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ُعُفوا َوَما وََكأَيِّْن ِمْن َنِبيِّ قَاَتَل َمَعُه رِبِّيُّوَن َكِثرٌي َفَما َوَهُنوا ِلَما َأَصابَ ُهْم يف َسِبيِل اَللِّ  َُ  َوَما 
بُّ الّصاِبرِينَ   (341)ال عمران:  اْسَتَكانُوا َواَلّلُ ُيُِ

    
“Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari 

pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak (menjadi) lemah karena bencana yang 

menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat, dan tidak pula menyerah 

(kepada musuh) dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar (Ali Imron: 

146)” 
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 إهداء
 

 هذا البحث اجلامعي إىل: أهدي
 أمى إندنع سوسيياىن و أىب حممد أغوس سورنطو اللذان ربياىن باإلخالص ورمحة

 أخى صغري احملبوب 
 أساتذتى وأستذاتى احملرتمني واحملبوبني

 أصحاىب يف قسم اللغة العربية وأدهبا
 معهد الرمحانأصحاىب يف 

 أصحاىب من غريفز املناسبني
 أصحاىب الذين ال ميكن أن أذكر كلهم

 وإىل أخى يوغى أرض أردتىي
 

 عسى هللا أن يطول عمرهم وعافيهم ويسهل أمورهم
 ومجيع أهلي على دعائهم للنجاح يف مجيع أمورى وخاصة يف احلياة والتعليم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 و
 

 توطئة

بلسان عريب مبني، والصالة والسالم على رسول هللا احلمد هلل الذي أنزل القرآن 
سيدنا حممد صلى هللا عليه وسلم العريب املبني. ومن اهتدی بسنته ودعا بدعوته إىل يوم 

 الدين. وعلى آله وأصحابه أمجعني، أما بعد.

ع " لصراع اأقول محدا هلل وشكرا إىل هللا بعونه ومتت كتابة هذا البحث اجلامعي مبُو
شخصية لنجيب حمفوظ على أساس منظورة النفسىى القصرية "حيانة يف الرسائل" يف قصة ال

. وتتقدم الباحث أمجل الشكر "( )دراسة األدب النفسى(Lewin Kurtليوين كورت )
والتقدمي إىل الذين كانوا هلم فضل يف إمتام هذا البحث ومل يبخلوا أحدهم بشيئ طلبت، 

 منهم:

، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم بن كمدير زين الدفضيلة األستاذ الدكتور  .3
 اإلسالمية احلكومية مباالنج.

ا مالك جامعة موالن العلوم اإلنسانية، عميد كلية حممد فيصلفضيلة الدكتور  .2
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

ة العلوم اإلنسانية وعدهبا كليقسم اللغة العربية  ، رئيسعبد الباسط فضيلة الدكتور .1
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

اللغة  يف األكادميكى بقسماملشرف ، عبد الرمحان املاجستريفضيلة الدكتور  .4
العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

 .االنجاحلكومية مب
 دينأرشذا البحث، الذي فضيلة األستاذ حممد أنوار فردوسى كمشرف يف ه .5

ووجهت خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت 
اإلنتهاء منه، قلم تبخل بعلمه يوما عن مساعدة البحث وتوجيهه، فله مين 

 خالص الشكر والتقدمي، ومن هللا العظيم الثواب واجلزاء.



 

 ز
 

، املعلم األول ندانع سوسيياىنإوأمي  أغوس سورنطوفضيلة الوالدين احملبوبني، أيب  .1
 يف حياة الباحث منذ والدهتا حىت تصل إىل عمرها اآلن.

مجيع األساتذة واألستاذات من املدرسة االبتدائية حىت اجلامعة يف قسم اللغة  .0
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  العلوم اإلنسانيةكلية وأدهبا  العربية 

موا من العلوم احلكومية مباالنج. فلهم مينِّ كل  الشكر والتقدمي على ما قدِّ
 واملعارف والتشجيع وجزاهم ا هللا عينِّ خري اجلزاء.

م بالشكر والتقدمي لكل الزمالء والزميالت يف البيت ويف اجلامعة و  .0  يففإنِّين أتقدِّ
م جامعة موالنا مالك إبراهينسانية علوم اإلالكلية وأدهبا  اللغة العربية  قسم

ة، مباالنج على إرشاداهتم وتوجيهاهتم وتعليقاهتم يف املناقش اإلسالمية احلكومية
وعلى دعمهم وتشجيعهم لنا على إمتام هذا البحث وأمتىن هلم دوام النجاح 

 والتوفيق.

، أسعدكم هللا يف 2123سنة  حث بعون هللا وتوفيقه يف شهر ديسمربمت هذا الب
 وهللا ويلِّ التوفيق واهلداية.الدارين وأشكركم جزيل الشكر على اهتمامكم وكرمكم 
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 مستخلص البحث
يب حمفوظ. سائل" لنجر راع يف قصة القصرية "حيانة يف الأنندا سورنطو حممد. الص إحسان،

( )دراسة األدب Lewin Kurtعلى أساس منظورة النفس الشخصية لوين كورت )
النفس(. البحث العلمى، قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية العلوم اإلنسانية، جامعة 

 يماالنج. املشريف: جممد أنوار فردوسموالنا مالك إبراهم اإلسالمية احلكومية 
 املاجستري.

 . ائل""خيانة يف الرس الصراع، النفس الشخصية، قصة القصريةالكلمات الرئيسية: 
  

 

بب ميكن أن ُيدث الصراع بس .الصراع هو حدث نواجهه غالًبا يف احلياة اليومية
الغرية االجتماعية ، والغرية واحلسد ، والكراهية ، واملساكن الفاخرة ، والوظائف غري املناسبة 
، واملال ، واملوقع ، والسلطة ، وأكربها هو احلس العاطفي الذي هو الدافع الرئيسي حلدوث 

هذا التفسري ، ميكن القول أنه من خالل الصراع ميكن أن يغري احلالة النفسية  الصراع. من
وهناك قصة قصرية حتتوي على صراع نفسي ، وهي القصة القصرية  .للشخص وشخصيته

لنجيب حمفوظ قصة "خيانة يف الرسيل" ، واليت حتكي عن شخصية تغار على حبيبها أثناء 
فسية يف بإجراء حبث حول الصراعات الن باحثال انفصاهلا فتعاين من صراع نفسي. يهتم

 القصة القصرية "خيانة يف الرسيل" لنجيب حمفوظ.
ما هو شكل الصراع الثقايف ( 3ُيتاج إىل مشكلة البحث هي:  من هذه اخللفية ،

ما أسباب الصراع الثقايف ( 2، الوارد يف القصة القصرية "خيانة يف رسائل" لنجيب حمفوظ؟
كيف حتل مشكلة الصراع يف ( 1، القصرية "خيانة يف رسائل جنيب حمفوظ"؟يف القصة 

 .القصة القصرية "خيانة يف رسائل" لنجيب حمفوظ؟
لرسائل" نة يف االصراعات يف قصة القصرية "حيا ةفعر مل( 3أهداف هذه البحث هي: 

جيب نأسباب الصراعات يف قصة القصرية "حيانة يف الرسائل" ل ةفعر مل( 2لنجيب حمفوظ، 



 

 ط
 

 املشكلة الصراعات يف قصة القصرية "حيانة يف الرسائل" لنجيب وللاحل ةفعر مل( 1حمفوظ، 
 حمفوظ.

ه حيث تستند البيانات الواردة يف هذدم نوعا من هذا البحث نوعًا و وصفاً خاست
وع. املصدر الرئيسي للبيانات يف هذا  الدراسة إىل التعبريات أو األقوال اليت تشرح املُو

و القصة القصرية "خيانة يف الرسيل" لنجيب حمفوظ وتستخدم الوثائق والكتب البحث ه
واجملالت واملقاالت كمصادر للبيانات الداعمة. تقنية اجلمع يف هذا البحث هي يف شكل 
تقنيات القراءة وتدوين املالحظات. استخدمت تقنية حتليل البيانات يف هذه الدراسة 

ض ، وهي: تقليل البيانات ، ومجع البيانات ، وعر  تفسري البيانات ومرت بثالث مراحل
 البيانات.

شكاًل من أشكال الصراع يف القصة  30( 3: باحثنتائج هذه الدراسة وجد ال
أنواع من االقرتاب من  1القصرية "خيانة يف الرسيل" مقسمة إىل ثالثة أجزاء ، وهي: 

مجل  0( هناك 2راع تقرتب ، أنواع من الص 5أنواع من الصراع بعيًدا. ، و  0الصراع ، و 
مجل تشري إىل  2مجل تشري إىل وجود قوة غري بشرية ، و  1تسبب الصراع وتنقسم إىل: 

مجل هي شكل من أشكال حل النزاع ، مقسمة إىل ثالثة  0( هناك 1قوة التشجيع. 
مجل تشري إىل هتدئة التوتر ، ومجلة واحدة تشري إىل امللل ، ومجلتان  5أشكال ، وهي: 

 ريان إىل خمرج عاطفي.تش
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Conflict is an event that we often encounter in everyday life. Conflicts can 

occur due to social jealousy, jealousy and envy, hatred, luxurious residences, 

inappropriate jobs, money, position, power, and most importantly, emotions that 

are the main triggers for conflict. From this explanation it can be said that through 

conflict can change one's psychological state and personality. There is a short story 

that contains psychological conflict, namely the short story 'Khiyanah fi ar-Rasail' 

by Najib Mahfudz, which tells of a character who is jealous of his lover during his 

separation so he experiences psychological conflict. Researchers are interested in 

conducting research on psychological conflicts in the short story 'Khiyanah fi ar-

Rasail' by Najib Mahfudz. 
The problem is formulated in the form of: 1) What is the form of conflict 

found in the short story 'Khiyanah fi Rasail' by Najib Mahfudz ?; 2) What is the 

cause of the conflict in the short story ‘Khiyanah fi Rasail’ by Najib Mahfudz ?; 3) 

What is the form of conflict resolution in the short story ‘Khiyanah fi Rasail’ by 

Najib Mahfudz ?. 
The objectives of this study are to: 1) determine the form of conflict in the 

short story 'Khiyanah fi ar-Rasail' by Najib Mahfudz; 2) knowing the causes of 

conflict in the short story 'Khiyanah fi ar-Rasail' by Najib Mahfudz; and 3) knowing 

the resolution of conflicts in the short story 'Khiyanah fi ar-Rasail' by Najib 

Mahfudz. 

The type of this research is a descriptive qualitative research in which the data 

in this study are based on expressions or utterances that explain the subject matter. 

The main data source in this study is the short story 'Khiyanah fi ar-Rasail' by Najib 

Mahfudz and uses documents, books, journals and articles as sources of supporting 

data. The collection technique in this research is in the form of reading and note-

taking techniques. The data analysis technique in this study used data interpretation 

and three stages, namely: data reduction, data collection, and data presentation. 

The researchers found: 1) 18 forms of conflict in the short story 'Khiyanah fi 

ar-Rasail' are divided into three parts, namely: 6 types of conflict approaching-

close, 7 types of conflict away-away, and 5 types of conflict approaching away, 2) 

there are 8 sentences that cause conflict and are divided into: 6 sentences which 

indicate the existence of non-human strength, and 2 sentences which indicate the 

power of encouragement. 3) there are 8 sentences that are a form of conflict 

resolution, divided into three forms, namely: 5 sentences that indicate tension 

subsides, 1 sentence that indicates boredom, and 2 sentences that indicate emotional 

outlet. 
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Konflik merupakan sebuah kejadian yang sering kita jumpai dalam kehidupan 

sehari-hari. Konflik dapat terjadi dikarenakan oleh kecemburuan sosial, iri hati dan 

dengki, kebencian, tempat tinggal mewah, pekerjaan yang tidak pantas, uang, 

jabatan, kekuasaan, dan yang paling besar adalah rasa emosi yang menjadi pemicu 

utama dalam terjadinya konflik sehingga konflik dapat merubah keadaan psikis 

seseorang. Terdapat sebuah cerpen yang mengandung konflik psikologi yaitu 

cerpen ‘Khiyanah fi ar-Rasail’ karya Najib Mahfudz, menceritakan seorang tokoh 

yang cemburu dengan kekasihnya selama masa perpisaha sehingga mengalami 

konflik psikologi. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini berupa: 1)Bagaimana bentuk konflik 

yang terdapat dalam cerpen ‘Khiyanah fi Rasail’ karya Najib Mahfudz ?; 2)Apa 

penyebab terjadinya konflik dalam cerpen ‘Khiyanah fi Rasail’ karya Najib 

Mahfudz ?; 3)Bagaimana bentuk penyelesaian konflik dalam cerpen ‘Khiyanah fi 

Rasail’ karya Najib Mahfudz ?. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk: 1) mengetahui bentuk konflik dalam 

cerpen ‘Khiyanah fi ar-Rasail’ Karya Najib Mahfudz; 2) mengetahui penyebab 

terjadinya konflik dalam cerpen ‘Khiyanah fi ar-Rasail’ Karya Najib Mahfudz; dan 

3) mengetahui penyelesaian konflik dalam cerpen ‘Khiyanah fi ar-Rasail’ Karya 

Najib Mahfudz. 

 Jenis penelitian ini berupa penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang mana 

data dalam penelitian ini berbasis ungkapan atau tuturan yang menjelaskan pokok 

permasalahan. Sumber data utama dalam penelitian ini berupa cerpen ‘Khiyanah fi 

ar-Rasail’ Karya Najib Mahfudz dan menggunakan dokumen, buku, jurnal serta 

artikel sebagai sumber data pendukung. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini 

berupa teknik baca dan catat. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan interpretasi data dan melalui tiga tahap yaitu: reduksi data, 

pengumpulan data, dan penyajian data. 

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu peneliti menemukan: 1) 18 bentuk 

konflik dalam cerpen ‘Khiyanah fi ar-Rasail’ dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 6 

konflik jenis mendekat-mendekat, 7 konflik jenis menjauh-menjauh, dan 5 konflik 

jenis mendekat menjauh, 2) terdapat 8 kalimat yang menjadi penyebab terjadinya 

konflik dan dibagi menjadi: 6 kalimat yang menandakan adanya kekuatan non 

manusia, dan 2 kalimat yang menandakan adanya kekuatan dorongan. 3) terdapat 8 

kalimat yang menjadi bentuk penyelesaian konflik, terbagi menjadi tiga bentuk 

yaitu: 5 kalimat yang menandakan ketegangan mereda, 1 kalimat yang menandakan 

adanya kejenuhan, dan 2 kalimat yang menandakan pelampiasan emosional.  
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 الباب األول

 قدمةامل

 خلفية البحث -أ
سينشأ الصراع يف نظام . غالًبا يف احلياة اليومية اإلنسان الصراع هو حدث واجه

لكل إنسان احلق يف  .للمجتمع أو ما يعرف عموًما بالتقسيم الطبقيالطبقة االجتماعية 
وفًقا لرأي ويرب  .النضال من أجل موقعه يف التقسيم الطبقي حىت ُيصل على طبقة أعلى

عي ، وصراع جمتم -، هناك تقسيم إىل النوع املثايل للعالقة االجتماعية ، أي: تقليدي 
كل نوع من العالقات االجتماعية هو القوة اجتماعي ، وترابط حيث العنصر األساسي ل

، وهي القوة يف ثالثة أقسام ، وهي: السلطة القائمة على الكاريزما. شخص ما ، والسلطة 
 ..(Susan  ،2131 :42الرمسية القانونية الرمسية )التقليدية التقليدية ، والسلطة القانونية 

، ميكن أن ُيدث الصراع بسبب الغرية االجتماعية ، والغرية واحلسد  Williamوفًقا 
، والكراهية ، واملعيشة الفاخرة ، والعمل غري املناسب ، واملال ، واملوقع ، والسلطة ، 
واألهم من ذلك الشعور بالعاطفة اليت هي الدافع الرئيسي حلدوث الصراع. وباملثل مع 

قافة حبيث نشأ بسبب املشاعر العاطفية وعدم االرتياح للثالصراعات الثقافية اليت ميكن أن ت
تصبح أساًسا لظهور الصراع. ذكر داهريندورف أن النزاعات اليت تنشأ يف اجملتمع 
االجتماعي ليست فقط بسبب السلطة واملال ، ولكن ميكن أن حتدث من جوانب أخرى 

لنفسية أن يغري احلالة امن هذا التفسري ميكن القول أنه من خالل الصراع ميكن  خمتلفة
 .(140-140: 2113، وآخرون ،  Setiadi) للشخص وشخصيته
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احلديث عن علم النفس ، بالطبع ، ال ميكن فصله عن علم النفس أو العلم الذي 
يدرس حالة روح اإلنسان. وفًقا ليامتان الذي قال إن علم النفس له استمرارية وظيفية مع 

روح البشرية. يكمن االختالف يف الدراسة ، إذا كان األدب الذي يدرس كالمها حالة ال
األدب يفحص حالة النفس البشرية يف خيال أو خيال ، فإن علم النفس يفحص حالة 

 (.Rockhan ،1990: 43النفس البشرية يف الواقع أو الواقعية )

تأيت الشخصية نفسها من "الشخصية" يف اللغة اإلجنليزية أو يشار إليها عادًة باسم 
"الشخصية" واليت تعين قناًعا أو قناًعا أو شخصية. لذا فالشخصية هي سلوك فريد للفرد 

(Sujanto ،1997: 10.) 

من هذا التفسري ميكن القول أن علم نفس الشخصية هو علم نفسي يدرس شخصية 
 (.Walgito ،2003: 8اإلنسان بشكل خاص من عدة جوانب مثل أنواع الشخصية )

ة الشخصية اليت استخدمها الباحث على التغريات يف شخصيتركز نظرية علم نفس 
وانفعاالت الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية "خيانة يف رسائل" لنجيب حمفوظ. النظرية 

ح أن  Lewin Kurt ليوين كورتس الشخصية ل ناملستخدمة هي نظرية علم نف واليت تُو
العالقة  لية واخلارجية بسببالشخصيات الفردية ميكن أن تتغري بسبب الدوافع الداخ

اهليكلية بني البشر والبيئة ، حبيث يتغري السلوك البشري من وقت آلخر ومن موقف إىل 
 (.4: 2130 ل ،و آخر )نق

لذلك ، يف قصة جنيب حمفوظ القصرية بعنوان `` خيانة يف رسائل '' ، هناك صراع 
شخصيته عواطف الشخص و  أثارته الظروف البيئية وميكن أن يؤثر األشخاص اآلخرون على

، مما جيعل الباحثني مهتمني بالبحث يف القصة القصرية باستخدام هنج كورت لوين. نظرية 
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علم نفس الشخصية ألنه يقال يف نظرية لوين أن الظروف البيئية ميكن أن تؤثر على 
 (.46: 3663 ،وآخرون أمحدىشخصية الشخص )

 أسئلة البحث -ب
املشاكل اليت ستكون أساس املناقشة يف هذه الدراسة. يف هذا القسم ُيتوي على 

 هناك نوعان من الصيغ ومها:

ما هو شكل الصراع الثقايف الوارد يف القصة القصرية "خيانة يف رسائل" لنجيب  -1
 حمفوظ؟

 ما أسباب الصراع الثقايف يف القصة القصرية "خيانة يف رسائل جنيب حمفوظ"؟ -2

 وظ؟قصة القصرية "خيانة يف رسائل" لنجيب حمفكيف حتل مشكلة الصراع يف ال  -1

 البحث هدافأ -ج
الث ثهدف البحث فرعي ُيتوي على أهداف هذا البحث واليت يوجد فيها 

 :ف ، وهماهدأ

الصراعات يف القصة القصرية  أشكال ملعرفة هدفت هذه الدراسة إىل دراسة -3
 "خيانة يف رسائل" لنجيب حمفوظ.

يانة يف القصة القصرية "خ اتعلى أسباب الصراع ةعرفملهدفت هذه الدراسة  -2
 يف رسائل" لنجيب حمفوظ.

خيانة يف القصة القصرية " اتمشكلة الصراع وللاحل ملعرفةيهدف هذا البحث  -1
 يف رسائل" لنجيب حمفوظ.
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 فوائد البحث -د
أما بالنسبة لفوائد هذا البحث من الشرح أعاله ، فإن هذا البحث له فوائد نظرية 

 :ستعرض على النحو التايلوعملية 
 الفوائد النظرية -3

أن يكونوا قادرين على املسامهة  الفوائد النظرية ، يأمل الباحث من حيث
 باألفكار وإُافة املفاهيم والنظريات على شكل:

 .ُايف ألي شخص يدرس الصراع بنهجة نضرية علم نفس الشخصيةكمرجع إ  (أ
 كمرجع إُايف ملن يدرس كائنات القصة القصرية العربية.  (ب

كمساهم يف املسامهات يف دراسة علم اجتماع األدب ، وخاصة يف نظرية ج(   
 .وين كورتيل

 الفوائد العملية -2
 أما عن الفوائد العملية املتوقعة من هذا البحث فهي كاآليت:

 عن اجلامعة أ(
 املتوقع أن تكون قادرة على:أما بالنسبة لبيئة اجلامعة فمن 

 ( إُافة مراجع ألحباث الصراع الثقايف يف حتليل القصة العربية القصرية.3
،  فسمعة فيما يتعلق بدراسة علم الن( إُافة البصرية واملعرفة لبيئة اجلا2

 .النفس الشخصية لليوين كورتوخاصة يف نظرية 
 .نفسبعلم الدراسات علم الكزية اخلاصة ( إُافة إىل مقتنيات املكتبة املر 1

 . للكليةب
الفوائد املتلقاة ألعضاء هيئة التدريس يف العلوم اإلنسانية من هذا 

 البحث هي كما يلي:
لشخصية نفس ا يف دراسة علم لرؤى املتعلقة بالصراعات( إُافة املراجع وا3

 .لليوين كورت
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نفس  ظريةلن( إُافة إىل جمموعة مكتبة الكلية حول الدراسة السوسيولوجية 2
 .الشخصية لليوين كورت

 ج. للباحثني أو الطالب
 أو الطالب اآلخرون هي كما يلي: باحثالفوائد اليت حصل عليها ال

جة علم نفس بنه صرية يف دراسة الصراعات( زيادة املعرفة واخلربة وكذلك الب3
وع القصص القصرية العربية. الشخصية  يف مُو

 أو الطالب إلجراء البحوث.( زيادة الدافعية لدى الباحثني 2
نهجة ب اآلخرين حول أشكال الصراع( توفري املعلومات للباحثني أو الطالب 1

 يف القصص القصرية العربية.علم نفس الشخصية 
 حدود البحث -ه

حتديد املشكلة هو جهد الباحث لتاليف املخالفات والتوسع يف املشكلة الرئيسية 
ود يف املناقشة من أجل حتقيق أهداف البحث. القيحبيث ميكن توجيه البحث وتسهيل 

 هذا البحث هي كما يلي:
 .الصراعات بنهجة علم نفس الشخصية باحثُيلل ال -3
 .نفس الشخصية لليوين كورت حبثًا بناًء على منظور نظرية باحثأجرى ال -2
للدراسة  كهدف  " خليانة يف رسائل"بدراسة القصص القصرية  اكتفت الباحث -1

 ية.البحث
 ابقةالس الدراسات -و

تضمن البحث الفرعي السابق العديد من الدراسات املتعلقة بالبحث الذي أجرته 
ها  الباحثة. يف هذه احلالة وجد الباحث عدة دراسات تتعلق بالصراع الثقايف سيتم عُر

 على النحو التايل:

عنوان "الصراع الثقايف احمللي يف اجملتمع حتت ال (Gobang)حبث أجراه غوبانغ  -3
ذه جبزيرة فلوريس )حتليل للتواصل بني الثقافات(" والذي يناقش فيه االستنتاج يف ه
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الدراسة الصراعات الثقافية اليت حتدث يف سكان جزيرة فلوريس بسبب حدث 
ت االتواصل بني األعراق واالستيعاب الثقايف يف جزيرة فلوريس ، مما أدى إىل صراع

ون استيعاب الثقافة احلديثة مع أولئك الذين ال يزالون  بني أولئك الذين يعاُر
 (.Gobang ،2014: 3) متمسكني بثقافتهم األصلية

بعنوان "النقد االجتماعي يف شعر"  (Nuransyah)البحث الذي أجراه نورانسيه -2
من أغوين إفريقية "حملمد الفيطوري )دراسة علم اجتماع األدب( ، تصف 
استنتاجات هذه الدراسة املشكالت االجتماعية اليت حتدث يف قصيدة" من أغوين 
إفريقية ". تغطية املشاكل السياسية واالقتصادية والتعليمية والثقافية واألخالقية 

(Nuransyah ،2136 :4.) 
بعنوان "حتليل الصراع االجتماعي يف القصة القصرية"   (Huda)حبث أجرته هدى  -1

ليلة الزفاف "لنجيب الكيالين )مقاربة لويس كوزر االجتماعية لألدب(. تضمنت 
االستنتاجات يف هذه الدراسة أنواع الصراعات االجتماعية يف القصة القصرية "ليلة 

ي الواقعي ( الصراع االجتماع3الزفاف" لنجيب الكيالين على النحو التايل: 
( الصراع االجتماعي غري الواقعي. 2)الشعور العدائي والسلوك العدائي( ، و 

( 2( االختالفات بني األفراد واألفراد اآلخرين. 3أسباب الصراع االجتماعي هي: 
 (.Huda، 2019: 10( االختالفات يف املصاحل )1االختالفات يف اخللفيات ، و 

ان "الصراع بني األعراق من خالل تعزيز بعنو  Hemafitriaالبحث الذي أجرته  -4
البصائر متعددة الثقافات". االستنتاجات يف هذه الدراسة هي: ملنع الصراع يف 
جمتمع ميمباوة ، من الضروري تطوير رؤى متعددة الثقافات تشمل مجيع مكونات 
اجملتمع سواء من اجملتمع نفسه ، وقادة اجملتمع ، والقادة الدينيني ، واملدارس ، 
واحلكومة. ميكن أن يتم تطوير هذه الرؤية متعددة الثقافات من خالل ثالثة تقوية 

( موجه حنو التكامل االجتماعي أو التفاعل الذي 3متعددة الثقافات ، وهي: 
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( موجه حنو تعاون جيد بني اجملتمعات الدينية 2يتميز جبهود خللق تواصل جيد ، 
 (.Hemafitria ،2019: 1( موجه حنو التسامح و االحرتام )1، و 

حبث أجراه عبد الباسيد ولؤلؤ أجوستني بعنوان الصراع النفسي للممثل الرئيسي   -5
لسارة غافرون بناء على منظور كورت لوين. الغرض من هذه  Suffragetteيف فيلم 

( أنواع الصراعات النفسية للشخصيات الرئيسية يف فيلم 3الدراسة هو شرح: 
Suffragette Sarah Gavron. 2) سبب الصراع النفسي للشخصية الرئيسية يف فيلم
Suffragette Sarah Gavron. 1 ) أثر الصراع النفسي للشخصية الرئيسية يف فيلم

Suffragette Sarah Gavron :أنواع 3. االستنتاجات يف هذه الدراسة هي )
يد عالصراعات النفسية يف الفيلم مثل؛ )أ( تعارض النهج والنهج ، )ب( الصراع الب

( أسباب الصراع النفسي يف شكل ؛ )أ( 2، و )ج( االقرتاب من الصراع املعقد. 
تبادل مود واتس فيوليت شهادته ُد املرأة ، )ب( متت دعوة فيوليت حلضور 
اجتماع احلركة النسائية مع السيدة. بانكهورست ، )ج( قبل مود واتس السيد. 

Steed  تأثري الصراع 1لتصويت. كجاسوس إلنفاذ القانون من أجل احلق يف ا )
النفسي يف الفيلم هو؛ )أ( شعرت مود واتس خبيبة أمل من احلكومة ألن زوجها 
ت مود  استمر يف مضايقته من قبل زمالئه ونبذه من قبل جريانه ، )ب( تعُر
واتس للتعذيب على شكل ُرب ومضايقة من الشرطة ، ومل يفعل زوجها ذلك. 

حزينة ، )ج( حزن مود واتس على وفاة إميلي  امسح هلا مبقابلة جورج لذا كانت
 (.2: 2136بسبب نضاالهتا )عبد الباسيد ولؤلؤ ، 

 مناهج البحث  -ز

يف حماولة للعثور على بيانات صحيحة وإنتاجها ، هناك جهد أو طريقة يستخدمها 
، ويشار إليها باسم منهجية البحث. حتتوي منهجية البحث على اللبنات  باحثال
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للدراسة يف شكل: أنواع البحث ، ومصادر البيانات ، وتقنيات مجع البيانات ، األساسية 
 وتقنيات حتليل البيانات. سيتم وصف هذه العناصر على النحو التايل:

 البحث أنواع -1
 يف رسائل خيانةاستخدم البحث املعنون "الصراع الثقايف يف القصة القصرية 

لنجيب حمفوظ" نوعاً من البحث النوعي والوصفي. البحث النوعي هو دراسة تستخدم 
وع أو ما يسمى عادة بالبحث  البيانات يف شكل تعبريات أو أقوال تشرح املُو

 (.Fraenkle and Wallen ،2009: 14االستكشايف )
البحث الوصفي هو البحث عن طريق عرض بيانات النتائج باستخدام 

أن البحث الوصفي هو البحث  Wengraf . عند رأيلتفسريات التفصيليةالشروحات وا
مع البيانات القائمة على احلقائق امليدانية اليت يتم حتليلها وتفسريها من أجل حل 

البحث النوعي الوصفي هو حبث أم  املشكالت يف شكل أوصاف أو هياكل ثابتة
ام الباحث فيه. سبب استخد يهدف إىل وصف املفهوم واإلجابة عن األسئلة اليت تثار

  للبحث النوعي الوصفي هو أن الباحث سيصف كل نتيجة بتحليل وشرح مفصل
(Wengraf ،2001: 174.) 
 مصادر البيانات -2

مصدر البيانات هو املكان الذي يأخذ فيه الباحث بيانات البحث ، واليت سيتم 
ت ُيتوي على بياناوصفها يف دراسة أو ميكن القول أن مصدر البيانات هو مكان 

(. هناك نوعان من مصادر البيانات ، ومها: Green and Thorogood ،2014: 45حبثية )
 التايل: ماكمصادر البيانات األولية ، ومصادر البيانات الثانوية ، واليت سيتم وصفها  

 مصادر البيانات األولية (أ
ات الرئيسية البيان باحثمصادر البيانات األولية هي األماكن اليت يأخذ فيها ال

(. مصدر Supratiknya ،2017: 56اليت ستتم مناقشتها يف البحث بعدة طرق )
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البيانات األساسي يف هذه الدراسة هو القصة القصرية "خيانة يف رسائل" لنجيب 
 .(Twitter: @ketab_n)دار الشروق،  حمفوظ

 مصادر البيانات الثانويات (ب
يانات الب باحثاليت جيمع فيها ال مصادر البيانات الثانوية هي األماكن

ح أن مصادر  الستكمال البحث. يتماشى هذا مع تفسري برميان ، الذي يُو
البيانات الثانوية هي أماكن حتتوي على بيانات تستخدم كدعم يف البحث 

(Harreveld ،et al ،2016: 210 ملصادر البيانات الثانوية يف هذه الدراسة باستخدام .)
 .خصيةالبحثية املتعلقة بالصراع بنهج نفس الشاملقاالت واجملالت الكتب النظرية و 

 مجع البيانات -3
من  جلمع بيانات البحث باحثتقنية مجع البيانات هي طريقة يستخدمها ال

كل تقنيات مجع البيانات يف ش باحثمصادر البيانات. يف هذه الدراسة ، استخدم ال
 تقنيات القراءة وتدوين املالحظات واليت سيتم وصفها على النحو التايل:

 
 طريقة القرائية (أ

تقنية القراءة هي تقنية تستخدم يف مجع بيانات البحث من خالل قراءة 
مصادر بيانات البحث لتحديد واختيار البيانات اليت تتوافق مع األهداف ونظرية 

نص  باحث(. يف هذه الدراسة ، قرأ الMiles, dkk  ،2134 :254البحث )
القصة القصرية "خيانة يف رسائل" لنجيب حمفوظ من أجل احلصول على بيانات 
يف شكل صراعات ثقافية وردت يف القصة القصرية "خيانة يف رسائل". كانت 

 ( قراءة نص القصة القصرية خيانة يف3اخلطوات اليت استخدمها الباحث هي: )
( قراءة نص خيانة يف رسائل للمرة الثانية 2رسائل ألول مرة ملعرفة خط القصة ، )

(( 1للعثور على الصراع الثقايف وحتديده. القصة القصرية "خيانة يف رسائل" )
 قراءة نص "خيانة يف رسائل" للمرة الثالثة لفرز واختيار البيانات حسب البحث.
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 طريقة الكتابية (ب
سجيل من خالل ت باحثاملالحظات هي تقنية يستخدمها التقنية تدوين 

 نتائج البيانات من أجل تسهيل عملية حتليل بيانات البحث )مايلز وآخرون ،

(. يف هذه الدراسة سجلت الباحثة مجل يف خيانة يف رسائل احتوت 245: 2134
جل سات اليت استخدمها الباحث هي: فيها على صراعات ثقافية. كانت اخلطو 

 الصراع " حتتوي على عناصرحث مجل يف القصة القصرية "خيانة يف رسائلالبا
 راسيل.

 حتليل البيانات خطوات -4
ات اليت مت يف جتميع البيان باحثتقنية حتليل البيانات هي جهد يبذله ال

قة اختيارها يف مجع البيانات حبيث تكون البيانات اليت سيتم تقدميها يف الدراسة متواف
(. يف هذه الدراسة ، مت إجراء حتليل Olesen ،1994: 7ة )مع أهداف املناقش

البيانات من خالل تفسري البيانات للحصول على البيانات اليت تتوافق مع أهداف 
البحث. مث يتم عرض البيانات بطريقة منهجية من أجل تسهيل املناقشة وميكن 

 فهمها.
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 الباب الثاين
 اإلطار النظري

 الشخص وراء النظرية .أ
يف موغيلنو ، بروسيا بأملانيا ، وكان لديه  3061سبتمرب  6ُولد لوين كورت يف 

، انتقلت العائلة إىل برلني حىت يتمكن لوين وإخوته من  3615ثالثة أشقاء. يف عام 
احلصول على التعليم املناسب. حضر لوين جامعات فرايربغ وميونيخ وبرلني. درس لوين 

الل سته يف برلني. أصبح لوين مهتًما بالفلسفة من خالفلسفة وعلم النفس أثناء درا
احملاُرات اليت ألقاها إرنست كاسريير بينما كان يف علم النفس مهتًما مبجموعة كارل 

: 3662)لوين ،   Ph.Dستومبف. يف جامعة برلني ، حصل لوين على درجة الدكتوراه
31). 

تال يف ية األملانية للقبعد االنتهاء من دراسته ، انضم لوين إىل القوات العسكر 
احلرب العاملية األوىل ملدة أربع سنوات. بعد انتهاء احلرب ، عاد لوين إىل برلني وانضم 
إىل "املعهد النفسي" وعمل هناك كمدرس ومساعد باحث يف املعهد جنًبا إىل جنب 
مع ماكس فريتريمني وكورت كوفكا وولفانج كوهلر ، وذلك عندما اشتهر علم نفس 

، 3662 مت تعيني لوين أستاًذا يف جامعة برلني )لوين ، 3621ت. مث يف عام اجلشطال
 (.31 ه

أصبح لوين كورت خبريًا يف اجلشطالت ولكنه خمتلف عن غريه من خرباء 
اجلشطالت. يركز لوين بشكل أكرب على قضايا التحفيز والتطبيق مقارنة باإلدراك والفهم 

 (.3 ، ه2130 عام )نقل ،اللذين يقوم هبما خرباء اجلشطالت بشكل 
. أصبح  3640ذهب لوين كورت إىل أمريكا مث مكث حىت هناية حياته يف عام 

 ،ه2130 كورت لوين حماُرًا وأستاًذا يف جامعة ستانفورد وكورنيل وجامعة أيوا )نقل ،
3.) 
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 العرض األساسي .ب
كورت لوين هو عامل اجلشطالت ، ويركز عمله على علم النفس االجتماعي 
والشخصية بدالً من سياق اإلدراك وحل املشكالت. ابتكر لوين نظرية الفضاء يف عام 

. وميكن اعتبار مفهومه عن "الفضاء" فضاًء يف سياق املتجهات الرياُية أو  3615
 كمساحة للعيش.

يُعرف كورت لوين بأيب علم نفس ميدان. ُتظهر نظرية اجملال يف الفيزياء )اليت 
وجيمس ماكسويل وهاينريش هريتز يف القرن التاسع عشر( ظاهرة طورها مايكل فاراداي 

ة الكهرباء / املغناطيسية ، وتؤثر اجلاذبية على اجملال احمليط. بالنسبة إىل لوين ، فإن نظري
اجملال ليست نظاًما نفسًيا جديًدا يقتصر على حمتوى معني: نظرية اجملال هي جمموعة 

ية هلا وصف الواقع النفسي. كما يصنف لوين نظر من املفاهيم اليت ميكن للمرء من خال
 .اجملال على أهنا "طريقة لتحليل العالقات السببية وبناء بنية علمية "

 افرتاُات: 1باستخدام افرتاُات اجلشطالت ، بىن لوين تطور نظريته على 
 أساس فهم علم النفس هو العالقات أو األمناط أو التكوينات. .أ
دلة أساس العالقات األخرى ، لذلك متيل الشخصية تشكل بعض العالقات املتبا .ب

 إىل التحرك حنو وحدة اجلشطالت.
جيب فهم علم النفس من منظور نظرية اجملال ، حيث يكون "اجملال" نظاًما ذايت  .ج

 التنظيم حتدده العالقات املتبادلة بني أجزاء من العناصر اليت تدعم النظام.

ل أن السلوك يتم حتديده من خالالفكرة الرئيسية لعلم نفس اجلشطالت هي 
جمال نفسي فيزيائي يتكون من نظام منظم من الضغوط أو القوى املشاهبة حلقل اجلاذبية 
أو اجملال الكهرومغناطيسي. االهتمامات الرئيسية لعلم نفس اجلشطالت هي اإلدراك 

 والتعلم والتفكري وليس الشخصية.
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 املفهوم األساسي   .ج

اجلشطالت ويركز على علم النفس االجتماعي لوين كورت متخصص يف علم 
والشخصية يف سياق حل املشكالت. ابتكر لوين نظرية للفضاء حيث يصف مفهوم 

ا باسم نظرية أيضً  لوين كورتالفضاء مساحة املعيشة. تُعرف نظرية علم نفس الشخصية ل
تؤثر على اجملال س اجملال ، ويبدو أن نظرية اجملال يف الفيزياء ُتظهر أن الكهرباء / اجلاذبية

 (. 3: 2130احمليط )نقل ، 

نظرية اجملال هي جمموعة من املفاهيم لرسم واقع منطقي على الشخص. وفًقا لوجهة 
نظر لوين ، فإن نظرية اجملال هي طريقة حتلل عالقة السبب والنتيجة من أجل بناء بنية 

 أسس ، وهي:علمية. طور لوين أساسه النظري مع وجهة نظر اجلشطالت إىل ثالث 

 األمناط والتكوينات والعالقات هي أحجار الزاوية لفهم علم النفس. .أ
 متيل الشخصية حنو وحدة اجلشطالت ألن شيًئا واحًدا مرتابطًا يكمن وراء اآلخر. .ب
جيب أن يُفهم علم النفس من خالل نظرية اجملال حيث يكون `` الفضاء املعيشي  .ج

الذايت يأيت من العالقات املتبادلة بني األجزاء '' أو `` اجملال '' نظاًما للتنظيم 
 (.2: 2130والعناصر الداعمة األخرى )نقل ، 

علم نفس اجلشطالت هو نظرية هلا فكرة رئيسية مفادها أن السلوك يتم حتديده 
بواسطة جمال يف اجلسم ، يتكون من ُغط أو قوة مرتبة كمجال جاذبية أو  

ت باهتمام خاص يف جماالت اإلدراك كهرومغناطيسي. ُيظى علم نفس اجلشطال
 (.2: 2130والتفكري والتعلم )نقل ، 

يف نظرية اجملال أو ما يُعرف بنظرية حقل لوين ، يستخدم مفهوم ألربت أينشتاين 
الذي يقول أن "اجملال هو أحد احلقائق الكاملة املوجودة واليت تعترب مرتابطة". اعتمد 

 الشخصية تنظر إىل شخصية الشخص ليسلوين هذا البيان جلعل نظرية علم نفس 
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: 2130فقط من الفرد ولكن أيًضا تشمل العوامل املوجودة يف البيئة احمليطة )نقل ، 
4.) 

ح لوين السلوك أو املوقف الذي يظهره الشخص باملعادلة حيث  B=f (P,E)، أُو
B(Behavior)  )السلوك( باعتباره املوقف =f  )الوظيفة(P  و )شخص أو فرد(E   كبيئة

ح أعاله ، ميكن االستنتاج أن املواقف البشرية هي نتيجة  )بيئة(. لذلك ، كما هو مُو
 (.5: 2130العالقات اإلنسانية مع البيئة )نقل ، 

 البيئة أو مساحة املعيشة .د
وعية واليت ميكن  وفًقا لوجهة نظر لوين ، يُنظر إليها على أهنا ذاتية وليست مُو

ا  مساحة معيشته بشكل خمتلف عن األفراد اآلخرين. هذاستنتاج أن كل فرد سينظر إىل
ألن كل فرد خيتلف أيًضا يف الشعور بالبيئة على الرغم من وجودهم يف نفس املكان. 
مساحة املعيشة هي مركز للمعلومات وكذلك أداة ملعرفة الفرد بشكل ملموس يف بيئة 

 جزأين ، ومها: ا لوين إىلنفسية معينة يف وقت معني. بناًء على طبيعة البيئة ، مييزه
( الواقع احلقيقي للبيئة اليت حتيط باألفراد مثل 3الواقع احلقيقي والالواقعية االفرتاُية. )

ثل واآلمال )نقل ، 2العائلة واألصدقاء واجلريان ، و )
ُ

( الواقعية االفرتاُية مثل امل
2130 :5.) 

بيئة النفسية هي نفسية. ال باإلُافة إىل البيئة املعيشية للفرد ، هناك أيًضا بيئة
البيئة اليت تصبح عوامل نفسية للشخص. الشخص أو الفرد حماط ببيئته النفسية ولكن 
الفرد غري مشمول هبا. مثال بسيط هو شخص موجود يف غرفته. يف الواقع ، إنه حماط 

 بالغرف لكنه ليس جزًءا من "الغرفة" نفسها.
 ديناميات الشخصية  .ه

ح لوين أن شخصية ا ا. لشخص ميكن أن تتغري وفًقا للبيئة اليت تؤثر عليهأُو
هذا التغيري يف الشخصية مدفوع بعدة عوامل مثل القوة أو الطاقة والتوتر والقوة والتفاعل 

 واالحتياجات والصراع واليت سيتم وصفها على النحو التايل:
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 الطاقة .أ
لطاقة يف ايعترب لوين أن الفرد هو نظام طاقة يقوم بأنشطة نفسية. تتميز 

الفرد من قبل لوين إىل قسمني ، موجب وسالب. ميكن تشغيل نشاط أو حركة 
إذا كانت الطاقة أو الطاقة املنتجة هي طاقة إجيابية ، ولكن إذا كانت الطاقة أو 
الطاقة املنتجة سالبة ، فسيقوم الفرد بتنفيذ األنشطة يف عقله فقط. على سبيل 

: 2130هب إىل الكانتني ليأكل )نقل ، املثال ، إذا جاع شخص ما فسوف يذ
5.) 

 االجهاد .ب
ح لوين  اإلجهاد هو حالة يف جسم الفرد مرتبطة حباالت فردية أخرى. أُو
أنه عندما يكون الفرد يف حالة توتر أو توتر ، فهذه عملية تفكري أو تذكر أو 
ا الذي  شعور. سيزداد التوتر يف الفرد عندما يفكر جبدية أو ُياول حتقيق الُر
يريده. سيعود التوتر إىل االستقرار يف منطقة شخصية الفرد إذا وصل إىل مستوى 

ا أو وصل إىل نقطة التشبع.  تشمل العديد من العوامل اليت ميكن أن تؤثر الُر
 على ختفيف التوتر ما يلي:

حتقيق التوازن )التوازن( بني اجملاالت يف البيئة النفسية. مع حتقيق هذا   -1
 ا.تر الذي ُيدث يف البيئة النفسية ، لكنه لن خيتفي متامً التوازن يهدأ التو 

النفاذية أو الوسائل اللغوية ميكن أن خترتق ، أي مدى قدرة القوى يف البيئة  -2
النفسية على اخرتاق املنطقة املوجودة يف البيئة. إذا كانت هناك منطقة يف 

ديها ل البيئة النفسية ، فإن حجم اجلهد املتولد يعتمد على مناطق أخرى
 القدرة على استبدال املنطقة اليت اخرتقتها تلك القوة.

عامل التشبع ، إذا وصلت احتياجات الشخص إىل نقطة التشبع ، فإن التوتر  -3
يهدأ. متاًما كما لو أن شخًصا ما يقوم بنشاط ما حىت يشعر بامللل ، فإنه 



 

31 
 

ن ع سيبحث عن أنشطة أخرى ، حىت يهدأ التوتر يف البيئة النفسية ويبحث
. )نقل .  (.1: 2130مناطق أخرى كهدف تالي

 االحتياجات .ج
ح لوين أن التوتر املتزايد يف الفرد ناتج عن االحتياجات  يف هذه احلالة ، أُو
والعكس صحيح. ميكن تفسري االحتياجات على أهنا رغبة يف فعل شيء يتضمن 

 (.1: 2130الدوافع والرغبات والدوافع )نقل ، 
 القوِّة .د

بأهنا احلركة أو السلوك الذي ينشأ من القوة داخل الفرد. تُعّرف القوة 
يسمي لوين القوة باسم املتجه الذي يوصف بأنه قوة نفسية داخل الفرد واليت 
متيل إىل التحرك يف اجتاه معني. يتم إنشاء اجتاه حركة املتجه من التكافؤ املوجب 

 (.1: 2130أو السالب الناتج عن الفرد )نقل ، 
 فعل( التكافؤ )رد  .ه

التكافؤ هو كمية يف الفرد ، ويتأثر عدد التكافؤ باالحتياجات ، وكلما 
ح لوين أن  زادت احلاجة إىل عدد التكافؤات ، زاد العدد والعكس صحيح. أُو
هناك قيمتني يف التكافؤ ، ومها القيم اإلجيابية والسلبية. سيكون التكافؤ موجبًا 

ذا زاد التوتر داخل الفرد وسيكون سالًبا إإذا كان بإمكانه ختفيف التوتر أو تثبيته 
 (.1: 2130داخل الفرد )نقل ، 

 الصراع .و
الصراع يف البيئة النفسية. يصف لوين الصراع يف شكل قوى متساوية 

ة. هناك عدة أنواع من القوى اليت تسبب الصراع وهي:  ولكنها متعاُر
لقوة ، على اقوة الدفع ، هذه القوة هي الدافع للسري يف اجتاه حتدده تلك  -1

 سبيل املثال مثل احلركة.
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القوة الكاحبة ، هذه القوة هي الكاحبة ألهنا ميكن أن تصمد أمام حركة  -2
 القوة الدافعة ، مثل احلواجز املادية أو االجتماعية.

قوة االحتياجات الشخصية ، القوة اليت تأيت من الرغبات الشخصية وتنتج  -3
 أمناط احلركة حسب الرغبات الشخصية.

التأثري ، القوة اليت تأيت من اخلارج أو من أشخاص آخرين واليت تؤثر  قوة -4
 على البيئة النفسية للفرد.

القوة غري البشرية ، قوة ال تأيت من الذات أو من اآلخرين ولكن من  -5
 متطلبات احلقائق أو األشياء

ها  صراعهناك عدة أنواع من ال  ، من بني أمور أخرى:لويناليت يعُر

تني. تنقسصراع بسيط ،  -1 م صراع ُيدث بسبب وجود قوتني كبريتني متعاُر
 الصراعات البسيطة إىل ثالثة ، وهي:

 أ( صراع هنج النهج ، عندما تدفع قوتان يف اجتاهني متعاكسني.
تان يف اجتاهني متعاكسني.  ب( صراع بعيد ، قوتان متعاُر

 .دج( الصراع بعيد املدى ، تنشأ القوى الدافعة واملثبطة من هدف واح
الصراع املعقد ، وهو صراع ُيدث بسبب اشرتاك قوتني أو أكثر وعادة ما   -2

جيعل تأثري هذا الصراع الفرد صامًتا ألنه ال يعرف ما جيب فعله ألنه ال يستطيع 
 إجياد طريقة للخروج من الصراع الذي يواجهه.

صراع الصراع ، وهو الصراع الذي ُيدث عند التغلب على العوائق حبيث  -1
صبح الصراع مفتوًحا ويتميز مبنافذ عاطفية مثل الغضب أو التمرد أو العدوان أو ي

العكس ، أي التخلي عن فعل شيء ما. عدة أنواع من هذه العوائق مثل الصراع 
بني احلاجات الشخصية ، والصراع بني التأثريات خللق جهد هلزمية قوة املعوقات 

 (.0: 2130)نقل ، 
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 تنمية الشخصية .ز
 السلوكيالتغيري  -1

، ُيدث عدد من التغيريات السلوكية املهمة أثناء التطور.  للوينوفًقا 
كلما زاد منو الناس ، زادت حرية حتركهم واتساع اجتاه الوقت. يصبح السلوك 

 أكثر تنظيماً وهرمية وواقعية وفعالية.
 التنظيم (أ

زيادة العمر جتعل الناس يدركون بشكل متزايد أمهية التنظيم. على 
ثال ، ميكن لألطفال احلفاظ على العالقات مع بعض سبيل امل

أصدقائهم يف ذلك الوقت ، فمع تقدمهم يف السن ، سيتفاعلون مع 
 املزيد واملزيد من األشخاص يف جمموعات خمتلفة.

 التسلسل اهلرمي  (ب
ا من  يصبح السلوك هرمًيا ، ويلعب األطفال للحصول على الُر

ا من التنافاللعبة. كبالغني ، يستخدمون اللعبة   س كأداة لكسب الُر
مع األصدقاء اآلخرين ، والتنافس كأداة لتحفيز أنفسهم على حتقيق 

 األهداف.
 واقعي  (ج

مبجرد بلوغ النضج ، تزداد قدرتنا على التمييز بني الواقع واخليال. 
الواقعية اإلدراكية املتزايدة معرتف هبا أكثر يف جمال العالقات 

 االجتماعية.
 فعالة  (د

الطبخ جيعل السلوك أكثر "اقتصادية". ُياول الناس كما أن 
احلصول على أقصى قدر من النتائج بأقل جهد. يتطلب السلوك الفعال 
تعديل مساحة املعيشة للخصائص الفعلية للبيئة املادية واالجتماعية 
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اخلارجية. ال ميكن إجراء مثل هذه التعديالت إال من قبل شخص بالغ 
 ناُج.

 التمايز والتكامل (ه
التمايز هو زيادة يف عدد أجزاء الكل. يتضاعف عدد اخلاليا يف اإلنسان 
الداخلي مع تقدم العمر ، كما يزداد عدد املناطق يف البيئة النفسية. يشرح 
مفهوم الرتابط املنظم )الرتابط التنظيمي( كيف ميكن للمنطقة الداخلية 

سية أن تعمل مًعا ئة النفالشخصية واملناطق املتمايزة واملتزايدة االستقاللية للبي
 إلنتاج سلوك تكاملي. يتم دمج اخلاليا واملناطق يف كل أكرب.

 تراجع (و
ميكن أن تتحرك التنمية إىل الوراء. على الرغم من أنه مل ُيدد فرتة 
التطور ، وجد لوين نوعني من التخلف التنموي ، االحندار والرتاجع. الرتاجع 

وقت سابق من تاريخ حياة  هو عودة إىل شكل من أشكال السلوك يف
اإلنسان ، يف حني أن الرتاجع هو عودة إىل شكل أكثر بدائية من السلوك ، 

 بغض النظر عما إذا كان الشخص قد فعل ذلك من قبل.
 مراحل النمو (ز

، فإن التطوير عملية مستمرة يصعب فيها حتديد مراحل لوينوفًقا ل 
ات ، مث تليها فرتة مستقرة سنو  1منفصلة. حتدث أهم التغيريات يف حوايل سن 

ر نسبًيا حىت املراهقة وهي فرتة إعادة تنظيم ديناميكي تنتهي أخريًا ببلوغ مستق
 (.31-0: 2130)نقل ، 

 تطبيق الشخصية النفسية النظرية )نظرية اجملال(  .ح
أحد أشكال تطبيق نظرية علم نفس الشخصية )جمال( من منظور لوين  

كورت هو موقف احلماس عندما ُيصل شخص ما على الدعم والثقة من 
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اآلخرين. إذا كان شخص ما يبدو يائًسا وحمبطًا أثناء قيامه بعمله ، فسيجد 
 محاسه مرة أخرى ويعمل بشكل جيد بسبب الدعم والثقة من الناس من حوله.

ًء على نظرية لوين كورت ، جيب أن يكون هناك سبب وتأثري لسلوك بنا
الشخص )التوتر( ، والدعم والثقة من الناس من حوله هي شكل من أشكال 
القوة اليت حترك الشخص حنو رد الفعل املقصود )التكافؤ( ، واحلماس للعمل هو 

 شكل من أشكال اإلجناز من أجل تقليل التوتر يف بيئة العمل.
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 الباب الثالث
 عرض البيانات وحتتليلها

ُيتوي فصل املناقشة هذا على وصف املشكلة وهي: شكل الصراع يف القصة 
انة نجيب حمفوظ ، وأسباب الصراع يف القصة القصرية "خيلرسائل" الالقصرية "خيانة يف 

 رسائل" اع يف القصة القصرية "خيانة يفالصر ل كيفية حت  رسائل" لنجيب حمفوظ ، واليف 
 أدب علم النفس.و لنجيب حمفوظ بناء على علم نفس الشخصية 

تعد نظرية علم نفس الشخصية للصراع شكاًل فريًدا من أشكال الصراع مقارنة 
بأشكال الصراع األخرى ، ألن هذا الصراع يصف نزاع الشخص مع نفسه وليس مع أشياء 

داخل الفرد الذي هو على خالف مع نفسه سواء من حيث أخرى. ُيدث هذا الصراع 
الرغبة أو عدم الرغبة يف شيء. يتأثر هذا الصراع بقوة الدافع أو العائق يف الشخص ، مما 
يتسبب يف سلوك يشكل شخصية الشخص. يف القصة القصرية  ''خيان يف الرسيل'' 

لقصة يات يف النجيب حمفوظ، هناك عدة أشكال من الصراع النفسي تعيشه الشخص
 يف علم نفس الشخصية. ليوين كورتالقصرية واليت تتوافق مع نظرية 

لوين كورت يف نظريته بأن شخصية الشخص ال تُرى من الشخص الفردي  وفقا
ولكن أيًضا من خالل العوامل املوجودة يف البيئة احمليطة به. هذا مأخوذ من قبل لوين 

ة ين الذي يقول أن "احلقل من احلقائق الكاملاستناًدا إىل مفهوم تفكري ألربت أينشتا
 (.4 .، ص 2130املوجودة واملعتربة" )نقل ، 

الشخصية املبنية على نظرية علم نفس الشخصية هلا مساحة معيشية ،  
تسمى أيًضا البيئة املعيشية ، واليت هلا دور مهم يف معرفة شخصية الشخص وما ُيدث 

ول يقسم لوين البيئة املعيشية إىل قسمني: األ داخل الشخص ، مثل الصراعات النفسية.
وهي  هو البيئة املعيشية للفرد ، وهي البيئة اليت يعيش حوهلا اإلنسان والثاين البيئة النفسية ،

 (.5 ، ص.2130 البيئة داخل اإلنسان )نقل ،
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ر البيئة هي أحد الرتتيبات املعيشية اليت يعيش فيها اإلنسان حياته. البيئة هلا دو  
مهم يف تشكيل شخصية الشخص. ُيدث الصراع بسبب وجود اُطراب يف البيئة املعيشية 

ث للفرد وُيدث الصراع النفسي بسبب اُطراب جيعل البيئة النفسية للفرد غري متوازنة حبي
كما يف الغرض من هذه الدراسة اليت ستناقش شكل  تؤثر على سلوك ذلك الشخص.

لقصة  الرسيل" لنجيب حمفوظ ، وأسباب الصراع يف االصراع يف القصة القصرية "خيانة يف
لقصرية "خيانة ل النزاع يف القصة اكيغية حتالقصرية "خيانة يف الرسيل" لنجيب حمفوظ ، و 

 يف الرسيل" لنجيب حمفوظ واليت سيتم مناقشتها على النحو التايل.

 "خيانة يف الرسيل" لنجيب حمفوظأشكال الصراع يف القصة القصرية  -أ

ة داخل الشخص. يقسم لوين  يصف  لوين كورت الصراع بأنه قوى متساوية ومتعاُر
راعات ، والص القرتابىل ثالثة ، وهي: الصراعات اكورت يف نظريته أشكال الصراع إ

هناك نوع من (. 0، ص. 3660)نقل،  البعيدة-االقرتابالصراعات  ، و بعيدةال
يف القصة القصرية "خيانة يف الرسيل" والذي سيتم وصفه يف شكل جدول على  الصراعات

 النحو التايل:

 الصراع االقرتاب  -1
ُيدث هذا النوع من الصراع بسبب وجود قوتني تدفعان يف اجتاهني 
متعاكسني. يوجد تضارب من هذا النوع يف القصة القصرية "خيانة يف الرسيل" 

 ل جدول على النحو التايل:لنجيب حمفوظ واليت ستعرض يف شك
 صراعات اإلقرتابال 3.3اجلدول 

 شكل نوع الصراع
 

 باقرت اال الصراع
 الشك املتزايد

 ظهور القلق
 الغضب
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 ظهور خيبة األمل
 

وجدت الباحثة يف هذه الدراسة نوعا من الصراع النفسي يف القصة القصرية 
 الصراع مثل: منو الشبهة ،"خيانة يف الرسيل" لنجيب حمفوظ مع أشكال من 

ظهور القلق ، ظهور الغضب. ، وظهور خيبة األمل ، واليت ستكون على النحو 
 التايل:

 الشك املتزايد (أ
الشك أو الشك هو أحد املواقف املوجودة بالفعل يف الشخص. 
ينشأ الشك عادة بسبب عدم الثقة يف شيء ما ، كما يرويها جنيب 
حمفوظ يف القصة القصرية "خيانة يف الرسيل" واليت تربز فيها شكوك 

 بته.بيح علىالشخصية الرئيسية 
يف القصة القصرية "خيانة يف الرسائل" قيل أن الشخصية الرئيسية 
تشعر بالريبة بعد قراءة رسالة أرسلها صديقها ختربها أن صديقها رأى 
امرأة مجيلة جًدا. وقت احلادث أخربه صديقه أن هناك حادثة صدمت 

يلة مع امرأة مج الصحةسامي حسين مفتش  كتورد المدينة قنا بوصول 
مة كل شاب عندما يراها وكذلك أصدقائه الذين ينبهرون قادرة على صد

جبمال املرأة ، بسبب ذلك تشك الشخصية الرئيسية يف املرأة اليت هي 
 سامي حسين. كتورد المع 

"فخفق قلبه لدى مطالعة الكتاب ومل يداخله أدىن شك يف 
معرفة صاحبة الشخصية اجلاملة اليت أثارت لوعة الشباب 

، 2111)حمفوظ،  م حيمل فرحا وأملا"يف قان. ياله من كال
 (.55ص 
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ح اجلملة أن الشخصية الرئيسية تشك يف الشخصية األنثوية  تُو
يف الرسالة اليت أرسلها صديقها. تصف اجلملة حالة الشخصية الرئيسية 
اليت تعاين من صراع نفسي. الشكوك اليت تنشأ هي نتيجة صراعات 

الشك بل األصدقاء والشعور بنفسية مدفوعة بقوة الرسائل املرسلة من ق
ح لوين يف نظريته  الذايت الذي جيعله يدخل يف صراعات نفسية كما أُو

 عن علم نفس الشخصية.
يذكر لوين يف نظريته أن الصراع مع اقرتاب جنني سببه قوتان 
تدفعان يف اجتاهني متعاكسني ، مما يعين أنه إذا حصل شخص ما على 

لة عاكسني ، فسيؤدي ذلك إىل حاقوة يف شكل تشجيع من اجتاهني مت
تسمى التوتر ، إذا تولد التوتر. يف الشخص كبري ، سوف يتسبب يف 
حركة أو سلوك. تنص اجلملة على أن الشخصية الرئيسية تعاين من 
الشك والشك يف نفسه ، وهو صراع خيتربه داخل نفسه والسلوك الناتج 

 ذى.باأل عن الصراع يف نفسية الشخصية ، أي أن الشخصية تشعر
مت وصف شكوك الشخصية الرئيسية أيًضا يف مجلة أخرى. اشتبه 
يف صديقه الذي أرسل له رسالة ، وكان خيشى أن يقول إن املرأة يف 
الرسالة اليت بعث هبا صديقه كانت حبيبته ، لذلك توقف عن نيته لقول 
احلقيقة ألنه ال يزال يشعر بالشك والريبة جتاه صديقه. وطلب منه كتابة 

 صديقه.عن أخبار يومية 
وهمَّ أن يكتب لصديقه كتابا يعلنه بأن الفتاة اليت هز "

مقدمها قان هي حبيبته اليوم، مث خطيبته غدا، ولكنه جفل 
من هذا اإلعالن ووجد رغبة خفية أن يكتمه إياه وأن 
 "يطلب منه أن يوافيه بأخبارها اليت تستحق الرواية واحلديثة

 (.55، ص 2111)حمفوط، 
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تصف اجلملة الصراع النفسي الذي تعيشه الشخصية الرئيسية   
حيث شكوكه هذه املرة ليست فقط ُد املرأة يف رسالة صديقها ولكن 
ُد صديقها لذلك يرتدد يف قول احلقيقة. الصراع الذي تعيشه 
الشخصية الرئيسية يف اجلملة ناتج عن شكوك وشكوك حول قول 

الذي  وية اليت أخربها صديقهاحلقيقة لصديقه وكذلك الشخصية األنث
 ليس سوى حبيبته.

استناًدا إىل نظرية لوين يف علم نفس الشخصية ، فإن الشخصية 
 الرئيسية تواجه صراًعا نفسًيا ناجًتا عن القوى اليت تؤثر على التوتر يف

ر يف البيئة النفسية للشخصية الرئيسية. نتيجة للقوى اليت تؤثر على التوت
فإهنا تنتج حركة أو سلوًكا ُيدث ، وهو أن  الشخصية الرئيسية ،

الشخصية الرئيسية ترفض قول احلقيقة وتطلب من أصدقائها إرسال 
 أخبار يومية من أصدقائها املوجودين يف قنا.

 ظهور القلق (ب
القلق من املواقف اليت تنشأ عند اإلنسان ألن قلب اإلنسان يشعر 

انة لقصة القصرية "خيباخلوف أو القلق من أمر غري مؤكد ، وكذلك يف ا
يف الرسيل" لنجيب حمفوظ هناك إحساس. القلق الذي تعيشه 
الشخصية الرئيسية يف الرد على رسالة من صديقه حول مشاعر صديقه 

 جتاه املرأة يف رسالته اليت ليست سوى حبيبته.
يروى يف القصة القصرية "خيانة يف الرسائل" لنجيب حمفوظ أنه 

ئيسية أن تكتب رسالة إىل صديقها عن عندما أرادت الشخصية الر 
حقيقة أن املرأة يف الرسالة اليت أرسلها صديقه كانت عشيقته ، كانت 
لديه شكوك. وشبهات ، لكنه كان خيشى أن ُيب صديقه املرأة اليت 

 .حبيبتههي 
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ولكن عاطفة الندم هذه مل تستطيع أن تقهر عواطف قلبه "
ا إىل صديقه مباجلياشة السوداء فطردها من نفسه وكتب 

، ص 2111)حمفوط،  "أملت عليه شكوكه من بادئ األمر
55.) 

تصف اجلملة الصراع النفسي الذي تعيشه الشخصية الرئيسية. 
ينشأ القلق أو القلق بسبب الشك يف صديقه وعشيقه ، رغم أنه سيندم 
على مطالبة صديقه مبواكبته وإخباره حبياته اليومية ، لكن الندم الذي 

  يستحق القلق الذي يضايقه.يتلقاه ال
استناًدا إىل نظرية لوين يف علم نفس الشخصية ، فإن الشخصية 
الرئيسية يف القصة القصرية "خيانة يف الرسيل" لنجيب حمفوظ تعاين من 

 صراعات نفسية تنشأ فيه بسبب الضغط الذي جيعل البيئة النفسية فيه
رتباك. حالة من االتعاين من التوتر حبيث يكون يف حالة من التوتر. 

القوة يف السؤال هي الشك والشك حول أصدقائه وصديقاته املتواجدين 
يف مدينة قنا حىت يريد أن يعرف حقيقة األحداث اليت يرويها نتيجة 
الصراع النفسي الذي يسبب سلوكي أو احلركة ، أي القلق أو القلق 

يومية رغم لالذي يدفعه لكتابة رسائل ألصدقائه ليخربه هبا عن حياته ا
 أنه سيندم عليه الحًقا.

ويف مجلة أخرى ، هناك شعور بالقلق عربت عنه الشخصية 
الرئيسية يف القصة القصرية "خيانة يف الرسائل" لنجيب حمفوظ. قيل أنه 
بعد عدة مرات أرسل صديقه رسائل حتتوي على حياته اليومية يف قنا 

درجة أن يقه منت ل، أخربين صديقه أيًضا أن العالقة بني صديقه وعش
احلب نشأ بني االثنني ، حىت أرسل صديقه يف يوم من األيام رسالة 
خيربه أن صديقه قبل صديقته مما جعله الشخصية الرئيسية يصبح أكثر 
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فأكثر قلًقا من أن عشيقه على عالقة غرامية ، مث يكتب رسالة إىل 
نتظر اصديقه إلبقائه على اطالع ويكتب عن حياته اليومية مث يقرر 

 رسالة من صديقه.
")وال تغفل عن تزويدى بكل جديد فإين أصبحت من تتبع 
حبك على حب شديد(. وانتظر رد صاحبه بصرب نافد 

 (.50 ، ص2111)حمفوظ، وجزع حلوح" 
تصف اجلملة الصراع النفسي الذي تعيشه الشخصية الرئيسية يف 

لصراع يف االقصة القصرية "خيانة يف الرسيل" لنجيب حمفوظ. ُيدث 
الشخصية الرئيسية بسبب القوة الكبرية بداخله ، مما يتسبب يف حدوث 

ن توتر يف البيئة النفسية يف الشخصية الرئيسية. القوة العظمى اليت يكم
وراء حدوث صراعات نفسية على شكل مشاعر انفعالية وفقدان ُبط 

ة ئالنفس على نفسه بعد قراءة رسالة من صديقه ، وهذا ما جيعل البي
 النفسية فيه تعاين من التوتر الذي ينتج عنه سلوك مبني يف. شكل القلق

 وفقدان الصرب.
 الغضب  (ج

الغضب أو الغضب هو شعور سلب ينشأ من داخل الشخص  
كشكل من أشكال التقدير لآلخرين أو لشيء آخر ويعترب موقًفا 
مزعًجا. يف القصة القصرية "خيانة يف الرسيل" لنجيب حمفوظ ، هناك 

 مجل تصف الغضب الذي تعيشه الشخصية الرئيسية.
يروي يف القصة القصرية "خيانة يف الرسيل" لنجيب حمفوظ أن 
الشخصية الرئيسية تشعر بالغضب يف قلبه بعد أن قرأ الرسالة التالية من 
صديقه واليت ختربه أن صديقه جتاوز صديقته ونظر إىل بعضهما البعض. 

 شعر أن صديقه ُيب صديقته.
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 ينسى أن لصحيبه عين ن يميلت ن حي  النظر إليهما أال"
، ص 2111)حمفوظ،  "سخونة يف أعصابه ولذعة يف قلبه

51 .) 
ح اجلملة أن الشخصية الرئيسية تواجه صراعا نفسيا على  تُو
شكل غضب يف قلبها حتركه مجلة يف رسالة من صديقها تقول أن 

لشك يف ا صديقه ينظر إىل بعضهما البعض مع حبيبته حىت يشكك
 قلبه. يرتفع القلب ويثري مشاعر الغضب.

استناًدا إىل نظرية لوين يف علم نفس الشخصية ، فإن الغضب 
الذي تعيشه الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية "خيانة يف الرسائل" 
ة. جاءت احلافز  ناجم عن تصاعد التوتر الناجم عن قوة كبرية ومعاُر

 فجرهتا رسالة كتبها صديق يقول فيها إنمن شكوكه املتزايدة ، اليت 
صديقه نظر إىل بعضهما البعض مع حبيبته وأن العاطفة اليت أظهرها 
بعد قراءة رسالة من صديقه تسببت يف سلوك غاُب كما يتضح من 

 الغضب فيه.
 ظهور خيبة األمل (د

تأيت خيبة األمل من كلمة خيبة األمل اليت ميكن قوهلا كرد فعل 
ُثل مع الواقع. ميكن أن على عدم تطابق ال

ُ
توقعات أو الرغبات أو امل

حتدث خيبة األمل بسبب عدم تلبية التوقعات اليت جيب حتقيقها مع 
الواقع الذي ُيدث يف احلياة. يف القصة القصرية "خيانة يف الرسيل" 
لنجيب حمفوظ هناك مجلة تظهر خيبة األمل اليت مرت هبا الشخصية 

ية القة مع صديقه حيث تتمىن الشخصالرئيسية ألن حمبوبته على ع
 الرئيسية أن يكون حبيبها خملًصا دائًما له.
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وروى يف القصة القصرية "خيانة يف الرسائل" لنجيب حمفوظ أن 
هناك صراًعا نفسًيا مير به الشخصية الرئيسية حىت يشعر خبيبة أمل من 
األخبار اليت حدثت له. نشأت خيبة األمل بعد أن قرأ رسالة من 

قه أخربه فيها أن صديقته كانت على عالقة بصديقه. الشك الذي  صدي
كان موجهًا يف األصل إىل صديقه عندما التقى بصديقته يف قنا حتول 
إىل قلق لعشيقته اليت أعادت حب صديقه ليصبح حقيقة حىت ُيبان 

 بعضهما البعض ، وهذا ما يسبب خيبة أمله.

ل ما إىل مث "وعاطفة تشف وانطقام أن تنتهي هبا اخليانة
 انتهت به احلال من خيبة أمل واهنيار صرح سعادة.."

 (.12، ص 2111)حمفوظ، 

من هذه اجلملة ، ميكن مالحظة أن الشخصية الرئيسية تواجه 
صراًعا نفسًيا يتميز خبيبة األمل فيه. الصراع فيه يقوم على إحساس 

 رالغرية والغضب الذي يظهر عليه حىت جيد صراعا نفسيا جيعله يشع
 ه.يقصدو بته حبيخبيبة أمل مع 

استناًدا إىل نظرية لوين يف علم نفس الشخصية ، فإن الصراعات 
النفسية اليت حتدث داخل الشخص ناجتة عن وجود قوى عظمى 
ة ، وهذه القوى جتعل البيئة النفسية للشخص متوترة ، مسببة  ومعاُر

ي يف النفس السلوك. يف هذه احلالة ، تكون القوة الكامنة وراء الصراع
شكل الغرية والغضب اليت ختتربها الشخصية الرئيسية والسلوك الناتج 

 عن الصراع هو إحساس خبيبة األمل.

 
 



 

11 
 

 ةبعيدالالصراع   -2
تني. يوجد هذا النوع من  هذا النوع من الصراع سببه وجود قوتني متعاُر

 يفالتعارض يف القصة القصرية "خيانة يف الرسيل" لنجيب حمفوظ واليت ستقدم 
 شكل جدول على النحو التايل:

 الصراعات البعيدة 3.2اجلدول 
 شكل نوع الصراع

 كآبة  ات البعيدةالصراع
 اليأس

 الغرية أى الغيور
 باإلهانة

باإلُافة إىل نوع االقرتاب من الصراع املتقارب ، وجدت الباحثة أيًضا 
ل( لنجيب يف الرسينوًعا بعيًدا من الصراع النفسي يف القصة القصرية )خيانة 

حمفوظ بأشكال مثل: االكتئاب واليأس والغرية ، واليت ستكون. على النحو 
 التايل:

 كآبة (أ
االكتئاب هو اُطراب نفسي يتسم باحنرافات يف مشاعر الفرد 
وسلوكه. ميكن للشخص املصاب باالكتئاب أن يشعر حبزن شديد 

 القصة مجلة يفوعادة ما يصمت على نفسه يف كثري من األحيان. توجد 
القصرية "خيانة يف الرسائل" لنجيب حمفوظ تصف السلوك املكتئب 

 للشخصية الرئيسية.
يروى يف القصة القصرية "خيانة يف الرسائل" لنجيب حمفوظ أن 
الشخصية الرئيسية أصيبت باالكتئاب بعد قراءة رسالة من صديقها 

و ما كان هقال فيها إن صديقه ينظر إىل بعضه بعضًا مع حبيبته ، و 
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حزنًا  خيشى أن يكون نظرة منه. ويبتعد عنه احملبِّة ، فيصيبه بالغرية وخيترب
 شديًدا يصيبه باالكتئاب.

"إنه يشعر حبزن عميق خييم على نفسه فيجعلها من الكابة  
كنف  هرم متشائم، وحي  بسم الغرية ينطلق من قلبه 
ويلوث دمه.. أواه.. إن أحالمه وآماله تتأر جح على كف 

 (.50، ص 2111)حمفوظ، رجيم.." 
ح اجلملة أن الشخصية الرئيسية تعاين من االكتئاب كشكل  تُو
من أشكال السلوك من الصراع النفسي الذي يعاين منه. الصراع النفسي 
الذي واجهته الشخصية الرئيسية كان سببه رسالة من صديقه قال فيها 

ىل لة ونظروا إإن صديقه التقى مرة أخرى بشخصية هذه املرأة اجلمي
بعضهم البعض ، لذلك أصبحت الشخصية الرئيسية غرية وحزينة لدرجة 

 .االكتئاب
استناًدا إىل نظرية لوين يف علم نفس الشخصية ، يقول إن 
حدوث الصراع يف البيئة النفسية للشخص ناتج عن ُغط من مكان 

 املعيشة من كل من البيئة املعيشية والبيئة النفسية داخل الشخص. ال
يؤدي هذا الضغط دائًما إىل قيمة موجبة ، ولكن هناك أيًضا قيمة 
سلبية. وكما حدث يف هذه احلالة ، فالقوة السلبية هي الكاحبة ، حيث 
جتعل القوة الشخص يتوقف عن احلركة ، متاًما مثل االكتئاب الذي 

 يعاين منه الشخصية الرئيسية حبيث يعاين من اُطراب نفسي.
ية لسلوك االكتئايب الذي تعيشه الشخصية الرئيسيف هذا املثال ، ا

هو نتيجة سلوك الصراع الذي ُيدث يف البيئة النفسية ، والقوة املثبطة 
 اليت تنتج التوتر يف البيئة النفسية هي الغرية واحلزن اللذين تعيشهما

الشخصية الرئيسية ، القوة. يظهر بعد أن تقرأ الشخصية الرئيسية الرسالة 
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ة صديقها حبيث تسببت يف عقبات يف الشخصية الرئيسي اليت أرسلها
يف شكل الغرية واحلزن الذي تعيشه الشخصية الرئيسية إىل توتر ، من 
هذا التوتر أدى إىل سلوك اكتئايب نتيجة لذلك. من الصراع النفسي 

 للشخصية الرئيسية.
كما وجدت الباحثة مجل حتتوي على صراعات مشاهبة يف القصة 

نة يف الرسيل" لنجيب حمفوظ واليت ظهرت بشعور من القصرية "خيا
خيبة األمل اليت كانت ثقيلة للغاية لدرجة التعرض لألذى. نشأ هذا 
الشعور بعد أن قرأ رسالة من صديقه حتتوي على العالقة بني صديقه 

 وصديقته اليت كانت تكرب حىت كانا خيططان للزواج.
منه أن  أنه يريد"فيا للضالم! ويا للخيبة القاتلة! وألدهى 

، ص 2111)حمفوظ،  يكون مستشارا يف مأساة قلبه.."
50.) 

استناًدا إىل نظرية لوين يف علم نفس الشخصية ، يقول إن 
حدوث الصراع يف البيئة النفسية للشخص ناتج عن ُغط من مكان 
املعيشة من كل من البيئة املعيشية والبيئة النفسية داخل الشخص. ال 

ائًما إىل قيمة موجبة ، ولكن هناك أيًضا قيمة يؤدي هذا الضغط د
سلبية. وكما حدث يف هذه احلالة ، فالقوة السلبية هي الكاحبة ، حيث 
جتعل القوة الشخص يتوقف عن احلركة ، متاًما مثل االكتئاب الذي 

 يعاين منه الشخصية الرئيسية حبيث يعاين من اُطراب نفسي.
 لذي تعاين منه الشخصيةيف هذا املثال ، السلوك االكتئايب ا

الرئيسية هو نتيجة سلوك من صراعات حتدث يف البيئة النفسية ، والقوة 
املثبطة اليت تنتج التوتر يف البيئة النفسية هي الغرية واحلزن اللذين 
تعيشهما الشخصية الرئيسية ، وتظهر هذه القوة بعد الشخصية الرئيسية 
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 الشخصية سببت يف عقبات يفتقرأ الرسالة اليت أرسلها صديقها حبيث ت
الرئيسية على شكل إحساس كبري خبيبة األمل واحلزن الذي تعيشه 
الشخصية الرئيسية إىل توتر ، من هذا التوتر أدى إىل سلوك اكتئايب. 

 نتيجة الصراع النفسي للشخصية الرئيسية.
كما وجدت الباحثة مجل حتتوي على صراع مشابه يف القصة 

ات رسيل" لنجيب حمفوظ واليت نتجت عن قوة عقبالقصرية "خيانة يف ال
على شكل شعور باجلنون بلغ ذروته وعذب قلبه. يقال أن الشخصية 

 الرئيسية تعاين من اجلنون وأمل شديد يف القلب حىت يصاب باالكتئاب.
"وهو يندفع برغبة جنونية حنو جحيم العذاب كأمنا 

 (.50، ص 2111)حمفوظ، يستطيب النار املوقدة" 
اجلملة االكتئاب الذي عانت منه الشخصية الرئيسية يف  تصف

القصة القصرية "خيانة يف الرسيل" لنجيب حمفوظ واليت سببها شعور 
باجلنون ويعذب قلبه كشكل من أشكال قوة العائق اليت تنتج التوتر يف 

 شكل كآبة.
استناًدا إىل نظرية لوين يف علم نفس الشخصية ، يقول إن 

بيئة النفسية للشخص ناتج عن ُغط من مكان حدوث الصراع يف ال
املعيشة من كل من البيئة املعيشية والبيئة النفسية داخل الشخص. ال 
يؤدي هذا الضغط دائًما إىل قيمة موجبة ، ولكن هناك أيًضا قيمة 
سلبية. وكما حدث يف هذه احلالة ، فالقوة السلبية هي الكاحبة ، حيث 

ركة ، متاًما مثل االكتئاب الذي جتعل القوة الشخص يتوقف عن احل
 يعاين منه الشخصية الرئيسية حبيث يعاين من اُطراب نفسي.

يف هذا املثال ، السلوك االكتئايب الذي تعيشه الشخصية الرئيسية 
هو نتيجة سلوك من الصراع الذي ُيدث يف البيئة النفسية ، والقوة 
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ة واحلزن اللذين لغري الكاحبة اليت تنتج التوتر يف البيئة النفسية ، أي ا
تعيشهما الشخصية الرئيسية ، تظهر القوة بعد أن تقرأ الشخصية 
الرئيسية خطابًا أرسله صديقه حبيث تسبب يف عقبات يف الشخصية 
الرئيسية على شكل إحساس كبري باجلنون وأصبح قلبه املعذب الذي 

ئايب تتعيشه الشخصية الرئيسية توترًا ، من هذا التوتر أدى إىل سلوك اك
 نتيجة الصراع النفسي للشخصية الرئيسية.

أعاد الباحث اكتشاف مجل متشاهبة يف القصة القصرية "خيانة 
يف الرسيل" لنجيب حمفوظ ، واليت نتجت عن قوة املوانع يف شكل 
إحساس بالعذاب ُده. يقال إنه تعرض للتعذيب كاجللد وحرقه حىت 

 أصيب باالكتئاب.
، ص 2111)حمفوظ، نار" "فكأنه سوط عذاب أهلبين ال

11.) 
تصف اجلملة االكتئاب الذي عانت منه الشخصية الرئيسية يف 
القصة القصرية "خيانة يف الرسيل" لنجيب حمفوظ ، واليت نتجت عن 
شعور بالعذاب مثل اجللد وحرق نفسه كشكل من أشكال القوة الكاحبة 

 اليت تنتج التوتر يف العامل. شكل من أشكال االكتئاب.
استناًدا إىل نظرية لوين يف علم نفس الشخصية ، يقول إن 
حدوث الصراع يف البيئة النفسية للشخص ناتج عن ُغط من مكان 
املعيشة من كل من البيئة املعيشية والبيئة النفسية داخل الشخص. ال 
يؤدي هذا الضغط دائًما إىل قيمة موجبة ، ولكن هناك أيًضا قيمة 

 احلالة ، فالقوة السلبية هي الكاحبة ، حيثسلبية. وكما حدث يف هذه 
جتعل القوة الشخص يتوقف عن احلركة ، حيث يشعر باالكتئاب حىت 

 يصاب باُطراب نفسي.



 

15 
 

يف هذا املثال ، السلوك االكتئايب الذي منر به هو نتيجة سلوك 
 من صراعات حتدث يف البيئة النفسية ، القوة املثبطة اليت تنتج التوتر يف

فسية هي إحساس بالعذاب مثل اجللد والشعور باحلرق ، التوتر البيئة الن
لشخصية ا لصديقهنفسية  -يسبب االكتئاب. السلوك نتيجة الصراع 

 الرئيسية.
 اليأس (ب

اليأس حالة مير هبا اإلنسان عندما ال يتمكن إميانه جبهوده 
وجهوده من حتقيق أهدافه وتوقعاته. هناك مجلة يف القصة القصرية 

الرسيل" لنجيب حمفوظ تظهر يأس الشخصية الرئيسية بعد "خيانة يف 
قراءة رسالة جاءت من صديقها حتتوي على حادثة أصبح فيها صديقه 

 أقرب إىل حبيبته حىت إىل النقطة. أهنم ُيبون بعضهم البعض.
يف الرسالة ، أخربه صديقه أنه ُيب الشخصية األنثوية اليت كانت 

يت متيزت املرأة أيًضا حتب صديقتها الحمبة للشخصية الرئيسية ويبدو أن 
جبملة "أحيانًا أعطي قبلة رقيقة على الشفاه" مما جعل الشخصية 
الرئيسية تشعر بالغرية وتؤمن به، حبيبها الذي سيكون خملًصا هلا 

 والشكوك حول حبيبها تذهب سدى.
"عبثا حياول دفع هذه اآليات باشك والتكذيب، فعائدة 

، )حمفوظمغالبة الشوق"  بال ريب هى اليت تستطيع
 (.50، ص 2111

ح من اجلملة أن الشخصية الرئيسية تعاين من اليأس نتيجة  يُو
الصراع بداخله. ُيدث هذا النوع من صراع املسافات بسبب العقبات 
اليت تصطدم مع بعضها البعض يف البيئة النفسية للفرد. وكانت هذه 

لك اته وكذالعقبات على شكل شكوك فيه جتاه أصدقائه وصديق
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 األكاذيب اليت يرتكبها حمبوبته حىت تشعر الشخصية الرئيسية أن جهوده
 يف احلفاظ على حبه تذهب سدى.

ح لوين أن الصراع  استناًدا إىل نظرية علم نفس الشخصية، يُو
ميكن أن ُيدث عندما تزداد القوة املثبطة حبيث تؤثر على مقدار اجلهد 

شه احلالة، يظهر الصراع الذي تعي املتولد إلنتاج سلوك معني. يف هذه
الشخصية الرئيسية بعد أن يقرأ خطابًا أرسله صديقه خيربه أن عالقة 
صديقه باملرأة يف رسالته اليت ليست سوى حبيب الشخصية الرئيسية 
تتحول إىل حب ويبدو أن املرأة أيًضا أن حتب صديقتها. تظهر القوة 

، وهذه ك جتاه حبيبتهالكاحبة فيه على الفور على شكل غرية وشكو 
العوائق تولد توترًا فيه حيث يتم اآلن هزمية شوق الشخصية الرئيسية 
حلبيبها بالشك والغرية، مما يتسبب يف سلوك على شكل يأس نتيجة 

 لذلك. من الصراع النفسي للشخصية الرئيسية.
 الغرية أى الغيور (ج

الغرية هي نتيجة ملشاعر الشخص بسبب تدخل طرف ثالث 
بتدمري عالقة الشخص بشريكه. هناك مجلة يف القصة القصرية يهدد 

ح موقف الشخصية الغيور جتاه حبيبها نتيجة  "خيانة يف الرصاص" تُو
 الصراع النفسي للشخصية الرئيسية.

يقال أنه بعد انتهاء الشخصية الرئيسية من قراءة مجيع الرسائل 
قته اليت  ياليت أرسلها صديقها واليت حتتوي على عالقة صديقه بصد

كانت تكرب وحىت أهنما على وشك الزواج ، كانت هذه هي احلالة اليت 
 مرت هبا الشخصية الرئيسية الغرية الشديدة واحلزن العميق.

إمعان ب –رسائل صديقه وقتله  –"قرأ يميع هذه الرسائل 
شديد. وكانت تتسلط على نفسه ىف ذلك الوقت 
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رية" يبة والغعاطفتان: عاطفة حزن عميق وشعور حاد باخل
 (.12، ص 2111)حمفوظ، 

ح هذه اجلملة أن الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية  تُو
"خيانة يف الرسيل" تعاين من صراع نفسي على شكل غرية من عالقة 
عشيقها بصديقها تكرب أكثر فأكثر مبرحلة الزواج. الصراعات النفسية 

يئة النفسية باليت حتدث بسبب اشتباكات العوائق اليت حتدث يف ال
ر للشخصية الرئيسية حبيث تسبب التوتر يف البيئة النفسية ، من التوت

 الناتج يسبب السلوك ، أي الغرية من الشخصية الرئيسية.
ح أن هذا  استناًدا إىل نظرية لوين لعلم نفس الشخصية يُو
الصراع ُيدث بسبب تصادم العقبات اليت حتدث يف البيئة النفسية 

سية ، ج عن تصادم هذه العقبات توترًا يف البيئة النفللشخص واليت تنت
من هذا التوتر الذي ينتج سلوك الشخص. يف هذه احلالة ، واجهت 
الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية "خيانة يف الرسائل" صراًعا بعد 
قراءة رسالة أرسلها صديقها ، مما تسبب يف عقبات يف بيئتها النفسية 

ل عالقة حبيبها. وصديقه ، مما تسبب على شكل حزن وشكوك حو 
 يف توتره لينتج عنه سلوك الغرية.

 باإلهانة أى مأساة القلب (د
هو شعور عاطفي يشعر به شخص ما مأساة القلب  باإلهانة

عندما يفقد أحد أفراد أسرته بسبب املوت أو الطالق أو االنفصال أو 
االنفصال اجلسدي ورفض احلب. وجد الباحث شكال من أشكال 

لصراع أظهر األمل الذي عانت منه الشخصية الرئيسية يف القصة ا
القصرية "خيانة يف الرسيل" لنجيب حمفوظ ألن حمتويات الرسالة اليت 
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أرسلها صديقه أخربته أن شخصية امرأة كانت مل يكن سوى حمبوبته 
 مشهد شباب مدينة قنا.

 "ياله من كالم حيمل فرحا وأملا، واألمل فيه أكثر! أجيوز أن
تسعد قان ومن فيها حببيبته ويبكي هو يف القاهرة تسيل 

 (.55، ص 2111)حمفوظ، نفسه حسرات عليها" 
ح اجلملة أن الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية "خيانة  وتُو
يف الرسيل" تعاين من صراع نفسي على شكل وجع قلب حلبيبها الذي 

دث يت حتهو مشهد من قبل الشباب يف قنا. الصراعات النفسية ال
بسبب اشتباكات العوائق اليت حتدث يف البيئة النفسية للشخصية 

سبب الرئيسية حبيث تسبب التوتر يف البيئة النفسية ، من التوتر الناتج ي
 السلوك ، أي الغرية من الشخصية الرئيسية.

ح أن هذا  استناًدا إىل نظرية لوين لعلم نفس الشخصية يُو
الصراع ُيدث بسبب تصادم العقبات اليت حتدث يف البيئة النفسية 
للشخص واليت تنتج عن تصادم هذه العقبات توترًا يف البيئة النفسية ، 
من هذا التوتر الذي ينتج سلوك الشخص. يف هذه احلالة ، شهدت 

عد قصة القصرية '' خيانة يف الرسيل '' صراعا بالشخصية الرئيسية يف ال
قراءة رسالة أرسلها صديقها نتج عنها عقبات يف بيئتها النفسية على 
شكل حزن وحزن على حبيبها الذي أصبح هو. مشهد الشاب يف 

 مدينة قنا مما تسبب يف توتر فيه إلحداث سلوك يف صورة جرح. 
 البعيدة -الصراع االقرتاب    -3

النوع من الصراع بسبب القوى الدافعة واملثبطة اليت تنشأ من ُيدث هذا 
هدف واحد. يوجد هذا النوع من التعارض يف القصة القصرية "خيانة يف الرسيل" 

 لنجيب حمفوظ واليت ستقدم يف شكل جدول على النحو التايل:
 الصراعات االقرتاب أى عن قريب 3.1اجلدول 
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 شكل نوع الصراع
 الشك البعيدة –الصراع االقرتاب 

 األسف أى الندم
 

لباحثة ، وجدت ا ةيبتعدالب و اقرت االباإلُافة إىل اكتشاف نوع الصراع 
أيًضا نوع الصراع الذي يقرتب ويبتعد يف القصة القصرية "خيانة يف الرسيل" 

 لنجيب حمفوظ يف صورة شكوك وشكوك وندم. سيتم وصفها على النحو التايل:
 الشك (أ

فعل مير به شخص ما إلظهار إحساس بعدم الشك أو الرتدد هو 
اليقني بشأن شيء ما ، والتشكيك يف حقيقة شيء ما سواء كان ذلك 
نتيجة للفكر أو الوجود ومييل إىل عدم الثقة يف العبارة والرتدد بني نعم 
وال دون االتفاق على أحدمها. . يف القصة القصرية "خيانة يف الرسيل" 

ها  لرئيسية يف األفعال اليت سيتخذمجلة تعرب عن شكوك الشخصية ا
 كشكل من أشكال الصراع داخله.

يروى يف القصة القصرية "خيانة يف الرسيل" أن الشخصية الرئيسية 
تواجه شكوكاً يف اختاذ القرار بسبب رسالة من صديقها تقول إنه التقى 
بامرأة مجيلة خيتلف مجاهلا عن األخريات ، بعد قراءة الرسالة. الشخصية 

يسية أصبحت مشبوهة. مع وجود شخصية األنثى يف خطاب الرئ
صديقه الذي مت الرد على شكوكه ووجد أن الشخصية األنثوية يف رسالة 
صديقه كانت عشيقته اليت كانت يف قنا نفس املدينة مع صديقه ، 
لذلك تنوي الشخصية الرئيسية إرسال رسالة هتدف إىل الكشف عن 

كنه صديقها كانت حبيبته ، لكنه رفض لحقيقة أن املرأة يف الرسالة من 
 تردد يف ذلك.
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وهمَّ أن يكتب لصديقه كتابا يعلنه بأن الفتاة اليت هز "
مقدمها قان هي حبيبته اليوم، مث خطيبته غدا، ولكنه جفل 
من هذا اإلعالن ووجد رغبة خفية أن يكتمه إياه وأن 
 "ةيطلب منه أن يوافيه بأخبارها اليت تستحق الرواية واحلديث

 (.55، ص 2111)حمفوط، 
ح اجلملة أن الشخصية الرئيسية تعاين من صراع نفسي مع  تُو
نوع قريب. ُيدث هذا النوع من الصراع بسبب وجود قوة دافعة ، وهي 
الرغبة يف الكشف عن حقيقة املرأة يف رسالة من صديق والعائق املعاكس 

 يظهر يف نفس الوقت يف البيئة النفسية للفرد.
يح أن استناًدا  إىل نظرية لوين يف علم نفس الشخصية ، مت تُو

ة  الصراع مع النوع القريب يرجع إىل قوى التشجيع واملقاومة املتعاُر
اليت تظهر يف نفس الوقت يف البيئة النفسية للشخص. إن وجود قوة 
دافعة جتعل الشخص يقوم باحلركة أو احلركة ولكن مع وجود قوة عائق 

ا وقف القاطرة أو العائق ومن هناك ينتج جهدً حتدث ، فإنه ينتج عنه ت
 يعكس من اجلهد سلوًكا معيًنا.

يف هذه احلالة ، تواجه الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية 
"خيانة يف الرسائل" لنجيب حمفوظ صراًعا عن قرب بسبب قوى 
التشجيع والعقبات اليت حتدث يف بيئتها النفسية. قوة الدافع الذي 

ة يف الكشف عن حقيقة املرأة يف رسالة صديقتها ، يف ُيدث هو الرغب
حني أن قوة العقبة يف شكل الشخصية الرئيسية تثنيها عن الكشف عن 

ي احلقيقة ، مما جيعل البيئة النفسية فيها. جتربتها التوتر ، من التوتر الذ
 ُيدث فإنه يثري السلوك.يف شكل شك.
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 شكل ا نفسًيا يفباإلُافة إىل ذلك ، وجد الباحث أيًضا تضاربً 
إحساس بالشك يف الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية "خيانة يف 
الرسائل" لنجيب حمفوظ حيث ثار الشك بعد أن قرر إرسال رسالة إىل 
صديقه. الذي كان هدفه التجسس عليه صديقته املوجودة يف نفس 

 املدينة مع صديقه ، لكن قراره يثري الشكوك فيه مرة أخرى.
القصة القصرية "خيانة يف الرسيل" أنه بعد أن قررت  ويروي يف

الشخصية الرئيسية إرسال رسالة إىل صديقها تتضمن طلًبا من صديقها 
لإلبالغ عن احلياة اليومية لصديقها بنية أخرى بالتجسس على 
صديقها. حبيب ، لكن اإلخالص يف هذا القرار جعل جتربة الشخصية 

دث عن ة التالية اليت أرسلها صديقه حتالرئيسية شكوًكا.ألنه يف الرسال
 لقاء صديقه حببيبته والنظر إىل بعضهما البعض.
، 2111)حمفوظ، "إنه ال يشك أبدا يف إخالص عائدة" 

 (.51ص 
ح اجلملة أن الشخصية الرئيسية تعاين من صراع نفسي مع  تُو
نوع قريب. ُيدث هذا النوع من الصراع بسبب قوى التشجيع واملقاومة 

ة اليت تظهر يف نفس الوقت يف البيئة النفسية للشخص.املتعا  ُر
شكل التشجيع الذي ُيدث هو صدق اإلجراءات اليت يقوم هبا 
يف إرسال رسالة إىل صديقه حتتوي على طلب إىل صديقه ملواصلة 
إخباره عن حياة صديقه اليومية ، قوة العقبة اليت تكمن فيه يف النموذج 

 ة من القرار الذي اختذه.من عدم تأكد الشخصية الرئيسي
يح أن  استناًدا إىل نظرية لوين يف علم نفس الشخصية ، مت تُو
ة  الصراع مع النوع القريب يرجع إىل قوى التشجيع واملقاومة املتعاُر
اليت تظهر يف نفس الوقت يف البيئة النفسية للشخص. إن وجود قوة 
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ة عائق د قو دافعة جتعل الشخص يقوم باحلركة أو احلركة ولكن مع وجو 
حتدث ، فإنه ينتج عنه توقف القاطرة أو العائق ومن هناك ينتج جهًدا 

 يعكس من اجلهد سلوًكا معيًنا.
يف هذه احلالة ، تواجه الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية 
"خيانة يف الرسائل" لنجيب حمفوظ صراًعا عن قرب بسبب قوى 

دافع الذي النفسية. قوة الالتشجيع والعقبات اليت حتدث يف بيئتها 
ُيدث هو اإلخالص جتاه السلوك الذي يقوم به من خالل إرسال 
رسالة إىل صديقه حتتوي على طلب إىل صديقه إلرسال أخبار احلياة 
اليومية لصديقه دائًما ، بينما من أجل قوة العقبة يف شكل رئيسي كون 

بيئة  يل خلقالشخصية غري متأكدة من القرارات اليت اختذها ، وبالتا
نفسية فيه.جتربة التوتر ، من التوتر الذي ُيدث ، يثري السلوك على 

 شكل شك.
كما وجدت الباحثة صراعات نفسية على شكل شكوك لدى 
أصدقاء الشخصية الرئيسية الذين كانوا يف القصة القصرية "خيانة يف 
الرسيل" لنجيب حمفوظ حيث أثريت الشكوك بعد أن شعر بالشكوك 

قته باملرأة اليت تربطه هبا. التقيت للتو ، ال أحد غري حمب حول عال
 الشخصية الرئيسية مما أثار الشكوك فيه.

روى يف القصة القصرية "خيانة يف الرسيل" أن صديقه أخربه عن 
مشاكله العاطفية مع امرأة التقى هبا يف مدينة قنا ، تشكك صديقه يف 

توى . على االستمرار يف مسعالقته بتلك املرأة ، ألن املرأة طلبت ذلك
الزواج بينما صديقه ال يعرف ما إذا كان هو واملرأة سيلتقيان مرة أخرى 

 بعد االنفصال.
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"ومل يكن من هذا بد بعد أن بلغنا يف عالقتنا موضوعا ينبغي 
أن يتقرر فيه املصري، فإما إىل مي ن وإما إىل مشال، وما كان 

ذلك قط"  بنبغي يل أن أختار من جديد، وما أحببت
 (.12، ص 2111)حمفوظ، 

ح اجلملة أن أصدقاء الشخصية الرئيسية يعانون من صراع   تُو
نفسي مع النوع القريب. ُيدث هذا النوع من الصراع بسبب قوى 

ة اليت تظهر يف نفس الوقت يف البيئة النفس ية التشجيع واملقاومة املتعاُر
 للشخص.

ا للتو للمرأة اليت التقى هبشكل القوة الدافعة اليت حتدث هو حبه 
، يف حني أن قوة العقبات املوجودة فيه يف شكل صديق الشخصية 
الرئيسية تصبح غري متأكدة من عالقته العاطفية مع املرأة اليت قابلها 

 للتو. ، هل يستمر الزواج أو ينتهي فقط إىل هذا احلد.
يح أ  ناستناًدا إىل نظرية لوين يف علم نفس الشخصية ، مت تُو

ة  الصراع مع النوع القريب يرجع إىل قوى التشجيع واملقاومة املتعاُر
اليت تظهر يف نفس الوقت يف البيئة النفسية للشخص. إن وجود قوة 
دافعة جتعل الشخص يقوم باحلركة أو احلركة ولكن مع وجود قوة عائق 
حتدث ، فإنه ينتج عنه توقف القاطرة أو العائق ومن هناك ينتج جهًدا 

 من اجلهد سلوًكا معيًنا. يعكس
يف هذه احلالة ، تواجه الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية 
"خيانة يف الرسائل" لنجيب حمفوظ صراًعا عن قرب بسبب قوى 
التشجيع والعقبات اليت حتدث يف بيئتها النفسية. قوة الدافع الذي 

لعقبة يف ا ُيدث هو حبه للمرأة اليت التقى هبا للتو ، بينما بالنسبة لقوة
شكل صديق الشخصية الرئيسية كونه غري متأكد من عالقة حبه مع 
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املرأة اليت التقى هبا للتو ، فهل ستستمر إىل الزواج أو إهناءه فقط إىل 
هذا احلد ، مما خيلق بيئة نفسية يف حالة توتره ، من التوتر الذي ُيدث 

 ، ويثري السلوك على شكل شك.
 

 األسف أى الندم (ب
الندم هو شكل من أشكال املشاعر السلبية من شخص الندم أو 

ما ينشأ بسبب الشعور بالذنب بعد إدراك أن القرار الذي مت اختاذه  
ع احلايل ليس جيًدا وقد يكون من األفضل  كان خطأ وبالتايل فإن الُو
أن تتخذ قرارًا آخر. وهناك مجل تظهر الندم الذي تعيشه الشخصية 

فوعة "خيانة يف الرسيل" لنجيب حمفوظ مدالرئيسية يف القصة القصرية 
 بالقلق والقلق وكذلك الغرية اليت يشعر هبا.

وروي يف القصة القصرية "خيانة يف الرسائل" أن الشخصية 
الرئيسية تشعر بالندم على سلوكها. شعر باألسف للرتاجع عن نية 

 التجسس على حبيبته من خالل رسالة من صديقه.
تستطع أن تقهر عواطف قلبه  ولكن عاطفة الندم هذه مل"

 (.55، ص 2111)حمفوظ، اجلياشة السوداء فطردها من نفسه" 
ح اجلملة أن الشخصية الرئيسية تشعر بالندم نتيجة الصراع  تُو
النفسي الذي يعاين منه. استناًدا إىل نظرية لوين يف علم نفس الشخصية 

يح أن الصراع مع النوع القريب يرجع إىل قوى التش يع ج، مت تُو
ة اليت تظهر يف نفس الوقت يف البيئة النفسية  واملقاومة املتعاُر
للشخص. إن وجود قوة دافعة جتعل الشخص يقوم باحلركة أو احلركة 
ولكن مع وجود قوة عائق حتدث ، فإنه ينتج عنه توقف القاطرة أو 
العائق ومن هناك ينتج جهًدا يعكس من اجلهد سلوًكا معيًنا. تكمن 
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ة  الرغبة يف التجسس على حمبوبته من خالل احلياة اليوميقوة الدافع يف
 لصديقه ، وتكون قوة العقبة يف شكل الشعور بالذنب إذا فعل ذلك.

باإلُافة إىل ذلك ، وجد الباحث صراًعا نفسًيا يف شكل الشعور 
بالذنب لدى أصدقاء الشخصية الرئيسية الذين كانوا يف القصة القصرية 

يف الرسيل" حيث ظهر الذنب بعد أن أعاد فتح لنجيب حمفوظ "خيانة 
 ".اءتذكار الوفألبوم صور ُيتوي على صورة. خطيبته مع عبارة "

"وهلذا جتدىن معذبا موزع القلب فال أنا بالراضى على 
نفسى ألىن نكثت ميثاق خطيبىت وال أنا بالسعيد مبا ألقى 
من حب عائدة الذي رماىن تفانيها يف هاوية من الندم" 

 (.13، ص 2111وظ، )حمف
ح اجلملة أن أصدقاء الشخصية الرئيسية يشعرون بالندم  تُو
نتيجة الصراع النفسي الذي يعانون منه. استناًدا إىل نظرية لوين يف علم 
يح أن الصراع مع النوع القريب يرجع إىل قوى  نفس الشخصية ، مت تُو

ة اليت تظهر يف نفس الوقت يف ال يئة النفسية بالتشجيع واملقاومة املتعاُر
للشخص. إن وجود قوة دافعة جتعل الشخص يقوم باحلركة أو احلركة 
ولكن مع وجود قوة عائق حتدث ، فإنه ينتج عنه توقف القاطرة أو 
العائق ومن هناك ينتج جهًدا يعكس من اجلهد سلوًكا معيًنا. تكمن 

 قوة الدافع يف شكل حبه للمرأة اليت التقى هبا للتو ، وقوة العقبة يف
 شكل الشعور بالذنب من داخله خللعه بوعده باإلخالص مع خطيبته.

 أسباب الصراع الثقايف يف القصة القصرية "خيانة يف رسائل جنيب حمفوظ". -ب
جيب أن يكون للفعل الذي يقوم به شخص ما سبب يدفعه للقيام بذلك.  

كما أن الصراع النفسي الذي حدث يف القصة القصرية "خيانة يف الرسيل" له سبب 
ح لوين أن الصراع ُيدث بسبب القوى اليت تكمن وراء  من أسباب الصراع. أُو
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 قصريةلقصة الحركة الشخص. يف هذه احلالة يشرح الباحث أسباب اخلالف يف ا
 لنجيب حمفوظ يف اجلدول التايل: "خيانة يف الرسيل"

 أسباب الصراع 2.3اجلدول 
 شكل يف مجل أسباب الصراعات

ال يقع بصرى على وجه امرأة قط ، وإن   القوة غري بشرية )الناس(
كنت أرى أحيانا بعض األصدقاء 
يشريون إىل كتلة من الثياب السوداء 
امللفوقة تسري كعمود من الدخان 
الكثيف وأمسعهم يقولون: انظر إىل هذه 

 املرأة.. 
كيف ال يكون هذا وأنا مطمئن إىل أىن 
سأحظى أصيل كل يوم بروية ذلك 

 املبتسم الذى ُيىي مواتالوجه السافر 
النفوس ، ويبعث مصفر األمل.. ما 

 أجعلها وما أعذهبا!
وأستشف أحيانا على فمها ابتسامة 

 خفيفة
وع الزواج  وقد حامت مبهارة حول مُو

رار فجارهتا خبفة ولباقة ال هتويان هبا إىل ق
اليأس وال تعلوان هبا إىل عهد امليثاق 

خلت  ةوعند االفرتاق تناولت منها قبل
 حلالوة جدهتا أهنا أول قبلة تناهلا شفتاى
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وأمست عائدة تلح على أن أكلم أباها 
لتتخذ عالقتنا الصيغة الشرعية املقدسة 
وكانت حياتى تكون السعادة نفسها 

 لوال هذه املنغصات
جلست إىل مكتب شاردا أقلب بعض 
الكتاب فما راعىن إال ديوان شوقي 
تنشق صفحاته عن صورة حفظتها فيه 
وكدت أنساها، هي صورة خطيبىت 
بوجهها الصبيح اجلميل وقد سطر على 

 ظهرها خبط مجيل )تذكار الوفاء(  
وال تغفل عن تزويدى بكل جديد فإىن  القوة الدافعة

 حبأصتحت من تتبع حبك على 
 شديد

إهنا صغائر مألوفة ال يىن عنها الشبان.. 
ولكنها ليست بذات بال.. فلندفع هذا 
 اآلن فاعتقادى أنه لدينا ما يلذنا حديثه 

 اكثر من هذا..
 

خيانة يف " إىل أسباب الصراع النفسي يف القصة القصرية باحثتوصل ال
لنجيب حمفوظ ، وهي: وجود قوى غري بشرية وقوة التشجيع واليت سيتم  "الرسيل

 وصفها على النحو التايل:
 القوة غري بشرية )الناس( -1
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القوة غري البشرية هي قوة أو مطلب ميكن أن يؤثر على نفسية 
الشخص، وظهور القوة غري البشرية ال يأيت من الذات أو من اآلخرين ولكنه 

صة عدة أسباب للصراع يف الق باحثأشياء معينة. ووجد اليأيت من حقائق أو 
القصرية "خيانة يف الرسائل" لنجيب حمفوظ بسبب قوى غري بشرية ميكن أن 
تؤثر على احلالة النفسية للشخصية الرئيسية. تأيت هذه القوة من اجلملة 
املوجودة يف الرسالة اليت أرسلها صديق الشخصية الرئيسية حبيث تتعرض احلالة 

 النفسية للشخصية الرئيسية للصراع ، والذي سيتم وصفه على النحو التايل:
ال يقع بصرى على وجه امرأة قط ، وإن كنت أرى أحيانا بعض  (أ

األصدقاء يشريون إىل كتلة من الثياب السوداء امللفوقة تسري كعمود 
حمفوظ، ) من الدخان الكثيف وأمسعهم يقولون: انظر إىل هذه املرأة..

 (.54، ص 2111
حتتوي قطعة حمتويات الرسالة اليت أرسلها صديقه على سبب  

الصراع النفسي الذي تعيشه الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية 
"خيانة يف الرسائل" لنجيب حمفوظ. حيث يظهر الصراع الذي تعيشه 
الشخصية الرئيسية يف شكل شك وشك حول الشخصية األنثوية يف 

يت قرأ الشخصية الرئيسية وتفحص الرسالة الحمتويات الرسالة بعد أن ت
 أرسلها صديقها واليت تصبح قوة يف البيئة النفسية الرئيسية. الشخصية

ة حبيث ختلق التوتر يف بيئتها النفسية ، ونتيجة لذلك تعاين الشخصي
 الرئيسية من صراع نفسي.

ح نظرية لوين عن علم نفس الشخصية أن الصراع سيحدث  تُو
ك صدام قوى داخل البيئة النفسية للشخص ، من عندما يكون هنا

تصادم القوى داخل الشخص ينتج توترًا يدفع الشخص إىل التحرك يف 
اجتاه التوتر الذي ُيدث . إذا كانت قيمة التكافؤ الناجتة عن القوة 
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موجبة ، سُيظهر التوتر الناتج موقًفا إجيابًيا أو استجابة سلوكية ، وإذا  
ناجتة قيمة سلبية ، فإن التوتر الناتج سُيظهر كانت قيمة التكافؤ ال

 استجابة أو سلوًكا سلبًيا للحركة.
يف حالة الصراع النفسي القائم على ما تفعله الشخصية الرئيسية 

ن من القوة اليت تثري التوتر يف البيئة النفسية للشخصية الرئيسية ، ميك
ة سلبي ث تستجيب ة حبيالقول أن قيمة التكافؤ املتولدة من القوة احملُر

 الشخصية الرئيسية هلا. مشاعر الشك والريبة.
كيف ال يكون هذا وأنا مطمئن إىل أىن سأحظى أصيل كل يوم  (ب

بروية ذلك الوجه السافر املبتسم الذى حيىي موات النفوس ، 
، 2111)حمفوظ،  ويبعث مصفر األمل.. ما أجعلها وما أعذهبا!

 (.51ص 
ب  أرسلها صديقه على سبحتتوي قطعة حمتويات الرسالة اليت

الصراع النفسي الذي تعيشه الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية 
"خيانة يف الرسائل" لنجيب حمفوظ. يكون الصراع الذي تعيشه 
الشخصية الرئيسية على شكل غضب ينشأ بعد أن تقرأ الشخصية 
الرئيسية خطابًا أرسله صديقها ، مما جيعلها قوة يف البيئة النفسية 

لشخصية الرئيسية حبيث ختلق توترًا يف بيئتها النفسية ، النتيجة ل
 الشخصية الرئيسية تواجه صراًعا نفسًيا.

ح نظرية لوين عن علم نفس الشخصية أن الصراع سيحدث  تُو
عندما يكون هناك صدام قوى داخل البيئة النفسية للشخص ، من 
تصادم القوى داخل الشخص ينتج توترًا يدفع الشخص إىل التحرك يف 
اجتاه التوتر الذي ُيدث. إذا كانت قيمة التكافؤ الناجتة عن القوة 

إذا  ج موقًفا إجيابًيا أو استجابة سلوكية، و موجبة، سُيظهر التوتر النات
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كانت قيمة التكافؤ الناجتة قيمة سلبية، فإن التوتر الناتج سُيظهر 
 استجابة أو سلوًكا سلبًيا للحركة.

يف حالة الصراع النفسي القائم على ما تفعله الشخصية الرئيسية 
، ميكن  ةمن القوة اليت تثري التوتر يف البيئة النفسية للشخصية الرئيسي

ة سلبية حبيث تستجيب  القول أن قيمة التكافؤ املتولدة من القوة احملُر
 الشخصية الرئيسية هلا. مشاعر الغضب.

، 2111)حمفوظ،  وأستشف أحيانا على فمها ابتسامة خفيفة (ج
 (.50ص 

حتتوي قطعة حمتويات الرسالة اليت أرسلها صديقه على سبب 
صرية رئيسية يف القصة القالصراع النفسي الذي تعيشه الشخصية ال

"خيانة يف الرسائل" لنجيب حمفوظ. الصراع الذي تعيشه الشخصية 
الرئيسية يكون على شكل إحساس باليأس ينشأ بعد أن تقرأ الشخصية 
الرئيسية رسالة أرسلها صديقها واليت تصبح قوة يف البيئة النفسية 

نتيجة لذلك و  للشخصية الرئيسية حبيث ختلق توترًا يف بيئتها النفسية.
 فإن الشخصية الرئيسية تعاين من صراع نفسي.

ح نظرية لوين عن علم نفس الشخصية أن الصراع سيحدث  تُو
عندما يكون هناك صدام قوى داخل البيئة النفسية للشخص ، من 
تصادم القوى داخل الشخص ينتج توترًا يدفع الشخص إىل التحرك يف 

يمة التكافؤ الناجتة عن القوة اجتاه التوتر الذي ُيدث . إذا كانت ق
موجبة ، سُيظهر التوتر الناتج موقًفا إجيابًيا أو استجابة سلوكية ، وإذا  

كانت قيمة التكافؤ الناجتة قيمة سلبية ، فإن التوتر الناتج سُيظهر 
 استجابة أو سلوًكا سلبًيا للحركة.
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يف حالة الصراع النفسي القائم على ما تفعله الشخصية الرئيسية 
ن ن القوة اليت تثري التوتر يف البيئة النفسية للشخصية الرئيسية ، ميكم

ة سلبية حبيث تستجيب  القول أن قيمة التكافؤ املتولدة من القوة احملُر
 الشخصية الرئيسية هلا. مشاعر اليأس.

وقد حامت مبهارة حول موضوع الزواج فجارهتا خبفة ولباقة ال  (د
عند لوان هبا إىل عهد امليثاق و هتويان هبا إىل قرار اليأس وال تع

االفرتاق تناولت منها قبلة خلت حلالوة جدهتا أهنا أول قبلة 
 (.56، ص 2111)حمفوظ،  تناهلا شفتاى

حتتوي قطعة حمتويات الرسالة اليت أرسلها صديقه على سبب 
الصراع النفسي الذي تعيشه الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية 

ب حمفوظ. الصراع الذي تعيشه الشخصية "خيانة يف الرسائل" لنجي
الرئيسية يكون على شكل يأس وخيبة أمل تنشأ بعد أن تقرأ الشخصية 
الرئيسية خطابًا أرسله صديقها ، مما جيعلها قوة يف البيئة النفسية 

 ،ذلكللشخصية الرئيسية حبيث ختلق توترًا يف بيئتها النفسية ، ونتيجة ل
 صراع نفسي. فإن الشخصية الرئيسية تعاين من

ح نظرية لوين عن علم نفس الشخصية أن الصراع سيحدث  تُو
عندما يكون هناك صدام قوى داخل البيئة النفسية للشخص ، من 
تصادم القوى داخل الشخص ينتج توترًا يدفع الشخص إىل التحرك يف 
اجتاه التوتر الذي ُيدث . إذا كانت قيمة التكافؤ الناجتة عن القوة 

ر التوتر الناتج موقًفا إجيابًيا أو استجابة سلوكية ، وإذا  موجبة ، سُيظه
كانت قيمة التكافؤ الناجتة قيمة سلبية ، فإن التوتر الناتج سُيظهر 

 استجابة أو سلوًكا سلبًيا للحركة.
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يف حالة الصراع النفسي القائم على ما تفعله الشخصية الرئيسية 
الرئيسية ، ميكن  للشخصية من القوة اليت تثري التوتر يف البيئة النفسية

ة سلبية حبيث تستجيب  القول أن قيمة التكافؤ الناجتة عن القوة احملُر
 الشخصية الرئيسية هلا. مشاعر اليأس وخيبة األمل.

وأمست عائدة تلح على أن أكلم أباها لتتخذ عالقتنا الصيغة  (ه
الشرعية املقدسة وكانت حياتى تكون السعادة نفسها لوال هذه 

 (.11، ص 2111)حمفوظ،  املنغصات
حتتوي قطعة حمتويات الرسالة اليت أرسلها صديقه على سبب 
الصراع النفسي الذي تعيشه الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية 
"خيانة يف الرسائل" لنجيب حمفوظ. الصراع الذي تعيشه الشخصية 
الرئيسية يكون على شكل حزن وغرية يظهر بعد أن تقرأ الشخصية 

ة رسالة أرسلها صديقها ، مما يشكل قوة يف البيئة النفسية الرئيسي
ذلك، للشخصية الرئيسية حبيث ختلق توتراً يف بيئتها النفسية، ونتيجة ل

 فإن الشخصية الرئيسية تعاين من صراع نفسي.
ح نظرية لوين عن علم نفس الشخصية أن الصراع سيحدث  تُو

النفسية للشخص ، من عندما يكون هناك صدام قوى داخل البيئة 
تصادم القوى داخل الشخص ينتج توترًا يدفع الشخص إىل التحرك يف 
اجتاه التوتر الذي ُيدث . إذا كانت قيمة التكافؤ الناجتة عن القوة 

موجبة ، سُيظهر التوتر الناتج موقًفا إجيابًيا أو استجابة سلوكية ، وإذا  
ُيظهر التوتر الناتج سكانت قيمة التكافؤ الناجتة قيمة سلبية ، فإن 

 استجابة أو سلوًكا سلبًيا للحركة.
يف حالة الصراع النفسي القائم على ما تفعله الشخصية الرئيسية 

ن من القوة اليت تثري التوتر يف البيئة النفسية للشخصية الرئيسية ، ميك
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ة سلبية حبيث تستجيب  القول أن قيمة التكافؤ املتولدة من القوة احملُر
 لرئيسية هلا. مشاعر احلزن والغرية.الشخصية ا

جلست إىل مكتيب شاردا أقلب بعض الكتاب فما راعىن إال ديوان  (و
شوقي تنشق صفحاته عن صورة حفظتها فيه وكدت أنساها، هي 
صورة خطيبىت بوجهها الصبيح اجلميل وقد سطر على ظهرها خبط 

 (.11، ص 2111)حمفوظ،   يميل )تذكار الوفاء(
ويات الرسالة اليت أرسلها صديقه على سبب احتوى جزء من حمت

الصراع النفسي الذي عاشه يف القصة القصرية "خيانة يف الرسائل" 
لنجيب حمفوظ. الصراع الذي عاشه صديقه على شكل اكتئاب ظهر 
بعد إعادة فتح ألبوم الصور الذي خزنه ، أصبح قوة يف البيئة النفسية 

ة ، ونتيجة لذلك يئته النفسيللشخصية الرئيسية حبيث خلق توترًا يف ب
 .عاىن من صراع نفسي

ح نظرية لوين عن علم نفس الشخصية أن الصراع سيحدث  تُو
عندما يكون هناك صدام قوى داخل البيئة النفسية للشخص ، من 
تصادم القوى داخل الشخص ينتج توترًا يدفع الشخص إىل التحرك يف 

وة افؤ الناجتة عن القاجتاه التوتر الذي ُيدث . إذا كانت قيمة التك
موجبة ، سُيظهر التوتر الناتج موقًفا إجيابًيا أو استجابة سلوكية ، وإذا  

كانت قيمة التكافؤ الناجتة قيمة سلبية ، فإن التوتر الناتج سُيظهر 
 استجابة أو سلوًكا سلبًيا للحركة.

يف حالة الصراع النفسي القائم على ما فعله صديقه من القوة 
قول أن توتر يف البيئة النفسية للشخصية الرئيسية ، ميكن الاليت تثري ال

ة سلبية حبيث تستجيب الشخصية  قيمة التكافؤ الناجتة عن القوة احملُر
 الرئيسية مبشاعر من االكتئاب.
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 القوة الدافعة -2
القوة الدافعة هي نوع من القوة اليت تؤثر على حركة الشخص. عادة ما 

 تدفع الناس فس الطريقة اليت ستتعلم هبا القوة اليتتكون القوة الدافعة إجيابية بن
إىل الرغبة يف احلصول على درجات جيدة. ووجدت الباحثة نوًعا واحًدا من 
القوة الدافعة يف القصة القصرية )خيانة يف الرسيل( لنجيب حمفوظ واليت أثرت 

 ىيف احلركات السلوكية اليت عاشتها الشخصية الرئيسية واليت سيتم وصفها عل
 النحو التايل:

وال تغفل عن تزويدى بكل جديد فإىن أصتحت من تتبع حبك  (أ
 (.50، ص 2111)حمفوظ،  على حب شديد

حتتوي قطعة حمتويات الرسالة اليت أرسلها صديقه على سبب 
الصراع النفسي الذي تعيشه الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية 

صية تعيشه الشخ"خيانة يف الرسائل" لنجيب حمفوظ. الصراع الذي 
الرئيسية هو يف شكل نفاد صرب وقلق ينشأ بعد أن تقرأ الشخصية 
الرئيسية خطابًا أرسله صديقها ، مما يصبح قوة يف البيئة النفسية 

ذلك، للشخصية الرئيسية حبيث ختلق توترًا يف بيئتها النفسية، ونتيجة ل
 فإن الشخصية الرئيسية تعاين من صراع نفسي.

ح نظرية لوين عن علم نفس الشخصية أن الصراع سيحدث  تُو
عندما يكون هناك صدام قوى داخل البيئة النفسية للشخص ، من 
تصادم القوى داخل الشخص ينتج توترًا يدفع الشخص إىل التحرك يف 
اجتاه التوتر الذي ُيدث . إذا كانت قيمة التكافؤ الناجتة عن القوة 

ية ، وإذا  بًيا أو استجابة سلوكموجبة ، سُيظهر التوتر الناتج موقًفا إجيا
كانت قيمة التكافؤ الناجتة قيمة سلبية ، فإن التوتر الناتج سُيظهر 

 استجابة أو سلوًكا سلبًيا للحركة.
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يف حالة الصراع النفسي القائم على ما تفعله الشخصية الرئيسية 
ن من القوة اليت تثري التوتر يف البيئة النفسية للشخصية الرئيسية ، ميك

ة سلبية حبيث تستجيب ال قول أن قيمة التكافؤ املتولدة من القوة احملُر
 الشخصية الرئيسية هلا. شكل من أشكال نفاد الصرب والقلق.

إهنا صغائر مألوفة ال يىن عنها الشبان.. ولكنها ليست بذات  (ب
بال.. فلندفع هذا اآلن فاعتقادى أنه لدينا ما يلذنا حديثه أكثر من 

 (.11، ص 2111)حمفوظ،  هذا..
اجلملة هي جزء من حمادثة بينه وبني حبيب الشخصية الرئيسية 
واليت حتتوي على سبب الصراع النفسي الذي تعيشه الشخصية الرئيسية 
يف القصة القصرية "خيانة يف الرسائل" لنجيب حمفوظ. الصراع الذي 

 تعيشه الشخصية الرئيسية يكون على شكل شك وجرح ينشأ بعد أن
تستمع الشخصية الرئيسية إىل تصريح حبيبها، حبيث تصبح قوة يف 

فسية. البيئة النفسية للشخصية الرئيسية حبيث ختلق توترًا يف بيئتها الن
 ونتيجة لذلك فإن الشخصية الرئيسية تعاين من صراع نفسي.

ح نظرية لوين عن علم نفس الشخصية أن الصراع سيحدث  تُو
داخل البيئة النفسية للشخص ، من عندما يكون هناك صدام قوى 

تصادم القوى داخل الشخص ينتج توترًا يدفع الشخص إىل التحرك يف 
اجتاه التوتر الذي ُيدث . إذا كانت قيمة التكافؤ الناجتة عن القوة 

موجبة ، سُيظهر التوتر الناتج موقًفا إجيابًيا أو استجابة سلوكية ، وإذا  
هر سلبية ، فإن التوتر الناتج سُيظكانت قيمة التكافؤ الناجتة قيمة 

 استجابة أو سلوًكا سلبًيا للحركة.
يف حالة الصراع النفسي القائم على ما تفعله الشخصية الرئيسية 

ن من القوة اليت تثري التوتر يف البيئة النفسية للشخصية الرئيسية ، ميك
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ة سلبية حبيث تستجي  بالقول أن قيمة التكافؤ الناجتة عن القوة احملُر
 الشخصية الرئيسية هلا. الشك واألذى.

 
يف القصة القصرية "خيانة يف رسائل" لنجيب  اتمشكلة الصراع وللاحل -ج

 حمفوظ.
جيب حل كل مشكلة يف احلياة حبيث ال تستدعي مشاكل أخرى وتصبح 

عبًئا، متاًما مثل املشكالت اليت يعاين منها الشخص الذي جيب حلها حىت ال يثقل  
خرين فيما يتعلق باملشكلة. يتطور الشخص بعد أن يكون قادرًا كاهل نفسه أو اآل

على حل املشكالت اليت مير هبا، وكذلك الصراع يف القصة القصرية "خيانة دي 
الرسيل" لنجيب حمفوظ واليت تتضمن أيًضا حاًل للنزاع. ووجدت الباحثة عدة مجل 

نجيب الرسيل" لتعد شكاًل من أشكال حل النزاع يف القصة القصرية "خيانة يف 
حمفوظ على شكل ختفيف التوتر وامللل والتنفيس العاطفي الذي تعيشه الشخصية 

 الرئيسية ، واليت سيتم تقدميها يف شكل جدول. على النحو التايل:
 شكل يف مجل شكلة الصراعاتامل وللح

ومل يفرط يف واحدة من هذه الرسائل  التوتر ينحسر
اليت سجلت تاريخ أكرب هزة عنيفة 
امتحن هبا شبابه فجمعها يف رزمة 
عها  وحفظها يف حق عاجى مجيل وُو

 يف مكان أمني وانتظر
ولكن وأسفاه قد قدر علىِّ أن أحرم 
هذه الليلة ، ألن أمى مريضة وينبغي أن 
أكون جانبها سريعا، فلنؤجل هذا 

 احلديث املمتع إىل مرأة القادمة
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 وإىل اللقاء أيتها احلبيبة
وى يئىت وأهنا تصوب حنأهنا تعلم خبب

 نظرة ال تعيش أمامها اخليانة
ومهما يكن من أمر فلن ينقضى أسبوع 
حىت تكون اآلنسة عائدة يف طريقها إىل 

 حيث ألقى
إىن تعب مهموم مكدود الذين ، ولوال  امللل 

شدة شوقي لرؤيتك ماهان علي أن 
أغادر أمى، وهي طريفة الفراش.. 

 ضعلى مضفلنفرغ من هذا اللقاء ولو 
واآلن امسحى ىل أن أقدم إليك هدية  االفراج العاطفي

مجيلة. هذا احلق العاجى ورجائى أال 
متسيه إال حني خلوتك إىل نفسك يف 
غرفتك لتحظى باملفاجأة السعيدة يف 

 غيبة عن أعني الرقباء
فرمت يب يف احلرج واحلرية، وينتهى 
موعد اللقاء وحنن مل نفرغ من اجلدل 

لتضييق السقيم واالعتذار  العقيم وا
 والتهرب املفضوحني

 
 "ة يف الرسيلخيان" أشكاالً حلل النزاع النفسي يف القصة القصرية باحثوجد ال

م التوتر ، وامللل ، والتنفيس العاطفي ، واليت سيت احنسرلنجيب حمفوظ ، وهي: 
 وصفها على النحو التايل:
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 احنسر التوتر -1
ح يف نظرية لوين عن علم نفس الشخصية ، فإن الصراع  كما أُو

 النفسي ناتج عن تصادم القوى يف البيئة النفسية حبيث يتسبب يف حدوث
توتر يف البيئة النفسية للشخص ، نتيجة هذا التوتر يسبب سلوًكا معيًنا. 

ن أحد أسباب اختفاء الصراع يف البيئة النفسية للفرد هو ختفيف التوتر. ميك
اه. هناك مجلة تدل على أن التختفيف التوتر عندما ُيقق الشخ وتر ص ُر

الذي تعيشه الشخصية الرئيسية قد هدأ حبيث يصبح الصراع يف بيئته 
 النفسية مستقرًا.

يروي جنيب حمفوظ يف القصة القصرية "خيانة يف الرسيل" أن الصراع 
النفسي الذي عاشته الشخصية الرئيسية مخد عندما مجع كل الرسائل اليت 

عها يف تلقاها من األصدق  .مكان أمنياء والعشاق وُو
ومل يفرط يف واحدة من هذه الرسائل اليت سجلت تاريخ أكرب 
هزة عنيفة امتحن هبا شبابه فجمعها يف رزمة وحفظها يف حق 

، ص 2111)حمفوظ،  عاجى يميل ووضعها يف مكان أم ن وانتظر
12.) 

ح اجلملة أن ما تفعله الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية  تُو
"خيانة يف الرسيل" هو شكل من أشكال حل النزاع الذي متيز مبحاولته 
هتدئة نفسه من خالل ختزين مجيع احلروف اليت ُيصل عليها يف مكان 

 .أمنب
ح لوين أن الصراع  استناًدا إىل نظرية علم نفس الشخصية ، يُو
سيحدث إذا كان هناك صدام قوى يف البيئة النفسية للفرد ، من تصادم 
القوى داخل الشخص ينتج توترًا يدفع الشخص للتحرك يف اجتاه التوتر 
الذي ُيدث. إذا كانت قيمة التكافؤ الناجتة عن القوة موجبة ، سُيظهر 
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لناتج موقًفا إجيابًيا أو استجابة سلوكية ، وإذا كانت قيمة التكافؤ التوتر ا
الناجتة قيمة سلبية، فإن التوتر الناتج سُيظهر استجابة أو سلوًكا سلبًيا 
للحركة. سوف يهدأ الصراع إذا عاد التوتر يف البيئة النفسية إىل االستقرار، 

فت القوة، ها إذا ُعميكن أن يعود التوتر يف البيئة النفسية إىل استقرار 
إلُعاف القوة املوجودة يف البيئة النفسية ميكن القيام بذلك من خالل 

 اتباع اجتاه حركة القوة كتحقيق لالحتياجات.
يف هذه احلالة ينحسر التوتر الذي تعيشه الشخصية الرئيسية باتباع 
حركة التوتر حىت يهدأ التوتر يف بيئته النفسية ، كما يتضح من حفظ 

 .أى مكان أمني لة اليت تلقاها يف صندوق القيادةالرسا
كما وجدت الباحثة مجلة مشاهبة يف القصة القصرية "خيانة يف 
الرسيل" لنجيب حمفوظ واليت حتتوي على شكل من أشكال حل الصراع 
النفسي للشخصية الرئيسية يف شكل ختفيف التوتر يف البيئة النفسية 

 للشخصية الرئيسية.
ما جيتمع الشخصية الرئيسية مع حبيبته بعد انفصاهليقال أنه عندما 

. لفرتة طويلة ، فإن الشخصية الرئيسية يف الواقع مرتددة يف مقابلة حبيبته
ومع ذلك ، ألنه أراد هتدئة حبيبته وحل املشكلة مع حبيبته اليت كان معروفًا 

ور ر أهنا كانت ختوهنما أثناء انفصاهلما ، قرر أخريًا مقابلة حبيبته. بعد م
بعض الوقت على لقائهما مرة أخرى ، تشعر الشخصية الرئيسية أن وقت 
لقائهما كافي وتقرر املغادرة ألن لديه عماًل أكثر أمهية من جمرد هتدئة قلب 

 حبيبته الذي يريد مقابلته مرة أخرى.
ولكن وأسفاه قد قدر علّى أن أحرم هذه الليلة ، ألن أمى  

ريعا، فلنؤجل هذا احلديث مريضة وينبغي أن أكون جانبها س
 (.14، ص 2111)حمفوظ،  املمتع إىل مرأة القادمة
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ح اجلملة أن ما تفعله الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية  تُو
''خيانة يف الرسيل'' هو شكل من أشكال حل اخلالف النفسي الذي مييزه 

 .هبإهناء اللقاء مع حبيبته ألن هناك أمور أهم من جمرد هتدئة قلب حبيبت
ح لوين أن الصراع  استناًدا إىل نظرية علم نفس الشخصية ، يُو
سيحدث إذا كان هناك صدام قوى يف البيئة النفسية للفرد ، من تصادم 
القوى داخل الشخص ينتج توترًا يدفع الشخص للتحرك يف اجتاه التوتر 
الذي ُيدث. إذا كانت قيمة التكافؤ الناجتة عن القوة موجبة ، سُيظهر 

ر الناتج موقًفا إجيابًيا أو استجابة سلوكية ، وإذا كانت قيمة التكافؤ التوت
الناجتة قيمة سلبية ، فإن التوتر الناتج سُيظهر استجابة أو سلوًكا سلبيًا 
للحركة. سوف يهدأ الصراع إذا عاد التوتر يف البيئة النفسية إىل االستقرار، 

فت القوة ، قرارها إذا ُعميكن أن يعود التوتر يف البيئة النفسية إىل است
إلُعاف القوة املوجودة يف البيئة النفسية ميكن القيام بذلك من خالل 

 اتباع اجتاه حركة القوة كتحقيق لالحتياجات.
يف هذه احلالة ينحسر التوتر الذي تعيشه الشخصية الرئيسية من 

 خالل متابعة حركة التوتر حىت يهدأ التوتر يف بيئته النفسية ، كما يتضح
من إهناء اللقاء مع حبيبته ألن هناك أمور أهم من جمرد هتدئته. قلب 

 احلبيب.
أيًضا مجاًل متشاهبة يف  باحثباإلُافة إىل هذه اجلمل ، وجد ال

القصة القصرية "خيانة يف الرسيل" لنجيب حمفوظ واليت حتتوي على شكل 
من أشكال حل الصراعات النفسية للشخصية الرئيسية يف شكل ختفيف 

 لتوتر يف البيئة النفسية. الشخصية الرئيسية.ا
 يقال أنه بعد أن تلتقي الشخصية الرئيسية حببيبها وميكنها التعبري

 عن كل نواياها وأهدافها ملقابلة حبيبها ، ينفصل ويرتك حبيبته.
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 (.14، ص 2111)حمفوظ،  وإىل اللقاء أيتها احلبيبة
ح اجلملة أن ما تفعله الشخصية الرئيسية  لقصرية يف القصة اوتُو

"خيانة يف الرسيل" هو شكل من أشكال حل اخلالفات النفسية اليت متيزت 
 بإهنائه اللقاء مع حبيبته وتركه.

ح لوين أن الصراع  استناًدا إىل نظرية علم نفس الشخصية ، يُو
سيحدث إذا كان هناك صدام قوى يف البيئة النفسية للفرد ، من تصادم 

ر توترًا يدفع الشخص للتحرك يف اجتاه التوتالقوى داخل الشخص ينتج 
الذي ُيدث. إذا كانت قيمة التكافؤ الناجتة عن القوة موجبة ، سُيظهر 
التوتر الناتج موقًفا إجيابًيا أو استجابة سلوكية ، وإذا كانت قيمة التكافؤ 
الناجتة قيمة سلبية ، فإن التوتر الناتج سُيظهر استجابة أو سلوًكا سلبيًا 

. سوف يهدأ الصراع إذا عاد التوتر يف البيئة النفسية إىل االستقرار للحركة
، ميكن أن يعود التوتر يف البيئة النفسية إىل استقرارها إذا ُعفت القوة ، 
إلُعاف القوة املوجودة يف البيئة النفسية ميكن القيام بذلك من خالل 

 اتباع اجتاه حركة القوة كتحقيق لالحتياجات.
ينحسر التوتر الذي تعيشه الشخصية الرئيسية من  يف هذه احلالة

خالل متابعة حركة التوتر حىت يهدأ التوتر يف بيئته النفسية ، كما يتضح 
 من إهناء اللقاء مع حبيبته وتركه.

ووجدت الباحثة شكالً من أشكال حل النزاعات يتمثل يف ختفيف 
لقصرية ا حدة التوتر الذي يعيشه أصدقاء الشخصية الرئيسية يف القصة

"خيانة يف الرسائل" لنجيب حمفوظ حيث مت ُبطه وهو خيون حبيبته 
 اجلديدة.

 أهنا تعلم خببيئىت وأهنا تصوب حنوى نظرة ال تعيش أمامها اخليانة
 (.13، ص 2111)حمفوظ، 
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ح اجلملة أن ما يفعله أصدقاء الشخصية الرئيسية يف القصة  تُو
ة كال حل اخلالفات النفسيالقصرية "خيانة يف الرسائل" هو شكل من أش

 اليت متيزت بإفشاء خيانة صديقها حلبيبها.
ح لوين أن الصراع  استناًدا إىل نظرية علم نفس الشخصية ، يُو
سيحدث إذا كان هناك صدام قوى يف البيئة النفسية للفرد ، من تصادم 
القوى داخل الشخص ينتج توترًا يدفع الشخص للتحرك يف اجتاه التوتر 

. إذا كانت قيمة التكافؤ الناجتة عن القوة موجبة ، سُيظهر الذي ُيدث
التوتر الناتج موقًفا إجيابًيا أو استجابة سلوكية ، وإذا كانت قيمة التكافؤ 
الناجتة قيمة سلبية ، فإن التوتر الناتج سُيظهر استجابة أو سلوًكا سلبيًا 

ىل االستقرار، إ للحركة. سوف يهدأ الصراع إذا عاد التوتر يف البيئة النفسية
ميكن أن يعود التوتر يف البيئة النفسية إىل استقرارها إذا ُعفت القوة ، 
إلُعاف القوة املوجودة يف البيئة النفسية ميكن القيام بذلك من خالل 

 اتباع اجتاه حركة القوة كتحقيق لالحتياجات.
يف هذه احلالة ، ينحسر التوتر الذي يعيشه أصدقاء الشخصية 

كما يتضح من كشف خيانة صديقه لعشيقه على شكل نقض الرئيسية  
 وعد الوالء.

ووجد الباحث أن حل اخلالف اتسم بشكل من أشكال التخفيف 
من حدة التوتر بدليل حبيبته اليت نسيته وتركته ونسى أحداث اليوم اآلخر 

 مث عاد حبيبته إىل نشاطه اليومي.
ائدة نسة عومهما يكن من أمر فلن ينقضى أسبوع حىت تكون اآل

 (.12، ص 2111)حمفوظ،  يف طريقها إىل حيث ألقى
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ح اجلملة أن ما يفعله أصدقاء الشخصية الرئيسية يف القصة  تُو
القصرية "خيانة يف الرسيل" هو شكل من أشكال حل النزاعات النفسية 

 اليت متيز هبا صديق الشخصية الرئيسية الذي تركه حبيبها.
ح لوين أن الصراع استناًدا إىل نظرية علم نفس ال شخصية ، يُو

سيحدث إذا كان هناك صدام قوى يف البيئة النفسية للفرد ، من تصادم 
القوى داخل الشخص ينتج توترًا يدفع الشخص للتحرك يف اجتاه التوتر 
الذي ُيدث. إذا كانت قيمة التكافؤ الناجتة عن القوة موجبة ، سُيظهر 

تكافؤ ابة سلوكية ، وإذا كانت قيمة الالتوتر الناتج موقًفا إجيابًيا أو استج
الناجتة قيمة سلبية ، فإن التوتر الناتج سُيظهر استجابة أو سلوًكا سلبيًا 
للحركة. سوف يهدأ الصراع إذا عاد التوتر يف البيئة النفسية إىل االستقرار، 
ميكن أن يعود التوتر يف البيئة النفسية إىل استقرارها إذا ُعفت القوة ، 

لقوة املوجودة يف البيئة النفسية ميكن القيام بذلك من خالل إلُعاف ا
 اتباع اجتاه حركة القوة كتحقيق لالحتياجات.

يف هذه احلالة ينحسر التوتر الذي مير به أصدقاء الشخصية الرئيسية  
كما يتضح من عشيقه الذي جعله يشعر باخلجل ونسيان األحداث اليت 

 روف أن ختفيف التوتر الذي مير بهمروا هبا ، ومن هذا التفسري من املع
 أصدقاء الشخصية الرئيسية جيعل الصراع. فيه هتدأ أيضا.

 امللل -2
ح يف نظرية لوين عن علم نفس الشخصية ، فإن الصراع  كما أُو
النفسي ناتج عن تصادم القوى يف البيئة النفسية ، مما يؤدي إىل توتر يف 
البيئة النفسية للشخص ، نتيجة هذا التوتر يسبب سلوًكا معيًنا. باإلُافة 

ل أى مللا إىل ختفيف التوتر ، هناك أيًضا عامل إلزالة التوتر ، أال وهو 
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ية التشبع. إذا مت إشباع احلاجة إىل درجة التشبع ، فإن التوتر يف البيئة النفس
 سيعود إىل االستقرار.

ح حل الصراع النفسي الذي تعيشه الشخصية  هناك مجلة تُو
 الرئيسية يف القصة القصرية "خيانة يف الرسيل" لنجيب حمفوظ ، واليت متيزت

الشخصية  يروي يف القصة القصرية أنمبلل الشخصية الرئيسية من حبيبها. و 
ن الرئيسية تلتقي بعشيقها فقط للرتفيه عن حبيبها رغم تردده يف امللل م

 حبيبته.
إىن تعب مهموم مكدود الذين ، ولوال شدة شوقي لرؤيتك ماهان 
علي أن أغادر أمى، وهي طريفة الفراش.. فلنفرغ من هذا اللقاء 

 (.14، ص 2111)حمفوظ،  ولو على مضض
ح اجلملة أن الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية "خيانة يف ت ُو

الرسيل" لنجيب حمفوظ ، تشعر بامللل من حبيبها ألنه خدعها وخدعها 
أثناء انفصاهلما ، مما جعل الشخصية الرئيسية تشعر خبيبة أمل ، ومن هذا 

 خيبة األمل ينشأ الشعور بامللل كشكل من أشكال حل النزاع.
ح يف ن ظرية لوين عن علم نفس الشخصية ، فإن الصراع كما أُو

النفسي ناتج عن تصادم القوى يف البيئة النفسية ، مما يؤدي إىل توتر يف 
البيئة النفسية للشخص ، نتيجة هذا التوتر يسبب سلوًكا معيًنا. باإلُافة 
إىل ختفيف التوتر ، هناك أيًضا عوامل لتخفيف التوتر ، وهي امللل أو 

ة  إشباع احلاجة إىل درجة التشبع ، فإن التوتر يف البيئة النفسيامللل. إذا مت
 سيعود إىل االستقرار.

 االفراج العاطفي -3
العاطفي هو أحد الطرق اليت ميكن أن يعود هبا التوتر يف  االفراج

البيئة النفسية للفرد إىل االستقرار ، أو ميكن أن يقال على أنه حتقيق 
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ح لوين يف نظري ته عن علم نفس الشخصية أن إحدى االحتياجات. أُو
طرق ختفيف التوتر يف البيئة النفسية للشخص الناجم عن تصادم القوى 
هي حتقيق االحتياجات. على سبيل املثال ، إذا كان اإلنسان متعًبا من 
العمل ، فهو حباجة إىل الراحة ، من خالل إشباع احلاجة للراحة ، فيهدأ 

 ىل االستقرار.التوتر يف بيئته النفسية ويعود إ
مجاًل حتتوي على أشكال من حل اخلالف أشار إليها  باحثوجد ال

ة املنفذ العاطفي على أهنا حتقيق لالحتياجات اليت نفذهتا الشخصية الرئيسي
 يف القصة القصرية "خيانة يف الرسيل" لنجيب حمفوظ.

الشخصية الرئيسية تنفخ عواطفها كشكل من أشكال حتقيق 
خالل تقدمي هدية لعشيقها على شكل صندوق ختزين احتياجاهتا من 

 ُيتوي على مجيع الرسائل اليت يتلقاها من أصدقائه وصديقته.
واآلن امسحى ىل أن أقدم إليك هدية يميلة. هذا احلق العاجى 
ورجائى أال متسيه إال ح ن خلوتك إىل نفسك يف غرفتك لتحظى 

، ص 2111فوظ، )حم باملفاجأة السعيدة يف غيبة عن أع ن الرقباء
14.) 

ح اجلملة أن الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية "خيانة يف  تُو
الرسائل" لنجيب حمفوظ ، تنفخ مشاعرها من خالل تسليمه هدية صغرية 
على شكل صندوق ختزين ُيتوي على جمموعة من الرسائل اليت تلقاها من 

ا .. كنوع ريً صديقه. وعشيقه يف لقائه مع حبيبته قبل أن يرتك حبيبته أخ
 من حل النزاع.

ح يف نظرية لوين عن علم نفس الشخصية ، فإن الصراع  كما أُو
النفسي ناتج عن تصادم القوى يف البيئة النفسية ، مما يؤدي إىل توتر يف 
البيئة النفسية للشخص ، نتيجة هذا التوتر يسبب سلوًكا معيًنا. باإلُافة 
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ما من لتخفيف التوتر ، ال سي إىل ختفيف التوترات ، هناك أيًضا عوامل
خالل تلبية االحتياجات. إذا مت إشباع احلاجة ، سيعود التوتر يف البيئة 

 النفسية إىل االستقرار.
ووجدت الباحثة مجل تظهر شكالً مماثالً يف حل اخلالف يف القصة 

الشخصية  يقهصدلالقصرية "خيانة فيا الرسائل" لنجيب حمفوظ اليت عاشها 
 الرئيسية.

يتم حل الصراع النفسي يف شكل إطالق عاطفي من قبل حمب 
الشخصية الرئيسية الذي يعرف أن حبيبته اجلديدة قد خانه حىت يرتك 

 صديق الشخصية الرئيسية ويعود إىل الشخصية الرئيسية.
فرمت يب يف احلرج واحلرية، وينتهى موعد اللقاء وحنن مل نفرغ من 

 وح نواالعتذار  والتهرب املفضاجلدل العقيم والتضييق السقيم 
 (.13، ص 2111)حمفوظ، 

ح اجلملة أن صديقة الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية  تُو
"خيانة يف الرسيل" لنجيب حمفوظ ، تركتها امرأة قابلها للتو خبجل شديد 

 وارتباك قبل انتهاء حديثهما كشكل من أشكال الصراع. الدقة.
ح يف نظرية لوين عن عل م نفس الشخصية ، فإن الصراع كما أُو

النفسي ناتج عن تصادم القوى يف البيئة النفسية ، مما يؤدي إىل توتر يف 
البيئة النفسية للشخص ، نتيجة هذا التوتر يسبب سلوًكا معيًنا. باإلُافة 
إىل ختفيف التوترات ، هناك أيًضا عوامل لتخفيف التوتر ، ال سيما من 

ة مت إشباع احلاجة ، سيعود التوتر يف البيئخالل تلبية االحتياجات. إذا 
 النفسية إىل االستقرار.
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 الباب الرابع

 تاماالخت

 اخلالصة -أ
 ة:نتائج الرتطيب التالي باحثبناًء على الغرض من هذه الدراسة ، وجد ال

شكل الصراع الثقايف الوارد يف القصة القصرية "خيانة يف رسائل" لنجيب  -1
 على حنو التاىل: حمفوظ

ينقسم شكل الصراعات بناء على النظرى للوين كورت إىل ثالث 
البعيد.  –انقسام، وهو: الصراع االقرتاب، والصراع البعيدة، والصراع االقرتاب 

مجلة تشري إىل شكل الصراع الذي ينقسم  (30) مثانية عشروجد الباحث 
مجل  0( سبع 2، ) االقرتابمجل تشري إىل نوع الصراع  1 ( ست3إىل: )

 االقرتاب مجل تشري إىل الصراع 5( مخس 1، و ) البعيدةتشري إىل نوع الصراع 
 .البعيد -

فوظ صرية "خيانة يف رسائل" لنجيب حمأسباب الصراع الثقايف يف القصة الق -2
 على حنو التاىل:

يرجع سبب الصراع القائم على منظور لويس كورت لنظرية علم نفس 
تنقسم إىل مخسة ، وهي القوى الدافعة ، الشخصية إىل وجود قوى أو نواقل 

والقوى املثبطة ، وقوى التأثري ، واالحتياجات الشخصية ، والقوى غري 
( 3مجل تسبب الصراع حسب القسمة: ) 0البشرية. وجدت الباحثة مثاين 

 تظهران قوة التشجيع. 2( مجلتان 2مجل تظهر قوة غري بشرية ، و ) 1ست 
لى ع لقصرية "خيانة يف رسائل" لنجيب حمفوظحتل مشكلة الصراع يف القصة ا -3

 حنو التاىل:
ينقسم حل النزاع بناًء على منظور لوين كورت لنظرية علم نفس 
الشخصية إىل ثالثة عوامل، وهي حتقيق االحتياجات، وعامل التشبع، 
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ح شكل  0 وختفيف التوتر يف البيئة النفسية. ووجدت الباحثة مثاين مجل تُو
ح ختفيف التوتر ، ) 5( مخس 3حل النزاع باألقسام التالية: ) ( 2مجل تُو

حان حتقيق االحتياجات 2( مجلتان 1تظهر امللل ، ) 3 مجلة واحدة  .تُو
 اإلفراحات  -ب

يوصى هبذا النوع من البحث بشدة جلميع األشخاص الذين يدرسون أو 
 شكالت اليت يواجهوهنا وشكل حليعانون من صراعات نفسية ، من أجل معرفة امل

هذه املشكالت. يف احلياة اليومية ، ال يزال هناك الكثري ممن يعانون من صراعات 
نفسية داخل أنفسهم ، مما يتسبب يف أشكال خمتلفة من السلوك اليت ميكن أن 

 تلحق الضرر بأنفسهم ، وخاصة جيل الشباب.
اعات درة على وصف الصر بالنسبة للبحث التايل ، من املتوقع أن تكون قا

النفسية مع أنواع أخرى مثل األنواع املعقدة واملختلطة من الصراع ، حىت تكون قادرة 
 على إنتاج أشكال حلل النزاعات ميكن تطبيقها يف احلياة اليومية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

16 
 

 قائمة املراجع
 . 

 (. علم النفس العام. سيمارانج: رينكا سيبتا3663االمحدي وآخرون )
(. النسويات ومناذج البحث النوعي. لندن: 3664. )(Olesan Virginia) اوليسن ، فريجينيا

 . (Sage Publication)منشورات سيج
(. دراسات نصية يف علم النفس األديب ، قضايا ونظريات تطبيقية. يف امني الدين. 3661روكهان. )

 .1لألسف: نعم 
 الشخصية. باندونغ: تارسيتو.. علم نفس 3660سوجانتو ، أجوس وآخرون. 

 (. مقدمة يف الصراع االجتماعي وقضايا الصراع املعاصرة. جاكرتا: ذهب.2131سوزان ، نوفريي. )
(. منهجيات البحث الكمي والنوعي 2135. )(Supratiknya, Agustina) ، أوغسطنيسوفراتكيا

 يف علم النفس. يوجياكارتا: الناشر جامعة ساناتا دارما.
(. مقدمة يف علم االجتماع وفهم حقائق وأعراض املشكالت االجتماعية: 2113وآخرون. )سيتيادي 

 النظرية والتطبيقات واحللول. جاكرتا: ذهب.
 Suffragette(. الصراع النفسي للممثل الرئيسي يف فيلم 2136عبد الباسيد دان لولو أغوستينا. )

لعلوم التقدم يف أحباث الرتبية االجتماعية واللمخرج سارة غافرون استناًدا إىل منظور كورت لوين. 
 .2136. 101اإلنسانية. اجمللد 

 .SPSSI(. "تأثري حياة كورت لوين على مكان القضايا االجتماعية يف عمله". 3662لوين ، مرييام. )
 . جملة العدد االجتماعي.2، رقم  40اجمللد. 

 (. مهس اجلنون. املصرى: دار الشروق.2111حمفوظ، جنيب. )
 Sage) (. حتليل البيانات النوعي. كاليفورنيا: منشورات سيج2134) .وآخرون. آلمايلز ،ب ، 

Publication). 
 اإلسالمية (. نظرية كريت لوين يف جمال التكافؤ. ماالنج: مستودع جامعة2130نقل ، فتح اللبانني. )

 ماالنج.احلكومية 
يف قصيدة من أغوين إفريقية" حملمد الفايتوري (. "النقد االجتماعي 2136نورانسيه ، هانب إيكا. )

)دراسة علم االجتماع واألدب( ". كلية العلوم اإلنسانية. جامعة موالنا مالك إبراهيم الدولة 
 .2136اإلسالمية. شهر نوفمرب. 



 

01 
 

(. بناء منهجية للبحث النوعي. 2131، وآخرون. آل. )(Harifild, Bobby) هاريفيلد ، بويب 
 اكميالن.لندن: باجلريف م

(. "حتليل الصراع االجتماعي يف القصة القصرية" ليلة الزفاف 2136هدى حممد نور احلسنل. )
 لألدب(". كلية العلوم اإلنسانية مجيعة "لنجيب الكيالين )مقاربة لويس كوزر االجتماعية

 .2136مالك إبراهيم. يونيو  اإلسالمية احلكومية موالنا
(. "الصراع بني األعراق من خالل تعزيز البصائر متعددة الثقافات". 2136. ) (Hemafitia)هيمافيرتيا

. 3، ال.  1. اجمللد. IPPS. IKIP PGRI Pontianak. JPKNجملة الرتبية على املواطنة. كلية 
 .2136يونيو 

 أندى(. مقدمة يف علم النفس العام. يوجياكارتا: 2114واجليتو ، بيمو. )
(. املقابالت البحثية النوعية وطرق سرد السرية الذاتية 2113. )(Wingraf, Tom)وجنراف ، توم

 وشبه اهليكلية. لندن: منشورات سيج.
(. النظريات االجتماعية يف ثالثة مناذج )العوامل االجتماعية ، التعريف االجتماعي 2131. )ويراوان

 ، والسلوك االجتماعي(. جاكرتا: ذهب.
Gobang, Jonas Klemens Gregorius Dori(2134 الصراع الثقايف احمللي على اجملتمعات يف" .)

جزيرة فلوريس )حتليل للتواصل بني الثقافات(". برنامج دراسة علوم االتصال. جامعة نوسا 
 .2134. أكتوبر 6، احلجم.  3نيبا. جملة االتصاالت. ال. 

Fraenkel, Jack and Norman Wallen( .2116كيفية تصميم تقييم البحث يف .) م. التعلي
 .McGraw Hill Education نيويورك:

Galtung( .3616 حل سالم الصراع املعاصر: حل ومنع وإدارة وتغيري النزاعات السياسية .)
 .(Rajawali)واالجتماعية والدينية والعرقية. جاكرتا: مطبعة رجوايل


