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 استهالل
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 مستخلص البحث

. الصراع الباطين لشخصية حسناء ىف رواية 06003361 أحمد فؤاد عرفان الدين،
نوميدوس: أنا العاشق السيء احلظ ليامسن حسن )دراسة حتليلة سيكولوجية أدبية عند 

ية جامعة نساناإلسيغموند فرويد(. البحث اجلامعي. قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم 
 مالك إبراهيم ماالنج.االسالمية احلكومية موالنا 

 : الصراع الباطين، سيكولوجية أدبية، حتليل النفس، الدفاع عن النفس. الكلمة الرئيسية

 علم أن املؤكد من. سيكولوجية وعلم األدبية علوم بني مزيجسيكولوجية أديبية هي علم الذي 
 الواردة النفسية وأ النفسية اجلوانب أمهية يف النظر خالل من األدبية أعمال حتليل هو أدبية سيكولوجية

اسة األدبية. ويستخدم ىف هذا البحث در  األعمالفيه. ميكننا أن نفهم سلوك ونشاط الشخصية ىف 
 عند نظرية سيغموند فرويد. سيكولوجية أدبية عن الصراع الباطين لشخصية حسناء

ا نوميدوس: أن( الصراع الباطين لشخصية حسناء ىف رواية 0قصد هذا البحث لوصف عن )
( العوامل اليت تسبب الصراع الباطين 6العاشق السيء احلظ ليامسن حسن عند سيغموند فرويد، )

في . هذا البحث هو البحث الكيلشخصية حسناء الباطين الصراع شكل اختتام( و 0لشخصية حسناء )
بيانات هي طريقة ل الالوصفي. واستخدم الباحث طريقة مجع البيانات القراءة والكتابة. أما طريقة حتلي

 .حتليل البحث ميلس وهوبرمن اليت تتكون من اخنفاض البيانات وعرض البيانات واستخالص النتائج

( الصراع الباطين لشخصية حسناء ىف رواية نوميدوس: 0أما نتائج البحث من هذا البحث هي )
شكالت، امل رتدد ىف توجيهحقق، الأنا العاشق السيء احلظ ليامسن حسن يتكون من االرادة اليت مل يت

واخلارجية.  الداخلية الصراع الباطين تتكون من عامليت ( العوامل اليت تسبب6) باخلوف دائما الشعورو 
 نالقاهرة. أما العوامل اخلارجية تتكون م إىلالذهاب ساؤل، و العوامل الداخلية تتكون من الشعور بالت

( وجهد شخصية حسناء الختتام 0واحلقد ىف املاضى ) ، وال تعلمها جدهتا الصالة،اللقاء مع عمر
 صراعها الباطين يتكون من القمع، والعقلنة، واسقاط، وتسامي.
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ABSTRAK 

Irfanuddin, Ahmad Fuad (2020). Konflik Batin Tokoh Hasna dalam Novel 

Nomidus : Ana al-Asyiq as-Sayyi al-Haddhi Karya Yasmin Hasan 

(Studi Analisis Psikologi Sastra Sigmund Freud). Skripsi. Jurusan 

Bahasa dan Sastra Arab. Fakultas Humaniora. Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Kata Kunci  : Konflik Batin, Psikologi Sastra, Psikoanalisis, Mekanisme Pertahanan 

Diri. 

 

Psikologi sastra merupakan gabungan antara ilmu sastra dan psikologi.  

Secara definitif, psikologi sastra adalah analisis terhadap karya sastra dengan 

mempertimbangkan relevansi aspek-aspek psikologis atau kejiwaan yang terkandung 

di dalamnya. Pada penelitian ini, digunakan teori psikologi sastra tentang konflik 

batin yang dialami tokoh Hasna dengan perspektif Sigmund Freud. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) Bentuk konflik batin yang 

dialami Tokoh Hasna dalam Novel Nomidus Ana al-Asyiq as-Sayyi al-Haddhi Karya 

Yasmin Hasan berdasarkan perspektif Sigmund Freud. (2) Faktor-faktor penyebab 

konflik batin yang dialami Tokoh Hasna dalam novel Nomidus Ana al-Asyiq as-Sayyi 

al-Haddhi Karya Yasmin Hasan (3) Bentuk penyelesaian konflik batin dari Tokoh 

Hasna dalam novel dalam novel Nomidus Ana al-Asyiq as-Sayyi al-Haddhi Karya 

Yasmin Hasan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif.  Peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data baca dan tulis. Adapun untuk menganalisis 

data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data Miles dan Huberman yang 

terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.  

Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) Bentuk-bentuk konflik batin yang 

dialami tokoh Hasna dalam novel Nomidus Ana al-Asyiq as-Sayyi al-Haddhi Karya 

Yasmin Hasan terdiri dari harapan yang tidak tercapai, ragu-ragu dalam menghadapi 

permasalahan, dan selalu merasa takut (2) Faktor penyebab konflik batin yang 

dialami tokoh Hasna terdiri dari Faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

diantaranya rasa ingin tahu dari tokoh Hasna, serta kepergiannya ke Kairo. Adapun 

faktor eksternal diantaranya pertemuan dengan Umar, dendam di masa lalu dan 

Neneknya tidak pernah mengajarinya (3) Bentuk penyelesaian konflik  dari Tokoh 

Hasna terdiri dari sublimasi, represi, apatis dan rasionalisasi.  
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ABSTRACT 
Irfanuddin, Ahmad Fuad (2020). The Inner Struggles of Hasna’s Character in 

Numidus’s Novel: I am the Unfortunate Lover by Yasmine Hassan (a 

Literary Psychoanalytic Study by Sigmund Freud). Thesis. Arabic 

Language and Literature, Faculty of Humanities. State Islamic 

University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Keyword : Inner Strugle, Psychology of Literature, Psychoanalytic, Defense 

Mechanism. 

  

Psychology of literature is a combination of literary studies and psychology.  

Definitively, psychology of literature is an analysis of literary works by considering 

the relevance of psychological aspects. In this study, the psychology theory used is 

about inner conflicts experienced by Hasna figures with Sigmund Freud's 

perspective. 

 This study aims to describe (1) the forms of inner conflict experienced by 

Hasna character in the novel Nomidus Ana al-Asyiq as-Sayyi al-Haddhi by Yasmin 

Hasan through the perspective of Sigmund Freud, (2) Factors that cause inner conflict 

experienced by Hasna in the novel Nomidus Ana al-Asyiq as-Sayyi al-Haddhi by 

Yasmin Hasa, (3) forms of inner conflict resolution from Hasna character in the novel 

of Nomidus Ana al-Asyiq as-  Sayyi al-Haddhi by Yasmin Hasan.  This research is a 

descriptive qualitative research.  Researcher uses read-write data collection 

techniques.  For analyzing data, researcher employs Miles and Huberman's data 

collection techniques which consisted of data reduction, data presentation, and 

conclusion.   

 The results of this study are (1) The forms of inner conflict experienced by 

Hasna figures in the novel Nomidus Ana al-Asyiq as-Sayyi al-Haddhi by Yasmin 

Hasan consists of unreachable hopes, hesitations in dealing with problems, and 

always feeling scared. (2) Factors that cause inner conflicts experienced by Hasna 

figures consist of internal and external factors.  Internal factors include curiosity from 

Hasna figures, and his departure to Cairo. The external factors include meeting with 

Umar, revenge in the past and his grandmother never taught him. (3) The form of 

conflict resolution from the Hasna figure consisted of sublimation, repression, apathy 

and rationalization. 
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 الفصل األول
 مقدمة

 البحث  خلفية .أ
نفسية  ة. و هي تتعلق مع جوانبيدبية هي مرأة أو متثيل للحياة اإلنساناأل األعمال

 احلصول بعدموقع شبه واع. و  ية. ألهنا نتائج من أحوال نفسية املؤلف وفكره ىفاإلنسان
. استنادا األديب أعمال شكل يف بوعي معني شكل يف سكبه سيتم واضح، منوذج على
 دبية.األ ألعمالاؤلف لديها تأثري مهم ىف تأليف نعلم أن نفسية امل ،تعريف السابق إىل

 األحداث افيه حتدث اليت يواقع عامل حدى أعمال األدبية، هيالرواية كإ
 والواقع تماعياالج الواقع. هبا ويقومون أو األشخاص البشر هلا يتعرض اليت والسلوكيات

 على الروايات إىل اإلشارة عند اغالب نسمعها اليت املوضوعات هي الديين والواقع النفسي
ناء خطة ن  لبشيئان األساسا. والصراع هو شيء ضروري ىف القصة، احلياة حقيقة أهنا

 القصة مها الصراع والذروة. إذا مل يكن ىف القصة الصراع أو الذروة فتلك القصة فارغة. 
بني أجزاء  رغبتني أو أكثر. وهنا صراعتعارض بني دافعني أو نزعتني أو الصراع لغة 

يازها ، مما يسبب للشخصية احلرية واالرباك والرتدد ىف احنالشخصية أو مكوناهتا أو أجهزهتا
 األعمال(. وأكثر من 610ص.  ،0000أي من لرتضيه ونتجاهل األخر )طه،  إىل

دها خاصة عن الصراع الباطين لشخصية ىف القصة أح ،األدبية ارتفعت القصة عن الصراع
 أنا العاشق السيئ احلظ ليامسن حسن. :الرواية نوميدوس

حدى الرواية اليت كتبتها يامسن هي إ احلظأنا العاشق السيئ  :الرواية نوميدوس
ىف هذه  يةشخصية الرئيسواجلن. و  حكت هذه الرواية قصة احلب بني اإلنسان .حسن

اجلن.  هو من عبد حربيت ملك ،ىف احلقيقةهو من اجلن. ، و الرواية هي نوميدوس احلكيم
والد حسناء. راقب نوميدوس حسناء منذ  إىلحسناء الن حربيت لديه حسد لقتل أمر و 

  ولكن بطول زمن وقع  نوميدوس ىف احلب إليها. ،طفلها
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صة خاصة دته شخصية ىف القهذه الرواية عن الصراع الباطين الذي شهىف وحتكى 
عرت شمنامها. ىف  اشخص شهدت حسناء احللم الغريبة كل يوم ورأتشخصية حسناء. 

. حللماما الفائدة من ذلك لكنه مل يعلم من رأى ىف منامها و حسناء باخلواطر كل يوم و 
 ، جتد نفسها ىف مصرحد حلمهاوىف أ وشعرت حسناء باالنزعاج الشديد كل يوم. 

ث مصر الكتشاف ما حد إىلقررت حسناء للرحيل  بعد ذلك احللم. وتعجبت حسناء
رددت حسناء ت ،غريبة. ىف البدايةالاختربت حسناء األشياء  ،مصر إىل. حني رحلت هبا

ا نه. ولكن أن ما حدثت هباستيقظت ما وظنت أهنا ىف احللم الطويل و عما حدثت هب
  ليس حلم.واقعي و 

الصراع الباطين أو الداخلي هو الصراع الذي يدور قال الدكتور فرج عبد القادر أن 
ينشأ  أو هو الصراع الذي ثة وهي األنا واهلو واالنا العايلرحاه بني جوانب النفس الثال

(. والصراع الباطين هو شيئ ضروري، فكل منا 623ص.  ،0000داخل النفس )طه, 
 قد شهد هذا النوع من الصراع بدرجاته ومستوياته املختلفة.

دم الباحث نظرية حتليل النفس عند سيغموند فرويد لبحث عن صراع الباطين استخ
ق اليت أحد معنيني يعىن الطري إىللشخصية حسناء. أما مصطلح حتليل النفس نقصد 

اتبعها فرويد لعالج مرضاه ومعىن األخر جمموعة النظريات اليت وصل إليها فرويد فيما 
 إىل(. وىف هذا البحث نقصد 20ص. 6301)جالل،  اإلنسانيتعلق بتكوين نفس 

م النفس لسيغموند فرويد العناصر الثالثة ىف عل حتليل النفسالتعريف الثاين. يشرح 
مل . ترتبط هذه الثالثة بعضها بعضا وتشكيل جمالعايلالبشري وهي اهلو واألنا واألنا 

 (. 030ص.   ،6330السلوك البشري والذي هو نتائج تفاعل الثالثة )إيندراسوارا، 
هناك ستة جوانب ىف نظرية حتليل النفس سيغموند فرويد، وهي نظرية الشخصية 
حتليل النفس وهيكل الشخصية وديناميات الشخصية وآلية الدفاع عن النفس وتصنيف 

ت . أما تركيز هذا البحث ىف آلية الدفاع عن النفس. حدثاجلنسية احلياة نظريةالعاطفة و 
دال عنه. شيء أخر ب إىلآلية الدفاع عن النفس بسبب الرغبة أو االحساس بالتبديل 
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ا عنها شخص دفاع الالوعي إىلوقال فرويد أن مصطلح آلية الدفاع عن النفس يشري 
 (. 60ص.  6303، )ميندروف اخلارجية التهديدات من حتمي اآللية هذهضد القلق. 

. وينقسم نساناإلالبيانات السابقة، آلية الدفاع هي مسة قوية ىف نفس  إىلاستنادا 
تحويل، لاسقاط، و التسامي، واإلألية الدفاع عن النفس على تسعة أقسام وهي القمع، و 

النمطية  والبوالق اخليالرتاجع، والعدوان والالمباالة، و التشكيل، و التفاعل العقلنة، و الو 
 (.06ص. ،6303)ميندروف، 

شخصية "الصراع الباطني لاختار الباحث موضوع البحث  ،نظرا من البيان السابق
السيئ الحظ لياسمن حسن )دراسة تحليلية  العاشقحسناء فى رواية نوميدوس: أنا 

 ألن هذه الرواية حكت عن الصراع الباطينسيكولوجية أدبية عند سيغموند فرويد" 
 و الصراع الباطين لشخصية ىف القصة هو شيئ مهتم للبحث. الذي شهدته حسناء.

 
 البحث أسئلة .ب

كيف الصراع الباطنىي لشخصية حسناء ىف رواية نوميدوس:أنا العاشق السيئ احلظ  .0
 ليامسن حسن ؟

ما العوامل اليت تسبب الصراع الباطين لشخصية حسناء ىف رواية نوميدوس: أنا  .6
 العاشق السيئ احلظ ليامسن حسن؟

صراعها الباطين ىف رواية نوميدوس:أنا  حسناء الختتام شخصية يسعىكيف  .0
 العاشق السيئ احلظ ليامسن حسن ؟

 
 البحث أهداف .ج

السيئ احلظ  شقاملعرفة الصراع الباطين لشخصية حسناء ىف رواية نوميدوس:أنا الع .0
 ليامسن حسن.
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يدوس:أنا لشخصية حسناء ىف رواية نومملعرفة العوامل اليت تسبب الصراع الباطين  .6
 شق السيئ احلظ ليامسن حسن.االع

ملعرفة سعي حسناء الختتام صراعها الباطين ىف رواية نوميدوس:أنا العاشق السيئ  .0
 احلظ ليامسن حسن.

  
 البحثفوائد  .د

 وفوائد ةالنظري ومها فوائد ،فائدتني من هذا البحث سينقسم الباحث على
 ، فيما يأيت :التطبيقية

 الفوائد النظرية .(أ
من نتائج هذا البحث للبناء أو لتطور العلم ىف جمال اللغة راجيا 

 واألدب خاصة ىف علم السيكولوجية أدبية.
 ةالفوائد التطبيقي .(ب

زيادة املعلومات ومرجع البحث للباحثني ىف يرجى من هذا البحث 
دخل تفهيم القراء عن حتليل الصراع الباطين مب األخرىاملستقبل. والفوائد 

 األدبية. األعمال السكولوجية أدبية ىف
 

 البحث حدود  .ه
 نخارج البحث. ويكو  إىلسع ال يوا حدد الباحث ىف هذا البحث لكي 

حدد الباحث على الصراع الباطين الذي شهدته  و موجها. اواضح البحثهذا 
شخصية حسناء ىف رواية نوميدوس أنا العاشق السيئ احلظ. و استخدم الباحث 

 النظرية سيكولوجية أدبية عند سيغموند فرويد.
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 السابقات الدراسات  .و
الصراع الباطين لشخصية بدور يف رواية "زينة" لنوال السعداوى ( 6301زمزمي ) .0

شخصية ل عن صراع الباطين هذه الدراسات حبثت. حتليلية سيكولوجيا()دراسة 
. يستخدم هذا البحث املنهج البحث بدور يف رواية "زينة" لنوال السعداوى

ة بدور ىف الشخصيالكيفي الوصفي. أما نتائج البحث ىف هذا البحث يعىن 
كأحد الشخصية الرئيسية هلا دور أكثر من رواية زينة لنوال السعدوي  

 ، من الدوائر احملرتمة، ولديها جسم قصري والدهون وذكي.األخرىالشخصيات 
الصراع الباطين عند مرمي يف رواية ألف مشس   (6300وي عتيقة )يد ،املكرمة .6

 نهذه الدراسة لبحث ع تحبث. مشرقة خلالد حسيين )دراسة أدبية نفسية(
ذا ألف مشس مشرقة خلالد حسيين. يستخدم ه روايةصراع الباطين عند مرمي ىف 

ل البيانات. سيغمون فرود لتحليهج البحث الكيفي الوصفي ونظرية البحث املن
البيانات تدل على الصراع الباطين عند  01( نوجد 0أما نتائج البحث يعىن 

البيانات  0 ،مرمي. و جيمع ذلك الصراع الباطين عل البيانني ىف الصراع القريب
ل وجد الباحث مخسة عوامبعيد. -البيانات الصراع القريب 06البعيد و الصراع 

انية ، عامل العدو  ناتعوامل تعارض وفًقا لسيغموند فرويد ، وهي بيان 2من 
بيانات عامل  2بيانات عامل الشخصية ، و 2ة ، وعامل اخلسار  ة واحدةوبيان

 بيانات عامل السلوك 0العجز ، و
( باملوضوع الصراع الباطين لشخصية أنا ىف 6300شرح, ديانا نافيتا شرح ) .0

رواية لعلي تركستاين لنجيب الكيالين )حبث علمي األدب النفسي(. هذا 
ث بنوع البحث حتليل األديب. أما نتائج ىف هذا البحالبحث هو حبث الكيفي 

نجيب الكيالين ل .( الصراع الباطين لشخصية أنا ىف رواية لعلي تركستاين0هي : 
.( عوامل الصراع 6االجحام. -والصراع االقدام االجحام-هي الصراع االجحام
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، ياءوالض ،الباطين لشخصية أنا ىف رواية لعلي تركسناين هي االعتداء
 والضعف. ،واملعرف ،والشخصية

 ية يف رواية حكاية حبالصراع الباطين لشخصية الرئيس( 6300) شافيانيت .1
 تحبث .دراسة حتليلية سيكولوجية أدبية عند سغمون فرويد: يبيئلغازي القص

الصراع الباطين للشخص الرئيسي يف رواية "أشواك" لسيد  عن الدراسةهذه 
تبة. . تستخدم هذه الدراسة الدراسة املكدراسة حتليلية سيكولوجية أدبية :قطب

( الصراع باطين الذي وجده الشخصية الرئيسية يف 0نتائج هذا البحث هي 
هو احلب الذي ال يتم تسليمه يف العامل احلقيقي الذي يزعج روح و  "واية ر 

( سبب الصراع باطين يف الشخصية الرئيسية هو فشل 6الشخصية الرئيسية.
( االكتمال من الصراع 0حياة منزيل الذي جيعل احتياجاهتا البيولوجية ال تتحقق.
للحصول  إعادة التأهيلالباطن لشخصية الرئيسية هو يعيش أو يسكن يف مركز 

 .على التعامل املناسب لشفاء روح الشخصية الرئيسية
، ختالف هذا البحث عن بعض الدراسات الدراسات السابقة إىلاستنادا 

السابقة ىف املوضوع. استخدم الباحث الرواية نوميدوس:أنا العاشق السيء احلظ 
ن ىف تركيز حث عنهليامسن حسن ومل توجد من حبثها من قبل. مث ختالف هذا الب

 عند سيغموند فرويد.البحث وهو ىف ألية دفاع عن النفس 
 

 البحث يةمنهجز. 
 نوع البحث و المدخل .0

هذا البحث هو البحث الكيفي الوصفي. أما البحث الكيفي هو البحث 
الذي يقصد لفهم أحوال املوضوع جممال ووصفه بشكل منهجي وتفصيلي 

(. فأما البحث الوصفي وهو البحث الذي يبحث 2ص  6301)موليونج، 
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(. يسمى 63ص.  6303العناصر واخلصائص والصفات ىف احلدث )سوريانا، 
ل عن خصائص الصراع الباطين، وعوام ي الوصفي ألنه يبحثالكيفهذا البحث 

نشأته، وجهد ىف اختتامه. أما مدخل البحث ىف هذا البحث هو سيكولوجية أدبية 
 .موند فرويد أو يسمى بتحليل النفسعند سيغ

 
 در البياناتالمصا .6

ص.  6332مصادر البيانات هي مبحث أين حتصل البيانات )أريكونطا، 
 مصدرين و مها : إىل(. أما مصادر البيانات ىف هذا البحث تنقسم 060

 املصدر البيانات األوىل .(أ
وهو مصدر البيانات للوصول مباشرة من املصدر األصلي. املصدر البيانات 

(. 60ص.  6331ديثها )أنوار، األوىل تسمى أيضا باملصادر األصلية الىت يتم حت
املصدر البيانات األوىل ىف هذا البحث هي الرواية نوميدوس: أنا العاشق السيئ 

 .6301احلظ ليامسن حسن اليت الفت ىف سنة 
 املصدر البيانات الثانية .(ب

وهو مصدر البيانات اليت حتصل مجعها من املصادر املختلفة أو املصادر 
(. 61ص.  6331ادر البيانات األوىل )أنوار، البيانات لدعم واستكمال املص

واملصادر البينات الثانية ىف هذا البحث الكتب واملقالة الىت تتعلق هبذا البحث  
 كالكتاب عن سيكولوجية أدبية أو عن النظرية سيغموند فرويد.

 
 طريقة جمع البيانات .0

ة هي الكتابة. طريقة القراءحث طريقة مجع البيانات القراءة و استخدم البا
ص.  6300بقراءة احلوار ووسائل األعالم املطبوعة )إميزير، طريقة جلمع البيانات 

 (. أما اخلطوات ىف هذه الطريقة هي :20
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 قرأ الباحث الرواية بعناية مع اهلدف لفهم الرواية جيدا و جممال. .(أ
هدته شقرأ الباحث الرواية عدة مرات لبحث عن الصراع الباطين الذي  .(ب

 شخصية حسناء وعوامل تسببه وجهد الختتام صراعها.
بعد طريقة القراءة فحصل الباحث البيانات، مث استخدم الباحث طريقة 
الكتابة. أما طريق مجع البيانات الكتابة هو الكتابة األشياء اليت تعترب ذات صلة 

(. استخدم الباحث هذه 00ص. 6332)حمسون، باستخدام لغة عاديةللبحث 
طريقة لتوثيق البيانات اليت مجعت من طريقة القراءة لتسجيل وتوثيقها بشكل ال

 منهجي. أما خطوات اليت فعل الباحث ىف طريقة الكتابة كما يلي :
ليت تتعلق ا ىف الرواية احلوار الذي فعلته شخصية حسناء الباحثكتب  .(أ

 .مع الصراع الباطين
مع شخصية أخرى اليت  حسناءاحلوار بني شخصية  الباحثصنف  .(ب

ختتام اليت تسببه وجهد حسناء ال العواملصراع الباطين و  إىلتعترب 
 صراعها.

 
 طريقة تحليل البيانات .4

تتكون  هوبرمن اليتطريقة حتليل البيانات عند ميلس و استخدم الباحث 
عرض البيانات واستخالص النتائج )ميلس و هوبرمن، من اخنفاض البيانات و 

 اليت فعل الباحث ىف حتليل البيانات هي : (. أما خطوات 03ص.  0001
 

 انخفاض البيانات (أ
 اخنفاض البيانات هي عملية تبسيط وتفاصل ومتليس البيانات اليت

(. أما 616ص.  6300)فراسطاوا،  مواقع البحوث املشرتكة حصلت من
 اخلطوات اليت عمل الباحث هي : 
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فّرق الباحث من البيانات اليت مجعت للوصول مع الصراع الباطين  .(0
 والعوامل اليت تسببه وكيفية الختتامه.

صّنف الباحث البيانات اليت تتعلق مع الصراع الباطين والعوامل تسببه  .(6
 وكيفية الختتامه. 

 
 عرض البيانات (ب

 لتوفري االجرءات اليت متكن أن حتدث املنظمة املعلومات من جمموعةهو 
(. أما خطواته  611ص.  6300، فراسطاواىف خالصة البيانات احملصولة )

 كما يلي: 
صنف الباحث البيانات على نظرية سيكولوجية أدبية عند سيغموند  .(0

فرويد عن الصراع الباطين والعوامل تسببه وكيفية اختتامه ىف رواية 
 نوميدوس أنا العاشق السيئ احلظ. 

لوجية أدبية سيكو  ونظرية هبا اخلاصة الذاتية معحيلل الباحث البيانات  .(6
 عند سيغموند فرويد.

 
 استخالص النتائج (ج

 كاماألح على بناءهو شكل من أشكال املتابعة ىف خالصة البيانات 
 جالنتائ على احلصول سيتم وبالتايل(. 610ص  6300)فراسطاوا،  احلالية

 . أما خطواته كما يلي : البحث نتائج من
 قرأ الباحث البيانات اليت قد حصلت عدة مرات. .(0
 .التحليل نتائج منالنتائج  الباحث استخلص .(6
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 الفصل الثاني
 طار النظرياإل

 مفهوم سيكولوجية أدبية .أ
 املؤكد من .سيكولوجية وعلم األدبية علوم بني مزيج هو سيكولوجية أدبية

 مهيةأ يف النظر خالل من األدبية أعمال حتليل هو ةأدبي سيكولوجية علم أن
 ةري كب عالقة له سيكولوجية أدبية علم. فيه الواردة النفسية أو النفسية اجلوانب

 املؤلف، سالنف علم هي للتحليل جماالت ثالثة مع ،والتوصيفات بالشخصيات
 ،يهانديس) القارئ النفس وعلم األدبية، األعمال يف الشخصيات من النفس وعلم

 (.12 .ص ،6301
 لىع األدبية األعمال يرى الذي األدب دراسة هو سيكولوجية أدبية علم

 .العمل يف ويعمل واألذواق األعلى املثل املؤلف يستخدم سوف. نفسية أنشطة أهنا
 كل لوجيةسيكو  عن األدبية أعمال استجابة يف القارئ فصل ميكن ال الواقع، يف

 من جوانب ةنفسي أنشطة أهنا على إليها ينظر اليت األدبية األعمال ستعرض. منها
 راميةد نصوص يف الصدفة طريق عن النص كان إذا الشخصيات خالل من النفس

 خالل نم سيظهر أنه املؤكد فمن شعر، شكل يف كان إذا بينما. نثرية نصوص أو
 .الفريدة الكلمات واختيار املصفوفات
 لعلماءل الواسع االنتشار إىل سيكولوجية أدبية علم هنج نشأة خلفية أما

 احللم تفسري اصةوخ اإلجنليزية، باللغة نشرها بدأ اليت فرويد تعاليم يف األدبيني
 العقد يف( اجلنس نظرية حول مقاالت ثالث) اجلنس نظرية يف مسامهات وثالث
 (.20ص.  ،0001 ،هارجانا) العاملية احلرب سبق الذي

ىف  مبادئ نقد األدبأما رائد املنهج هو ريتشارد من خالل كتابه بعنوان 
 النفس معل بوصف األديب النقد ربط الكتاب يف ريتشاردز حياول. 0061سنة 

 النفس لمع علمها كما،  املتكاملة األدبية التجربة طبيعة فهم وأوضح. املنهجي
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 الرأي تدعم األديب نقد لغة ن. و رأى ريتشارد أاألديب النقد لغة وجتديد اجلشطالت
 األدبية األعمال ألن تأثري، أي هلا ليس مجايل ككائن األدبية األعمال بأن القائل
 (.23 .ص ،0001 ،هارجانا) للقارئ شخصية جتربة سوى ليست

 علم نيب العالقة لفهم هبا القيام ميكن طرق ثالث هناك أن راتناو رأت 
 ناصرالع وفهم ككاتب، للمؤلف النفسية العناصر فهم وهي واألدب، النفس
. للقراء قليةالع العناصر وفهم األدبية، األعمال يف اخليالية للشخصيات العقلية
 اخلاصة سيةالنف الدراسات مها ،نوعني إىل للمؤلف النفسية العناصر تقسيم ميكن

 هو والثاين .وغريها األعصاب وأعراض العقلية االضطرابات مثل ،باملؤلف املتعلقة
 راتنا،) خرىاأل اخلارقة والقوى واإلهلام باإلهلام املتعلقة للمؤلف النفس علم دراسة

 (.010 .ص ،6330
 العمل يف النفسية اجلوانب فهم هو سيكولوجية أدبية علم وجود فائدةأما 

 عن اًمامت مستقل سيكولوجية أدبية علم حتليل أن يعين ال ذلك، اسنادا. األديب
 غري بشكل اجملتمع مع طبيعتها مع األدبية األعمال تتوافق. اجملتمع احتياجات

 نميك املثال، سبيل على الشخصيات، سيكولوجية فهم خالل من. مباشر
 اجملتمع، يف دثحت اليت األخرى واالحنرافات والتناقضات التغيريات فهم للمجتمع
 .النفسية بالعملية يتعلق فيما وخاصة

 
 فرويدنظرية تحليل النفس لسينغموند  .ب

 .سيرة سيغموند فرويد (أ
ية ىف الوسط من أوروبا. تصري األن الوال ،ولد سيغموند فرويد ىف موروفيا

د ىف العائلة هوجناريا. ول-ىف دائرة امللك أسرتو يكونمن جيكو سلوفاكيا وبالتايل 
م. اسم أبيه جاكوب فرويد وهو  0022من مايو سنة  2اليهودية ىف التاريخ 

نية حني بلوغ ابنيه. واسم أمه عملي ناتانسون امرءة مجيلة وتزوج مرة ثا ،تاجر
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ص.   ،6331 ،سنوات. )جونيس 63وشجاعة . وهي أصغر سنا من أبيه على 
61.) 

 1العاصمة امللك فينا وهو ىف سن  إىلهجر مع عائلته  ،0003ىف السنة 
 ،سنوات من عمره. وفيها يسكن فرويد و يعمل وقضاء حياته. ولكن قبل موته

اجنليزي ألن هجم اجلند نازي عليه. وهذه هي أول املرحلة ىف عصر  إىلهجر 
رب ليربايل قيصر هابسبورك اليت فيها انطلق اليهوديون من ضريبة ثقيلة و النظام   اجمل

و عبوديتهم. نال اليهوديون ارتفاع االقتصادي واشرتاك  ،عملهم ،حقوقهم
 (.06ص.  ،6331 ،السياسي واستقبال االجتماعي. )فرويد

بار فتوح اخت مع مارتا برينيس. بعد مخس أشهر 0002ىف سنة  فرويدتزوج 
 املمارسة يف طريقتني باستخدام األعصاب أمراض كأخصائي ،فردي له ىف فينا

 يف. هسترييا تاحلاال يف عمله املغناطيسي والتنومي الكهربائي العالج يبدأ ،هو هذا
 فرويد اعترب. حمليا والعضالت اجللد على الكهربائي التحفيز تطبيق يتم الطريقة هذه
 احلقيقة يف وه ناجًحا يبدو كان لو حىت أنه قائلني وهو اجلدوى عدمية الطريقة هذه
 عند من. جًدا غريبةال فرويد أفكار فيينا بيئة يف األطباء يعارض. االقرتاح قوة جملرد
 ،)بريري .نفسي حتليل إىل تطورت الالحقة األفكار تطور اليت هي املمارسة هذه

 (.0ص. ،6330
 :ثريةاأل األعمال تشمل األعمال من العديد فرويد صنف بالطبع عامل،الك
 استخدم مرة ألول ، 0002 عام يف الربيع يف(. 0002) اهلسترييا عن دراسات

 تويف ،ريوبأكتىف الشهر  التايل". حتليل النفس" العمل لرحلة مهم املصطلح هذا
. (0033) األحالم تفسري كتاب ةباكت  جنح قد احلادث، هذا يف حىت. والده
 يكمل مل كنول مفهوم، على عمل ، اخلريف يف سنوات أربع بعد إىل ثالثة حوايل

. ميالعل النفس علم مشروع باسم بعد فيما إليها يشار ماذا أجل من ينشر، أو
 xvi).ص.  ،6331 ،)فرويد
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أكد فرويد فكرته عن حتليل النفس بوضع قائمة ثانية  ،0032وىف السنة 
يعية و تطورات تطورات غري طب بني عني. و اجلنس نظرية مقالة ثالثةىف نظريته وهي 

كتب فرويد   ،والسنوات بعدها 0030طبيعية منذ الطفولة حىت البلوغ. مث ىف السنة 
عن دين واألدب والعادة اجلنسية والسرية وعصر قبل التاريخ و أكثر. أما مصنفاته 

 األخالقو  (0030) األفعال اإلستحواذية واملمارسات الدينيةاحملصولة هي 

مات  ،من سيفتامبري 60وىف التاريخ . (0030) واألمراض العصبية احلديثة اجلنسية
 فرويد بعد اقرتاس جرعات مورفني املميت طلبه من طبيبه. واختتام حياته كما يبتدء

 (.016ص.  ،0000 ،حياته كمتمرد السالم. )سارليتو
 

 مفهوم تحليل النفس (ب
 سيغموند بلق من العشرين القرن حوايل يف بدأ علمي نظام هو حتليل النفس

 هو العلم هذا. ليالعق وتطوره اإلنسان بوظيفة حتليل النفس نظرية ترتبط. فرويد
 البشري سالنف لعلم تقدميه مت وقد كبرية مسامهة قدم الذي االجتماع علم من جزء
 تعترب. عشر تاسعال القرن تسعينيات حوايل حتليل النفس فرويد اكتشف. اآلن حىت

 فرويد نأ من الرغم على. اجلنسية للمشاكل األولوية تعطي أهنا فرويد نظريات
 ألنه عنه يباً غر  يكن مل األدب عامل فإن علمًيا، دائًما يفكر أنه يعتقد طبيًبا كان

ص.  ،6303 ،ميندروف) جبدية ودرسه أدبًيا تعليًما تلقى طفالً  كان عندما
00.) 

 ةلطريقا . أوالأحد معنيني إىلقصد ي عند جالل مصطلح حتليل النفس أما
ل إليها جمموعة النظريات اليت وص األخرىومعىن  .اليت اتبعها فرويد لعالج مرضاه

(. وىف هذا 20ص. 6301)جالل،  اإلنسانفرويد فيما يتعلق بتكوين نفس 
رويد العناصر لسيغموند ف حتليل النفسالتعريف الثاين. يشرح  إىلالبحث نقصد 

ذه الثالثة . ترتبط هالعايلالثالثة ىف علم النفس البشري وهي اهلو واألنا واألنا 
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عضا وتشكيل جممل السلوك البشري والذي هو نتائج تفاعل الثالثة بعضها ب
و هذا هو فرع النظريات من حتليل النفس  (. 030ص.  ،6330)إيندراسوارا، 

 كما يلي :
 

 هيكل الشخصية .0
 إليه شاري الذي للالوعي تكييًفا أكثر البشر أن فرويد موندغسي أوضح

 لكنها شر،الب يدركها ال الالواعية املنطقة هذه. اجلليد جبل استعارة باسم غالًبا
 أنواع، ثالثة إىل يةاإلنسان الشخصية هيكل فرويد يقسم. تقريًبا احلياة كل حتدد
ص.  ،6301 ،سيهاندي) (superego) العايل واألنا (ego) واألنا id)) اهلو وهي
60.) 

 وفًقا وتعمل تتحقق وكلها ،اإلنسان لشخصية األساسي يكلاهل هو اهلو
 اليت لشخصيةا بنية ،اهلو من األنا تتطور. فوري قرار حتقيق هبدف ،املتعة ملبدأ

 من  لعايلااألنا  يتطور. البشري السلوك حول قرارات وتتخذ الوعي يف تتحكم
 العايلاألنا  سيعك. األخالقية والقيم والسيئة اجليدة القيم البشر يفهم عندما األنا،
 .األخالقية باملطالب دراية على األفراد وجيعل االجتماعية القيم

 لخال من األنا ستعاقب العايل األنا فإن ،للقيمة انتهاك هناك كان إذا
 إذا. العايل اواألن اهلو متطلبات بني التوتر تواجه دائما األنا. بالذنب شعور خلق

 إنقاذ أجل من. القلق ويثري مهدد األنا فإن بنجاح، املطالب هذه على التغلب مت
 الدفاع آليات عادة تسمى دفاعية فعل بردود األنا تقوم التهديدات، من أنفسهم

 (.060. ص ،6301 ،سيهاندي. )النفس عن
 

 ديناميات الشخصية .6
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 احلتمية اتالفلسف تأثري بسبب معقد طاقة كنظام البشر أن فرويد يرى
 نع البشرية الطاقة متييز ميكن رأيه، يف. 00 القرن يف ازدهرت اليت والوضعية

 يالنفس والنشاط اجلسدية الطاقة يسمى البدين النشاط أن أي استخدامها
 الفيزيائية ةالطاق إن فرويد قال النظرية، هذه على وبناءً . النفسية الطاقة يسمى
 الطاقة نم جسر أو وسيلة هو الغرائز مع معرف. نفسية طاقة إىل حتويلها ميكن

 (.60. ص ،6303 ،ميندروف) الشخصية ذات الفيزيائية
 الغريزة. (أ

. رافاهتمواحن البشري السلوك أمناط لشرح الباطن العقل فرويد استخدم
 لنفسا يف ديناميكي فرعي نظام هو الالوعي أن األوىل فرويد أطروحة كانت
 حمركات على تويحت البشرية النفس يف ديناميكية نبضات على حيتوي البشرية
 وجود لكن ؤؤقيقهاحت الدوافع هذه تتطلب .املاضي يف معينة بصور مرتبطة غريزية
. وإمخادمها يعهماتشج يتم( االجتماعية احلياة معايري متطلبات) والتعليم الثقافة

 اخليال أو فالزائ الرضا خالل من الدوافع حتقيق يتم ،متويه شكل يف ،ذلك ومع
 (.60. ص ،6303 ،ميندروف)

 الكائنات حياة من اجلوهري الغرض تكشف اهلو قوة نأ فرويد رأىو 
 الغرض قيقحت على قادر غري معرف. الرضا حتقيق يف هذا تضمني يتم . الفردية

 ،األنا مهمة هذه تصبح. الثقافة من الظروف محاية أو احلياة على احلفاظ من
 هذه يف حكمالت يف العايل األنا ورضا احتياجات لتلبية طرق إجياد ذلك يف مبا

 (.002 - 002ص  ،0001 ،جالرك) الرغبات
أن العرائز اجلوهرية أو الغزيرة هي متثيالت  ،مفهوم فرويد إىلاستنادا 
 وفًقا غريزةال شكل. جسدية حلاجة نتيجة( ومثارة متوترة حاالتنفسية لالثارة )

 أوجه الةح حتسني خالل من وحمافظة رجعية مميزة ،اجلهد تقليل هو لفرويد
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 ،0001  ،جالرك) (واهلدوء والتوتر اهلدوء) وتكرارا مرارا الغريزة عملية .القصور
 (. 002ص 

 
 ةالغريز  أنواع (ب

. زة املوتعلى غريزة احلياة و عري اإلنسانخيالف فرويد الغرائز ىف نفسية 

 (.001، ص0001 ،جالرك)حفظ اهلو.  إىلالغريزة احلياة يقصد 
تعريف الكلمة الغريزة عند فرويد ليس وصف مشار اليه هبذه الكلمة  

 نوع أو لكفاءةا فكرة إلثارة نيلفرنسيا إىل بالنسبةولكن تدل هذه الكلمة  ،فقط
 غرائز لديها ليتا احليوانات يف املثال، سبيل على. الفطري البيولوجي التكيف من

د مصطلحا استخدم فروي ،عامل البشري إىل. بسبب مل يشتمل هذه الكلمة معينة
ري اجلنسية أما النبض غ ،اجلنسية. النبض اجلنسية أو الرغبة أخر يسمى بالنبض

 ،روفميند)يسمى باهلضم الذي يتعلق بالرغبة ىف األكل و الشرب مثال 
 (.62 .ص ،6303

 
 تصنيف العاطفة .0

كما   و هم ،على سبعة أقسام اإلنسانصنف فرويد العواطف ىف عامل 
 :  (11-00ص.  ،6303 ،)ميندروف يلي

 مفهوم الشعور بالذنب (أ
. ألخالقيةا واملعايري التعابري تضارب هو بالذنبالشعور  سبب 

بدأت  ثقافيا اليت النبضات يف التحكم قواعدلكل اجملتمعات لديهم 
ية. أحدهم السيطرة على الشهوة اجلنس ،بالرتبية من األطفال حىت الكبار

اجلنسية و العدوانية اجملالن الذان يسببان الصراعات اليت تواجه على معايري 
 عايري االخالقية هو ما يسبب الذنب.األخالقية. انتهاك امل
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 وذلك ،العصيب سلوك هو بالذنب الشعور سبب يكون أن ميكن 
 جتنبها عم احلياة مشاكل على التغلب على قادرين غري األفراد يكون عندما

. عاسةوالت بالذنب الشعور إىل تؤدي اليت الدفاعية املناورات خالل من
 لتغلبا لآلخرين ميكن بينما معينة، حالة مع مباشرة التعامل يف فشل
. رتبطةم أهنا من الرغم على ،والعار الذنب مشاعرخيالف  .بسهولة عليها
 قيمال مع يتعارض الذي الشخص سلوك إدراك من بالذنب الشعور تنشأ

  .الشرط حيتاجها اليت األخالقية أو األخالقية
 على الغالب ولكنها متكن أن وعابرة خفيفة الذنب مشاعر تكون

تستمر أيضا لفرتة طويلة. ضاع الدراجات األدىن من شعور الذنب أحيانا 
بذل هذا اجلهد بسبب قوة  .حق على أنه ويشعر ذلك ينكر الفرد ألن

 يف ما شخص يف حاد اختالف هناكاالجيابية للحصول على املتعة. 
 دراية لىع أشخاص يكون. بالذنب الشعور إىل تؤدي اليت املواقف التقاط

 على. رورةض انتهكوا أهنم ويفهمون األحيان بعض يف به القيام جيب مبا
 الذين خلدما خيفي ألنه بالذنب يشعر بأنه ما شخص جيادل املثال، سبيل

 .الزائدة األموال يعيدون
 املدفون الذنبب الشعور (ب

 فسه،ن بإيواء بالذنب الشعور إىل الذنب حالة يف الشخص مييل 
 .سيئ شخص لكنه جيًدا، يكون ما وعادة

 نفس الذايت معاقبة (ج
 إىل ظرني الذايت، عقاب يف هحالاالزعج كما ىف  بالذنب الشعور

 لىع الذنبب الشعور من النوع هذا. يأثر الذنب مصدر أنه على الفرد
 والعالج النفسي واملرض الشخصية املرتبطة الشخصية اضطرابات تطور

  .النفسي
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 العارية (د
 قد .بالذنب يرتبط أن دون العار ظهور ،الذنب عن العار خيتلف

 حفل حضور عند خاطئة شوكة استخدام عند باحلرج الشخص يشعر
 الغباءب شعري ألنه بالعار شعر. بالذنب يشعر ال لكنه مشرف، عشاء
 ال ألنه بالذنب . ال يشعر هذا الشخص اآلخرين وجود يف مكانة وأقل

 فهو ،الصغار األطفال ىف الشعور هذا يوجد ال. األخالقية القيم ينتهك
متلبسا  ليهع القبض مت إذا وفو ميكن عليه أن يشعر باخل باحلرج يشعر
 .كعكة بسرقة

  احلزن (ه
 على احلزن شدة تعتمد. قيم أو مهم شيء بفقدان احلزن يرتبط

 زن. احلاألحباء أحد فقدان عند الشديد احلزن يكون ما وعادة القيمة،
 .الندمو  األمل خيبة إىل يؤدي للغاية مثني شيء فقدان بسبب عميقال

 يؤدي أن ميكن املطول احلزن أن على دليالً ( 0022) باركس وجد
 يسبب نأ ميكن ،لذلك نتيجة. القلق إىل يؤدي مما واليأس االكتئاب إىل

 عن دويبتع ويغضب االنزعاج مشاعر ويثري شهية لديهم وليس األرق
 على للوما يتبعه طويل حزن وهو ،أيضا مزمًنا حزنًا باركس وجد .االرتباط
 عاطفية فعل برد استبداله مث بوعي مفقود شيء إنكار الكبح احلزن. النفس

 .باالنزعاج ومشاعر
 الكراهية (و

 الغضب مبشاعر اوثيق اارتباط الكراهية مشاعر أو الكراهية ترتبط
 الرغبة وأ الشهوة نتاج هي الكراهية ملشاعر املميزة السمة .والغرية والغرية

 ليس ةبالكراهي الشعور إن. الكراهية موضوع هي اليت األشياء تدمري يف
 على .تدمريها تنوي وال جتنبها آثارها تريد كراهية مشاعر ظهور جمرد
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 لنو  الشخص يف ادائم متأصلة تكون الكراهية مشاعر فإن ذلك، العكس
 .الرضاب فسيشعر اجلسم تدمري مت إذا تدمريها، قبل بالرضا اأبد يشعر

 
 احلب (ز

 همف خالل من احلب تعريف إىل باحلاجة النفس علماء يشعر
 مديعت .احلب من خمتلفة أشكال هناك كانت إذا وما احلب نشوء سبب
 هوةوالش احلب وموضوع الفرد على الرومانطيقي احلب من احلب شغف
 احلب مشاعر من القوية اجلنسية اإلثارة تنشأ. امع التواجد يف والرغبة

 األساس يف مها وما شابه احلب فإن ،قييالرومانط احلب لدراسة اوفق.اغالب
 ىلإ احلاجة أساس على ألمه الطفل حبب يتعلق فيما. الشيء نفس

 .احلماية يف لرغبته للطفل األم حب وكذلك احلماية،
 اأيض اخلربة شدة وترتاوح. أشكال عدة يف احلب مشاعر ختتلف 

 إىل ءاهدو  أكثر املودة من التوتر درجة. اعمق واألكثر نعومة األكثر بني
 باحل جوهر فإن كذلك، األمر كان إذا. للشهوة واملثري اخلشن الشغف

 .املعاكس األمل مع آخر طرف إىل باالجنذاب الشعور هو
 

 ألية الدفاع عن النفس .4
 التبديلب اإلحساس أو الرغبة بسبب النفس عن الدفاع آلية حتدث

 ىلإ لإلشارة الدفاع آلية مصطلح فرويد يستخدم. بديل جسم إلجياد
 اآللية ذهه. القلق ضد عنها تدافع اليت للشخص الباطن العقل عمليات
 لقالق عن ناشئة نبضات وجود من أو اخلارجية التهديدات من حتميها

 (.202ص.  ،0011 ،)كرجيه .خمتلفة طرق من الواقع وتشوه الداخلي
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 لياتآ حيث من اهتمام إىل حتتاج اليت النقاط من العديد هناك
 على قومت نفسية تركيبات هي الدفاع آليات أواًل، .النفس عن الدفاع

 عام، لبشك جتريبية بأدلة اآللية دعم يتم .الفردي السلوك مالحظات
 سلوك أن ىعل تنص ثانًيا،. العلمي التحقق على يعتمد ال بعضها ولكن

كن أن مي ،. ثالثاالسلوك تفسر ال وصفية معلومات يتطلب الشخص
 ،ندروف)مي العاديني لألشخاص اليومية احلياة يف اآلليات مجيعتوجد 
 (. 03ص.  ،6303

 متيل خصائص هي النفس عن الدفاع آليات الشخصية، نظرية يف
 خصيةالش هذه الدفاع آلية تعكس ال .شخص كل يف قوية تكون أن إىل

. شخصيةال تطور على تؤثر أن ميكن مهم مبعىن أيًضا ولكن ، عام بشكل
 اضطرابات إىل الدفاعية وظيفتها أداء يف الدفاع آلية فشل يؤدي أن ميكن
 سيةالنف االضطرابات جودة تعكس أن ميكن ، ذلك على عالوة .نفسية
 فًقاو  النفس عن الدفاع آليات أنواع يلي فيما. املميزة الدفاع آليات

 :  فرويد لسيغموند
 القمع  (أ

 يه النفس عن للدفاع النطاق واسعة آلية أقوى أن رأى فرويد
 من لقيهات يتم مل اليت اهلو نبضات دفع هي القمع وظيفة إن القمع.

 آليات مجيع يعمل أساس هو القمع .الالوعي إىل والعودة الالوعي
 أو قمع هو الدفاع آليات مجيع من الغرض. أما النفس عن الدفاع

 ،)ميندروف الواعي العقل من باخلروج هتدد اليت الدوافع تشجيع
 (.06ص.  ،6303

 تسامي  (ب
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 حتل نأ اجتماعياً  املفيدة لألفعال ميكن عندما التسامي حيدث
 الفرد املثال سبيل على حتويل، هو االنزعاج. التسامي مشاعر كل حمل
 اجلسم منوذج رسم خالل من االنزعاج حيول مث مرتفع، جنسي دافع لديه

 (.00ص.  ،6303 ،)ميندروف العاري
 

 اسقاط  (ج
 نقل تموي عيوهبم على األفراد يتسرت عندما اإلسقاطات حتدث

  ،0011 ،كرجيه) اآلخرين إىل األخطاء أو يواجهوهنا اليت املشاكل
 (.203ص.

 ها،في مرغوب غري أشياء أو مواقف غالبا على اإلنسانيواجه 
 ملثال،ا سبيل على. أخرى ألسباب منحها طريق عن قبوهلا ميكننا وال

 هذا أن ندرك. اآلخرين مع وقحني نكون أو نقديني نكون أن جيب
 أن ًباسب كان اختاذه مت الذي املوقف ولكن لنا، مناسًبا ليس املوقف

 نبدو ىتح نفعله الذي املوقف هذا .قبوله يستحق بالفعل كان الشخص
 هذه على التعرف من حتمينا اليت الالواعية اآلليات تسمى. أفضل

 (.101-100ص.  ،0011 ،)هيلغارد اإلسقاطات الظروف
 حتويل  (د

 على ما شيء جتاه الرضا بعدم الشعور حنول هو التحويل
 ، داهلااستب ميكن عدوانية نبضات هناك ، املثال سبيل على .األرجح
 اجلسم يكون ال حيث األخرى األشياء أو لألشخاص فداء ككبش
 ،6303 ،)ميندروف استهدافه مت إذا أمانًا أكثر ولكنه لإلحباط مصدرًا
 (. 01ص. 

 عقلنة  (ه
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 يف شلنف عندما األمل خيبة من احلد أوهلما هدفان، اهل عقلنةالت
 األمثلة نم. و للسلوك مقبوال ادافع يعطينا ، ثانًيا. اهلدف إىل الوصول

 تذهب لن إهنا تاةالف وقالت حفلة، إىل الفتاة دعوة تتم مل للرتشيد، التالية
 بحت ال الذين األشخاص بعض هناك كان ألنه دعوهتا متت إذا حىت

 (. 02ص.  ،6303 ،)ميندروف احلفلة يف حضورها
 حلقيقيةا الدوافع قبوللل األنا تستطيع ال عندما حتدث العقلنة

 البديل عالداف من بنوع احلقيقي الدافع استبدال مت. الفردي للسلوك
 االمتحان، ةملواجه جبد يدرس عمر كان  املثال سبيل على .التربير هبدف
 يف .هببتأح اليت الفتاة حضرهتا حفلة إىل لالنضمام صديقه دعا فجأة
 ومعوب. احملب بفتاة االستمتاع هو لعمر احلقيقي الدافع احلالة، هذه

 لىع عالوة. والدراسة املنزل يف البقاء عليه جيب ضمريه قال ذلك،
 رسهيد كان ،بديال ادافع جيد أن عليه كان أنه عمر نفس قالت ذلك،

 يف جيدة درجات إنتاج أجل من حتديث إىل حباجة كان لذلك .جبد
 الفتاة ةمقابل جملرد للحزب عذر من أكثر مقبول التربير هذا. االمتحان

 (.02ص. ،6303 ،)ميندروف
 تفاعل تشكيل (و

 عاكسةم نزعة( القلق) النبضات عن الناجم اغالب القمع يتبع 
 يصبح أن كنمي املثال، سبيل على (.التشكيل تفاعل) املكبوت لالجتاه

 ملرتبطا الالواعي الشعور بسبب الشر ضد متعصبا استشهادا الشخص
 فهمهاي ال للشر مبقاومة تنتهي اليت دوافعه يقمع قد .باخلطيئة

 (.02ص.  ،6303 ،)ميندروف
 احندار (ز
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 اجعي،الرت  السلوك االحندار يسمى أوالً . لالحندار تفسريان هناك
 احلصول أجل من كثريًا ويتلف يبكي الطفل، يشبه شخص سلوك وهو
 عندما يةبدائ االحندار يسمى ثانًيا،. اآلخرين واهتمام باألمان شعور على

 يرتدد ال حىت السيطرة ويفقد مثقف غري كشخص بالغ شخص يتصرف
 (.01ص.  ،6303)ميندروف القتال يف

 
 العدوان والالمباالة  (ح

 ميكن الذي والقلق بالتوتر وثيًقا ارتباطًا الغضب مشاعر ترتبط
 رمباش شكل يف العدوان يكون أن ميكن. واهلجوم الدمار إىل يؤدي أن

العدوان املباشر هو العدوان الذي يتم التعبري عنه مباشرة  .وحتويل
 وه حتويله يتم الذي العدوان . أمالشخص أو شيء مصدر لإلحباط

 نع التعبري يستطيع ال ولكن اإلحباط من يعاين ما شخص كان إذا
 نأ جيب أين يعرف يكن مل .واضح غري ألنه اإلحباط ملصدر الرضا

 وأ اآلخرين األبرياء سيهاجم لذلك،. جًدا غاضًبا كان بينما يهاجم
 لالفع رد أشكال من آخر شكل هي الالمباالةو . فداء كبش عن يبحث

 خالل من االنسحاب خالل من الالمباالة موقف وهو اإلحباط، على
 .(00ص.  ،6303ميندروف) ستستسلم أهنا لو كما التصرف
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 الفصل الثالث
اعرض البيانات و تحليله  

 الصراع حول البحث نتائج تركز البحث، وأهدافأسئلة البحث  إىل تستند
 حسن نييامسل شق السيء احلظالعا أنا: نوميدوس رواية يف حسناء لشخصية باطينال

( 6) نوميدوس رواية يف حسناء الداخلي الصراع شكل وصف( 0) وهي ثالثة، على
: نوميدوس وايةر  يف حسناءلشخصية  الباطين الصراع حدوث اليت تسبب العوامل وصفو 

 لصراعىف ا شكلةامل حل شكل وصفو  (0) نحس يامسنيل شق السيء احلظالعا أنا
 .حسن نييامسل شق السيء احلظالعا أنا: نوميدوس رواية يف حسناءلشخصية  الباطين

 
ظ نا العاشق السيء الحالصراع الباطني لشخصية حسناء فى رواية نوميدوس: أ .أ

 لياسمن حسن.
 بسبب باطينلا الصراع حيدث فرويد،سيغموند ل النفس حتليل نظرية إىل ااستناد

 أشكال أما. العايلاألنا  و األنا و اهلو هيو  شخصيةال كلهي ثالثة بني أو الفجوة الصراع
 ق السيء احلظشالعا أنانوميدوس:  رواية يف حسناء شخصية شهدته اليت باطينال الصراع

 اجهةمو  يف توتردد ،الواقع مع يتطابق مل الذي األمل من تتكون حسن يامسنيل
 أما تفصيلها األيت : .باخلوف ادائم وتشعر املشكالت،

الواقع. ىف يتحقق ملالذي األمل . 0  

 قتهاصدي رحيل حني حسناء شخصيةشهدته  الذي الباطين الصراعنشأ 
ولكن . ادهتج من اإلذن بطلب ةاملفضل اهتصديق جتاوز أن تحاول .القاهرة إىل وفاء

 سناءح شعرت .صغرية تعترب كانت حسناء ألن هناك إىل لذهابل اجدهتمتنعها



62 
 

 

ره من قبل بدون و ز ت بلدملال إىلذهبت حسناء يائسة ف. بسبب ذلك جدهتا إىل خيبة
 قول حسناء األيت :إذن جدهتا. ويعرف ذلك من 

 
القاهرة،  ىلإجديت و قد قررت أن أعلمها برغبة ىف الرحيل  إىل"ىف الصباح ذهبت 

و سأسكن ىف منازل الطالب ىف اجلامعة و سأشرتي جهاز كمبوتر خاصا يب. 
وكما توقعت رفضت وبشدة، كانت تلك اخليبة اليت جعلتين أرتب حلظة ما، 

 (.02 .ص. )املال" إىلفقط أحتاج 
 

 قق ىفحلشخصية حسناء بسبب أملها الذي مل يت الباطينحتدث الصراع 
اخليبة فعليه من شعر ب فشعرت باخليبة إليها. ،القاهرة إىلال تسمحها جدهتا  الواقع.

ها جهد الختتامها. فشخصية خسناء حيول خيبتاختياران فهي بقي خبيبته أو 
القاهرة ولو منعتها جدهتا. فاألسباب الرئيسية الصراع الباطين هي  إىلبالذهباب 

القاهرة  ىلإ. فشعرت حسناء بالرتدد هل ستبقى للذهاب العايلالفجوة بني اهلو واألنا 
 أو أطاعت منع جدهتا. 

الذي  لعايلاالذي يعمل مببدأ املتعة واألنا  ىف نفسها بني اهلو هناك الفجوة 
 دافع كان. (روالش اخلري على التعرف ميكن) احلالية املعايري أو للقواعد اوفق يعمل
بقي للذهاب و  القاهرة إىل وفاء صديقتها ملتابعة السماح يريد حسناءلشخصية  اهلو

ا بعدم طلبه الذي ولكن خيالف ذلك مع األنا العيا هلا. إليها ولو منعتها جدهتا
 الفجوة الصراع الباطينتسبب تلك  .اجدهت قرار تأطاعالقاهرة و  إىلالذهاب 

 بتثكالريئس قرر لتحقيق اهلو هلا. و  لشخصية حسناء. األنا ىف نفس الشخصية
قتها القاهرة متابعة صدي إىليائسة للذهاب  بقيت اليت حسناء شخصية من ذلك

 ذن من جدهتا وتبايل منع جدهتا.وفاء بدون إ
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.املشكالت حل يف ترددت. 6  

ن بغري االطمئنان. وال بد علينا أ نشعرميكننا  الرتدد ىف حل املشكلة أن 
هناك االختالف أو االعرتاض بني أجزاء الشخصية يقرر أحد من اختايرين القويني. 

حتقيق  ىلإ. اهلو هلا الذي يعمل مببدأ االستمتاع يدعو العايلوهي اهلو واألنا و األنا 
ة. الذي يعمل حتت قيم أخالقي العايلع األنا حاجة بيولوجيا. ولكن خيالف ذلك م

واألنا كالقاضى حيكم ما ذا سيختار. إذا الدوافع من اهلو أقوى منهما فعليه أن 
 تطلب لتحقيق حاجة بيولوجيا.

 
 عمر إىلأ.(  الشعور باحلب 

تنشأ هذا الصراع حني لقت حسناء مع عمر ىف أحد املقهى. وذلك هي 
حني قرر عمر كلمة احلب إليها ويهر قلبها فجأة. اللقاء األول بينهما. ولكن 

 أم ال.  احلب شعور حقا هو ولكن ترددت حسناء هل
 

 و شعرت أن كل من ىف املقهى ينظر ، ال أستطيع السيطرة على جسدي املرتعد"
عمر وهو  ىلإإلينا و يسمع نبضات قليب املتسارعة. احلقيقة أهنم كانوا ينظرون 

مث وقف ودار حول الطاولة ونظر إليهم فتظاهر اجلميع بأهنم  ، يقبل يدي برفق
مقعده وهو ينظر إيل ويرتل  عبارات احلب.  نسيت  إىلفعاد عمر  ، اليتابعوننا

نسيت   ،نسيت أنين مل أعرفه سوى من أيام فقط ، أن لقاؤنا ذلك هو اللقاء االول
 يت بسبس الذيأن جديت قالت يل أن ال أتعجل أمر هو أت يل الحماولة و نس

  (.23ص.  . )"اخلتفى منذ ذلك اليوم".
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 طعمل تست شك. لديها حسناء شخصية أن أعاله االقتباس إىلاستنادا 
حق أم ال. قرر اهلو هلا الذي يعمل باملبدء املتعة  الشعور للتأكيد هل هذا حسناء

عمر ألن تنبض قلبها سرعة حني مس عمر يديها وقرر كلمة  إىلأن شعرت باحلب 
 قاله ما أملت األخالقية القيم مراعاة بدأمب هلا الذي يعمل العايلاحلب. ولكن األنا 

 ختاذا يف تتسرع ال . وذكرت حسناء ما قاله جدهتامعه هالقاء أول ألن ذلك عمر
رار. والبد ىف اختاذ القتسرع وال ي النظر إعادة. األنا هلا كالريئس حيكم بالقرارات

 عمر. إىللشخصية حسناء أن تدفن مشاعرها 
 

 ب.( سألتها صديقتها عن احلب.
 فاءو  صديقتها سألتها عندما ىف شخصية حسناء الشك مشاعر عادت

ناء ىف احلقيقة أرادت حس. عمر هو ابباهل خيطر كان ما الفور، على. احلب عن
 .ال أم وفاء إىله خرب ترددت حسناء هل ستلتخرب صديقتها عن من حتبه. ولكن 
 ويعرف ذلك عن قول حسناء األيت:

 
بتها هبدوء أج ، كانت تسألين عن حايل وحال اجلامعة والغربة األوىل ىف حيايت"

 فوجدتين غارقة ىف الصمت ، أن كل شيء على ما يرام. مث سألتين عن احلب
أن وجه عمر أمامي ىف السماء يغمز بعينه الشقية. ال أعلم كيف  إىلوخيل 

كيف   و ، أصارخك بالكلمة اجملنونة كيف ، أخربك ياصديقيت عن ذلك الرجل
بعمر  لكن عالقيت ، املقارنة تكاد تكون مستحيلة ، أفضي إليك بسر أحالمي

. " اإليه و التقينا وكيف يتحدث هكذ كيف تعرفت  ، تتعمق بسرعة جنونية
 (.26ص. )
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االقتباس أعاله يعرف أن شعرت حسناء بالرتدد لتخرب  إىلتستند 
لصراع الباطين ا العايلنا به. تسبب االختالف بني اهلو و األصديقتها عن من حت

ىف شخصية حسناء. أراد اهلو ىف نفسها لتخرب صديقتها ألن شعرت حسناء 
  ،رب صديقتهاله لتخ العايلباحلب إليه و تفكر عمر ىف الغالب.  ولكن تردد األنا 

يتحدث  وكيف كيف تعرفت إليه و التقى معهو  ، كيف حتكى عن ذلك الرجل
ا ال صديقتها عن احلب بالقول هل. األنا له يصمم بالصمت وال جييب سؤ هكذا

 يف مهماًل  يكون أن يريد ال ألنه"ليس األن" . اختارت حسناء تلك اإلجابة 
 وفكرت ماذا سيحدث ىف املستقبل. إجراء اختاذ
 

 الزىن. إىل ستسقطج.( 
 ىلإأتى عمر فجأة  ،شهدت حسناء هذا الصراع حني ىف إحد الصباح

  ،هنا ىلإوكيف يصعد  ،غرفتها إىلغرفتها. التعرف كيف استطاع لوصول 
 وغرفتها مغلقة. قبل سألته حسناء مس عمر يديها ورفع الغطاء عن وجهها.

 

ظرة جريئة ن إىلغرفيت،  نظر  إىلوقبل أن أسأله بدهشة كيف استطاع الوصول 
جعلتين أبادله النظرة دون أن أنطق،  مث مد يده ورفع الغطاء عن وجهي،  كانت 

تفيضان حبا،  لكنه التفت صوب النافذة وقام إليها  عيناه ىف تلك اللحظة
 ليغلقها. مث ابتسم وأخربين أنه ال ينبغي أن يراه أحد ىف غرفيت.

 إىل يب تذهب ومهاسته ، السرير طرف فوق الساكنة يدي تالمس أنامله بدأت
 وجنوم لونال وردية حارة قبالت يشبه عامل ، قبل من إليه ذهبت أنين أظن عامل
 العامل نع غائبة كنت. الدافئة بالشمس املضاءة السماء كبد ىف وتلمع تربق

 رتاباالق حياول وهو لعمر انتبهت عندما إال الغياب ذلك من أفق ومل األرضي
 (20-26. ص) .حيونية هبيئة مين
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شعرت بالرتدد واخلوف. هناك الفجوة بني  أهنا ،قول حسناء إىلتستند 
وتسبب الصراع الباطين لشخصية حسناء. أراد اهلو ليعمل  ،هلا العايلاهلو واألنا 

ا ستفعله أن ماذ العايلهلا ال يريد ذلك. يقول األنا  العايلولكن أنا  ،الزىن مع عمر
يعىن الزين هو ذنب عظيم وفيه عقاب أليم. وجيب على كل مسلم أطاع الشريعة 

عد عنه كالقاضى ليبتاالسالمية بامتثال أوامر اهلل واجتنب نواهه. وحيكم األنا  
 واستغفر اهلل على ماعملت. 

 
 بعيدا عن أمر ديين. تشعرد.( 

شعرت حسناء يبتعد عن أمر ديين كالصالة  ،منذ رحيل أبيها و أمها
طفولتها  ألن منذ ،عن ذلك األمر وشعرت بالغريبة وتالوة القرأن. تعجبت حسناء

 م والديها للصالة. وتسأل حسناء عن نفسها ملاذا مل علمتها جدهتا الصالة.  علّ 
 

الصالة ... تأملت سنوات عمري السابقة من دوهنا،  فتاة ليست مسراء كأهل 
بلدهتا،  وتعيش بني غرفتها ومدرستها وصديقتها،  حترص على كتمان السر ما،  

 صالةذا مل تعلمين جديت التنقل بني أهل القرية سافرة خبصالت متمردة،  ملا
 (.21. )ص

 
عرفنا أن تشعر بالتعجب ألن منذ رحيل  ،االقتباس أعاله إىلاستنادا 

 ىلإأبيها و أمها التؤدى الصالة ورتلت القرأن. ولكن شعرت بالتعجب الشديد 
ملاذا ما علمتها وأمرهتا الصالة. عاشت حسناء بني عرفتها ومدرستها  ،جدهتا

وصديقتها. منذ زمن شعرت بال اطمئنان ومسعت الصوت الذي اليعرف من 
 وأمر ذلك الصوت إليها بالصالة. ،قاهلا
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. لعايلاشهدت حسناء الصراع الباطىن ألن هناك الفجوة بني اهلو واألنا 
التؤدى الصالة وترتلت القرأن. ولكن رد األنا  ،طلبها اهلو لتعيش كما العادة

ذلك القرار. ويقول أن لكل مسلم أن يطيع شريعة االسالم. والصالة  العايل
ومن تركها فعليها ذنب عظيم. أخريا حكم  ،واجبة على كل مسلم و مسلمة

 األنا هلا طلبتها ألداء الصالة وبعض أمر ديين.
 

.ادائم باخلوف تشعر.( 0  

اخلوف الصراع أو املشكلة ملن شهده. واخلوف هو من أحد ؤدي قد ي
 ،العواطف األساسية. أما ىف رواية نوميدوس: أنا العاشق السيء احلظ ليامسن حسن

 يعترب اخلوف كأحد الصراع لشخصية حسناء. أما تفصيلها كما األيت :
 

 أ.( تسمع الصوت اليعرف من قاله.

لى ىف أثناء الليلة جتلس عاختربت حسناء هذه الصراع الباطين حني 
السرير واستمتعت منظر القاهرة. مسعت حسناء صوت أذان الفجر وكأن هذه 

 ويهمس ىف ،هي املرة األوىل مسعت صوت أذان. وفجأة مسعت حسناء الصوت
 أذهنا "ملاذا ال تصلني ؟". فشعرت حسناء باخلوف بعد السماع ذلك الصوت.

 
ه وسط سريري الذي تعبت كثريا حىت وضعتوىف تلك اليلة وأثناء جلوسي على 

الغرفة كما اعتدت،  فـأنا ىف هذه اهليئة أشعر بأنين ملكة ىف عرشها فعال،  فجأة 
  .مسعت صوت أذان الفجر وكأن هذه هي املرة االوىل اليت أمسع فيها هذا الصوت

 "ملاذا ال تصلني ؟" 
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 حدهم جيلس جبانيبمثة هاتف سألين هذا السؤال فور انتهاء األذان ! وكأن أ
ويهمس قرب أذين مباشرة. مل تكن هي هذه املرة األوىل اليت أشعر فيها بـأن 

 (.10ص. ) اك دفئا ما يقرتب من أذين ورقبيتهن
 

علمت حسناء منذ حني هي بعيدة عن أمر  ،الصوت ذلكبعد استماع 
ديين والتؤدى الصالة منذ رحيل والديها. ترددت حسناء بالعمل ستفعله وهي 
ىف شدة التعب بعد رحلة طويلة. األنا هلا يريد أن يسرتيح جسمها ولكن رفض 

ألداء الصالة أوال مث يسرتيح ألن  العايلهلا. يقول هلا األنا  العايلذلك األنا 
هو عماد الدين وواجبة على كل مسلم ومسلمة. يكون الفجوة بني اهلو الصالة 
هلا ويسبب الصراع الباطين هلا. وأخريا قضى األنا هلا ألداء صالة  العايلواألنا 
 الفجر.

 
 ب.(  شهدت احللم الذي حيدث ىف الواقع.

ذا حتلم ولكن ملاذا إ ،يعترب احللم شيء الذي يتم اختبارها بشكل شائع
دث ىف الواقع. ميكننا أن نشعر باخلوف واالرباك بذلك احللم. اختربت وحلمك حي

املثال ىف أحد حلمها جتد نفسه بأمل ىف جسمها وحني  ،حسناء ذالك عدة مرات
 استيقظت من نومها شعرت حسناء بأمل ىف الواقع.

 

ال أعلم سر هذه النقلة اجلغرفية الغامضة اليت انتقلت خالهلا هاربة من 
سجن مؤقت على ذمة قضية ما،  كل ما شعرت  إىلمواجهة حتقيق يؤدي يب 

به هو اغماءة أفقت منها على فراشي وحيدة. ظننت أن ما كنت فيه هو 
رتئ هحلم طويل واستيقظت منه،  لكن الدموء اجلافية على عباءيت ونقايب امل
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 وكدمة متفرقة ىف جسدي،  كل شيئ يقسم يل أن ما حدث هو واقع أليم.
 (.11) ص.

 
نعرف من ذلك القول أن شهدت حسناء ما غري طبيعي ىف حياهتا وهي 
احللم الذي حيدث ىف الواقع. شعرت حسناء باخلوف والقلق حني شهدت ذلك 
احللم. وتسبب شخصية حسناء ال تستطيع أن تنام باإلطمئنان. وذلك احللم مل 

 حيدث مرة فقط بل عدة مرة. 
 

 

نا خصية حسناء فى رواية نوميدوس: ألش الباطني العوامل التي تسبب الصراع .ب
 حسن. لياسمنالعاشق السيئ الحظ 

لكل الصراع عوامل اليت تسببها. أما الصراع الباطين لشخصية حسناء يتكون 
من عاملتني الداخلية واخلارجية. العوامل الداخلية هي العوامل اليت تقع ىف داخل 

وهم تتكن من الشعور باحلريان أو التعجب من شخصية حسناء  ،الشخصية
مصر. والعوامل اخلارجية هي العوامل اليت تقع ىف خارج الشخصية.  إىلوالذهاب 

وهم تتكن من احلقد ىف املاضى وال تعلمتها جدهتا الصالة وال تسمح جدهتا للذهاب 
  :واللقاء مع عمر. أما تفصيلها سيبني ىف جدول األيت ،مصر إىل

 
 .الشعور بالتساؤل .0

ي القاهرة ه إىلالعلة األساسية اليت تسبب شخصية حسناء للذهاب 
شعوره باحلريان الشديد للذهاب إليه. نشأ هذا الشعور حني حلمت حسناء وىف 
أحد حلمها جتد نفسها ىف القاهرة. وهي تكون مرشدة سياحية. ولذلك أحلت 

 حسناء بأي طرق للذهاب إليه ولو منعتها جدهتا للذهاب إليه. 
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هذه املرأة اليت نامت لألبد ىف وقت  إىلزينب.. أمي .. كم اشتقت 

مبكر جدا من حياهتا. كانت حتلم يل بأن أصبح ذات يوم مرشدة سياحية 
تقف بني األجانب من كل مكان ىف األرض لتحدثهم عن عظمة هذا البلد 
وحضارته بني األمم. أمي كانت سيدة طموحة رغم تواضع القرية اليت أتت 

 منها. 

قد احتفظت حبلمها بني ثنايا روحي سأكونه مل أشأ يوما أن أخذهلا, ق
)ص.   .ذات يوم. حىت إنين بت كل ليلة أحلم بالرتحال بني بلدان العامل. 

06.) 

االقتباس أعاله األسباب األساسية لشخصية حسناء  إىلتستند 
القاهرة هي الشعور باحلريان من نفسها. ألن حلمت  إىلأن تذهب 

القاهرة. ألن القاهرة هي أحد املدن لديها  إىلحسناء كل يوم الذهاب 
حضارة عظيمة. وعرفنا أن مصر هي أحد البالد ىف العامل لديه تاريخ 

مصر هي األسباب األساسية اليت تسبب  إىلطويلة. ولكن ذهاهبا 
ة ولو القاهر  إىلعليها الصراع الباطين. أحدها ذهبت حسناء يائسة 

 منعتها جدهتا للذهاب إليها.

 

 القاهرة. إىلتذهب  .6
لشخصية حسناء تشهد بالصراع الباطين هي ذهاهبا  األخرىاألسباب 

القاهرة شهدت حسناء ما غري طبيعي ىف حياهتا من  إىلالقاهرة. منذ وصوهلا  إىل
وتسمع الصوت بني أذنيها ولكن ال تعلم من قاله واحللم الذي اختفاء بسبس 
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ىف  خلوف واحلصرحيدث ىف الواقع. وذلك تسبب شخصية حسناء شعرت با
 حياهتا. نعرف ذلك من قوهلا األيت :

 
القاهرة وهناك شيئ غري طبيعي, جسدي املرهق, اختفاء بسبس,  إىلأتيت  منذ

بل , تلك اهلمهمات اليت ترتدد جبوار أذين قفجأةرائحة الىت تفوح و تنتشر 
 ص. الىت كنت أحلمها مل تعد تأتيين ) النوم و قبل االستيقاظ و حىت أحالمي

20.) 

 
أن شهدت حسناء ماغري طبيعي ىف حياهتا اليت مل  القولنعرف من تلك 

تشهده من قبل كاختفاء بسبس والصوت الذي ال تعلم من قاله واحللم الذي 
رها باحلريان القاهرة هي شعو  إىليقع ىف الواقع. بيد أن العلة األساسية هلا للذهاب 

للذهاب إليها. ولكن هذه هي األسباب األساسية تسبب الصراع عليها. كل يوم 
 شعرت باخلوف واحلصر. 

 
 ماعلمتها جدهتا الصالة. .0

منذ رحيل أبيها وأمها ال تؤدى حسناء الصالة وترتيل القرأن. وهي تشعر 
ة وما علمتها جدهتا الصال أهنا بعيد عن أمر ديين. ولكن تعجبت حسناء ملاذا ما

 أمرهتا الصالة وترتيل القرأن.
 

الصالة ... تأملت سنوات عمري السابقة من دوهنا, فتاة ليست مسراء كأهل 
بلدهتا, وتعيش بني غرفتها ومدرستها وصديقتها, حترص على كتمان السر ما, 

صالة. , ملاذا مل تعلمين جديت المتمردةتنقل بني أهل القرية سافرة خبصالت 
بيدوا أن الفجوة الزمنية بيننا جعلت التواصل مستحيال تقريبا. أذكر أنين كنت 
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أهلا عن مىت وأنا أسأحملها بني حني وأخر تصلي, لكنين مل أهتم ألسأهلا منذ 
 (.21ص. )أي شأن يهمين 

 

 ةعرفنا أن الشخصية حسناء التؤدى الصال ،تستند من ذلك االقتباس
منذ رحيل والديها. ولكن ما يسببها شعرت باالرباك هو ملاذا ال تعلمها جدهتا 
الصالة. بالرغم من علمتها والديها الصالة منذ طفولتها. وتسبب ذلك شعرت 
شخصية حسناء أهنا بعيد عن أمر ديين. ولكن التبايل حسناء بذلك وال حتاول 

اهتا. ت باخلوف واحلصر ىف حيجدهتا ملاذا التعلمها الصالة. وشعر  إىلأن تسأل 
 يكون الصوت ىف أذنيها ويأمرها الصالة.  ،ولكن عندما تركت الصالة

 
 مع عمر. اللقاء .1

 شكلب حتدثوا البداية يف. مقهى يف عمرمع  مرة ألول حسناء التقت
ترى من سعيد احلظ الذى " وقال هلا حسناء يد عمر أخذ فجأة مث طبيعي،

اب وهذه االسب .سرعة حسناء قلب دق الفور، على". سيستمتع هبذا اجلمال
اليت تسبب الصراع الباطين لشخصية حسناء. شعرت حسناء بالرتدد لتأكيد 

ىف باطين حسناء ألهنا تفكر عمر  األخرىشعورها. سوى ذلك تسبب الصراع 
 ىف أي وقت.

 
أخذ يدي بني يديه ومهس جمددا بنفسه العبارة مكمال إياها ب "ترى من 

ال أستطيع السيطرة على جسدي "سيستمتع هذه اجلمل؟". أسعد الناس 
املرتعد, و شعرت أن كل من ىف املقهى ينظر إلينا و يسمع نبضات قليب 

 وقف عمر وهو يقبل يدي برفق, مث إىل. احلقيقة أهنم كانوا ينظرون املتسارعة
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 ىلإودار حول الطاولة ونظر إليهم فتظاهر اجلميع بأهنم اليتابعوننا, فعاد عمر 
مقعده وهو ينظر إيل ويرتل  عبارات احلب.  نسيت أن لقاؤنا ذلك هو اللقاء 
االول, نسيت أنين مل أعرفه سوى من أيام فقط, نسيت أن جديت قالت يل 
أن ال أتعجل أمر هو أت يل الحماولة و نسيت بسبس الذي اخلتفى منذ ذلك 

 (.23ص. ) اليوم".

 

ختيل كل وقت. تفكر حسناء و   بعد ذلك شعرت حسناء بالرتدد ىف حياته
وجه عمر غالبا. ارتبكت حسناء لتأكيد شعورها ألن لقاءها مع عمر هي اللقاء 
ىف أول مرة. وذكرت حسنا ما قالته جدهتا أن ال تتعجل ىف قرار أمر جديد هلا. 

 شعرت حسناء القلق ىف ذلك سيمكن أن يكون ذلك فاتنة هلا ىف اليوم. 
ل حني سألتها صديقتها عن احلب. وفجأة ختيوشعرت بالرتدد مرة ثانية  

صديقتها عن ذلك الرجل.  إىلحسناء وجه عمر ولكنها التعلم كيف حتكى 
ونعرف من ذلك أن لقاء حسناء مع عمر هو أحد األسباب تسبب الصراع 

 لشخصية حسناء. 
  

  احلقد ىف املاضى. .2
منذ ولدهتا يعرف أن حسناء ستفىن ىف املستقبل. وما تسببها احلقد ىف 

ء. فأمر حربيت والد حسنا إىلاملاضى. كان حربت مالك اجلن لديه احلقد 
اقب حسناء وسيقتلها ىف املستقبل. و يعرف ذلك من قول نوميدوس احلكيم لري 

 حربيت األيت :
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تلك اللعنة  ،عيناه وهو ينطق بامسها فاضتنوميدوس حتدثين بتأثري بالغ وقد 
البشرية املسماة حسناء، أو رمبا كان األمر عقابا إليها، العشق ... ذلك اهللع 

شظايا صغرية حتت أقدام من حتب، أعرفه جيدا، وقد  إىلالذي يكسرك 
  (.60ص.) انتصرت عليه وتشيعت نفس باحلقد والكراهية جلميع البشرية.

 

األسباب الرئيسية الصراع الباطين لشخصية  أننعرف من ذلك االقتباس 
حسناء هي احلقد ىف املاضى. حاول حربيت ملك اجلن ليقتل حسناء ىف 

بشرا ولقب  فجعل حربيت نفسهاملستقبل. فأمرت نوميدوس لرياقبها منذ طفولة. 
نفسه عمرا. فاللقاء حسناء مع عمر هي أحد األسباب الصراع الباطين لشخصية 

وميدوس نفسه قط مسي ببسبس لرياقب حسناء منذ طفولتها. إذا حسناء. وغرّي ن
راع فهذه هي األسباب الرئيسية لكل الص مسها. تركت حسناء الصالة فذّكرها هب

 ألن كلهم تتعلق مع هذه األسباب. ،الباطين لشخصية حسناء
 

 .جهد شخصية حسناء الختتام صراعها الباطني  .ج
 خصيةللش لصراع الباطينا حل ميكن حسن، يامسنيل نوميدوس رواية يف

 حل أشكال من شكل أيًضا عليه يطلق أو احلل من مراحل عدة خالل من الرئيسية
 لصراع الباطين. ويسمى فرويد ذلك مبصطلح ألية الدفاع عن النفس. ا

 إلجياد لبالتبدي اإلحساس أو الرغبة بسبب النفس عن الدفاع آلية حتدث
 الباطن لعقلا عمليات إىل لإلشارة الدفاع آلية مصطلح فرويد يستخدم. بديل جسم

 الباطين عالصرا  حل أشكال بعض يلي فيما. القلق ضد عنها تدافع اليت للشخص
 :حسن يامسنيل نوميوس رواية يف ءحسناشخصية ل
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 العقلنة. .0
 دفان،ه اهلوالعقلنة  .العقلنة هي أحد من أقسام ألية الدفاع عن النفس

 عطيناي ثانًيا،. اهلدف إىل الوصول يف نفشل عندما األمل خيبة من احلد أوهلما
 الدوافع ولقبلل األنا تستطيع ال عندما العقلنة حتدث. للسلوك مقبوال ادافع

 البديل لدافعا من بنوع احلقيقي الدافع استبدال مت. الفردي للسلوك احلقيقية
 .التربير هبدف

 ىلإحني منعتها جدهتا للذهاب  فعلت شخصية حسناء هذا الدفاع
القاهرة. جهدت حسناء لطلب العلة املقبولة لتصديق ما ذا ستفعله. رحلت 

 .بيد أن جدهتا منعتها ،القاهرة إىلحسناء يائسة 
 
, لكن هي من اختارت هذا الطريق, فما املانع إن سأفارقهاكثريا ألنين   حزنت

 .تركتين أخوض التجربة وحدي

قد  ترتبيايت اخلاصة مع وفاء كنتبعد مفاوضات استمرت طوال اإلجازة وبعد 
اجلامعة حيث  ىلإخصيا قدمت بيانايت عرب االنرتنيت ومل يبق سوى زيارة مين ش

 (.01-02ص.  ) يتم كل شيء

 

نعرف أن جهدت حسناء لطلب العلة املقبولة  ،ذلك االقتباس إىلتعتمد 
رة زيالأعطت حسناء العلة  القاهرة متابعة وفاء. إىللتسمحها جدهتا أن تذهب 

 ،اهلا يظن أن إذا تربيزها هذ العايلولكن األنا اجلامعة ىف القاهرة.  إىلشخصا 
فعليها أن تسكن ىف البيت وأطاعت ماذا قالته جدهتا. مث األنا لشخصية حسناء 

ز حسناء مصر. أما التربي إىلبديال للذهاب  ادافع تبحث أن عليه كان أنهيقول 
 وميكن هذا الدافع سيقبل. ،عةوهي بالدافع زيارة شخصا ىف اجلام
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عملت شخصية حسناء هذا الدفاع مرة ثانية حني سألتها صديقتها وفاء 
 ىلإعن احلب. وفجأة ختيلت حسناء وجه عمر ولكن ترددت حسناء لتحكى 

كيف لقاءمها و أي شيء يتعلق به.   ،صديقتها. كيف ستحكى إليها عن عمر
 لتحويل سؤاهلا.  األخرىفأعطت حسناء العلة 

 
 ، تريد اعرتافا، قلت هلا :"ليس األن، فالكهرباءصوت وفاء يقطع حبل أفكاري

:  . ضحكت وفاء مث قالتر باخلوف، قد يأتى أحد ليسرقينمنقطعة وأنا أشع
. )صا حسناء"، مث فجأة انقطع االتصال "أو يغتصبك، أنت مجيلة جدا ي

26 .) 
 

حاولت حسناء لتحويل سؤال صديقتها وفاء  ،نعرف من ذالك االقتباس
عن احلب. فبحثت حسناء العلة املقبولة لتجاوز ماذا ستفعله. فأجبت حسناء 

الكهرباء منقطعة". فضحكت وفاء وأجابت ماذا قالته حسناء. أراد  ،"ليس األن
ماذا  هلا قرر العايلاهلو لشخصية حسناء إلجابة سؤال صديقتها. ولكن األنا 

ماذا ستقول صديقتها. فاختارت حسناء  ،ا. إذا أجاب احلقيقةسيجيب إليه
 بالتحويل ذلك السؤال. 

 
 تسامي. .6

دال منع أو نقص احلصر بإب إىلهو أحد الدفاع عن النفس يهدف  التسامي
 هوتسامى شكل عملية مقبولة. وال إىلاليت تسبب احلصر  اهلوأو بتكيف تشجيع 

 كل حمل لحت أن اجتماعياً  املفيدة لألفعال ميكن عندما التسامي حيدثو  ،حتويل
فعلت شخصية حسناء هذه األلية الدفاع عن النفس حني  االنزعاج.  مشاعر
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كما   .شعرت باخلوف والقلق. مثل حني مسعت حسناء الصوت الذي جمهول قائله
 قول حسناء األيت :

 
ىف الصباح كنت أشعر بإعياء شديد نتيجة النوم أمام الشرفة املطلة على النهر 
السعيد. سألت نفسي فجأة : ملاذا ال أصلي فعال ؟. تذكرت ذلك اهلاتف 

 ىلإالغريب مث مسعته جمددا يقول بصوت رتيب : إذا مل تصلني فستذهبني 
 اجلحيم.

نة يتوضأت ووفقت ىف اجتاه القبلة على السجادة اليت فرشتها يل صديقيت املتد 
 (20ص.) تلك, وىف نييت أن أصلي الفجر

 
ذلك القول نعرف أن شعرت حسناء باخلوف والقلق حني  إىلتستند 

مسعت الصوت جمهول قائله. أمر ذلك الصوت شخصية حسناء بالصالة وأنذرها 
اجلحيم. ال تريد شخصية حسناء أن تغرق ىف  إىلإذا تركت الصالة فستدخلون 

خوفها وقلقها. فاختارت حسناء العمل املفيدة يعىن فعلت ما أمرت ذلك الصوت 
  يعىن بالصالة.

وعملت مرة ثانية شخصية خسناء هذا الدفاع حني اختربت الصراع 
الزىن ندمت حسناء على ما فعلت  إىلالزىن. عندما ستسقط  إىلستسقط 

لمت اهلل الذي أرسل ميىن لتذكريها و ع إىلاهلل. فشكرت حسناء  إىلواستغفرت 
حسناء أن ماذا ستفعل ذنب عظيم ومن عملها فعليه عقاب عظيم. وحاول حسناء 

العمل الذي مقبول ىف اجملتمع بدال عنه. ويعرف ذلك من قول  إىلذلك بالتحويل 
 حسناء األيت :
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ذتين  لتنقذين مرة ثانية كما فعلت وأنقال أعلم ملاذا عادت ميىن رمبا أرسلها اهلل
من عقاب يوم الدين باتت سرية عمر منذ هذه اللحضة تثري امتعاضي الحظت 

 (.20ص. ) زاجية وطلبت مين أن أتوضأ وأصليميىن تغري حاليت امل

 

حاولت شخصية حسناء لتحويل ما فعلته  ،ذلك االقتباس إىلتعتمد 
بالعمل املقبول ىف اجملتمع بدال عنه. الزىن هو ذنب عظيم وجيب على كل مسلمني 
أن يرتكه. ميكن أن يبدله بعمل صاحل كالصالة والصوم. وما فعلته شخصية حسناء 
هي من أحد الدفاع النفس وهي التسامي. بدلت شخصية حسناء الزىن بالصالة 

 قها.إلزالة قل
 

 القمع. .0
ويعترب  ألنه يتوعد سالمة اهلو. قمع الدوافع ىف الالوعيالقمع هو جتريب ل

 دفع هي القمع ةوظيف نإالقمع بالتجريب لقرب الفكر واحلس املزعج ىف الالوعي. ف
 أساس هو قمعال .الالوعي إىل والعودة الالوعي من تلقيها يتم مل اليت اهلو نبضات

  .النفس عن الدفاع آليات مجيع يعمل
عمر.  إىلعملت حسناء هذا الدفاع عن النفس حني شعرت باحلب 

عمر. يدل اهلو هلا أن شعرت حسناء باحلب  إىلغمرت حسناء بالرتدد عن حبها 
ا يرتدد ىف هل العايلعمر ألن نبضت قلبها حني يبلغ كلمة احلب إليها. واألنا  إىل

 عمر ىف أول مرة. معذلك ألن ذلك اليوم لقاءها 
 

كانت ميىن تنتظرين على الباب املتدرج ورائحة الغضب تفوح منها, استوقفين 
ة نسائية عن سرت  عبارةومهست يل بأن أتقي اهلل ىف ما أرتدي. كانت مالبسي 
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يحة هبذا النص إىلأهنا متلك احلق أن توجه  أعتقدمحراء وبنطال من اجلينز, ال 
 الطريق, لذا سحبت ذراعي ومل أعطها جوابا.

السكن وحتت املاء وقفت أرسرتجع كلمات عمر, بيدو أنين فتنت  إىلعدت 
تبه يوما ىف حيايت.  بيدو أنين مل أن مرةبه وبكلماته املاجنة اليت أمسعها ألول 

رسان أن الف دوبيجسدي وتفاصيله اليت تكاد تكون فاتنة يل اليوم !. كما  إىل
 .(20ص.) ىف الواقع هلم مالمح خمتلفة

 

عمر. راجعت حسناء  إىلل أن جهدت حسناء لقمع حبها يبني ذلك القو 
عمر ألن ذلك لقاءمها ىف أول مرة. مل تأكدت حسناء أن ما قاله عمر  إىلحبها 

حق وكذلك ذلك الشعور. وميكن أن ذلك ستكون فاتنة عليها ىف املستقبل. 
ولذلك عملت حسناء الدفاع النفس القمع بالقمع شعورها ولو اجتازت بذلك. 

 هلا أقوى من الدافع اهلو. العايلالدافع األنا 
 

 ااالمبالة. .1
 أو جيبيست ال أو الدافع الشخص فيها يفقد نفسية حالة هي الالمباالة

 والالمبالة هي .للحياة والبدنية واالجتماعية العاطفية باجلوانب يهتم ال أو مبايل ال

 وانبجب هتمي الو  .للموقف يستسلم أنه ويبدو ينسحب الذي الشخص موقف
الرغم أهنا بعيد عن أمر ديين. ب. وعملت حسناء هذا الدفاع حني تدرك اهلامة احلياة

 من ذلك أهنا تؤدها حني طفولتها  مع والديها.
 

الصالة ... تأملت سنوات عمري السابقة من دوهنا, فتاة ليست مسراء كأهل 
بلدهتا, وتعيش بني غرفتها ومدرستها وصديقتها, حترص على كتمان السر ما, 
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صالة. , ملاذا مل تعلمين جديت المتمردةتنقل بني أهل القرية سافرة خبصالت 
بيدوا أن الفجوة الزمنية بيننا جعلت التواصل مستحيال تقريبا. أذكر أنين كنت 

أهلا عن مىت وأنا أسأحملها بني حني وأخر تصلي, لكنين مل أهتم ألسأهلا منذ 
 (.21ص. )أي شأن يهمين 

 
اذا ملنعرف من ذلك االقتباس أن شعرت حسناء باحلريان وتسأل ىف نفسه 

ذا مل تعلمها جدهتا ملا إىلملاذا مل تصلني والتسأل عنها  إىلالتصلني. ولكن التب
 الوعي نقص ببسب لألفضل تطويره يصعب أن إىل مييلالصالة. والشخص اليبايل 

  .احمليطة والبيئة واآلخرين بنفسه االهتمام أو
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 الباب الرابع
 االختتام

 الخالصة .أ
وحتليلها تفصيال   عن البيانتختلص الباحث  ،البيانات ىف الباب قبل إىلتستند 

 كما األيت :
الصراع الباطين لشخصية حسناء ىف رواية نوميدوس أنا العاشق ليامسن  ،األول

دد ىف الرت  ،حسن عند سيغموند فرويد يتكن من األمل الذي مل يتححق ىف الواقع
نعتها م األمل الذي مل يتحقق حنيأما وشعرت باخلوف دائما.  ،توجيه املشكالت
القاهرة. وشعرت حسناء بالرتدد ىف توجيه املشكلة حني شعرت  إىلجدهتا للذهاب 

رت بعيدا عن شعو  ،الزىن إىلستسقط و  ،وسألتها صديقتها عن احلب ،عمر إىلباحلب 
أمر ديين. شعرت باخلوف يتكون باستماع الصوت الذي جمهول قائله واحللم الذي 

 الواقع.يتوقع ىف 
نوميدوس:  لشخصية حسناء ىف رواية الباطين العوامل اليت تسبب الصراع ،الثاين

 الداخلية واخلارجية. أمااحلظ ليامسن حسن تتكون من عامليت أنا العاشق السيء 
ارجية القاهرة. والعوامل اخل إىلالعوامل الداخلية تتكون من الشعور بالتساؤل والذهاب 

ند بتلك واللقاء مع عمر. تست ،وال تعملها جدهتا الصالة ،تتكون من احلقد ىف املاضى
 العوامل خلص الباحث أن العوامل األقوى هي اخلارجية خاصة احلقد ىف املاضى.

جهد شخصية حسناء الختتام صراعها أو يسمى بألية الدفاع عن  ،الثالث
 والال مبالة. عملت حسناء القمع حني ،والتسامى ،والعقلنة ،قمعالنفس تتكن من ال

عمر وسألت صديقتها عن احلب. أما عملت بالعقلنة حني منعتها  إىلشعرت باحلب 
 القاهرة متابعة وفاء. أما عملت شخصية حسناء بالتسامي حني إىلجدهتا للذهاب 
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ال مبابة ع. وعملت الىف الواق لذي يتحدثالذي جمهول قائله واحللم ا مسعت الصوت
 حني شعرت بعيدا عن أمر ديين.

 
 .قتراحاتاال  .ب

 ي :قرتاحات وهي ما يلالسابقة يريد الباحث أن يقدم اال يستند من اخلالصة
بحث األدبية أن يستفيد من هذا ال األعمالللجمهور كاملستعني والقارئني ب .0

لنظرية امن تطور البحث عن سيكولوجية أدبية. ألنه يستخدم استفادا 
 سيكولوجية أدبية.

 ىف األخرىفيمكن أن تواصل الدراسة إليه بالنظاريات أو املوضوعات  .6
 املستقبل ألنه الخيلوا عن األخطاء والنقصان وبعيد عن درجة الكاملة.

استخدام األدبية ب األعماليرجو الباحث أن تتكثر البحوث اليت حتللت  .0
 نظريات األدبية.
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ية يف رواية حكاية حب لغازي الصراع الباطين لشخصية الرئيس(. 6300افيانيت. )ش

ث جامعي من حب .فرويد: دراسة حتليلية سيكولوجية أدبية عند سغمون يبيئالقص
 جامعة االسالمية احلكومية ماالنج. 
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 جاكرتا.
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. حبث جامعي من جامعة االسالمية احلكومية خلالد حسيين )دراسة أدبية نفسية(
 سورابايا.
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ذاتيةالسيرة ال  

 0000من يوليو  63تاريخ ولد ىف موجوكرطا  أحمد فؤاد عرفان الدين
ا سنة موجوكرطاملدرسة اإلبتدائية مفتاح العلوم بندونج  م. خترج ىف

معهد األمني سوقا موجوكرطا مدرسة املتوسطة . مث التحق إىل 6303
مدرسة الثانوي معهد األمني إىل م. مث التحق  6300سنة  فيها وخترج

جامعة موالنا مالك  التحق دراسته إىل مثم.  6302سوقا موجوكرطا ومت دراسته فيها سنة 
براهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حىت حصل على درجة باكالوريوس ىف قسم اللغة العربية إ

م. يسكن ىف معهد سونان أمبيل العايل جامعة موالنا مالك إبراهيم  6363وأدهبا سنة 
 .  6363 حىت 6301اإلسالمية احلكومية ماالنج كاملشرف فيه منذ 
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