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 توطئة
ككاف فضلو عليو عظيما.  كعلم اإلنساف مامل يعلم علم القرآف اغبمد هلل الذم

 كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كعلى آلو كصحبو أصبعُت.
الستيفاء  كرضبتو كعنايتو ىذا البحث بعوف اهلل سبحانو كتعاىل ت كتابةلقد سب

كأدُّا كلية  لحصوؿ على درجة سرجانا يف قسم اللغة العربية لاالختبار النهائي شركط 
 العلـو اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج.

فكانت الباحثة ساعدة على سباـ ىذا البحث كال تنسى أف تقدـ جزيل الشكر ؼبن  
 الفضل الكبَت يف إسباـ ىذا البحث، خصوصا إىل:كاف لو 

موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية مدير جامعة اؼباجستَت، األستاذ الدكتور عبد اغبارس،  .ُ
 اغبكومية ماالنج.

 ، اؼباجستَت، عميدة كلية العلـو اإلنسانية.الدكتورة شافية .ِ
 الدكتور حليمي، اؼباجستَت، رئيس قسم اللغة العربية كأدُّا. .ّ
 يف كتابة ىذا البحث. ةشرفاؼبالدكتورة ليلي فطرياين، اؼباجستَت،  .ْ
 شؤكف األكادمية كاألخالقية.الالدكتور سوتاماف، اؼباجستَت، مريب يف  .ٓ
 .صبيع احملاضرين كاحملاضرات يف قسم اللغة العربية كأدُّا .ٔ
قدمت خصوصا إىل نور أماليا ضبيدا اليت طقة لومبوؾ، من ةنظمصبيع صديقات يف م .ٕ

 مناقشة ىذا البحث. فكرهتا يف
ر "ىيئة تعميق اؼبادة"، خصوصا إىل يسصبيع الصديقات كاألصدقاء يف ؾبموعة  .ٖ

وضوع ف ساعداين كثَتا يف اختيار اؼبااللذغباف اإلحياء إلياس كؿبمد ىيء لنا ا
 مناقشة ىذا البحث.ك 

 سيت لطيفة زىراء تُتالعزيز  يتصحيبخصوصا إىل  "Altoverander"صديقاٌب احملبوبة  .ٗ
 دائما يف اػبَت. انٍتكترافق انٍتكتقٌوي انٍتتذكر   افتلال كبائق نور أليزا

 .َُِٔصبيع الصديقات كاألصدقاء يف قسم اللغة العربية كأدُّا  .َُ
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أخَتا، أشكر شكرا كثَتا ؼبن كاف الذم ال أقدر على كتابتهم يف ىذه الصفحة، 
 كعسى أف يكوف ىذا البحث نافعة للباحثة كلكل من تفاعل بو. آمُت ياؾبيب السائلُت.

 
 
 ـ ََِِ سبتمرب ُٗماالنج، 

 الباحثة
 
 

 إنداه رضبي عناييت
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 مستخلص البحث
الشخصي عند األطفاؿ يف ركاية حجر الكحل حملمود توفيق  االضطراب( ََِِ)إنداه رحمي عنايتي. 

. البحث اعبامعي، قسم اللغة العربية كأدُّا، كلية العلـو اإلنسانية، جامعة حسُت على نظرية إريك فرـك
 إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج. اؼبشرفة: الدكتورة ليلي فطرياين، اؼباجستَت.موالنا مالك 

   .إريك فرـكالشخصي، الركاية، علم النفس األديب،  االضطراب الكلمات الرئيسية:
 

ا كيسمعونو يركنو ما تقليد يبكنهم. مبوىم مراحل يف ذىيب عصر لألطفاؿ  يف ينشأكف الذين األطفاؿ. جيدن
 أخرل، ناحية من. جيدة شخصيات إىل كيتطوركف سينموف كتعليمنا، كحبنا كمودة جيدة رعاية كيتلقوف جيدة، بيئة
ا يتعلموف كال اؼبودة، إىل كيفتقركف مواتية، غَت بيئة يف ينموف الذين األطفاؿ فإف  مبوىم على سيؤثركف جيدن

 التجارب تؤدم أف يبكن. اؼبستقبلية شخصيتهم طفولتهم ذبارب ربدد. أيضنا جودة أقل أفرادنا ليصبحوف كتطورىم
 .الشخصي ضطرابالا أحدىا نفسي،ال ضطراباال إىل صادمة أحداثنا تسبب اليت السيئة

 اليت العوامل تأٌب أف يبكن. الشخصي ضطراباال من يعاين أف األطفاؿ، لكت يف دبا شخص، ألم يبكن 
: ىي بالتفصيل الدراسة ىذه أىداؼ .األسرة حىت كاؼبدرسة االجتماعية البيئة من الشخصي ضطراباال تسبب

 توفيق حملمود الكحل حجر ركاية يف الرئيسية الشخصية وب عانت الذم الشخصي ضطراباال عن الكشف( ُ)
؛ إريك نظرية على حسُت  يف الرئيسية الشخصية وب عانت مالذ الشخصي ضطراباال أسباب كصف( ِ) فرـك

 .األديب النفس علم منهج خالؿ من حسُت توفيق حملمود الكحل حجر ركاية
 .كتفسَتية سردية بطريقة البيانات يعرض الذم الوصفي اؼبنهج يستخدـ نوعي حبث ىو البحث ىذا

 حجر ركاية كىي الرئيسي البيانات مصدر من مأخوذة سردية نصوص عن عبارة بحثال اىذ يف الواردة البيانات
 تستخدما. اؼبالحظات كتدكين القراءة طريقة كىي البيانات، صبع طريقة باستخداـ حسُت توفيق حملمود الكحل

 البيانات ربليل ةقيطر  استخدمت. كاؼبناقشة كالتثليث اؼبثابرة زيادة كىي مراحل، ثالث البيانات طريقة تصديق
 .النتائج كاستخالص البيانات كعرض البيانات تقليل أم مايلز ك ىوبرماف، ربليل مبوذج

 ركاية حجر يف الرئيسية الشخصية وب عانت مالذ الشخصي ضطراباال( ُ: )ىي البحث ىذا كنتائج
 وب عانت مالذ الشخصي االضطراب( ِ. )القرىب سفاح كتكافل اؼبيت ىو ؾبامعة حسُت توفيق حملمود الكحل

: كىي البشرية، االحتياجات تلبية عدـ سببب حسُت توفيق الكحل حملمود حجر ركاية يف الرئيسية الشخصية
 .اؽبوية كحساسية ة،ير ذاعب كاحتياجات ،فوؽالت كاحتياجات الًتابط، احتياجات
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Children have a golden age in their growth stages. They can imitate what 

they see and hear very well. Children who grow up in a good environment, 

receive good care, affection, love and education, will grow and develop into good 

personalities. On the other hand, children who grow up in an unfavorable 

environment, lack of affection, and poorly educated ones will affect their growth 

and development to become less good individuals as well. Their childhood 

experiences determine their future personality. Bad experiences that cause 

traumatic can lead to psychological disorders, one of which is personality 

disorders. 

Personality disorders can be experienced by anyone, including children. The 

factors that cause personality disorders probably come from the social 

environment, school, and even from the family. The purposes of this research in 

detail are: (1) Revealing the personality disorders experienced by the main 

character in the novel Hajar Al-Kohl by Mahmud Taufiq Husain's based on Erich 

Fromm's perspective; (2) Describing the causes of personality disorders 

experienced by the main character in the novel Hajar Al-Kohl by Mahmud Taufiq 

Husain through a literary psychology approach. 

This research is a qualitative study using a descriptive approach that presents 

data in a narrative and interpretive manner. The datas in this research are narrative 

texts quoted from the main data source, namely the novel Hajar Al-Kohl by 

Mahmud Taufiq Husain using data collection techniques, namely reading and 

note-taking techniques. The data validation technique used three stages, namely 

increasing persistence, triangulation, and discussion. The data analysis technique 

used the Miles and Huberman analysis model, namely data reduction, data 

presentation, and conclusion drawing. 

The results of this study are: (1) Personality disorders experienced by the 

main character in the novel Hajar Al-Kohl by Mahmud Taufiq Husain in the form 

of personality disorder necrophilia and incest symbiosis; (2) Personality disorders 

experienced by the main character in the novel Hajar Al-Kohl by Mahmud Taufiq 

Husain are caused by unfulfilled human needs, namely: connection needs, needs 

for excellence, needs for expertise, and sensitivity for identity. 
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ABSTRAK 

Inayati, Indah Rahmi (2020) Gangguan Kepribadian Anak dalam Novel Hajar 
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Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 

Dr. Laily Fitriani, M. Pd. 

Kata kunci: Erich Fromm, gangguan kepribadian, novel, psikologi sastra.  
 

Anak-anak memiliki masa-masa keemasan (golden age) dalam tahapan 

pertumbuhannya. Mereka dapat meniru apa yang diamati dan didengarnya dengan 

sangat baik. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang baik, mendapat 

perawatan, kasih sayang dan cinta serta pendidikan yang baik, akan tumbuh dan 

berkembang menjadi pribadi yang baik. Sebaliknya, anak-anak yang tumbuh 

dalam lingkungan yang kurang baik, kurang mendapatkan kasih sayang, dan tidak 

terdidik dengan baik akan mempengaruhi tumbuh kembang mereka menjadi 

pribadi yang kurang baik pula. Pengalaman-pengalaman masa kecil mereka 

menentukan kepribadian mereka di masa mendatang. Pengalaman-pengalaman 

buruk yang menyebabkan traumatis dapat menyebabkan gangguan psikologis, 

salah satunya adalah gangguan kepribadian. 

Gangguan kepribadian dapat dialami oleh siapapun tidak terkecuali anak-

anak. Faktor-faktor penyebab gangguan kepribadian dapat berasal dari lingkungan 

sosial, sekolah, bahkan dari keluarga. Tujuan penelitian ini secara rinci adalah 

untuk: (1) Mengungkapkan gangguan kepribadian yang dialami oleh tokoh utama 

dalam novel Hajar Al-Kohl karya Mahmud Taufiq Husain berdasarkan perspektif 

Erich Fromm; (2) Memaparkan sebab-sebab gangguan kepribadian yang dialami 

oleh tokoh utama dalam novel Hajar Al-Kohl karya Mahmud Taufiq Husain 

melalui pendekatan psikologi sastra. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif yang memaparkan data secara naratif dan interpretatif. Data 

dalam penelitian ini merupakan teks-teks narasi yang dikutip dari sumber data 

utama, yaitu novel Hajar Al-Kohl karya Mahmud Taufiq Husain dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik membaca dan mencatat. 

Teknik validasi data melalui tiga tahap, yaitu meningkatkan ketekunan, 

triangulasi, dan diskusi. Adapun teknik analisis data menggunakan model analisis 

Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan.   

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Gangguan kepribadian yang dialami oleh 

tokoh utama dalam novel Hajar Al-Kohl karya Mahmud Taufiq Husain berupa 

gangguan kepribadian nekrofilia dan simbiosis inses; (2) Gangguan kepribadian 

yang dialami oleh tokoh utama dalam novel Hajar Al-Kohl karya Mahmud Taufiq 

Husain disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan manusia, yaitu: 

kebutuhan keterhubungan, kebutuhan keunggulan, kebutuhan keberakaran, dan 

kepekaan akan identitas. 
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 الفصل األول
 مقدمة
 

 خلفية البحث . أ
 يف تشوىات يسبب شيء ىو ندكنيسيةاإل اللغة يف معجم ،االضطراب

 على تنعكس اليت اعبوىرية الطبيعة وى الشخصي ماأ كالعقل، كالصحة الركح
 يبكن بذلكك . األخرل األمم أك الشعوب عن ازىسبي أمة أك شخص موقف
 شكل يف ةالنفسي اتاالضطراب نواعأ من حدأ بأنو الشخصي االضطراب تعريف

 عنكىبتلفو  ياكسلوك اعقلي ملاؼبتأشاذا يف نفس  يسببالذم  عقليال ضطراباال
 (.ُ. د ،َُِٗ ،اإلنًتنت على اإلندكنيسية اللغة معجم. )اآلخرين

 عدـ مبطعلى  شمليالشخصي  االضطرابف إ ككيتبورف، ؽباعبُت قاؿ
 اؼبراىقة مرحلة إىل عودة ،يف كقت طويل يةسلوكك  باطنية خربة من التكيف
( ِ) اإلدراؾ،( ُ: )التالية اَّاالت من فااثن قلاأل على يتجلىاللتاف  كالبلوغ
 مثل تستقر اليت األمباط. ندفاعاال سيطرة( ْ) الشخصية، كظائف( ّ) التأثَت،

. كاألضرار الصعوبات تسبب اجتماعية كحاالت كاسعة ؾبموعة يف ظاىرة ىذا
 يعاين اليت اؼبشكلةربدث . معقدة سلوكيةك  اأمباط الشخصية اتاالضطراب ظهرت

. اآلخرين مع تفاعلهم أثناء يـو كل الشخصية ضطراباتاال من اؼبتأمل منها
 اغبميمة، يف عالقة اؼبفرط كاػبوؼ اؼبفرط، عتماداال على مشاكلهم كتشمل

ك  ىاعبُت) اؼبنضبط غَت الغضب أك اؼبتفجر، كالسلوؾ اؼبفرط، شعر بالقلقكال
 (.ِٖص. ، ََُِ، كيتبورف

 ظبات تإذا كان تهمشخصي يف اضطراب لديهم األفراد إف يلقك 
عادة) الزمن من طويلة لفًتة ذلك ستمريك  متكيف غَت اسلك تهم تظهرشخصي



ِ 
 

 

 ىذا يف. اليومية محياهت كظائف عطلتكي حالة كل يف النمط ىذا يظهر(. الطفولة منذ
 فرفضو ي ىم عادة. نفسو يف متأصلة التكيفية غَت الشخصية السمات تبدك الفرد،

 ،ََِٖ كيدكرم،ك  فوسيا) مشكلة مؽب أف فنكرك يك  اؼبعاجل من مساعدة على اغبصوؿ
 (.ُِْ .ص

 لفًتة يداـك أف يبكن الشخصي االضطراب أف السابقة، اآلراء مع موافقا
. الطفولة منذ حىت الفردية االجتماعية السلوكيات يف مالحظتها كنكسب طويلة

 ىذه يف. الذىيب عصرالذىبية يسمى ب مراحل لديهم مبوىم فًت منذ األطفاؿ
 ما كانتحاؿ كىضم تسجيل يبكنو. البيئة كثَتا من يتعلم أف للطفل يبكن اؼبرحلة،
 وعي،ال يف تسجيلها سيتم كشعر، ظبع، رأل، ك كل شيء  .حولو من وبدث

 .الرشد سن حىت كالتطور النمو مع جنب إىل جنبنا كتطبيقها
 احتياجاتو تليب أف يبكن اليت اعبيدة اػبربات بااكتس طفولتو يف كاف إذا

. رهاكب يف هبابيةاإل السلوكيات فسوؼ ينتج كاؼبادية، الركحية ناحيةال من مبوه، يف
 كثَت من أك ف،اثنا أك كاحد يوجد مبوه عملية يف كاف إذا بالعكس،ك 

 ضطراباتاال مثل اؼبستقبل يف يأثر فسوؼ ققو،رب مل يتم اليت االحتياجات
 أيضا ىذا وبدث أف يبكن. يةالنفس اتاالضطراب من أخرل أنواع أك الشخصية،

 .شدىم من طبيعي غَت مستوم لديهم األطفاؿ كاف إذا
 أف يبكن. العائلية أك الداخلية التأثَتات من فقط تأٌب ال التشوىات ىذه

 الطفولة ذبارب كحىت كاؼبعلمُت اللعب كزمالء اؼبدرسة مثل االجتماعية البيئة تؤثر
 الشخصية مبط أف يعتقد حيث. كمبوىم مهدىم يف األطفاؿ شخصية على

 غَت ذبارب كجود إف. اغبياة من األكىل السنوات يف يتشكل لإلنساف األساسية
 اغبياة يف الحقنا التكيف مشاكل ظهور سيسهل شبابو يف الطفل يصيب مواتية

 (.ٔ .ص ،ََِٖ غونارسا،)
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 أمو رحم يف ركلو أكؿ منذ األعمار، صبيع يف أف اإلنساف إريكسوف، رأل
 األسرة،: كالتارىبي اعبغرايف االنسجاـ من ؾبموعة يف نظم أخَتة نفسو، حىت

 اَّتمع، يف كعضو كاالنا، حي، كائن إنساف كلذلك، كل. البلد اَّتمع، الطبقة،
 ك كالتوتر؛ جسمو لألمل تعرض. الثالثة التنظيمية العمليات صبيع يف كمشًتؾ
 من نشأ الذم بالذعر يشعر كاف اَّتمع، يف كعضو ك للقلق؛ نفسو تعرضت
 (.ُٗ ص. ،ََُِ إريكسوف،) ؾبموعتو

 أكقات يف نفسية كصعوبات خطر عن كجود فركيد عرٌب  الطفلة، تنمية عن
 القاسية، اؼبعاملة على كاغبصوؿ ،مستمرا إلحباطاب يعاين الطفل كاف إذا. معينة
أك يصيب  يقف تنميتوف صبة، مدللة يدلل أك اغبب ك الرضبة، على اغبصوؿ كعدـ

 سيملك ذلك، على عالكة. يثبت يف تنميتو أف يبكن أك تنميتو يف بو خسراف
 مرحلة يف النمط ىذا يستمر كعادة. طبيعي غَت اسلوكك  ةضجان غَت صفة طفلال

، ََِٗكارتونو، ) أبدا الركحي البلوغ مستول الطفل إىل يصل لن حىت البلوغ،
 (.ُِص. 

األطفاؿ  لدم الذىٍت اإلجهاد/يالنفس االضطراب حاالت بعض حدث
. (ِّٖص.  ،ََِٗ) فركيد كقاؿ. أك اجتماعية بيولوجية عوامل بسبب عادة

 اليت باألفكار الشخص عقل يبتلئ عندما وبدث الذىٍت اإلجهاد أك العصاب فإ
 اليت عماؿاألب القياـ على كأجرب أجنبية برغبة شعر فقد. حقا لو تركؽ ال

 .   ارفضه عن عاجزا كاف كلكنو يكرىها،
 كثَت يف أيضا األطفاؿ عند الشخصي االضطراب حاالت بعض ربدث

 ىذه كتصور. كاالجتماعية البيولوجية العوامل من العديد بسبب األحياف من
 كمن. ظاىرة أك خيالية األدبية األعماؿ يف الرئيسية شخصيات عند اغباالت
ىي  األطفاؿ عند الشخصي ضطراباال موضوع أثارت اليت األدبية األعماؿ

 يعاين الذم الطفل الركايةربكي ىذه . حسُت توفيق حملمود الكحل جرح ركاية
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 مدفونة كاؼبرارة ملالظ ؿعماأ كل. طفولتو كقت ةير مر  معاملة على كوبصل الظلمب
 الذم اؼبعاملة سوء يثَت .كتطوره مبوه كقت طبيعي غَت سلوكان  يظهر حيت قلبو يف

 تصريح مع فقيوا كىذا. اؼبستقبل يف االنتقاـ يف رغبةعلى  صدره يف بقي
 يف تندلع توجيهها يبكن ال اليت العاطفية كالتوترات الداخلي الصراع بأف كارتيٍت،

)كارتيٍت،  أخرل تعويضية ؿافعأ كردكد انتقامية ؿافعأ ردكد شكل يف النهاية
 (.ِِٖ، ص. ََِٕ
 ىذه يف الطفل عند شخصيال االضطراب ةأف مشكل ،ةلباحثا ترأ 

 ريكإلسيكولوجية  نظرية باستخداـ ربليلها ًب إذا األفضل من كوفت الركاية
، قاؿ .فرـك  فيها تقيم اليت كالثقافة َّتمعا انعكاس ىي سرةاأل كثَت من فرـك

 الثدم حليبمع  بعضو بعضا اَّتمع مبتص ناكل كاحد م  أف فرـك دكٌ أ. األسرة
 اَّتمع أف ينا مراران نس حىت أنفسنا، من جدان  قريب اَّتمع. يف كقت الطفل

 نتعاملل كيفيتنا أف فًتضننان أحيا. اغبياة تعامل يف الطرؽ من العديد على وبتوم
قد  ذلك كل أف نتعلم أفعلينا  هبب. اؼبتاحة الوحيدة الطريقة ىي ئاشي

 ،كنادرا. االجتماعي الالكعي يسمى أك صبيعا، لنا ةالالكعيالطبيعة  تأصبح
 كمل اغبايل النظاـ نتبعفقط   ،بالعكس. اغبرة إرادتنا من تأٌب ال أفعالنا أف نفًتض
 (.ُٓٗ-ُْٗ، ص. َُِٔبويرم، ) ذلك من أكثر نشكك

 البشر هبرب بل ،وـبرج عليو عثرت مل الذم األساسي نقساـاال فرـك شرح
 كجود أك كجوده من متجذر ألنو وجودمال نقساـباال فرـك هكذكر . ربقيقو على

 أف إال يبكنهم كال الوجودم، االنقساـ ىذا على القضاء للبشر يبكن ال. البشرم
 . فرد كل كشخصية ثقافة على اعتمادان  معو يتفاعلوا

 إحساسنا يقوؿ .ماتكاؼب اغبياة بُت ىو ساسيكاأل األكؿ نقساـاال
 اغبياة كجود بافًتاض ذلك ننكر أف كباكؿ لكننا سنموت، نناإ كالعقل بالذات

 مفهـو تشكيل على قادركف البشر أف ىو الثاين الوجودم نقساـاال. اؼبمات بعد
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 جدا قصَتة اغبياة أف وفدركي أيضا همكلكن ،كامال الذات كربقيق اؽبدؼ
أنفسهم  ىم البشر أف ىو الثالث الوجودم نقساـاال. اؽبدؼ ىذا لتحقيق

 يدرؾ. العزلة أك االستبعاد قبوؿ نستطيع ال زاؿن ال كلكن هناية، يفكحدىم 
 تعتمد سعادهتم أف يعتقدكف الوقتنفس  كيف منفصلوف، أفراد أنفسهم أف البشر
 مشكلة حل يستطيعوف ال البشر أف الرغم على. اآلخرين مع ركابطهم على
 باعبنوف كفمهدد مأهن أك سعواي أف عليهم يجبف معا، السندات أك العزلة

 .(ِِٗ، ص. ََُِفيست،  ك فيست)

 
 أسئلة البحث  . ب

 االضطراب على ةالباحث ركزت اؼبذكورة، بحثال خلفية إىل استنادان 
 يةنظر  على حسُت توفيق حملمود الكحل جرح ركاية يف ؿاطفعند األ شخصيال

 :التايل النحو على أسئلة البحث ككانت. فرـك إريك
 الكحل جرح ركاية يف ؿاطفاألعند  شخصيال ضطراباال أشكاؿ كيف -ُ

؟ إريك يةنظر  على حسُت توفيق حملمود  فرـك
 الكحل حجر ركاية يف عند األطفاؿ الشخصي ضطرابالا باسبأ ما -ِ

؟ إريك نظرية على حسُت توفيق حملمود  فرـك
 

 أىداف البحث . ج
 :يى أىداؼ البحثف اؼبذكورة، أسئلة البحث إىل استنادا

 الكحل حجر ركاية يف عند األطفاؿ الشخصي ضطراباال أشكاؿ عرفةؼب -ُ
. إريك نظرية على حسُت توفيق حملمود  فرـك

 الكحل حجر ركاية يف عند األطفاؿ شخصيال ضطراباال باسبأ وصفل -ِ
. إريك نظرية على حسُت توفيق حملمود  فرـك
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 فوائد البحث . د
 حجر ركاية يف عند األطفاؿ الشخصي االضطراب" عنواف ربت البحث

فوائد ك  نظرية فوائد لو" فرـك إريك نظرية على حسُت توفيق حملمود الكحل
 . يةتطبق

 الفوائد النظرية -ُ
 دراسة يف كخاصة العربية للغة خاصة كاألدب، اللغة تعميق يف كاؼبسانبة ( أ

 .فرـك إريك يةنظر  على األديب النفس علم
 .فرـك إريك نظرية على األديب النفس علم دراسة لتعميق جعاكمر   ( ب

 التطبيقية الفوائد -ِ
  جماالن إبراىيم مالك موالنا امعةعب ( أ

 مالك موالنا جامعةلػ ةالعلمي جعااؼبر  ربسُت يف للمساعدة كوسيلة (ُ
 .جماالن إبراىيم

 الباحثُت قبل من تطويرىا أك مادم كاعتبار استخدامها يبكن (ِ
 .الالحقُت

 اإلنسانية العلـو لكلية  ( ب
 األدبية األعماؿ يف الشخصياتلتحليل نفسية  مراجع لحدإك (ُ

 .الركايات يف كخاصة
 الركايات يف األرقاـ على األديب النفس علم حوؿ البحوث يف قارنةؼب (ِ

 .فرـك إريك يةنظر  باستخداـ
 للباحثة ( ج

، إلريك النفس علم نظرية حوؿ ةللباحث ثاقبة نظرة تقدًن (ُ  فرـك
 .األدبية األعماؿ يف كتنفيذىا
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 يف ةللباحث اؼبفيدة األخالقية بالرسائل اؼبليئة العلمية الكنوز زيادة (ِ
 .االجتماعي التفاعل

 
 تحديد البحث . ه

 فرـك ريكإل النفس علم بدراسة اؼبتعلقة البحوث أف ةالباحث ًتفتعا كقد
 ىذه يف. اؼبيدانية البحوث كأ ةاألدبي األعماؿ استعراض من كثر حبثو قد

 الكحل جرح ركاية زباذبا األديب النفس علم دراسة ةالباحث ستخدـت الدراسة،
عند  شخصي اضطراب على ةالباحث ركزت. بحثال ككائن حسُت توفيق حملمود

 .فرـك إريك يةنظر  باستخداـ الركاية يف األطفاؿ
 

 ةالدراسات السابق . و
 كلكنو جديدة دراسة ليس ةياألدب سيكولوجية يدرس الذم البحثىذا 

 الذين الباحثُت بعض. الدراسة ىذه يف إتقاف ًب قد الباحثُت من ككثَت ًنقد حبث
 :تشمل الدراسة ىذه يستخدموف

 على ركفايل لبيار دكموع الذبف ركاية يف اغبب . قيمَُِٗ. فردكس راتيو -ُ
 ج.ماالن إبراىيم مالك موالناجامعة  .(احملتوية ربليل دراسة) فرـك إريك نظرية
 ك فرـك إريك يةنظر  على الركاية يف اغبب قيم معرفة إىل الدراسة ىذه تىدف

 طبسة ىناؾ أف النتائج تظهر. القيم لوصف اؼبؤلف استخدمها تقنيات معرفة
 كحب اآلخرين، حب :فرـك إريك نظرية أساس على اغبب من أنواع

 للحب اإلصبالية القيمة. اهلل كؿببة ،الذاٌب كحب اؼبثَتة، كاغبب األمهات،
 تقنيةىي  اغبب قيمة لوصف اؼبؤلف االيت استخدمه التقنية. نوعا ِٓ ىي

 .يةاتكدرام ك تفسَتية
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 ربيع"ال ركاية يف الرئيسي الشخص سيكولوجية .َُِٗىداية الرضبة.  -ِ
 إريكعند  ةأدبي سيكولوجية دراسة ربليلية) الكيالين لنجيب "فلعاصا

 إىل الدراسةىذه  تىدف ماالنج. إبراىيم مالك جامعة موالنا .(فرـك
 إريك سيكولوجية كربليل الركاية يف الرئيسية لشخصيةا نفسية عن الكشف

 الشخصية أف البحث نتائج كتظهر. الرئيسية الشخصية كاحتياجات فرـك
 شجاعة امرأة كىي جيدة، بشخصية تتمتع فصاعال ربيع ركاية يف الرئيسية
: ىي "مناؿ" الرئيسية الشخصيةنفس  يف البشرية االحتياجات. كمسؤكلة

 عشر كثالثة اؽبوية، احتياجات كسبعة ،ةالوعي احتياجات عشر أربعة
 احتياجات عشر كأحد ،زاكجةالت احتياجات كستة العالقة، احتياجات

 .الوحدة
 Sisi ركاية يفكيبيانتو  إىل اؼبثَتةأندين حب  .َُِٕي سلسبيال. سوىيلة نيل -ّ

Gelap Cinta ّمقالة سافاال. حجم  .(فرـك إريك النفس علم دراسة) َتاؼب .
 اؼبثَت اغبب كصف إىل البحث ىدؼ. اغبكومية سورابايا جامعة. ُرقم 

 أندين لشخصية كالفهم كاالحًتاـ كاؼبسؤكلية االىتماـ من صراعن لو مالذ
 اغبب ىو البحث ىذا نتيجة .َتاؼب Sisi Gelap Cinta ركاية يف كيبيانتو إىل

 من كقلق زكجها، اىتماـف ويبيانتول دينأن هتاأظهر  الذم االىتماـ مع اؼبثَت
 ىو لويبيانتو أندين أظهرهتا اليت للمسؤكلية ةاؼبثَت  اغبب. زكجها سلوؾ تغيَت

. كزكجةكاجباهتا   ال تنسىك  لألسرة الفقرم كالعمود زكجها كاجبات استبداؿ
الذم  البضائع رفض يف ويبيانتول أندين أظهرهتا اليت اؼبثَتة اغبب كجود

 اغبب كجود. القسرم دكف زكجها كجود كتلقى السابق أعطىها صديقها
 الك  الغضب عدـ من زكجها خاطبةدب ،ويبيانتول أندينمن  "الفهم" اؼبثَتة

 .ئاشي أك اؼبشاكل لنقل زكجها ثرب
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 ركاية يف ديانا نفس يف لألنثى اعبنسية اغبياة .َُِٕ. يو ككالف سارمأ -ْ
Renjana Dyana مقالة سافاال. . (فرـك إريك سيكولوجية دراسة) ألديبوديل

 مناقشة إىل الدراسة تىدف. اغبكومية سورابايا جامعة. ِ. رقم ّحجم 
 كتبُت. اعبنسية اغبياة على الشخصية كتأثَت يةالشخص على اعبنس نوع تأثَت

 يف اختالؼ ىناؾ. يةالشخص على يؤثر أف يبكن اعبنس نوع أف النتائج
  دكر أساس منظور من االختالفات ىذه ك ، ىنثألكا الذكر بُت ةالشخصي
 اغبياة يف اؼبرء شخصية على تأثَت أيضا كىناؾ. اعبنس فبارسة يف كليهما
 .اعبنسية

 Cewek ركاية يف لوال شخصيةل . سلوؾ اؼبتعةَُِّندا سستاكارداين. يأر  -ٓ

Matre مقالة سافاال. . (فرـك ريكإل النفس علم هنج خالؿ من) إندا أللربتُت
 الكشف إىل الدراسة تىدف. اغبكومية سورابايا جامعة. ِ. رقم ّحجم 

 يف اؼبتعة السلوؾ كيف يظهر ،لوال بو تقـو الذم اؼبتعة سلوؾ شكل عن
 من احمليطة البيئة على لوال بو تقـو الذم اؼبتعة السلوؾ كتأثَت ،لوال نفس

 لوال شخصية أف النتائج تظهر. فرـك ريكإل اإلنسانية النفسية النظرية أساس
 ىذا. الفاخرة اؼبواد كشراء اؼباؿ، بتبديد مولعة ىي اليت اؼبتعة سلوؾ لديها

 البيئة أشكاؿ من ىو بل لوال،ل الفطرم السلوؾ ليس اؼبتعة السلوؾ
 .متعة كوفتل ىاز ربف اليت ،اوؽبح االجتماعية

 
 دراسةكال اغبالية دراسةال بُت كاالختالؼ التشابو البحثأكجو ىذا 

 ىيك  ،يةنظر لااستخداـ  معادلةالسابقة  كالدراسة اغبالية كانت الدراسة  . السابقة
 دراسةالأما ك . ـبتلفة عناكين مع ركاياتىي ال الدراسةككائنات . فرـك إريك يةنظر 

حبثت  ةسابقال الدراسة. البحثي الًتكيز يف فاتمختلففالسابقة  كالدراسة اغبالية
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، كريإ يةنظر  على ةالركاي يف اغبب كقيمة شخصية عن يف  ةالباحث ركزت بينما فرـك
 .فرـك إريك يةنظر  علىعند األطفاؿ  الشخصي االضطراب علىدراسة اغبالية ال

 
 البحث يةمنهج . ز

 تطويرىا أك اغبقيقة على للعثور ما شيء ؼبعرفة طريقة ىي البحث منهجية
. العلمي اؼبنهج باستخداـ كذبريبية كمنطقية منهجية بطريقة اختبارىا أك

 البحث طرؽ أك طرؽ دراسة ىي البحث منهجية إف ييقاؿ باختصار،
 .(ِ ص. ،َُِٔ كآخركف، سوراضباف؛)

 البحث نوع مثل مراحل عدة على بحثال يةمنهج البحث ىذا يستخدـ
ليل رب ةقطريك  البيانات تصديق كطريقة البيانات صبع طريقةك  البيانات كمصادر
 :قسم لكل شرح ىهو. البيانات

 نوع البحث -1
الشخصي عند األطفاؿ يف ركاية  االضطرابربت عنواف  البحث

 ينتمي إىل ى نظرية إريك فرـكعل "حملمود توفيق حسُتحجر الكحل "
 النحو على ذلك كتفسَت. الوصفيك  يالكيف ، نبا البحثالبحث ينوع

 :التايل
 يالبحث الكيف ( أ

 الوصفية البيانات استخداـ عند يالبحث الكيفب البحث يسمى
. اؼبلحوظة أك اؼبكتوبة كلماتال باستخداـ كصف البيانات. كتابتو يف

. يف اغبقيقة  اؼبعٌت أك القيمة أك باعبودة يتعلق ىو شيء يكيف مفهـو
 اللغويات خالؿ من كشرحها الثالثة األشياء ىذه عن التعبَت يبكنإمبا 
 (.ْْ ص. ،َُِٕ كلطفية، فطرة) الكلمات أك اللغات أك
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 اىذ يف ألف يالكيف بحثالب البحث ىذا يسمى أف كيبكن
 شخصيال االضطراب شكلسردا عن  البيانات عرض يتم ثبحال

على   حسُت توفيق حملمود الكحل جرح ركاية يف ألطفاؿعند ا كأسبابو
 .فرـك إريك يةنظر 
 البحث الوصفيب( 

 تضمُت دكف اعبمل أك الكلمات الوصفي البحث يصف
 العالقة على بناءن  ابعض بعضها اؼبتغَتات بُت العالقات كيصور األرقاـ،

 إعادة إىل اغباجة دكف غَتىاك  كاؼبواقع كاؼباريك كاعبداكؿ النماذج بُت
 كراء الكامن اؼبعٌت أك العالقات ىذه يف وبدث الذم اؼبعٌت شرح

 (.َُٓ-ُْٔ .ص ،ََُِ بونغُت،) البيانات ظاىرة
 حجر ركاية يف الشخصي عند األطفاؿ ضطراباال عن البحث

 البحث ىذ ألف كصفي حبث ىو فرـك إريك نظرية على الكحل
 يف الواردة وكأسباب الشخصي ضطراباال شكل كصف إىل يهدؼ
 إريك نظرية على الكحل" "حجر ركاية يف حوارية اقتباسات أك فقرات

 .فرـك
 

 مصادر البيانات -0
 اؼبعلومات أك البيانات على اغبصوؿ طريقة ىي البيانات مصادر

 (.ٕٗ ص. ،ََُِ ،بورىنتارا) درىاامص على بناءن  سبييزىا يبكن اليت
 البيانات مصدر: مصدرين من مستمدة بحثال ىذ يف الواردة البيانات

 البيانات مصادر ةالباحث قسمتن. الثانوم البيانات كمصدر ساسياأل
 :التايل النحو على كالثانوية ساسيةاأل
 ةساسياأل البيانات درامص ( أ
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 اهتصبع اليت البيانات درامص ىي ةاألساسي البيانات درامص
، فردكس) منظمة أك فرديان  كاف سواء الباحثة نفسها  ،َُِٖ كزمـز

 جرح ركاية يى بحثال ىذ يف ةساسياأل البيانات درامص (.َُِ. ص
 .َُِْ عاـ قمرم دار نشرهتا اليت حسُت توفيق حملمود الكحل

 ةالثانوي البيانات درامص ( ب
 اغبصوؿ يتم يتال البيانات درامص ىي ةالثانوي البيانات درامص

، فردكس) رقمي ملف أك منشور شكل يف عليها . ص ،َُِٖ كزمـز
 اؼبرجعية كتبالىي  البحث ىذ يف ةالثانوي البيانات درامص(. َُِ

 .فرـك إريك النفس علم بنظرية اؼبتعلقة العلمية كاَّالت
 

 طريقة جمع البيانات -3
 صبع طريقة فإف لذا البحث، يف مهمة مرحلة البيانات صبع يعد

، فردكس) اؼبناسبة البيانات على للحصوؿ ضركرية الصحيحة البيانات  كزمـز
 البحث، ىذا يف البيانات صبع إجراءات يف(. َُّ ص. ،َُِٖ

 .اؼبالحظات كتدكين القراءة طريقة الباحثة استخدمت
 طريقة القراءة ( أ

 حوؿ طبيعي غَت شيء على للحصوؿ طريقة ىي القراءة طريقة
 يسمى ما كىذا. بالتفصيل قصةال من حقيقة أك قصة أك شخصية

 .(ُِ، ص. ََِٓ)تارغاف،  تصنيفلل القراءة

 ىي القراءة طريقة يف تنفيذىا يتم اليت باػبطوات يتعلق كفيما
 :يلي كما

 .حسُت توفيق حملمود الكحل جرح ركاية قراءة( ُ
 .فهم عن القصةالزيادة ل ةبو كلمات الصعال كترصبة قراءة( ِ
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 اغبصوؿ أجل من الكحل جرح ركاية يف للقصة اؼبتكررة الدراسة( ّ
 .البحثي الغرض مع تتوافق بيانات على

 القصة خط بُت اؼبالءمة من للتأكيد أخرل مرة الركاية ترصبة ( قراءةْ
 .اؼبستخدمة كالنظرية

 .افيه الواردة كاؼبعٌت للغة عميق فهم( ٓ
 ًتصبةالطريقة   ( ب

 معجم) أخرل إىل لغة ترصبة أك نقل أك طريقة ترصبة ىي طريقة نسخ
 ىذه يف اػبطوات (.ُد.  ،ََِِ اإلنًتنت، على اإلندكنيسية اللغة

 :ىي ًتصبةال الطريقة
 فهمها يصعب اليت أك الفقرات اعبمل أك الكلمات ربديد (ُ
 أ ما يف نقاط كترصبة القاموس فتح (ِ
 كصحيحة جيدة بًتصبة مات كاعبمللالك ( تعديلّ
 مناسبة بًتصبة فهمها يصعب اليت الكلمات كاعبمل كفهم ( ضبطْ

 أفضل بشكل القصة سطر لفهم
 اؼبالحظات تدكينطريقة  ج(

 عند تنفيذىا يتم متقدمة قةير ط ىي اؼبالحظات تدكينيقة ر ط
صوؿ عليها اغباليت ًب  البيانات بتسجيل ستماعاال طريقة تنفيذ

 :  ىي ةطريقال ىذه يف اػبطوات(. ُِٖ. ص ،َُِْ ؿبمد،)
 يتال حسُت توفيق حملمود الكحل جرح ركاية يف القصة ربديد (ُ

 إريك ةينظر  على يةالشخص ضطراباتاال ظبات أك عناصر افيه
 .فرـك

 االضطرابميزات  يهاف اليت البيانات على عالمات كضع (ِ
 .الشخصي
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 وبصل حىت يةشخصال اتاالضطرابب اؼبتعلقة بياناتال تسجيل (ّ
 .لقصةا كصف أك البيانات حوار من قطعة لىع

 
 البيانات صديقطريقة ت -4

 صحة اختبار بطريقة البياناتصديق ت طريقة تسمية أيضنا يبكن
 اغبقيقة معيار ىي البحث نتائج يف الواردة البيانات صحة إف. البيانات

 يبكن بيانات صحة يكيفال للبحث. اؼبواقف من اؼبعلومات ؤكدي الذم
 ةالباحث هاتكتب اليت البيانات يف اختالؼ ىناؾ يكن مل إذا معرفتها

 (.ّٗ ص. ،َُِٕ كلطفية، رةطف) كموضوع البحث
 ىي البيانات لتصديق الباحثة استخدمتها اليت الطرؽ بعض كانت

 .كاؼبناقشة ةاؼبثابر  كزيادة التثليث
 ةثابر زيادة اؼب ( أ

. البحث عملية يف درجة اؼبثابرة الختبار تقنقية ىي ةاؼبثابر  زيادة
 قيد قضاياب تناسب اليت األشياء صبع خالؿ من بذلك القياـ يبكن

 ىي ثابرةاؼب زيادة خطوات(. ْٗ ص. ،َُِٕ كلطفية، فطرة) الدراسة
 :يلي كما

 الباحثة تقـو عليها، اغبصوؿ ًب اليت البيانات على اإلطالع بعد (ُ
 أك اؼبكتبة كتب سواء باؼبوضوع، اؼبتعلقة الكتب قراءة بإعادة

 .اؼبقاالت
 .إضافية كمراجع السابقة الدراسات قراءة (ِ
 الدراستُت. بُت للنقاش كمقارنة السابقة الدراسات قراءة (ّ
 .اؼبستخدمة النظرية مع البيانات مالءمة مراجعة (ْ

 التثليث ( ب
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 شيء باستخداـ البيانات صحة من للتحقق تقنية ىو التثليث
 تعريف يبكن. مقارنتها أك البيانات لفحص البيانات تلك غَت آخر

 ـبتلفة بطرؽ ـبتلفة مصادر من البيانات على اغبصوؿ أنو على التثليث
 فاكالزم كالتقنيات للمصادر تثليث ىناؾ لذلك،. ـبتلفة أكقات كيف

 (.ْٗ ص. ،َُِٕ كلطفية، فطرة)
 باستخداـ البيانات صحة الباحثة اختربت البحث، ىذا يف
 :يلي كما ىي اؼبتخذة اػبطوات. اؼبصدر تثليث تقنيات

 على الشخصي ضطرابالبا اؼبتعلقة اَّالت أك اؼبقاالت صبع (ُ
 .فرـك إريك نظرية

 دبوضوع يتعلق فيما الباحثة عليها حصلت اليت البيانات مقارنة (ِ
 من بيانات مع فرـك إريك نظرية على الشخصي ضطراباال

 .اؼبوضوع نفسيف   أخرل مقاالت
عن  فرـك إريك نظرية مع عليها اغبصوؿ ًب اليت البيانات مقارنة (ّ

 .الشخصي ضطراباال
 اؼبناقشة ( ج

 أكثر، أك ثالثة أك شخصاف فيها يشارؾ أنشطة ىي اؼبناقشة
 أثارهتا اليت اؼبشكالت على ردكد على اغبصوؿ ُّدؼ تنفيذىا كيتم

 ىذا يف(. ْٕ ص. ،ََِِ كهبيانيت، ك لطيفة) األخرل األطراؼ
 ىاتُت تفسَتات. اػبرباءك  زمالءال مع ةناقشاؼببالباحثة  تقـو البحث،
 :يلي كما ىي اػبرباءك  زمالءال مع ةاؼبناقش

 الزمالءاؼبناقشة مع  (ُ
 البيانات صحة من للتحقق الزمالء مع اؼبناقشات إجراء ًب

 اؼبتعلقة باؼبسائل معرفة لديهم الذين الزمالء مع اؼبناقشة خالؿ من
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 ىي اؼبتخذة اػبطوات(. ّّْ ص. ،ََِٕ موليونغ،) بالبحث
 :يلي كما

 إريك يةنظر  على الشخصي ضطراباال موضوع حوؿ اؼبناقشة ( أ
 اغبصوؿ أجل من النفس علم يدرسوف الذين الزمالء مع فرـك

 .تفسَتأحسن ال على
الكحل  حجر ركاية من عليها اغبصوؿ ًب اليت البيانات مناقش ( ب

 الشخصي على ضطرابالبا تتعلق اليت حسُت توفيق حملمود
 .فرـك إريك نظرية

 اؼبناقشة مع اػبرباء (ِ
 ؼبعرفة اػبرباء مع اؼبناقشة أك بالتشاكر اػبرباء مع اؼبناقشة تتم

(. َّ ص. ،ََُِ سوندارم،) البحث عملية يف القصور أكجو
 :يلي كما ىي اؼبتخذة اػبطوات

 .كتفسَتىا التحليل دقة خبصوص اؼبشرؼ مع الباحثة تتشاكر ( أ
 البحث كمنهجية كاألىداؼ العنواف كتابة دقة الباحثة تستشَت ( ب

 .كاؼبناقشة كنتائج
  

 طريقة تحليل البيانات -5
 كربليل ربويل ىي البحث يف اؽبامة اػبطوة فإف البيانات، صبع بعد
 التحليل. يةالكيف البحوث يف حاسم شيء ىو البيانات ربليل. البيانات

 ًب اليت الفرضيات كتقييم تطويرل البيانات ىممفا يف للتفكَت طريقة ىو
 (. ْٖ. ق ،َُِٕ كلطفية، فيطرة) عليها اغبصوؿ
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 البيانات ربليل مباذج مع كصفيا البيانات ربليل سيتم بحثال اىذ يف
 ربليل يف خطوات ثالث ىناؾ كىوبرماف، ؼبايلز كفقا. كىوبرماف مايلز

 :كىي ية،الكيف البيانات
 البيانات زبفيض ( أ

 أىداؼ ربقيق إىل الباحثة داقست ،البيانات مرحلة زبفيض يف
. النتائج يف الرئيسي اؽبدؼ يتمثل ية،الكيف البحوث كيف. البحث
 فة،ك معر  غَت مألوفة، غَت أشياء البحث عملية يف كجدت إذا لذلك،

 عملية يف اىتماما ذلك يكوف أف ينبغي فعندئذ بعد، مبط ؽبا ليس
 زبفيض كخطوات. (ٖٓ، ص. َُِٕ)فطرة كلطفية،  البيانات زبفيض
 :، ىيبحثال اىذ يف البيانات

 الشخصي الضطراب اؼبناسبة ىاكاختيار  ىاكفرز  البيانات تلخيص( ُ
 .فرـك إريك نظرية على

نظرية  على ربتوم فرعية موضوعات على البيانات اختيار( ِ
 بالنظرية تتعلق ال اليت البيانات فرـك كحذؼ ريكإلسيكولوجية 

 على وكأسباب الشخصي ضطراباال شكل على البيانات تصنيف (ّ
 .فرـك إريك نظرية

 البيانات عرض ( ب
 يذكر. البيانات عرض ىي الثانية اػبطوة ،البيانات زبفيض بعد

 ىو يةكيفال البحوث يف استخدامان  البيانات أكثر أف كىوبرماف مايلز
 وبدث، ما لفهم يسهلنا فإنو البيانات، بعرض. السردم النص

 أداء يف لذلك، كاقًتح. فهمنا ما أساس على التايل عمللل كالتخطيط
 يكوف أف أيضا يبكن السردم، النص إىل باإلضافة البيانات، عرض
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، ص. َُِٕ)فطرة كلطفية،  ابياني ارظبك  شبكة مصفوفة، الرسم،
ٖٓ). 

 البحوث نتائج أك البيانات مباذج تقدًن سيتم ،بحثال اىذ يف
 :التالية اؼبراحل مع
 حسب جدكلُت يف عليها اغبصوؿ ًب اليت البيانات الباحثة تصنف (ُ

 ضطراباال شكل كىي البحث، كأىداؼ اؼبشكلة صياغة
  وكأسباب الشخصي

 تدفق فهم يسهل اعبدكؿ حىت حملتويات شرحان  الباحثة تقدـ (ِ
 اؼبتقدـ العرض

 تقـو ٍب اعبدكؿ حملتويات كفقنا البيانات ىذه ت الباحثةكصف (ّ
 .فرـك سيكولوجتة إيريك لنظرية كفقنا بتحليلها

 أجل من عليها اغبصوؿ ًب اليت البيانات تفسَت كإعادة فحص (ْ
 .تفصيال أكثر نتائج على اغبصوؿ

 ستنتاجانسحاب اال ( ج
 كىوبرماف مايلز عند يةالكيف البيانات ربليل يف األخَتة اػبطوة

 يتغَت أف كيبكندائم  ليس األكؿ ستنتاجاال. ستنتاجانسحاب اال يى
)فطرة كلطفية،  أخرل مراحل إىل تدفع قوية بيانات ىناؾ تكن مل إذا

  (.ٖٔ، ص. َُِٕ
انسحاب  تكوف يف البحث ىذا فإف ذلك، على كعالكة

 على للحصوؿ سابقة إجراءات بضعة بعد البيانات ستنتاجا
 :التايل النحو على يةاألكل ستنتاجاتاال
 .البيانات عرض مرحلة يف التفسَت نتائج الباحثة تستعرض (ُ
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 ضطراباال شكل على كالتفسَت التحليل نتائج الباحثة تلخص (ِ
 .فرـك إريك نظرية على كأسباب الشخصي

 النقطة يف الواردة اػبطوات نتائج من البيانات الباحثة تستخلص (ّ
 كإضافة جوىرية استنتاجات على اغبصوؿ أجل من( ب)

 .تكوينية استنتاجات
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 األدبي علم النفس . أ

. كاألدب النفس علم مفهـو أكالن  صف األديب، النفس علم فكرة فهم قبل
 الطبيعية كغَت منها الطبيعية العقلية، لعملياتبا رتبطي علم ىو النفس علم

 األعراض معرفة أنو على أيضنا النفس علم ييعرَّؼ. السلوؾ على كتأثَتاهتا
 كيدرس يبحث علم ىو النفس علم بأف كاعبيتو كشرح. الركحية كاألنشطة

 لإلنساف النفسية اغبياة مظاىر من مظهر أهنا إليها يينظر اليت األنشطة أك السلوؾ
ص.  ،َُُِ كياسبي، ؛ُد.  ،َُِٗ ،اإلنًتنت على اإلندكنيسية اللغة معجم)
ٕ.) 

 النفس علم أكالن،. معافو  ثالث يف النفس علم حوؿ األخرل اآلراء تبسيط
 الوعي عن كأرسطو أفالطوف أجراىا اليت الدراسات مثل الركح، دراسة ىو

 مثل العقلية، اغبياة علم ىو النفس علم ثانينا،. بالركح اؼبتعلقة العقلية كالعمليات
 علم ىو النفس علم ثالثنا،. كالذاكرة كاإلرادة كالذكاء كاإلدراؾ كاالنتباه العقل
 ذباه اإلنساف كسلوؾ اعبرذاف، ذباه القطط سلوؾ مثل اغبية، الكائنات سلوؾ

 (.ُ ص. ،ََِِ كمذكر، ؾبيب) ذلك ككبو اآلخرين،
 بعض يعرؼ. كإشكايل للغاية كاسع تعريف لألدب ذلك، غضوف يف

 أك األدب كلمة معٌت على ىذا يعتمد. مكتوب عمل بأنو األديب العمل العلماء
 تعٍت كاليت الالتينية يف Littera كلمة من تأٌب كاليت اإلقبليزية اللغة يف األدب
 يؤكد كاسع، نطاؽ على تركز اليت التعريفات إىل باإلضافة. الكتابة أك اغبرؼ
. األدبية األعماؿ فئة يف تندرج اليت النصوص جودة على أيضنا العلماء بعض

 كالعلم األديب العمل كنبا تعريفُت، إىل األدب كلمة تشَت بسيطة، بعبارات
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 فإف األدبية، األعماؿ إطار يف استخدـ حينما. العلم فركع من فرع كىو األديب،
 الذين األشخاص من معينة ؾبموعات أك مؤلفوف وٌلفأ فٍت عمل ىو األدب

 زبيلي أنو اللغة، بوسيلة فنية أعماالن  باعتباره األدب، إىل يينظر. اللغة وفيستخدم
 (.ُْ ص. ،َُُِ كياسبي، ؛ِِ ص. ،ََِٖ مصطفى،)

 معُت عددعلى  معُت سببب ييعطى اسم ىو األدب أف لوكسمبورغ رأل
 هاأليفت يتم ال نصوص عن عبارة األدب فإف لو، ككفقنا. ثقافية بيئة يف النتائج من
 يستخدـ. فقط قصَت لوقت تستمرك  العملي التواصل لغرض دائمنا استخدامها أك

 األدب إىل باإلشارة. معينة ثقافية بيئة ربكمها اليت االتصاؿ حاالت يف األدب
 بعنصر األدبية النصوص تتميز قصص،كال اؼبسرحية نصوص سيما ال الغريب،
 (.ُٔ ص. ،َُُِ كياسبي،) فيها خيايل

 تييو وباكؿ أعاله، كالركمانسيُت ككارف كيكيل نظر كجهات عكس على
 اسم مقارنة طريق من األدب كلمة يف الوارد اؼبعٌت باستخداـ األدب تعريف
لغة  يف عمومنا ذلك إىل كما Literature يعٍت. بلداف عدة يف كمعناىا الكلمة
 األؼبانية، اللغة يف. مكتوب اللغة استخداـ مكتوب، ىو ما كل: اغبديثة الغرب

 األجنبية، للمفاىيم األصلية األؼبانية الكلمة عن كبَت بنشاط دائمنا تبحث اليت
 شيء كل تتضمن ، اليتSchrifftum كنبا أصليتُت، أؼبانيتُت كلمتُت استخداـ يتم

 مباشرة ترتبط ال اليت الكتابة على عادةن  Dichtung يقتصر حُت يف مكتوب،
 كياسبي،) صبالية قيمة ؽبا أف صروبنا أك ضمنينا كتعترب كنبية، تكوف حبيث بالواقع،
 (.ُٕ ص. ،َُُِ

 كصف يبكننا ما سبق، كاألدب النفس لعلم التعريفُت فهم خالؿ من
 ىو األديب النفس علم. يةاألدب األعماؿ أك كاألدب النفس علم بُت العالقة

 كيدرسو األدب يفهم ألنو التخصصات، متعددة األدبية الدراسات لحدإ
 النفس علم. النفس علم يف موجودة ـبتلفة نظرية راطكإ مفاىيم باستخداـ
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 أك كنوع اؼبؤلف سيكولوجية دراسة كىي ،احتماالت تعريفا أربع لو األديب
 على اؼبطبقة النفسية كالقوانُت األنواع كدراسة اإلبداعية، كالعملية كشخص،

 (.ِٖ ص. ،َُُِ كياسبي،) القراء على األدب تأثَت كدراسة األدبية، األعماؿ
 نفسية دراسة كىي تعريفات، أربع لو ككارف كيليك عند األديب النفس علم

 القراء على األدب كتأثَت اإلبداعية، العملية كدراسة شخص، أك كنوع اؼبؤلف
 األدبية األعماؿ على ةاؼبطبق النفس علم قانوف أم كالقانوف، األنواع كدراسة

 (.ٔٓ .ص ،َُُِ ،برك يميند)
 التكوين افًتاضات أساس على األديب النفس علم بناء ًب األساس، يف

 فيما ربليلو يتم األديب النفس علم أف يعٍت كىذا األعماؿ، بأصل يتعلق فيما
 النفس علم ىدؼ ،تعريفي بشكل. للمؤلف النفسية كاعبوانب النفس بعلم يتعلق
 فهم خالؿ من العمل، يف اؼبوجودة النفسية اعبوانب فهم ىو األديب

 كالتناقضات التغيَتات يفهم أف للمجتمع يبكن اؼبثاؿ سبيل على الشخصيات،
 النفس بعلم اؼبتعلقة يف األشياء كخاصة اَّتمع، يف األخرل كاالكبرافات

 (.ْٓ ص. ،َُُِ ،برك يميند)
 األعماؿ أكالن،. أشياء بعدة يتأثر األديب النفس علم فإ إندراسوارا قالت

 حالة يف تكوف اليت للمؤلف كالفكرية الذىنية للعمليات إبداعات ىي األدبية
 ىي األديب النفس علم دراسة ثانينا،. كاع شكل إىل تيًتجم بعد ذلك كاعية نصف
 ُّذه اؼبؤلف قدمها اليت الشخصيات يف النفسي االنعكاس يف تبحث دراسة

 الذين اؼبسرحية النفسية اؼبشكالت بسبب باؽبدكء القراء يشعر حبيث الطريقة
 (.ٔٗ .ص ،ََِّ إندراسوارا،) القصة يف منخرطوف بأهنم أحياننا يشعركف
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 الشخصية مفهوم  . ب
 كطرؽ الصفات معٌت ؽبا النفسية اؼبصطلحات قاموس يف الشخصية

 عالقاتومع  للشخص اػباصة اػبصائص ىي اليت السلوؾ كطرؽ التكيف
 (.ْٔ ص. ،ُُٖٗ حسن كآخركف،) بيئتو يف اآلخرينب

 فبا الالتينية، الشخصية من ييعتقد جاءت لويلكوكس، كفقنا الشخصية إف
 فإف اؼبمثل، يفًتضو كقناع أنو ميلوف أضاؼ. اؼبمثلوف يرتديها اليت األقنعة يعٍت

 سبيز اليت تلك غَت أخرل خصائص امتالؾ أم باؼبظهر، التظاىر تظهر الشخصية
 التظاىر على دالالتو الشخصية مصطلح فقد الوقت، دبركر. القناع كراء الفرد

 أك اؼبرصودكف اغبقيقيُت األشخاص وكلكن األقنعة، ليس سبثيل يف كبدأ كالوىم
، .الواضحة السمات  بعمق متجذر معقد مبط أهنا على الشخصية إىل يينظر اليـو

 ؾباالت من تقريبنا ؾباؿ كل يف تلقائينا عنها التعبَت يتم اليت النفسية اػبصائص يف
 ؾبموع: الشخصية تعٍت كيبسًت، لقاموس كفقنا النفس، علم يف. النفسي األداء

 اؼبيوؿ من ؾبموعة اآلخرين؛ باألشخاص يتعلق فيما خاصة الفردية، اػبصائص
 ذلك يف دبا. غَتىاك  السلوكية كاؼبيوؿ كاالىتمامات اؼبتكاملة العاطفية

 ميلوف، ؛ِِٕص.  ،ََِٔ كيلكوكس،) اؼبنقسمة أك اؼبتعددة الشخصيات
 (.ِص.  ،ََِْ

  كنيب اليت للشخصية ـبتلفنا تعريفنا َٓ من يقرب ما غوردكف ألفورت كجد
 على آخر شخص فعل رد أهنا على الشخصية إىل الفئات إحدل تشَت. تصنيفها

 مهمنا يعترب شيء ىي الشخصية أف أخرل فئة تشرح. شخصيتو وبدد الذم الفرد
 لدل ـبتلفة لسلوكيات تنظيمي مبط ىي الشخصية أف ىي أخرل فكرة. للفرد

 قابل للشخصية موضوعي تعريف يوجد ال أنو كليندزم ىوؿ كتب. األفراد
 بناءن  ـبتلف بشكل الشخصية يركف اؼبنظرين صبيع ألف ىذا. عاـ بشكل للتطبيق

 التجريبية اؼبفاىيم بعض خالؿ من الشخصية تعريف يتم. كأفكارىم قيمهم على
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 كيلكوكس،) اؼبراقب قبل من اؼبستخدمة الشخصية نظرية من جزء ىي اليت
 (.ِْٕ-ِّٕ ص. ،ََِٔ

 اإلمكانات الواقع يف ىي الشخصية أف إليسينك، الشخصية عن آخر رأم
 الفردية الشخصية تنشأ. كالبيئة الوراثة ربدده الذم الفردم للسلوؾ الكاملة
 كاعبسدية كاؼبزاج كالشخصية الذكاء كىي عوامل، أربعة تفاعل خالؿ من كتتطور

 (.ِْٖ ص. ،َُِّ براكيرا،)
 من تتشكل الشخصية بأف كارتيٍت رأت إيسينك، مع يف نفس الرأم

. الوالدة منذ الطبيعة أك بةو اؼبوى كليس االجتماعية، التنشئة عملية خالؿ
 السلوؾ. االجتماعي السلوؾ ألداء للشخص نفسي ميل ىي الشخصية

 كالتمثيل كالتصرؼ كالتفكَت الشعور شكل يف ىو ىنا إليو اؼبشار االجتماعي
 (.ُ .ص ،َُِٗ ،كارتيٍت)

 إىل تشَت أف يبكن النفس لعلم كفقنا الشخصية أف مينديركب أضاؼ
 تتشكل. للبيئة الشخص تقييم ربدد اليت التفكَت كأمباط للسلوؾ اؼبميزة األمباط

 خالؿ من تعديلها يتم اليت الوالدة منذ اإلمكانات خالؿ من الشخصية
 مينديركب،) كفرد الشخص على تؤثر اليت الفريدة كالتجارب الثقافية التجارب
 (.ْ ص. ،َُُِ

 افيعترب  نالذي فيسك ك ليندغرين رأم ىو مينديركب، مع موافقا آخر رأم
 عن فضالن  ة،البيئ تدريس كأمباط التكيف أمباط بُت مزيج ىي الشخصية أف

. االجتماعية العملية أثناء الفرد ذبارب خالؿ من تتشكل اليت اػباصة اػبصائص
 بُت مزيج ىي الشخصية أف نستنتج أف يبكننا اآلراء يف التنوع ىذا إىل بالنظر
 كاأليديولوجيا، كالتنوع، األساسي اإليقاع أخرل، أمور بُت من كثَتة؛ أشياء

 (.ُّْ .ص ،ُٕٗٗ ىيث،) كالعادات كاؼبعتقد، كاغبكم
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 كىي رئيسية، مكونات ؽبا الشخصية فإف ؼبوريف، كفقنا رأم آخر كيف
 اغبياة يف تتشكل اليت كالقنوات الوراثة، من تأٌب اليت الفسيولوجية التصرفات

 كاإلدراكية اؼبعرفية كالعادات التمارين نتيجة ىي الشرطية اؼببكرة، كاالستجابات
 ،َُِّ براكيرا،) اؼبتطلبات مع القنوات مع جنب إىل جنبنا النتيجة ىي اليت
 (.َّّ ص.

 
  وو مفاىيمالشخصي  ضطرابتعريف اال . ج

 أك الشذكذ يسبب شيء ىو اإلندكنيسية، معجم اللغة يف االضطراب
 أساسية ظبة ىي الشخصية أف حُت يف كالعقل، كالصحة الركح بشأف اعبنوف

 الدكؿ أك األشخاص عن سبيزىا اليت األمة أك الشخص موقف يف تنعكس
 أشكاؿ من شكل أهنا على الشخصية ضطراباتالا تعريف يبكن بينما األخرل،

 فكرية أمباط ظهور إىل تؤدم عقلية اضطرابات شكل على النفسي االضطراب
 معجم) عاـ بشكل اآلخرين األشخاص لدل كـبتلفة طبيعية غَت كسلوكيات

 (.ّك  ُ، د. َُِٗ اإلنًتنت، على اإلندكنيسية اللغة
 فئة إنو القوؿ يبكن اضطراب ىو الشخصي ضطراباال فإف كارتيٍت، رأت

 ىذا يرتبط. الفردم كالسلوؾ الشخصية يف االضطراب ىذا على العثور ًب. ثقيلة
 الوراثة أك الوراثة بسبب ىذا وبدث. كاالجتماعية الشخصية بالفوضى االضطراب

 اليت العوامل من العديد فإف لو، فقنااو م. اؼببكرة الطفولة مرحلة يف اغبياة كذبارب
 التحرش مثل اؼبواتية، غَت الطفولة ذبارب ىي الشخصية ضطراباتاال تسبب

 من تاريخ لديهم العائلة من أفراد كىناؾ اللفظية، أك اعبسدية كاإلساءة اعبنسي،
 يف حدثت اليت الرأس كإصابات الفصاـ، من كتاريخ الشخصية، ضطراباتاال

 (.ِّ .ص ،َُِٗ كارتيٍت،) اؼبتناغمة غَت األسرية العالقات ك الطفولة،
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 ضطراباتاال تعريف يتم ،مذكور مفهـو كارتيٍت مع متأكدة آراء أخرل
 باألفكار يتعلق فيما الطبيعي غَت كالسلوؾ اػبربة من أمباط أهنا على الشخصية
 من اإلنساف شخصية تظهر. الرغبة يف كالتحكم الشخصية كالعالقات كاؼبشاعر

 كاف إذا. اؼبعتاد كسلوكو كمشاعره تفكَته أمباط خالؿ من أم شخصيتو، خالؿ
 معادينا يكوف أف إىل كيبيل اآلخرين مع التكيف على قادر غَت الشخص

 نفس الرأم، كيف. الشخصية يف باضطراب تشخيصو عندئذو  فيمكن للمجتمع،
 غَت أك مرنة غَت أمباط ىي الشخصية ضطراباتاال فإف كتافريس، قاؿ كادم

 القدرة مع تتداخل أك للفرد اإلجهاد تسبب أف يبكن كاليت التكيف على قادرة
 كتافريس، كادم ؛ُٕ ص. ،ََِٓ كآخركف، مهارم) الوظائف أداء على

 ( .ِّّ ص. ،ََِٕ
 ألهنا اغبقيقي، باؼبعٌت أمراضنا الشخصية ضطراباتالا تعترب ال على األكثر،

 الذين األشخاص فإف ذلك، كمع. حسية أك فكرية أك عاطفية شاكلدب تعاين ال
 أف اؼبستغرب من ليس. سارة غَت حبياة يبركف الشخصية ضطراباتبال يعانوف
 .النجاح يف بالفشل اتاالضطرابب اؼبصابوف األشخاص يرتبط

 DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental يصف

Disorders) ضطراباتالا النفسي للطب األمريكية اعبمعية نشرتو الذم 
 كعاداتو اؼبنحرؼ الشخص بسلوؾ يتعلق فيما تستمر أمباط أهنا على الشخصية

 البلوغ سن يف كيبدأ عميق االضطراب. شائع بشكل اَّتمع يتبناىا اليت تلك عن
 يبكن. كفشل نفسي ضغط عنو كينتج الوقت دبركر كيستمر اؼببكر، البلوغ أك

 األمد طويلة جامدة تفكَت كسلوكيات بأمباط الشخصية ضطراباتاال كصف
 ص. ،ََِٓ كآخركف، مهارم) كالعمل العالقات يف خطَتة مشاكل تسبب

 (.َٔص.  ،َُِٓ ،ريزانو ؛ُٖ-ُٕ
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 علم النفسي على نظرية إريك فروم . د
 النفسي التحليل اصطالح استخدـ The Sane Societyفرـك نفسو يف كاف 

 األساسية اإلنسانية الرغبة أك الرغبة أف افًتاض عن ينحرؼ الذم اإلنساين
. الوجود من معينة ظركؼ يف كلكن الغريزية، االحتياجات يف متجذرة ليست
 بيئتهم عن عزؽبم بعد كالطبيعة البشرب جديدة عالقة يف يكونوا ألف البشر وبتاج

 (.ُٖص.  ،ََُِ سوبونو،) كالبشر كجودىم اختالؼ بسبب الطبيعية
 ثابتة، كاَّتمع البشر بُت العالقة أف يف رأم فركيد عن فرـك اختلف

. تركيضها كاجب اَّتمع على كأف بطبيعتها شريرة البشرية الطبيعة أف كافًتض
 العالقة مشكلة ىي االجتماعي النفس لعلم األساسية اؼبشكلة أف كىو يوافق،

 باالحتياجات اؼبرتبط كاإلحباط الفرد إشباع كليس كالعامل، كأفراد البشر بُت
 .فحسب الغريزية

 البشرية، الطبيعة من جوانب ىي الفرد لدل الدكافع ناحية كاحدة، يف
 اإلنسانية االحتياجات صبيع. اَّتمع تكوين ىي أخرل، ناحية من كلكنها

 ةكالكراى اغبب مثل الدكافع ككذلك كاعبنس كالعطش اعبوع مثل األساسية
. االجتماعية العمليات خالؿ من تتشكل اػبضوع إىل كاؼبيل للسلطة كالطموح

 البيولوجية، الناحية من بشرية طبيعة ليست سيئة أك جيدة لتصبح البشرية اؼبيوؿ
 .البشر تشكل اليت االجتماعية للعمليات نتيجة كلكنها

بل . فقط قمع يبتلك كظيفة ال أف اَّتمعب فركيد، عن فرـكاختلف 
 منتجات كالقلق كالعواطف البشرية الطبيعة. إبداعية كظيفة أيضنا للمجتمع

 البشر يتشكل. التاريخ نسميو ما اتعو صنم من ىم البشر الواقع، يف. ثقافية
 النفس علمكظائف  إف. التاريخ منشئو أيضنا كىم التاريخ خالؿ من أساسنا

 كالقلق كالرغبات العواطف تتغَت كيف إظهار فقط ليست ىنا االجتماعي
 الطاقة تتجلى كيف إظهار أيضنا كلكن االجتماعية، العمليات خالؿ من كتتطور
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 ،ََُِ سوبونو،) االجتماعية العملية تعكس بدكرىا معينة أشكاؿ يف البشرية
 (.ٖٖ-ٕٖ ص.

. كالقوية العميقة كالرغبات بالعواطف مليئة اإلنساف حياة أف فرـك صٌور
 الطاقة من تأٌب اليت ولاؽب فيها تحكمي ال للفرد الداخلية اغبياة أف يقًتح لكنو

 للتغلب العميق كالنضاؿ كالعجز الوحدة دبشاعر مدفوعة كلكنها البيولوجية،
 (.ُٖ ص. ،ََُِسوبونو، ) عليها

ا فرـك إريك يستخدـ  البشر رؤية يف االجتماعية للشخصية إطارنا دائمن
 اغبركة دكافعب التعامل األساس يف البشر مواجهة أف ىي الرئيسية اغبجة. كأفراد

 كل. كعي بغَت أك بوعي سواء تشكيلو، ًب الذم للركح اعباد كالعمل الداخل من
 البيئة نفس يف يعيشوف الذين اآلخرين البشر مع مشًتؾ شيء لديو إنساف

 الشخص ذبعل اليت األشياء فإف ،نفس الوقت كيف. كاالقتصادية االجتماعية
ا أك ـبتلفنا  الوضع مثل القوة بنفس تتمتع ال بيئتهم يف اآلخرين البشر بُت فريدن

 اآلباء من يتشكل الشخص شخصية توجو أف صح. كاالقتصادم االجتماعي
 العالقات ىذه فهمي ينبغي أف كلكن معها، تتالمس اليت األخرل كاألشياء

 .معينة كاقتصادية اجتماعية حالة كتوجهات لتوقعات سبثيل أهنا على الشخصية
 اَّتمع يتكيف عندما فبكنة السليمة الركح أف فرـك كفق لذلك،

 ىي األساسية الكلمة. بالعكس كليس البشر، عبميع األساسية االحتياجاتب
 كالشك العداء يولد اؼبريض اَّتمع إف. اإلنساف احتياجات اَّتمع يليب كيف
 اَّتمع فإف أخرل، ناحية من. لإلنساف الكامل النمو كيعيق بأعضائو الثقة كعدـ

 كاإلنتاج كاإلبداع البعض، لبعضهم اغبب بتنمية ألعضائو يسمح السليم
 بكامل العاملُت البشر كإقباب كصقلها، الفكرية قدراهتم كصقل كاإلبداع،
 (.ٕٗص.  ،ََُِ سوبونو،) طاقتهم
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 اتسمت( العقلية الصحة) النفسية الصحة أف فرـك رأل أخرل، مناسبة كيف
 ىويتو الشخص يبٍت ٍب. كالوطن بالعرؽ القرىب سفاح عالقات عن باالنفصاؿ

 نفسو داخل الواقع استيعاب يبكنو. لدكافعو كفاعل كموضوع وخربت على بناءن 
 يعيشوف الذين البشر صبيع على عاـ بشكل ينطبق ىذا عقلو خالؿ من وكخارج

 .كالثقافات األزمنة صبيع يف
 

 اإلنسان حتياجاتاال . ه
 من كمبت البشرية، الثقافة تطور حاؿ الوجودية االحتياجات نشأت

 فإ فرـك يقوؿ. اعبنوف كذبنب كجودىمعلى  إجابات على للعثور ؿباكالهتم
 أف ىو اَّانُت أك العصابيُت كالبشر عقلينا األصحاء البشر بُت اؼبهم االختالؼ

 أكثر تناسبا  إجابات – كجودىمعلى  إجابات هبدكف عقلينا األصحاء البشر
 أفضل بقدرة األصحاء األفراد ستطيعي ، أخرل بعبارة. اإلنساف احتياجات بعدد

 اإلنساف احتياجات تلبية خالؿ من ، بالعامل االرباد ةقيطر  أف يعثركا على
 كإطار ، للهوية كاغبساسية ، كالتجذر ، كالتميز ، الًتابط من مثمر بشكل
 (.ِِٗ، ص. ََُِفيست ك فيست، ) التوجو

 
 الًتابط -ُ

 يف يعٍت الرغبة الًتابط، ىي كجودية حاجة أك بشرية حاجة أكؿ
 للبشر أساسية طرؽ ثالث فرـك يذكر. أكثر أك كاحد شخصب االرباد

 ألم يبكن. اغبب( ّ) القوة،( ِ) اػبضوع،( ُ: )العامل مع للتواصل
ا ليصبح مؤسسة أك ؾبموعة أك آخر لشخص يستسلم أف شخص   كاحدن

 من جزءنا كأصبح منفصالن  كفرد كجوده يعد مل الطريقة، ُّذه. العاملب
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 يبتلكها اليت بالسلطة يتعلق فيما ُّويتو كيشعر منو أكرب شيء أك شخص
،) نفسو يسلم من  .(ِ ص. ،ُُٖٗ فرـك

  عالقات إقامة إىل اػباضعوف أك اؼبستسلموف األشخاص يسعى مثلما
 الذين بأكلئك السلطة عن الباحثوف يرحب اؼبهيمنُت، األشخاصب

 بعضهما كاػباضع اؼبهيمن الشخص هبد عندما. لشركائهم استسلموا
 لو كاف حُت يف. لكليهما مرضية تكافلية عالقة ىبلقاف فغالبنا ببعض،
 ينجذب. كالصحة النفسية السالمة كبو النمو يعيق وكلكن ،الطيف التعايش

 اغبب، بسبب ليس البعض بعضهم إىل التكافلية العالقات يف األشخاص
 دبثل سبامنا ترضي لنك  االتصاؿ، إىل اغباجة تلبية يف اليأس بسبب كلكن
 يف األشخاص يلـو. العداء على قائمة كحدتو كانت .العالقة ىذه

 سوؼ. سبامنا األخرل احتياجاهتم إشباع لعدـ شركائهم التكافلية العالقات
 أكثر سيكونوف لذلك، كنتيجة اإلضافية القوة أك االستسالـ إىل يسعوف
، ص. ََُِ)فيست ك فيست،  فردية كأقل شركائهم على اعتمادنا
َِّ.) 

 
 التفوؽ -ِ

 ييعرَّؼ الذم التفوؽ إىل باغباجة البشر يتحرؾ اغبيوانات، عكس على
)فيست  باغبرية مليئة طبيعة إىل كالعرضي السليب الوجود ذباكز يف الرغبة بأنو

 (.ُِّ، ص. ََُِك فيست، 
 البحث يبكن منتجة، كغَت منتجة بطرؽ الًتابط ربقيق يبكن مثلما

 أف للبشر يبكن. كالسلبية اإلهبابية األساليب من كل خالؿ من التفوؽ عن
 من الرغم على. تدمَتىا أك اغبياة جعل طريق عن إما سلبيتهم، على يتفوقوا

 البشر إمبا التكاثر، خالؿ من اغبياة ذبعل أف يبكن األخرل اغبيوانات أف
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 أيضنا للبشر يبكن ذلك، إىل باإلضافة. كمبدعُت أنفسهم يدركوف كحدىم
 الفن يف مبدعُت يكونوا أف يبكن. أخرل طرؽ بعدة مبدعُت يكونوا أف

)فيست ك فيست،  كاغبب كاؼبواد كاإلنتاج كالقانوف كاألفكار كالدين
 (.ُِّ، ص. ََُِ

 كمع. إنشاؤىا ًب اليت باألشياء كمهتمنا طناينش تكوف يعٍت أف اإلبداء
 ذباكز كبالتايل تدمَتىا خالؿ من اغبياة على نتفوؽ أف أيضنا يبكننا ذلك،

 اليت أحد األجناس ىم البشر أف فرـك يشرح. ندمرىا اليت التضحيات
. النفس حفظ غَت أخرل ألسباب القتل أم الشرس، العدكاف ستخدـت

 األفراد بعض يف كالقوم اؼبسيطر ىو الشرس العدكاف أف من الرغم على
،) البشر عبميع شائعنا ليس كلكنو كالثقافات،  .(َِّ ص ، ُْٕٗ فرـك

 
 يةاعبذر  -ّ

. الطبيعي العامل يف موطنهم فقدكا منفصل، كنوع البشر تطور عندما
 كال منزؿ لديهم ليس أنو يدركوف العقلية قدرهتم ذبعلهم الوقت، نفس يف

 .يطاؽ ال كالعجز باالغًتاب الشعور ىذا أف ىي كالنتيجة. جذكر
 كغَت اؼبنتجة الوسائل خالؿ من اعبذكر عن البحث أيضنا يبكن

 كيولدكف أمهاهتم فطاـ عن البشر يتوقف عندما مثمرة، بطريقة. اؼبنتجة
 أك كاملُت كيصبحوف بالعامل كمبدعُت ناشطُت يرتبطوف فإهنم كاملُت،
 كتعيد نباألم إحساسنا الطبيعي العاملب اعبديدة الرابطة ىذه توفر. مندؾبُت
 .كاعبذر اؼبشاركة إحساس

 غَت كسائل خالؿ من اعبذكر عن بحثأف ي للبشر يبكن ذلك، كمع
 توفرنبا اللذين كاغبماية األمن ذباكز عن قوم إحجاـ - التثبيت أم منتجة،

 أشخاص ىم التثبيت خالؿ من اعبذكر عن يبحثوف الذين األشخاص. األـ
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 رغبة لديهم. أمهم فطاـ عن كالتوقف الوالدة بعد التالية اػبطوات ىبشوف
 إهنم. األـ شخصية قبل من كاغبماية كالرعاية الرعاية على اغبصوؿ يف قوية

 ال عندما ناألم بعدـ كيشعركف كىبافوف اػبارج على يعتمدكف أشخاص
، ص. ََُِفيست ك فيست، فرـك يف ) كالدهتم ضباية على وبصلوف

ِِّ.) 
 

 اؽبوية اغبساسية -ْ
 أك( باؽبوية اإلحساس) للهوية اغبساسية ىي الرابعة البشرية اغباجة

 علينا ،العامل عن انفصلنا ألننا. منفصل ككائن الذات إدراؾ على القدرة
 أنا" أك" أنا أنا" القوؿ على قادرين نكوف كأف ألنفسنا مفهومنا نشكل أف

 بشكل أنفسهم حددكا البدائيُت البشر أف فرـك يعتقد". أفعايل موضوع
 حىت. اَّموعة عن منفصلُت أفرادنا أنفسهم يركا كمل عشَتهتم مع كثيق

 يف االجتماعية ألدكارىم كفقنا البشر معظم ربديد ًب الوسطى، العصور
 الرأظبالية صعود أف يف ماركس مع فرـك يتفق. اإلقطاعي اؽبرمي التسلسل

 .للبشر كاالقتصادية السياسية اغبرية من اؼبزيد أعطى
 صغَتة لنسبة" أنا" إحساس سول سبنح ال اغبرية ىذه فإف ذلك، كمع

 أك بأشخاص ارتباطهم على معتمدة الناس معظم ىوية تظل. الناس من
 تطورت. االجتماعية كالفئات كاؼبهنة كالدين األمة مثل أخرل، مؤسسات

 الشعور على اؽبوية تلك ذباه اغبساسية فيها تعتمد جديدة صباعية ىوية
 اؽبويات تكليس كبَتة، ؾبموعة مع إنكاره يبكن ال الذم بااللبراط
 ُّما االعًتاؼ يتم ال كاالمتثاؿ التوحيد أف حقيقة. الفردية قبل ما العشائرية

 خياؿ يكتنفهما أهنما كما ىويتاف، أهنما على األحياف من كثَت يف
 .اغبقائق ينكر أف يبكن ال الفردية،
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 كىذا عقلهم على اغبفاظ للبشر يبكن ال اؽبوية، حساسية بدكف
 ذباهعلى  اغبساسية الكتساب تقريبنا شيء أم فعل إىل يدفعهم التهديد

 أك قوة أكثر بأشخاص أنفسهم ربط العصابيوف األشخاص وباكؿ. اؽبوية
 ال العاديُت األشخاص فإف ذلك، كمع. سياسية أك اجتماعية مؤسسات
 التخلي إىل كثَتنا وبتاجوف كال ؾبموعتهم يف االندماج إىل كثَتنا وبتاجوف

 حريتهم عن التخلي إىل وبتاجوف ال إهنم. كأفراد ككعيهم إحساسهم عن
 ذباه حساسية لديهم ألف اَّتمع يف كالقبوؿ الدخوؿ أجل من كفردىم

 (.ِّّ، ص. ََُِ)فيست ك فيست،  األصيلة اؽبوية
 

 يالتوجيه اإلطار -ٓ
 العامل عن منفصلوف ألهنم. التوجو إطار ىي بشرية حاجة آخر
 ليجدكا اذباه، أك اذباه إطار أك طريق خريطة إىل البشر وبتاج الطبيعي،
 كغَت مرتبكُت" البشر سيكوف اػبريطة، ىذه بدكف. العامل يف طريقهم
فيست ك فيست، فرـك يف " )كاتساؽ ُّدؼ إجراءات ازباذ على قادرين

 (.ِّّ، ص. ََُِ
 اليت احملفزات من ـبتلفة أنواع تنظيم من البشر التوجيو إطار يبٌكن

 األحداث شرح قوم توجيو إطار لديهم الذين للبشر يبكن. تزعجهم
 ىذه لديهم ليس الذين أكلئك سيحاكؿ بينما ربدث، اليت كالظواىر
 على اغبصوؿ من يتمكنوا حىت إطار يف األحداث ىذه كضع األحداث

 توجيو إطار ذك أمَتكي وباكؿ قد اؼبثاؿ، سبيل على. عنها معقوؿ تفسَت
 خالؿ من ََُِ سبتمرب ُُ أحداث فهم للتاريخ ضعيف كفهم ىش
" )فيست ك فيست، شريرنا" ك" متوحشنا" لكونو اعباين على اللـو إلقاء

 (.ِّّ، ص. ََُِ
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 من كثَت. األشياء إىل للنظر ثابتة كطريقة فلسفة، لديو شخص كل
 يتم حبيث أهنا صحيح على التوجيهي كإطارىم فلسفتهم يأخذكف الناس
 شيء أم". سخيف" أك" ؾبنوف" بأنو عنهم غريب شيء أم على اغبكم
". السليمة الفطرة" ببساطة يعترب التوجيهي كإطارىم فلسفتهم مع يتفق

 عليو، كاغبفاظ توجيهي إطار على للحصوؿ تقريبنا شيء أم البشر سيفعل
 السياسيوف القادة يتبناىا اليت كالغريبة العقالنية غَت الغريبة الفلسفة ذباه حىت

-ِّّ .ص ،ََُِ فيست ك فيست، يف فرـك. )الدينيوف كاؼبتطرفوف
ِّْ.) 

 البشر يبتلك. ؽبا معٌت ال أىداؼ أك أىداؼ بدكف الطريق طةير خ
 على اغبفاظ أجل من ذلك، كمع. ليتبعوىا بديلة مسارات زبيل على القدرة
، كفقنا". تفاين موضوع" أك هنائي ىدؼ إىل حباجة كانوا العقل،  فإف لفرـك

 يبٌكن فبا كاحد، اذباه يف البشرية الطاقة يركز التفاين ىدؼ أك اؽبدؼ ىذا
ك  فيست) حياهتم معٌت كتغيَت اؼبغًتب، كجودىم أداء يف التفوؽ من البشر

 (.ِّْ .ص ،ََُِ ،فيست
 منفصل كنوع البشر كجود من اػبمسة االحتياجات ىذه تطورت

 عدـ أف فرـك يعتقد. الطبيعي العامل مع التوحيد إعادة كبو البشر كربرؾ
 كيف ربملها على قادرين غَت البشر سيجعل االحتياجات ىذه عن الرضا
 بطريقة احتياجاهتم لتلبية بقوة البشر يتحرؾ لذلك،. صواُّم يفقدكف النهاية

. ص ،ََُِ فيست ك فيست،) سليب أك إهبايب بشكل سواء بأخرل، أك
ِّْ.) 
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 الشخصي على نظرية إريك فروم االضطراب . و
 كيفشلوف ال يستطيعوف أف وببوا نفسيان  اؼبضطربُت األشخاص فإ فرـك قاؿ

 على خطَتة شخصية اضطرابات ثالث يناقش. اآلخرين مع الوحدة ربقيق يف
 :التايل النحو

 
  (Nekrofilia)  اؼبيت امعةاَّ -ُ

 فقط ينطبق اؼبوتى، حب أك اؼبيت، ؾبامعة مصطلح عاـ، بشكل
 فبارسة يف الرغبة كىي اؼبيت اعبنسية، ؾبامعة( ُ: )الظواىر من نوعُت على

 اؼبيت ؾبامعة( ِ) ك اعبثة، مع اعبنسي االتصاؿ من أخرل أنواع أك اعبنس
 ،اعبثة يف كوبدؽ قريب، ليكوف التعامل، يف الرغبة أم اعبنسية،غَت 

،. )تشويهها يف الرغبة كخاصة  .(ِّٓ ص. ،ُْٕٗ فرـك
، رأل  غَت اؼبيت ؾبامعة ىو اؼبيت ؾبامعة من الثاين الشكل فأ فرـك

 يف الرغبة ىذه تظهر األحياف من كثَت يف. مدمرة بركح عمل كىو اعبنسية،
 سن يف نفسها تظهر األحياف بعض يفك  الطفولة؛ يف اؼبظاىر تدمَت
 ربت تصنيفها يتم اؼبيت ؾبامعة أف فوف ىينتغ من يقتبس. وخةالشي

 تكوف الذين القتلة، معظم عن ىبتلفوف اَّانُت القتلة لكن القتل، تصنيف
،. )االنتقاـ أك الغَتة أك الربح دكافعهم  (.ِّٗ. ص ،ُْٕٗ فرـك

، موافقا  يعٍت فيست ك فيست عندػ اؼبيت ؾبامعة مصطلح فإف لفرـك
 يف الشخص فيو يرغب جنسي اضطراب إىل يشَت ما كعادة اؼبوت حب

( ِّٗ .ص ،ُْٕٗ) فرـك يستخدـ ذلك، كمع. جبثة اعبنسي االتصاؿ
. اؼبوت إىل االقبذاب إىل لإلشارة عموما أكثر دبعٌت اؼبيت ؾبامعة مصطلح

 البشر وبب اغباؿ، بطبيعة. ةاللحي بديل شخصي اذباه ىو اؼبيت ؾبامعة
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 يتبنوف فقد اغبيوم، اؼبيل االجتماعية الظركؼ سبنع عندما كلكن اغبياة،
 .ؿبببنا توجهنا

 حرب كدعاة عنصريوف إهنم. اإلنسانية تكره اؼبيت ؾبامعة شخصية
 متعة كهبدكف كالتعذيب كاإلرىاب كالدمار الدماء إراقة وببوف ك كبلطجية

 اؼبرض عن التحدث وببوف كالنظاـ؛ القانوف أنصار ىم. اغبياة تدمَت يف
 إهنم. كالرباز كاعبثث كالتعفن بالفضالت مفتونوف إهنم كالدفن؛ كاؼبوت

 .الظلكربت  الظالـ يف العمل كوببوف النهار إىل الليل يفضلوف
 مدمر بشكل يتصرفوف ال اؼبيت جامعةدب يعانوف الذين األشخاص

. األساسية لشخصيتهم انعكاس ىو اؼبدمر سلوكهم إف بل فحسب،
 اغبياة مبط لكن األحياف، بعض يف كمدمر عدكاين بشكل اعبميع يتصرؼ

 كالدمار اؼبوت حوؿ يدكر اؼبيت جامعةدب يعانوف الذين لألشخاص العاـ
 .(َِْ. ص ،ََُِ فيست ك فيست،) كالتعفن كاؼبرض

 
  (Narsisme Berat)ةشديدال نرجسيةال -ِ

 شخص كل فإف اؼبيتة، السلوكيات بعض شخص كل ييظهر مثلما
 من جيدنا شكالن  األصحاء البشر ييظهر. نرجسية ميوؿ أيضنا لديو

 سبنع السيئ، شكلها يف ذلك، كمع. جسدىم إىل االقبذاب أم النرجسية،
 عالية قيمة ذا النرجسي يبتلكو ما كل يكوف حبيث الواقع إدراؾ النرجسية

 اؼبصطلحات قاموس يف. لو قيمة ال آخر شخص إىل ينتمي ما ككل
 حسن) للذات مفرط حب حالة أهنا على النرجسية تعريف يبكن النفسية،
 (.ٔٔ .ص ،ُُٖٗ كآخركف،

 على يقتصر ال ىذا لكن أنفسهم، على يركزكف النرجسيوف األفراد
 حدكث يف اعبسم تفاقم يتسبب ما غالبنا. اؼبرايا يف بأنفسهم اإلعجاب
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 اؼبراؽ أيضنا فرـك يناقش. الفرد صحة على الشديد القلق أك اؼبراؽ
 على يركزكف الذين األشخاص يبيل. بالذنب االنشغاؿ أك األخالقي
 اعبسدية صحتهم يف كالتفكَت األخالقية ذبارُّم استيعاب إىل أنفسهم

 .األخالقي كصاغبهم
 وبققوف إهنم. عصابية مطالب ىورين يسميو ما لديهم النرجسيوف

 صفاهتم بأف اؼبتغَت باالعتقاد التمسك خالؿ من نباألم إحساسنا
 اؼبظهر) لديهم ما ألف. اآلخرين على ميزة ىي العادية غَت الشخصية

ا، عظيم( كاؼبمتلكات البدنية كاللياقة  عليهم ليس أنو يعتقدكف فهم جدن
 .قيمتها إلثبات شيء أم فعل

 النرجسية، الذاتية صورهتم على الذات بتقدير إحساسهم يعتمد
 فإهنم اآلخرين، قبل من جهودىم انتقاد يتم عندما. إقبازاهتم على كليس

 الذين أكلئك ؿباربة يف يبدأكف ما كغالبنا كالغضب، بالغضب يتفاعلوف
 من يتمكنوف ال فقد غزيرنا، النقد كاف إذا. تدمَتىم كوباكلوف ينتقدكهنم

 بانعداـ شعور كىو االكتئاب، ىي كالنتيجة. الغضب يؤكيوا حىت تدمَته
 كاؼبرض الشديد بالذنب كالشعور االكتئاب أف من الرغم على. القيمة
 من كالن  أف فرـك يعتقد الذات، عبادة غَت آخر شيء أم يكوف أف يبكن
فيست ك ) للنرجسية األساسية األعراض من يكوف أف يبكن األعراض ىذه

 (.ُِْ. ص ،ََُِ فيست،
 
  (Simbiosis Inses) القرىب سفاح تكافلال -ّ

 الشديد االعتماد أك القرىب سفاح تعايش ىو الثالث اؼبرضي التوجو
 للتثبيت شخصي شكل ىو القرىب سفاح تعايش. البديلة األـ أك األـ على
 يهتموف الذين الرجاؿ وبتاج. كأفضل عموما أكثر يكوف األـ على
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 بالقليل يشعركف. ُّن كيعجنب كيدللنهن ُّن يعتنُت نساء إىل باألمهات
 الوضع ىذا. االحتياجات ىذه تلبية يتم ال عندما كاالكتئاب القلق من

 .اليومية اغبياة مع يتعارض كال عاـ بشكل طبيعي
 عن ينفصلوف ال البشر يصبح القرىب، سفاح عيش مع ذلك، كمع
 يتم حبيث( مضيف) آخرين أشخاص مع شخصيتهم خلط يتم. مضيفيهم

. باألـ طبيعية كعالقة الطفولة منذ القرىب سفاح تعايش يبدأ ىويتهم فقد
 يكوف قد جنسي اقبذاب أم من كأساسية أنبية أكثر االرتباط ىذا يعترب

 فبا أكثر سوليفاف ستاؾ ىارم مع فرـك يتفق. Oedipal زمن خالؿ نشأ قد
 األمن، إىل اغباجة على يقـو باألمومة االرتباط أف على فركيد مع يتفق

 بل األـ، على التثبيت سبب ليس اعبنسي الدافع. اعبنس إىل اغباجة كليس
،) النتيجة ىو  (ٗٗ ص. ،ُْٔٗ فرـك

 بالقلق القرىب سفاح عيش يف يعيشوف الذين األشخاص يشعر
 العيش يستطيعوف ال أهنم يعتقدكف. مهددة العالقة تكوف عندما كاػبوؼ

 يبكن - إنساننا اؼبضيف يكوف أف الضركرم من ليس. )البديلة األـ بدكف
 قوة القرىب سفاح اذباه يغَت(. أمة أك كنيسة أك شركة أك عائلة يكوف أف

 ربقيق من البشر كيبنع اغبقيقي، اغبب على القدرة كيدمر العقل،
 (.ِِْ-ُِْ. ص ،ََُِ فيست ك فيست،) كالنزاىة االستقالؿ

 الشخصية، يف اضطرابات ثالثة يعاين من اؼبرضيُت األفراد بعض
 النرجسية) بالتدمَت كيسعدكف ،(اؼبوتى ؾبامعة) اؼبوت إىل ينجذبوف كىم

 البديلة أمهم أك أمهم مع عصبية تكافلية عالقة كلديهم ،(الشديدة
 فرـك متالزمة يسمى ما يشكلوف الناس ىؤالء(. القرىب سفاح تعايش)

 متالزمة من يعانوف الذين بأكلئك اؼبرضيُت األشخاص ىؤالء يقارف. للتعفن
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 كاغبرية كاغبب، البيوفيليا، كىي اؼبعاكسة، الصفات من تتشكل اليت النمو
 (.ِِْ ص. ،ََُِ كفيست، فيست. )اإلهبابية
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 الفصل الثالث
 تهامناقشعرض البيانات وتحليلها و 

 
الوارد  الشخصي ضطرابالا عن البحث الباجثة نتائج الفصل، عرضت ىذا يف

 طريقة إىل استنادنا. على نظرية إريك فرـك حسُت توفيق حملمود الكحل ججر ركاية يف
 اقتباسات الباحثة تكجد البيانات، ربليل كطريقة البيانات تصديق كطريقة البيانات صبع

متوافة مع صياغة اؼبشكلة اليت ًب حسُت  توفيق حملمود الكحل حجر ركاية يف كفقرات
عند األطفاؿ يف ركاية حجر الكحل  الشخصي ضطراباال شكل (ُربليلها، كىي: )

عند األطفاؿ يف ركاية حجر  الشخصي ضطراباال أسباب (ِحسيىن ) حملمود توفيق
 .الكحل حملمود توفيق حسيىن

 
 الشخصي عند األطفال في رواية حجر الكحل  ضطراباال شكل . أ

حملمود توفيف الشخصي عند األطفاؿ يف ركاية حجر الكحل  االضطراب
 سفاح القرىب.تكافل ة اؼبيت ك على نظرية إريك فرـك نوعاف، كنبا ؾبامعحسُت 

 الدماء إراقة وببوف ك كبلطجية حربلل كدعاة عنصريوفك  اإلنسانية كرهؾبامعة اؼبيت  
تكافل سفاح القرىب . اغبياة تدمَت يف متعة كهبدكف كالتعذيب كاإلرىاب كالدمار
 .البديلة األـ أك األـ على شديد اعتماد

 شكل يف حسُت توفيق حملمود الكحل حجر ركاية يف اعبمل الباحثة كصنفت
 كما ؾبامعة اؼبيت كاضطراب الشخصي تكافل سفاح القرىب الشخصي اضطراب
 :التايل اعبدكؿ يف يتلخص
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 الشخصي االضطراب. ُاعبدكؿ 
 ياضطراب الشخصنوع  شكل

 اؼبيت اَّامعة انتقاـ دكافععنف ك 
 كطرد رفض

 الطرد أك لالنتقاـ اػبطط
 عن كاالنفصاؿ بالغربة إحساس

 اآلخرين األفراد
 

 اؼبستقبل بشأف قلق
 األـ شخصية إىل كاالقبذاب التثبيت
 العودة يف بالرغبة الشعور
 الذات الكتشاؼ اعبهود

 القرىب سفاح التكافل

 

 حملمود الكحل حجر ركاية يف صبل عدة ىناؾ السابق، اعبدكؿ على استنادا
 من األنواع ىذه تصنف. الشخصي ضطراباال شكل تيظهر حسُت توفيق

 عنف شكل على اؼبيت ؾبامعةعن  الشخصي ضطراباال إىل الشخصي ضطراباال
كرفض كطرد كاػبطط لالنتقاـ كإحساس بالغربة كاالنفصاؿ عن األفراد  انتقاـ كدكافع

 بشأف قلق شكل يف القرىب سفاح تكافلعن  الشخصي ضطراباال ك ؛اآلخرين
بالرغبة إىل العودة كاعبهود كالتثبيت كاالقبذاب إىل شخصية األـ كالشعور  اؼبستقبل

 الكحل حجر ركاية يف الشخصي اضطراب شكل كل  سيوصف .الكتشاؼ الذات
 :التايل النحو علىكامال  حسُت توفيق حملمود
 

  (Nekrofilia) الميت مجامعة -1
 وبب اغباؿ، بطبيعة. للحيوية بديل شخصي اذباه ىو اؼبيت ؾبامعة

 يتبنوف فقد اغبيوم، اؼبيل االجتماعية الظركؼ سبنع عندما وكلكن اغبياة، البشر
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 من نوعاف ىناؾ حسُت، توفيق حملمود" الكحل حجر" ركاية يف. ؿبببنا توجهنا
 السلوؾ. الطفولة كصدمات االنتقاـ، بدكافع العنف كنبا اعباردم، السلوؾ

 :التالية الفقرة يف يرد االنتقاـ دافع على القائم اؼبتضعضع
 

ملتفُت على رجل يوسعونو ضربان، كىو يكابد ليخلص  "...كمل ير إال رجاال أشداء
من ربت أيديهم كفأرو باغتتو القطط، كأىل الشارع حوؽبم يتابعوف، فجرل كنزؿ إىل 

 (.ٖٗ، ص. َُِْالشارع يدفعو فضولو" )حسُت، 
 

تصف لقطة القصة أعاله العنف الذم كقع يف القرية اليت كاف يعيش 
بأنو قتاؿ شرس بُت رجلُت، على أساس فيها عاصم. يوصف العنف يف القصة 

الرغبة يف االنتقاـ حبيث تكوف ىناؾ رغبة يف ىزيبة أك قتل أم شخص يريد منع 
 الدافع لالنتقاـ، لذلك فإف اعبملة أعاله تدخل يف فئة ؾبامعة اؼبيت.

 جرائم تصنيف ضمن فرـك عند اؼبوتى ؾبامعة تصنيف ًب كما سبامنا
دمرين القتلة لكن القتل،

ي
 دكافعهم تكوف الذين القتلة، معظم عن ىبتلفوف اؼب

،. )االنتقاـ أك الغَتة أك الكسب  (.ِّٗ ص. ،ُْٕٗ فرـك
 صدمة عن ينتج الركاية يف اؼبيتة السلوؾ أشكاؿ من خراآل شكلال
 :التايل النحو على ذلك كتفسَت. الطفولة

 
عندما يدكر الكالـ كازداد غيظا عندما تذكر ذاؾ اغبديث اؼبثَت للناس يف ؾبالسهم " 

على جرائم القتل الغامضة، عن عُت القتيل اليت يرسبس عليها صورة القاتل يف النظرة 
األخَتة قبل خركج الركح، فعُت ُّلوؿ إذنا قد تشهد عليو بُت منتشلي اعبثَّة، كجهو 
العصيب كقد تلطٌخ بالدـ الذم تطاير من فم ُّلوؿ، لذا قرٌر أف يذىب كينتشل اعبثة 

 (.ُُٔ، ص. َُِْكيغلق العينُت الذاىلتُت على الرظبة السر" )حسُت،  بنفسو
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بل عرس اؽبزء من الظاؼبُت ككضع رؤكسهم يف الًتاب، ك سكب زيتهم ربت سنابك 
اػبيل اعباؿبة، كإتالؼ أشبارىم كزرعهم بتلك اػبيل حينما تنفش يف البساتُت بعد 

رب )حسُت،  اؽبزيبة كالدمار. البستاف اليت باعوا أخاىم ُّا ، ص. َُِْخرابنا زبي
ُٗٔ.) 

 
 عاصم، قلب يف يزداد مالذ االنتقاـ يف الرغبة عن ربدثت السابقة الفقرة

كازداد غيظا عندما تذكر اعبملة " طفولتو، يف كقعت اليت األحداث تذكر عندما
ذاؾ اغبديث اؼبثَت للناس يف ؾبالسهم عندما يدكر الكالـ على جرائم القتل 

ا غضبنا تظهر الغامضة"  اؼبعاملة على االنتقاـ يف الرغبة كيثَت عاصم داخل متزايدن
"بل عرس اؽبزء من الظاؼبُت ككضع  اعبملة كانت  بينما .طفولتو يف تصيبو اليت

رؤكسهم يف الًتاب، ك سكب زيتهم ربت سنابك اػبيل اعباؿبة، كإتالؼ 
 لالنتقاـ الصغَتة عاصم ؿباكالت إحدل تيظهر أشبارىم كزرعهم بتلك اػبيل"

 .ـبططة عنيفة ؿباكلة شكل االنتقاـ يف الرغبة ازبذت. إخوتو على
 عاصم، يف ينمو بدأ الذم اؼبيت ؾبامعة سلوؾ كجود على يدؿ ىذا

، فقناامو   األحياف من كثَت يف. للتدمَت بركح عمل ىي اؼبيت ؾبامعة أف لفرـك
 وخةالشي يف أحياننا تظهرك  الطفولة؛ يف اؼبظاىر تدمَت يف الرغبة ىذهتظهر 

(،  (.ِّٗ ص. ،ُْٕٗ فرـك
 ضطراباال إىل ميالن  الباحثة كجدت السابقة، نتائجال على استنادا

الكحل  حجر ركاية يف الرئيسية الشخصية اُّ تعاين اليت اؼبيت ؾبامعة الشخصي
 الصدمة كإحساس جتماعيةاال بالعوامل االذباه ىذا يتأثر .حسُت توفيق مودحمل

 .كالدتو عليو كعلى إخوتو معاملة على االنتقاـ إىل عاصم شخصية يدفع الذم
 ذبعل شقيقو قبل من كطرد عنف ذكريات معاعبة من طفولتو صدمة

 االنتقاـ كازبذ. كالدتو فقداف آالـ عالج يف رغبتو إلشباع لالنتقاـ يسعى عاصم
 ما كل تدمَت خالؿ من طفولتو، كاستعادة رأسو مسقط إىل العودة ؿباكلة شكل
 .رأسو مسقط من كطردىم بالتمرد، كالقياـ إخوتو، يبلكو
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 شخصية بأف فرـك نظرية على القائم الشخصي ضطرابالبا تناسب ىذا
 وببوف إهنم. كبلطجية حرب كدعاة عنصريوف إهنم. اإلنسانية تكره اؼبيت ؾبامعة

 يقوؿ. اغبياة تدمَت يف متعة هبدكف. كالتعذيب كاإلرىاب كالدمار الدماء إراقة
 القتل أم الشرس، العدكاف ستخدـت اليت إحدل األجناس ىم البشر فإ فرـك

 ىو الشرس العدكاف أف من الرغم على. النفس حفظ غَت أخرل ألسباب
 البشر عبميع شائعنا ليس نولك  كالثقافات، األفراد بعض يف كالقوم اؼبسيطر

(،  (.ِّٔص.  ،ُْٕٗ فرـك
  

   (Simbiosis Inses) القربى سفاح تكافل -0
، كفقنا الشخصية يف اضطرابنا القرىب سفاح تكافل يعترب  كالذم لفرـك

 ىو القرىب سفاح تعايش. البديلة األـ أك األـ على الشديد باالعتماد يتميز
 فيست كفيست،) األـ تثبيت يف اإلفراط من كأفضل شيوعنا أكثر شكل

 (.ُِْ ص. ،ََُِ
 أشكاؿ من شكل حسُت، توفيق حملمود الكحل حجر ركاية يف

 على القلق شكل يف أم القرىب، سفاح من التكافلي الشخصي ضطرابالا
 النحو على ذلك كتفسَت. البديلة األـ أك األـ بشكل كاالىتماـ اؼبستقبل،

 :التايل
 

كحىبىس نفسو يف البيت أيامنا مكتئبنا، كقد اكتملٍت عليو اؼبواجع،  ال يدرم من "
كماذا سيدؽُّ بابو،  ىل سيظل بصره حديدنا على  سيكوف ىو، ال يدرم ماذا ينتظره

ىذا العامل الذم مضى دبا فيو من شقاء كأشياء، أـ سيساىم كينسى اؼبكاف كيرمي ما 
 ).ٖٔ، ص. َُِْ)حسُت،   "فات كراء ظهره؟
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صبلة  .كالدتو كفاة بعد عاصم ُّا مر اليت األكقات أعاله الفقرة تصف
 القلق " تظهرماذا ينتظره كماذا سيدؽُّ بابوال يدرم من سيكوف ىو، ال يدرم "

 اؼبستقبل. يف ويلع سيحدث ما مستقبلو، على
 مل إذا حبيث األـ، بشخصية االرتباط أك التثبيت أشكاؿ من شكل ىذا

، موافقنا. كالشك القلق مشاعر فستظهر ا،موجودة تكن  الذم الشخص لفرـك
 اغباجة ىذه تلبية يتم مل إذا كاالكتئاب القلق بقلة يشعركف فإهنم األـ، على يركز

(،  (.ٗٗ ص. ،ُْٔٗ فرـك
 تعايش أظهرت أخرل بيانات أيضنا الباحثة كجدت ذلك، إىل باإلضافة

 :كىي تثبيت، شكل على عاصم يف القرىب سفاح
 

يضطرب عاصم، سبيل بو األرض، تدكر بو دكرات سريعة، يوشك أف يقع، يهزُّ "
)حسُت،  "األخًيلة البشعة ألمو العريانة مع شابٍّ عارو رأسو حىت تتاسقط ىذه 

 ).ٗٔ، ص. َُِْ
 

 كىو صديقو إىل يستمع عندما عاصم غَتة عن السابقة الفقرة ربكي
 أف زبيل عندما بالفوضى عاصم شعر. تتحاباف ٍب رجالن  تقابل امرأة قصة وبكي
 أك التثبيت بسبب بالغَتة يشعر. آخر رجل مع عارية كالدتو كانت اؼبرأة

 الذم فرـك بياف مع ىذا يتماشى. األـ شخصية على كاالعتماد القوم االرتباط
 لتثبيت اؼبفرط التثبيت أشكاؿ من شكل ىو القرىب سفاح تعايش أف على يقوؿ
 (.ُِْ ص. ، ََُِ فيست كفيست،) كأفضل عموما أكثر أمومة

 الشخصي ضطرابالا أشكاؿ من آخر شكل ىناؾ ذلك، على عالكة
 كىو حسُت توفيق مودحمل الكحل حجر ركاية يف اؼبوجود القرىب لسفاح التكافلي

 :التايل النحو على ذلك كتفسَت. البديلة األـ أك األـ لشخصية جذب عامل
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َّ ىذا الشَّاٌب اليت رآىا يف القرية يف أكؿ زيارة،  كارتاح الستقباؽبا  كقد أحبَّ أ
ظلٍّها، كسعد ُّذا الرَّجل الطَّيٍّب اػبجوؿ الذم  الكرًن، كابتسامتها اعبميلة، كخفَّة 

، كال يكفي عن سؤالو عمَّاذا يريداف   كاف يوىدُّ أف وبًملو كجىدَّه من على األرض ضبالن
 ).ُّْ، ص. َُِْكلٌ قليلو )حسُت، 

 
 اغبالة ىذه يف كىي بديلة، بأـ مهتمنا كاف عاصم أف الفقرة ناتأخرب 

 إىل يتحاج هبعلو فبا األـ، بشخصية ارتباطو بسبب كذلك. آخر شخص كالدة
 .والدتوب يشبو من

، قاؿ كما  األـ أك األـ على شديد اعتماد ىو احملاـر تعايش فإف فرـك
 أكثر يكوف األـ على للتثبيت شخصي شكل ىو القرىب سفاح تعايش. البديلة
 ُّن يعتنُت نساء إىل باألمهات يهتموف الذين الرجاؿ وبتاج. كأفضل عموما

 يتم ال عندما كاالكتئاب القلق من بالقليل يشعركف إهنم. ُّن كيعجنب كيدللنهن
،) االحتياجات ىذه تلبية  (.ٗٗ ص. ،ُْٔٗ فرـك

 كفاة بعد الرئيسية الشخصية بو شعرت الذم االرتباؾ األكىل الفقرة تيظهر
 بسبب ستقوده الذم هاستقبلدب كالقلق كالشك االرتباؾب تعاين إهنا. كالدهتا
 الرئيسية الشخصية شعور الثانية الفقرة كتوضح. األـ حب إىل اؼبلباة غَت اغباجة

 .غببها األـ احتياج أك اشتهاء من شكل كىو آخر، شخص من لألـ باقبذاُّا
 يصبح القرىب، سفاح تعايشب إنو قاؿ الذم فرـك بآراء متناسب ىذا

 سفاح عالقات يف يعيشوف الذين األشخاص. مضيفهم عن ينفصلوف ال البشر
 يعتقدكف. مهددة ستكوف العالقة أف من كخائفوف للغاية قلقوف اؼبتكافئة القرىب
 يكوف ال العائل أف من الرغم على. البديلة األـ بدكف العيش يستطيعوف ال أهنم

 .(ِِْ-ُِْ ص. ،ََُِ فيست كفيست،) بشرينا
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 عند األطفال في رواية حجر الكحل ضطراب الشخصياالأسباب  . ب
ضطراب الشخصي عند األطفاؿ يف ركاية حجر الكحل حملمود االأسباب 

مثل  تحققة اليت مل تحتياجات البشرياالىناؾ  ،توفيف حسُت على نظرية إريك فرـك
 احتياجات الًتابط كاحتياجات التفوؽ كاحتياجات اعبذرية كاغبساسية اؽبوية.

 شكل يف حسُت توفيق حملمود الكحل حجر ركاية يف اعبمل الباحثة كصنفت
 ضطراب الشخصي تكافل سفاح القرىب كمااالالشخصي ؾبامعة اؼبيت ك  ضطراباال
 :التايل اعبدكؿ يف تلخصت

 
 .  أسباب اضطراب الشخصيِساعبدكؿ 

 ياضطراب الشخصنوع  شكل أسباب اضطراب الشخصي
 كطرد رفض الًتابط

 كاالنفصاؿ بالغربة إحساس
 اآلخرين األفراد عن

 اؼبيت اَّامعة

 أك لالنتقاـ اػبططعنف ك  التفوؽ
 الطرد

 
 

 اؼبستقبل بشأف قلق اعبذرية
 إىل كاالقبذاب التثبيت

 األـ شخصية
 يف بالرغبة كالشعور التثبيت
 العودة
 الذات الكتشاؼ اعبهود

 القرىب سفاح التكافل

 اغبساسية ذباه اؽبوية
 

 ضطراباال أسباب إىل تشَت صبل عدة ىناؾ السابق، اعبدكؿ إىل نظرا
 ضطراباال أسباب. حسُت توفيق حملمود الكحل ركاية حجر يف الشخصي
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 ؛التفوؽ( ِ) ؛ابطالًت ( ُ: )كىي تتحقق مل اليت البشرية اغباجات ىي الشخصي
 .اؽبوية ذباه اغبساسية( ْ) اعبذكر؛( ّ)

ضطراب الشخصي اال تصنف حسُت، توفيق حملمود الكحل حجر ركاية يف
 اآلخرين األفراد عن كاالنفصاؿ بالغربة كإحساس كطرد رفض شكلبؾبامعة اؼبيت 

 عنف كاػبططك  ،ابطًت ال احتياجات إىل البشرية االحتياجات تلبية عدـ بسبب
 التثبيتك  اؼبستقبل بشأف قلقك  ،فوؽالت إىل اغباجةتلبية  عدـبسبب الطرد  أك لالنتقاـ

 اغباجاتبسبب عدـ تلبية  العودة يف بالرغبة كالشعور األـ شخصية إىل كاالقبذاب
 أسباب صبيع كصف سيتم. ساسية ذباه اؽبويةباغب الذات كتشاؼال  هود،كاعباعبذرية

 النحو على حسُت توفيق حملمود الكحل حجر ركاية يف الشخصية ضطراباتاال
 :التايل

 
 الترابط -1

 مع االرباد يف الرغبة شكل يف اإلنساف احتياجات أحد ىو الًتابط
 مؤسسات أك ؾبموعات أك ألشخاص االستسالـ شخص ألم يبكن. اآلخرين

 حاجة(. َِّص.  ،ََُِ فيست كفيست،) العاملب متحدا ليصبح أخرل
 الكحل جرح حسُت توفيق ؿبمود ركاية يف تتحقق مل اليت للتواصل اإلنساف

 :التايل النحو على ذلك كتفسَت. بالغربة كالشعور كالطرد الرفض صورة يف ىي
 كالطرض الرفض -ُ

 
ىذا اؼبنحى، خاصةن أنو كإخوتو كاف يصليهم منذ ًصغىرىم من كالـ الناس "

بطةه: )الشيخ مصبح مل ينجب ابننا مثلو(؛  لذا عوَّضوا ىذا اغبكمى  مقارنةه ؿبي
 "القاسيى حبمل األسرة يف معاركها، كىذا كفيله حبفظ قىدرىم يف ؾبتمعو قبليٍّ 

 ).ِْ، ص. َُِْ)حسُت، 
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 شكل يف ُّا الوفاء يتم مل بشرية حاجة ىناؾ أف أعاله الفقرة توضح
 أشكاؿ من شكل ىي "الشيخ مصبح مل ينجب ابننا مثلو صبلة " .الرفض
 كما. بارزة شخصية كىو مصباح الشيخ نسل من باعتباره عاصم رفض
. عريب أصل من ليست المرأة كيلد عاصم ألف التمييز إىل الرفض ىذا يؤدم

 يف رغبة شكل على عاصم يف الشخصي ضطراباال يف ىذا يتسبب
 مع االرباد يف الرغبة أم للتواصل، اإلنساف حاجة تلبية عدـ بسبب االنتقاـ
 .اآلخرين

، فقنا معامو   أك آخر لشخص يستسلم أف شخص ألم يبكن فرـك
 كجوده يعد مل الطريقة، كُّذه. العاملب متحدا ليصبح مؤسسة أك ؾبموعة

 ُّويتو كيشعر منو أكرب شيء أك شخص من جزءنا كأصبح منفصالن  كفرد
،) نفسو يسلم من يبتلكها اليت بالسلطة يتعلق فيما  (.ِ ص. ،ُُٖٗ فرـك

 أظهرت أخرل بيانات أيضنا الباحثة كجدت ذلك، إىل باإلضافة
 :كىي الرفض

 
ـه ينفخ فيها اؼبتزلٍّفوف اؼبتعصٍّبوف يف صدكر الرٍّجاؿ الثمانية، " كريحه أخرل ظبو

)الفرنسية( ككلدىا عاصم، كيتحدثوف عن كجودىا الذم يسألوف عن مصَت 
 ).ِٖ، ص. َُِْ)حسُت،  "مل يعد مقبوال

 
 قصة تصف"كيتحدثوف عن كجودىا الذم مل يعد مقبوالاعبملة "

 ىذا كأدل. عريب غَت ألهنم إخوتو رفض عليهما الذين ككالدتو عاصم
 .مصباح الشيخ كفاة بعد همموطن نع طردىم إىل الرفض

 يف احملققة غَت الرغبة أم للًتابط، اإلنساف حاجة على يدؿ ىذا
 احتياجات لحدإ ىو الًتابط أف فرـك لبياف كفقنا. اآلخرين مع االرباد

 شخص ألم يبكن. اآلخرين مع االرباد يف رغبة شكل يف اإلنساف
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 متحدا ليصبح أخرل مؤسسات أك ؾبموعات أك ألشخاص االستسالـ
 (.َِّ ص. ،ََُِ فيست كفيست،) العاملب

 ركاية يف ربقيقو يتم مل الذم للتواصل اإلنسانية اغباجة شكل إف
 النحو على ذلك كتفسَت. الطرد ىو حسُت توفيق حملمود الكحل حجر
 :التايل

 
 كقد رأل يف عيوهنم غدرنا كقسوةن كجرأة، "
كا .. بارؾ اهلل فيكم، كسددًب مسدَّه   .تصربَّ

 .كحازمةو خاطبو كبَتىم سعد بنربةو ىادئةو 
، ص. َُِْ)حسُت،  "مات الشيخ مصبح .. كمل يعد لك مكافه ىنا  

َّ.( 
 

 عاصم شهدىا اليت األكىل الطرد أحداث السابقة الفقرة تصف
 تواجو كالدتو كرأل نومو من استيقظ الوقت، ذلك يف. طفولتو يف كأصابتو
 "مات الشيخ مصبح .. كمل يعد لك مكافه ىنا صبلة " .األشقاء غَت إخوتو
 من كاف الذم مصباح الشيخ ألف هم؛موطن دبغادرة أمر اأهن على تفيسٍّر 

 الًتابط، إىل اغباجة ىذا عن ينتج. تويف قد اؼبكاف ذلك يف بقائهم أسباب
 .تتحقق مل اآلخرين مع االرباد يف الرغبة أف أم

 اغباجة أك األكىل اإلنسانية اغباجة فإ يقوؿ الذم فرـك لرأم موافقنا
. أكثر أك كاحد شخص مع االرباد يف الرغبة أم الًتابط، ىي الوجودية

 أخرل مؤسسات أك ؾبموعات أك ألشخاص االستسالـ شخص ألم يبكن
،) العاملب متحدا ليصبح  (.ِص.  ،ُُٖٗ فرـك

 أخرل بيانات أيضنا الباحثة كجدت السابقة، البيانات إىل باإلضافة
 مع االرباد يف الرغبة أك التواصل إىل اغباجة يف تسبب الذم الطرد أظهرت

 :كىي أخرل، ؾبموعات أك أفراد
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 ".ردَّ سعد بعد أف ىزَّ رأسو كىو وبدٍّؽ فيها. "لست منا"
  .دعٍت أريبٍّ كلدم بينكم يا سعد .. إين ال أريد إالَّ فيتات اؼبائدة

كتفيو. "كىذا، ىذا ابن فوضعت ابنها أمامها، كقالت كىي تضغط على  
، لو حقُّ العيش يف بيت أبيو معكم مصبح )حسُت،  "على أمٍّ حاؿو

 ).ُّ، ص. َُِْ
 

 قبل من ككالدتو عاصم طرد كىي السابقة، للفقرة تأكيد تلك الفقرة
 مل ككالدتو عاصم بأف االفًتاض تؤكد "لست منا" صبلة  .األشقاء غَت إخوتو
 ذلك ليس. هماموطن مغادرة هماعليكهبب ( العرب) منهم جزءنا يكونا

 يوضح. عاصم فيها كلد اليت القرية مغادرة إىل كالنبا اضطر فقد فحسب،
 .الًتابط إىل اغباجة تلبية عدـ أسباب أيضنا ىذا

، قاؿ  مع االرباد يف الرغبة ىي كجودية بشرية حاجة أكؿ إف فرـك
 أك ألشخاص االستسالـ شخص ألم يبكن. أكثر أك كاحد شخص

،) العاملب متحدا ليصبح أخرل مؤسسات أك ؾبموعات ص.  ،ُُٖٗ فرـك
ِ.) 

 :كالتايل ىي كالدتو كطرد عاصم أحداث تصف اليت األخرل الفقرة
 

كقاؿ لو سعد باستخفاؼو كىو ينظر لو من أعلى ألسفل، أـ تريد أف ذبلس 
 على الكرسي مصبح

  .أنا؟ أبدنا كاهلل
 ).ّٗ، ص. َُِْعيشه بيننا )حسُت، إذنا ىيَّا اذىب بو، فهذه ليس لو 

 
إذنا  اعبملة " .ككالدتو لعاصم الثاين الطرد أحداث الفقرة ىذه تصف

 لو عاصم إخوة عن تعبَت ىي "ىيَّا اذىب بو، فهذه ليس لو عيشه بيننا
 ؾبموعتهما من ليسا ألهنما القرية يف لبقاءل احق يبلكا مل بأهنما ككالدتو
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 مع االرباد إىل اإلنساف حاجة تلبية عدـ يف دثاغب ىذا تسبب( عرب)
 .اؼبستقبل يف عاصم شخصية اضطراب على تأثَت لو ككاف اآلخرين

 حسُت توفيق ؿبمود ركاية يف تتحقق مل اليت للتواصل اإلنساف حاجة
 على ذلك كتفسَت. كاالنفصاؿ باالغًتاب إحساس ىي الكحل ىاجر
 :التايل النحو

 اآلخرين األفراد عن كاالنفصاؿ بالغربة إحساس -ِ
 

كعاصم يبكي كينظر بأسنى ؽبا كلوجوه الناس من ربت العباءة الغليظة؛ 
حزيننا على حالو كحاؿ أمٍّو، كقد كاف منذ أياـ طفلى ىذه الناحية اؼبدلَّل 
، كبدكف أف يفهم ما يدكر حولو كجد نفسو  كابن كبَتىا؛ كبدكف مقدٍّماتو

، كيف يـو كفاة أبيو، كمن كأمٌو مضركبُت مصفوعُت، مطركدين بغَت ذن بو
 ).ُْ، ص. َُِْإخوتو )حسُت، 

 
 مطركدين كأمو نفسو كشهد عاصم أصابو حدثا السايقة ربكي الفقرة

كعاصم يبكي كينظر بأسنى ؽبا "صبلة   .صغَت كىو كمهينة سيئة بطريقة
 يربك" كلوجوه الناس من ربت العباءة الغليظة؛ حزيننا على حالو كحاؿ أمٍّو

 كالشعور بالغربةه مشاعر  صفكت للطرد مشاىدتو عن طفولتو ذكريات عاصم
كقد كاف منذ أياـ طفلى ىذه الناحية "صبلة   .كعائلتو بيئتو عن باالنفصاؿ

، كبدكف أف يفهم ما يدكر حولو كجد  اؼبدلَّل كابن كبَتىا؛ كبدكف مقدٍّماتو
، كيف يـو كفا ة أبيو، نفسو كأمٌو مضركبُت مصفوعُت، مطركدين بغَت ذنبو

 جبرح أصابتو طفولتو يف عاصم أصابت اليت األحداث كصفت" كمن إخوتو
 باالنفصاؿ أيضنا شعر عائلتو، عن بالغربة الشعور عن النظر بصرؼ عميق،

 .إخوتو عن
 يف للتواصل اإلنساف حاجة تلبية عدـ أسباب أحد ىي اغبادثة ىذه

. األخرل اعبماعات أك األفراد عن باالنفصاؿ كالشعور بالغربة شعورال شكل
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، كفقنا  أك ؾبموعة أك آخر لشخص يستسلم أف شخص ألم يبكن لفرـك
 منفصالن  كفرد كجوده يعد مل الطريقة، ُّذه. العاملب متحدا ليصبح مؤسسة
 يتعلق فيما ُّويتو كيشعر منو أكرب شيء أك شخص من جزءنا كأصبح

،) نفسو يسلم من يبتلكها اليت بالسلطة  .(ِ ص. ،ُُٖٗ فرـك
 االغًتاب مشاعر تظهر اليت األخرل البيانات فإف ذلك، على عالكة

 مودالكحل حمل حجر ركاية يف ؿبقق غَت اتصاؿ إىل اغباجة بسبب كاالنفصاؿ
 :يلي كما ىي حسُت توفيق

 
كقد غلبو الشعور بالغربة كالنفور كميله حادٌّ لالنكفاء على النفس، ..."

يعود كقد داكل نفسو بنفسو؛ كقد  فيغيب فًتةن عنهم يلعق جرح اعبهل، ٍب 
كانت ىذه اػبصلة تعمل عليها يف إخوتو ىناؾ يف الربيٌة يف ذات الوقت، 
فهم صبيعا لديهم جرثومة أصلية تدفعهم للنفور فبن يبتاز عنهم بشيء، ك 
تدفعهم لتفضيل العيش مع من ىم أدىن، لذا أخذت اػبيوط اليت مٌدىا 

 "... ينة كالريف كعواقل العرب تتقطع؛األب مع كبار اؼبعارؼ من أىل اؼبد
 (.ُْٖ، ص. َُِْ)حسُت، 

 
 الحقنا عاصم بو سيشعر الذم باالغًتاب تصف الشعور السابقة الفقرة

كقد "اعبملة  .طفولتو يف ؽبا تعرض اليت األشقاء غَت إخوتو معاملة سوء نتيجة
فيغيب فًتةن عنهم غلبو الشعور بالغربة كالنفور كميله حادٌّ لالنكفاء على النفس، 

 يف باالغًتاب إحساسان  تظهر "يلعق جرح اعبهل، ٍب يعود كقد داكل نفسو بنفسو
 الناس عن مؤقتنا ىبتفي أف حاكؿ. طفولتو من سيئة ذكريات ذكري عندما عاصم
 بالغربة عاصم إحساس إف. نفسو شفيي أف بعد كعاد ُّا شعر جركح أم لشفاء

 من عدكانية أعماؿ إىل يؤدم أف يبكن ىذا. للًتابط ؿبققة غَت غباجة نتيجة ىو
 .االحتياجات ىذه لتلبية عاصم قبل
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 كجود إىل تشَت صبل عدة الباحثة تكجد البيانات تلك على استنادا
 على العقبات ىذه كتشمل. البشرم التواصل احتياجات تلبية ؿباكلة يف معوقات
، كفقنا. اآلخرين األفراد عن كاالنفصاؿ بالغربة كالشعور كالطرد الرفض  فإف لفرـك
 مع االرباد يف الرغبة أم الًتابط، ىي األكىل الوجودية اغباجة أك اإلنسانية اغباجة
 .أكثر أك كاحد شخص

 أساسية، طرؽ ثالث خالؿ من كالعامل اآلخرين مع التواصل للبشر يبكن
 كجوده يعد مل الطريقة، ُّذه. اغبب( ّ) ك القوة؛( ِ) اػبضوع؛( ُ: )كىي
 فيما ُّويتو كيشعر منو أكرب شيء أك شخص من جزءنا كأصبح منفصالن  كفرد
فرـك يف ) نفسو اإلنساف يفصل حيث شخص أم يبتلكها اليت بالقوة يتعلق

 (.َِّص.  ،ََُِ فيست كفيست،
 عالقات عن اػباضعوف أك اؼبستسلموف األشخاص يبحث مثلما

. شركاءىم يصبحوف دبن السلطة عن الباحثوف يرحب اؼبهيمنُت، األشخاصب
 ما فغالبنا البعض، بعضهما( اػباضع) كاػباضع اؼبهيمن الشخص هبد عندما
 إال لطيف، التعايش أف من الرغم على. لكليهما مرضية تكافلية عالقة ىبلقاف

ص.  ،ََُِ فيست كفيست، النفسية كالصحة النزاىة كبو النمو يعيق أنو
َِّ.) 

 
 التفوق -0

، رأل  أنو على تعريفو يتم الذم التفوؽ إىل باغباجةيتأثر  أف البشر فرـك
فرـك يف ) كاغبرية باؼبعٌت مليئة طبيعة إىل كالعرضي السليب الوجود ذباكز يف الرغبة

 حملمود الكحل حجر ركاية يف للتفوؽ اغباجة(. ُِّ، ص. ََُِفيست، 
 :التالية الفقرات يف الشرح. الطرد أك لالنتقاـ خطط ىي حسُت توفيق
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فكرةه: نأخذ اػبيفىراء ىؤالء بسالحهم، كنعطهم نصف غىلَّة األرض عندم "
 "كنصف الزٌيت ليضربوا ُّلوالن كالغوازم كإخوٌب، كنطردىم كنأخذ دارنا

 ).ْٓ، ص. َُِْ)حسُت، 
 
 لقد. منو طرد الذم كطنو استعادة يف عاصم رغبة توضح السابقة الفقرة

 يدؿ كىذا. كطنو مغادرة إىل كأمو ىو اضطر عندما كىو صغَت الرغبة ؽبذه خطط
 إىل العودة يف الرغبة على يؤثر فبا تتحقق ال للتفوؽ إنسانية حاجة ىناؾ أف على

 .كالطرد بالثأر التفوؽ
، قاؿ  يبكن منتجة، كغَت منتجة بطرؽ الًتابط ربقيق يبكن مثلما فرـك

كنعطهم "اعبملة   .كالسلبية اإلهبابية األساليب خالؿ من التفوؽ عن البحث
نصف غىلَّة األرض كنصف الزٌيت ليضربوا ُّلوالن كالغوازم كإخوٌب، كنطردىم 

 بالتخطيط سلبية، مقاربة خالؿ من التفوؽ عن البحث تظهر ؿباكلة"كنأخذ دارنا
 نفسو طرد حادثة بعد الصغر منذ بو القياـ عاصم أراد الذم كالطرد لالنتقاـ
 .ككالدتو

، كفقنا. كالطرد االنتقاـ شكل يف التفوؽ يف الرغبة اعبملة ىذه تثبت  لفرـك
 أك اغبياة خلق طريق عن إما السلبية، طبيعتهم على يتفوقوا أف للبشر يبكن

 خالؿ من اغبياة زبلق أف يبكن األخرل اغبيوانات أف من الرغم على. تدمَتىا
)فيست كفيست،  كمبدعُت أنفسهم يدركوف الذين ىم فقط البشر امبإ التكاثر،
 .(ُِّ، ص. ََُِ

 انتقاـ صورة يف ؿبقق غَت تفوؽ إىل اغباجة على تدؿ أخرل تناياكانت ب
 :كىي

 
...كقد غلبو الشعور بالغربة كالنفور كميله حادٌّ لالنكفاء على النفس، فيغيب "

فًتةن عنهم يلعق جرح اعبهل، ٍب يعود كقد داكل نفسو بنفسو؛ كقد كانت ىذه 
يف ذات الوقت، فهم صبيعا  اػبصلة تعمل عليها يف إخوتو ىناؾ يف الربيٌة
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لديهم جرثومة أصلية تدفعهم للنفور فبن يبتاز عنهم بشيء، ك تدفعهم 
لتفضيل العيش مع من ىم أدىن، لذا أخذت اػبيوط اليت مٌدىا األب مع كبار 

، َُِْ)حسُت،  "اؼبعارؼ من أىل اؼبدينة كالريف كعواقل العرب تتقطع؛...
 (.ُْٖص. 

 
 كخططو عاصم بو شعر الذم باالغًتاب الشعور عن كيرب السابقة الفقرة

"لذا صبلة   .يتحقق مل الذم فوؽالت لتحقيق كطنو استعادة خالؿ من لالنتقاـ
أخذت اػبيوط اليت مٌدىا األب مع كبار اؼبعارؼ من أىل اؼبدينة كالريف كعواقل 

 طور. منها االنتقاـ ينوم اليت االسًتاتيجيات إحدل ربكيالعرب تتقطع" 
 .كالده يعرفوف الذين كالريفية اغبضرية اؼبناطق من أشخاصب عالقات
 خالؿ من التفوؽ إىل اغباجة تلبية السابقة الفقرة يف عاصم حاكؿ إذا

 من التفوؽ لتحقيق ؿباكلة أهنا على تصنيفها اغبالة ىذه يف فيمكن سلبية، مقاربة
 بطريقة كطنو الستعادة انتقامية اسًتاتيجية رتب عاصم ألف إهبايب، هنج خالؿ
 .كمبدعة ذكية

 طبيعتهم على التفوؽ مؽب يبكن البشر فإ القائل فرـك رأمب وافقي ىذا
 اغبيوانات أف من الرغم على. تدمَتىا أك اغبياة خلق طريق عن إما السلبية،
 الذين ىم فقط البشر امبكإ التكاثر، خالؿ من اغبياة زبلق أف يبكن األخرل
 يكونوا أف أيضنا للبشر يبكن ذلك، إىل باإلضافة. كمبدعُت أنفسهم يدركوف
 كاألفكار كالدين الفن يف مبدعُت يكونوا أف يبكن. أخرل طرؽ بعدة مبدعُت
 .(ُِّ، ص. ََُِ)فيست كفيست،  كاغبب كاؼبواد كاإلنتاج كالقانوف

 غَت تفوؽ إىل اغباجة أيضنا تظهر أخرل بيانات ىناؾ ذلك، على عالكة
 :كىي حسُت، توفيق حملمود الكحل حجر ركاية يف انتقامية صورة يف ؿبقق

 
كظلَّ عاصم ىكذا على صرامتو كشٌدتو على نفسو، كاحتضانو لثأره يف أعماقو، 
كابتعاده عن معانقة اغبياة عناقنا حارًّا، كظلَّ موفَّقا يف اغبفاظ على كجوده يف 
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ذات الوقت ىذا الرجل العوامل الثالثة بُت التجار كاؼبشايخ كالفتوٌات، كظلٌ يف 
الذم ال وبٌب أف يقتحم أحده عاؼبو اػباص، كال وببُّ أف يتطٌفل على دكاخل 

 ).ُٗٔ، ص. َُِْاآلخرين )حسُت، 
 

 بسبب االنتقاـ يف الرغبة يف غارقة تزاؿ ال اليت عاصم حالة الفقرة تصف
على كظلَّ عاصم ىكذا على صرامتو كشٌدتو " صبلة .للتفوؽ اؼبلباة غَت اغباجة

 تصف "نفسو، كاحتضانو لثأره يف أعماقو، كابتعاده عن معانقة اغبياة عناقنا حارًّا
 أجل من االنتقاـ يف الرغبة يسببك  عاصم يف عالقنا يزاؿ ال الذم الغضب شعور
، لبياف كفقنا. للتفوؽ تتحقق مل اليت اغباجة ربقيق  إىل باغباجة البشر يتأثر فرـك
 إىل كالعرضي السليب الوجود ذباكز يف الرغبة أنو على تعريفو يتم الذم التفوؽ

 .(ُِّ، ص. ََُِ)فيست كفيست،  اغبرية دبعٌت مليء عامل
 لتحقيق جهود كجود إىل تشَت بيانات ىناؾ السابقة، الفقرات بعض كيف

 أم سليب، هنج خالؿ من الركاية يف الرئيسية الشخصية بو قامت التفوؽ الذم
ا. الطرد أك لالنتقاـ بالتخطيط  الشخصية فإف سليب، هنج يف السَت عن كبعيدن

ا أيضنا تظهر الركاية يف الرئيسية  كىو إهبايب، هنج خالؿ من فوؽالت لتحقيق جهدن
 أف إىل كالسعي كخالقة، ذكية بطريقة كطنو الستعادة انتقامية اسًتاتيجية ترتيب
 أخيو بُت فوؽالت ربقيق أجل من اَّتمع يف كناجحة كبَتة شخصية يصبح
 .اآلخر

، يوافق ببياف ىذا  كغَت منتجة بوسائل الًتابط ربقيق يبكن حيث فرـك
 يبكن. كالسلبية اإلهبابية األساليب خالؿ من فوؽالت عن البحث كيبكن منتجة،
)فيست  تدمَتىا أك اغبياة خلق طريق عن إما سلبيتهم، على يتفوقوا أف للبشر

 .(ُِّ، ص. ََُِكفيست، 
 ذلك، كمع. إنشاؤىا ًب اليت باألشياء كمهتمنا اين نشط تكوف يعٍت أف اإلبداع

 التضحيات ذباكز كبالتايل تدمَتىا خالؿ من اغبياة على نتفوؽ أف أيضنا يبكننا
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 العدكاف يستخدـ الذم أحد األجناس ىم البشر فإ فرـك يقوؿ. ندمرىا اليت
 العدكاف أف من الرغم على. النفس حفظ غَت أخرل ألسباب القتل أم الشرس،
 عبميع شائعنا ليس نولك كالثقافات، األفراد بعض يف كالقوم اؼبسيطر ىو الشرس
،) البشر  .(َِّ ص. ،ُْٕٗ فرـك

 
 يةالجذر  -3

 الشعور أك التجذر إىل اغباجة أك التجذر ىي التالية اإلنسانية اغباجة
 اؼبنتجة الوسائل خالؿ من اعبذكر عن البحث أيضنا يبكن. العامل إىل بالعودة

 األنواع تطور يف التطورية الناحية من اعبذكر رؤية أيضنا يبكن. اؼبنتجة كغَت
 .البشرية

 توفيق حملمود الكحل ركاية حجر يف تلبيتها تتم مل اليت اعبذرية اغباجة
 عن حبثنا العودة يف بالرغبة كإحساس األمهات على الًتكيز يف تتمثل حسُت
 :التايل النحو على التفسَت رؤية يبكن. كالسالـ األمن

 
يضطرب عاصم، سبيل بو األرض، تدكر بو دكرات سريعة، يوشك أف يقع، يهزُّ 
رأسو حىت تتاسقط ىذه األخًيلة البشعة ألمو العريانة مع شابٍّ عارو )حسُت، 

 ).ٗٔ، ص. َُِْ
 

 رجاؿ مع عارية كالدتو زبيل عندما عاصم حَتة كيرب السابقة اعبملة
 شخصية على كاالعتماد القوم االرتباط أك التثبيت بسبب بالغَتة يشعر. آخرين

 تثبيت شكل يف تتحقق، ال جذرية حاجة ىناؾ أف على يدؿ الشعور كىذا. األـ
 .األـ على

 االحتياجات حوؿ بيانات أيضنا ةالباحث تكجد ذلك، إىل باإلضافة
 :التالية الفقرات يف األمهات على تثبيت شكل يف اعبذرية
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 .خجوؿو كاىنو: يتٌهمك بأف لك رجالن آخرقاؿ كعيناه لألرض بصوتو 
صرخٍت، كقالٍت مغلوبةن على أمرىا، كىي تدؽُّ بقضبضتها على السرير اؼبمددة 

 .عليو
فقاؿ بوجوو قاسو ينظر  من كضع على ظهرؾ ضبالن آخر؟! من فهَّمك ىذا؟

 ).ٕٔ، ص. َُِْلألرض: أنا كربت، كالبٌد أف أعرؼ )حسُت، 
 

 يف األـ على تثبيت كجود الفقرةىذه   توضح السابقة، الفقرة يف كما
 من اػبوؼ أك الغَتة خالؿ من ىذا يتضح. اؼبتجذرة االحتياجات تلبية ؿباكلة
 خالؿ من اعبذكر عن البحث مؽب يبكن البشر بأف فرـك لبياف فقنااو م األـ، فقداف
 كاغبماية األمن ذباكز عن قوم إحجاـ - التثبيتات أم منتجة، غَت كسائل
 (.ِِّ ص. ،ََُِ فيست كفيست،) األـ توفرنبا اللذين

 يف ترد كاألمن اؼبودة استعادة يف الرغبة شكل يف اعبذرية إىل اغباجة إف
 :التالية الفقرات
 

كمضى وبكي بفخرو عن كالده، بينما شرد عاصم، كتذكَّر ماضيو اعبميل، كأياـ "
حيث ييقهىر من ابن سعده. كيغتمُّ عاصم للذٍّكرل، كيقارف ىذا دبا آؿ إليو أمره 

 "سائسو بسيطو ال ريب أف أباه قبَّل األيادم كذاؽ طعم السَّوط على ظهره
 ).ٕٓ-ْٕ، ص. َُِْ)حسُت، 

 
 قيد على يزاؿ ال كالده كاف عندما سعيدة بذكرل عاصم الفقرة تلك زبرب

 رغبة ىناؾ ٍب. اليـو يعيشها كاف اليت باغبياة كالده كفاة قبل اغبياة قارف. اغبياة
 .باالغًتاب الشعور من كالصفاء ناألم عن كالبحث اؼباضي، إىل العودة يف

، تصريح مع يتفق ىذا  فقدكا منفصل، كنوع البشر تطور عندما فرـك
 أنو يدركوف العقلية قدرهتم ذبعلهم ،الوقت نفس يف. الطبيعي العامل يف موطنهم

 ال كالعجز باالغًتاب الشعور أف ىي كالنتيجة. جذكر كال منزؿ لديهم ليس
 (.ِِّ ص. ،ََُِ فيست كفيست،) يطاؽ
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 إىل حاجة ىناؾ أف إىل الركاية يف صبل عدة تشَت الواردة، البيانات إىل نظرا
 سببب كىو الرئيسية، الشخصية يف كاؼو  بشكل بو الوفاء يتم مل الذم اعبذر
 أك منتجة غَت بطريقة اعبذكر إىل عاصم الرئيسية الشخصية تسعى. األـ كفاة

 كقلق ارتباؾ يف دثاغب ىذا تسبب. األـ كضباية سالمة كذباكز للتحرؾ قوية فبانعة
 .سابقنا موضح ىو كما القرىب سفاح تعايش إىل أدل فبا الرئيسية الشخصية يف

، لبياف فقناامو   خالؿ من اعبذكر عن يبحثوف الذين األشخاص فإف فرـك
 فطاـ عن كالتوقف الوالدة بعد التالية اػبطوات ىبشوف أشخاص ىم التثبيت

 شخصية قبل من كاغبماية كالرعاية الرعاية على اغبصوؿ يف الرغبة لديهم. أمهم
 عندما ناألم بعدـ كيشعركف كىبافوف اػبارج على يعتمدكف أشخاص إهنم. األـ
 (.ِِّ ص. ،ََُِ فيست، يف فرـك) كالدهتم ضباية على وبصلوف ال

 
 الهوية الحساسية -4

 على التعرؼ على القدرة أك للهوية اغبساسية ىي التالية اإلنسانية اغباجة
 على اغبفاظ للبشر يبكن ال اؽبوية، حساسية بدكف. منفصل ككائن الذات
 حساسية الكتساب تقريبنا شيء أم فعل إىل يدفعهم التهديد كىذا عقلهم
 اؽبوية.

 الكحل حجر يف ركاية تلبيتها يتم مل اليت اؽبوية حساسية إىل اغباجة تتجلى
 بعض يف كارد الشرح. اؼبرء ىوية على للعثور ؿباكلة يف حسُت توفيق حملمود

 :التايل النحو على البيانات
 

 .إذا كاف ييسًعدؾى أف تعرؼ أىلك، فأىلك ىم ىؤالء الذين طردكؾ
 ؟ نا من عرب )مفلح(أ

، كاهلل، أنت منهم .. ابن عائلتك كقبيلتك رغم أنف الكلٍّ .. منهم حىت لو نعم
 ، ص.َُِْمصبح .. أنت ابن مصبح .. كاهلل، إنك ابنو )حسُت،  مات
ٕٗ.( 
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 غبفظ ىويتو على لعثورل عاصم فيها حاكؿ حادثة أعاله الفقرة ربكي
 لرأم كفقنا. أخيو من أصابتو اليت اؼبعاملة من بالتهديد شعر ألنو ذلك ًب. نفسو
،  التهديد كىذا عقلهم على اغبفاظ للبشر يبكن ال اؽبوية، حساسية بدكف فرـك

فيست ) اؽبوية حساسية على للحصوؿ تقريبنا شيء أم فعل على يشجعهم
 (.ِّّ ص. ،ََُِ كفيست،

 :التالية الفقرة يف أيضنا موجودة الفرد ىوية على للعثور اؼببذكلة اعبهود
 

ككاف سعيدنا رغم حالة أمٍّو اؼبنهارة؛ سعيدنا ألف غمامةن رىيبةن قد انقشعت من 
،  فمنذ دقائق كانت اؼبظلومة ظاؼبةن... )حسُت، ظبائو  ، َُِْاظبها الشَّكُّ
 ).ُٖص. 

 
 قبل بأنو ىويتو معرفة بعد بعاصم بالفخر شعور على دٌلت اعبملة ىذه

 السلطة يكتسب أف ول يبكن اؽبوية، ُّذه. اؼبكاف يف البارزين أحد مصباح الشيخ
 :التالية الفقرات تدعمو ما كىذا. بارزة ؾبموعة من ينحدر ألنو
 

بدأ يعلن بُت من بدأ يتلمَّس طريقو بينهم من السادة كاؼبقاكلُت كاؼبقرَّبُت من 
القصر، بدأ يعلن أنو ابن اؼبرحـو شيخ العرب مصبح من زكجتو القاىريَّة، الشيخ 
مصبح الذم شرؼ بزيارة للوايل ؿبمد علي باشا بقصره يف شربا، كقد كانت أكٌؿ 

سم كالده؛ تأٌخر ذكره لوالده يف عامل األعماؿ... )حسُت، مرة يستخدـ فيها ا
 ).ُُٓ، ص. َُِْ

 
 اسم ذكر. اَّتمع يف بارزة شخصية ابن بأنو عاصم فخر الفقرة تيظهر

 كالشركاء الدعم من اؼبزيد كسب إىل كيهدؼ. ابنو بأنو كاعًتؼ مرة ألكؿ كالده
 .الوطن يف لالنتقاـ ؿباكلة يف
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 لتحقيق ىوية على للعثور عاصم ؿباكالت تظهر اليت األخرل البيانات
 :يلي كما ىي اؽبوية حساسية

 
كظلَّ عاصم ىكذا على صرامتو كشٌدتو على نفسو، كاحتضانو لثأره يف أعماقو، 
كابتعاده عن معانقة اغبياة عناقنا حارًّا، كظلَّ موفَّقا يف اغبفاظ على كجوده يف 

توٌات، كظٌل يف ذات الوقت ىذا الرجل العوامل الثالثة بُت التجار كاؼبشايخ كالف
الذم ال وبٌب أف يقتحم أحده عاؼبو اػباص، كال وببُّ أف يتطٌفل على دكاخل 

 ).ُٗٔ، ص. َُِْاآلخرين )حسُت، 
 

 دفعو. عاصم يف سائدة تزاؿ ال اليت الغضب مشاعر أعاله الفقرة تصف
موفَّقا يف اغبفاظ  كظلَّ صبلة " .ىويتو على كالعثور نفسو شفاء حملاكلة الغضب ىذا

على كجوده يف العوامل الثالثة بُت التجار كاؼبشايخ كالفتوٌات، كظٌل يف ذات 
الوقت ىذا الرجل الذم ال وبٌب أف يقتحم أحده عاؼبو اػباص، كال وببُّ أف 

 الذاتية اؽبوية عن حثاالب عاصم موقف صفت "يتطٌفل على دكاخل اآلخرين
 األشخاص وبب كال مبادئ لديو. اػبارجية التأثَتات من نفسو على كاغبفاظ

 .اآلخرين حياة إزعاج وبب ال أنو كما. اػباص عاؼبو على يتطفلوف الذين
، لرأم فقنااو م  باؽبوية الشعور ىي الرابعة البشرية اغباجة فإ يقوؿ الذم فرـك

 أف علينا الطبيعة، عن انفصلنا ألننا. منفصل ككائن الذات إدراؾ على القدرة أك
 موضوع أنا" أك" أنا أنا" القوؿ على قادرين نكوف كأف ألنفسنا مفهومنا نشكل
 صغَتة لنسبة" أنا" إحساس سول سبنح ال اغبرية ىذه فإف ذلك، كمع". أفعايل

 أك بأشخاص ارتباطهم على معتمدة الناس معظم ىوية تظل. الناس من
فيست ) االجتماعية كالفئات كاؼبهنة كالدين األمة مثل أخرل، مؤسسات
 (.ِّّص.  ،ََُِ كفيست،

 الرئيسية الشخصية أف ةالباحث تكجد السابقة، البيانات على ستناداا
 ؽبوية كاغبساسية االعًتاؼ على للحصوؿ اػباصة ىويتها على العثور رباكؿ
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 القياـ ًب. كبَت كتأثَت قوة لديهم الذين األشخاص حىت اآلخرين، األشخاص
 .لالنتقاـ ؿباكلتو يف القوة من اؼبزيد لكسب بذلك

، لبياف فقنااو م  أنفسهم ربط إىل العصابيوف األشخاص يسعى فرـك
 األشخاص أف حُت يف سياسية، أك اجتماعية مؤسسات أك قوة أكثر بأشخاص

 عن للتخلي حاجة كأقل ؾبموعتهم مع للتوافق أقل حاجة لديهم العاديُت
 (.ِّّ، ص. ََُِ)فيست كفيست،  كأفراد ككعيهم إحساسهم
 التهديد كىذا عقلهم على اغبفاظ للبشر يبكن ال اؽبوية، حساسية دكف

 وباكؿ. اؽبوية ذباه اغبساسية الكتساب تقريبنا شيء أم فعل إىل يدفعهم
 اجتماعية مؤسسات أك قوة أكثر بأشخاص أنفسهم ربط العصابيوف األشخاص

 االندماج إىل كثَتنا وبتاجوف ال العاديُت األشخاص فإف ذلك، كمع. سياسية أك
 إهنم. كأفراد ككعيهم إحساسهم عن التخلي إىل كثَتنا وبتاجوف كال ؾبموعتهم يف
 اَّتمع يف كالقبوؿ الدخوؿ أجل من كفردىم حريتهم عن التخلي إىل وبتاجوف ال

، ص. ََُِ)فيست كفيست،  األصيلة اؽبوية ذباه حساسية لديهم ألف
ِّّ.) 
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 الفصل الرابع
 قتراحاتالخالصة واال

 ركاية يف عند األطفاؿ الشخصي ضطراباال مناقشة نتائج على استنادا
، إريك نظرية على حسُت توفيق حملمود الكحل حجر  بيانات الباحثة كجدت فرـك

 الباحثة كقامت. فرـك إريك علم النفسيب تتناسب الشخصي ضطراباال عن
 :كىي البحث ىذا كمقًتحات استنتاجاتب
 الخالصة . أ

 حسُت توفيق حملمود الكحل حجر ركاية يف الشخصي ضطراباال أشكاؿ -ُ
 انتقاـ كدكافع عنف شكل يف اؼبيت ؾبامعة الشخصي ضطراباال( أ: )ىي

 القرىب سفاح التكافلي الشخصي ضطراباال( ب) ك ؛الطفولة كصدمات
 .األـ شخصية إىل كاالقبذاب كالتثبيت، اؼبستقبل، بشأف قلق شكل يف

 حسُت توفيق حملمود الكحل حجر ركاية يف الشخصي ضطراباال أسباب -ِ
 صورة يف اعبذرية اغباجة( أ: )كىي اإلنساف، اجاتتيحا كفاية عدـ ىي
 إىل اغباجة( ب) ؛اآلخرين عن كاالنفصاؿ بالغربة كإحساس كطرد نبذ
 شكل يف يةاعبذر  غباجةا( ج) الطرد؛ أك نتقاـلإل خطط شكل يف متيازاإل

 على للعثور جهود شكل يف اؽبوية ساسيةاغب( د) العودة؛ يف كرغبة تثبيت
 .اؼبرء ىوية

 
 قتراحاتاال . ب

 حجر" ركاية يف طفلاأل عند شخصيال ضطراباال بعنواف البحث كصل
 .النهائية اؼبرحلة إىل فرـك إريك يةنظر  على" حسُت توفيق حملمود الكحل

 رجاءن  ذلك، كمع. الكماؿ عن بعيد البحث ىذا أف الباحثة أدركت
 ىذه يف الواردة القصور أكجو كوبسن يصلح التايل أف أك الباحثة حثابلل
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 كخاصة األدبية، األعماؿ قراء صبيع يتمكن أف الباحثة تأملت كما. الدراسة
 األدبية، األعماؿ من دركس أخذ من حسُت، توفيق حملمود الكحل حجر ركاية

  .للشخصيات النفسية الدراسة يف خاصة
ا البحث ىذا يكوف أف أيضنا الباحثة تأملت  حىت نفسها للباحثة مفيدن

 حث يفىذا الب كيساىم العلمية، الكتابة ؾباؿ يف أفضل كتصبح التعلم يف تستمر
 .األديب النفس علم دراسة يف كخاصة كآداُّا، العربية اللغة علم
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 سيرة ذاتية
ـ.  ُٖٗٗديسمرب  ُٗكلدت يف ماتاراـ تاريخ إنداه رحمي عنايتي، 

ـ. ٍب  ََُِماتاراـ سنة  ُْزبرجت يف اؼبدرسة اإلبتدائية اغبكومية 
التحقت دبعهد نور اغبكيم باؼبدرسة اػباصة للمتفوقُت كاؼبتفوقات كلية 

. ٍب التحقت َُِٔكزبرجت منو سنة  اؼبعلمُت كاؼبعلمات اإلسالمية
، حىت حصلت على درجة جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج

دعوة كقد شاركت يف ىيئة ـ.  ََِِبكالوريوس يف قسم اللغة العربية كأدُّا سنة 
 .منظمة منطقة لومبوؾللجامعة ك 
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