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 والدي و والديت  إىل

 لكما إىداء ىذا أعد أن أستطيع ولن
 إيل بذلكما ذكر على أنطق ولن

 والدي أان احب حبا صبا والديت و اي لكما شكرا
 واحملبوبة احملبوب أخي وإىل

 
 والسعادة العمر بطول هللا وفضلكم والطاعة الصحة بتمام هللا جزاكم
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 كلمة الشكر والتقدير
ربليل سيكولوجية  اغبمد هللا قد مّت ىذا البحث اعبامعي ربت العنوان: "    

لتوفيق اغبكيم بنظرية التلقي األديب " عصفور من الشرق"الرئيسي يف الرواية  الشخص
الباحث قد اعًتف أن ىناك كثَت من النقائص واألخطأ رغم أنو ". لكن  ىوالند لنورمان

 قد بذل جهدىا إلكمالو.

تقصد كتابة ىذا البحث الستيفاء شروط االختبار النهائي واغبصول على درجة 
لكلية العلوم اإلنسانية يف قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة موالان مالك  (S-1)سرجاان 

دباالنج. فالباحث يقدم كلمة الشكر لكل شخص يعطي إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية 
 دعمة ومساعدة للباحث يف إعداد ىذا البحث اعبامعي خصوصا إىل:

الدكتور عبد اغبارس، مدير جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية  -3
 دباالنج.

 الدكتورة شافية، اؼباجستَت، عميدة كلية العلوم اإلنسانية. -1
 اجستَت، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا.الدكتور حليمي، اؼب -1
، مشرف يف أتليف ىذا البحث اؼباجستَت ،الدكتور عبد اؼبنتقم األنصاري -0

 اعبامعي.
دمحم حزب هللا رمضان، ، أريس بودي رحرجو، خَت الفكري، معاذ اغبكيمزمبلء  -1

 البلئي يسعدين ويعطيٍت قوة اغبياة والتبسم اغبلوي. أضبد
 كل من الذين القدرة يل أن أذكر واحدا فواحدا ىنا.  -2

 وأخَتا، عسى أن يكون ىذا البحث انفعا للباحث ولكل من تفاعل بو.
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 العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنج

 ، اؼباجستَتالدكتور عبد اؼبنتقم األنصاري:   ادلشرف 
 : ربليل سيكولوجية، نورمان ىوالند، توفيق اغبكيم الكلمات ادلفتاحية

 
 يف الرئيسية الشخصية نفسية يف اؼبؤثرة والعوامل النفسية البنية ربديد إىل الدراسة ىذه هتدف

 وكيف نفسية اضطراابت شكل يف الشخصية نفسية لشرح اغبكيم، لتوفيق" عصفور من الشرق" رواية
 النفسي التحليل نظرية أساس على األدبية االستقباالت على مبٍت وىو. معها الشخصيات تتعامل

 .دنىوال النورماند
 يف اؼبكتبة من عليها اغبصول مت اليت األدبية الدراسة منهج ابستخدام البحث ىذا إجراء مت

 الدراسة ىذه تستخدم. البحث دبوضوع تتعلق وواثئق وؾببلت ومقاالت وؾببلت ورواايت كتب شكل
 دور حجم رؤية خبلل من النفسي التحليل على الرئيسية الشخصية الباحثون يقصر. نوعية طريقة

 نظرية إىل مشَتًا معها الشخصيات تتعامل وكيف العقلية ابلظروف يتعلق مث القصة، بناء يف الشخصيات
 تقليل يتم وكيف اؼبتخذ اؼبوقف منها لكل السببية العوامل يف تنظر اليت النفسي للتحليل ىوالند نورمان

 .الشخصيات منو يعاين نفسي قلق أي
 الشخصية ابعتباره ؿبسن أبرزىا من ، رئيسية شخصيات عدة ىناك أن الدراسة نتائج تظهر

 من يعاين والذي ، قصة كل يف دائًما عرضو ويتم الكبَت دوره ذلك على ويدل القصة، يف الرئيسية
 عادات مثل اضطراابت لديها الرئيسية الشخصية أن النتائج تظهر. الطفولة منذ نفسية اضطراابت

 تتم. األان عن الدفاع آليات من العديد قبل من قمعها يتم وغَتىا، واالنطوائية والبلمباالة اليقظة أحبلم
 شكل يف آليات خبلل من أعبله اؼبذكورة اعبوانب إىل نقلها قبل للشخصية النفسية االضطراابت معاعبة
 .للشخصية الفائقة واألان واألان، واؽبوية، والبلوعي، الوعي،
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ABSTRAK 
 

Birrul Islam (2021). Psychoanalysis The main character in the novel "The sparrows from 

the east" by Taufik Al-Hakim (Reception study of Norman Holland 

literature). Thesis, Department of Arabic Language and Literature, 

Faculty of Humanities, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

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

Keywords : Literary psychology, Norman Holland, Taufik Al-Hakim 

 

This study aims to determine the psychological structure and factors that 

influence the psychology of the main character in the novel "Birung Pipit dari Timur" 

by Tawfiq al-Hakim, to explain the character's psyche in the form of psychological 

disorders and how the characters deal with it based on literary receptions based on 

Norman psychoanalytic theory. Holland 

This research was conducted using a literature study approach obtained from 

the library in the form of books, novels, magazines, articles, journals and documents 

related to the research theme. This study uses a qualitative method. Researchers limit 

the main character to be psychologically analyzed by seeing how big the role of the 

characters is in building the story, then related to mental conditions and how the 

characters deal with it referring to Norman Holland's Psychoanalytic theory which 

looks at the causal factors of each attitude taken and how the characters are reduce 

any psychological anxiety experienced. 

The results of the study show that there are several main characters, namely 

Muhsin as the main character in the story, this is evidenced by his large role and is 

always displayed in every storyline, who has had psychic disorders since childhood. 

The results show that the main character has disorders such as daydreaming habits, 

apathy, introvertedness and others, these are suppressed by several ego defense 

mechanisms. The character's psychological disorders before being transferred to the 

above aspects are processed by mechanisms in the form of the conscious, 

subconscious, id, ego and super ego of the character. 
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ABSTRAK 

 
Birrul Islam (2021). Psikoanalisis Tokoh utama dalam novel “Burung pipit dari 
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holland).skripsi, jurusan bahasa dan sastra arab fakultas humaniora 

universitas islam negeri  maulana malik ibrahim malang. 

Pembimbing : Dr. Abdul Muntaqim Al-Anshory, S.Hum.M.Pd 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur psikologi dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi psikologi tokoh utama dalam novel "Burung Pipit dari Timur" 

karya Tawfiq al-Hakim, menjelaskan kejiwaan tokoh tersebut berupa gangguan psikis 

dan cara para tokoh tersebut menghadapinya berdasarkan resepsi sastra berdasarkan 

teori psikoanalisa Norman Holland 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka yang diperoleh dari 

perpustakaan berupa buku-buku, novel, majalah, artikel, jumal dan dokumen-

dokumen terkait tema penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kulitatif. 

Peneliti membatasi untuk tokoh utama yang akan dianalisis kejiwaannya dengan 

melihat seberapa besar peranan para tokoh dalam membangun cerita, kemudian 

terkait kondisi kejiwaan dan cara para tokoh menanggulanginya mengacu pada teori 

Psikoanalisa Norman Holland yang melihat faktor penyebab dari setiap sikap yang 

diambil dan bagaimana cara para tokoh tersebut meredam setiap kecemasan psikis 

yang di alami.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa tokoh utama yaitu Muhsin 

sebagai tokoh utama dalam cerita, hal itu dibuktikan dengan perannya yang besar dan 

selalu di tampilkan dalam setiap alur cerita, yang memiliki ganguan psikis sejak kecil.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa tokoh utama memiliki gangguan seperti, 

kebiasaan melamun, apatis, tertutup dan lainnya, hal itu di redam dengan beberapa 

mekanisme pertahanan ego. Gangguan gangguan psikis tokoh tersebut sebelum 

dialihkan kepada aspek-aspek diatas diproses oleh mekanisme yang berupa alam 

sadar, alam bawah sadar, id, ego dan super ego dari tokoh 
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 ولالباب األ
 مقدمة

 خلفية البحث -أ 
إن وجود األدب يف وسط القراء ىو نتاج ثقايف وبتوي على عدد من نظم القيم 
واألفكار. ألن األدب وأنظمة القيم نبا شيئان يسَتان جنًبا إىل جنب، وبدث ىذا ألن 

ينحدر من السماء، لذلك تظهر كل أفكاره فقط دون التاريخ اؼبؤلف ليس إنسااًن 
وراءىا. ومع ذلك، من انحية أخرى، فإن الكتاب ىم بشر موجودون يف اؼبكان 
والزمان، وجزء من الكائنات االجتماعية اليت تشارك ابستمرار يف اؼبشاكل االجتماعية 

 .والثقافية والتحليل سيكولوجية اليت يواجهوهنا

دب بتفرده ومنظوره كمحاولة لصقل العلمية وإثرائها ينعكس يبكن طرح األ
قرب وجود األدبيات من نظام القيم ىذا يف البياانت اليت يدىل هبا العديد من اػبرباء. 
أن األدب ىو الطريق الرابع إىل اغبقيقة، بعد طريق الدين، ومسار الفلسفة ومسار العلم 

(Andries Teeuw ،3551 يرى األدب ع3، ص .) لى أنو عمل ينقل شيًئا من اؼبعرفة
، 1442ال يبكن نقلو أبي طريقة أخرى تثري بصَتة القارئ )لطيفي، نورين، وهنديُت، 

(. يف غضون ذلك، قال جورج سانتاايان، أن األدب ىو نوع من الدين دون أي 1ص 
 (.0-1، ص. Suyitno ،3542إشارة إىل السلوك وبدون تعبَت عن الطقوس )

سيكولوجية ونظرية االستقبال األديب يف العديد من الكتب  يوجد التحليل
واجملبلت واؼبكتبات. يبكن النظر إىل نظرية التحليل سيكولوجية على أهنا تقنية عبلجية 
ومدرسة لعلم النفس. كمدرسة لعلم النفس، فإن التحليل سيكولوجية لديو الكثَت ليقولو 

 وتطورىا. عن الشخصية، خاصة من حيث ىيكلها ودينامياهتا
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ربليل سيكولوجية، ُيطلب الكشف عن النصوص األدبية، وىي األشياء اليت 
ذبعل العوامل سيكولوجية مهيمنة يف النصوص األدبية، وليس الًتكيز على الدراسات 
السردية يف جوىر شخصيات الشخصية، ولكن هبب االنتباه إىل ما يتعلق ابلواقع. أم 

اؼبؤلف تقدمي العناصر اؼبذكورة أعبله كظواىر فردية ال، وكذلك إىل أي مدى يستطيع 
 (.333، ص. Joseph Sandler ،3555) أو اجتماعية

ومن انحية اآلخرى، فإن نظرية االتلقى األديب لديها الكثَت لتقولو عن النصوص 
األدبية من خبلل اعتبار القارئ ىو اؼبستجيب. يتم فحص النصوص األدبية من حيث 

القراءة. نظرية التلقلى األديب ىي زبصص ينظر إىل دور القراء على  التأثَت، أي سهولة
 (. 13، ص. 1441أنو مهم يف إعطاء معٌت للنصوص األدبية )سوسانطو، 

الحظ ؾبموعة من النقاد أن القراء أنفسهم مفاىيمهم عن كل وحدة من 
ثر الشخصيات اليت ىبلقها اؼبؤلف، واليت زبتلف من انقد إىل آخر، خاصة وأن اك

 .النقاد النفسيُت يرون أن القارئ يقوم بدور رئيس يف تفسَت العمل األديب
يف  سيكولوجيةإن العناية ابلتلقي، وإن تكن تبوأت منزلة نسبية يف عناية النقد  

اآلونة األخَتة مردىا إىل أن التطورات اغبديثة أشارت إىل أنبية حالة القارئ الناقد 
م بتحليلو وكذلك أتثَته على ىذه اؼبادة، فعملية النقد احمللل النفسية وأتثره دبا يقو 

ليست عملية بريئة ؿبايدة، وإمبا ىناك تفاعل نشط متبادل بُت النص  سيكولوجية
فإذا كان اؼبؤلف ىبلق (. 111، ص 1443بشَت كحيل، )واؼبؤلف والقارئ 

الشخصية، فالقارئ يعيد خلقها من جديد مضفيا عليها وعلى النص كل خرباتو 
 .معارفو السابقةو 



1 
 

 Normanومن أىم النقاد الذين اذبهت اىتماماهتم ىذه الوجهة نورمان ىوالند 

Holland،  وقد أعانت سيكولوجيةوىو من نقاد األدب الذين مرنوا يف ؾبال التحليل ،
 -أفكاره اليت اذبهت إىل القارئ أكثر من اذباىها إىل النص، على أتسيس مدرسة 

الذي يشدان كبن القراء إىل نص ما إمبا "أخرى، ىي مدرسة نقد االستجابة، ذلك أن 
ىو تعبَته على كبو خفي عن األشياء اليت نرغب يف ظباعها، فنعجب بو دبقدار ما 

إذا يبكن أن نصل إىل (.31، ص 1440السيد إبراىيم، " )نستهجنو حُت ال نسمعها
 .ستعارة اؼبلحة األسطورة الشخصيةىي  النص اال سيكولوجيةأن أركان النقد 
يف ىذه الرواية . لتوفيق اغبكيم ىي اعمالو السادسة" عصفور من الشرق"رواية 

الشخصية الرئيسية قد صورت ؾباىدهتا . صور توفيق انحية اؼبركزة يف الشخصية
وقد عرضت ىذه الرواية القيمة اجملاىدة اليت . سيكولوجيةلتحصيل على االدراكو 

اختار، توفيق انحية . نسان االستمراره يف أثناء اختبلف العرف واغبضارعملها اإل
 .واحدة مفاجأة لوصف صورة ملهمة يف رواية

عصفور "ربليل سيكولوجية الشخص الرئيسي يف الرواية اعتمادا على اؼبذكور 
لذلك رغب الباحث يف  ىوالند لتوفيق اغبكيم بنظرية التلقي األديب لنورمان" من الشرق

بدراسة  والعوامل اليت تؤثر عليها ىيكل سيكولوجية الشخص الرئيسياكتشاف عن 
يرجو الباحث أن ىذا البحث يفيد للقراء عن . ىوالند لنورماننسانية السيكولوجيا اإل

 ,id البنية ، بفرضيةاألدبية النصوص على الردود لوصف كأداة السيكولوجية التحليل

ego   وsuperego  مرتبط ب hysteria, maniac,وschizophrenia  يف رواية عصفر من
 .الشرق لتوفق اغبکيم
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 أسئلة البحث  -ب 
 بناء على خلفية البحث السابقة، قدم الباحث أسئلة البحث التالية:

لتوفيق " عصفور من الشرق"الشخص الرئيسي يف الرواية  سيكولوجيةىيكل  ما .1
 ىوالند؟  األديب لنورمان اغبكيم ابلدراسة التلقي

 
 أىداف البحث -ج 

 :من األسئلة اؼبطروحة يهدف الباحث إىل األىداف التالية
" عصفور من الشرق"الشخص الرئيسي يف الرواية  سيكولوجيةىيكل  معرفة  -1

 .ىوالند لتوفيق اغبكيم ابلدراسة التلقي األديب لنورمان
 

 فوائد البحث -د 
النظرية والثّانية الفائدة الّتطبيقّية، وسيأيت  كانت فوائد ىذا البحث األوىل الفائدة

 : بياهنا تفصيليا على ما يلى
 الفوائد النظّريّة -3

 فالفوائد النظرية ؽبذا البحث أوال ىي ؼبعرفة النظرية سيكولوجية
 .ىوالند واثنيا، ؼبعرفة التلقي األدايب لنورمان

 الفوائد الّتطبيقّية -1
 :فهيوأما الفوائد الّتطبيقّية ؽبذا البحث 
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ىوالند يف ؾبال  الفوائد للباحثُت ىي لزايدة اؼبراجع التلقي األدايب لنورمان: أوال
 .علم نقد األدايب وخاصة يف الرواية عصفور من الشرق لتوفيق اغبكيم

الفوائد للمتعّلم عاّمة ومتعّلم اللغة العربية وأدهبا خاّصة ىي ؼبساعدهتم يف : اثنيا
نظرية نقد سيكولوجية ومسألة القرأة والتلقي يف فهم علم نقد األدايب يف ؾبال 

 .الرواية عصفور من الشرق لتوفيق اغبكيم

 حدود البحث -ه 
عند ما يبحث الباحث عن البحث العلمي البد من إعطاء حدود البحث، 

 وىذا لَتكز الباحث على حبثو وال ىبرج عنو. وحدود البحث ؽبذا البحث كما يلي:

 .ا يف ذلك مسألة القرأة والتلقي، دبسيكولوجيةيدرس الباحث فقط  -3
 .اختار الباحث الرواية عصفور من الشرق لتوفيق اغبكيم -1

 
 حتديد ادلصطلحات  -و 

عصفور من "التحليل سيكولوجية يف الرواية  :بناء على عنوان البحث
ىوالند، مث بعض  لتوفيق اغبكيم ابلدراسة التلقي األديب لنورمان" الشرق

 :يشرحها الباحث على النحو التايلاؼبصطلحات اليت هبب أن 
سيكولوجية على أهنا تقنية عبلجية ومدرسة لعلم النفس.   :سيكولوجية -3

كمدرسة لعلم النفس، فإن التحليل سيكولوجية لديو الكثَت ليقولو عن 
 .الشخصية، خاصة من حيث ىيكلها ودينامياهتا وتطورىا

و السامع إمبا ىو الفهم  مدار األمر و الغاية اليت هبري إليها القائل: التلقي -1
 .واإلفهام
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 السيكولوجية التحليل مصطلحات: ربليل السيكولوجي لنورمان ىوالند -1
و   id, ego البنية ، بفرضيةاألدبية النصوص على الردود لوصف كأداة

superego  مرتبط ب hysteria, maniac,و schizophrenia 
 عنوان الرواية الذي يكتبها توفيق اغبكيم : رواية عصفور من الشرق -0
ولد يف . ىو أديب و روائي مشهور يف العصر العريب: توفيق اغبكيم -1

 .۸۱۲۱اإلسكندرية سنة 

كان ربديد البنية أو السمة اليت ستتم دراستها حبيث يصبح متغَتًا يبكن 
قياسو. تصف ربديد اؼبصطلحات الطرق احملددة اؼبستخدمة للبحث عن الًتكيب 
وتشغيلو، فبا يتيح للباحثُت اآلخرين تكرار القياسات بنفس الطريقة أو تطوير طرق 

 (.13،ص. 1۰31أفضل لقياس الًتكيب )سوجيون،

وتكمن أنبية اؼبوضوع يف أنو يضعنا أمام أحد أكرب عوامل النقد األديب، إنو 
فيو لعدة عامل القراءة وصباليات التلقي، ىذا العامل الذي كان فيما مضى غَت مرغوب 

اعتبارات ال يسع للحديث عنها، كما أنو يبُت طريقة فهم النصوص من خبلل 
االحتكاك والتفاعل الذي يتم بُت القارئ والنص وىذا ما يًتتب عنو ظهور عملية 

 أتثَت وأتثر تتوج ابكتشاف القارئ معاين جديدة يف النص، مل تكن لتوجد بدونو. 

 الدراسات السابقة -ز 
ألديب على نظرية سيكولوجية نورمان ىوالند يف الرواية نقد االالبحث عن 

. يٍت األدبُتعصفور من الشرق لتوفيق اغبكيم ليس من البحث اعبديد عند الباحث
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 يتال ىخر األ ةث العلميو بناء على طريقة البحث الدقيق، وحصل الباحث على البح
 تساوي يف ؾبتمع حبثو هبذا البحث كما يلي:

اغبب يف الرواية حكاية حب لغازي عبد الرضبن  .1435فَتو، ولدى سنا،  -1
، يهدف ىذا البحث للوصف القصي )دراسة تليلية سيكولوجية أدبية(

اغبب للشخصية السيكولوجية، ويستخدم ىذا البحث علم سيكولوجية 
لروبيت ج ستنربوغ يف الرواية كاية حب لغازي عبد الرضبن القصيب. و هبري 

ليلية اؼبكتبية" أبخذ البياانت والنظارايت صبع البياانت عن الطريق "التح
 واألفكار من مصادر ؿبتلفة. ربليل البياانت يستخدم ربليل الكيفي. 

شخصية اؼبصطفى يف الرواية "ليايل . 1435بودي سوسيلو، أجونج.  -2
. تركستان" لنجيب كيبلين )دراسة ربليلية بنيوية ونفسية إلبراىيم ماسلو(

داخلية يف الرواية ليايل تركستان بنظرية إبراىام والغرض منو لوصف العناصر ال
ماسلوا و الوصف نوعية اإلحتياجات شخصية اؼبصطفى. وىذا البحث 

 يستخدم حبث مكتبيا بطريقة اؼبكتبة اؼببلحظة ومنهج التحليل الوصفي.
. الشخصية الرئيسية فوادة يف الرواية "الغائب" لنوال 1431برىان الدين،  -3

 من والغرضالسعداوى )دراسة ربليلية سيكولوجية أدبية إلبراىام ماسلو(  
 الرواية يف الرئيسية الشخصية السيكولوجي ووصف شرح ىو البحث ىذا

 الاألعم ربليل يف تستخدم ما غالبا السعداوي، اؼبنهج لنوال الغائب
 يفًتض الذي النفس عامل وىو ماسلو، ابراىام شخصية نظرية وىي األدبية،

 .اغبقيقية ىويتو ربقيق يف اغبق لديو الناس أن حىت جيد، ىو الرجل أن
 الشخصية تواجهها اليت اؼبشاكل بعض ىناك أن البحث ىذا نتائج وحصل
 تكون أن يرفض الذي أبيها: ذلك يف دبا نفسها، على تؤثر اليت الرئيسية
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 الوزارة يف فؤادة وعمل الثانوية، اؼبدرسة يف كوهنا منذ الكيمياء وحب و بنتا،
 بدون تركها الذي فريد من حبها وخيانة حياهتا، لتلبية اغبيوية الكيماوية

  الوزارة من فؤادة وخروج خرب،

االختبلفات والتشاهبات يف ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة أعبله، 
خلص الباحث إىل أن ىناك أوجو اؼبساواة واختبلف يف ىذه الدراسة مع دراسات 
السابقة. ىذه اؼبساوات واالختبلفات يف ؾبال الدراسة والشيء قيد الدراسة. درست 

، بينما ىام ماسلوا وابلرواية األخرىنظرية سيكولوجية أبراالدراسات السابقة اؼبزيد من 
لتوفيق " عصفور من الشرق"يف ىذه الدراسة قام الباحث بعمل رواية عربية بعنوان 

. مل السيكولوجية أو النفسية ونظريتهم موضوع الدراسة اغبكيم ابلدراسة التلقي األديب
على أساس  ىوالند الدراسة التلقي األديب لنورماند الباحث أي حبث آخر حول هب

و   id, ego البنية بفرضيةوابلتايل، فإن ىذا البحث يف وضعو .ربليل السيكولوجية
superego  مرتبط ب hysteria, maniac,و schizophrenia،  عصفور من "يف الرواية

 ألهنا مل تدرس قبلها. ،لتوفيق اغبكيم" الشرق

 منهجية البحث  -ح 
تبعها الباحث عن طريقة التفكَتة، وىي طريقة يطريقة  ومنهج البحث ى

قيق أىداف حبث جيدة وحقيقية على النحو ربطبيعية يقوم هبا الباحث من أجل 
(. يتم تفسَت الطريقة يف ىذه اغبالة على أهنا وسيلة 2، ص. 3544اؼبنشود )بدوي، 

(. ىذه سلسلة من البحوث اؼبفيدة 31، ص.3544لتحقيق اغبقيقة )الظهَت، 
ق أىداف كل مناقشة. حبيث يكون البحث أكثر تنظيمًا ومنهجية )خليف، لتحقي

(. تتكون منهجية البحث يف ىذه الدراسة من عدة أجزاء، وىي 33، ص. 3553
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نوعية منهج البحث  ومصادر البياانت وطريقة صبع البياانت وطريقة ربقق البياانت  
 :قساموربليل البياانت. فيما يلي شرح أكثر تفصيبلً ؽبذه األ

 نوع البحث -3

اؼبنهج الذي يبكن إن ىذا البحث حبث وصفي كيفي. والبحث الوصفي ىو 
أن يفسر على أّن طريقة غبال اؼبشكبلت جبسد أو تشهَت حالة من موجود و ىدف 
من البحث يف الوقت اغباضر استنادا إىل اغبقائق اليت ظهرت أو كما ىي 

يركز ربليلو على عملية ي فهو . أما البحث الكيف(12، ص. 1۰۰۰)سيسوانطا، 
االستدالل االستنباطي واالستقرائي وكذلك ربليل البياانت العبلقة بُت الظواىر اليت 

، ص. ۲۰33حظرت هبا الباحث ابستخدام اؼبنطق العلمي )سيف الدين األنوار، 
ىذا البحث يستخدم البياانت الطبيعية اليت تتصل بسياق كوهنا، ويبحث يف  (.1۰

 لتوفيق اغبكيم.رواية عصفور من الشرق يف  نورمان ىوالندلقي األدايب عند نظرية الت

 البياانت ومصادرىا -1

أما أىم شيء يف البحث ىو  البياانت ومصدرىا. أن ىذا البحث ىو 
البحث النوعي فالبياانت يف ىذا البحث ىي الكلمات والعبارات واعبمل واػبطاب 

س بشكل أرقام. وتنقسم مصادر البياانت إىل اؼبوجود يف رواية عصفور من الشرق ولي
 قسمُت، ونبا:

أ( مصادر البياانت الرئيسية. مصادر البياانت الرئيسية ؽبذا البحث ىي رواية عصفور 
 من الشرق لتوفيق اغبكيم. 

ب( مصادر البياانت الثانوية. أما مصادر البياانت الثانوية ؽبذا البحث فهي كتب 
 والتلقي األديب، وؾببلت أدبية، وغَتىا. سيكولوجية النقد األديب وكتب النظرية
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 طريقة صبع البياانت -1

صبع البياانت ىي عملية عبمع اؼبعلومات البلزمة لئلجابة على صياغة اؼبشكلة 
(. تقنيات صبع البياانت اؼبستخدمة 333،ص1433يف دراسة )كرشويل، كبلرك، 
  يف ىذه الدراسة ىي كما يلي:

 طريقة القراءة (أ 
وفقال كريدالكساان، القراءة ىي مهارة للتعرف على سلسلة من الكتاابت يف 
شكل رموز وفهمها مث تتحول إىل كبلم ذي معٌت يف شكل فهم صامت 
ومسمع بصوت عال. تنقسم تقنية القراءة بشكل عام إىل قسمُت نبا اؼبسح 

(. القراءة ىي تصور مرئي للرموز، 11، ص. 1441الضوئي والقشط )رحيم، 
(. يتم 14، ص. 3521هتدف إىل ترصبة الرموز إىل فكرة ؿبكية )إبراىيم، و 

 ازباذ اػبطوات التالية يف تقنيات القراءة:
ابلكامل وحدد عبلمات االقتباسات  عصفور من الشرقاقرأ رواية  (3

 ,id البنية بفرضيةشكل والعوامل اليت تسبب واغبوارات واألحداث حول 

ego  و superego  مرتبط ب hysteria, maniac,و schizophrenia،  يف
 .لتوفيق اغبكيم" عصفور من الشرق"الرواية 

 البنية بفرضيةشكل الشخص الرئيسي إعادة قراءة عدة مرات والًتكيز إيل  (1
id, ego   وsuperego  مرتبط ب hysteria, maniac,و schizophrenia،  يف

 .لتوفيق اغبكيم" عصفور من الشرق"الرواية 
العوامل اليت تسبب الشخص الرئيسي إعادة قراءة عدة مرات والًتكيز إيل  (1

 و,hysteria, maniac مرتبط ب  superegoو   id, ego البنية بفرضية
schizophrenia،  لتوفيق اغبكيم" عصفور من الشرق"يف الرواية. 



11 
 

 طريقة الًتصبة(ب 
األخرى مع االستمرار يف طريقة الًتصبة ىي تقنية لنقل معٌت اللغة إىل اللغة 
هبب  (.1، ص. 1433االنتباه إىل خصائص وخصائص كل لغة )أكمالية، 

أن تتم تقنيات الًتصبة بعناية ودقة حىت ال يتم تغيَت معٌت وغرض النص الفعلي. 
 فيما يلي خطوات تقنية الًتصبة اليت قام هبا الباحث:

 .يق اغبكيمعصفور من الشرق لتوفكل كلمة يف رواية  ًتجم الباحثي (3
بحث الباحث عن اؼبفردات اؼبناسبة لًتصبة الكلمات اؼبعادلة من رواية ي (1

 .عصفور من الشرق لتوفيق اغبكيم
جبمع اؼبفردات اؼبوجودة يف صبل ومتوافقة مع النص األصلي  قوم الباحثي (1

 .عصفور من الشرق لتوفيق اغبكيملرواية 
 طريقة اؼببلحظات(ج 

اط البياانت عن طريق تسجيل البياانت طريقة اؼببلحظات ىي تقنية اللتق
(. ىذه اؼبرحلة ضرورية للغاية، حبيث تكون عملية 01، ص. 1443)كسوما، 

البحث أسهل ويبكن صبع البياانت بدقة بناًء على فئات كل منها. اػبطوات 
 اليت ازبذىا الباحث فيطريقة اؼببلحظات ىي كما يلي:

اليت تسبب الشخص سجل الباحث األجزاء بعناية شكل والعوامل ي (3
,hysteria, maniac مرتبط ب  superegoو   id, ego البنية بفرضيةالرئيسي 

 لتوفيق اغبكيم." عصفور من الشرق"يف الرواية  ،schizophrenia و
شكل  سجل الباحث البياانت اليت مت وضع عبلمة عليها وصبعها بناًء علىي (1

و   id, ego البنية بفرضيةوالعوامل اليت تسبب تسبب الشخص الرئيسي 
superego  مرتبط ب hysteria, maniac,و schizophrenia،  يف الرواية

  لتوفيق اغبكيم." عصفور من الشرق"
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 ليل البياانتطريقة رب -1 

ربليل البياانت يف البحث النوعي يبدأ من بداية عملية صبع  
يصوغان صياغة لتحليل البياانت  (Miles & Hubermanالبياانت. ميليس وىوبرمان )

يف أربعة أشياء: صبع البياانت واختيار البياانت وعرض البياانت واالستنتاج 
 (.2۰، ص. 1۰۰۰)سيسوانطا، 

 سيكولوجيةلاػبطوة يف فهم النظرية ا ، Desaoursurوفقا لرأي الدراسوار 
 بطريقة فهم والنقد التلقي يبكن الوصول إليو إبحدى ىذه الطريقة الثبلثة، األوىل

و التلقي األديب مث يقوم البحث بتحليل العمل األديب،  سيكولوجيةالنظرايت نقد 
الثانية بطريقة ربديد العمل األديب كموضوع البحث أوال، مث ىبتار الباحث النظرية 

والتلقي األديب ذات صلة لبلستخدام، الثالثة اكتشاف النظرية  سيكولوجية
وموضوع البحث يف نفس الوقت )سواردي آندسوارا، والتلقي األديب  سيكولوجية

 (.5۰، ص. ۲۰۰۱

يف ىذا اغبال يستخدم الباحث طريقة الثانية وىو بتحديد العمل األديب 
والتلقي األديب  سيكولوجيةالذي سيكون موضوع البحث مث ىبتار الباحث النظرية 

 اؼبناسبة لبلستخدام يف التحليل.

 
 ىيكل البحث -ط 

 اؼبقدمة: الباب األول -3
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يتكون ىذا الباب على خلفية البحث، وأسئلة البحث، وأىداف البحث، وفوائد 
 . البحث، تعريف اؼبصطلحات الدراسات السابقة، ومنهج البحث

 اإلطار النظري: الباب الثاين -1
 نظرية عنبحث يتكون ىذا الباب على نظرية اؼبستخدمة تتكون ان ت

 نظرية التلقي عند نورمان ىوالند نعبحث وت سيكولوجية و نقد األديب والتلقي
 عرض البياانت وربليلها: الباب الثالث -1

ىيكل الذاتية سيشرح الباحث يف ىذا الباب عن نتائج البحث ومناقشة عن 
لتوفيق اغبكيم ابلدراسة " عصفور من الشرق"على الشخص الرئيسي يف الرواية 

أسباب عوامل النفسية على الشخص الرئيسي  و ىوالند التلقي األدايب لنورمان
 لتوفيق اغبكيم ابلدراسة التلقي األدايب لنورمان" عصفور من الشرق"يف الرواية 

 .ىوالند
 اػببلصة واالقًتاحات: الباب الرابع -0

ويف النهاية وبتوي على القائمة . وبتوي ىذا الباب على اػببلصة واإلقًتحات
 . اؼبصدر واؼبراجع
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظريي

 
 ادلبحث األول: نظرية سيكولوجية و نقد األديب والتلقي -أ

 مفهوم علم سيكولوجية  -1
كلمة يواننية، تعٍت يف اللغة العربية كلمة   Psykhe logosيسخي لوغس " 

Psykhe  الروح " أو " التفس ". وعلم النفس يقابلو اؼبصطلح "Psychologie وىي ،
وتعٍت العلم، لذلك  Logosوتعٍت الروح، ولوغوس  Psykheلفظة مأخوذة من اليواننية 

فإن الًتصبة العربية احتفظت ابإلشارة إىل ىذا العلم بعلم النفش )عبد الرضبن الوافی، 
(، لتكون النفس ىي مناط دراستو وليس الروح اليت ليست من 45، ص 1443

 اختصاص اإلنسان. 

، حيث بدأ التحليل يدرس علم النفس النفس البشرية يف ـبتلف حاالهتا
بوصفو وسيلة جديدة لعبلج االضطراابت النفسية والعصبية مع فرويد  السيكولوجية

( الذي وضع أسس ىذا العلم و آلياتو، وطرق فبارستو ومصطلحاتو، 3515-3412)
ويف ىذا السياق يتحدد علم النفس ابعتباره العلم الذي يهتم ابلكائن اإلنساين كأولية 

لف السَتوروات النفسية والعقلية اليت تنتظم وفقها حياتو )دمحم السيد تتجلى يف رصد ـبت
 .(14، ص 3541أبو الثيل، 

 حملة اترخيية عن تطور علم سيكولوجية -2
كان علم سيكولوجية قبل اؼبيبلد بزمان طويل فرعا من الفلسفة، علما يهتم 
بدراسة الروح، مصَتىا، خلودىا وماىيتها، حيث ذىب بعض من الفبلسفة اإلغريق إىل 
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االعتقاد أبن الروح مادة كاؽبواء، لكنها بلغت حدا كبَتا من الرقة، حىت إذا جاء أفبلطون 
Platon (347-427 )األفكار اإلنسان أتثَت كبَت على سلوكو، لكنو كان  ، وقال أنق.م

يرى أن ىذه األفكار ؽبا وجود مستقل عن اإلنسان، فهي تقوم يف اعبسم أثناء اغبياة مث 
 (.33، ص 1443تًتكو عند اؼبوت )عبد الرضبن الوايف، 

مث خطا علم النفس خطوة كبَتة يف االذباه العلمي حيث أشار أرسطو   
Aristote (322-384 )إىل أن النفس ماىي إال ؾبموع الوظائف اغبيوية لدى  ق.م

الكائن البشري ؛ أي وظائف اعبسم، وهبا يتميز عن اعبماد، ومن دوهناال يكون اعبسم 
أكثر من جثة، وعلى ذلك تكون اغباالت النفسية نتيجة عمليات جسمية. كان أرسطو 

ا اإلنسان، وكان وبثو عن إذا، أول فيلسوف استطاع أن يعرف الطريقة اليت يفكر هب
العمليات العقلية دليبل على ذلك، حيث اعترب كل من النفس واعبسم وجهان لعملة 

 واحدة، ال يستغٍت أحدنبا عن اآلخر.

إن تغلغل أفكار التحليل سيكولوجية يف ـبتلف النشاطات الفكرية، يدل على  
ية والثقافية ؽبذا العصر، فما أن اؼبفاىيم القرويدية تندمج بشكل أو آبخر يف اغبياة الفكر 

من ؾبال فكري، سواء كان فلسفيا، أم نفسيا، أو اجتماعيا إال وأتثر ابلتحليل 
ىو حدث ىام يف التاريخ  السيكولوجيةوقضاايه، ابعتبار أن التحليل  السيكولوجية

)ىافمان أرنست،  السيكولوجيةالعقلي ؽبذا العصر ىذا ىو عصر علم النفس والتحليل 
 (. 45ص ، 3531

النظر يف كثَت من اؼبعتقدات واآلراء السائدة،  السيكولوجيةلقد أعاد التحليل 
واليت يعتمدىا اإلنسان منذ عهد فبلسفة اليوانن دون أن يلتفت إىل الدوافع اليت أدت 
إىل وجودىا، وكان من نتائج ىذا اؼبنعطف أن اإلنسان اؼبعاصر مل يقتصر على إعادة 
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بو سابقا، ولكن تعدى ذلك العمل الفكري يف عقبلنيتو حسب  النظر فيما كان مسلما
مفهوم ديكارت الذي اعتمد العقل وسيلة وحيدة الكتشاف الواقع الذي وبيط بو، سواء  

 كان ذلك فكراي أو علميا.

إن ما أحدثو التحليل سيكولوجية من انقبلب فكري طبع العصر بطابع يعود إىل  
اؼبكبوتة سابقا، ابحثاعن حقيقة كامنة وراء صبوده و  دعوة اإلنسان للتحرر من اؼبفاىيم

(. لتبقى ىذه التساؤالت بداية حقيقية 31، ص 3544استسبلمو )عدانن حب هللا،، 
للبحث عن علم هبيب عن مثل ىذه االستفسارات مكان علم سيكولوجية، وىو اغبقل 

 اؼبعريف والعلمي الذي ساعد اإلنسان يف اغبصول على بعض اإلجاابت.

ا إن مضى على استقبلل علم النفس نصف قرن من الزمن، حتی ظهرت م
العديد من اؼبدارس واعبماعات السيكولوجية اليت تبٍت أطروحات ـبتلفة، كل حسب 
ذبارهبا اػباصة يف اغبياة النفسية، وماتستنبطو من إحساسات هبهل کنهها، ويبدو من 

تيارات السيكولوجية يف غضون اؼبنطقي أن نشأت اؼبئات من اؼبدارس واعبماعات، وال
الفًتة القصَتة اليت بدأت مع والدة علم النفس، وىذا ما عناه عامل النفس األؼباين لوفر يف 
حديثو عن وضع علم النفس الفيزيولوجي يف مطلع القرن العشرين، حيث قال: "علم 

، 1443، سيكولوجية مازال يعمل لفائدة الفلسفة وىبضع اؼبتطلباهتا" )بدر الدين عامود
 (. 313ص 

لقد تنوعت جهود اؼبفكرين والباحثُت على اختبلف نزاعاهتم الفكرية و تنوع 
ؾباالت اىتمامهم عما آلت إليو على صعيد تطور اؼبناىج واألفكار، إال أن التطور 
اغباصل مل ينبو، ومل ىبفف من حدة االختبلف يف وجهات النظر حول موضوع علم 
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بروز واتساع شقتو يف أن ظهرت أكثر مدارس علم النفس، بل لعلو ساعد على 
 سيكولوجية اليت تنتمي ؼبنهج واحد.

 عالقة األدب والنقد بعلم سيكولوجية -3
يتصل األدب والنقد األديب اتصاال وثيقا بعلم سيكولوجية، فاأليب يتميز 
بوضعية خاصة داخل حقل اؼبعارف والعلوم، ولذلك البد من التأكيد على أن 

عن مهام الناقد اؼبعرفية والتطبيقية، واليت تقتضي مسايرة اإلنتاج األديب مهامو زبتلف 
ومراقبتو بتحليل اآلاثر األدبية وإشرافو على العمليات اإلبداعية. يقول ؿبمود طو 
اغباجري ما مل يكن عندان ىذا النقد األديب البصَت الرصُت اؼبتعمق، فلن تكون لدينا 

 (.41، ص 3541مود طو اغباجري، حياة أدبية جديدة هبذا االسم )ؿب
فالنقد إذا، البد أن ال يقل أنبية عن العمل األديب، ابعتباره عملية إبداعية 
ربليلية، إذ نكاد ال قبد أي ؾبال إال ويواكبو النقد ابلتحليل والتقومي، ومن ىذه 
اجملاالت نذكر علم االجتماع، االقتصاد، السياسة، علم سيكولوجية وعلم 

ألديب، ىذا األخَت الذي أصبح من أىم موضوعات النقد يف الثقافة ا سيكولوجي
العربية، ذلك أن " أساليب النقد األديب ال يبكن أن ذبد وتقف عند صورة واحدة، 
يف حُت تتطور أساليب األدب وصوره وتتنوع مضموانتو، وىي ذباري تطور اغبياة 

 (.20، ص 3541نفسها )عبد النيب أصطيف، 

دب تطور اغبركة النقدية اليت تسايره يف مراحلو اؼبختلفة، بل يقتضي تطور األ
وتتأثر دبتغَتات العصر، والظروف اؼبختلفة اليت تطرأ على األدب فبا يؤدي إىل 
التأكيد على أن النقد قد تعرض إىل فتنة األدب كما يقول غوبنبلس يف كتابو 

كولوجية النقد، )األدب و التحليل سيكولوجية(: قنت ىذا األدب و التحليل سي
التحليل األديب قبل مائة سنة، وذبلى واضحا يف  ىوالندوأقلقو منذ أن استلهم 
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الطريقة اليت ينفذ هبا كل واحد إىل اآلخر يف كل اؼبستوايت )رث ابركن غربنائس، 
 (. 41ء ص  1442

واؼبثال األكثر وضوحا ىو اكتشاف فرويد لعقدة أوديب خاصة عندما أدت 
(، 15، ص 3553سيط بُت العادة والنظرية" )مارسيل ماريٍت، النصوص "دور الو 

ذلك أن ىذه العقدة كحالة مرضية، أو كعارض تفسي اكتشفها التحليل 
مت توظيفها يف النصوص األدبية ليصبح بذلك صورة عن ىذه اغبالة،  السيكولوجية

 . ةالسيكولوجييتم اكتشافها من طرف الناقد اؼبلم، واؼبتمرس بنظرايت التحليل 

ظهرت يف الساحة العربية جهود بعض النقاد الذين أسسوا للعبلقة بُت  
وشيء  السيكولوجيةالنقد األدب والعلوم اإلنسانية، وعلى إثرىا مت اؼبزج بُت التحليل 

من ىذه العلوم حتی غدا منهجا من مناىج النقد األديب، والدليل على ذلك ىي 
ج النقد األديب(، حيث ظهر مرة أخرى الًتصبات ؛ كما يثبت کتاب مدخل إىل مناى

بعنوان )مقدمة يف اؼبناىج النقدية التحليل األديب( ترصبة كل من وائل بركات و 
غسان السيد، إذ خصص يف الكتاب األول والثاين فصبل وبمل عنوان النقد 

( على 05، ص 3553)مارسيل ماريٍت،  السيكولوجيةالتحليلي النفسيو النقد 
  Mercel Mariniقال مارسايل ماريٍت التوايل، قدم اؼب

يضم ىذان الكتاابن عرضا ألىم االذباىات النقدية اغبديثة اليت هبمعها ىم 
فكري واحد وىو تفسَت النص األديب، ويقول اؼبًتصبان يف مقدمة الكتاب الثاين 
)مقدمة يف اؼبناىج النقدية للتحليل األيب(: " إن االختبلف الظاىر يف النقد 

والنقد اؼبوضوعايت والنقد االجتماعي والنقد النصي ال  السيكولوجيةوالنقد  التكويٍت،
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يلغي اؽبدف اؼبشًتك ؽبذه اؼبناىج النقدية اغبديثة أوال وىو النص )مارسيل ماريٍت، 
 (. 14، ص 3553

ولنتعرف أكثر على عبلقة األدب والنقد بعلم النفس نذكر أىم تلك اغبقائق 
 النسيج األديب، ويستعُت هبا أيضا النقد يف التفسَت النفسية اليت يسري أثرىا يف

 (:44، ص 3543واغبكم )مارت روبَت، 

 احلياة العقلية  .أ

يبحث علم النفس يف اغبياة العقلية وىي تتألف من عناصر ـبتلفة 
ويرتبط بعضها ببعض، مع العلم أن علماء النفس يقسمون العقل إىل ثبلث 

 مناطق وىي:

وظيفة اإلدراك للجهاز اغبيي البشري وصبيع التصورات منطقة الشعور: تضم  .1
 واؼبشاعر اليت يعيشها اإلنسان

منطقة ما وراء الشعور: وتضم ىذه اؼبرحلة صبيع التصورات وصبيع اؼبواقف  .2
 يتم الوعي هبا يف وقتها. 

منطقة البلشعور: وىي اؼبنطقة اليت تكون فيها العمليات البلشعورية موضع  .3
 (.314، ص 1443د الرضبن الوايف، الكبت البلشعوري)عب

 االستعدادات والدوافع  .ب
االستعدادات: ىي مدى ما يستطيع الفرد أن يصل إليو من كفاية يف ؾبال  .1

 معُت. 
الدوافع: ىي كل حالة داخلية جسمية أو نفسية تثَت السلوك يف ظروف  .2

 (.21، ص 3531معينة، وتصل بو إىل غاية معينة )عبد العزيز عتيق،، 
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 احلسي اإلدراك .ج

يبثل اإلدراك اغبسي أساس العمليات العقلية، وقد دلت التجارب النفسية 
على أن الناس ليسوا سواء يف اإلدراك اغبسي، ويدخل ىذا األخَت ضمن بناء 

 (. 334، 3540الصورة الشعرية )شكري عزيز اؼباضي، 

 التصور .د

وىو استحضار صور اؼبدركات اغبسية عند غياهبا من اغبواس دون 
 فيها بزايدة أو نقصان. تصرف

 التخيل  .ه

ينشأ التخيل من التصور، ويشمل أنواع كثَتة أنبها التخيل اإلنشائي أو 
االبتكازي، وىو يف اغبقيقة استحضار صور ألشياء مل يسبق إدراكها يف جفلتها 

 إدراكا.حسيا.

 االفعال .و

يشمل االنفعال صبيع اغباالت الوجدانية ؛ وىو دبعناه الضيق حالة 
 نفسية يضطرب ؽبا اإلنسان جسميا ونفسيا، وىو أنواع:جسمية 

 االنفعال األويل: وىو انفعال تصحبو غريزة واحدة.   .1
االنفعال الثانوي: وىو انفعال مرکب من انفعالُت أو أكثر ؛ أي من   .2

 غريزتُت فأكثر. 
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االنفعال اؼبشق: يتصل ىذا النوع من االنفعال حبادثة يف اؼباضي، أو إذا  .3
 ( 113، ص 1443ستحدث يف اؼبستقبل )عبد الرضبن الوايف،  تعلق حبادثة

تستنتج فبا سبق أن اؽبدف األساسي من ىذه اعبهود، ىو خلق منظور 
والنقد األديب، ويسعى للكشف عن اعبوانب  السيكولوجيةجديد يوحد بُت التحليل 

النفسية البلشعورية من انحية، والكشف عن شبكة الصور الببلغية من انحية 
ى، خاصة وأن األدب ىو اجملال األكثر مبلءمة ليمارس فيو التحليل أخر 

تطبيقاتو، وىذا ما يؤكده فرويد نفسو حُت يقول: " إن الشعراء  السيكولوجية
والروائيُت ىم أعز حلفائنا، وينبغي أن نقدر شهادهتم أحسن تقدير ألهنم يعرفون 

ة من اغبلم هبا، فهم يف أشياء بُت السماء واألرض مل تتمكن بعد حكمتنا اؼبدرسي
معرفة النفس شيوخنا، كبن الناس العاديُت، ألهنم يرتوون من منابع مل يتمكن العلم 

 .(313، 3533بعد من بلوغها )سيغموند فرويد، 

فاألدب و علم النفس إذا، يتواكبان يف مسَتة واحدة، فاغبديث عن أي ركن 
عتباره عملية إبداعية وباول الًتكيز النفسية والوجدانية لدى اؼببدع والقارئ. والنقد اب

على أثر االنفعاالت والعواطف وحركة اػبيال يف إبداع األدب، واالنكباب على 
اقتفاء أثر الدراسات النفسية اليت ألقت أبضواء على عملية اإلبداع األديب من زاوية 

 نفسية، أو حاولت أن توضح األثر الذي يًتكو العمل األديب يف نفس متذوقو.

 مفهوم التلقي -4
يتميز مفهوم التلقي أو صباليات التلقي يف تراثنا العريب النقدي أبنو مل يرتبط 
لدى رواده بنزعات فلسفية مثلما ىو اغبال لدى النقاد الغربيُت، و لعل ىذا يرجع 

ؿبمود عباس )إىل انشغال العرب ابلشعر دون سواه من القضااي و النزعات الفلسفية 
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و لكن ىذا ال يعٍت أن تراثنا النقدي قد خبل سباما (. 33ص . 1443: عبد الواحد
فلسفة عامة تنظم وتؤصل ؽبذه النظرية، حيث قبد أن أنقادان قد اىتموا دبوضوع 

 . التلقي االستقبال مثلما اىتموا ابلنص و اؼبؤلف بل أحياان أكثر منهما

منذ  لقد حظيت قضية التلقي ابىتمام كبَت لدي النقاد و الدراسُت العرب
فًتة بعيدة من خبلل حركة تطور النقد العريب القدمي؛ حيث كان للعرب يف 
جاىليتهم مواسم عامة و أسواقا يؤمنها الشعراء و اؼبتذوقون للشعر، أيتون ـبتلف 
القبائل العربية، و لعل أشهر ىذه األسواق على اإلطبلق سوق عكاظ الذي ازبذ 

(  قصائدىم الشعرية)أعماؽبم اإلبداعية  منو الشعراء مكاان خصبا يعرضون من خبللو
 (. اؼبتلقُت)على السامعُت 

لقد كان الشعراء يتخَتون األلفاظ اليت ترضاىا و تستعملها أكثر القبائل، و 
ىنا أييت دور اؼبتلقي يف اغبكم على الشعر، حسب ذوقو و ثقافتو اػباصة، فيحكم 

تلوح يف األفق معامل النقد لقد  ىذا ابلتميز و وبكم لآلخر ابلرداءة، و من ىنا بدأت
تطرق النقاد القدامى و على رأسهم عبد القاىر اعبرجاين وحازم القرطاجٍت وبن قتيبة 
إىل اؼببدع كما تكلموا عن السامع ومن شبة انتقلوا للحديث عن النص ابعتباره عمبل 

ؿبمود )فنيا وىذا من خبلل ما أطلقوا عليو الكبلم األديب سواء كان شعرا أو نثرا 
و  : ذلك يف قولو(  ه 012ت )، وقد أكد ابن رشيق (4. ص: 1445دراسية، 

 (.31. ص: 1443ابن رشيق القَتوان، )كبلم العرب نوعان، منظوم و منثور 

و يقصد هبذا الكبلم أن للعرب يف جاىليتهم مبطُت من الكبلم يتمثل األول 
األعم يف كبلم العرب، أما يف الشعر و يتميز بكونو أكثر حفظا، بل و ىو الغالب 

 .النمط الثاين فيتمثل يف النثر ويتميز أبنو أقل حفظا ابؼبقارنة مع األول
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وقد اىتم النقاد العرب ابؼبتلقي، عندما أطلقوا عليو لفظ السامع ولعل ىذا 
ىو الوصف الذي ارتكزت عليو دراسات النقاد العرب أثناء أتصيلهم للنظرية، و قبد 

ألن مدار األمر و الغاية اليت هبري إليها القائل و : ول  اعباحظىذا اؼبصطلح يف ق
 (.24عمرو بن ىبر ص )السامع إمبا ىو الفهم واإلفهام 

(  اؼبتلقي)الكاتب والسامع )إذن فالغاية اليت يطمح إليها كل من القائل 
. ولالتواصل بُت الطرفُت و ىذا ال يتم إال من خبلل قراءة و فهم الثاين ؼبا يقولو األ

من ىذا اؼبنطلق قبد أن النقاد العرب القدامى قد استعملوا ىذه اؼبصطلحات 
اؼبتكلم، الكبلم األديب والسامع وىذا ما قبد لو مقاببلء يف النقد العريب (  األوصاف)

 .اغبديث متمثبل يف اؼببدع النص، اؼبتلقي

سة أركان و ما هبب اإلشارة إليو يف ىذا اؼبقام أن النقاد العرب ذباوزوا درا
العملية اإلبداعية و طبيعة العبلقة بُت اؼببدع و اؼبتلقي و عبلقتهما ابلنص، فاؼببدع 
سواء أكان شاعرا أم انثرا فهو يبتلك ثقافة ومعرفة و قدرة لغوية يستطيع من خبلؽبا 
استخدام النص يف ضوء فكره و مشاعره اػباصُت، كما أنو يستطيع أن يدخل 

و و مشاعره، و ؽبذا ال بد للمبدع  من أجل ربقيق غايتو أن اؼبتلقي يف أعماق ذبربت
يراعي أحاسيس و مشاعر اؼبتلقي حىت تكون نسبة االستجابة أكرب و التأثَت أعم،  
كما هبب أن يراعي اؼبستوى الثقايف و االجتماعي للمتلقي، الن اؼبتلقي اؼبتفاعل مع 

ذلك ىو مشارك يف خلق ذبربة اؼببدع و مشاعره ىو قارئ و انقد بل و أكثر من 
 (.33ص . 1444: ؿبمود دراسة)النص وربديد أبعاده 

اؼببدع، النص، اؼبتلقي أو كما )و لقد ارأتينا تناول كل ركن من األركان الثبلثة 
وموقعو يف العملية اإلبداعية ودرجة (  القائل، الكبلم األديب، السامع)أطلق عليهم 
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عند نقادان القدامى، و " اؼبتلقي"أتثَته، حىت نتمكن من توضيح كيفية فهم الركن اؼبهم 
 . الوظائف اليت تربطو ابألركان األخرى يف العملية اإلبداعية

 (: ادلبدع: )القائل .أ
يعترب القائل، أول ركن يف العملية اإلبداعية، فهو الذي يبتلك موىبة متميزة 

و قد ركز النقاد . و إدراك الروابط اػبفية بُت األشياء و ثقافة تساعداه على ابتكار
العرب القدامى على اؼببدع أو اؼبتكلم من خبلل االىتمام ابلكشف عن موىبتو و 
ثقافتو و بيئتو و قدرتو على اإلبداع والتأثَت، و ؽبذا تناولوا اؼببدع من وجهة عبلقتو 

 .ابلنص و اؼبتلقي
اؼببدع من الناحية اػبلقية ألن ذلك  كما انتبو النقاد إىل أنبية شخصية

يساعد على التأثَت يف السامع، وقد ربط اعبرجاين بُت سبلمة طبع اؼببدع و لغتو 
فهما حسبو من معايَت التأثَت يف؛ فسبلمة الطبع و واللغة يساعدان اؼببدع على 
 التقرب أكثر إىل الناس والتقرب إليهم من أجل استمالة عواطفهم و من مث التأثَت

فيهم، كما أن اللغة مهمة جدا، فهي مادة األديب و وسيلتو إليصال أفكاره، و نقل 
وقد  : مشاعره إىل اؼبتلقي، فهي صورة اؼببدع سواء أكانت سهلة أو معقدة، يقول

كان القوم ىبتلفون يف ذلك و تتباين فيو أحواؽبم، فَتق شعر أحدىم، و يصلب 
طق غَته، و إمبا ذلك حبسب شعر اآلخر، و يسهل لفظ أحدىم و يتوعر من

اختبلف الطبائع و تركيب اػبلق، فإن سبلمة اللفظ تتبع سبلمة الطبع، ودماثة 
و ترى اعباين اؼبلف منهم كز األلفاظ، معقد الكبلم، وعر . الكبلم بقدر دماثة خلقو

 (.34 -33. ص: 3543عبد القاىر اعبرجاين، )اػبطاب 
و خلقو قد يؤثر سلبا أو إهبااب (  لمالقائل، اؼبتك)و ؽبذا فإن طبع اؼببدع 

على نفسية اؼبتلقي، كما نبو النقاد إىل مراعاة الذوق االجتماعي يف ـباطبة 
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اؼبستمعُت، و ىنا دعوا إىل حسن اختيار اؼبعاين واأللفاظ اؼبوجهة اؼبخاطبة صبهور 
قبوال و اؼبتلقُت، ألن اؼبعاين اعبيدة اليت توافق أحوال اؼبستمعُت االجتماعية، تلقى 

استحساان لديهم، لذا ينبغي على اؼببدع معرفة أغراض اؼبخاطبُت حىت يستطيع 
 .الولوج إىل نفسيتهم، و ابلتايل التأثَت فيهم

 (النص: )العمل اإلبداعي .ب
إن النص نسيج ؿبكم البناء، ىبلق من طرف اؼببدع و يوجو إىل اؼبتلقي، 

اؼببدع من خبلل نقده ومسانبتو يف الذي يتفاعل معو سلبا أو إهبااب، بل إنو يشارك 
والنص ىو الركن الثاين يف العملية اإلبداعية، و ىنا نشَت إىل أنو . عملية خلق اؼبعٌت

ينبغي أن يكون مكتواب بلغة أدبية راقية و جيدة، تعرب عن عمل فٍت ىبتلف عن اللغة 
 .اليومية، حىت يؤدي دوره يف التأثَت يف اؼبتلقي

ل نقادان القدامى النص من خبلل بنيتو اللغوية وعلى ىذا األساس تناو 
اؼبكونة من األلفاظ و اؼبعاين، لذلك نبو النقاد إىل حسن التأليف و متانتو و طول 
النص و قصره، مث وضوحو و غموضو؛ ذلك أن مراعاة ىذه النقاط كفيل بتحقيق 

 . االستجابة لدى اؼبتلقي، و التأثَت فيو
بد القاىر اعبرجاين يف نظرية النظم اليت جاء وقد بلغ ىذا األمر أوحو عند ع

هبا، ذلك أن العبلقة بُت النص و اؼبتلقي، تنبع من حسن النظم و التأليف، فصياغة 
النص لغة ومعٌت ىو الذي يساعد على شد اؼبتلقي إىل النص، و يزيد من تفاعلو 

صول اؼبعٌت ألنو إذا كان النظم سواي والتأليف مستقيما كان و : يقول اعبرجاين. معو
 (.134. ص 3543:عبد القاىر اعبرجاين)إىل قلبك، تلو وصول اللفظ إىل ظبعك 

وهبذا يكون اعبرجاين قد أعطى للفظ واؼبعٌت بعدا جديدا من خبلل 
. وتكلم حازم القرطاجٍت. تبلضبهما معا يف النص دون النظر إليهما بشكل منفصل

ان على اؼبتلقي ويعيقان استجابتو للنص عن قضية احملاكاة والتخييل، إذ يرى أبمبا يؤثر 
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فكذلك األلفاظ : يقول. إذا مت صياغتهما أبلفاظ غَت ـبتارة، وبتأليف غَت متناسق
الرديئة والتأليف اؼبتنافر يشغل النفس، ويتأذى السمع عن التأثَت اؼبقتضی احملاكاة 

م التأليف والتخييل، فلذلك كانت اغباجة يف ىذه الصناعة إىل اختيار اللفظ وإحكا
 .أكيدة جدا

لقد تناول النقاد النص من خبلل عبلقتو ابؼبتكلم و السامع، ألن الغاية من 
النص عندىم ىي ضبل رسالة إىل اؼبتلقي، ؽبذا أكدوا على ضرورة مراعاة اؼببدع يف 
نصو عبمهور اؼبتلقُت من حيث اؼبستوى الثقايف، و من حيث الناحية النفسية 

يقة بناء النص من حيث اؼبقدمة و اػباسبة، و ما لذلك من كما تناولوا طر . لديهم
 (. 13. ص. 1445: ؿبمود درامية)أثر يف شد اؼبتلقي إىل النص و التفاعل معو 

 ( ادلتلقي: )السامع .ج

اؼبتلقى أحد األركان الرئيسية يف العملية اإلبداعية، إن مل نقل )يعد السامع 
أنبها، حيث يشكل الغاية اليت أنشئ من اجلها النص، كما أنو اؼبتكفل ابغبكم على 
النص، سواء كان انجحا أم غَت ذلك، فهذا اغبكم أبين وفقا لتأثره، و تفاعلو مع 

قييم العمل اإلبداعي تقييما النص، و ثقافتو، و صبيع ىذه العناصر تساعد على ت
 (.315ص . 3541: حازم القرطاجٍت)جيدا 

ولقد اشًتط النقاد العرب القدامى يف اؼبتلقي أن يكون من أىل الذوق و 
. اؼبعرفة، حىت يستطيع تقبل العمل اإلبداعي و اؼبشاركة يف التجربة اإلبداعية للمبدع

واعلم أنو ال يصادف القول يف ىذا الباب موقعا : يف ىذا اػبصوص" اعبرجاين"يقول 
عبد القاىر )من السامع و ال هبد لديو قبوال حىت يكون من أىل الذوق و اؼبعرفة 

 (.111ص : اعبرجاين
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إذن فمقولة اعبرجاين تؤكد على أنبية تناسب اللغة اإلبداعية و بساطة 
ويقول . غايتهااألفكار وسهولة عرضها مع مستوى السامع، حىت ربقق الرسالة 

ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار اؼبعاين و يوازن بينها و بُت أقدار اغباالت، : اعباحظ
فيجعل لكل طبقة من ذلك كبلما، و لكل حالة من ذلك مقاما، حىت يقسم أقذار 
الكبلم على أقدار اؼبعاين، و يقسم أقدار اؼبعاي أقدار اؼبقامات، و أقدار اؼبستمعُت 

 (.344البيان و التبيُت، ص : اعباحظ)اغباالت على أقدار تلك 

ألنبية اؼبعاين بقدر (  اؼببدع)إن ىذا الكبلم يعٍت وجوب مراعاة اؼبتكلم 
مراعاتو ألنبية السامع، و اغباالت اليت صيغت فيها ىذه اؼبعاين حىت تصل إىل 

 وكيفية مشاركتو يف(  اؼبتلقي)لقد اىتم العرب ابلسامع . السامع سليمة و صحيحة
ابؼببدع يف كيفية اىتدائو إىل مطلع . فهم وإنتاج النص يف كل مراحل أكثر فبا اىتموا

قصيدتو أو خاسبتها، لذا فقد أكثر النقاد من توجيو الشعراء إىل ضرورة مراعاة 
افتتاحات قصائدىم، حبيث تكون جيدة ومتناسبة مع ذوق اؼبستمعُت حىت ال ينفروا 

رة اؼببلئمة بُت اؼبوضوع و نفسية السامع األن اؼبوضوع منها، كما أهنم تنبهوا إىل ضرو 
مضموان و أسلواب ىو يف األساس موجو إىل اؼبتلقي ألن األخَت ما ىو يف اغبقيقة إال 

التلقي و اإلبداع، ص : ؿبمود درابسة)الغاية اليت من أجلها كتب الشاعر قصيدتو 
11.) 

نبهوا إىل أنبية كل من لبلص يف األخَت إىل أن النقاد العرب القدامى قد ت
اؼببدع والنص واؼبتلقي ابختبلف مسمياهتم بل و نظروا إليهم نظرة متكاملة، تعتمد 
على إبراز أنبية كل طرف، و يبقي اؼبتلقي اغبلقة األقوى و األىم يف الوقت نفسو، 

 .ضمن السلسلة األدبية
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 ادلبحث الثاين: نظرية التلقي عند نورمان ىوالند -ب
ؼبان وحدىا اليت اىتمت ابلقارئ وحضوره يف إنتاج النص، بل كان إىل مل تكن جهود األ

جانبها جهود نقدية أخرى، منها ما بقي فرداي ومنها ما تبلور يف اذباىات وتيارات نقدية 
مستقلة ثل نقد استجابة القارى  الذي كباول اإلطبللة على جهود نقاده، كونو يبثل قوة 

قراءة وصباليات التلقي، إال أننا لن تركز على جزيئاتو، بل نقدية ؽبا عبلقة وطيدة بنظرية ال
سنكتفي دبا لو عبلقة خبلل ىذا التمهيد فما مدى اىتمام رواد نقد استجابة القارئ 

 ابلقراءة والقارئ، لو أتثَت وتداخل مع نظرية القراءة وصباليات التلقي األؼبانية. 

من جنسيات ـبتلفة )أقبلوئوريكي( التلقي قارئ، حركة نقدية تضم ؾبموعة من النقاد 
قام على تفويض الشكبلنية والبيوية، إال أنو مل يتبلور يف مدرسة أوصباعة ظاىرة، وإمبا بقي 
عبارة عن جهود متفرقة لنقاد كثَتين، تظهر يف العديد من اعبلسات واؼبؤسبرات والدورايت 

الت عن اعبمهود  من أنبها مبوذجُت الكتاابت ىذه اغبركة القارئ يف النص و مقا
لصاحبيها على الًتتيب. و من أىم الدارسُت اللذين نشطوا يف ىذا االذباه  ويفيد نورمان 

 .norman Hollandeىرالند 

ظهر اذباه نقد استجابة القارئ االىتمام نقدي ابلقراءة اػبمسينات، على يد ؾبموعة  
من الدارسُت األقبلو أمريكيُت، كان معظمهم ينشط ضمن مدارس نقدية أخرى، فبا يؤيد 
الًتابط التسلسلي ؼبعظم االذباىات النقدية األدبية، إال أننا نستطيع أن نضف ىذه اعبهود 

األمريكي( من خبلل رواده الذين ربددوا يف ذروة نشاط ىذه اغبركة النقدية )ابىتمام القراءة 
 .David( وببليش )Norman Holland( ىوالند )S. fishيف أواخر السبعينات فيش )

Bleich ويبحث نقد استجابة القارئ يف القيود اؼبعرفية، واللغوية، والنفسية، واالجتماعية )
يتجاىل اؼبسائل الظاىرة اؼبتعلقة ابلقيمة اعبمالية ودور  على نشاط القراءة وجهود القراء،
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(، مثل 11، ص 1444التاريخ وقد طور ىذا النقد ؾبموعة أثرية من القراء )فينيست
 اىتمامو ابعبانب التعليمي )أي التلقي التعليمي( مثل جزء كبَتا من اىتمامات رواده. 

ة كثَتة، فاستعان دبصطلحاىا كما أخذ نقد استجابة القارئ مفاىيمو عن مناىج نقدي
دون ؿباولة توحيد مصطلحات رواده، وإجراءاهتم النقدية اليت اعتمدوىا يف ربليبلهتم، 
وكتاابهتم النقدية، فبا جعل ىذه اغبركة توصف )ابؼبمرات اؼبتعددة( بدل اؼبدرسة أو النظرية، 

ى فكرة وؿبددة حيث بقي عبارة عن جهود متناثرة ىنا وىناك يصعب صبعها أو الوقوف عل
األىدافها. لذا سنتعرف على أىم ما ركزت عليو ىذه اغبركة يف اىتماماهتا ابلقراءة وإنتاج 
اؼبعٌت، وذلك من خبلل جهود أىم روادىا، الذين ذىبوا إىل أنو ال يبكن للقصيدة أن تفهم 

ىا، دبعزل عن نتائجها، فأتثَتاهتا نفسية كانت أم غَت ذلك ىي جوىر أي وصف دقيق ؼبعنا
(، إذن 14، ص 1443مادام اؼبعٌت ليس لو وجود حقيقي غَت مرتبط ابلقارئ )تومبکًت: 

وجود اؼبعٌت مقًتن ومشروط بقارئ القصيدة أي ابألثر الذي ىبلقو تفاعل القراء مع شفرات 
النص وىو لب ما ذىبت إليو النظرية القراءة األؼبانية، إال أن ما ميز نقد استجابة القارئ 

لك السطحية والتجريد وعدم االندماج بُت اعبهود وأعمال رواده، ىذا البلسباسك منها ىو ت
 مل يبكنها من التبلور فكيف اىتم ىؤالء النقاد ابلقارئ والقراءة وربليل األعمال األدبية ؟ "

 والقارئ الصوري  -1

مفهوم القارئ الصوري للوصول إىل ؾباالت مفتوحة أكثر يف النص حيث 
م من النص إىل القارئ، فالقارئ الصوري عنده ليس حقيقيا وال ينقل بؤرة االىتما

مثاليا، بل ىو متخيل يتجسد يف دور يؤديو القارئ اغبقيقي يف حالة قرائية ما، أكثر 
ما يبيزىا البساطة واؼبباشرة والسذاجة، ويكون القارئ الصوري أكثر تعينا من األجناس 

دعاية ذات الغرض التواصلي البسيط، اآلدمية اؼبستخدمة لئلقناع مثل اإلعبلن وال



11 
 

حيث يري جيسون أن القارئ الصوري يتيح للناقد أن يعرب عن اؼبواقف االجتماعية 
(،  وىذا طبقا من خبلل الفهم الذي 14، ص 1443اؼبتضمنة يف النص )تومبکًت: 

يصل إليو القارئ متجاوزا الظاىر إىل اؼبضمون. ومن خبلل ىذه اػباصية النصية 
لقراء أو  النقاد تكوين أحكام قيمة للنصوص واألدب العامة، يقول يستطيع ا

جبسون:إن الكتاب الردئ ىو الكتاب الذي تكشف فيو عن القارئ الصوري كونو 
شخصا نرفض أن نكونو، ىذا الرفض انتج عن كون القارئ الصوري تلك البنيات 

الربىانية وخباصة عند  الساذجة البسيطة، إذن يبنح القارئ الصوري يبنح القراءة القيمة
 النقاد، كونو يبنح الناقد فرصة إعطاء حكم قيمة على النص.

 وادلروي عليو -2

اىتم بتلقي النص األديب من خبلل تركيزه على السرد وابلضبط على عنصر  
اؼبروي عليو، الذي يراه ضروراي إىل جانب الرواي، وأخذ مثال رواايت شهرزاد لتوضيح 

ليو، حيث يعترب توقف اػبليفة عن االستماع وتلقي ما ترويو الدور األساسي للمروى ع
شهرزاد توقفا للسرد وموات لشهرزاد، وابلتايل انتهاء اػبطاب هنائيان. فاؼبروي عليو ذو 
مكانة مهمة جدا سواء كان ذلك اػبطاب شفواي أم كتابيا، وؽبذا يرى "جَتالد" أبنو 

ُت  اؼبروي عليو و اؼبتلقي  كون األول مل يلق االىتمام البلزم، ويذىب إىل التفريق ب
خياليا يف حُت الثاين حقيقي، كما يفرق بُت اؼبروي عليو والقارئ اؼبثايل عند "أبراز" 
الذي يستطيع أتويل ماال هناية من القراءات، يف حُت يقتصر اؼبروي عليو على فهم 

وي عليو درجة واحد أو قراءة واحدة. ومن أنواع اؼبروي عليو يركز جَتالد على اؼبر 
( الذي يشبهو ابآللة اليت تربمج، فتتعامل يف 10،.1444الصفر )جُت نومبکًت: 

حدود معلومات الربوبة، فبل يبلك مشاعر وال يبكنو إدراك الدالالت اعبمالية وال 
أتويل النصوص، فهو يكتفي إبدراك اللغة ومدلوالهتا فينطلق من أسباب معينة ليصل 
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دائما حباجة إىل االستعانة ابلرواي وتفسَتاتو ومعلوماتو لتأويل. إىل نتائج منتظرة، وىو 
 قيمة فعل ما.

إن للمروى عليو وظيفة قرائية مهمة، إذ ىو وسيط مهم بُت اؼبؤلف والقارئ 
وابلتايل أستطيع وصفو ابلبنية اؼبوجهة يف النص،  -يوضح الغموض الذي يواجو القارئ

مباشرة بينو وبُت الراوي، أو االستعارات من خبلل بعض اغبوارات اؼبباشرة وغَت 
والكناايت والرموز اؼبوظفة يف النص، فيعمل اؼبروي عليو على التأثَت يف القارئ وتوجيو 
أحكامو من خبلل بعض اإلمام الذي يضفيو على النص، فعملو إذن عمل احملددات 

ت نفسو فتمتزج النصية اليت توجو قارئ "أيزر" وذبعلو يتحرك حركة حرة وموجهة يف الوق
 الذاتية مع مقصدية النص لبقاء اؼبعٌت اعبمايل، بعيدا عن الذاتية اؼبفرطة.

أن  اؼبروي عليو من العناصر اؼبهمة، ودراسة العمل السردي ابعتباره متكوان من 
 -سلسلة من العبلقات اؼبوجهة إىل اؼبروي عليو يبكن أن يؤدي إىل قراءة خطتو لنص 

لنص أكثر، فيتمكن القارئ دبساعدة اؼبروي عليو من الوصول بوضوح، وابلتايل فهم ا
 (. 32، 1444إىل اعماق الشخصيات واؼبعاين )جُت نومبکًت: 

ابإلضافة إىل ىذين الرائدين، برز أيضا إيبيل فنيش  الذي بذل جهودا كبَتة يف 
  ىذه اجملموعة النقدية، من خبلل كتابو فوجئ ابػبطيئة: القارئ يف الفردوس الضائع

( ويركز "فيتش" يف ىذا الكتاب على قارئ "ملتون" 514، ص 1441)فنست ليتش، 
(. أما فيما ىبص القارئ 114، ص 1441يف الفردوس الضائع )فنست ليتش، 

األديب مَتی "نيتش" أبن اؼبعٌت والشكل موجودان مع بتجربة القارئ وال ينتجان بعد 
وبدد كل معٌت العمل األديب الذي  نشاط القراءة، وأن النص األساس الزمٍت ىو الذي

ينمو مع القراءة ويشَت "فيتش" إىل استبعاد دور النص اؼبركزي يف تشكيل اؼبعٌت حيث 
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يستحضر وعي القارئ متفاعبل تلمح ىنا تقاراب كبَتا مع نظرية القراءة األؼبانية وابلذات 
لق وينشأ مع عنصر التفاعل الذي ركز عليو "أيزر" فاؼبعٌت عند "فيتش" تتابعي يتخ

تطور القراءة، ابإلضافة إىل اؼبعٌت أعلن "فيتش" عن  القارئ الفاىم وىو خليط بُت 
القارئ اغبقيقي والتجريدي وىو ذو خربة لغوية ومعرفة ابلتقاليد اللغوية( األدبية، ويبقى 
مفهوما نظراي ال يؤثر يف التلقي العملي بشيء يف حُت أعطى للمؤلف وعيا قصداي 

 علومات وتعقيدات النص، فبا يضعف دور القارئ وهبعلو مبلحقا للمؤلف.يتحكم يف م

ويغَت "فيتش" يف مشروعو؛ حيث ينتقل من القارئ الفاىم إىل اجملتمع التفسَتي 
ويبتعد عن القراءة ليهتم ابإلسًتاتيجيات التفسَتية واجتماعية التفسَت، حيث فقم أثرا 

ن اإلنسان ال يستطيع أن يقرأ إال ما قرأه القارئ يف إبداع النص من خبلل اعتقاده أب
ابلفعل، ونفى اإلبداع الذايت للقارئ. فسمح ىذا التغيَت اؼببلحظ على مشروع "فيتش" 

( بوصفو ابؽبش وغَت الثابت. رغم كل اعبهود اليت 114، ص 1441)فنست ليتش، 
اقم جعلتهم بذؽبا نقاد استجابة القارئ، إال أن تشتتهم وعدم توحيدىم ؼبفاىيم وإجراء 

يبقون بعيدا عن أتسيس نظري يثبتو وجود، وؽبذا كانت نظرية القراءة األؼبانية أكثر 
فعالية يف إنتاج معٌت النص وتفعيل عملية القراءة وتقريبها من اإلهبابية أكثر من خبلل 
ما قام بو رائداىا )ايوس وأيزر( فما ىينظرية القراءة وصباليات التلقي؟ وما أىم 

 وإجراءاهتا.مفاىيمها 

 لوصف كأداة سيكولوجية التحليل مصطلحات ىوالند نورمان يستخدم
 ليس) كتجربة  أوالً  األدب ىوالند نورمان يضع. األدبية للنصوص القارئ استجابة
 الشغل(. فٍت كعمل أو التعبَت أشكال من كشكل أو التواصل أشكال من كشكل
 ربول األدبية األعمال صبيع فإن لو، ووفقا. ابألدب اؼبتأثرة القارئ ذبربة ىو الشاغل

 عليها العثور يبكن واعية معاين إىل( سيكولوجية التحليل حسب) البلواعية التخيبلت
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 معاين مصدر ىو سيكولوجية التحليل معٌت فإن وابلتايل، التقليدية التفسَتات يف
 للمعٌت األخرى اؼبستوايت ألن سيكولوجية التحليل معٌت عن البحث هبب. أخرى
 .اجتماعية أو اترىبية مظاىر سوى ليست

ند، لؤلدب أتثَت ؿبرّ ر، لذا فإن هناية كل ربليل فٍت ىي متعة اغبياة. يتم ابلنسبة ؽبوال
اغبصول على ملذات اغبياة من خبلل التخلي عنها. حىت لو كانت األعمال األدبية ذبعلنا 

)اليت ىي يف اغبقيقة ؾبرد نشعر ابؼبرض أو ابلذنب أو القلق، فإننا نقبل تلك اؼبشاعر 
زبيبلت( ونتقنها بطريقة تصبح ذبربة فبتعة. تنشأ فكرة أن األدب سيحفز اؼبتعة نتيجة 

 ."قبضة" و "إختبللالتناوب اإليقاعي بُت "

 واألان العليا األان على أتثَتات لو أديب عمل كل. النفسية اؼبكوانت ربريك هبب
 اؼبكوانت يف القارئ مشاركة تتحقق أن يبكن ال. فيها التفكَت إىل القراء وبتاج اليت واؽبوية

. وغامضة ومتداخلة وغامضة متناقضة جوانب على األديب العمل احتوى إذا إال النفسية
 يؤلف ، القراءة عملية يف(. القارئ بواسطة) واغبل( النص يف) الصراع إيقاع ، آخر دبعٌت
(. بعضها حذف مت) الشكل بيضاوية نفسها القصة. منظم خيال يف القصص وىبلقون القراء
 .قارئ لكل الذاتية ابلتجربة القسم ىذا تنشيط هبب

 ,superego, ego. كل عمل أديب لو أتثَتات على السيكولوجيةهبب ربريك اؼبكوانت 

dan id وكذالك قد بُت ىوالند على ربليل السيكولوجية  اليت وبتاج القراء إىل التفكَت فيها
. ال يبكن أن تتحقق مشاركة القارئ يف .hysteria, maniac, dan schizophreniaدبربط 

إال إذا احتوى العمل األديب على جوانب متناقضة وغامضة ومتداخلة  السيكولوجيةاؼبكوانت 
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وغامضة. دبعٌت آخر، إيقاع الصراع )يف النص( واغبل )بواسطة القارئ(. يف عملية القراءة، 
خيال منظم. القصة نفسها بيضاوية الشكل )مت حذف يؤلف القراء وىبلقون القصص يف 

، 3544)نورمان ىوالند،  .بعضها(. هبب تنشيط ىذا القسم ابلتجربة الذاتية لكل قارئ
 (141ص. 
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 الفصل الثالث
 ومناقشتها نتائج البحثال 

 

 ترمجة توفيق احلكيم: حياتو وأعمالو األدبية -أ 

 ىذا. سنوات منذ اؼبتحدة العربية اعبمهورية يف الكبَت األديب ىو اغبكيم توفيق
 لو اؼبسرح و الفن و األدب يف اؼبؤلفات بعشرات العريب الفكر عدي الذي األديب

 العشرين القرن يف اغبديث العريب األدب عمالق أحد إنو. األايم سبحوىا أن خالدة قصة
 3الكربى. نوبل عبائزة األدبية الدوائر ترشحهم الذي أحد و

 نشأتو و مولوده  .2

 ۸۱۲۱1 عام صيف اإلسكندرية دبدينة الرمل بضاحية اغبكيم توفيق ولد
 توفيق عمر يف. ابلبحَتة دمنهور خط على والده عزبة يف أايم طفولتو توقيق وعاش

 . اؼبدرسة إىل لذىاب تؤىلو السن اليت يف وأصبح السابعة، کامل قد

                                                             
 ۸۲۰ ص ،(العريب الفكر دار، بَتت، )اؼبعاصر األدب أعمال من الرمادي، الدين صبال 1
 إلينا، بعثو خطاب يف ۸۱۲۱ عام ولد إنو: يقول فهو ميبلده اتريخ خبصوص اغبكيم توفيق األستاذ وبُت بيٍت جوىري خبلف ىنالك 2

 أن يقرر وىو اغبكيم األستاذ أن وذلك رفضها، من اب قبد ال ىنا ومن هبا، قمنا اليت التحقيقات ىيكل مع يتفق ال التاريخ ىذا ولكن
 الثورة عام ۸۲۸۲ عام يف ربيعا عشر طبسة العمر من لو هبعل وىذا شخصو، مثل" ؿبصن" شخصية أما و. أايم طفولتو تصور الروح عودة

 يكون ىذا وعلى ۸۲۸۱-۸۲۸۲ سنة اغبوادث ؾبري كون عن ۲۸۲-۲۸3 .وم عمره عن ۸۲۸-۸3۸ص الروح عودة انظر اؼبصرية،
 ذىبا والديو أن افًتض حيث: حياتو اتريخ ؾبري من استنتاج عض الصيف فهذا يف مولود أنو أما .۸۲۰3 سنة اغبكم األستاذ ميبلد

 .والده ابإلسكندرية فوضعتو الصيف، أشهر القضاء اإلسكندرية
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 اؼبدرسة تًتك ومل.. اإلبتدائية" دمنهور" دبدرسة اغبكيم توفيق الطفل التحق و
 كان فبا أوضح حد إىل للنشاط اجملال وميولو لرغباتو إفساحها من أثرا أكثر نفسو يف
 ذىنية بطبيعة اصطدم اعبامدة التعليم مناىج أن وال شك عليو، يقدر اؼبنزل يف

 الثانوية اؼبدارس إبحدى يلتحق أن اإلبتدائي أراد تعليمية استكمل عندما 1الصي.
 اللتحاق القاىرة السيفر إىل إىل اغبكيم توفيق فاضطر دمنهر دبدينة يبكن مل أنو غَت

 التحق دبدرسة و أعمامو مع اآلونة تلك يف عاش قد و. الثانوية اؼبدارس إبحدى
 البغالة حبي سبلمة شارع 3۰ رقم ابؼبنزل يقيمون أعمامو كان و. الثانوية على

 منها واحدة تستخدم صالة و حجرات ثبلث من مكون الدار كان زينب و ابلسيدة
 و األسرة من بعدد مزودة كانت إذا للجميع نوم كانت حجرة األخرى و االستقبال

 اؼبدارس إبحدى اغبساب األكرب مدرسا عمو وكان القدمي، الطراز من دوالب
 يًتك اغبكيم يكن توفيق ومل البيت على اإلنفاق يتوىل الذي ىو كان و اإلبتدائية

يستطيع  حىت اؼبال من مقدارا شهراي يبدحو كان إمبا ابنو على اإلنفاق مهمة ألخيو
 0 اؽبندسة بكلية طالبا يزال ال فكان اآلخر العم اما البتو طلبات هبيب أن

 وعمتو عمو مع يعيش أن والده فرأى ؽبما، أخت معهما تقيم كانت و
 شغف و الًتكية، أمو عن بعيدا عميو مع فعاش للدرس، على التفرغ ليساعدنبا

 راح و ابلتمثيل عٍت و العود، آلة على و العزف ابؼبوسيقي القاىرة يف دراستو خبلل
 أنبها من و اؼبسارح، يف تقيم اغبفبلت التمثيلية اليت كانت اؼبختلفة الفرق على يًتدد

                                                             
 3۱-3۰، ص ۸۲٫01انجي، توفيق اغبكيم، القاىرة، دار سعد، للطباعة والنشر (إظباعيل أدىم و إبراىيم  3
 .۸۲۱-۸۲۰صبال الدين الرمادي، من أعمال األدب اؼبعاصر س  4
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 درويس، سيد الكسار، و على و الروباين، قبيب و أبيض، جورج و ،"عكاشة فرقة"
 1الثانوي تعليمو أمت األثناء ىذه يف و لكنو

 احلكيم توفيق فتاة .2

 بشهادة ظفرة و: منها انتهى حىت الثانوية دراستو يتابع اغبكيم توفيق ظل و
 شهادة على حصل و اغبقوق دبدرسة التحق مث اؼبصرية قالبوكالوراي  الكيفاءة

 لدراسة ابريس يف طويلة فًتة مكث و أوراب أثر ذالك إىل على سافر و" الليسانس
 حاجة يف ليس أنو شعر أنو بيد يف اغبقوق الدكتوراه دراجة على اغبصول و القانون

 ىناك و اؼبسرح، و دراسة األدب إىل حاجة يف ىو ما قدر القانونية الدراسة ىذه إىل
 و نواحي الفن من فيها دبا الباريسية اغبياة على الشاب مواىبو تفتقت فرنسا يف

 2.اؼبسرحيات و القصص قراءة على اغبكيم توفيق عكف و اعبمال مظاىر

 يلعب يكن مل أنو والدتو تقول األدبية اغبكيم توفيق ميول ظهرت وقد
 والده مكتبة يف يغرق الصيف يف أجازت يف كان و مثل عمره يف الذين كالصبية

 يف مصروفو أغلب ينفق كان كما يلتحق ابغبقوق أن قبل صبيعها استوعبها حىت
 سجارة" معو أحضرىا الوحيدة اليت اؽبدية كان ابريس من ما عند و، الكتب شراء
 3اؼبؤلفات و ابلكتب فبلوئة كبَتة

                                                             
 .322ص  ۲٫۰۰۲دمحم واضح راشد، أعبلم األدب العريب يف العصر اغبديث، اؽبند، دار الرشيد،  5
 .0۰ إظباعيل أدىم و إبراىيم انجی، توفيق اغبكيم ص 6
 .۸۲۲-۸۲۱صبال الدين الرمادي، من أعمال األدب اؼبعاصر ص  3
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 و تيمور هناد رأی التمثيلية، عملية صبيع يف اغبكيم توفيق شغول على وفقا
 وعرضها بتمثيلها يقومون مسرحيات اؼبمثلُت لفرق يقدمون الشباب حولو من كثَتا
 و اؼبمثلُت ووجو ذالك، قبل انبعثت قد الثورة اؼبصرية كانت و اعبمهور، على

 سنة يف ألف أن توفيق ومل يلبث. القومية ابلروح العناية إىل الشباب من اؼبؤلفُت
 منها مسرح األزبكية على عكاشة فرقة بعضها مثلت اؼبسرحيات من ؾبموعة ۸۲۲۲

و  4(العريس) و( سليمان خامت) و( اباب علي) و( الثقيل الضيف) و( اعبديدة اؼبرأة
 5.انقصة ؿباوالت صبلتها يف ىي

 ابريس إىل سفره ألبيو زين و ۸۲۲0 سنة اغبقوق يف اغبكيم توفيق زبرج و
 أربعة كبو أمضى ىناك و رغبتو، على األب واقف مو القانون، دراستو يف إلكمال
 روائع و القصص قراءة على عكف إمبا و دراسة القنون، على فيها يكف مل سنوات
 دبا استطاع و شديدا، شغفا ابؼبوسيقي الغربية شغف و فرنسا يف اؼبسرحي األدب

 و اؼبسارح بُت كلو موزع فوقتو خالصة، فتية عيشة ابريس يف يعيش أن ثراء من ألبيو
العصور  ثقافات يتمثل و و ويفهم يقرأ ذلك أثناء يف ىو و التمثيل، و اؼبوسيقي

 و القصصي وطنو أديب ليكون أعد ضمَته يف استقر و. اؼبعاصرة و الغابرة
 34اؼبسرحي

                                                             
 34ص.  (۸۲۰۱يوسف الشارون، دراسات األدب اؼبران اؼبهام، )القاىرة، وزارة الشقاوة و انتشار النم  4
 ۲۱۲شوقی ضيف، األدب العريب اؼبعاصر يف مصر، ) القاىرة، دار اؼبعارف، ص  5

. ۲۱۲و انظر إىل كتاب  شوقي ضيف األدب العريب اؼبعاصر  ;  ۸۲۲العريب يف العصر اغبديث ص دمحم واضح راشد، أعبلم األدب  34
 توضيح شعولو يف التمثيل()
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 أن بعد التأليف و الكمالية ميدان يف نشاطا اغبكيم توفيق حياة كانت
 العملية اغبياة كانت فلقد مصر، األرايف يف العام وكيل للنائب وظيفة يف اشتغل

 طريق عن نفسو إىل رجع و انتهى إذا ما منها يرتفع أن وباول ربول، وبياىا اليت
 يف مدن بعض إىل ينتقل األرايف، ولكن يف فقد ليس اغبكم توفيق وظف الفن،
 عن يومياتو توفيق اغبكيم كتب طنطا يف و الزقايق، و دمنهر و طنطا مثل اؼبصر
يوميات " إسم حاملة ،۸۲3۱ عام صدرت اليت تلك العام، للنائب كوكيل حياتو
 33ارايف. يف انئب

 مث اغبكم وزارة يف عملو مكان من اغبكيم توفيق استقال، ۸۲3۰ عام يف
 إدارة يف. مباراة وجد أنو األخَت اغبقل ىذا يف كان ألنو التعليم قسم إىل ربول

 وكان، االجتماعي القسم إىل انتقل، سنوات فقط ثبلث ؼبدة استمرت التعليم
 توفيق تعيُت مت 3514يف عام.. األدب ؾبال يف فقط نفسو تكريس على مصمما
 أصبح، 3511 عام يف سنوات طبس بعد. اؼبصرية الوطنية للمكتبة مديرا اغبكيم
مع  هبلس، األحرام، مصر يف سبيزا األكثر اليومية التحرير ىيئة يف عضوا اغبكيم توفيق
 صبعية إىل االنضمام منو طلب العام نفس يف. الرضبن عبد وعائشة ؿبفوظ قبيب

 3512 عام يف. ىنا كافية ليست اغبكيم توفيق رحلة. زمبلئو اؼبصر قبل األدابء
 مصر فبثل أصبح 3554 عام هناية يف. والفن الشيوخ األدب ؾبلس يف عضوا عُت

                                                             
 .۲۲-۲۰ ص اغبكيم، توفيق، انجي إبراىيم و أدىم إظباعيل 11
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 كرس مث. 3501 عام يف اؼبوظفُت اغبكوميُت من اغبكيم تقاعد 31.اليونسكو يف
 31القاىرة. يف 3543 عام يف تويف حىت للفن حياتو

 األدبية أعمالو .3

 و ابؼبسرحيات، يتعلق ما كل جبمع كثَتا اىتم قد اغبكيم توفيق إن
 من و ،۸۲33 عام اغبكيم توفيق مسرحيات أوىل ظهرت .التمثيل و اؼبوسيقي،

 اليت اؼبس السدين جبُت على تناثرت آاثر أدبية عشرة من أكثر لو ظهر التاريخ ذلك
 اؼبسرحية من األول الطبعة ظهرت "الكهف أىل" األوىل مسرحية نشر منذ انقضت

 قد و. مصر ابلقاىرة مطبعة دار عن أنيقة طبعة يف ۸۲33 عام" الكهف أىل" 
كربايء  و األدابء و الكتاب اػباصة على معظمو وزع خاص عددا اؼبؤلف منها طبع

 األستاذ كان و اػبالص، الفن من قطعة البعض اعتربىا و واجملبلت الصحف
 من أول اآلن اؼبصرية ابعبامعة اآلداب كلية عميد بك طو حسُت الدكتور اعبامعي

 ربدث اعبراند و احملبلت وأخذت جريدة الوادي، يف عنها فكتب للمسرحية ىلل
 من الكتب أعماق يف اتسمت اؼبسرحية صورة آن الكحف. غَت أىل" مسرحية عن

 عند طبيعة التحويل يف شحن صبعان يوه بن على الكهن السورة اظبو کا حُت الصفر
 عاؼبها من القرآنية القصة مشاىد حولت. التمثيل على القدرة من ؽبا ما الكاتب

 ذلك يف و. ذىنو يف خطرت وقائعها حيث الكاتب نفس إىل القرآن يف القصصي

                                                             
12 Taufik El-Hakim, Dalam Perjamuan Cinta, Penerjemah Amf Sirsaeba, (Jakarta, Republika, 
1444), h. 311 
13 Ahmad Atho'illah, Leksikon Sastrawan Arab Modern, (Yogyakarta, Datamedia, 1443), h. 301 
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 يوم تتلى الكهف سورة ظبعت منذ نفسي أعماق يف كتبت الكحف أىل إن يقول
 اؽبواء يف أرى ساىم وأان يرتل الفقيو ولقد كان صغَت، أان و اؼبسجد يف اعبمعة

 وكلبهم القرفصاء، جالسُت الكحف أصحاب أشاىد و فجواتو و ظلماتو و الكحف
 كانت الصور تلك كل النصيب، عُت يشاطرىم منهم مقربة الكبلب على ككل ال

 القنية. الطبيعة يد اليد ىذه الطفولة، منذ ؾبهولة بل نفسي يف خيوطها تنج

 آاثر من اؼبسرحية أن وىي اغبقيقة، ؽبذه ننتبو أن هبب شيء كل قبل و
 مدينة من الرمل بضاحية ۸۲۲۱ عام خريف اغبكيم توفيق كتبها األستاذ الشباب

 التمييز، أبكثر األدب آثر يكون الكحف الذي أىل فقد ليس ولكن 30اإلسكندرية،
 عاد. اآليت يف بينت سوف اليت" اغبكيم توفيق عند األدبية عملية من كثَتة ىناك
 سنة النيابة، حىت سلك يف وظف و ۸۲۲۱ سنة يف اؼبصر إىل اغبكيم توفيق

 أصولو عرف أن بعد الغريب التمثيل فن يقتحم أن بعثتو من عاد منذ وصمم. 3510
 حسُت طو و السيد لطفي أؽبم كما أؽبم و الفرنسيُت، و اإلغريق عند أسسو تلقن و

 القواعد نفس على الثقافية نفضتها ألوزاب ىيؤا الذين اإلغريق الرجوع إىل من لبد أنو
 .األروبيون عليها بٍت اليت

 و األساطَت من موضوعها تستمد فيجدىا اإلغريقية، اؼباسة بنظره يتعمق و
 و الكون، على اؼبسيطرة اإلالىية القوى و اإلنسان بُت عنيف ديٍت بصراع شعور من

 صرامة عن تنتج اليت الفاجعة ىي و ضبايتو، على و صاعدا الصراع ىذا اؼباسة تصور
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 ؽبا عرضت إسبلمية أسطورة ذلك تطبيق عمد إىل أن اغبكيم توفيق يلبث ومل القضاء
 و. الكرمي القرآن يف أشَت إليها اليت الكحف أىل قصة ىي و، اؼبسيحية الرواايت

، على اإلنسان تسيطر قوة أبن مؤمنا اؼبأسة كتابو اغبكيم توفيق بدأ النحو ىذا على
و  إليو، توحي توجو علوية، إؽبية قوة عليو تسيطر بل الكون، يف وحده يعيش ال فهو

 .ومشاال يبينا تدفع

 ابلقوى تؤمن اليت اؼبتدينة الشرقية الروح ىبضع ذلك يف اغبكيم توفيق و
 يكتب مث. ۸۲3۲ زاد اشهر الثانية ماستو يف ذلك تبُت و على الناس اؼبهيمنة الغيبية

 ريفية مراكز يف و النيابة يف عملو لو أاتحا و. 3510" الشرق عصفور من"  تويف
 دقيقا وصفا وصف فيو و ۸۲3۰" األرايف انئب يف يوميات" يكتب أن ـبتلفة
 يف اغبكام يتعسف و كيف القانون، مدلول يفهمون ال أىلو أن كيف و ريفنا

 أثناء ذلك يف ىو و تشريعة، و القضائية و اإلدارية النظام عيوب مبينا حكمهم
 بُت حادة مقابلة يف و مرة سحرية يف حيا واقعيا عرضا األشخاص و اغبوادث يعرض

 31اؼبثالية و واقية الفبلحُت

 اإلغريقية األسطورة تزعم اليت" ديب أو اؼبلك" قصة ىبرج 3505 السنة ويف
 قد اآلىلة وكان. معرفة بدون أمو، و تزوج شدند مل أنو االفريقية .و أابه قتل أنو

 راعيا أمرا الولد ىذا فلما رزق اللعنة، عليو أحلت اػبطيئة نتيجة بذالك ألب تنبأت
 ملك يف ببلط تريب و أنقد الطفل ولكن يقتلو، و اؼبهجورة اعببال أحد إىل هبعلو أن
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ذلك  زوجتو و أمو و أوديب عرف و. األىلة شاءت كما األحادث تطورت و آخر،
 32.األبدية اللعنة عليو حلت و عينو فقا و فانتحرت، آخرا،

 و الثانوية، مدارس من طالب ىو و ابؼبسرحية إىتم قد اغبكيم توفيق إن
 يف ثورة بعد سيما وال عقلو، و قلبو يف تستيقظ أخذت يف قد األدبية مواىبو كان
 فرقة بعضها مثلت اؼبسرحيات من ؾبموعة ۸۲۲۲ عام ألف و. ۸۲۸۲ عام مصر

 و" اباب علي" و" الثقيل الضيف"اعبديدة  اؼبأة" منها الزبكية مسرح على" عكاشة"
 نبا و قيمُت، ينقسم .اغبكيم توفيق مسرح شكل أما و". العريس" و" سليمان خامت"

 موضوعاتو من يستلهم ىو اجملتمع أو اغبياة فمسرح. الذىٍت مسرح و اغبياة مسرح
 توفيق. بدال قد و اجملتمع، و النفس حقائق عن للكشف اجملتمع و أشخاص حياة

" اعبديدة اؼبرأة" و" أقتل أن أريد: " منها خيانو مطلع يف اغبياة بكتابتو مسرح اغبكيم
 و". احملًتمة النائبة" و" اعبنة من اػبروج" و" وحديث الصحفي" اللطيف جنسنا" و

 األدب آثر 33".اغبكيم توفيق اؼبسرحية عند األشكال أىم من فهو الذىٍت اؼبسرح
 اؼبميزة آاثره األدب بعض لو بل قبل، من ذكرت كما فقد ليس اغبكيم التوفيق

کتاب  2۰أكثر مَتاث ۸۲۲۰ عام تويف اغبكيم توفيق. قصة أو مسرحية اؼبشهورة
. اعبودة عالية رواية ۲۰ و القصَتة القصص من ؾبموعتُت، حديثة عربية مسرحية

 34:يلي ما تتضمن اؼبشهورة بعض األعمال أن كما

                                                             
 ۲۲3 ف القاىرة، مصر يف اؼبعاصر العريب األدب، ضيف شوقی 16
 ۲۱۲ ص القاىرة،، معمر يف اؼبعاصر العريب األدب و ضيف شوقي 17

18 Ahmad Atho'illah, Leksikon Sdstrawan Arab Modern, h.  312  



44 
 

 الثقيل الضيف .2

 ۸۲۸۲ ثورة وقت يف مراىقا كان عندما كتب درامي سيناريو ىو

 (۳۳33) الكهف أىل .0

 العريب األدب يف مسرحي عمل أفضل ىو العمل ىذا. الًتصبة عمل ىو
 .القرآن يف الكهف أصحاب قصة مأخوذ من اغبديث

 (۳۳33) الروح عودة .4

 قبل من 3511 عام يف نشرت زواية شكل يف اغبكيم توفيق عمل ىو
 وبويها مصرية رواية ىذه إن شرقيون أؼبانيا علماء يقول. يف القاىرة الشروق دار

 تتم، أيضا الرواية ىذه يف .اغبرية وتوجيو القبائل وبعض فضة مصر عن صديقة
 الفصحة لغة مستدام ؿبتواىا أن حُت العمية يف بلغة احملادثة كتابة

 (۳۳3۱) الرابف انئب يوميات .1

 .العدل و وزارة كممثل اليومية اغبياة اعبهنم توفيق زبرب رواية

 (۳۳۹3) هللا أري .5

 قديرة قدسة من مأخوذ االسم و، الوجود قصَتة قصة وكذلك رواية ىو
 اغبكيم توفيق قصَتة فسية ۸۱ على وبتوي األنطولوجيا ىذا يف .من عملو وأحاءة

 بينهم
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 (2941) شهرزاد .1

 .اؼبشهورة الًتصبة عملية يف إحا من

 (۳۳3۱) الشرق من عصفور .7

 توفيق وىو األوسط الشرق من رجل قصة ربكي" الشرق من عصفور" رواية
، فيها عاش عائلة من متواضعة خضم اىتمام يف الفرنسا، يف الذي درس اغبكيم
 اغبب حقيقة وجد، األؼباين االستعمار بعد الفرنسية، العملة البفاض قيمة بسبب

 يف الرواية ىذه تنجح. للثقافة الشديدة والعدوانية ابلثقافة الليربالية مفتوان اؼبو،
 35األداين بُت العبلقات سياق يف اإلنسانية واأللوىية أتمل عن اغبديث

 الفن أىل .8

 .طو حسُت مع كتبو األدب عمليتو إحدى من

 (۳۳3۳) ادلسحور القصر و .9
 (۳۳3۳) دمحم .22

 14.قصة شكل يف دمحم للٍت سَتة

الشخص الرئيسي يف الرواية "عصفور من الشرق" لتوفيق  سيكولوجيةىيكل  -ب 
 احلكيم ابلدراسة التلقي األديب لنورمان ىوالند

                                                             
 .۸3۱ ص ،(۸۲3۲ مصر مكتبة: مصر) الشرق، من عصفور اغبكيم، توفيق 19

20 Ahmad Atho'illah, Leksikon Spstrawan drab Modern'h. 301 
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 ىي الشخصية قسمُت إىل الشرق من العصفور رواية يف الشخصية قسمت
 رواية يف شخصية كل دور عن نورجيانتورو برىان يعرب حيث. و اإلضافية الرئيسية

 األولوية يعطي الذي ىي الشخص الرئيسية حيث الشخصية، نفسو ىو ليس
 غبدث تعرض شخص أو حدث إما كمرتكب، مرغوبة شخصية أكثر ىو للقصة،

 يف مرات عدة فقط شخصية تظهر ىي السؤال يف اإلضافية الشخصية بينما. ما
 على الرواية سيحلل شخصية ربليل يف أخذت و. 13قصة يف مكملة وىي القصة

 صورهتم: بيان مع شخصيتُت قسمُت ىايت يف اؼبؤثرة شخصية

 الرئيسي الشخصي -2

 أصبح لقد. الشرق عصفور رواية يف الرئيسية الشخصية ىو ؿبسن
 الشخصية كونو جانب إىل وابلطبع، القصة كطابع يف أنبية األكثر اعبزء

 أصبح ألنو، الدراسة ىذه يف وضوحا أكثر أيضا ؿبسن سيكون، الرئيسية
تصوير  يتم. الرواية يف العقلية لبلضطراابت السائدة الصور أكثر من واحدا

 كما الدراسات، يف غايتو لتكميل سائحا اؼبصر من رجل أنو ؿبسن شخصية
 بعض من يعاين أنو كما،  حولو من األشياء ينتقد، أبنو التأمل احملسن يوصف

 اغباالت من العديد شهد مصر حيث يف االستعمار الربيطاين بسبب الصادمة
 حاكما، أبوه كان عندما. واالضطهاد والقمع السلطة ؾبال يف سكنت اليت

                                                             
21 Burhan Nurgiyantoro, ‘Teori Pengkajian Fiksih 332ص    
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 احملسن يقارن فيها اليت الرواية يف التعبَتات من العديد خبلل من ىذا ويتجلى
 أندريو عائلة غبالة أيضا يستجيب مث، االستعمار انحية من واقبلًتا فرنسا وضع

 .السلطات قبل من ابالستعمار متعلقة قصصا عندما وبكي

 (Id)/   التأمل كثرة .2

 ألنو ذلك يفعل ما غالبا و شخص كثَت أتملي، ىو ؿبسن أن أقول
 خالية فإن"، الشرق من عصفور" رواية القبيل، يف هبعل من ىذا شيء ىناك

 يف، القانون يف الكثَت يعمل أب الذي من اثنُت يف فرانسها إىل ؾبيئو قبل من
 تعرض ما بشو غالبا دائما يتخر الذي األتراك سبللة من ىي والدتو أن حُت

 أقرانو عن بعيدا أيضا كان ؿبسن أن جانب إىل، والدتو من للعنف ؿبسن
 على معتادين نفلو هبعل أقرنو مع اللعب على اؼبنيع. أمو منع من بسبب
 .اؼباضي يف ؿبسن ذبربة إىل التالية ترمز العبارات. التأمل العزلة يف العيش

 من آخر جانب إىل ىا فغادر النافورة، التأمل من الفىت فرغ و
 عرو يستحوي ىو و موسية" الشاعر "دی سباثل فيو يقوم اؼبيدان،
 هبعلنا ال شيء: "قاعدتو على نقش وقد إليو ينظر فوقف الشعر،
 اؼبطر قطرات فألف، الشاعر وجو إىل تطلع مث!  ظيم امل غَت عظماء

 ضبس مث. فمو سکت و قلبو، فتحرك کالعربات، عيميو تتساقط من
!  عظيم امل غَت عظماء هبعلنا ال شيء: "النفيو کاؼبخاطب مرددا

 ! نعم
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 يف جعلو ما غالبا ؿبسن سلوك إىل أدى الذي القاسي والدتو موقف
 تلد اغبي الكائن راحة سبدد حالة أي أن ؽبوالند، يفًتض وفقا. أتمل كثرة
 تقدم سبنع اليت الصراع واإلحباط من ـبتلفة أشكال. القلق تسمى حالة

أن  يبكن القلق، مصادر من واحد مصدر ىي األىداف لتحقيق األفراد
 إىل تؤدي ـبتلفة وضغوطسيكولوجية  و بدئية شكل يف اؼبعٍت التهديد يكون
 .11القلق

. ابلوحدة والشعور والقلق اػبوف يتبعها اغبالة ىي مثل ىذا ىذه
 اؼبوضوعي القلق أشكال من شكل ىو ىذه الفقرة يف وبدث الذي القلق

(Objectif Anxiety )ولو شخص يتعرض عندما للواقع استجابة ىو الذي 
 قبل من لقيود زبضع ؿبسن حالة إن 11مبكر. وقت يف القاسية اؼبعاملة

 ىوية جعل. العادة الصغار األطفال مكان ؼبعرفة فرصة لديها والدتو وليس
 مع اللعب مثل ىو الوفاء يتم ال عندما ابلطفل العادي اؼبتعلقة ؿبسن( اؽبو)

 مل والديو من اغبب الصحيح على واغبصول بقسوة يعامل ال، األقران
 .يتحقق

 ابلشيء التفعل على اإليبان غرور كانت،  البلوغ سن يف أنو حىت
 النفس سببو وكان، والبلشعورية اػبيالية يف األشياء يقع دائما الذي اغبقيقي

                                                             
22 Hilgard and Ernest, Introduction To Psychology, (New York Harcourt Brace 

Jovanovich. 1975) 44ص.   
23

 Albertine Minderop. Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori dan Contoh,  ص

22 
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 مليئة دائما كان اؽبو حيث، اجتماعية كان عندما الفجة ألمتو اؼبولة
 .ابػبيال

 (Superego) احلبسة / .0

 يف احملًتقة اغبب مشاعر عن لسيبل شيء يقول أن ؿبسن أراد عندما
 تناول أن بعد االنقسام على وسيبل ؿبسن و يوشك عندما و، الوقت ذلك

 عندما ولكن. فبتبل األشجار برد و ظبلم مكان إىل سيبل أيخذ، الطعام
اليت  األشياء صبيع ؿبصن ؼبتابعة استعداد على سيبل و اؼبكان ذالك يف كان
، واغبرج، ابلتوتر يشعر وجعلتو عقلو .زبتفي أن يبدو لسيبل يقوؽبا أن أراد

 قبل سيبل. جدا وإىانة

 يسمى ما شيء نقل يف التوتر من يعاين ما شخص، النفس علم يف
 تتصل اليت العيوب ؾبموعة يتضمن األصل اصطبلح يوانين وىي اغببيسة

 معٌت فهم على عدم القدرة أو الكتابة أو ابلكبلم التعبَت على القدرة بفقد
 حبيسة كانت حيث السابقة يف ؿبسن ذبربة إن. 10هبا اؼبنطوق الكلمات

، العزلة يف والتأمبلت الكتب من غرامو إشباع يف عادتو عن أمو أسفرت
 .ما شخص مع مكثف بشكل على التحدث معتادا يكن مل لذلك

 11اؼبوسيقي و التأمل و اؼبطالعة سوى وبب ال إنو حقيقة،

                                                             
 3۰-۲۰ ص األول، اعبزء الًتبية و النفس علم معجم للمعجمات، العامة اإلدارة 24
 .3۲ ص الشرق، من عصفور اغبكيم، توفيق 25
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 :لسياال حبو عن التعبَت أراد عندما للغاية مؤثرة العادة كانت

 كما رأسو، من ىربت األلفاظ لكن بيكل، أت"  ؿبسن" فأراد
 وال عاراي، إحساسا اؼباديو إن... من األقصاص العصافَت ربرب
. أنيق مدرب لو من بد ال..... .!سيادة أماما عاراي يظهره أن ينبغي
من  كبيل جسم على كان إن و األيق، الثوب دائما پستها فاؼبرأة

 عاطفة كبيلة..

 غدا إليك أبعث دعيٍت اآلن أريد ما لك أقول أن جديرا لست
 ىو؟ من!,,, الكبلم وبسن عٍت برسول

 عند معي عصر الغاء سأحضر" أانکريون" القدمي اإلغريقي الشاعر
 12...شيء بكل إليك وسيفضي ىو" اؼبًتو" ؿبطة

 ؿبسن يف البلشعور صراعا ىناك أن نرى، السابقة االقتباس من
 خاصة، سيبل إىل اغبب من مشاعره عن التعبَت مت البداية يف أراد حيث
 لتحقيق فقط، وإلباردة واؽبادئة اؼبظلمة األشجار إىل سيبل أبخذ غامر عندما

شعر  اؼبناسبة اللحظة إىل وصل عندما ولكن. الوقت ذلك يف نفسو األان
 .ؿبرجا كان الذي نفسو على السيطرة من يتمكن ومل الشديد ابلتوتر

                                                                                                                                                                              


 ۰۲۰-۸۲ ص, الشرق، من عاتقدر اغبكيم، توفيق 26
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 ينقل هبعلو البلشعوري الصراع بسبب ينشأ الذي القلق أن نرى كبن
 الشعر على وبتوي كتاب إىل واػبزي، ابلعجز، والعصبية اإلحساس كل

. نفسو اضطراب ذلك التقليل فعل فقد،، منو عان الذي ػبوفو كاالسطدام
ما  شيء عن راض غَت شخص حالة فإن، السابق يف الباحث بُت قد كما

 من شكل ىو وفبكنا آمنا يعترب آخر كائن إىل اؼبشاعر ىذه كل وربويل
 13اإلقبال أو النقل األان يسمى عن الدفاع آلية أشكال

 يؤثر البيئة أتثَت أو دور أن على تنص ابلقلقي اؼبتعلقة اؼبناقشة يف
 القلق ما وبرك اليت الطريقة خبلل من ذلك ويتجلى 14الشخص على أيضا

 على قادر أنو حىت، الذي يعترب الكائن ابعتباره احتماال أكثر شيء إىل
 واػبوف ابلقلق الشعور دون األىداف ربقيق

 :بو الذي الكتاب إىل أبصبعو فأشار

 تنظر الكتان رفعت و ساخرة، ضحكة فضحك.... يديك بُت إنو
 اقرئ: ؽبا قال و صفحاتو، إحدى على ؿبسنن فدىا ابدر و، فيو

 (.الشعر لو الكتاب ىذا

                                                             
27 Albertine Minderop, Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori dan Contoh  10ص. 
  
28 Koeswara, Teori-Teori Kepribadian. (Malang Rosda Offset,3542)  .00ص  
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 منها يعاين اليت القلق حدة من للتخفيف األشياء استبدال عملية
 ما ىذا.األان وواقع اغبب عن للتعبَت اىو مطالب بُت وسط حل ىي األفراد
 اإلبدال شكل يف اؽبوية ربديد أشكال من كشكل نورمان ىوالند  يفسره

 أن نستنتج أن ويبكننا األصل عن النقل الرضى ىذا عن أينتج حيث
 وال آمنة تعترب بقصيدة أن سبثيلو على قادر سيبل إىل اغبب ؿبسن عن التعبَت
 بنجاح مشاعره عن عرب قاب وكأنو بوصيلة الشعر لذلك عليو، القلق تعطي

 اتم.

 و، السابق حددت كما"،  الشرق من عصفور" الرواية يف شخصية ربليل يف
 شخصية يوجد حيث. القصة رواية يف مهيمنة تعترب إىل الشخصيات بنظر ىو

 و جرمُت و أندريو مثل اؼبهيمنة وعديد الشخصيات، ؿبسن وىي واحدة رئيسية
 خلفيات على ربتوي الشخصيات، الشرق من العصفور رواية يف. ديبون شوزي

 يف أساس االختبلفات على السابق القسم يف كما ىو وضح ـبتلفة وخصائص
أصبح  والوضع ـبتلفة، شخصية لكل النفسية الصراعات أن واػبلفيات اػبصائص

 يف وصفت والسلوك والرأي التعبَت حيث من رأيت حيث الرواية، يف الضمنية الرسالة
 .شخصية كلسيكولوجية   على تؤثر اليت للخلفية ىو نتيجة الرواية

 من األىم اعبزء أن. البلشعور عن ىوالند كشفو ما مع السابق البيان يتوافق
 حيث. الوعي عن البعيد و العقل من األعمق اعبرو يبثل ىوالند حيث نظر وجهة
 ترتبط اليت و اؼباضية األحداث ابلرغبات ما ترتبط عادة و شعورية ال ؿبتوايتو تكون
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 ميکانزم) طريق عن اليت حولت، العدوان و ابعبن اؼبرتبطة الوديبية ابؼبركبات عادة
 15البلشعور. أو البلوعي حيز  الشعوري حيز من( الكبت

 اضطراابت وؽبا اؼبهيمنة صورة مشلت الذين على للعثور البحث للغرض وفقا
 السباب يكون ما على نظر و اؼبؤثرة، ىؤالء ىم من شرح من يبدو على ما النفسية،
 من طبيعية أكثر شخصية لتحليل يستخدم الذي ان العلم نفوسهم أتثَت يف األسس

 مت كما معرف شكل يف النفسي نورمان ىوالند التحليل منهج ىو القادة ىؤالء
 الثبلثية البنية ىذه كان  .الثاين الفصل و األول الفصل يف العليا واألان األان عرض

 كل أي مدي إىل لنرى الرواية، يف حرف كل شخصية تنمية يف فعال دور شخصية
 .اؼبشكلة من وحالة الوضع مع التعامل على قادرة ىي الشخصية

 الرئيسي الشخصي -2
 (Hysteria)ابلدماء /  الرىاب .2

 أقيم الذي اغبلم تذكر عندما الدم رىاب ؿبسن شخصية ثبتت وقد
 ملطخة ابيد قاتل أبنو أقم اغبلم من عرفو وامرأة ما رجل قاتل أبنو فيو

 يف واؼبذابح عن القتل بشهادتو اؼبتعلقة السابقة ؿبسن ذبربة إن. ابلدماء
 ـبنوقا كان الذي اغبلم يتذكر جعلتو الربيطانية االستعمار وقت يف بلده

                                                             
29 Albertine Minderop, Psikologi Sastra: Karya Sastra. Metode, Teori dan Contoh,  .ص
30 
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 رىاب أنغا القصة يف وضح كنا التعبَت ىذا. اؼبقهى يف كان جالسا عندما
 .صغره منذ الدماء

 يكن مل ال كابوسا يكون قد اؼباضية الليلة رآه غامضا حلما تدكر لقد
.. فيو مبالغا شيئا أو مزعجا، شيئا فيو ير مل ذلك ألنو كابوسا ابلضبط

 نفسو متهما ؿبسن لقد رأی. منطيقية و طبيعية أحبائو كانت لقد
 من نظرة إن. شخصيتو و اظبو، هبهل رجاال ضحيتو رأی و قتل، جبريبة

 ۸۲۸۲ الثورة أايم ينس مل إنو لو، بنسبة ؿبتمل غَت شيئا كان الدماء

 ىا مرت اليت اؼبؤؼبة التجربة يصف االقتباس أن نفهم أن يبكننا
 ما على ضعفو، و ؿبسن جهل الربيطانية، الفًتة االستعمارية خبلل ؿبسن
 اليت اغباالت مواجهة ؿبسن يف على يتأثر اؼباضي يف الثورة أايم شهده
الدماء  وجود دائما تصف اليت األحبلم من كثَت وحىت األحبلم فيها يتذكر

 القلق أبن ىوالند جادل. العصايب القلق أشكال من شكل ىو والعنفث
 شكل يف اؽبو سبديد بُت للصراعات ىو نتيجة البلشعور عامل يف" والطَتاع

 عن الفردية تعدد الظروف القلق ىذا معظم 14.العليا واألان األان من دفاع
 .اجملتمع عرب أو الشخصية القيم تضارب

 اؼبواجهة إىل أتثر إال بسبب الذي وبضر ال اغبلم أبن ىوالند وبُت
 يف اؽبو يلعبو الذي الدور على مقنعة أدلة كثَتة ىناك ألن اغباالت،

                                                             
30 Albertine Minderop. Psikologi Sastra Karya Sasha, Metode. Teori dan Contoh 14ص   . 
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 اغبلم اليت تظهر أثناء الذكرايت عدد إن. األخبلم تكوين يف البلشعوري
 الذكرايت تعيد فاألحبلم. اليقظة أثناء تظهر اليت الذكرايت عدد كثَتا يفوق

 وتستخدم. اليقظة أثناء يذكره أن يستطيع وال نسيها قد كان الشخص
 خربة من لنا دبا نستطيع أننا غَت جد. ؽبا، ال بصورة لفظية رموزا األخبلم

. 13لنمو الكبلم األوىل اؼبراحل من تنشأ أمبا احملتمل ومن. معناىا نعرف أن
، الشخص سلوك على تؤثر أن يبكن األحبلم نورمان ىوالند أن أوضح كما

 أن يبكننا. 11 اليومية حياتنا يف والتوترات الصراعات األحبلمو سبثيبلتوفقا 
، عميق تفسي أتثَت ؽبا ؿبسن بلد يف اؼبتوترة حالة االستعمار أن إىل لبلص

 متهم ابلقتل أنو ؿبسن حلم يف ذلك ويتجلى

 (.Maniac) اذلوس .0

 حيث البلكتئاب، غبالة سباما مناقضا الشخص حالة تبدو ىو اؽبوس
 السعادة و النفس عن الرضا و البهجة و السرور و اإلنشراح و ابلنشاط

 حب من سيعانون اؽبوس وبتضنون الذين أولئك يعيشها، اليت ابلظروف
 اغبب رحلة بداية يف. 11شركائهم على كبَت بشكل ويعتمدون، والغَتة اؽبوس
 كافية يكن مل أتملو حىت، كثَتا سيبل على ؿبسن أتمل، شيبل كبو ؿبسن
 من واحدة واشًتى شيبل فندق نفس يف وقت حتی. ؿببتو رغبة لتلبية
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 حببل الطائر ربط يتم الصباح كل. ؿبسن اسم نفس عليها أطلق الببغاوات
 غرفة انفذة على يوجد حيث 3۱ الطابق إىل ؿبسن بواسطة ويبتد قفصها إىل

 أبنو يوصف الذي ؿبسن عبارة من مقتطفات يلي وفيما. مباشرة سيبل
 :اؽبوس العاقبة الشديد الغَتة يعترب و اؼبهوس

 يف معو أشًتك ال لكن و اإلسم، يف الببغاء ىذا مع أشًتك إين نعم،
 و تنلدينو، و بعنايتك، وبظي الذي ىو إنو بينا عظيم الفرق إن. اغبظ

 من سعادة. ينالو دبقدار  ما يشعر ال الذي األضبق ىذا تناجينو

 النضال، اغبب شغف، بشيء شغفو ابرتفاع اؽبوس يتسم كما سباما
 اؼباضي يف أنو يفسر"، الشرق من عصفور"رواايت  يف اعبنس، أجل من

 مل لكنو األدب بلدة وبب يف الربيطاين االستعمار حقبة خبلل ؿبسن كان
األشياء  كل على االستيبلء مت ألنو ابألدب اىتمامو عن التعبَت من يتمكن
 قادرا النهاية يف جعلو الذي األمر، الغزاة قبل من والتعبَت العمل حبرية اؼبتعلقة

 على القبض مت اليت األغنية كلمات وتغيَت ثورة اعبيش خبلل التعبَت على
 .السجن يف السجناء قبل من أعمالو

 و وببها ىو نفسو، نفسو، اليت الوطنية األغاين اتليف الثورة أثناء كان
 حبماس السجن قضبان خلف القاىرة زمبله شباب يغنيها كان اليت

 يف تغيَتا ربدث االستعمارية الفًتة عن الناذبة النفسية التأثَتات
 أجزاء يف قرأان كما. عليو عبلمة وضع من خبلل احملبة يف ؿبسن موقف
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 أن نرى الفندق نفس يف سيبل مع ليسكن يصمم ؿبسن عند الواقع و، الفقرة
أكثر فبا  اىتمام على وبصل األليف حيوانو أن ويعترب لوضعو يستسلم ؿبسن
 يف ؿبسن طريقة تتحكم. سيبل مع اغبب يف ابلسقوط الشعور من بو يشعر

 األان عن الدفاع آلية أشكال من ىي شكل ابالستقالة والقزحية اإلحساس
 يكون حيث( Retrogessive Behavior)الًتاجعي السلوك تسمی النقوص

اآلخرين  أمان على للحصول اؼبدلل الطفل مثل الشخص سلوك
 10واىتمامهم.

 يستعرض أن سيبل يريد و ابلغيور شعر ؿبسن نری الواقع ذالك يف
 نوع السياق ىذا يف ابلغيور شعر أن الباحث و استنبط حسن إىل كالپيغاء

 ما مثل ليس الواقع يف أن الوضع تؤكد سيبل أن أيضا نرى و. النقوص من
 النقوص. الدفاع آبلية القلق حال يف ؿبول أن تعترب و ؿبسن، قالو

 حملسن النفس الصراع أن يعترب السابق، يف الصراع سياق على أأتمل
 و واحد مكان يف قيام على تصميم مثل( الو) يستطع ىويتو ال عندما ىو

 اليت اعبو كان و الواقع، يصادم مع رببو سيبل يكون أن أانه و الببغا شراء
 .القلق غبل النقوص الدفاع آلية بشكل ىبرج إقبازىا يتم ال

 Schizophrenia)) ابإلنكار / ادلخيل .4
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 فقط الشرق من عصفور رواية يف ؿبسن شخصية وصف يتم ال
 عندما االجتماع مع تعاملو قلة أساس على، ما ربلم غالبا اليت ابلشخصية

 يف ابعبمال تتعلق األحيان أشياء من كثَت يف يتخيل كان فرنسا، يف كان
 اغبب اليت مع يف وقع عندما حىت هبا يعجب الشعراء كان سباثيل مثل، فرنسا
 .سيبل إىل ذباه مشاعره من الكثَت زبيل كما سيبل

 اؼباضي يف ؿبسن أن أيضا يوصف"، الشرق من عصفور" رواية يف
 صديقا مصر يف اغببيب أصبح حيث اظبها سينيا اؼبعبود عشيق كان

 وبصل ال منها يتزوج أن  اؼبتوقع من الذي اغببيب ولكن لسنوات وعشيقا
 ولكنو عاجز ؿبسن فإن على، ربياتو لنقل إال يشجع ال ألنو، أبدا عليو

 .الواقع يف شك ببل سيتغَت حلم ىو اغبب صبال يعتقد أن

 ولن وبدث أن يرجو صبيل شيء انتظار اؼبر، اغبلو االنتظار ذلك
 .وبدث

 هبعل الذي اؼبصطلح أو اباللية اؼبتعلقة مناقشتو يف نورمان ىوالند
 كشخص اؼبذكور خيالو على نفسو ويربر ىو واقعي اغبافر ينكر الشخص

 ابػبيال ويستبدؽبا تصورات واقعية ما شخص يرفض حيث ابإلنكار يلتزم
 .11واؽبلوسة
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 عن التعبَت يف الفهم على القدرة بعدم اإلحساس مع اغبال يتجلي و
 غَت لؤلان کتمثيل اؼبستقبل يف مهيمن كأان ينشأ اؼباضي الذي لعشيق اغبب

 كل پستبادل( سيبل) عشيق اؼبستقبل من خوفو و جهلو بسبب و. اؼبمتلئة
 أفضل صديق فيو. اند يکن م وقنگها يبكنو ال االؤان ابعتباره ابػبيال ذلك

 .لسيبل حببو إيبانو بسبب فعلها عليو هبب واقعية أشياء عن عرب الذي لو

 الرواية، أصبل ما و أصبل ما!...  آه... ىنا" األوليزه" رواية و ىنا، ىي
 نفس يف صورهتا امتجزت قد اؽبيكل ىذا يف ىنا !... موسيقی و نثرا

 "الفراندول"رقصة  و ،"األنتومًتو" أنغام بصدى

 ؟"اؼبوبيجان" عطر أو الزىرة ابقة بعد إليها تقدم أمل

 أقدم أن من خطرا أجل و عندي، قدرا أعظم إمبا.. عطر ال و زىرة ال
 ..! كبلما إليها أوجها أن أو شيئا، ؽبا

 قادر غَت ؿبسن أن نستنتج أن يبكننا، والبيان االقتباس على بناء
 وبدث حبيث. سيبل جانب على يكون وأن مقا دائما ليكون أانه دفع على

 للتغلب النهاية يف يتخيل و حىت، متأؼبا مرتبگا هبعلو حيث البلشعور الصراع
 اغبياة ىو عنو يعرب فبا سباما واثقا و مراتحا هبعلو اػبيال. األان نزاع على

 حقيقة. يعتربىا اليت اغبقيقية
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، وؿبسن أندريو بُت ابحملادثة الصلة ذات االقتباس من نرى أن يبكننا
، لسيبل حبو عبلقة عن كشف كما يف األوديون ؿبسن تفكر عندما :عندما

 يف وىو، جانبو على بوجود سيبل يشعر وكأنو مسرح يف التحديق مع أنو
 كل ما ال، أم جائيو يف سيبل كانت إذا ما حىت معرفا يكن مل الوقت ذلك
 معروف ىو كما،  اغبدث ىذا، اؼبكان ذلك يف عملت سيبل أن إىل ىو عرفو
 .التخييل أو اػبيال يسمي الدفاع آلية أشكال من شكل ،ؿبسن قبل من

 يف والفوضى حاالت من الكثَت ىناك الشخص يكون عندما وىو
 الوقت يف وبدث أن على قادر غَت تقمع البلشعور وكأنو اليت العقل

 ببساطة أو اؼبشكلة على للتغلب اػبيايل عاؼبو ما شخص يدخل، اغبقيقي
 .العاطفي الضغط عن االبتعاد

 لعملية اؼبنطقية النتائج عن يكشف كتابو يف( Hilgard) ىيلغارد مث
 بشكل السلوك ما شخص يظهر حيث، الصور النمطية وربديدا، اػبيال
 12پيدو غريبا. هبعلو حبيث ومتواصل متكرر

 يف ؼبعت قد و قائما، فانتفض الفرنسي، صديقو من ذلك الفىت ظبع
 و ابلقاىرة، زينب اغباج السيدة" قهوة من فرأى صورة كالربق رأسو
 إىل شاخصا ببابو، الطوال الساعات سليم" جلوس اليوزابشي ذکر
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 خلف األخضر اغبريري لون ثوهبا يلمح أن آمبل" سنية"  ؿببوبتو دار
 األوديون"شارع  يف اآلن يصنع أنو الفوره ؿبسن" أدرك و اؼبشربية"

 سنوات. منذ سبلمة شارع يف سليم كان الذي عُت

 مثل التخييل بعض يكرر حيث ؿبسن يف النمطية الصورة رؤية يبكننا
 إذا حيث، وجرمُت أندريو عيون يف غريبة تبدو السابق وجعلو يف عملو ما

 مثل حولسيبل واقعية أشياء أن يفعل عليو هبب، سيبل حقا وبب ؿبسن كان
 حب يف تقع أن الطبيعي من جرمُت و أندريو يعتربىا اليت ىدية أو زىرة شراء
 .فرنسية امرأة
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 الفصل الرابع
 اخلالصة واالقرتاحات

 
 اخلالصة.أ 

نورمان  النفسي التحليل نظرية ابستخدام الرواية يف الرئيسة الشخصية ربليل
 وجدت(. Super Ego)و (، Id) وىي الشخصية الرئيسة على ىوالند يف ىيكل الذاتية

 لشخصيات( Id) إىل النظر خبلل من ذلك ويتضح، الشخصية بُت بناء صراعا
 مواجهة يف الشخصية ؽبذه وموقف اغبدث الكل  (Ego) عن الدفاع وآلية. الرئيسية

 .القلق

 :منها النفسي التحليل سبيل على وجدت اليت البحث نتائج من

 الغرق من عصفور رواية يف الشخصية منها تعاين اليت اغبياة مشكبلت إن -3
 اليت اؼبشكلة حل طريقة إىل يؤدي فبا، حالة كل يف اؼبعظمة يف اعبو عادة

 اغبال ىذا تودي مث، ىوالند لنظرية وفقا، شخصية معها كل هبا تتعامل
 .Ego)) عن آلية الدفاع أشكال من شكل إىل ابلتأكيد

 اؼبواقف أن نورمان ىوالند النفسي ابلتحليل اؼبستخدمة النظرية إىل استنادا -1
 ؽبا اإلضافية و الرئيسية الشخصية من كل رواية يف أو اؼببينة اؼبطبقة
 الصادمة العوامل أساس على. اؼباضية وصادمة لؤلحداث نفسية جوانب

 طريقة الباحث هبد، تتغَت شخصية الشخص ذبعل اليت اؼباضية واػبارجية
 .الدفاع نورمان ىوالند آلية صورة يف القلق تقليل يف للتمييز
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 االقرتاحات .ب 
 مع ـبتلفا اڑمنظو يعطينا النفسي التحليل خبلل من اؼببتكر البحث يقدم -3

 بشكل يرى أن للقارئ يبكن حيث، نفسها الرواية الرسائل اؼبكتوبة يف
 تلعب حيث. رواية تكوين عملية تنطوي عليها اليت األشياء عمقا أكثر

 يف اؼبعروضة بناء القصص يف ىاما دورا النفس علم جوانب من عديد
 .الرواية

 للغاية مفيدة نورمان ىوالند نظرية إبن اغبالة ىذه يفسيكولوجية  التحليل -1
، األديب العمل يف النفس علم من جوانب أن برو الذين يريدون الباحثُت

 اليت اعبوانب من عديدسيكولوجية  ىوالند للتحليل نظرية توفر حيث
 اليت الديناميكية تكون الدراسات حىت، والباحثون القراء يلمسها أن يبكن

 .جديدة لقصة وسياقية دقيقة ربلية ستنتج
 رواية يف اؼبهيمنة للشخصية النفسية اعبوانب اؼبؤلف يفحص، اغبالة ىذه  -1

 من الكاتب يتمكن حيث، اغبكيم توفيق كتبها اليت من الشرق عصفور
 واليت الشخصيات ىذه منها تعاين اليت الصراعات النفسية ـبتلف رؤية

 القصة. يف اؼبعروضة اػبصائص على ستؤثر
 نظرية على فقط االعتماد ال ينبغي للباحث، أديب عمل عن البحث -0

 تتعلق بنظرايت مصحوبة أفضل تكون حبيث، عملية البحث يف واحدة
، وغَتىا والسياسية االجتماعية التاريخ واؼبعرفة مثل األديبسيكولوجية  بعلم

 شامل. حبث إلنشاء وذلك
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 وبًتم الباحث فإن لذلك، مثايل غَت يزال ال اؼبقدم البحث أعًتف
 بعلم اؼبتعلقة األحباث فإن النهاية و، البحث البناء ىذا النقد علٍت بشكل

 األكاديبية الفوائد لؤلنشطة من العديد توفَت على قادرة األديبسيكولوجية 
 .اإلنسانية والعلوم األدب بكلية خاصة موالان مالك إبراىيم اعبامعة داخل
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