، كما ختيلوا عندما كانوا خيتبئون يف مكان 

، بشكل حلظة ختتفي أرض غزة على الفور، يريدون أن ما ال يفعلون أي شيء
يشعروا مبودة أحبائهم. تصنف الباحثة يف هذا العرض، أن أطفال غزة حيتاجون إىل 
السباق من أجل احلب واملمتلكات، ويظهر يف وصف الشاعر الشعر، وكيف يعرب 
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أطفال غزة عن إحباطهم من خالل التخل  من لوازمهم املدرسية الستعادة 
 طفتهم شخصه احملبوب و يكون جبانبهم متاما.عا

 
 الحاجة إلى التقدير الذاتي  -4

إىل التقدير الذايت لشخصية الشاعر يف ديوان ثالثية أطفال كانت احلاجة 
 السطور اآلتية: احلجارة تبدو يف

 
 قاتلوا عّنا...

 إىل أن قتلوا...

 وبقينا يف مقاهينا..

 كبّصاق احملاره..

 (20، 1988ة، )ثالثية أطفال احلجار 

 

من الديوان، وفيها  أطفال احلجارة يف قصيدة كانت السطور السابقة
حاجة الحرتام أو التقدير لشخصية الشاعر كما وضح يف قصائده. وضح الشاعر 
يف اآليات القصيدة السابقة عن القلق الذي سرياه سكان غزة يف وضعه احلايل. 

قتلى، فقد يبق سو  غبار صغري، إهنم يشعرون بعبء ثقيل عندما ير  كثري من ال
لقد قتلواإسرائيليني سكان غزة كما يبصقون، سهل للغاية. إن احلال الذي وصفه 
الشعراء يف شخصية الشاعر هو أهنم حباجة إىل حاجة التقدير الذايت اليت يعيشها 
أهل غزة. يظهر الشاعر شعوره حيال أهل غزة الذين شعروا برغبتهم يف احرتام 

 سرائيليني مرة أخر  وال تكون فيها جرمية القتل اخلفيفة والربيئة.األرض على إ

 وكذلك يف السطور اآلتية:
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 يف حلظات..

 تظهر أرض فوق الغيم،

 ويولد وطن يف العينني..

 يف حلظات..

 تظهر حيفا.

 تظهر يافا.

 تأيت غزّة يف أمواج البحر..

 تضيء القدس،

 كمئذنة بني الشفتني..

 (44، 1988 )ثالثية أطفال احلجارة،

 

شرف يف كيمياء  دكتوراه  يف قصيدة وضح الشاعر يف  السطور السابقة
من الديوان عن أهل غزة، أن أرض غزة ستعاود الظهور مثل قبل، وجانب  احلجر

آخر نشأت من غزة كأن أمواج البحر تغرق كل شيء ويرتفع ضوء اوروساليم مثل 
من شخصية الشاعر، كيف  الربج الظاهر بني شفتني. تر  الباحثة يف العرض

يكتب الشاعر مشاعره يف القصيدة. تر  الباحثة أيًضا بأن وصف الشاعر حباجة 
إىل شعور االحرتام من قبل اآلخرين. شعر سكان غزة أهنم خدعوا من قبل 
اإلسرائيليني، وقد أظهروا حلظة جناحهم ضد إسرائيل، لكنهم كانوا ال يزالون حتت 

يقدرون كفاح حماربة غزة يف أيديهم. لذلك حيتاجون ضغط إسرائيلي. وكأهنم ال 
 إىل ضرورة احرتامهم حىت ال يتعرضوا للمضايقة بسبب اخللط ووضعهم احلايل.
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 الحاجة إلى التحقيق الذاتي -5
إىل التحقيق الذايت لشخصية الشاعر يف ديوان ثالثية أطفال كانت احلاجة 
 السطور اآلتية: احلجارة تبدو يف

 
 يانات..اه.. يا جيل اخل

 سوف جيتاحك..مهما أبطأ التاريخ..
 أطفال احلجاره..
 (23، 1988)ثالثية أطفال احلجارة، 

 
، هو من الديوانأطفال احلجارة يف قصيدة املراد من السطور السابقة وهي 

أن سكان غزة )أطفال حيملون احلجارة( هلجومهم و ال يبالون بالوقت، لقد أرادوا 
شيء الستعادة أرض غزة اليت أحبوها. من شخصية  إال اهلجوم واجملازفة بكل

الشاعر يف الشعر السابقة ملا حدث يف ذلك الوقت، فقد اتضح أن سكان غزة 
حاولوا على دفاع أرض غزة اليت يعيشون فيها من تصميم اهلجمات ألشخاص 

 الذين جعلوهم العيش بال مرحية وسلمية.
 وردت أيضا يف السطور األخر  من الديوان:

 وا..إضرب
 إضربوا..
 بكّل قواكم
 واحزموا أمركم
 وال تسألونا...
 (30، 1988)ثالثية أطفال احلجارة، 

 
النية يشعر هبا الشاعر يف  الغاضبونيف قصيدة يف السطور السابقة وهي 

الظروف اليت وصفها حتدث من القصائد. الغرض من بعض اآليات السابقة هو 
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ملهامجة أولئك ملن يريدون أن يستأل أرض  اختاذ وقرار أطفال غزة بتعبئة كل قوْتم
غزة )اإلسرائيليون(. يضربون بطاقتهم من أجل استعادة حياْتم مرحية دون 
اضطرابات خارجية. املراد هو يريد أطفال غزة حياْتم يف أماكن راحة باحملاولة 

 .تحقيق الذايتالأو  تقدير الذايتالوحتقيق كل شيء، أي احلاجة إىل 

 خر  من الديوان:ويف السطور األ
 حنن موتى..

 ال ميلكون ضرحيا

 ويتامى..

 ال ميلكون عيونا

 قد لزمنا حجورنا..

 وطلبنا منكم

 أن تقاتلوا التنينا..

 قد صغرنا، أمامكم

 ألف قرن..

 (32، 1988ثالثية أطفال احلجارة، )

 

، قصد الشاعر من الديواناالغاضبون يف قصيدة يف السطور السابقة وهي 
مراد اجلمل يف مقتطفات القصيدة هو بأن الناس واألطفال أهنم لقوا وصف احلايل. 

حتفهم على الفور وال األرض املقدسة لدفن الناس الذين ماتوا بيد إسرائيل وال 
يزالون قيد احلياة بأي شرط. إهنم يبقون متحدين يف القتال وقتل أولئك الذين قتلوا 

ة أراضيهم. يف هذا العرض، عديد من سكان غزة، هم إسرائيليني من أجل سيطر 
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يعربون أهل غزة ويعبئون كل إحتماهلم للوصول إىل نقطة حتقيق أنفسهم. حيث 
 يرضي الناس حلياْتم.

 وكذلك يف السطور الـآتية:
 واستعّدوا

 لتقطفوا الزيتونا

 إّن هذا العصر اليهوديّ 

م..  وهه

 سوف ينهار..

 لو ملكنا اليقينا...

 (38 ،1988ثالثية أطفال احلجارة، )
 
عن شخصية الشاعر،  الغاضبون يف قصيدةوصفت السطور السابقة وهي 

وكيف وصف مشاعره عند حدوث الوضع وما يعتقده الشاعر. املراد من الشعر 
السابقة هو يعدون سكان غزة أنفسهم للشجاعة يف قتال أعدائهم اإلسرائيليني. 

وينهارون عند يتأكد إهنم يعتقدون أبن الذين يريدون بأخذ غزة بالقوة وجمانا، 
الناس أهنم قادرين وقويني على حماربة إسرائيليني إلنقاذ أرضهم يف غزة. حتلل 
الباحثة يف هذا العرض بأن الشاعر كتب القصيدة لينقل رسالة مفادها عن سكان 
غزة يفعلون وسعهم حىت يضحون حبياْتم وتستقر أرضهم يف غزة مرة أخر  ومل 

أن يكونوا أحرارًا ويفعلوا ما يريدون دون إضطراب،  يعد أي إزعاج. إهنم يريدون
 ويتم تضمني هذه اإلجراءات يف حتقيق الذات نفسه.
 وردت أيضا يف السطور األخر  من الديوان:
 يرمي حجرا..
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 أو حجرين..

 يقطع أفعى إسرائيل إىل نصفني

 ميضغ حلم الدبّابات،

 ويأتينا..

 من غري يدين..

 (43، 1988ثالثية أطفال احلجارة، )

 

تفسري دكتوراه شرف يف كيمياء احلجر يف قصيدة يف السطور السابقة وهي 
هجوم سكان غزة بإلقاء احلجارة، وقطعوا إسرائيليني إىل قطعتني وحتد  الغزيون 
بإمكاهنم أن يقبضوا دون استخدام يديهم املليئة بلحوم الثعبان اليت قطع سكان 

عر، كيف شعر عند التعامل مع غزة إىل أشالء.هذا التعرض من شخصية الشا
املوقف من القصائد السابقة. من اقتباس القصيدة السابقة، هو يريد سكان غزة 
لتحقيق الذات وحاجة إرضاء أنفسهم يف بقائهم. إهنم يستعدوا للقيام بأمل 

 املعادون هلا ولن جيعلوا فوضى أرض غزة.

 وذكر أيضا يف السطور األخر  من الديوان:
 القرنني.كاإلسكندر ذي 

 خيلع أبواب التاريخ،

 وينهي عصر احلّشاشني،

 ويقفل سوق القّوادين،

 ويقطع أيدي املرتزقني،

 ويلقي تركة أهل الكهف،
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 عن الكتفني...

 (46، 1988ثالثية أطفال احلجارة، )

 

دكتوراه شرف يف كيمياء  يف قصيدةالغرض من السطور السابقة وهي 
ني، ضد الذين يزعجون حياته والذي هو وصف نضال إسكنداري ذول قرناحلجر 

جيعلونه غري مرتاح يف القيام باألنشطة اليومية، املعرب عنها يف القصيدة السابقة، 
ميكن رفع احلضارة أي حظر وجود قتل وقطع أيدي اجلنود الذي دفعوا ملكاسب 
شخصية. ويتضح من شخصية الشاعر عندما يشعر الشاعر بالوضع. من التفسري 

اجة لتحقيق الذات من قبل اسكنداري ذول قرنني وإرضاء نفسه تالحظ بأنه ح
 حملارب يزعجون حياته ليبذل كل طاقته وإمكاناته لتحقيق كل شيء.

 ويف السطور األخر  من الديوان:
 يرمي حجر الثورةز.

 حيت يسقط هخر فاشسيّت..

 من فاشست العصر

 يرمي..

 يرمي..

 يرمي..

 (54، 1988ثالثية أطفال احلجارة، )

 

، يف قصيدة دكتوراه شرف يف كيمياء احلجررأينا يف السطور السابقة وهي 
من وجهة الشاعر ملشاعره وأفكاره يف كتابة قصيدة فيها شخصية الشاعر. القصد 
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يف مقتطف القصيدة السابقة الوصف بأن سكان غزة بروح إهتماسا عاليا يقاتلون 
ن ألجل رمي احلجارة إىل ألجل غزة، واليت مل تعد آمنة ومأمونة. إهنم جيتهدو 

حتسني حياْتم مثل قبل، حبيث مل يعد أمساء للفشلوا على هذه أرض غزة. يوضح 
العرض من شخصية الشاعر، وصف سكان غزة بتحقيق الذات. إهنم جيتهدون 
على محاية أرضهم احملبوبة، وال يريدون أن يزعجهم باستمرار األشخاص ما ال 

 مشاعر هلم.

 األخر  من الديوان: وردت أيضا يف السطور
 من هو هذا الولد الباحث

 عن أزهار احلب..

 وعن مشس اإلنسان؟

 من هو هذا الولد املشتعل العينني..

 كاهلة اليونان..

 (58، 1988ثالثية أطفال احلجارة، )

... 

 وتسأل عنه عصافري خلف القضبان..

 من هو هذا األيت..

 من أوجاع الشمع..

 ومن كتب الرهبان..

 (60، 1988طفال احلجارة، ثالثية أ)

.... 

 من هو هذا الولد
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 التبدأ يف عينيه..

 بدايات األكوان؟

 من هو؟

 (61، 1988ثالثية أطفال احلجارة، )

... 

 من هو هذا الطفالهلارب من شلل األطفال،

 ومن سوس الكلمات؟

 من هو؟

 هذا الطافشمن مزبلة الصرب..

 ومن لغة األموات؟..

 تسأل صخف العامل،

 مثل الوردة... كيف صيبّ 

 ميحو العامل باملمحاة؟؟..

 (62، 1988ثالثية أطفال احلجارة، )

... 

 تسأل صحف من أمريكا

 كيف صيّب غزّاوّي،

 حيفاوّي،

 عّكاوّي،

 نابلسّي،
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 يقلب شاحنة التاريخ،

 ويكسر بّللور التوراة؟؟...

 (63، 1988ثالثية أطفال احلجارة، )

 

 راه شرف يف كيمياء احلجر،يف قصيدة دكتو يف السطور السابقة وهي 
يصف ما يشعر به الشاعر يف شخصيته. حياول الشاعر أن يصف بشكل شاعري، 
حيث توضح االقتباسات املذكورة السابقة عن أهل غزة وشعب إسرائيل، يسألوا 
بعضهم لبعض أسئلة عن وجود صيب قيل أنه نيب. إهنم خيمنون بعضهم لبعض من 

من كنعن. إهنم يريدون أن يعرفوا الصيب الذي الصيب الذي ستكون النيب وجييئ 
سيصبح النيب. لقد طلبوا مجيع الصحف ومعلوماته يصفه الصيب كالوردة عند ظهر 

 شخ  عليها يشعر بالراحة سبب من مجاله.

يوضح تفسري  السطور السابقة أنه يف الشخصية، ي ر  من قدرة الشاعر يف 
بأهنم رائع، ألنه يقال إن الصيب استجاب القصة اليت تصور كما يشعرون الناس 

يلعب التاريخ، ويريدون معرفة شخ  والذي يقوم بذلك. يتم تضمني هذا هي 
احلاجة إىل حتقيق الذات. ويستمر الناس يف البحث عن صيب يعتقد أن يتغري 

 ْتم من بذل مجيع طاقتهم لتحقيقه.حيا

 التحقيق الذاتي لشخصية الشاعر  العوامل التي تؤثر -ج
إىل نظرية الشخصية ألبراهم ماسلو يف سيكولوجية األدب، هناك العوامل اليت بالنسبة 

فعرضها  تؤثر التحقيق الذايت لشخصية الشاعر يف ديوان ثالثية أطفال احلجارة
 وحتليلها كما يلي:

 
 



53 
 

 

 تبدو يف بعض السطور ااآلتية:
 (19، ص.1988وما يف يدهم إال احلجاره....)ثالثية أطفال احلجارة، 

 (20، ص.1988ا...إىل أن قتلوا...) ثالثية أطفال احلجارة، قاتلو 
 (23، ص.1988مهما أبطأ التاريخ...) ثالثية أطفال احلجارة، -سوف جيتاحك

 
العوامل اليت تؤثر التحقيق الذايت لشخصية الشاعر يف سطور وجدت الباحثة 

 هذه من أجزاء يف  السابقة يف قصيدة أطفال احلجارة يف ديوان ثالثية أطفال احلجارة.
 لصب الشاعر على تؤثر العوامل من العديد أن الشاعر شخصية يف يبدو القصائد،
 هناك يكن مل أنه وأطفال، بالغني غزة، أهل الشاعر ووصف. كتاباته  يف عواطفه
 الشاعر، شخصية يف أنه نر  أن ميكننا هنا. خطوته يف حجرًا حيمل ال واحد شخ 
 من اهلجمات مواجهة يف االستسالم وعدم وة،بق والقتال بالثقة، شعور هناك
  .إسرائيل

 كل  كتابة  الشاعر شخصية يف أثرت اليت العوامل من كان  املؤلف، خلفية على
  والعرب، إسرائيل بني أيام ستة استمرت حرب نشوب أي الديوان، هذا يف مشاعره
 .سيناء جزيرة وشبه غزة قطاع احتالل. أحدهم مع هبا فازت قد إسرائيل كانت
 كما.  الطرق بكل منطقتهم عن الدفاع يف غزة أهايل نضال املؤلف يصف لذلك،
 لديهم عما رضاهم عدم بسبب إمكاناْتم كل  غزة سكان طور كيف  الشاعر وصف
 .أرادوا ما حتقيق وأرادوا بالفعل،
 

 وكذلك يف السطور األخري من الديوان:
 (30. ص.1988احلجارة،  إضربوا..بكل قوامكم...واحزموا أمركم..) ثالثية أطفال 

 (31. ص.1988إننا اهلاربون...من خدمة اجليش،) ثالثية أطفال احلجارة، 

 (34. ص.1988حررونا...م عقدة اخلوف فينا..) ثالثية أطفال احلجارة، 
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 (36. ص.1988طلعتم...وزرعتم جراحنا...) ثالثية أطفال احلجارة، 

 
لغاضبون من الديوان تعين القصد من بعض السطور السابقة وهي يف قصيدة ا 

 - النضال يواصلون غزة أطفال أن الشاعر شخصية تكشف أعاله، اآليات يف
. اآلخرين واحتالل سيطرة حتت مناطقهم كانت  إذا يريدون ال إهنم. هناية بال والقتال
 يريد واحلب، باألمان الشعور إىل يفتقرون يزالون وال أنفسهم يرضون ال يزالون ال إهنم
 أن يف يرغبوا مل. عليها حيصلوا وأن إليهم أقرب هم من مبحبة يشعروا أن ةغز  أطفال
 بآالف عليهم واهلجوم إزعاجهم خالل من لديهم ما ببساطة اإلسرائيليون يأخذ
 إىل غزة أهايل تدفع اليت العوامل أحد وهذا. أراضيهم على للسيطرة املرسلة القوات
 .الشاعر بلق من الديوان هذا يف املكتوب أنفسهم حتقيق

. احلدث يف بذلك شعر الذي الشاعر شخصية مع الشاعر يوضحه ما وهذا
 وهزمية العرب ملهامجة القتالية ودباباْتا حمركاْتا نشر على اإلسرائيلية القوات توافدت
 ميكن واليت العرب يف مناطق عدة احتالل يف إسرائيل رغبة عرقلت اليت العربية اجليوش
 .بقوْتا العريب اجليش تشل أن افاملط هناية يف إلسرائيل
 

لشخصية  الذايتأشكال وعوامل اليت تؤثر على التحقيق ولتسهيل فهم عدد 
، عرضتها الشاعر يف ديوان ثالثية أطفال احلجارة عند نزار قباين بنظر أبراهم مسلو

 سم البياين التايل:الباحثة بالر 
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 يق الذايت لشخصية الشاعرالتحق  وعوامل اليت تؤثر أشكال. 1الرسم البياين 
 يف ديوان ثالثية أطفال احلجارة 

 
 عّدة البيانات

 التحقيق الذاتيأشكال 

 (1) احلاجة الفسيولوجية
 (3) احلاجة إىل األمن

 (4) احلاجة إىل احلب واالقتناع
 (2) احلاجة إىل التقدير الذايت
 (8) احلاجة إىل التحقيق الذايت

يق التحق عوامل التي تؤثر
 الذاتي 

 (7) الفشل والنق 
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 الرابع بابال
 االختتام

  الخالصة -أ
اجات ميكن أن يلّخ  أن نظرية احل، بناء على البحث الذي أجرتهه الباحثة

احلجارة إىل التحقيق الذايت عند ماسلو يف جوانب الشخصية يف ديوان ثالثية أطفال 
ث أجرت الباحثة تلك املستويات اجات. ويف هذا البحهناك مخسة مستويات للح

يف ديوان ثالثية أطفال احلجارة يف ضوء نفسية الشاعر  والعوامل اليت تؤثر اخلمسة
ألجل حتقيق ذات الشخ  اليت تدل عليها األبيات الشعرية الواردة يف ذلك 

 :الشاعرالديوان. نظرا لنفسية 
احلاجة  اجات ملاسلو، وهي:مخسة مستويات احل الباحثة األشكال وجدت  -1

، (4) احلب واإلقتناء إىل ، احلاجة(3) األمن إىل احلاجة، (1) الفسيولوجية
يف مستويات . (8) التحقيق الذايتإىل ، احلاجة (2) تقدير الذايتال إىل احلاجة
ا الباحثة البيانات اليت مت العثور عليها هي احلاجة احل اجات اخلمسة اليت وجدْته

أن تعرف قدرة  التحقيق الذايت هي اليت تستطيعإىل التحقيق الذايت. ألن حاجة 
 اجاته حىت تظهر إمكانات ومواهب شخ  يف نفسه.شخ  على تلبية ح

التحقيق الذايت لشخصية الشاعر يف ديوان ثالثية أطفال  اليت تؤثرالعوامل  -2
 النق  والفشل يف حياته. حتتوي على الشعر  احلجارة
 

 االقتراحات -ب
الباحثة يف هذا البحث هي أن ماسلو ال يضع اليت تقدمها  البحث التوصية

شخًصا يف جانب واحد فقط، ولكن يف جوانب عديدة، هبدف اكتشاف 
ت يف نفسه. لذلك اإلمكانات البشرية. ألنه ماسلو ير  أن كل اإلنسان له إمكانا

وإذا كان كل اجات البشرية الستكشاف وإثبات تلك اإلمكانات. جيب تلبية احل
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شكل متزايد، فإن هذا البلد سوف يتقدم أكثر فأكثر مع مرور هذا يسري ويتطور ب
 الوقت.
 للمعلمني -1

دور املعلمون ليس تعليم الطالب فقط، ولكن تقدمي املزيد من املعارف 
املتعلقة بتطوير إمكانات الطالب ومواهبهم. وكذلك ال بد أن يفهم املعلمون 

 أيًضا احتياجات الطالب بطريقة مناسبة.
 للطالب -2

الب ليس استماع  إىل الدرس والقيام بالواجب يف املدرسة فقط. دور الط
ولكن جيب عليهم أيضا النشاط يف تطوير مواهبهم وإمكانياْتم بنشاط من 
خالل املمارسة واألداء أمام الناس من خالل تلبية االحتياجات اليت 
 حيتاجوهنا. وبالتايل، ميكن للبشر تلبية احتياجاْتم وإظهار أن لديهم مواهب

 يف أنفسهم.
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