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 توطئة
احلمد هللا رّب العادلُت كالصبلة كالسبلـ على خامت األنبياء كادلرسلُت كعلى آلو  

 كأصححابو كم  اعتصموا حببل هللا ادلتُت أما بعد.
الصراع الباطٍت  "لقد سبت كتابة ىذا البحث العلمي إبذف هللا تعاىل ربت العنواف  

" الستيغاء امي عند نظر سغموند فركنديف فيلم جواب اعتقاؿ حملمد سالرئيسي للشخص 
شركط االحتبارالنهائي للحصوؿ على درجة البكالورنس يف قسم اللغة العربية كأدهبا كلية 

لعلـو اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج. كاعًتؼ ا
د قاـ ببذؿ الباحث أف ىذا احلث العلمي مازاؿ بعيدا ع  الكماؿ رغم أف الباحث ق

 جهده كتركيزه يف إسباـ ىذا البحث.
كل  تصل ىذه الكتابة أىل يف اسباـ ىذا البحث. بناء على ذالك، قاـ الباحث  

 بتقدًن فائق الشكر اجلزنل كاالحًتاـ كالثناء اخلالص إىل:
حضرة األستاذ الدكتور عبد احلارس مدنر جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية  .1

 االنج.احلكومية م
 ، عميدة كلية العلـو اإلنسانية.فضيلة الدكتورة شافية .2
 فضيلة الدكتور حليمي، رئيس قسم اللغة العربية كأداهبا. .3
اليت قامت  حثمشرفة يف كتابة ىذا البكاجستَت،  دن  نور خاسبة ادلاألستاذة فضيلة  .4

اـ ىذا البحث إبشراؼ ىذا البحث العلمي كاستغرقت كقتها الكثَتة يف مساعدة إسب
 العلمي.

مجي  األساتيذ كاألساتذاة جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج  .5
 حصة يف كلية علـو اإلنسانية لقسم اللغة العربية كأداهبا.

 مجي  أصدقائي يف قسم اللغة العربية كأداهبا. .6
 

 جعلنا هللا كإايىم م  أىل العلم كاخلَت.
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 ـ ٕٕٔٓيو ولن ٕٚماالنج، 

 
 
 

 دمحم شهراين 
 ٖ٘ٚٔٓٔٙٔرقم القيد: 
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 مستخلص البحث
حملمد  يف فيلم جواب اعتقال الرئيسي الصراع الباطين للشخص . ٕٕٔٓشهراين، دمحم. 

البحث اجلامعي، قسم اللغة العربّية كأدهبا، كلية العلـو سامي عند نظر سغموند فرويد. 
 ماالنج. إلنسانية جبامعة موالان مالك إبراىيم األسبلمية احلكومية ا

 ادلاجستَت. دن  نور خاسبة،:   ادلشرفة
 فركند. سغموند ،فيلم جواب اعتقاؿ الصراع الباطٍت،  : الكلمة ادلفتاحية

  
الباطٍت ىو شيء مهم للدراسة. م  ادلؤكد أف الصراع  الباطٍت يف الشخص الرئيسيالصراع  
أف ؽلر بو كل م  نعاين م  مشاكل سلتلفة. م  خبلؿ التحليل النفسي ؽلكننا معرفة  ؽلك 

هدؼ ىذا البحث اىل ن .الباطٍتيف الشخص ككيفية حل ىذا الصراع الباطٍت أسباب الصراع 
( أشكاؿ الصراع الباطٍت للشخص الرئيسي خالد الدجوم يف فيلم جواب اعتقاؿ ٔكصف )

فركند. الشخصية الرئيسية خالد الدجوم يف إجابة دمحم سامي حملمد سامي عند نظر سغموند 
( الصراع الباطٍت ٕعلى اعتقاؿ مبنية على منظور سيغموند فركند. منظور سيغموند فركند )

للشخص الرئيسي خالد الدجوم يف فيلم جواب اعتقاؿ حملمد سامي عند نظر سغموند فركند 
لدجوم يف فيلم جواب اعتقاؿ حملمد سامي ( حل الصراع الباطٍت للشخص الرئيسي خالد اٖ)

 عند نظر سغموند فركند.
الكيفي. مصدر البياانت األساسية يف ىذا البحث ىو فيلم جواب ىذا البحث ىو البحث  

اعتقاؿ حملمد سامي. مصادر البياانت الثانونة يف ىذا البحث  ىي الكتب كادلقاالت ادلتعلقة 
ستخدمة يف ىذا البحث ىي ادلشاىدة، االستماع، دبوضوع البحث. طرنقة مج  البياانت ادل

كالكتابة. استخدـ الباحث ظلوذج ميلس كىوبرماف يف طرنقة ربليل البياانت اليت تتكوف م  
 زبفيض البياانت، عرض البياانت، كاالستنتاج.

( الصراع الباطٍت للشخص خالد الدجوم يف فيلم ٔىذا البحث ىي )نتائج البحث م   
( عوامل ٕ) .الفائقةاألان  ،األان ،اخلبلؼ بُت اذلونةمد سامي نتكوف م  جواب اعتقاؿ حمل

لصراع الباطٍت تتكوف م  العامل الداخلي كالعامل اخلارجي. العامل الداخلي نتكوف م  ا
العمل اخلارجي نتكوف م  احلزف على خيانة حبيبتو،  الشعور احلب خالد لفاطمة كأخو أمحد.
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( حل الصراع الباطٍت نتكوف ٖاالخوة، كالذنب بسبب قتل أمحد ) الكراىة على القائد االسكر
 البلمباالة، االزاحة، كاخلياؿ. العدكاف، التشكيل التفاعل، الًتشيد،م  
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ABSTRACT 

Syahroni, Muhammad. 2021. The Inner Conflicts of the Main Characters in the Film Jawabu 

I’tiqal  by Muhaamad Sami Based on the Perspective of Sigmund Freud. 

Thesis. Arabic Languange and Literature Department. Faculty of Humanities. 

State Islamic University of Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor : Dien Nur Chotimah,, M.Pd. 

Key Word : Inner Conflict, Jawabu I’tiqal Film, Sigmund Freud. 

 

 The inner conflict in the main character is something that is important to study. 

Inner conflict can certainly be experienced by everyone who experiences various 

problems. Through psychoanalysis we can find out what causes inner conflict in a person 

and how to resolve this inner conflict. This study aims to describe (1) The form of inner 

conflict experienced by the main character Khalid el-Dagwy in the Detention letter film 

by Muhammad Sami based on the perspective of Sigmund freud (2) The factors causing 

the inner conflict experienced by the main character Khalid el-Dagwy in the Detention 

letter film itiqal by Muhammad Sami based on the perspective of Sigmund freud (3) The 

form of resolving the inner conflict experienced by the main character Khalid el-Dagwy 

in the Detention letter film by Muhammad Sami based on the perspective of Sigmund 

freud. 

 This type of research is descriptive qualitative. The primary data source is a film 

Detention letter directed by Muhammad Sami. The secondary data are several books and 

journals related to the research. The data collection techniques in this study use the 

technique of watching, listening, and note-taking. In analyzing the data, the researcher 

used Miles and Huberman's model, which consists of data reduction, data display, and 

conclusion drawing. 

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

main character Khalid el-Dagwy in the film Detention letter by Muhammad Sami 

consisting of a conflict between id, ego, superego. (2) The factors causing the inner 

conflict experienced by the main character Khalid el-Dagwy consist of internal factors 

and external factors. Internal factors include Khalid's love for Fatimah and his sister 

Ahmad. External factors include sadness over the betrayal of a loved one. Hatred to the 

leaders of the brotherhood, and the killing of Ahmad which causes guilt (3) The form of 

resolving inner conflicts of Khalid's character consists of aggression, reaction formation, 

rationalization, displacement, apathetic, and fantasy. 
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ABSTRAK 

Syahroni, Muhammad. 2021. Konflik Batin Tokoh Utama dalam Film Jawabu Itiqal  Karya 

Muhaamad Sami Berdasarkan Perpsektif Sigmund Freud. Skripsi. 

Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab. Fakultas Humaniora. Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing : Dien Nur Chotimah, M.Pd. 

Kata Kunci : Film Jawabu I’tiqal, Konflik Batin, Sigmund Freud. 

  

 Konflik batin pada tokoh utama adalah sesuatu yang penting untuk diteliti. 

Konflik batin tentunya dapat dialami oleh setiap orang yang mengalami berbagai 

permasalahan. Melalui psikoanalisis kita dapat mengetahui apa yang menyebabkan 

konflik batin pada seseorang dan cara penyelesaian konflik batin tersebut. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan (1) Bentuk konflik batin yang dialami tokoh utama 

Khalid el-Dagwy dalam film Jawabu I’tiqal karya Muhammad Sami berdasarkan 

perspektif Sigmund freud (2) Faktor-faktor penyebab konflik batin yang dialami tokoh 

utama Khalid el-Dagwy dalam film Jawabu I’tiqal karya Muhammad Sami berdasarkan 

perspektif Sigmund freud (3) Bentuk penyelesaian konflik batin yang dialami tokoh 

utama Khalid el-Dagwy dalam film Jawabu I’tiqal karya Muhammad Sami berdasarkan 

perspektif  Sigmund freud.  

 Jenis penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan 

berupa sumber data primer yaitu film Jawabu I’tiqal karya Muhammad Sami dan sumber 

data sekunder berupa buku-buku maupun jurnal yang berkaita dengan penelitian. Adapun 

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik tonton, simak, dan 

tulis. Dalam 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 konflik batin yang dialami 

tokoh utama Khalid el-Dagwy dalam film Jawabu I’tiqal karya Muhammad Sami terdiri 

dari perselisihan antara id, ego, dan superego. (2) Faktor penyebab konflik batin yang 

dialami tokoh utama Khalid el-Dagwy terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal diantarnya rasa cinta Khalid kepada Fatimah dan kepada adiknya Ahmad. 

Faktor ekstenal diantaranya, kesedihan atas pengkhianatan orang yang dicintainya. 

Kebencian kepada para pemimpin persaudaraan, dan terbunuhnya Ahmad yang 

menimbulkan rasa bersalah (3) Bentuk penyelesaian konflik batin dari tokoh Khalid 

terdiri dari agresi, reaksi formasi, rasionalisasi, pengalihan, apatis, dan fantasi. 
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 الباب األول
 ادلقدمة

 
 خلفية البحث .أ

الفيلم ىو كسيلة تواصل إعبلمي مجاىَتم ذات طبيعة مسعية بصرنة 
نوفّق الفيلم كهتدؼ إىل نقل رسائل اجتماعية أك أخبلقية معينة إىل اجلمهور.

مشاكل احلياة البشرنة . كمشاكل احلياة ادلوجودة يف الواق احلياة البشرنة القصة 
إىل  التعامبلت م  البشر اآلخرن . تؤدم ىذ التعامبلتمعقدة كمتنوعة بسبب 

ؼلتبه  تضاربالصراع ىواختبلؼ أك   مشاكل كصراعات سلتلفة لكل إنساف.
بناء على كنّليك ككرّن ، صراع ىو    م  بعضهم البعض لغرض معُت. اإلنساف

 كاالنتقاـ عملتشَت إىل قتاؿ بُت قوتُت متوازنتُت نستفزاف ال ،كمسألة درامية
 (.ٖ٘ٗ: ٕٛٔٓحرجاين: (

( أف ٛٚٔ: ٖٕٔٓالصراع يف القصة شيء مهم. نقوؿ نورجيانتورك )
الصراع عنصر مهم يف تطونر حبكة يف عمل ركائي. إف قدرة ادلؤلف على اختيار 

تحدد بشكل كبَت مستول جاذبية كبناء الصراع م  خبلؿ أحداث سلتلفة س
 القصة الناذبة.

ا ىو م ربدث يف األعماؿ األدبية ذالصراع ال م ذال م  الصراعذبسيدن
ىو صراع  جواب اعتقاؿ الصراع يف فيلم  ،على ادلثاؿ. يف العامل احلقيقي ربدث

اإلرىاب ىو عمل م  أعماؿ العنف أك التهدند ابرتكاب  اإلرىاب يف مصر.
دؼ أىداؼ عشوائية تؤدم إىل الدمار الشامل كادلوت أعماؿ عنف تسته

األعماؿ اإلرىابية م  أجل فرض اإلرادة  نتم ىذ كاخلوؼ كعدـ اليقُت كاليأس.
نتم االعًتاؼ دبصاحلهم  حىت ،على م  نعتبكف معارضُت للجماعة اإلرىابية

 (.ٕٕٓٓ)مصطاّف:  كاحًتامهم
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قُتل  ،ٕ٘ٓٓيو نول ٖٕاترنخ مظلم م  أعماؿ اإلرىاب. يف للمصر 
عشرات األشخاص يف تفجَت انتحارم يف مصر. أدل ىذا التفجَت االنتحارم 

شخص يف منتج   ٕٓٓشخصنا كإصابة حوايل  ٛٛإىل مقتل ما ال نقل ع  
ىي م   الضحية ادليتةكثَت م     (.ٕٕٓٓشـر الشيخ ادلصرم )فرم انضَتا، 

 ٖٕٔٓثل يف عاـ كما كق  حادث شلا. األجانب الذن  ىم يف إجازة يف مصر
شخصنا. كألقت احلكومة ادلصرنة ابللـو  ٙٔيف مركز للشرطة أسفر ع  مقتل 

على مجاعة اإلخواف ادلسلمُت يف احلادث. لك  اجملموعة اليت مت تصنيفها على 
 (.ٜٕٔٓ، يب يب سي عريب(ا منظمة خطَتة ما زالت تنفي ذلك أهن

ل الشخص متورطنا يف عم غلذفة الىناؾ العدند م  أنواع الدكاف  ادلختل
فقط م  رلرد االنضماـ إىل األصدقاء أك العائلة إىل مرحلة اجلهاد اليت  اإلرىاب.

بدأ الكثَت منهم ( . ٙٗ: ٕٕٔٓ)سرككنو،  ىي على استعداد للتضحية حبياهتم
لذلك شاركوا يف رلموعات دراسية يف  ،بداف  الفضوؿ للتعرؼ على اإلسبلـ

إهنم نستمعوف إىل دراسات ع  اإلسبلـ  األخرل. ادلدارس كاجلامعات كاجلمعيات
رغم أهنم قادهتم إىل أعماؿ إرىابية كتطرؼ. كقد  ،كاجلهاد نعتقدكف أهنا صحيحة

كلك   قبل بعضهم زلتوايت الدراسة مباشرة كاستخدموىا كحافز للجهاد.
يف النهانة ننضموف  نعاين م  الصراع داخل نفسو لقبولو أك رفضو.بعضهم 

ـ أك ؽلُت يف اجملموعة. ىناؾ أنضنا م  نكره أتباع الدايانت األخرل بسبب التزا
)سرككنو، لذلك قرركا ادلشاركة يف الفعل ،بسبب أشياء حدثت يف حياهتم

ٕٕٓٔ :ٗٚ.) 
جواب وضوع اإلرىاب ككجود صراع قرنب م  الواق  ىو فيلم دبفيلم 

تمي إىل مواط  مصرم نن فيلم ع  شخصية خالد. اعتقاؿ جواب. فيلم اعتقاؿ
 تنظيم إرىايب يف ببلده. نعيش يف كسط منظمة كحياتو الطبيعية كشخص عادم.

ىذا  ، كاجو ذات مرة صراعنا تطلب منو ازباذ خيارات صعبة يف حياتو.كلك 
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الذم أدت الصراعات ادلختلفة م ػلبو كادلنظمة الذم ػلًتمو. ذنشمل األسرة ال
 تدـ.يف حياة خالد أخَتنا إىل فيلم بو صراع زل حدث

ىو فيلم مستوحى م  احلياة الواقعية. ع  الكثَت م   اعتقاؿ جوابفيلم 
الشباب الذن  ؼلطئوف كنتورطوف يف مواقف تضر بو. صدر ىذا الفيلم يف عاـ 

مصرم. نُعرض ىذا الفيلم م  دقيقة. م  ادلخرج دمحم سامي  ٜٜدبدة  ٕٚٔٓ
ب اتقاؿ يف تناقض جوانيتفليكس يف بلداف سلتلفة جبانب الًتمجة. كتب على 

. ما ؽليز ىذا الفيلم أنو ال نناقش  حاد م  كجهة نظر خالد ابعتباره جهاداين
 .بل نصاحبو مشاىد أكش  مثل أفبلـ التجسس ،اإلرىاب فقط

خالد  يف الشخص الرئيسي موجوديف ىذا الفيلم باطٍت الصراع ال
رنة الصراع يف ىذا الفيلم م  نظباطٍت الدجوم. نعتـز ادلؤلف كصف الصراع ال

 النفسي ىو نظرنة طوره لتحليلاللتحليل النفسي لسيغموند فركند. باطٍت ال
. مل نك  فركند منشئ نظرنة التحليل سيكولوغيسيغموند فركند يف ربليل 

 لك  فركند كاف قادرنا على تطونر ربليل نفسي أكس  كأكثر دنناميكية.  ،النفسي
 ادؼ لسيغموند فركند.ادلعركؼ أنضنا ابسم التحليل النفسي ىو مر 

عد،  يف نظرنة التحليل النفسي، نتكوف ىيكل الشخصية البشرنة م 
شخصيتو كاعية كتتصرؼ عد ىو مكوف الشخصي الذم   عيغو، ك سوفَت عيغو.

 م  ادلسؤكؿ ع  التعامل م  الواق .. عيغو ىو مكوف الشخصي بشكل غرنزم
دار األحكاـ سواء  تقدًن توجيهات إلصسوفَت عيغو ىو مكوف يف شكل ضمَت،
كفقنا ذلوؿ  .(٘ٔ: ٕٙٓٓ)برتنس،  كانت سيئة أك صحيحة أك خاطئة

 ،كلك و. كطبيع وف م  مكوانت شخصية فركند لو كظيففإف كل مكو  ،كليندسي
 ،)ىوؿ كليندسي .فإهنم مجيعنا نتفاعلوف بشكل كثيق حبيث ال ؽلك  فصلهم

ٜٜٖٔ :ٙٗ-ٙ٘.) 
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، أكالن ألنو يف خضم ذا البحثىيف باطٍت الصراع الالسبب يف اختيار 
شلا نؤدم إىل إصابة  ،شمل األسرة كالعملتمعية غالبنا ما تكوف ىناؾ ناحلياة اجمل

لفعل شيء نضر ابآلخرن   ،الشخص الذم نعاين م  ىذا الصراع ابالكتئاب
ا للدراسة جواب اعتقاؿفيلم  ،اثنينا كأنفسهم. خاصة يف عصر  ،مناسب جدن

 على اإلرىاب يف احلياة الواقعية.باطٍت لالصراع اربدث فيو قضية 
 جواب اعتقاؿنستخدـ ىذا البحث دراسة التحليل النفسي ألنو يف فيلم 

اختار الباحث  كقد ؽلر بو خالد ابعتباره الشخصي الرئيسي ابطٍتنوجد صراع 
ىذا الفيلم كموضوع لبحثو ألنو يف ىذا الفيلم توجد جوانب نفسية تظهر غالبنا 

 ياة االجتماعية.احليف صراعات 
 

 أسئلة البحث .ب

 بناء على خلفية البحث، فيكز الباحث على األسئلة التالية: 
مد جواب اعتقاؿ حمليف فيلم  الباطٍت للشخص الرئيسيالصراع أشكاؿ ما  -1

 عند نظر سغموند فركند؟ سامي
جواب يف فيلم  يسيالباطٍت للشخص الرئسبب الصراع العوامل الذم ن ما -2

 عند نظر سغموند فركند؟ مد ساميحمل اعتقاؿ
مد جواب اعتقاؿ حمليف فيلم  الباطٍت للشخص الرئيسيحل الصراع  ما -3

 عند نظر سغموند فركند؟ سامي
 

 أهداف البحث .ج
  :بناء على أسئلة البحث ادلذكورة، فصياغة أىداؼ البحث كما نلي  

جواب اعتقاؿ يف فيلم  الباطٍت للشخص الرئيسيالصراع  عرفة أشكاؿدل -1
     .عند نظر سغموند فركند مد ساميحمل
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يف فيلم الباطٍت للشخص الرئيسي سبب الصراع ذم نالعوامل الدلعرفة  -2
 .عند نظر سغموند فركند مد ساميجواب اعتقاؿ حمل

مد جواب اعتقاؿ حمل يف فيلمالباطٍت للشخص الرئيسي حل الصراع دلعرفة  -3
 .عند نظر سغموند فركند سامي

 
 فوائد البحث .د

 ىناؾ فائداتف يف ىذا البحث، كعلا الفوائد النظرنة كالتطبيقية.
 فوائد النظرنة: -1

م  ادلتوق  أف نوفر ىذا البحث كنثرم ادلعرفة حوؿ أنواع سلتلفة م   . أ
عماؿ األدبية اليت تركز على دراسة التحليل الصراعات ادلوجودة يف األ

  النفسي لشخصية سيغموند فركند.
 

 فوائد التطبيقية: -2
ؽلك  أف نوفر رؤل جدندة  م  ادلتوق  فوائد عملية أف ىذا البحث .أ 

، كؽلك  أف نفهم الغرض م  البحث ادلقدـ. ؽلك  للقراء فهم للجمهور
دمحم سامي كؽلكنهم اعتقاؿ عند جواب احملتول كادلعٌت ادلنقولُت يف فيلم 

الذم  الباطٍتتقدًن نظرة اثقبة ككصف للباحثُت اآلخرن  حوؿ الصراع 
يف  الباطٍتتعيشو شخصية يف احلياة كمعرفة العوامل اليت تسبب الصراع 

ا على مساعدة األطراؼ ادلتوق  أف نكوف ىذا البحث قادر  احلياة. م 
ر إلغلاد أفكار جدندة يف األخرل اليت تقـو أبحباث شلاثلة كاعتبا

 ادلستقبل.
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 د البحثحتدي .ه
يف فيلم "جواب الرئيسي حد الباحث الصراع الباطٍت يف الشخص  

شاعر كما نقتصر على ادلونولوجات كاحلوارات كادلاعتقاؿ" كىو خالد الدجوم.  
على تطور كقصة  ، ألف ىذا الفيلم نركز أكثراليت سبثل الشخصية الرئيسية

 الشخصية خالد الدجوم.
 

 الدراسات السابقة .و
بعض الباحثُت الذن  استخدموا نظرنة سيغموند فركند للتحليل النفسي 

 يف حبثهم على النحو التايل: الباطٍتللصراع 
. الصراع الباطٍت لشخصية حسناء ّف ركانة ٕٕٓٓأمحد فؤاد عرفاف الدن .  .1

نوميدكس: أان العاشق السيء احلظ ليسم  حس . حبث جامعي. جامعة 
هتدؼ ىذه الدراسة إىل موالان مالك إبراىيم األسبلمية احلكومية ماالنج. 

كأشكاؿ الباطٍت, العوامل اليت تسبب الصراع  ،الباطٍتكصف شكل الصراع 
 الباطٍت ّف ركانة نوميدكس : أان العاشق السيء احلظ ليسم حل الصراع 

( ٔنتائج ىذا البحث ىي: ) ىذا البحث ىو حبث كصفي نوعي.حس . 
اليت تعيشها شخصيات احلشاف تتكوف م  توقعات غَت الباطنيأشكاؿ الصراع 

( تتكوف ٕكالشعور ابخلوؼ دائمنا. ) ،زلققة، مًتددة يف مواجهة ادلشاكل
ية الذم تعيشو شخصية حسناء م  عوامل داخلالباطنيالعوامل ادلسببة للصراع 
ىي فضوؿ شخصية حسناء ك ذىابو للقاىرة. الباطنيةكخارجية. العوامل 

كاجلدة اليت مل تعلمو  ،كاألحقاد السابقة ،تشمل العوامل اخلارجية مقابلة عمر
ا. ) ( نتكوف شكل حل النزاع م  شخصية حسناء م  التسامي كالقم  ٖأبدن

 كالبلمباالة كالعقلنة.
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لشخصية الرئيسية يف ركانة حكانة حب  . الصراع البطٍتٕٛٔٓشافيانيت.  .2
لغازم القصئييب )دراسة ربليلية سيكولوجية أدبية عند سغموند فركند(. حبث 

هتدؼ ىذه . جامعة موالان مالك إبراىيم األسبلمية احلكومية ماالنج. يجامع
وأسبابو كحلولو للشخصية الرئيسية يف ركانة الباطنيالدراسة إىل كصف الصراع 

غازم القصييب. ىذا النوع م  البحث ىو دراسة األدب. حكاايتو حب ل
 ،الذم تعيشو الشخصية الرئيسيةالباطني( الصراع ٔنتائج ىذه الدراسة ىي: )

( ٕأم الشعور الذم ال ننقل شلا غلعل نفسية الشخصية الرئيسية مضطربة. )
للشخصية الرئيسية ىو الفشل يف األسرة شلا غلعل الباطنيسبب الصراع 

للشخصية الباطني(. احلل للنزاع ٖم البيولوجية ال نتم الوفاء هبا. )احتياجاهت
الرئيسية ىو العيش يف مركز إعادة التأىيل لتلقي العبلج ادلناسب للتعايف 

 العقلي للشخصية الرئيسية.
ميغا -ميغامام يف الدراما  الباطٍت للشخصيةالصراع . ٕٕٓٓأنغرنٍت موليداي.  .3

هتدؼ ىذه الدراسة . جامعة احملمدنة ماالنجعي. حبث جامعند أرنفُت نور. 
، الباطٍت، كالعوامل اليت تسبب الصراع الباطٍتإىل كصف أشكاؿ الصراع 

اليت تعاين منها شخصية مام يف الدراما الباطنيكأشكاؿ حل الصراع 
الضخمة. منهج البحث ىو حبث نوعي كصفي. نتائج ىذه الدراسة ىي: 

 ،كاالنتباه ،كىي االكتئاب ،شخصيات مامفي الباطني( أشكاؿ الصراع ٔ)
( العوامل الكامنة كراء الصراع ٕكالغضب. ) ،كاخلوؼ ،كالقلق ،كاألذل
أم العوامل اليت تسبب االستعداد كاألسباب الفعلية ؛  ،للطاب  مامالباطٍت 

في شخصية مام ىنا آلية الدفاع ع  الباطني( نستخدـ شكل حل الصراع ٖ)
 ،كىي القم  ،اؿ م  آليات الدفاع ع  الذاتالنفس. ىناؾ أربعة أشك

 كالعقلنة. ،كهتجَت الفكر
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 زميلي. الصراع البطٍت لشخص الرئيسي يف فيلم ٕٚٔٓ. إليزابيث مونتو .4
حبث اجلامعي. جامعة ة. األدبي عند دراسات علم السيكولوغية القدًن

اليت الباطنية هتدؼ ىذه الدراسة إىل كصف الصراعات  سومطرة اكاترل.
انت منها الشخصية الرئيسية يف فيلم زميلي القدًن م  حيث بنية شخصية ع

سيغموند فركند كحل ىذه الصراعات الداخلية. منهج البحث ىو حبث نوعي 
اليت تسببها اذلونة يف ربقيق الباطنيةكصفي. نتائج ىذا البحث ىي الصراعات 

 ،اس مبدأ الواق لؤلان يف ازباذ القرارات على أسالباطنيةكالصراعات  ،الرغبات
 تعاين منها كاألان العليا اليت نتم سبثيلها يف شكل الندـ كالشعور ابلذنب اليت

 الشخصية الرئيسية.
موغا بوندا  الرئيسي يف فيلم  الباطٍت للشخصالصراع  .ٕٕٓٓ .نوركؿ حيايت .5

سومطرة  جامعة احملمدنة. حبث اجلامعي. بورنومو عند جوز ديسااينغ هللا
اليت تعيشها الباطنيةدؼ ىذه الدراسة إىل كصف الصراعات هتاكاترل. 

الشخصية الرئيسية يف فيلم "أسبٌت أف ػلبها هللا". منهج البحث ىو حبث نوعي 
 الباطٍت( ىناؾ أربعة مفاىيم للصراع ٔكصفي. نتائج ىذه الدراسة ىي: )

لشخصية الرئيسية كارانج تتكوف م  مفاىيم الذنب كالذنب اخلفي كعقاب ل
 ات كالعار كاحلزف كالكراىية كاحلب.الذ

م النظرنة الذاستخدمت الدراسات األرب  بناء على الدراسات السابقة،  
الباحث، نعٍت التحليل النفسي سغموند فركند. كلك ، اإلختبلؼ  استخدمو

نستخدـ البحث األكؿ كالثاين الركانة كموضوع وضوع البحث. يف مستخدـ ادل
البحث الراب  كاخلامس كموضوع لو. الدرامى   ستخدـالثالث نذلما. البحث 

وضوع البحث الذم استخدمو للغة اإلندكنيسية. ككاف ماب فيلمستخدـ ن
على أم حبث  نوجد الباحثمل  ،حىت اآلف جواب اعتقاؿ.ىو فيلم  الباحث

 .تخداـ ىذا الفيلم موضوعوابس
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اع البحث بعنواف الصر  اصليةؽلك  التأكد م   ،على الوصف أعبله بناء 
حملمد سامي عند نظر  الباطٍت للشخص الرئيسي يف فيلم جواب اعتقاؿ

 .سغموند فركند
 

 منهجية البحث .ز
 نوع البحث .1

نوع البحث يف ىذا التحليل كصفي نوعي. البحث النوعي ىو البحث 
النظرنة ادلستخدمة. البحث  الذم نعطي األكلونة لتقدنر كتطبيق ادلفاىيم

كنرتبط فيو ابدلعٌت كالتفسَت الذم نتطلب   ،الذم نكوف غرضو عمبلن أدبينا
ستكوف الطرنقة النوعية أكثر مبلءمة  ،كثافة كتعمقنا. يف ىذه احلالة

الستخدامها يف البحث األديب. كظهرت نتائج الدراسة يف شكل صراعات 
  .جواب اعتقاؿلم يف فيداخلية عانتها الشخصية الرئيسية 

 
 مصادر البياانت .2

 علا:ننقسم البحث مصادر البياانت اىل قسامُت ك 
 األساسي  تمصدار البياان .أ

مصدار البياف األساسي يف ىذا البحث ىو فيلم جواب اعتقاؿ 
ابستخداـ كسائط خدمة تدفق  الفيلممشاىدة  سامي. حملمد

يف مصر. مدة ىذا الفيلم  ٕٚٔٓنونيو  ٕ٘صدر يف  .نتفليكس
 .دقيقة. نوع ىذا الفيلم ىو احلركة كاجلرؽلة كاإلاثرة ٜٖساعة ك 
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 مصدار البياانت الثانوية .ب
مصدار البياانت الثانونة ىنا نعٍت ادلعلومات ادلتعلقة بعلم 
سيكولوغي األديب، التحليل النفس، الكتب كاجملبلت ادلتعلقة 

 ابلصراع الباطٍت.
 

 طريقة مجع البياانت .3
 استخدـ الباحث طرنقة مج  البياانت ابدلشاىدة، االستماع، كالكتابة.

 طرنقة ادلشاىدة .أ 
م  توقف  ،اخلطوات اليت نتم ازباذىا ىي ادلشاىدة على مراحل

استخدـ  دمحم سامي. جواب اعتقاؿ عندلكل زلادثة يف فيلم 
 منها:الباحث عدة خطوات 

 جواب اعتقاؿحبث الباحث الوسائل االعبلـ دلشادة فيلم  .1
 نيتفليكسعلى كسائط تدفق الفيلم  متوفرفيلم أف  رؼ الباحثع .2
 نيتفليكسابلتسجيل للحصوؿ على حساب  ـ الباحثاق .3

 جواب اعتقاؿدلشاىدة فيلم 
 جواب اعتقاؿشاىد الباحث فيلم  .4
 مرارا كتكرارا لفهم القصة جواب اعتقاؿشاىد الباحث فيلم  .5
 ركز على الشخصيالرئيسي جواب اعتقاؿشاىد الباحث فيلم  .6
 شاىد الباحث فيلم  .7
 لشخص الرئيسيلركز الباحث على ادلشاكل  .8
شاىد الباحث بشكل متكرر جزء الفيلم ارتباطا كثيقا دبشكلة  .9

 صراع الباطٍت الشخص الرئيسي
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 طرنقة االستماع   .ب 
يف فيلم جواب اعتقاؿ احث ابحتماـ لكل حدنث الب استم 
 استخدـ الباحث عدة خطوات منها: .حملمد سامي

 جواب اعتقاؿفيلم لكل احلدنث يف  الباحثستم  ا .1
 الباحث على كل كبلـ كحوار للشخص الرئيسيركز  .2
ستم  الباحث إىل كل حوار أك مونولوج م  الشخصيات ا .3

 الداعمة
وار نتعلق ابلصراع الباطٍت خرل إىل كل حمرة أ استم  الباحث .4

 يالرئيس للشخص
حبث الباحث ع  معٌت الكلمات اليت ال نفهمو الباحث يف  .5
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 الباب الثاين
 اإلطار النظاري

 
 الصراع الباطين  .أ

أك  ع الذم ننشأ بسبب فكرتُت أك أكثررا ىو الص الباطٍتالصراع  
، علومالرغبات ادلتضاربة للسيطرة على النفس حبيث تؤثر على سلوؾ الفرد )

ىو أم شيء لو مقاكمة نسبب عدـ التوافق  الباطٍت. الصراع (ٚٛ٘: ٕ٘ٓٓ
ثل الداخلية كالواق . لذا

ُ
ىو صراع ؼلتبه البشر تلقائينا  الباطٍتفإف الصراع  ،بُت ادل
(. ٔٛٔ: ٕٛٔٓ، نورجيانتوركز أكثر على ادلشكبلت البشرنة الداخلية )كنرك

توقعات  كمعتقدات كخيارات سلتلفة ك ػلدث عادة نتيجة الصراع بُت رغبتُت
 الربدث.
ا ابلشخصية. الشخص الذم نعاين م  ارتباطا كثيق الباطٍتنرتبط الصراع  
ىو صراع ؼلتبه  الباطٍتسيؤثر على سلوكو ادلستقبلي. ىذا الصراع  الباطٍتالصراع 

البشر م  أنفسهم كؽلك  فقط ألنفسهم التغلب على كربدند اخلطوات اليت غلب 
موجود م  خبلؿ  الباطٍت. كل قصة ذلا صراع ةالباطنيازباذىا حلل النزاعات 

 رغبات شخصية أك رغبات شخصيتُت م  البيئة.
ؼللق كل  ىو جزء مهم م  القصة اليت أنشأىا ادلؤلف. الباطٍتالصراع  

نوضح أف ىناؾ  (ٖٔ: ٕٚٓٓ، ستانتوف) ،مؤلف صراعنا بناءن على مسار القصة
على كجهة النظر  جزأن  ؽلكنهما بناء قصة دبا يف ذلك الصراع كالذركة. بناءن 

، ؽلك  استنتاج أف كل عمل ركائي لو صراعات داخلية عدندة ادلذكورة أعبله
تلفة يف بيئات سلتلفة موجودة م  خبلؿ رغبة شخص لدنو عدة شخصيات سل

ف نكتشف كيف حدث ، ؽلكننا أادلشكلة. يف ىذه القصةكلو قصة م  قمة 
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ا تقدًن ركة ادلشكلة يف الصراع. ، حىت ذالصراع يف القصة كابلتايل م  ادلهم جدن
 الصراع يف قصة تستند إىل احلياة الواقعية.

قارنة السبب يف اختيار الباحث للفيلم كموضوع للبحث ليتم دراستو م 
ة األخرل ىو أنو م  أبشياء أخرل مثل الركاايت أك الشعر أك األعماؿ األدبي

اليت ننتجها  ، ؽلك  للجمهور كخباء أك كمراقبُت رؤنة التعبَتاتخبلؿ األفبلـ
، لذلك سيكوف لكل ح الركاايت حرنة التفكَت لقرائها. سبنادلمثلوف بشكل أفضل

دلثل م  الشعر. ال ؽلك  للجمي  فهم قارئ تفسَتات سلتلفة كفقنا خليالو. كاب
احملتول احلقيقي للقصيدة كفقنا دلا كتبو الشاعر. كلك  م  فيلم نعرض مجي  

ؽلك  للجمهور مشاىدتو بنفس التفسَت  ،التعبَتات ادلوجودة يف الشخصيات
كالتعبَتات اليت تنشأ بسبب الصراع الذم ػلدث ؽلك  أف نشعر هبا اجلمهور 

 الباحثة الفيلم كموضوع ذلذا البحث. أكثر. لذلك اختارت
 جواب اعتقاؿالكاتب لدنو أنضا السبب الرئيسي الستخدامو فيلم  

ابعتباره اذلدؼ الرئيسي ذلذا البحث. بعد إجراء حبث للعثور على أفبلـ ذات 
 جواب اعتقاؿ. فيلم جواب اعتقاؿفيلم  صلة دبوضوع البحث. اختار الباحث

ذم استخدمو الباحث، كىو الصراع الداخلي. يف كثيق الصلة دبوضوع البحث ال
ىذا الفيلم، غلد الباحث شخص لدنو مشاكل معقدة يف الصراع الداخلي كنشعر 

 اسبة لتكوف اذلدؼ الرئيسي للبحث.الباحث أنو من
 

 فسي لسغموند فرويدالتحليل الن .ب
ركند يف غو سيغموند فالتحليل النفسي ىو فرع م  فركع علم النفس صا 

(. تتعامل نظرنة التحليل النفسي م  ٖ: ٕ٘ٓٓ، )بَتتنز ٜٓٛٔحوايل عاـ 
الذم سيكولوجي الوظيفة العقلية البشرنة كتطورىا. ىذا العلم ىو جزء م  علم 

(. ٔٔ: ٕٙٔٓ)ميندنركب، نساىم بشكل كبَت يف علم النفس البشرم 



ٔٙ 
 

 

 ،راعات النفسية عند البشرالتحليل النفسي ىو دراسة علم النفس كالصإذف،
 حيث ننشأ كبلعلا يف البلكعي.

حيث نكوف للشخصية ادلوجودة  ،نركز التحليل النفسي على الشخصية 
يف البشر أتثَت أك ارتباط ابلنفسية ادلوجودة يف الشخص. إف كجود رابط بُت 

( أف أفكار فركند ٘٘: ٕٙٓٓ ،سيميوف)التحليل النفسي كالشخصية ننقلو 
حوؿ نظرنة الشخصية ظلت م  ذبربة رعانة مرضى العصابُت. كم  ىذه الرئيسية 

التجربة ؽلك  مبلحظة أف ادلواقف كادلشاعر اليت عب عنها ادلرضى ال أتيت م  
 كاعية بل م  البلكعي. -الطبيعة 
نتماشى رأم سيميوف م  عرض فركند للتحليل النفسي كنظرنة  

مت  ،ٕٜٚٔىذا االرتباط يف عاـ نقل فركند كجود  ،للشخصية. عبلكة على ذلك
تضمُت التحليل النفسي يف فئة علم النفس ؛ علم النفس الطيب ادلفتوح ابدلعٌت 

كلك  علم  ،كليس علم النفس أنضنا حوؿ عملية ادلرض العقلي ،القدًن للكلمة
النفس العادم فقط. م  ادلؤكد أف التحليل النفسي ال نشكل علم النفس 

 .(ٕٗ: ٜٜ٘ٔا أساس علم النفس كلو )ىاؿ، نو فرع كردبكلك ،بكاملو
لشخصية. ىياكل ، حلل فركند نظرنة ىيكل االباطٍتيف دراسة الصراع  

ىذه األشكاؿ الثبلثة للشخصية ذلا الشخصية ىي اذلونة، كاألان، كاألان الفائقة. 
ؽلك  أف نكوف  ،دكر مهم للغانة يف كل صراع داخلي لئلنساف. يف صراع داخلي

ألف العقل الواعي كالعقل الباط  مرتبطاف  ،شخصيتاف متورطتافىناؾ شخص أك 
 ببعضهما البعض.
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 لسغموند فرويد كل الشخصيةهي .ج
 اذلوية .1

اذلونة ىي العقل الباط  البشرم، كال ترتبط مباشرة ابلواق . يف   
حث ع  ادلتعة ترتبط اذلونة دائمنا حبياة م  ادلتعة كالب عملية العمل،
االنزعاج. ال ؽلك  فصل حياة كل إنساف ع  الصراع  كتتجنب دائمنا 

حيث نؤثر الصراع دائمنا على العقل البشرم إلحداث مشكلة. )بَتتنز، 
ٕٓٓٙ :ٖٕ.) 

نعمل ادلعرؼ م  خبلؿ العملية األكلية ؽلك  التحكم يف ادلعرؼ   
ك  أف تساعده.كفقنا إذا كانت ادلبادئ األساسية للدنناميكيات العقلية ؽل

غلادؿ أبف ادلعرؼ ىو طاقة نفسية كغرنزة تضغط على البشر  ،لفركند
لتلبية احتياجاهتم اليومية. اذلونة فطرنة منذ الوالدة كتتكوف م  قواعد 

موضحنا أف  ،(ٓٚ: ٜٜٔٔ ،)أنتوينسلبية.  مسات  معينة تتضم 
 ،شياء ادلتناقضةاذلونة تتجاىل أنضنا تصنيفات ادلكاف كالزماف كتعتب األ

 ،ىذه األشياء يف متطابقة.منخفضة مثل  ،ادلرتف . ،النور ،مثل الظبلـ
الذم ؼلتبه البشر ليكوف قادرنا على إرضاء نفسو  نكوف اذلونة يف البلكعي

 (.ٕٔ: ٕٙٔٓ ميندنركب،أك عقلو للحصوؿ على شيء نرنده )
 
 األان .2

كرغبات الفرد اليت تتحكم األان يف احلد الفاصل بُت متعة الواق   
ؽلك  إشباعها دكف االضطرار إىل التورط يف بعض الصعوابت أك ادلعاانة. 

ع  طرنق التمانز ع  اذلونة بسبب اتصاالهتا ابلعامل  األاننتم تكون  
إف األان زلكومة (. ٖٖ: ٕٙٓٓاخلارجي، كخاصة دل  حولنا )بَتتنس، 

قلية سلتلفة بُت ابلتفكَت الواعي كالبلكاعي حيث نكوف لكل إنساف ع
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زلاصر بُت  األانالبحث ع  ادلتعة كذبنب النقص. كفقنا لفركند، فإف 
عنصرن ، كعلا اذلونة كاألان الفائقة، ككبل ىذن  العنصرن  نتعارض م  
بعضهما البعض، أم بُت طاعة مبادئ الواق  كربقيق ادللذات احملدكدة 

 .ىو األان ابلواق . يف احلياة، الشخص الذم نتمت  بشخصية ىادئة
ا  كؽلك  القوؿ عنها كقائد  ،تتمت  األان خباصية أتثَت كبَتة جدن

رئيسي يف شخصية الشخص. ؽلك  القوؿ أف األان ىو احملدد دلا إذا كاف 
ا أـ سيئنا يف استمرارنة حياة ادلرء. تستخدـ الطرنقة اليت  الشيء جيدن

التحفيز للضغط عملية اثنونة تراعي الفطرة السليمة كقوة  نعمل هبا األان
 (.ٕٕ: ٕٙٔٓ ،أك اإلكراه م  داخل العقل البشرم )ميندنركب

 
 األان الفائقة .3

 ،األان الفائقة ىي جزء م  األخبلؽ يف شخصية الشخص  
: ٕٙٓٓ ،كؽلك  لؤلان الفائقة التعرؼ على قيمة شيء ما كشره. )بَتتنز

م  اخلارج (. ؽلك  معاجلة كاختيار احملظورات أك األكامر اليت أتيت ٖٖ
تق  األان  ،لتكوف قادرنا على القياـ بشيء نعتب صحيحنا. كفقنا لفركند

شلا نعٍت أنو ؽلك   ،الفائقة يف اجلزء الواعي كغَت الواعي جزئينا يف البشر
القوؿ إف األان الفائقة ىي مظهر داخلي للقيم كاألفكار التقليدنة يف 

ئقة ما ىو صواب أك . تقرر األان الفا(ٕٔ: ٕٙٔٓ ميندنركب،البشر )
يف احلياة الواقعية ؽلك  للشخص أف نقرر  ،خطأ نتصرؼ كفقنا للمعانَت

إرادتو م  مشكلة. ؽلك  لؤلان الفائقة أف تصف القيم كالتفونضات 
ادلفيدة للمجتم  كألنفسهم. تتشكل األان الفائقة نفسها بسبب مشكلة 

 توم على أمر كقيود لفعل شيء ما.أك حدث ػل
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 الباطينعوامل الصراع  .د

 داخلي كعامل خارجيامل عإىل عاملُت  الباطٍتتقسيم العوامل الصراع  
شياء اليت ربدث يف العوامل الداخلية ىي األ(. ٔٛٔ: ٖٕٔٓ، نورغيانتورك)

، يف ركح شخصية يف القصة. ؼلتب ىذا الصراع البشر م  أنفسهم القلب كالعقل
للصراع بُت  عليو مشكلة داخلية. ػلدث ىذا الصراع نتيجة أك ؽلك  أف نطلق

 ، أك مشاكل أخرل.رغبتُت، أك معتقدات، أك خيارات سلتلفة، أك آماؿ
ردبا م  البيئة  ،ربدث العوامل اخلارجية بُت شخصية كشيء خارج نفسو 

ننقسم الصراع اخلارجي إىل  الطبيعية أك البيئة البشرنة أك الشخصيات األخرل.
. (ٔٛٔ: ٖٕٔٓ، نورغيانتورك، كعلا الصراع اجلسدم كالصراع االجتماعي )فئتُت

ـ بُت الشخصيات كالبيئة نشَت الصراع ادلادم إىل الصراع الناجم ع  صدا
، بينما الصراع االجتماعي ىو صراع انتج ع  االتصاؿ االجتماعي بُت الطبيعية
 البشر.

لصراع الداخلي ادلوجود ؽلك  أف تتكوف العوامل الكامنة كراء ا ،كابلتايل 
الشعور ابلذنب، عقاب  يف القصة م  مشاعر كقلق سلتلفة لدل الشخص
 (.٘ٗ-ٓٗ: ٕٙٔٓ، الذات، العار، احلزف، الكراىية، كاحلب )ميندنركب

 الشعور ابلذنب (1
مك  أف نكوف سبب الشعور ابلذنب ىو التعارض بُت التعبَت االندفاعي  

اجملتمعات ثقافينا قواعد للتحكم يف الدكاف   كادلعانَت األخبلقية. سبتلك مجي 
، دبا يف ذلك التحكم يف   الطفولة إىل مرحلة البلوغاليت تبدأ ابلتعليم م

األشياء غَت األخبلقية بطبيعتها. إف انتهاؾ ادلعانَت األخبلقية ىو ما ؼللق 
 (.ٖٗٗ:ٜ٘ٚٔ، ىيلجاردالشعور ابلذنب )
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نعاين الشخص م  مشاكل يف ؽلك  أف تنشأ أنضنا مشاعر الذنب عندما 
احلياة كنتجنبها دبناكرات دفاعية تؤدم إىل الشعور ابلذنب كالتعاسة. لقد 

بينما ؽلك  لآلخرن  التعامل معها  ،فشل يف التعامل مباشرة م  حالة معينة
 (.ٚ٘ٗ :ٜ٘ٚٔ، ىيلجاردبسهولة )

كلكنها قد تستمر أنضنا  ،غالبنا ما تكوف مشاعر الذنب خفيفة كعابرة 
فًتة طونلة. يف كثَت م  األحياف نتم التخلص م  ىذا الذنب أنضنا ألف ل

الفرد نشعر أنو نتمت  بدرجة عالية كننكرىا كنشعر أنو على حق. مت بذؿ 
 اجلهد م  أجل ادلتعة.

ىناؾ اختبلؼ بُت شخص ما يف التقاط ادلواقف اليت تؤدم إىل الشعور  
قد انتهك هم حقنا أنو ابلذنب. ىناؾ شخص ندرؾ ما عليو فعلو كىو نف

، قد نعتقد شخص ما أنو نشعر ابلذنب ألنو أبلغ ضركرة. على سبيل ادلثاؿ
الصراؼ الذم أعاد األمواؿ اإلضافية. ىناؾ أنضنا أشخاص نشعركف 

، كرنشابلذنب، لكنهم ال نعرفوف السبب كال نعرفوف كيف نتخلصوف منو )
ٜٔٚٗ: ٗٚٙ.) 

 لكنو ؽليل إىل االحتفاظ هبا ،ىناؾ أنضنا حاالت لشخص نشعر ابلذنب 
 :ٜٗٚٔ، كرنش، لكنو شخص سيء )يف نفسو. يف احلياة ىو عادة جيد

ٗٚٙ-ٗٚٚ.) 
 

 عاقب نفسك (2
ؽلك  أف تتطور مشاعر الذنب لدل األفراد إىل مواقف معاقبة للذات.  

ىذا الذنب لو أتثَت على تطور اضطراابت الشخصية ادلتعلقة ابلشخصية أك 
 (.ٕٗ: ٕٙٔٓ ،ندنركبادلرض العقلي )مي
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ستؤدم معاقبة نفسك بشكل مفرط إىل خلق حالة سيستمر فيها  
سوؼ الشخص يف احلكم على نفسو أبنو سلطئ كؽلتلئ ابألفكار السلبية. 

نطارد ىذا الفكر الحقنا الفرد م  خبلؿ معاقبة نفسو كذبربة أعراض الصراع 
ل ىذا سيجد الداخلي حيث ل  نقبل الفرد األفكار اإلغلابية. شخص مث

 صعوبة يف مواصلة حياتو الطبيعية بسبب إغبلؽ التفكَت اإلغلايب.
 

 زفاحل (3
يمة. تعتمد شدة احلزف على نرتبط احلزف بفقداف شيء مهم أك ذا ق 

ا عند فقداف أحد أفراد أسرتو. ؽلك  أف القيمة ، كعادة ما تكوف حزانن شدندن
يء ذم قيمة كبَتة إىل ربدث اخلسارة العميقة أنضنا عندما نؤدم فقداف ش

(. ؽلك  أف نؤدم احلزف ادلطوؿ ٖٗ: ٕٙٔٓ ،خيبة أمل أك ندـ )ميندنركب
نتيجة لذلك، ؽلك  أف إىل االكتئاب أك اليأس الذم نؤدم إىل القلق. 

، كاالنسحاب م  نسبب األرؽ، انعداـ الشهية، الشعور ابلتهيج، التهيج
 (.ٗٗ: ٕٙٔٓ ،التفاعبلت االجتماعية )ميندنركب

 
 العار (4

العار ؼلتلف ع  الشعور ابلذنب. اإلحراج دكف االرتباط ابلذنب. قد  
نشعر الشخص ابحلرج عند الغناء بصوت عاٍؿ دكف كعي كسط حشد م  

لكنو ال نشعر ابلذنب. شعر ابخلجل ألنو شعر ابلغباء أماـ  ،الناس
اآلخرن . ال نشعر الشخص ابلذنب ألنو ال ننتهك القيم األخبلقية 

 (.ٖٗ: ٕٙٔٓ ،نركب)ميند
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 الكراىية (5
ترتبط الكراىية دبشاعر الغضب أك الغَتة. السمة ادلميزة اليت سبيز مشاعر  

الكراىية ىي ظهور الرغبة يف تدمَت الشيء الذم ىو موضوع الكراىية. 
مشاعر الكراىية ليست رلرد ظهور مشاعر كره نكوف أتثَتىا الرغبة يف 

فإف مشاعر الكراىية متأصلة دائمنا  ،أخرل ذبنبها كليس تدمَتىا. م  انحية
ا ابلرضا قب ، ل تدمَته، كإذا مت تدمَت الكائ يف الشخص كل  نشعر أبدن

 (.٘ٗ :ٕٙٔٓ ،فسيشعر ابلرضا )ميندنركب
ألنو غَت قادر على حل نزاع  ،مشاعر الكراىية ؽلك  أف ربدث لنفسو 

نو ال حدث لو أك حل نزاع ػلدث لشخص ػلبو. حبيث نشعر شخص ما أب
 شلا نؤدم إىل الشعور ابلكراىية ذباىو. ،ؽللك القدرة على حل ادلشاكل

 
 احلب (6

م  الشهوة كالرغبة  ب العاطفي بُت الفرد كموضوع احلباحلب نولد احل 
يف أف نكوف معنا. جوىر احلب ىو الشعور ابالصلذاب إىل طرؼ آخر م  

البعض أبف احلب توق  معاكس. نتب  احلب مشاعر الوالء كادلودة. غلادؿ 
كإال فهو ليس حبنا حقيقينا. ؽلك  أف تؤدم مشاعر احلب أنضنا  ،ليس أاننينا

حبيث ؽلك  أف تسبب مشاعر  ،إىل صراعات تؤثر على شخصية الشخص
عدـ الراحة الداخلية ألكلئك الذن  لدنهم مشاكل م  شرنكهم 

 (.٘ٗ:ٕٙٔٓ)ميندنركب، 
ضلب شخصنا زلًتمنا كمليئنا  ، ضل حلب كاإلعجاب متماثبلف يف األساسا 

ابدلودة. كىكذا نسَت احلب كاإلعجاب جنبنا إىل جنب هبدؼ جعل 
. شخص لدنو عاطفة كبَتة كصادقة سيجعل ىذا احلب حبا  شخصنا زلبوابن

بنا. حقيقيا. ػلدد احلب احلقيقي الشعور ابلصدؽ غَت ادلشركط أك سبب ح
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ثر بل نتقبل كندرؾ أف ، كلك  احلب ال نتكاأحياانن نصيبنا احلب ابدلرض
، فإف الشعور كفقنا دلصَته. كىكذااحلب ىو ثقة هللا يف احلفاظ على ىذا 

 (.ٛٚٗ :ٜٗٚٔ، كرنشاحلب احلقيقي ل  نزكؿ كسيبقى كفقنا دلصَته )
 
 
 

 حل الصراع الباطين .ه
للشخصية يف القصة ىو آلية دفاع حلل مشاكل  الباطٍتحل الصراع  

الشخصية. آلية الدفاع ىي خاصية سبيل إىل أف تكوف قونة يف الشخص. ال 
كلكنها ؽلك  أف تؤثر أنضنا على تنمية  ،تعكس ىذه اآللية الشخصية بشكل عاـ

 (.ٖٔ :ٕٙٔٓ، :ميندنركبالشخصية )
طرنق الصفاء يف ركح الشخصية. ب الباطٍتؽلك  أنضنا حل الصراع  

َت إغلايب على العقل ككذلك العقل. فإف الكاابتيناف اذلادئ سيكوف لو أتث
ادلشكلة تتطلب قلبنا كركحنا إغلابيُت كتبتعد ع  األشياء أك األفكار السلبية اليت 

. يف ىذه احلالة ػلل الباطنيةقد تسبب الشعور بعدـ األماف كتزند م  ادلشاكل 
 (.ٙ: ٜٙٛٔ ،ادلشكلة م  خبلؿ منحنا الوقت حلل ادلشكلة هبدكء. )سكدجي

 ما نلي: الباطٍت  أشكاؿ حل الصراع تتضم
 قم ال (1

القم  ىو آلية تستخدـ لتخفيف القلق ع  طرنق قم  الرغبة أك  
( نظهر ٖٖ: ٕٙٔٓ ،الرغبات اليت تسبب القلق يف البلكعي )ميندنركب

القم  يف شكل دف  مشاعر القلق كالتهدند كالرغبات غَت ادلرغوب فيها 
  .كالرغبات ادلزعجة يف العقل الباط
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القم  ىو شكل م  أشكاؿ اجلهد إلزالة أم شكل م  أشكاؿ  
االندفاع أك الذاكرة أك التجربة ادلؤدلة أك احملرجة كاليت تسبب مستوايت 
أك عالية م  القلق. نضغط ادلرء دكف كعي على األفكار غَت ادلناسبة 

 (.ٕٖ: ٕٙٔٓالبائسة م  الوعي إىل البلكعي )فركند، 
 تساميال (2

امي عندما ربل اإلجراءات ادلفيدة اجتماعينا زلل ػلدث التس 
مشاعر االنزعاج. التسامي ىو دفاع كاضح لتخفيف القلق ع  طرنق 
تغيَت كتكييف الدكاف  البدائية اليت تسبب القلق يف أشكاؿ م  السلوؾ 

: ٕٙٔٓ ،البشرم ؽلك  للمجتم  أف نتقبلها كػلًتمها. )ميندنركب
حياانن م  ادلعانَت السائدة يف اجملتم . (. تتعارض الرغبات الفردنة أٖٗ

م  ادلستحيل أف تدرؾ تلك الرغبة إذا كنت ال ترند أف نُنظر  ،كابلتايل
إليك كشخص غرنب. مث لتلبية الرغبة كلكي تظل مقبوالن م  قبل 

نتم نقلها يف شكل آخر إىل شكل أكثر إغلابية  ،شخص ما أك رلتم 
 م  السلوؾ.

 سقاطاال (3
ء ػلدث لشخص ؼلفي عيوبو كمشاكلو أك نلقي ابللـو اإلسقاط ىو شي
ال نرغب  ،(. يف ىذه احلالةٖٗ :ٕٙٔٓ، :ميندنركبعلى اآلخرن  )

اإلسقاط يف ربمل ذنبو بناءن على األخطاء اليت ارتكبها. نتميز اإلسقاط 
أنضنا بطاب  لـو اآلخرن  على األخطاء اليت ارتكبها ابفًتاض أنو ال نرند 

فعاؿ اليت قاـ هبا. كىكذا فإنو نلـو اآلخرن  كبش فداء أف ُنبلـ على األ
 بينما نظل آمننا على ما نفعلو.

طرنق إنذاء اآلخرن  م  خبلؿ ب الشخص الذم ػلمي نفسو 
مساعدة نفسو على الظهور دبظهر جيد ىو أنضنا إسقاط. مسة إسقاط 
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 ،أخرل نتمت  هبا الشخص الذم نكوف كقحنا كغَت مناسب لآلخرن 
ؾ أف ادلوقف الذم نقـو بو غَت الئق حقنا لكنو ال نزاؿ نفعل لكنو ندر 

ذلك ليجعل نفسو نشعر أبنو أفضل منو كنفًتض أف الشخص نستحق 
 (.ٖٗ: ٕٙٔٓ ،أف نتقبلو. )ميندنركب

 تحونلال (4
ربونل ادلشاعر م  سبب غَت مرغوب فيو إىل شيء آخر م   

ما نقلق الشعور نشعر أجل إراحة قلبو. فائدة إذلاء كائ  آخر ذبعل شيئنا 
فإنو سيخلق إحساسنا ابألماف  ،أنو مت حلو ع  طرنق اإلذلاء. كابلتايل

ىناؾ دكاف  عدكانية  ،كالراحة للمشكبلت ادلطركحة. على سبيل ادلثاؿ
ذباه األشخاص أك األشياء األخرل حيث  ،ككبش فداء  ،ؽلك  استبداذلا

 أماانن لبلستهداؼ. ال تكوف ىذه األشياء مصدرنا لئلحباط كلكنها أكثر
 تشكيل التفاعل (5

م نتخذ البشر عندما ؼلف ذىي ادلواقف ال تشكيل التفاعل 
أفعاال أك ردكد أفعاؿ أك تعبَتات معاكسة دلا  مشاعرىم احلقيقية كنظهر

ننبغي عليهم إظهاره. تشكيل التفاعل ىو عمل دفاعي م  خبلؿ 
نتم ذلك يف زلاكلة استبداؿ ادلشاعر اليت تسبب القلق دبشاعر معاكسة. 

ر أك للتسًت على القلق الذم للحصوؿ على قبوؿ م  الشخص اآلخ
 (.ٖ٘: ٕٓٔٓ، ميندنركبػلدث )

 
 

 ًتشيدال (6
الًتشيد ىو شيء ندكر يف ذىنك بطرنقة إغلابية م  أجل  

احلصوؿ على إجابة تسمح لك حبل مشكلة ما. كجود موقف عقبلين 
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إغلايب. ترشيد دنو  كالتفكَت سوؼ ذبعل شخصا ما لدنهم ىدؼ
ىدفُت: أكال، للحد م  خيبة األمل عندما فشلنا يف ربقيق اذلدؼ؛ نوفر 

 (.ٗٗٗ-ٖٗٗ :ٜ٘ٚٔ، ىيلجاردالثاين دافعنا مقبوالن للسلوؾ )
 االضلدار (7

االضلدار شكلُت. السلوؾ الًتاجعي كالبدائية. السلوؾ  ننقسم 
وؾ شللوؾ الًتاجعي ىو سلوؾ ذباه شخص نشبو األطفاؿ. ىذا السل

لؤلطفاؿ م  خبلؿ التصرؼ مثل البكاء كالشعور ابلفساد م  أجل 
، فإف ادلوقف باه الكبار أك اآلخرن . كابلتايلاحلصوؿ على الراحة م  انت

 ، نؤدم إىل الشعور ابلراحة.كو االىتماـ دبصاحل الفرد كراحتوالذم ؽلتل
البدائية ىي طموح أك عاطفي ؽلتلكو شخص غلعل نفسو  
خارجة ع  ادلشاعر كاألخبلؽ كالثقافة. غالبنا ما نكوف الشخص  كأفكاره

غَت لطيف شلا غلعلو ال ؼلجل أك ؼلاؼ م  القتاؿ كىكذا نتم تنفيذ ىذه 
شلا غلعلهم نفقدكف  ،البدائية م  قبل البالغُت الذن  نفقدكف احلس الثقايف

 السيطرة كال نًتددكف يف القتاؿ م  اآلخرن .
 عدكاف (8

، كعلا العدكاف ادلباشر كعدكاف لُتاف إىل شكتقسيم العدك  
التحونل. العدكاف ادلباشر ىو عدكاف بطرنقة مباشرة ذباه شخص أك 

، سوؼ نرد الضحية دـ كمصدر لئلحباط. يف ىذه احلالةشيء نستخ
: ٕٙٔٓ، )ميندنركب نتأذل م  خبلؿ العدكاف ادلباشر مباشرة شلا غلعلو

ٖٛ.) 
مشكلة تؤدم إىل  نعاين م عدكاف التحونل ىو الشخص الذم  

، لكنو ال نستطي  التعبَت ع  مشاعره لآلخرن  حىت اإلحباط يف نفسو
نشعر بعدـ الرضا. ىذا النوع م  التحونل ىو شيء ال ؽلك  توجيهو ألف 
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مصدر اإلحباط يف متناكؿ اليد غَت كاضح أك مل ؽلس. كىكذا فإف 
كابرتياح. ناسب اإلحباط الذم ظلر بو ندف  فقط كال نعب عنو بشكل م

 (.ٖٛ: ٕٙٔٓ، )ميندنركب
 البلمباالة (9

البلمباالة ىي شكل م  رد فعل اإلحباط الذم نواجهو  
البلمباالة ىي ادلوقف الذم نواجهو ادلرء بعدـ إطالة أمد شيء  .شخص

 ،)ميندنركبما دلصلحتو، بل ذباه الصمت ككأنو نتخلى ع  ذبربة ما. 
ٕٓٔٙ :ٖٜ). 

 ياؿاخل (11
و عرض أك حالة تكم  يف النفس البشرنة. يف التخيل اخلياؿ ى 

ؽلك  أف نؤدم أنضنا إىل األكىاـ اليت لدنها احتماؿ غَت موجود بعد أك 
ؽلك  أف نكوف شيئنا جدندنا. غلب أف نكوف لكل شخص زبيبلتو 

ألف كل شخص لدنو خياؿ  ،اخلاصة كغلب أف نكوف كل خياؿ سلتلفنا
 (.ٜٖ :ٕٛٔٓ، :ميندنركبكرغبات سلتلفة )

 
 ملخص فيلم جواب اعتقال .و

خالد الدجوم شاب مصرم ننتمي إىل مجاعة إرىابية. كانضم إىل ىذه  
اجلماعة اليت كانوا نقاتلوف يف سبيل هللا كالدن . كاف منذ فًتة طونلة يف اجملموعة 

ظمة إرىابية أدرؾ خالد أف ىذه اجملموعة كانت من كنثق يف كونو أحد القادة.
خطَتة للغانة. دافعو لبلنضماـ إىل ىذه اجملموعة ىو احلصوؿ على منصب حبيث 

 نصبح شخصنا مؤثرنا.
مت اكتشاؼ أعماؿ خالد يف اجملموعة اإلرىابية م  قبل شرطي ندعى  

دمحم. دمحم شرطي مهمتو التحقيق يف قضااي اإلرىاب كزلاكلة إلقاء القبض على 
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لك  ليس خالد.  ،اعتقاؿ العدند م  قادة اجلماعة مجي  ادلتورطُت. سبك  م 
ا العثور  خالد شخص نظيف جدا يف اترنخ حياتو. حاكؿ دمحم كالشرطة جاىدن

 لكنها مل تنجح حىت اآلف. ،على أدلة ضد خالد
خالد لدنو أخ أصغر امسو أمحد. كاف أمحد حرنصنا على السَت على  

من  خالد بشدة أمحد  ،قنابصفتو شقي ،خطى خالد كقائد لئلخواف. كم  ذلك
م  االنضماـ إىل اإلخواف. كاف خالد ؼلشى أال تكوف حياة أمحد ىادئة كأف 
تستمر يف مواجهة األخطار. ألف خالد كاف نعلم أف احلياة اليت كاف نعيشها 

 مليئة ابدلخاطر.
كق  خالد يف حب امرأة كانت ال تزاؿ ابنة عمو فاطمة. أحبها خالد  

ؿ الزكاج م  فاطمة. لك  ليس األمر كذلك م  فاطمة. منذ زم  طونل كحاك 
فاطمة كرىت خالد كثَتا. علمت فاطمة ككالدىا بتورط خالد يف مجاعة إرىابية. 

لك  خالد ظل حازمنا يف موقفو  ،خالد ابحلب كطرده تمرارنا اعًتاف تلقد رفض
 م  حب فاطمة.

كانت كل   كأشاد قادة اإلخوة اإلرىابيُت خبالد كقائد جدنر كموثوؽ. 
فإف مهاراتو جعلت القادة  ،عملية ىجـو نفذىا خالد دائمنا انجحة. كم  ذلك

. لذلك  ،ؼلافوف م  خالد. كانوا خائفُت م  أف نتمرد خالد عليهم ذات نـو
ا إقناع أمحد  حاكؿ الشيخ مصطفى كالسيخ عبد هللا كقادة اإلخواف جاىدن

التمرد. التقى هبم خالد عدة  ابالنضماـ إىل اإلخواف يف زلاكلة إلبعاد خالد ع 
مرات ككاف مصممان على االبتعاد ع  أمحد. لك  نبدك أنو ال معٌت لو ألف أمحد 

 لدنو أنضنا الرغبة يف االنضماـ إىل مجاعة اإلخواف اإلرىابية.
بدأ دمحم ؼلطط لبلقًتاب م  خالد كالبحث ع  أدلة ضد خالد. كض   

طمة ابدلوافقة على الزكاج م  خالد خطة تشمل فاطمة. اخلطة ىي أف تتظاىر فا
لتصبح جاسوسنا للشرطة كتسعى للحصوؿ على معلومات حوؿ مجاعة إرىابية. 
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كاجو خالد صراعنا داخلينا للموافقة على الزكاج م  فاطمة بسبب  ،يف البدانة
كافق خالد على  ،بسبب حبو لفاطمة ،التغيَت ادلفاجئ يف موقفها. كم  ذلك

 طة م  كراء ذلك.الزكاج دكف معرفة اخل
يف نـو م  األايـ التقى خالد بقائد مركز التآخي كتلقى أكامر بتغيَت مجي   

مواقف القيادة ادلركزنة يف مصر. خالد الذم تلقى النبأ رد فقط ألنو مًتدد يف 
 اختيار حزب.

الذن  علموا هبذه  ،الشيخ مصطفى كعبدهللا ،كما أف قادة اإلخواف 
ضعوا خطة لتهدند خالد بعدـ العبث هبم. قتلوا ك  ،ادلعلومات م  جاسوسهم

أمحد كأرسلوا رأسو إىل خالد كعبلمة هتدند. خالد الذم نشعر ابلصدمة لرؤنة 
شقيقو غاضب جدا كنتوعد بقتل قادة اإلخواف. فاطمة اليت علمت كل 
ادلعلومات نقلتها إىل الشرطة. قاـ دمحم على الفور بتشكيل جيش ككض  خطة 

 جهود خالد حىت ال ربدث فوضى كبَتة. العتقاؿ ككقف كل
حطم خالد كل  ،عندما رأل شقيقو األصغر الذم كاف لدنو رأس فقط 

اآلماؿ يف رؤنة حياتو ىادئة. مل نعد نهتم حببو لفاطمة. كل ما كاف نفكر فيو 
اآلف ىو االنتقاـ. يف ذلك اليـو امتؤل قلبو ابلصراع ادللتهب. مل نك  نعرؼ كيفية 

 النتقاـ م  زعيم اإلخواف.إخراجها إال اب
امتؤل قلب خالد ابلغضب. كانتصر على القتلة الذن  أرسلهم زعيم  

اإلخواف كقتلهم حىت كجد أكؿ زعيم لئلخواف الشيخ عبد هللا. ىناؾ عاىن م  
صراع داخلي كبَت. كمل نعرؼ دلاذا خانو الشيخ عبد هللا القرنب منو. لك  كاف 

 يخ عبد هللا دبسدس خالد.عليو أف ننتقم منو. استشهد الش
فإف الشرطة  ،اآلف اذلدؼ النهائي خلالد ىو الشيخ مصطفى. كم  ذلك 

مث أطلق عليو  ،على علم بتحركات خالد. تعرؼ دمحم بذكاء على مكاف خالد
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فإف إطبلؽ النار ال ؽلك  أف ؽلن  ضغينة خالد م  أف  ،النار إلنقافو. كم  ذلك
 الشيخ مصطفى ببندقيتو كأطلق عليو النار. تكوف كبَتة. كظل كاقفنا ليصل إىل

كاف خالد أنضنا   ،ننتهي الفيلم بفقداف خالد حياتو بنَتاف الشرطة. بعد كل شيء
قبل هنانة حياتو سبك  خالد م  إكماؿ انتقامو. ،إرىابينا خطَتنا. كم  ذلك
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 الباب الثالث
 ض البياانت وحتليلهاعر 

 
 عرض البياانت كربليل ضد الصراعكأىداؼ البحث نركز  أسئلة البحثعلى  بناء 

عند نظر سيغموند فركند على ثبلثة  جواب اعتقاؿيف فيلم  للشخص الرئيسي باط ال
جواب اعتقاؿ يف فيلم الصراع الباط  للشخص الرئيسي ( كصف شكل ٔ، كىي: )أمور
الصراع الباط  للشخص ( كصف شكل ٕ. )غموند فركندعند نظر سيمد سامي حمل

( كصف ٖ. )عند نظر سيغموند فركندمد سامي جواب اعتقاؿ حمليف فيلم الرئيسي 
عند نظر مد سامي جواب اعتقاؿ حمليف فيلم الصراع الباط  للشخص الرئيسي شكل 

 .. نتم عرض نتائج البحث يف شكل جدكؿ ككصف ابلتفصيلسيغموند فركند
 

الرئيسي يف فيلم جواب اعتقال حملمد سامي عند نظر  شكل الصراع الباطن للشخص .أ
 سيغموند فرويد

، الرئيسي خالد الدجوم يف فيلم جواب اعتقاؿ شخصلل ؼلتبلصراع الباط  ا 
ىيكل بتحليل  قاـ الباحث .لعدند م  ادلشاكل ادلعقدة للشخص الرئيسيػلدث بسبب ا

 الفائقةاذلو، األان، كاألان أم  ،ا لسيغموند فركند الذم كاف متورطاكفقالشخصية 
خالد. مت  الباطٍت لشخصي. ثبلثة منهم ساعلوا يف الصراع (ٕٔ: ٕٓٔٓ، ميندنركب)

 كصف شرح كتفاصيل التحليل يف النص الوصفي.
 

 اذلوية .1
ة كىو نظاـ توجد فيو غرائز فطرن ،اذلونة ىي العنصر األساسي كاألصلي  

كرغبات طبيعية للفرد. ؽلك  العثور على الصراع الداخلي على شكل اذلونة يف 
 فيلم إجابة إتقاؿ حملمد سامي يف الوصف التايل:
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الصراع كق  بُت مشاعر خالد ذباه أخيو األصغر. كىو ما ال نرنده خالد ألخيو 
أف الطرنق الذم األصغر أمحد أف ؼلتار نفس ادلسار الذم سلكو. كاف نعلم 

 ،كأراد أف نعيش أمحد بشكل جيد. على العكس م  ذلك ختاره كاف خطَتاا
عارض أمحد ذلك بشدة. أمحد حرنص على االنضماـ إىل اإلخواف. كاف عكس 

 ما اختاره خالد. نتضح ىذا الصراع م  خبلؿ احلوار بُت خالد كأمحد:
 

مرة  ٓٓٔعانز أعرؼ كبلمي ما بيتسمعش ليو؟ قولت :       خالد 
ماذا لو أمسكوا كم عند الشيخ "مصطفى". مفيش در 

 بك كألقوا بك يف السج ؟
 (ٕٔ :ٕٓ) 
 

م  دراسات الشيخ مصطفى؟ دلاذا  خالد، دلاذا زبافو :    أمحد     
 ؟ال ترندين اف اكوف مثلك

 (ٕٔ :ٕٙ) 
   
كاف رفض خالد لرغبة أمحد يف االنضماـ إىل اجملموعة التنظيمية ىائبلن.   

أعبله. الذم نكره كاليد أمحد عندما نلتحق بدراسات الشيخ نظهر م  احلوار 
مصطفى. ككاف الشيخ مصطفى نفسو أحد قادة التنظيم. مث قاؿ خالد أنضنا 
ألمحد مرارنا كتكرارنا خبصوص ىذا األمر. حىت يف احلوار قاؿ خالد إنو قاؿ ذلك 

أف نظل مرة كىو توضيح أف خالد نرند حقنا  ٓٓٔيف كثَت م  األحياف نصل إىل 
ا ع  ادلنظمة. أكضح خالد مدل خطورة انضماـ أمحد إىل التنظيم،   أمحد بعيدن

 ككاف م  بُت ادلخاطر أف نتم القبض عليو كسجنو.



ٖٖ 
 

 

نستمر أمحد يف معارضة فكرة خالد ابالبتعاد ع  التنظيم. كاتب  متابعة   
دراسات الشيخ مصطفى الذم كاف قائدا جلماعة اإلخواف. م  خبلؿ متابعة 

اعتقد أمحد أنو سيكوف م  األسهل عليو االنضماـ إىل ادلنظمة. كاف  ،راستود
لى خطى خالد كقائد م  دكاف  أمحد لبلنضماـ إىل التنظيم أنو أراد أف نسَت ع

، عارض بشدة انضماـ أمحد للتنظيم. للتنظيم. خالد، الذم كاف نعرؼ اخلطر
 لك  أمحد عارض خالد إبصرار.

 . األان العليانةاىم دكرا ىنا ىي األان العليا كاذلو ىيكل الشخصية اليت نس  
ا. نعتب خالد ما ىو خَت ألمحد. ا كسيئىي جانب أخبلقي ؽلك  اعتباره جيد

أنو على الرغم م  أف أمحد كاف  اذلوأدرؾ خالد أف طرنقو زلفوؼ ابدلخاطر. 
يات ألف أمن ،إال أف خالد ما زاؿ غلبه على االبتعاد ع  األخوة ،ضد اختياره

 خالد العميقة ىي أف نعيش أمحد بشكل جيد.
األان العليا دكرا يف ازباذ القرارات اليت ال تنتهك القواعد أك نساىم  

األعراؼ. نعرؼ خالد عواقب اخلَت كالشر عندما ننضم أمحد إىل اإلخواف. 
 لذلك ازبذ خالد اخليار األفضل ألمحد.

اف ىي رغبتو الداخلي مجاعة اإلخو  خالد يف ابتعاد أمحد ع  لك  رغب 
استمر  ،. على الرغم م  استمرار أمحد يف معارضوالبحتة اليت ال ؽلك  إنكاره

خالد يف إبعاده ع  التنظيم. م  أعماؽ قلبو مل نك  نرند أف نكوف أمحد يف 
كاف خالد نرند فقط أف نعيش أمحد يف سبلـ كأم . لذلك سيأخذ خالد   ،خطر

لتنظيم رغم أف ىذا األسلوب ليس ىو الطرنق كل السبل لبلبتعاد ع  أمحد ع  ا
، لذلك ؽلك  القوؿ أف اذلونة يف خالد ىي الرغبة أتيت م  اذلونة الصحيح.

 ادلهيمنة أكثر م  شخصياتو األخرل.
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خيبة أمل خالد التالية كانت تبدد األمل يف رؤنة شقيقو األصغر أمحد   
على صندكؽ غامض نعيش أبماف. تظهر خيبة األمل ىذه عندما ػلصل خالد 

أماـ منزلو. مل نك  نعرؼ ماذا كاف بداخلو حىت فتحو. زلتوايتو خانقة للغانة. 
كرأل يف الصندكؽ رأس شقيقو األصغر أمحد الذم قُتل. كاف خالد سلتنقا جدا 
لرؤنة احلادث. ؽلك  أف نرل م  التعبَت على كجهو أنو مدمر للغانة كحزن  

 كاف عاجزا ع  الكبلـ.  للغانة. لقد كاف زلطما لدرجة أنو
رؤنة أمحد نعيش يف أماف دكف أف نسَت على خطاه أمل م  خالد. لقد   

من  أمحد مرارا كتكرارا م  صفوؼ قوات اإلخواف. كالسبب يف ذلك أنو علم أف 
كجوده يف جيش اإلخوة مليء ابدلخاطر. األشياء اليت مل نتخيلها خالد قط 

 ل أختو ادليتة.حدثت ىكذا. مث ربطمت آمالو عندما رأ
الد غضب مل نستط  السيطرة عليو خل الباطٍت ىونتج ع  ىذا الصراع   

حىت غمره غضبو كتعهد بقتل كل م  تسبب يف مقتل شقيقو األصغر. خاصة 
 قادة جيوش اإلخواف كىم الشيخ عبد هللا كالشيخ مصطفى.

تجاىل ادلليئة ابلغضب كالكراىية ذبعلو ن إف مشاعر الشخص الرئيسي  
لذلك تقرر األان ارتكاب أفعاؿ سيئة يف شكل  لقواعد اليت كضعتها األان العليا،ا

عنف كقتل أعدائها. نتم ذلك م  خبلؿ إكراه اذلونة حبيث تضعف األان كهتيم  
 على دكرىا.

   
 األان .2

تنشأ األان بسبب احتياجات الكائنات احلية اليت تتطلب معامبلت   
. اذلدؼ ىو من   ،لكتتوافق م  العامل احلقيقي. لذ نقاؿ أف األان تتب  مبدأ اثنواين

التوتر طادلا مل غلدكا شيئنا مناسبنا لتلبية احتياجاهتم. نظهر الصراع الداخلي يف 
 شكل األان يف فيلم جواب اعتقاؿ حملمد سامي يف الوصف التايل.
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. راع م  خالد حيث ػلب فاطمة كثَتاىنا يف شكل ص الباطٍتالصراع   
استمرت فاطمة يف ذباىلو. كرىت فاطمة خالد ألهنا علمت بتورطو  كم  ذلك،
، كنتيجة لذلك استمرت فاطمة يف ذباىل خالد. كم  السكرنة االخوةيف مجاعة 

ا ع  السعي كراء حب فاطمة. نتضح ذلك م  تصرنح مل نتوقف خالد أبد ذلك،
 خالد لفاطمة:

 
أان  .م  شجرةالـز زمانلك نعرفوا إنك مش مقطوعة  خالد         :

 مش غرنب. 
 كال قرنب اي "خالد". :        فاطمة

 عانزؾ تعرفيٍت اي"فاطمة". على األقل  خالد         
(ٕ٘ :ٖ٘ – ٕٙ :ٖٔ.) 

 
يف االقتباس أعبل، ىناؾ زلادثة بُت خالد كفاطمة. خالد الذم التقى   

كل رجل عٌت  دبزمانلك نعرفوا  الـز بفاطمة يف العمل جعلها غَت سعيدة بوجوده.
دبعٌت إنك مش مقطوعة م  شجرة . ك نرند أف نقًتب م  فاطمة غلب أف نعرؼ

كأكد خالد ىذا . شجرة دبعٍت نصب أك اسرة. لدنك أشخاص قرنبوف منك
أف خالد قرنب منو. خالد ليس غرنبان على ، دبعٌت . أان مش غرنب  القوؿ بقولو:

: كردت فاطمة بقوذلا مة.فاطمة. كمعٌت خالد أف خالد ىو م  نقًتب م  فاط
لفاطمة خالد ليست قرنبة منها. فقط خالد نفسو   دبعٌت، كال قرنب اي "خالد"

رد خالد مرة أخرل على فاطمة بتأكيد أف خالد على األقل أراد أف  نعتقد ذلك.
. م  فاطمة اليت تعرؼ على األقل عانزؾ تعرفيٍت اي"فاطمةبقولو:  تعرؼ فاطمة

ألقل ابلعدؿ يف تصرفات فاطمة. ألنو شعر طواؿ ىذا نشعر خالد على ا ،خالد
عبلكة على ذلك، رأل خالد سابقنا أف  .الوقت أف فاطمة مل ترد عليو إطبلقان 
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فاطمة قرنبة م  زمبلئها يف العمل. نُرل أف رغبة خالد اليت تنب  م  اذلونة أف 
 تعًتؼ هبا فاطمة كتقبلها.

الـز  لتو يف اجلملة التالية "شرح خالد غَتتو م  فاطمة ادلقربة م  زمي  
الـز زمانلك  "زمانلك نعرفوا إنك مش مقطوعة م  شجرة. أان مش غرنب". 

دبعٌت ذبب فاطمة أف تشرح ألصدقائها أف نعرفوا إنك مش مقطوعة م  شجرة 
لدنها عائلة أك أشخاص ػلبوهنا ابلقرب منها، الشخص ىو خالد. خالد ىو 

اجلملة دبعٌت ليس خالد أان مش غرنب". " ،شخص ػلب فاطمة. شرح يف اجلملة
. كلك  فاطمة لك  فاطمة أنكرت كبلمها غرنب ع  فاطمة ىو اب  عم فاطمة

رد  كال قرنب اي "خالد".يف اجلملة "  ابلرد على أف خالد ليس قرنبنا منها أنضنا
أكضح البياف  على االقل عانزؾ تعرفيٍت "اي فطمة"." خالد على بياف فاطمة بػ،

الرغم م  استمرار فاطمة يف رفض خالد، أرادىا خالد على األقل أف أنو على 
سبنحو فرصة م  خبلؿ زلاكلة التعرؼ على خالد بشكل أفضل. م  فاطمة رباكؿ 

 .التعرؼ على خالد. سيشعر خالد ابلعدؿ إذا استمرت فاطمة يف رفض خالد
شرح حب خالد لفاطمة دبزند م  التفصيل دبشهد نعل  فيو خالد حبو   

، لك  فاطمة صرخت كأبعدتو. رغم أف خالد قاـ بزايرة كدنة دلنزلو لفاطمة
 كربدث م  كالد فاطمة. لك  فاطمة كرىت خالد ابلفعل، كيف النهانة كانت

 عواطفها ال تطاؽ.
 

 "فطمة"، أان احبك. خالد         :

ىل انت غيب؟ ال تعرؼ األخبلؽ؟ أان ال أحبك كل   :        فاطمة
غادر كال  ،. إذا كاف لدنك احًتاـ لذاتكأحبك أبدنا

 تعد!

 (ٕٜ :ٕٚ – ٖٓ :ٕٕ) 
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لك   يف اجلملة، "فاطمي، أان احبك". كخالد لفاطمة حب  شرح   

كما يف اجلملة التالية، "ىل انت غيب؟ ال تعرؼ ض فظ جدا.  فاطمة رفضت برف
ا. إذا كاف لدنك احًتاـ لذاتك، غا در كال األخبلؽ؟ أان ال أحبك كل  أحبك أبدن

إذا   . سألت فاطمة خالد بوقاحة إذا كاف ىو كأغبياء كليس لدنهم أخبلؽ.تعد!"
 .كاف لدنو أخبلؽ فغادر كال تعود. ألف فاطمة ل  ربب خالد إىل األبد

. نشَت األانك  اذلوا يف ىذا الصراع ىي نساىم دكر اليت  ىيكل الشخصية  
ة. على الرغم م  رفضو إىل غرائز الشخص الفطرنة ككذلك مشاعره العميق اذلو

األان  نساىم ،ظل خالد يف موقعو ليحب فاطمة. كيف الوقت نفسو ،مرات عدندة
ىنا دكرا يف تلبية احتياجات اذلونة بطرنقة مقبولة. إف األان ىنا م  خبلؿ 

 التحدث إىل فاطمة جيدا دكف خالد غلب أف ذبب فاطمة على حبو.
، على الرغم م  أهنا كم  ذلك. ةننتم تضمُت مشاعر خالد احملبة يف اذلو   

إال أف أان خالد ؽلكنها احتواء ىذه ادلشاعر كتوجيهها  ،رغبة غرنزنة يف اذلونة
بطرنقة مقبولة جيدنا يف القاعدة. مل نطرح على الفور الشعور ابذلونة فيو. نستخدـ 

   .غركره للتعبَت ع  مشاعره احملببة بطرنقة بطيئة كمفهومة
.ٍت يف شكل األان أنضنا يف صراع خالد م  فاطمةنظهر الصراع الباط  
 ،آمالو يف حياة سعيدة م  فاطمة. اتضح أف فاطمة خاب أمل خالد عندما تبدد 

لدنها نوااي خفية كراء اتفاقها.  ،اليت كافقت يف البدانة على الزكاج م  خالد
كالسبب ىو أنو نعمل م  الشرطة ليتمك  م  العثور على أدلة ضد خالد 

قول اإلخواف. اقًتحت الشرطة ىذا ألنو فقط م  فاطمة ؽلكنهم خبصوص 
 االقًتاب م  خالد كالبحث ع  ادلعلومات.
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أصيب خبيبة أمل كبَتة م  فاطمة ألنو تعاكف  ،الذم شعر ابلغش ،خالد  
م  الشرطة كاستغل حبو لفاطمة. نتضح ىذا م  خبلؿ احلدنث بُت خالد 

 كفاطمة.
 

ىايب اي "خلد". أسود القلب. عانش عشاف أنت إر  :        فاطمة
بس عشاف توج  الناس، حىت أخوؾ مسلمش منك. 
 عملت كده عشاف أرنح الناس م  شرؾ اي "خالد".

 
. جييت على نفسك الشر احلقيقي إين حبيتك خالد         :

كأذبوزيت أكًت كاحد بتكرىيو عشاف تساعدنهم؟ خلي 
اللي ذبوزتيٍت عشاف تساعدنهم نرجعو كي اي 

 "فاطمة".
(ٓٔ :ٜٔ :ٓٓ – ٓٔ :ٜٔ :ٗٗ) 

 
مت توضيح أف سبب خيانة فاطمة ذلا ىو أف خالد كاف  ،يف احملادثة أعبله  

". أسود القلب " عشاف أنت إرىايب اي "خلد إرىابيان. كما يف اجلملة األكىل،
األعماؿ اإلرىابية ىي  دبعٍت خالد ىو م  اإلرىاب كىو لو موقف قاسي

كتسبب الضرر.  ،كربصد األركاح ،ادلعاانة لكثَت م  الناس األعماؿ اليت تسبب
يف مجلة   حىت إخواهنم ادلسلمُت ىم ضحااي. ،الضحااي ليسوا أجانب فقط

فاطمة مستعدة خلداع  عملت كده عشاف أرنح الناس م  شرؾ اي "خالد دبعٍت
خالد كعلى نفسها م  أجل مصلحة الناس. نتعاكف م  الشرطة لتحرنر الكثَت 

لناس م  الضرر الذم نلحقو اإلرىابيوف مثل خالد فعلت فاطمة ذلك م  ا
 للقبض على ىؤالء اإلرىابيُت.
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. م  أعماؽ قلب خالد كاف ػلب ىي اذلو كاألانىنا  نساىم  ىيكل الشخصية

فاطمة منذ زم  طونل. مل نتوقف ع  القتاؿ م  أجل حبو رغم أف فاطمة رفضتو 
بعد معرفة مجي  أسباب  ،ت. كم  ذلكبشدة كأرسلت ذىااب كإاياب عدة مرا

ألنو  ،فإف األان خلالد مل تعد ذبب حبو ،موافقة فاطمة على زكاجها فقط خلداعو
نعلم أف كل ما فعلو لفاطمة كاف عبثا. ترؾ فاطمة تذىب كتركها على الرغم م  

 أنو كاف ال نزاؿ ػلب فاطمة.
ها كامتبلكها كحب اليت أتمل يف احلاجة إىل امتبلكال ؽلك  ربقيق اذلو   

اذلو بعضنا البعض بسبب حقيقة أف فاطمة ال رببها حقا. على الرغم م  أف 
نشأت األان العليا  ،الذم ظهر كاف زلبطا جدا م  حقيقة ما حدث. كم  ذلك

يف خالد كتوسطت يف فكرة أف حبو لفاطمة ال ؽلك  إجباره بطرنقة ما. لقد ترؾ 
 كاف على علم حببها غَت اجملدم.فاطمة أخَتا كمسح ذلا ابلذىاب ألنو  

   
 
 

 األان الفائقة .3
ىي مكوف أخبلقي للشخصية ادلتعلقة ابدلعانَت أك القواعد  الفائقةاألان   

دبثابة  الفائقةاجملتمعية فيما نتعلق ابخلَت كالشر كالصواب كاخلطأ. نعمل األان 
كل األان العليا حكم على القيم اجليدة كالسيئة. ؽلك  رؤنة الصراع الداخلي يف ش

 يف فيلم جواب إعتقاؿ حملمد سامي يف الوصف التايل.
م  االسكرل نلتقي خالد أببو مصعب القائد ادلركزم  اب اعتقاؿو جيف فيلم 
. أخب خالد خطتو الستبداؿ مجي  قيادات قول اإلخواف يف مصر. قاؿ االخوة

قات م  القادة الذم كاف لدنو عبل ،خلالد أف نقرر اختياره كػلدد إجابة. خالد
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فكر يف القرار الذم غلب أف نتخذه م  كل العواقب. كما نتضح يف  ،يف مصر
 احلدنث التايل بُت خالد كأبو مصعب:

 
 اي خالد أان قررت أغَت كل القيادات ب"مصر".  :   أبو مصعب

 قيادات مُت؟ خالد         :
تك, عبد هللا، مصطفى، توكل، هتامي، الكل. خذ كق :   أبو مصعب

فكر كقرر كرد. ألف ضلنا البيعة قائمة على الوالء كالطاعة 
فقط.حسث أف ادلوضوع صعب شوم كحساس. خذ 

 كقتك. فكر كقرر كرد اي "خالد.
 (٘ٚ :ٓٓ – ٘ٚ :ٕٙ) 

 
، مت توضيح أف أبو مصعب ربدث م  خالد. أبو أعبليف احلدنث   

مث طلب منو  مصعب ىو القائد األعلى يف التنظيم. مس  ع  إمكاانت خالد
مقابلة خالد شخصيا. ربدث يف لقائو ع  إصلازات خالد الذم صلح يف القياـ 
ابلعدند م  األعماؿ ادلثَتة إبتقاف. مث ذكر شيئنا جعل خالد نفكر. أراد أبو 
مصعب القضاء على قادتو كاستبداؿ منصب القائد. معتبا خالد كشخص 

طى أبو مصعب الوقت خلالد أراد أبو مصعب تسليم ادلهمة خلالد. أع ،مقتدر
 للتفكَت كادلوافقة على خطتو.

. الفائقةاذلو، األان، كاألان ىنا ىي شخصيات  نساىم  ىيكل الشخصية  
التمييز بُت األشياء  الفائقةىي شخصية ذلا أخبلؽ. ؽلك  لؤلان  الفائقةاألان 

بُت اخلَت  اجليدة كالسيئة. نظهر خالد ىنا كىو نفكر جبدنة يف ازباذ القرار. كازف
 كالشر الذم حدث م  نتائج قراره.
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االقتباس أعبله الصراع الباطٍت الذم كاف خالد نعاين منو. نسعى  نظهر  
إىل التصرؼ ابالعتماد على األان العليا لو. بدا أف خالد نزف إغلابيات كسلبيات 
القرار الذم سيتخذه. مل أيخذ اجلواب على الفور ألهنا كانت خطوة حامسة 

ة. إنو أنضنا يف حالة حرب م  ىونتو الداخلية حيث نرند غرنزاين أف نكوف للغان
 قائد األخوة.

كانت رغبة خالد احلقيقية يف احلصوؿ على منصب يف اإلخواف كأف   
نُنظر إليو على أنو شخص مؤثر. إهنا رغبتو العميقة اليت أتيت م  اذلونة. كم  

ط لتحقيق أىدافو. إف األان مل نك  خالد اعتباطيا كربرؾ دكف التخطي ،ذلك
داخل نفسها تكبح ىذه الرغبة حىت ال تتصرؼ بوحشية م  أجل ربقيق 

للنظر يف األمور. تلعب  الفائقةاستخدـ خالد األان  ،أىدافها. يف ربقيق أىدافو
األان العليا يف خالد دكرا يف ادلوازنة بُت القرارات اجليدة كالسيئة كتلك اليت يف 

  د أف العمل م  أبيس مصعب سيجعل أىدافو أسهل.اعتق ،صاحلو. لذلك
 

الرئيسي يف فيلم جواب اعتقال حملمد سامي عند  الصراع الباطن للشخص عوامل .ب
 نظر سيغموند فرويد

مدفوع  جواب اعتقاؿيف فيلم  لصراع الباط  الذم تعيشو الشخص الرئيسيا  
عوامل داخلية كعوامل خارجية. ىذه العوامل مصحوبة بتصنيف سيغموند فركند  ،ُتبعامل

 ادلوجودة يف ىذه الدراسة ىي كما نلي: لباطٍتللعواطف. العوامل اليت تسبب الصراع ا
 

 لداخليالعامل ا .1
نرج  إىل  الذم نسبب الصراع الباطٍت للشخص الرئيسيالعامل الداخلي   

. ىذا احلب نكم  كراء كل ادلشاكل ادلوجودة. مث حبو ألمحد ككذلك لفاطمة
 تظهر خيبة األمل ألف ىذا احلب ال ننتقل بشكل صحيح إىل م  ربب.
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اخلبلؼ بُت خالد كشقيقو األصغر أمحد. هنى خالد  ،يف احلالة األكىل  
ع  أمحد أف ندخل كنقًتب م  كل األمور ادلوالية لئلخواف. كاف دائما ػلـر 

ما كاف نفعلو  ،د عندما نفعل أمحد ىذه األشياء. كم  ذلكبشدة كنصرخ يف أمح
خالد مل نك  فاقدا للوعي. مت القياـ بذلك بواسطة خالد فقط ألف خالد أحب 
حقا شقيقو األصغر أمحد. مل نك  نرند أف نعيش أمحد حياة خطرة مثل احلياة 

م   فل  تكوف حياتو يف مأم  ،اليت كاف نعيشها. إنو نعلم أف كونو يف أخوة
 اجلرؽلة أك ادلوت.

 
مرة  ٓٓٔعانز أعرؼ كبلمي ما بيتسمعش ليو؟ قولت :      خالد  

ماذا لو أمسكوا مفيش دركم عند الشيخ "مصطفى". 
 بك كألقوا بك يف السج ؟

 
أقسم ابهلل إف أنت مش قائد اجلناح العسكرم  :      أمحد   

 اإلخوة؟
عسكرم قائد اجلناح الأقسم ابهلل أف أنل مش قائد  

 اإلخوة.
(ٕٔ :ٕٓ – ٖٔ :ٖٚ) 

 
كصفت احملادثة تصرفات خالد الذم من  أمحد بشدة م  أف نكوف يف   

. حىت كذب على أمحد أبنو ليس م  قيادات اإلخواف. كىذا العسكرم اإلخوة
دلن  أمحد م  الضيق. احملادثة م  ادلشهد تصور تصرفات خالد الذم من  أمحد 

. حىت كذب على أمحد أبنو ليس م  قيادات بشدة م  أف نكوف يف األخوة
 اإلخواف. كىذا دلن  أمحد م  الضيق.
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عانزؾ اتخذ نصيبك م  الدنيا اي "أمحد". عانزؾ  خالد         :
 ربب كتتجوز كزبلف.

(ٗٓ :٘ٓ) 
 
ظهر االقتباس أعبله رغبة خالد يف أف نعيش أمحد بسعادة م  عائلة  ن  

 كقت كفاة أمحد. لقد دمره قتل أمحد كعائلة عادنة. ظهر حب خالد أنضا يف
لدرجة أنو مل نستط  أف نقوؿ شيئا. كاف حزان عميقا على كجهو كخيبة أمل ألنو 

 مل نستط  رؤنة أمحد نعيش سعيدا.
سببو أنضا عوامل  ،أم اخلبلؼ بُت خالد كفاطمة ،يف احلالة الثانية  

أف كاف طفبل  داخلية للخالد الذم ػلب فاطمة كثَتا. أحب خالد فاطمة منذ
حىت اآلف. ىذا ىو تصميمو على حب فاطمة بصدؽ دكف قيود. لطادلا أعرب 
ع  حبو لفاطمة عندما كاان يف إجازة على الشاطئ. قاؿ إف فاطمة كانت زلاكره 
لسنوات عدندة على الرغم م  أنو ربدث فقط م  صوره. كما كرد يف احلدنث 

 التايل:
ور. ال تضحكي. كأان يف عشت عمرم كلو حبكي لص :     خالد   

ابتدائي كنت حبكي لدم. كيف إعدادم كنت حبكي 
لدم. كأان يف اثنوم، كيف اجلامعة.كدلويت. زبيلي مش 
عارؼ أحكي لصاحبة الصور اللي كنت حبكيو 
للصور. أصل اللي بيٍت ك بُت الصور دم حكاايت 
حكيتها يف اسنُت اي "فاطمة". نفسي أحكيهالك 

 دلوقت.
  (ٓٔ :ٕٓ :٘ٓ – ٓٔ :ٖٓ :ٜٓ). 
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كشف خالد لفاطمة سره أبنو كاف نستخدـ صورتو دائمنا  اعبل،   قتباسيف اال 
 لقد عاش خالد طواؿ دبعٌت، عشت عمرم كلو حبكي لصور. اجلملة كرفيق قصة

. كأان يف ابتدائي كنت حبكي لدم. اجلكمة  .ربدث إىل الصورة فاطمةحياتو 
وم، كيف اجلامعة.كدلويت. زبيلي مش كيف إعدادم كنت حبكي لدم. كأان يف اثن

رأل خالد فاطمة دبعٌت  احبة الصور اللي كنت حبكيو للصور،عارؼ أحكي لص
م  خبلؿ صورهتا كجعلها صدنقة لو. كاف م  خالد إىل ادلدرسة االبتدائية ، 
كادلدرسة اإلعدادنة ، كادلدرسة الثانونة إىل الكلية. كاف شدند السرنة بشأف 

 ط  إخبار فاطمة بنفسو.االجتماع كمل نست
اتب   ،ىذا احلب ال ننقل فقط إىل صور فاطمة. م  ادلاضي كحىت اآلف  

خالد دائما أساليب سلتلفة ذباه فاطمة على أمل أف رببو فاطمة أنضا. لطادلا كاف 
على الرغم م  أنو مل ننجح يف النهانة. كما  ،خالد نفعل ىذا النهج بطرنقة جيدة

 يف االقتباس التايل.
الد         خ
: 

عانزؾ تعرفيٍت اي"فاطمة". على األقل دلا تكوين 
 رافضاين كانيت عارفاين ماحسش بظلم.

(ٕٙ :ٓ٘ – ٕٙ :ٔٙ) 
 
أراد خالد أف تعرؼ فاطمة عليو. كاف م  ادلنطقي خلالد إذا رفضت   

فاطمة كل جهوده بعد معرفة خاكيد جيدا. ما ػلب كنكره حياتو كشخصيتو. 
طمة رفضتو طواؿ ىذا الوقت بشدة دكف أف تعرؼ خالد سباما. اعتقد خالد أف فا

 لذلك احتاج خالد إىل مزند م  االعًتاؼ م  فاطمة حىت نتوقف ع  مبلحقتو.
بل اقًتب أنضا م   ،مل نقًتب خالد م  فاطمة فحسب ،يف جهوده  

مل نتمك  عم خالد م  رفض  ،الذم كاف أنضا عم خالد. يف ىذا الصدد ،كالده
فاطمة كانت مًتددة يف كل جهود خالد. لذلك اعتقد خالد م   خالد ألف
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خبلؿ زايرة لطيفة دلنزلو حيث كاف عمو أف نساعد اجلو أكثر. ؽلك  مبلحظة 
ذلك م  خبلؿ رد عمو عندما طلب م  فاطمة اجللوس كاالستماع إىل ما كاف 

 سيتحدث عنو. كاف العم خالد ىنا صامتا دكف مقاطعة زلادثتهم.
 

يف مثل بيقوؿ :تعرنف فبلف؟ قالو: أعرؼ. قالو:  :    خالد     
 عاشرتو؟ أل. قالو: نبقي ما تعرفو."

 (ٕٛ :٘ٓ) 
 

اذلدؼ م  تعبَت خالد أعبله ىو أنو بغض النظر ع  مدل شعور   
فل  نعرؼ نفسو سباما كشخصيتو قبل أف نعيش معا  ،الشخص أبنو نعرؼ فردا ما

نو عندىا سيعرؼ الشخص كل يف مسك  كاحد كنتفاعل بشكل مباشر. أل
عاداتو دكف أف نتم تغطيتو. قاؿ ىذا خالد م  أجل طمأنة فاطمة بنواايه. غلب 

 أف تعرفو فاطمة جيدا أكال مث ؽلكنو رفضها.
 

مفيش حد كحش يف كل حاجة. كمفيش حد حلو يف   خالد         :
 كل حاجة. كل كاحد عنده عئلة اي "فطمة".

(ٕٜ :ٔٓ) 
 
معاملة فاطمة لو أنو ليس شخصا جيدا حقا. لكنو ليس  نفهم خالد كل  

شخصا سيئا أنضا. لكل فرد نقاط قوتو كضعفو. لذلك أتكد خالد م  أنو ليس 
كل ما يف األمر أف خالد نعتقد   ،شخصا سيئا حقا. لدنو أنضا مزاايه كنقاط قوتو

 أف فاطمة مل تر ىذا اجلانب م  خالد كتعًتؼ بو.
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 ، أان احبك."فطمة" خالد         :

 (ٕٜ :ٕٚ – ٖٓ :ٕٕ) 

 
االقتباس أعبله ىو تتونج دلشاعر حب خالد اليت ربملها لفًتة طونلة   

حيث أعربت ع  حبها الصادؽ لفاطمة. قاؿ  ،دكف استجابة جيدة م  فاطمة
إنو أحب فاطمة كال ؽلك  أف ننسى فاطمة يف حياهتا. رغم أف فاطمة استمرت 

 يف معاملتها معاملة سيئة.
 
 العامل اخلارجي   .2

  تسبب الصراع الباطٍت يف الشخصنشار إىل العوامل اخلارجية اليت  
الرئيسي م  خبلؿ الظركؼ البيئية كالتفاعبلت م  الشخصيات األخرل األقل 

ىناؾ ثبلثة عوامل خارجية تؤدم إىل حدكث صراع  ،دعما. يف ىذه احلالة
 داخلي إىل جانب تصنيف ادلشاعر اليت ربدث.

ىو فقداف األمل كخيبة  الباطٍتألكؿ ىو الصراع م  فاطمة. الصراع ا  
ىو فقداف األمل يف حياة  ،األمل م  توقعات الشخصية الرئيسية. يف ىذه احلالة

 سعيدة م  فاطمة كعشيقة. جلب ىذا خالد حزان شدندا.
كاف العامل الذم حدث ىو أف فاطمة خانت ثقة خالد كتعاكنت م    

كاف خالد   ،خالد. ىذا حقا حزف خالد. عبلكة على ذلك الشرطة للقبض على
اليت  ،سعيدا ابلفعل بوجود فاطمة اليت قبلتو زكجا ذلا. كاف نعتقد أف فاطمة

ؽلكنها أخَتا أف تفتح قلبها خلالد. إنو نفس اإلدلاـ خبالد.  ،رفضتو لفًتة طونلة
 .مت إقصاؤه م  حقيقة أف فاطمة مل رببو حقا ،يف النهانة ،كم  ذلك

 
كل حاجة توقعتها منهم، إال إهنم غليبوين م  قليب.  :     خالد   
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غليبوين بيكي أنيت. جييت على نفسك كأذبوزيت أكًت 
كاحد بتكرىيو عشاف تساعدنهم؟ خلي اللي ذبوزتيٍت 

 عشاف تساعدنهم نرجعو كي اي "فاطمة".
 (ٓٔ :ٜٔ :ٖ٘) 

 
فاطمة. أحب خالد نصف االقتباس خيبة أمل خالد بكل آمالو يف حبو ل  

لك  فاطمة استغلت حىت حبها الصادؽ دلساعدة الشرطة اليت   ،فاطمة بصدؽ
كانت على اجلانب اآلخر م  خالد. كاف األمر مدمرا خلالد. على الرغم م  أنو 

كانت ىذه اخليانة   ،مل نسيء معاملة فاطمة أك نكافئ معاملتها السيئة حىت اآلف
 مدمرة ذلا.

كنت م  الشرطة فكانت نتيجة لقائها دبحمد. دمحم أما فاطمة اليت تعا  
الذم كاف يف طرنق مسدكد للقبض على خالد. على الرغم م  أنو كاف مثقبل 

إال أنو مل نتم العثور على دليل كاحد ضده. مث اكتشف دمحم أخَتا عبلقة  ،ابلقضية
خالد بفاطمة. خالد الذم ػلب فاطمة كثَتا سيكوف ابلتأكيد فرصة جيدة ذلم 

لتجسس على خالد كالبحث ع  معلومات عنو كع  األخوة. ىذا مبٍت على أف ل
دمحم كفاطمة ذلما نفس اذلدؼ. أراد دمحم القبض على خالد بينما أرادت فاطمة 

 أف نبتعد خالد عنو.
مت الكشف ع  خيانة فاطمة أخَتا عندما كاف خالد نواجو معركة حيث    

ليت أصيبت ابلذعر كحاكلت أف ا ،كانت العدند م  القوات تطارده. فاطمة
فاتتها أف خالد رآىا تتواصل سرا. ؽلك  خلالد  ،تطلب م  الشرطة اصطحاهبا

ابلفعل أف ؼلم  م  احملاداثت اليت مسعها أف فاطمة كانت تعمل ابلفعل م  
الشرطة كتتظاىر حببو حىت نتمكنوا م  التجسس على خالد كمج  ادلعلومات 

 عنو.
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إف حبو طواؿ ىذا الوقت كاف حبو  ،ا فعلتو فاطمة بوالذم أتذل شل ،قاؿ خالد
ىرطقة كل  غللب لو السعادة أبدا. أدرؾ خالد أف فاطمة أحبت الرجل الذم 
أحبتو أكثر فقط للتجسس عليها. ترؾ فاطمة كطلب منها أف تصطحبها الشرطة 

 كزبرج م  ىنا. مل ػلاكؿ كبح فاطمة ألنو كاف نعلم أهنا مضيعة.
الناجم ع  عوامل خارجية كاف صراعا داخليا داخل خالد  الصراع الثاين  

الختيار أحزاب يف اإلخواف. استند ىذا الصراع الداخلي إىل لقاء خالد م  أبو 
مصعب. أبو مصعب ىو قائد مركز مجاعي أخوم ننظم كل ربركات القوات يف  

نظمة.  كل منطقة. اصلذب أبو مصعب إىل خالد ألنو علم إبصلازاتو كإصلازاتو يف ادل
كاف نعلم أف خالد كاف شخصا مقتدرا كموثوقا للغانة يف كل مهمة. خالد ىو 
نوع الشخص الذم سيخوض كل خطة بشكل مثايل. لذلك اصلذب أبو 

 مصعب خلالد كالتقى بو شخصيا.
الجتماع بسبب خطة أبو ىذا االجتماع ال ؼللو م  اجلدارة. ككاف ا  

ادلنطقة ادلصرنة مل تتطور كأف ىناؾ  . رأل أبو مصعب أف القيادة يفمصعب السر
خالد  ،الذم كاف نعرؼ استحقاؽ خالد ،حاجة لتغيَت القيادة. دعا أبو مصعب

للتعاكف معو. كدعا خليل إىل تنفيذ خطتو بقتل قيادني اإلخواف احلاليُت كعلا 
 الشيخ عبد هللا كالشيخ مصطفى.

 
الكل. خذ كقتك, عبد هللا، مصطفى، توكل، هتامي،           أبو مصعب  :

فكر كقرر كرد. ألف ضلنا البيعة قائمة على الوالء 
كالطاعة فقط.حسث أف ادلوضوع صعب شوم 

 كحساس. خذ كقتك. فكر كقرر كرد اي "خالد.
 (٘ٚ :ٓٓ – ٘ٚ :ٕٙ) 
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أعطى خالد الفرصة ليختار. أخب خالد أف نستخدـ كقتو كأفكاره   
ف ىذا ل  نكوف سهبل على خالد. لتحدند اخليار األفضل. ابلطب  كاف نعلم أ

ابلطب  ىذا شيء حساس خلالد. عمل خالد منذ فًتة طونلة م  الشيخ مصطفى 
 كالشيخ عبد هللا. سيكوف ىذا اختيارا حامسا ابلنسبة لو.

ىنا عاىن خالد م  صراع داخلي يف نفسو الختيار حزب. غلب أف نزف   
الشيخ عبد هللا كالشيخ اختياره بشكل صحيح. عمل خالد منذ فًتة طونلة م  

فإنو ال نضم  أف عبلقتهما على ما نراـ. نكره خالد  ،مصطفى. كم  ذلك
الشيخ عبد هللا كالشيخ مصطفى حملاكلتهما إقناع أشقائو الصغار ابألخوة كىو أمر 
أراد خالد ذبنبو. مل نرد خالد أف ننضم أمحد إىل اإلخواف ألنو علم أف الداخل 

لد فقط أف نعيش أمحد حياة طبيعية كسعيدة. عبلكة مليء ابدلخاطر. أراد خا
فإف ىدؼ خالد يف اإلخواف ىو ربقيق مكانة عالية حبيث نكوف  ،على ذلك

شخصا مؤثرا كزلًتما. م  خبلؿ كونو ربت قيادة الشيخ عبد هللا كالشيخ 
ردبا تتحقق أىداؼ  ،مصطفى سيكوف دائما ربت قيادهتما. م  أبو مصعب

 نكوف ربقيقها أسهل. ،أبو مصعب األعلى خاصة م  مرتبة ،خالد
مث كاف الداف  كراء اختيار خالد ىو كفاة شقيقو األصغر ألفعاؿ الشيخ   

عبد هللا كالشيخ مصطفى. خالد الذم كاف حزننا جدا لوفاة شقيقو شتم أعماذلم 
 كتعهد بقتلهم.

ة للشيخ عبد هللا راىة. كاف خالد ػلمل كراىكالالعاطفة ىنا ىي تصنيف   
كالشيخ مصطفى الذن  حاكلوا إقناع أمحد ابالنضماـ إىل التنظيم. كىذا ما قالو 

 كالشيخ مصطفى. خالد يف كثَت م  األحياف بصوت عاٍؿ ألمحد كالشيخ عبد هللا
ة كازدادت عمقا بوفاة أمحد. كاف خالد الذم تلقى رسائل عادت ىذه الكراى

د غاضبا للغانة هتدند م  الشيخ عبد هللا كمصطفى على شكل موت أمح
 كمكرىا.
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نتعلق األمر ابلصراع الداخلي حوؿ تدمَت آماؿ خالد  ،يف احلالة الثالثة  
يف كفاة أمحد. لقد دمر ىذا ابلتأكيد آماؿ خالد يف رؤنة أمحد نعيش حياة آمنة 
كسعيدة. كاف العامل الذم تسبب يف ىذا الصراع ىو كفاة أمحد اليت دمرت 

 خالد.
سوؼ نفعل أم شيء حلمانة أمحد.  ،أخوه الوحيدألف خالد أمحد ىو   

 ،كمنها ابعاده ع  االخوة كخاصة ع  الشيخ عبد هللا كالشيخ مصطفى. أمحد
ابلطب  غلعل خالد قلقا جدا عليو. عبلكة  ،الذم نطمح إىل أف نكوف مثل أخيو

كاف خالد نعلم أف االنضماـ إىل اإلخواف سيجلب الكثَت م    ،على ذلك
 .عارض خالد أمحد بشدة كأبعده دائما ع  األخوة ،ادلخاطر. لذلك

 
عانزؾ اتخذ نصيبك م  الدنيا اي "أمحد". عانزؾ  خالد         :

طاعتك لربنا فرض، ما قلناش   ربب كتتجوز كزبلف.
حاجة. بس ربنا بيقوؿ: "كال تلقوا أبندنكم إىل 

 اذلتكم." أان أخوؾ الكبَت ك خانف عليك. 
(ٗٓ :٘ٓ – ٗٔ :ٓ٘) 

 
أحب خالد حقا أمحد. أعرب ع  رغبتو مباشرة ألمحد. قاؿ  ،  ذلكم  

خالد ألمحد أف غلد كظيفة منتظمة كأف نتزكج كننجب أطفاؿ األسرة مثل الناس 
العادنُت كنعيشوف كادلعتاد. ال تفعل أم شيء ىداـ. كاف نكفي ابلنسبة خلالد 

 أف نفعل ذلك حىت ال نسَت أمحد على خطاه.
 

الرئيسي يف فيلم جواب اعتقال حملمد سامي عند نظر  حل الصراع الباطين للشخص .ج
 سيغموند فرويد
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يف فيلم جواب  الصراع الباطٍت للشخص الرئيسي ػلتوم اجلدكؿ الثالث على حل  

س اليت نفذهتا تقاؿ حملمد سامي. عملية حل مشاكل الصراع أك آليات الدفاع ع  النفاع
 تقاؿ حملمد سامي كاليت ؽلك  العثور عليها كما نلي:اعالشخصية الرئيسية يف فيلم جواب 

 
 (Aggression) العدوان -2

كىو شكل  ،(direct aggression)العدكاف ادلستخدـ ىو العدكاف ادلباشر  
 طرنق الكشف ادلباشر ع  شخص أك موضوع إحباطب الصراعم  أشكاؿ حل 

. عادة ما نكوف ىذا النوع م  العدكاف لفظيا كليس (ٖٛ: ٕٓٔٓ، بميندنرك )
 جسداي هبدؼ أف نستجيب الضحية ادلعتدل عليو عادة.

على أمحد الذم رفض  الباطٍتأدل ىذا العدكاف ادلباشر إىل صراع خالد   
ابستمرار فكرة االبتعاد ع  األخوة. أراد خالد أف نبتعد أمحد ع  األخوة لتجنب 

العسكرم فإف أمحد حرنص على االنضماـ إىل  ،العكس م  ذلك اخلطر. على
مثل خالد. أراد أف نسَت على خطى خالد كشخص لو مركز يف جيش  اإلخوة

 اإلخواف.
، كبخ أمحد مرارا كتكرارا كصرخ فيو ابالبتعاد علم ابدلخاطرالذم  خالد  

ىت نبتعد ع  قول اإلخواف كالناس يف الداخل. صرخ بصوت عاٍؿ مرارا كتكرارا ح
 :أمحد حقا ع  قوات اإلخواف. كما يف احملادثة التالية

 
خالد         

: 
مرة  ٓٓٔعانز أعرؼ كبلمي ما بيتسمعش ليو؟ قولت

ماذا لو أمسكوا مفيش دركم عند الشيخ "مصطفى". 
 بك كألقوا بك يف السج ؟

  (ٕٔ :ٓٙ) 
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 عانزؾ اتخد نصيبك م  الدنيا اي"أمحد خالد        :

 (ٗٓ :٘ٓ) 
 

يف اجلملة األكؿ قاؿ خالد ألمحد. حاكؿ خالد أف ننقل كل مشاعره إىل  
دبٌت اراد خالد. عانز أعرؼ كبلمي ما بيتسمعش ليو"، عانز  يف اجلملة "  أمحد.

ادلعٌت العاـ للجملة ىو خالد الذم سأؿ أمحد دلاذا مل نرغب أمحد يف االستماع 
مصطفى. القياـ بذلك سوؼ نعرض أمحد  إليو. أف ال نتاب  أمحد دراسة الشيخ

 للخطر. كاف إبمكاف الشرطة اعتقاؿ أمحد ككضعو يف السج .
اتخد : الذم قاؿ مث يف اجلملة الثاين قاؿ خالد ألمحاد إبحضار آنة قرآف 

دبعٌت ال تنس ادللذات ادلعطاة يف ىذا العامل. كإف كانت ادلتعة  ،نصيبك م  الدنيا
 ال تتجاىل ادللذات يف العامل.احلقيقية يف اآلخرة. لك  

م  احلدنث نتبُت أف سبب إبعاد خالد أمحد ع  اإلخوة. أراد خالد أف  
نعيش أمحد سعيدا مثل احلياة بشكل عاـ. متزكج كلو عائلة. مل نك  خالد نرند 
أف نسَت أمحد يف طرنق خاطئ كخطَت م  خبلؿ فعل شيء خاطئ كتسخُت 

 ندنو.
شر بُت خالد كالشيخ عبد هللا كالشيخ كما كق  ىذا العدكاف ادلبا 

مصطفى. حـر خالد دائما على أمحد أف نسَت على خطاه لينضم إىل اإلخواف. 
فقد أنكر أمحد دائما كبلمو كاستمر يف االقًتاب م  اإلخواف. كما  ،كم  ذلك

رحب بذلك الشيخ عبد هللا كالشيخ مصطفى. غالبا ما ندعو كبلعلا أمحد 
أك التحدث معو فقط. خالد الذم علم هبذا كاف منزعجا لبلنضماـ إىل التجم  

 جدا يف ذىنو. الشيء الذم قاؿ إنو جيد قوبل دبعارضة أخيو األصغر.
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كونس أنك موجود اي شيخ "عبدهللا" عشاف تشهد  خالد         :
على كبلمي. قلتلك كاـ مرة ملكش دعوة ب"أمحد" 
أخواي؟ كمش عانزه ػلضرلك دركسك، بكرر كبلمي 

اـ الشيخ "عبدهللا". مش عليز "أمحد" ؽلشي يف قد
. معندنش حاجة أخاؼ عليها  طرنقي شيخ "عبدهللا"

غَته. كالدركس كالكبلـ اللي بتقوذلولو خلى سلو نركح 
 حلتة أان مش عانزىا. 

(ٖٕ :ٓٓ – ٖٕ :ٖٓ) 
 

" عشاف تشهد على   كونس أنك موجود اي شيخ "عبدهللااجلملة  
شيخ عبد هللا. صاح خالد للشيخ عبد هللا لسماع   امسعٍت ايدبعٌت  ،كبلمي
قاؿ أمحد  دبعٌت، قلتلك كاـ مرة ملكش دعوة ب"أمحد" أخواياجلملة .  كلماتو

 . هللا عبدمحد. ال أرنده أف ننضم إىل دراسة بتعد ع  ألؤلبد هللا أف ن
توجو خالد مباشرة إىل الشيخ عبد هللا كالشيخ مصطفى كأبلغ إحباطو   

ك  نرند أمحد أف نتبعو كنسقط. كاف أمحد كل ما لدنو ككاف خالد منهم. مل ن
ػلبو كثَتا. كىددىم ابإلطاحة أبمحد حىت نفقد قائدىم خالد الدجوم. عند 

رد الشيخ عبد هللا كالشيخ مصطفى على ذلك. لقد كعدكا  ،مساع هتدند خالد
ىم ألف خالد ابلنسبة ذلم فقط ىو األ ،بعدـ االقًتاب م  أمحد مرة أخرل

 ابلنسبة ذلم.
 

 (reaction formation)تشكيل التفاعل  -0
م نتخذ البشر عندما ؼلف مشاعرىم ذىي ادلواقف ال تشكيل التفاعل  

أفعاال أك ردكد أفعاؿ أك تعبَتات معاكسة دلا ننبغي عليهم  احلقيقية كنظهر
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إظهاره. تشكيل التفاعل ىو عمل دفاعي م  خبلؿ استبداؿ ادلشاعر اليت 
القلق دبشاعر معاكسة. نتم ذلك يف زلاكلة للحصوؿ على قبوؿ م  تسبب 

 (.ٖ٘: ٕٓٔٓ، ميندنركبر أك للتسًت على القلق الذم ػلدث )الشخص اآلخ
خلالد عندما رفض حبو لفاطمة. كحيث أف ىذا الرفض  تشكيل التفاعل  

، فهذا نعٍت أف ىذا حدة يف ىذا الفيلم بل نعرض مرتُتال ػلدث إال مرة كا
 ض للحب قد حدث خلالد كثَتا.الرف
د حب عميق لفاطمة. م  انحية أخرل، مل نك  لفاطمة أم حب الخل  

، لقد كرىت خالد. كثَتا ما التقى هبا خالد مث دعاىا للتحدث خلالد. يف احلقيقة
لطادلا رفضت فاطمة  ،بطرنقة كدنة كعّب ع  مشاعره ذباه فاطمة. كم  ذلك

ننفي كبلـ خالد بلهجة عالية تشَت إىل أنو ال  خالد كعاملتو بقسوة. كاف دائما
 ػلب خالد. كما ىو موضح يف احملادثة التالية:

 
بقولك إنو اي "خالد". ما سألتش نغسك أان رافضاؾ  فطمة        :

ليو؟ مافكرتش عمرؾ أف ليو حىت مابطيقش أمس  
منك كلمة؟ صدقٍت لو فكرت أكيد ىتتَت. كساعتها 

 حاجة.بس احتماؿ برضو مش ىيبقي فارقلي يف
نفرقلك أنت. على االقل شلك  تيقي بٍت أدـ طبعي، 

 مش دبليوف كش.
 "فطمة"، أان احبك. خالد         :
ىو أنت إنو؟ مابتحش؟ ماعندكش دـ؟ اي أخي ال  فطمة        :

حببك كال عمرم حبيتك كال ىحبك! كلو أنت عندؾ 
 دـ تطل  م  الباب ده كما ترجعش اتين!

 مش ىعرؼ اي "فطمة". نرتٍت كنت أقدر. :         خالد
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 (ٕٜ :ٕٚ – ٖٓ :ٕٕ) 
 

ؽلكنك أف ترل كيف تكره فاطمة خالد حقا. كؽلك   ،يف احملادثة أعبله  
كاف   ،مبلحظة ذلك م  كيف أقواؿ فاطمة القاسية كمعاملة خالد. يف الواق 

اليت   ،فاطمة خالد قد زار منزلو أبدب كدعا فاطمة للتحدث بطرنقة كدنة. لك 
فتحدثت بقسوة م  خالد  ،مل تستط  كبح غضبها ،كانت تكره خالد ابلفعل

 كطردتو.
خلالد حوؿ رفضو حبو لفاطمة ىنا  الباطٍتالصراع  حلكاف ىناؾ شكل   

إال  ،. على الرغم م  إىاانت فاطمة ككلماهتا القاسيةتشكيل التفاعليف شكل 
ػلب فاطمة كال ؽلكنو نسياهنا. كاف أف خالد ظل ىادائ كظل نقوؿ إنو ال نزاؿ 

ىذا ىو الرد ادلعاكس دلا فعلتو فاطمة بو. ظل خالد ىادائ كمل نرد على كبلـ 
فاطمة القاسي. رغم أف ىناؾ خيبة أمل يف عينيو كنظرت إىل كجهو. لكنو ال 

 نزاؿ نتصرؼ كنستجيب بشكل جيد لفاطمة ابلقوؿ إنو سيظل ػلبها.
فاطمة. على الرغم م  أنو  م د زكاج خالد بع تشكيل التفاعلكما ظهر   

كعامل خالد  ،فقد أراد الزكاج منو فجأة ،مل نك  نعرؼ سبب كرىو فاطمة كثَتا
فاطمة بلطف شدند كزكجتو. ال شيء نضر فاطمة يف عبلجها. كاف ىذا يف 

 تناقض صارخ م  ما كانت فاطمة قد عاملتو م  قبل.
 

  (Rationalization)  الرتشيد -3
تبنر الذم ػلدث يف ىذا الفيلم ىو شكل م  أشكاؿ حل الصراع ال  

الذم نوفر إجابة دلشكلة ربدث بداف  نقبلو الفرد. يف ىذه احلالة يف فيلم  الباطٍت
نتعُت على خالد أف نقرر اإلجابة على االختيار الذم قدمو أبو  ،"معرض"
 زعيم مركز مجاعة اإلخواف. ،مصعب
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يف خالد كدعاه للقاء للحدنث ع  رأل أبو مصعب اإلمكانيات   
األخوة. خطط لتغيَت موقف كموقف قيادات اإلخواف يف مصر بسبب عدـ رضاه 
عنهم. دعا خالد للعمل معو كعرض عليو خيار االنضماـ. كما يف احملادثة 

 التالية:
 اي خالد أان قررت أغَت كل القيادات ب"مصر".  أبو مصعب  :
 قيادات مُت؟ خالد         :

 طفى، توكل، هتامي، الكل. خذ كقتك،عبد هللا، مص مصعب  : بوأ
فكر كقرر كرد. ألف ضلنا البيعة قائمة على الوالء 
كالطاعة فقط.حسث أف ادلوضوع صعب شوم 

 كحساس. خذ كقتك. فكر كقرر كرد اي "خالد.
 (٘ٚ :ٓٓ – ٘ٚ :ٕٙ) 
 

كم  كاف خالد قائدا قدنرا كموثوقا للغانة. ىذا حبسب أبو مصعب.   
مل نستط  خالد أف نقرر اختياره على الفور. خالد سلطط جيد. ػلتاج إىل  ،ذلك

 كقت للنظر يف مجي  ادلزااي كالعيوب اليت سيحصل عليها.
أعطى خالد أخَتا ككاف إجابتو اختياره. كاف على استعداد للعمل م    

الذن  أبو مصعب للتخلص م  قادة اإلخواف احلاليُت. مل نك  خالد مثل أتباعو 
فهدفو أف نصل إىل  ،تعرضوا لغسيل دماغ يف اجلهاد. ليس مهوكسا ابجلهاد

منصب كنصبح شخصا مهما حىت نصبح مؤثرا يف األخوة فيما بعد. كما قاؿ 
 دمحم:

أصل "خالد" مش زم العياؿ اللي ربتيو اللي عندىم  دمحم          :
ىوس اجلهاد, كدمغهم شلسوحة. الز ده صان . اللي 

د" لو عرضوا عليو رائسة اجلهورنة عَتفضها. زم "خال
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أصلو عانز نفصل الطاككس. طاككس اإلخوة. الكل 
 نفًتج على رنشو ادللوف، كنتكلموا ع  ذكائو. 

(ٕٓ :ٕٕ) 
 

على ىذا األساس ازبذ خالد قراره كتعاكف م  أبو مصعب. ككذلك ألف   
ى شلا مكانة أبو مصعب أعلى م  مكانة الشيخ عبد هللا كالشيخ مصطف

سيساعده أكثر إذا عملوا معا. مت تسجيل أتكيد خالد إلجابتو يف زلادثتو التالية 
 م  أبو مصعب.

أان كنت متأكد إنك راح موافق. ابرؾ هللا فيك اي  أبو مصعب  :
 "خالد".

 (ٔ :ٓٗ :ٖ٘) 
 

تعززت عزؽلة خالد مرة أخرل بسبب مأساة كفاة شقيقو األصغر أمحد.   
شيخ عبد هللا كالشيخ مصطفى لتهدند خالد إذا ذبرأ معهم. قتل أمحد على ند ال

مل نشكل اخلوؼ كالتهدند على خالد. أراد خالد أكثر فأكثر قتلهم  ،كم  ذلك
 لبلنتقاـ م  أفعاؿ أخيو.

 
  (Apathetic)   الالمباالة -4

البلمباالة ىي شكل م  أشكاؿ رد فعل اإلحباط الذم نواجهو شخص   
ذا م  خبلؿ عدـ إطالة أمد ادلشكلة م  أجل إرضاء ما. نظهر رد الفعل ى

: ٕٓٔٓ، ميندنركبحرل كما لو كاف نتخلى ع  التجربة )كلك  ابأل ،الفرد
ٖٛ.) 

أم عندما كاجو صراعا  ،كجد خالد نوعا م  البلمباالة ،يف ىذا الفيلم  
كاف خالد   ،داخليا م  فاطمة. بعد أف كافقت فاطمة على الزكاج م  خالد
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تأكيد كعامل فاطمة جيدا مثل زكجتو. لك  بعد ادلأساة اليت راح سعيدا ابل
تبُت أف سبب زكاج فاطمة منو كاف فقط كقوة شرطة للبحث  ،ضحيتها أختها

ع  معلومات ع  خالد خبصوص األخوة. ىذا أساء خلالد كثَتا. بينما كاف خالد 
رلرد يف الواق  كانت  ،نتوق  الكثَت م  احلب الصادؽ م  فاطمة. كم  ذلك

 خدعة. كما نتضح م  احلدنث يف ادلشهد التايل:
 

كنت أتوقعهم مجيعنا لكنهم أخذكا حيب كاستغلوؾ.  خالد        :
أنت تتزكج الشخص الذم تكرىو أكثر م  غَتىا 

 دلساعدهتم؟ دعهم أيخذكنك. 
 (ٓٔ :ٜٔ :ٖ٘) 

 

يف سياؽ ىذا الفيلم نعلم أف خالد ػلب فاطمة حقنا. لقد بذؿ قصارل   
هده للتقرب م  فاطمة حىت تقبل حبو. بدأ م  االقًتاب منو ببطء حىت أتى ج

إىل منزلو. لك  ليس العكس م  فاطمة. فاطمة مل ربب خالد قط. كره خالد 
منذ البدانة الطلراطو يف التنظيم الذم ننتمي إليو خالد. نكره خالد ألنو تسبب 

باطو جبماعة اإلخواف. مثل استجواب خالد يف ارت ،يف مشاكل لفاطمة كعائلتها
فاطمة مل ربب خالد قط. حىت أتت الشرطة إليو كدعت فاطمة للقبض على 

 خالد خبطة لفاطمة للتظاىر حبب خالد كقبوؿ دعوة زكاجو.
أيمل خالد حقا أف رببو فاطمة مرة أخرل بقدر ما ػلب فاطمة. كم    

طمة. كاف تعاكنت فاطمة م  الشرطة م  خبلؿ حب خالد لفا ،يف الواق  ،ذلك
لكنو مل ػلاكؿ إطالة األمر ألنو كاف نعلم  ،خالد ابلتأكيد منزعجا جدا م  ذلك

أف فاطمة مل رببو منذ البدانة. خاصة اآلف بعد أف كاف لدنو أشياء كاف عليو 
 القياـ هبا لبلنتقاـ م  كفاة شقيقو األصغر.
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ا. ما كاف نفعلو خالد ىنا ىو عدـ توسي  نطاؽ عملو م  فاطمة كتركه  
كما أطلق سراح فاطمة كعاد إىل الشرطة اليت تعمل معو. نتم تصنيف ىذا على 

 أنو عمل م  أعماؿ البلمباالة.
 

  (Displacement) اإلزاحة -5

ىو شكل م  أشكاؿ الدفاع ع  النفس ؼلفف م  القلق ع   اإلزاحة  
ىذه  طرنق إخراجو م  األشياء األخرل اليت ال هتدد راحتو. عادة ما نتم تنفيذ

اآللية عندما ال غلرؤ الفرد على التعبَت ع  إحباطو م  اآلخرن  الذن  جعلوا قلبو 
الذن  ال نعتبكف مصدر  غَت مراتح، فيخرج إحباطو م  األشياء أك األشخاص

 .(ٖ٘: ٕٓٔٓ)مندركؼ،  هتدند لو
يف ىذا الفيلم مشهد حيث كجد خالد أف رجبلن آخر نقًتب م  فاطمة.   

أحب فاطمة غاضبنا لرؤنة ىذا. على الرغم م  أف فاطمة كاف خالد الذم 
نفسها مل تعًتؼ بذلك. خالد الذم رأل م  بعيد شعر أف ىذا الشخص أزعج 

 عبلقتو بفاطمة.
الشخص الذم اقًتب م  فاطمة كاف امسو سامح. ىو مدرس زميل يف   

حىت أنو زار منزؿ فاطمة  ،اجلامعة. ؼلطط للتقدـ بطلب للحصوؿ على فاطمة
 م  كالدنها.

حب خالد لفاطمة مل نسفر ع  نتائج. فاطمة ما زالت ترفض حبها.   
غضب خالد الذم شعر ابالستياء يف قلبو كجعل سامح موض  إحباط. عبلكة 

فقد رأل سامح نقًتب م  فاطمة. لذلك خرج خالد ع  حدكده يف  ،على ذلك
قيد اليدن  ربونل إحباطو إىل سامح. أخذ سامح رىينة كضربو. مث أمسكها م

 كىددىا بعدـ االقًتاب م  فاطمة مرة أخرل.
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قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ال نبي  الرجل على بي  أخيو كال  خالد         :
ؼلطب الرجل على خطبة أخيو إال أف أيذف لو. كأان ـ 

 .أذنتلكش اي دكتور
(ٗ٘ :ٖٛ -ٗ٘ :ٗ٘) 
منها حاجة بتجرم على  العياؿ الصغَتة دلا بيتاخد خالد         :

أىاليها تعيط. أان دلا كاف بيتاخد حاجة بتاعيت كنت 
بكسح اللي خدىا مٍت. كنت عانز أعرؼ فيك زايدة 
عٍت؟ طلعت أقل مٍت بتكبَت. قسمأ دب  رف  السماء 
ببل عمد، لو حىت فكرت فيها، مش ىجيتك 
لوحدؾ، ىجيبك أنت كمك كأبوؾ كأخواؾ أألبنات 

 .كعلشبهم م  غَتؾربت رجلي ىنا ماط. 
(ٗٙ :ٔٓ – ٗٚ :ٔٗ) 
 

نظهر يف احملادثة خالد الذم نقـو بتسرنب أك منفذ لسامح. إما جسداي   
ا. نهدد سامح إذا عاد إىل  أك م  التهدندات اللفظية. مل نعتب سامح هتدندن

 فاطمة سيقتل سامح بعد ذلك.
 

  (Fantasy) يالاخل -6
بعض األشخاص الذن   ،نها الناساخلياؿ ىو أحد احللوؿ اليت نبحث ع  

لدنهم مثل ىذه ادلشاكل ادلكدسة أك زلبطوف م  مشاكلهم. عادة ما نعتقد ىذا 
الشخص أنو فقط م  خبلؿ دخوؿ العامل الغٍت سيجد حبل نرضي عقلو. بدال 



ٙٔ 
 

 

لكل  م  البحث ع  حلوؿ حقيقية يف احلياة الواقعية. ىذا ابلطب  ؼلتلف
 (.ٜٖ: ٕٓٔٓ، ميندنركب)شخص حسب أفكار كخياؿ كل شخص 

الذم غالبا ما نستخدـ اخلياؿ كشكل م   ،نظهر خالد ،يف ىذا الفيلم  
ة. كاف الصراع ىو أف حبو لفاطمة مل ننقل. أحب الباطنيأشكاؿ حل صراعاتو 

 خالد فاطمة منذ الطفولة حىت اآلف.
ف لقد كاف خياؿ خالد ىنا أنو جعل صور فاطمة كمحاكر لو أك رفيقتو. كاعتب أ

التحدث إىل صور فاطمة ىو نفسو التحدث إىل فاطمة احلقيقية. ىذا كما ىو 
 موضح يف االقتباس التايل:

 
عشت عمرم كلو حبكي لصور. ال تضحكي. كأان يف  خالد        :

ابتدائي كنت حبكي لدم. كيف إعدادم كنت حبكي 
لدم. كأان يف اثنوم، كيف اجلامعة.كدلويت. زبيلي مش 

بة الصور اللي كنت حبكيو عارؼ أحكي لصاح
للصور. أصل اللي بيٍت ك بُت الصور دم حكاايت 
حكيتها يف اسنُت اي "فاطمة". نفسي أحكيهالك 

 دلوقت.
  (ٓٔ :ٕٓ :٘ٓ – ٓٔ :ٖٓ :ٜٓ) 

 

قاؿ خالد إنو ربدث دائما إىل صورة فاطمة كاعتبىا  ،يف ىذا االقتباس  
ة فاطمة االبتدائية كاإلعدادنة فاطمة. لدنو صور سلتلفة لفاطمة. بدءا م  مدرس

كالثانونة كالكلية كالصور احلالية. قاـ خالد بعمل ىذه الصور كأصدقاء للتحدث 
معهم إللقاء كل الشكاكل يف حياتو. كىذا نشمل مشاعره ذباه فاطمة. أخب كل 
األشياء اليت مر هبا كاليت ال نستطي  أف نقوذلا لآلخرن  أك لفاطمة نفسو يف 

 الصور.
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ء خياؿ خالد ىنا ألنو مل نك  لدنو أصدقاء أك رفقاء ليكوف مكاان جا  
. لقد زبيل أف الباطٍتقاـ بعمل صورة ألحبائو كحل لصراعو  ،للشكول. لذلك

قدـ حبل مل  ،األمر شلاثل للتحدث م  فاطمة احلقيقية. م  خبلؿ القياـ بذلك
ىي فاطمة نفسها نستط  ربقيقو يف احلياة الواقعية. على افًتاض أف صور فاطمة 

 اليت تستم  إىل قصة حياهتا كاملة.
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 الباب الرابع
 اخلالصة واالقرتاحات

 اخلالصة .أ
 على االستنتاجات التالية:اخلبلصة بعد ربليل كمناقشة نتائج البحث مت 

اطٍت للشخص الرئيسية يف شكل أدكار بُت اذلونة كاألان كاألان الصراع الب -1
الرغبة يف محانة أختو م  اخلطر  ىي . اذلونة للشخص الرئيسيفائقةال

احملدؽ كالرغبة يف قتل قادة اجلماعات األخونة الذن  قتلوا أخيو. األان 
 الذم الفائقةاألان  .كىي األان للتعبَت ع  حبو لفاطمة  للشخص الرئيسي

قرارا ابختيار خيار  سيالرئي أخذ الشخصعندما  ؽلتلكو الشخص الرئيسي
 .مليء ابدلخاطر كالعواقب

عوامل الصراع الباطٍت للشخص الرئيسي يف فيلم جواب اعتقاؿ حملمد  -2
سامي ننقسم إىل قسمُت، كعلا العوامل الداخلية كالعوامل اخلارجية. أييت 

طٍت م  مشاعر الشخص الرئيسي. العامل الداخلي كراء ظهور الصراع البا
تصنيف العاتفة يف الشخص الرئيسي ىو احلب. حب ألخو كحب 
حلبيبتو. العوامل اخلارجية اليت زبتبه الشخص الرئيسي أييت م  أشخاص 
آخرن . تشمل العوامل اخلارجية احلزف على خيانة أحبائو، كالكراىية لقادة 

أمحد نسبب يف الشعور  االسكرنة االخوة الذن  قتل أخو أمحد، كمقتل
 ابلذنب يف الشخص الرئيسي.

للشخص الرئيسي يف فيلم جواب اعتقاؿ حملمد سامي باطٍت حل الصراع ال -3
البلمباالة، االزاحة،  نتكوف م  العدكاف، التشكيل التفاعل، الًتشيد،

التشكيل  ،العدكاف يف شكل تقدًن شكول إىل الشخص ادلعٍت .كاخلياؿ
عاكسة للمعاملة السيئة ادلتلقاة، الًتشيد يف شكل التفاعل شكل ردكد م

قرار التعاكف م  أبو مصعب، البلمباالة يف شكل استقالة كمل نعد نهتم دب  
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ػلب، االزاحة يف شكل البحث ع  شيء إلطبلؽ الطاقة السلبية خليبة 
أملو، كاخلياؿ يف شكل زبيل كنعتب سرد القصص على الصور مثل سرد 

 القصص لشخص حقيقي.
 

 االقرتاحات .ب
 نستند م  اخلبلصة السابقة نرند الباحث أف نقدـ االفًتاحات كىي مانلي

أف نتمك  م  تقدًن نظرة اثقبة لؤلحداث اليت ؽلك  أف البحث  مأموؿ  -1
، حىت نتمكنوا م  معرفة كيفية توق  مجي  صراعات ابطنية تؤدم إىل ظهور

 صراعات ابطنية.إىل  ادلشكبلت اليت تؤدم
حليل  لتوسي  معرفة التطٍتاحوؿ موضوع الصراع الب حبث متقدـ مطلوب  -2

 يف طٍتاالب، ؽلك  إجراء حبث حوؿ الصراع النفسي األديب. يف ادلستقبل
 األعماؿ األدبية األخرل.
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 قائمة ادلصادر وادلراجع
 دراادلص

 نتفليكس.. ٕٚٔٓفيلم،  السبكي. حملمد سامي. جواب اعتقاؿ
 

 ادلراجع العربية
. الصراع البطٍت لشخصية الرئيسية يف ركانة حكانة حب لغازم (ٕٛٔٓ)شافيانيت. 

حبث جامعي.  القصئييب )دراسة ربليلية سيكولوجية أدبية عند سغموند فركند(. 
 اىيم األسبلمية احلكومية ماالنج.جامعة موالان مالك إبر  

الصراع الباطٍت لشخصية حسناء ّف ركانة . (ٕٕٓٓ)أمحد فؤاد. ، عرفاف الدن 
. حبث جامعي. جامعة موالان نوميدكس: أان العاشق السيء احلظ ليسم  حس  
 مالك إبراىيم األسبلمية احلكومية ماالنج. 

. حبث قصيدة لنزار قباينالنفسي يف احلب يف  . الصراع(ٕٕٓٓ)الصلحى، زىرة. 
 جامعي. جامعة موالان مالك إبراىيم األسبلمية احلكومية ماالنج. 
صراع نفسي زليخاء ك راضية يف مسرحية "زليخاء . (ٕٕٓٓ)اجلميل، صفح.  

. حبث جامعي. جامعة موالان األعدؿء ىنا" ليسر اإلحياء إلياس عند فيلهم ككندت
  االنج.مالك إبراىيم األسبلمية احلكومية م 

يب يب سي (. ٕٕٔٓ. )أبو ترنكة ؼلسر الطع  يف إدراجو على "قوائم اإلرىاب" دبصر
  .عريب 

  يب يب سي(. ٜٕٔٓإدارة ترامبتعمل على تصنيف اإلخواف ادلسامُت "منظمة إرىابية".)
 نرج  م عريب.  

48110784-https://www.bbc.com/arabic/middleeast 
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 لسرية الذاتيةا
 

ـ. زبرج يف  ٜٜٛٔم  أبرنل  ٕٛكلد يف جاكرات اترنخ  دمحم شهراين
. مث التحق إىل مدرسة ٕٓٔٓ سنة ٖدرسة اإلبتدائية كاليعاابنغ ادل

ـ. مث  ٖٕٔٓ دار النجاح جاكرات كزبرج فيها سنةادلتةسطة معهد 
 مدرسة الثنونة معهد دار النجاح جاكرات كمت دراستو فيها التحق إىل

ـ. التحق دراستو إىل جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية  ٕٙٔٓسنة 
 ـ. ٕٕٔٓحصل على درجة ابلكالورنوس يف قسم اللغة العربية كأدهبا سنة  ماالنج حىت 

 


