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 مستخلص البحث 
شخصية الشخص الرئيسي يف القصة القصرية "نعمان" لكامل   (2022)  . عز  العزيز، أمحد زايد

. حبث اجلامعي، قسم اللغة العربية وأدهبا. كلية الكيالين : دراسة سيكولوجية ألبراهام ماسلو
العلوم اإلنسانية. جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف: الدكتور 

 أمحد خليل، املاجستري. 
 ، أبراهام ماسلو، التسلسل اهلرمي لالحتياجات قصة قصرية  ، شخصيةالكلمات األساسية:  

 
الشخصية هي أيًضا هذا البحث مدفوع بوجود شخصية. الشخصية هي عنصر أساسي يف كل فرد.  

طبيعة كل فرد تتأثر بشدة ابجلوانب أو اخلربة البيئية، إما يف شكل االستيعاب أو التنشئة االجتماعية 
أو العالقات بني البشر. يف هذه الدراسة حبث الباحث كيف أن الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية 

حث اضطراب الشخصية الرئيسية يف "نعمان" لكامل الكيالين. يف هذه القصة القصرية، يصف البا
إظهار إمكاانته حيث ميكن للحاجة إىل الشخصية الرئيسية أن تشعر أبن احتياجاته يتم تلبيتها يف 

( معرفة الشخصية الرئيسية يف قصة كامل 1أهداف هذا البحث هي )   حالة من الفرح أو احلزن.
( ملعرفة التسلسل اهلرمي لالحتياجات 2) كيالين القصرية "نعمان" بناًء على منظور أبراهام ماسلو،  

الواردة يف الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية "نعمان" لكامل كيالين ابملنظور أبراهام ماسلو. أما 
ابلنسبة لنوع البحث يف هذه الدراسة فهو استخدام املنهج الوصفي النوعي. املصدر األساسي للبياانت 

"نعمان" لكامل الكيالين، واستخدام مصدر البياانت الثانوي يف هذا البحث هو قصة قصرية بعنوان  
عدة جمالت ال تزال مرتبطة بعنوان البحث. طريقة مجع البياانت اليت استخدامها الباحث هي طريقة 
القراءة وتدوين املالحظات. مث تكون طريقة حتليل البياانت اليت استخدامها الباحث عن طريق تقليل 

الص النتائج. مث جاءت نتيجة هذا البحث إلظهار أن الشخصية الرئيسية  البياانت وعرضها واستخ
النعمان تتمتع بشخصية جيدة للغاية وذكية وواثقة من خالل النظر يف احتياجات الشخصية الرئيسية  
الرئيسية، أي يف شكل  الواردة يف الشخصية  التسلسل اهلرمي لالحتياجات  النعمان. مث احبث عن 

، واحتياجات احلب واالنتماء، واحتياجات احرتام لسالمةوجية، واالحتياجات ااالحتياجات الفسيول 
 حتقيق الذات. حىت الذات  
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ABSTRACT 

Aziz, Ahmad Ziyad Izzul. 2022. Main Characters in The Short Story “Nu'man” by 

Kamil Kailani : Study of Literary Psychology by Abraham Maslow. Thesis. 

Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Humanities, Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Ahmad Kholil, M. Fi.I. 
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This research is motivated by the existence of a character. Character is a basic 

element contained in every individual. Character is also the nature of every 

individual which is strongly influenced by environmental aspects, experience, 

either in the form of assimilation or socialization or relationships between 

humans. In this study, we will discuss how the main character in the short story 

"Nu'man" by Kamil Kailani. In this short story, the researcher describes the 

turmoil of the main character in showing his potential where a need for the 

main character can feel his needs are fulfilled in a state of joy or sorrow.  The 

aims of this research are (1) to find out the main character in Kamil Kailani's 

"Nu'man" short story based on Abraham Maslow's perspective, (2) to find out 

the hierarchy of needs contained in the main character in Kamil Kailani's 

"Nu'man" short story. Abraham Maslow. as for the type of research in this 

study is to use a qualitative descriptive method. The primary data source in 

this research is a short story entitled "Nu'man" by Kamil Kailani, and the 

secondary data source uses several journals that are still related and relevant 

to the research title. The data collection technique used by the researcher is the 

reading and note-taking technique. Then the data analysis technique used by 

the researcher is by means of data reduction, data presentation, and drawing 

conclusions. Then the result of this research is to show that the main character 

Nu'man has a very good character, intelligent, and confident by looking at the 

needs of the main character Nu'man. Then find the hierarchy of needs 

contained in the main character, namely in the form of physiological needs, 

security needs, needs for love and belonging, self-esteem needs to self-

actualization. 
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ABSTRAK 

Aziz, Ahmad Ziyad Izzul. 2022. Karakter Tokoh Utama dalam Cerpen “Nu'man” 

Karya Kamil Kailani : Kajian Psikologi Sastra Abraham Maslow. Skripsi. Program 

Studi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Ahmad Kholil, M. Fi.I. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sebuah karakter tokoh. Karakter 

merupakan suatu unsur pokok yang terdapat dalam setiap individu. Karakter 

juga merupakan fitrah setiap individu yang sangat dipengaruhi oleh aspek 

lingkungan, pengalaman, baik berupa asimilasi atau sosialisasi atau hubungan 

antar manusia. Dalam penelitian kali ini akan membahas bagaimana karakter 

tokoh utama dalam cerpen "Nu'man" karya kamil kailani. Pada cerpen ini 

peneliti memaparkan adanya pergejolakan tokoh utama dalam menunjukkan 

potensi dirinya yang dimana suatu kebutuhan tokoh utama dapat merasa 

terpenuhi kebutuhannya dalam keadaan suka maupun duka.  Tujuan daripada 

penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui karakter tokoh utama dalam cerpen 

"Nu'man" karya Kamil Kailani berdasarkan perspektif Abraham Maslow, (2) 

mengetahui hirarki kebutuhan yang terdapat dalam tokoh utama dalam cerpen 

"Nu'man" karya Kamil Kailani Menurut Abraham Maslow. adapun jenis 

penelitian dalam penelitian ini adalah mengggunakan metode deskriptif 

kualitatif. sumber data primer dalam penelitian ini adalah cerpen yang 

berjudul "Nu'man" karya Kamil Kailani, dan adapun sumber data sekunder 

menggunakan beberapa jurnal yang masih berkaitan dan relevan dengan judul 

penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah 

teknin baca dan catat. Kemudian teknik analisis data yang digunakan peneliti 

yakni dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Kemudian Hasil daripada penelitian ini adalah menunjukkan bahwa karakter 

tokoh utama Nu'man ini memiliki karakter yang sangat baik, cerdas, dan 

percaya diri yaitu dengan melihat dari sudut pandang kebutuhan-kebutuhan 

yang dimiliki tokoh utama Nu'man. Kemudian menemukan hirarki kebutuhan 

yang terdapat dalam tokoh utama, yaitu berupa kebutuhan fisiologis, 

kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan cinta dan memiliki, kebutuhan harga 

diri hingga aktualisasi diri. 
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 الفصل األول
 مقدمة 

 خلفية البحث .أ
املشاكل يف حياة   املؤلف مأخوذة من كل  إبداعات  نتيجة  العمل األديب هو 

جتارب خمتلفة الناس. وابلتايل، فإن األدب ليس جمرد عمل يتم التعبري عنه من خالل  
أي   النفسية،  ابألعراض  يرتبط  ما  غالًبا  أيًضا كعمل  ولكن  االجتماعية.  احلياة  يف 

 املواقف والسلوك البشري.
من انحية أخرى، جيب أن يكون األدب مكااًن لنقل األفكار والتفكري اليت  

(. وهذا يتوافق 8، ص. 1993يشعر هبا األدابء فيما يتعلق ابحلياة البشرية )سيمي، 
تعبري عن حياة اإلنسان )فناين،  مع ما عربت عنه فناين أن األدب عمل فين وهو 

(. كل إنسان لديه تعبريات خمتلفة عن البشر اآلخرين، وكذلك 132، ص.  2000
 من الشخصية والطبيعة واخلربة واآلراء واملشاعر. 

الشخصية هي عنصر أساسي موجود يف كل فرد. ميكن أيًضا تفسري الشخصية 
أهنا جمموعة من السمات اليت حتظى ابإلعجاب ابعتبارها عالمات على الفضيلة على  

( أن  178، ص.  2012قال جردون أليفون )جيندين،    .والنضج األخالقي لكل فرد
كل فرد ميكن أن يكون له شخصية معينة. الشخصية هي طبيعة كل فرد تتأثر بشدة  

االستي إما يف شكل  البيئية،  اخلربة  أو  اجلوانب  أو  عن  االجتماعية  التنشئة  أو  عاب 
العالقات بني البشر. يعتقد ويين أبن الشخصية تشري إىل كيفية تطبيق قيمة اخلري يف 
نزيهة،   وغري  بقسوة  يتصرف  هناك شخص  إذا كان  لذلك،  وسلوك.  أفعال  شكل 
فيمكن القول إنه يتمتع بشخصية سيئة. ويف الوقت نفسه، يقال إن الشخص الذي  

وصادق وجدير ابلثقة هو شخص يتمتع بشخصية طيبة. لذا يتصرف بشكل جيد  
فإن الشخصية ترتبط ارتباطًا وثيًقا بشخصية الشخص، ويتم تضمينها أيًضا يف دراسة  

 . ةاألدبي السكولوجيةنظرية 



2 
 

 

ميكن للمرء أن يالحظ أفعال أو سلوك كل شخصية يف رواية أو قصة قصرية  
أع  .السكولوجية  من خالل التفسري  على  األدبية عالقةبناًء  لألعمال  يزال  ال    اله، 

. هذا ال ينفصل عن وجهة نظر الثنائية اليت تنص على أن البشر يتكونون  ابلسكولوجية
أساًسا من اجلسد والروح. إذا كان سلوك هذه الشخصيات يتوافق مع ما يعرفه عن 

األدبية  الروح البشرية، فقد جنح يف استخدام النظرايت النفسية احلديثة لشرح األعمال  
 (. 66، ص. 1994وتفسريها )هارجاان، 

كعمل أديب، تلعب القصص القصرية دورًا يف هذا. ألن معظم القصص القصرية 
أثريت حول مشاكل احلياة. عند مناقشة مشاكل احلياة، ترتبط احلياة ارتباطًا وثيًقا 

الوف اء بتلبية عدد من االحتياجات من أجل استمرار احلياة. ألن كل فرد سيحاول 
يكون   حبيث  قدراته،  مع  يتماشى  مبا  التطور  يف  االستمرار  على  قدرته  عن  والتعبري 
السلوك الذي يظهر أكثر حتديًدا من خالل امليول البشرية للحصول على حياة سعيدة  

 ومرضية. 
وفًقا ملاسلو، ميتلك البشر أساًسا بنية نفسية تتماشى مع اهليكل املادي، مثل  

(. كشف 200، ص.  2009ت وميول وراثية )الويسول،  أن لديهم احتياجات وقدرا
أن   النفسية   السكولوجيةوجليطا  ابحلياة  املتعلق  والسلوك  األنشطة  يدرس  علم  هو 

(. ومع ذلك، فإن كل إنسان فريد من نوعه وله  10، ص.  2004لإلنسان )وجليطا،  
قدات، شكل طريقته اخلاصة يف الشعور وتطوير أفكاره واهتماماته. بناًء على هذه املعت

ماسلو نظرية االحتياجات املعروفة ابسم التسلسل اهلرمي لنظرية االحتياجات. مث يف 
النظرية يصف ماسلو مخسة احتياجات بشرية مرتبة يف تسلسل هرمي. يطلق عليه 

 التسلسل اهلرمي ألن تلبية االحتياجات اخلمسة يعتمد على األولوايت القصوى. 
ية رئيسية امسها نعمان. إنه خياط جيد  هذه القصة القصرية حتكي عن شخص

املثال مثل قتل سبعة ذابب  وذكي وحيتاج متاًما مثل اإلنسان احلقيقي، على سبيل 
بضربة واحدة. سعيد للغاية لدرجة أنه كتب على حزامه عبارة "ضربة واحدة ميكن أن  
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حرتام تقتل سبعة". يتم تضمني هذا يف فئة احتياجات احرتام الذات اليت تظهر قوة وا
الذات من الشخصية الرئيسية النعمان. وبسبب ذلك قرر النعمان االنتقال من بالده  

ومرة يف طريقه دخل نعمان غابة مث قابل عمالقًا وكان العمالق   لنشر خرب انتصاره.
 ينوي قتله. ذكي جًدا، علم هذا النعمان أن العمالق أراد قتله.

امل الباحث  أخذ  للغاية،  الشيقة  القصة  وهو  وراء  البحث،  هذا  يف  وضوع 
شخصية الشخصية الرئيسي" يف القصة القصرية لكامل كيالين، من منظور أبراهام "

يف   الرئيسية  الشخصية  اضطراب  الباحث  يصف  القصرية،  القصة  هذه  يف  ماسلو. 
إظهار إمكاانته حيث ميكن للحاجة إىل الشخصية الرئيسية أن تشعر أبن احتياجاته  

هذا البحث ممتعة للغاية عند النظر   يتم تلبيتها يف حالة من الفرح أو احلزن. ستكون
إليه من منظور التسلسل اهلرمي لالحتياجات من وجهة نظر أبراهام ماسلو. ألنه مع 
هذا التسلسل اهلرمي لالحتياجات، ميكننا معرفة شخصية الشخصية الرئيسية يف القصة 
القصرية. لذلك، يف هذه البحث سيناقش الباحث ويشرح كيف يتم تشكيل التسلسل  

الرئيسية ا الشخصية  تتم عملية حتقيق  الرئيسية وكيف  الشخصية  هلرمي الحتياجات 
 . ةاألدبي السكولوجيةابستخدام دراسات 

يف كتابة البحث، ابلطبع، ينظر الباحث إىل الدراسات أو األحباث السابقة، 
أي األحباث اليت مت إجراؤها من قبل. وجد الباحث عدة دراسات سابقة تتعلق بنظرية   

 يكولوجية األدبية، منها: الس 
رواية    .1 يف  أمينة  شخصية  الثقافية  علم  العلمي  أمينةالبحث  لنور    معاانة 

وانديرا،  الفطرايت:   جيين كارلينا  بقلم  األدبية  السيكولوجية  علم  يف  دراسة 
عام   يف  رمخانشاة  وألفيان  هوديونو،  عن  2019ويوساك  تبحث  واليت   ،

ن العمر ست سنوات. من عليه  الوصف توصيف أمينة، وهي طفلة تبلغ م
 أن مير بطفولة مظلمة.



4 
 

 

رواية   .2 يف  الرئيسي  الشخص  لشخصية  العلمي  ألوكي   Entrokالبحث 
ماداساري )دراسة علم السيكولوجية األدبية( لسوفيان جاكا فراويرا يف عام 

واليت تبحث يف وصف شخصية الشخص الرئيسي وإجياد خلفية    2018
ألوكي "  Entrok"التغيريات الشخصية يف الشخص الرئيسي الواردة يف رواية  

 ماداساري. 

يمة تربية الشخصية يف  البحث العلمي دراسة علم السيكولوجية األدبية وق   .3
ألمحد فؤادي ومدى مالءمتها كمواد تعليمية لتقدير    موارا  1رانتاو  رواية  

العزيزة، وهريمان ج  الثانوية ، أتليف: نيساء عفيفات  األدب يف املدرسة 
الذي حبث عن العناصر اجلوهرية لرواية    2019والويو، وحافت عليا يف عام  

موارا    1شخصيات املوصوفة يف رواية رانتاو  موارا واحلالة النفسية لل   1رانتاو  
 ألمحد فؤادي وفًقا لنظرية سيغموند فرويد. 

  سوت البحث العلمي للتعليم وعلم النفس التعليمي للشخصيات يف رواية   .4
لسافاردي جوكو دامونو: حتليل علم السيكولوجية األدبية من أتليف أ وااين  

واليت حتلل    2019كيدي فرادايان، وكيدي أراتوان، وأ مادي سواتما يف عام  
نفس  وعلم  وشخصيات  وإعدادات  موضوعات  يتضمن  الذي  اهليكل 

 شخصيات يف رواية سويت لسافاردي جوكو دامونو. 

، طالبة يف اجلامعة اإلسالمية  2019شاراح يف عام  البحث كتبته عاتيقة املي .5
الصراع النفسي للشخص  احلكومية موالان مالك إبراهيم ماالنج، مبوضوع 

حتليلية   )دراسة  دايب  على  خلالد  أسود"  "عسل  فيلم  يف  األساسي 
الغرض من هذه الدراسة هو معرفة .  سيكولوجية أدبية ألبراهام ماسلو(

ماسلو يف   أبراهام  نظرية  بناًء على  أسود"  "عسل  فيلم  الصراع يف  وصف 
التسلسل اهلرمي لالحتياجات واليت تتكون من عنصرين، ومها التعرف على 
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عوامل  وحتديد  أسود  عسل  فيلم  يف  الرئيسية  للشخصية  الصراع  أشكال 
 ود.الصراع للشخصية الرئيسية يف فيلم عسل أس

، طالبة يف اجلامعة اإلسالمية  2019البحث كتبته حسن اخلامتة يف عام   .6
ديناميات الشخصية لسعاد احلكومية موالان مالك إبراهيم ماالنج، مبوضوع  

القدوس   عبد  إلحسان  خدمتك  يف  سيدة  قصص  مبجموعة  وحمسن 
الغرض من هذه الدراسة   )دراسة سيكولوجية أدبية عند أبراهام ماسلو(.

الكش  الشخصيات سعاد وحمسن يف هو  ف عن ديناميكيات شخصيات 
 .القصة القصرية وأتثريها

عام   .7 ورداين يف  يوين  إنداه  اجلامعة  2020البحث كتبته  طالبة يف  وهي   ،
مبوضوع   ماالنج،  إبراهيم  مالك  موالان  احلكومية   Sang’sاإلسالمية 

Hierarchy of Needs Described in Camron Wright’s The Rent 

Collector  .  ،املعيشية الظروف  الدراسة هو حتديد  الغرض من هذه  كان 
وأنواع التسلسل اهلرمي لالحتياجات، والتأثري الذي مت الشعور به بعد الوفاء  

يف   الشخصيات  إلحدى  لالحتياجات  اهلرمي   The Rentابلتسلسل 

Collector  املسمىSang . 

اجلامعة اإلسالمية ، طالبة يف    2021البحث كتبته حكمي زكرية يف عام   .8
هيكل الشخصية للشخص    احلكومية موالان مالك إبراهيم ماالنج، مبوضوع 

الرئيسي يف رواية "هاتف من األندلس" لعلي اجلارم )نظرية سيكولوجية  
فرويد( عند سغمون  الكشف عن  .  أدبية  هو  الدراسة  هذه  من  الغرض 

األندل املذيع  رواية  يف  الرئيسية  للشخصية  النفسي  وكذلك الرتكيب  سي 
 الكشف عن العوامل الكامنة وراء الظهور النفسي للشخصية الرئيسية. 

جملة تعليم اللغة اإلندونيسية واألدب حتليل دراسات علم النفس األديب يف  .9
لليلى إس. حوضاري بقلم ميليا نوراينيت وتييت سوابري يف   "Pulang"رواية  
اجلو   2019عام   بدراسة  األديب  النفس  علم  حتلل  النفسية  واليت  انب 
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اخلربة  ذوي  من  النفسية  االضطراابت  شكل  وتصف  للشخصيات، 
  الشخصية الرئيسية وهو دمياس سوريو

عام    .10 رافيعة يف  اإلسالمية 2021البحث كتبته  اجلامعة  طالبة يف  وهي   ،
مبوضوع ماالنج،  إبراهيم  مالك  موالان  الشخصية    احلكومية  خصائص 

"نعمان" لكامل كيالين ابلنظرية الفريد أدلر  الرئيسية يف القصة القصرية  
الغرض من هذه الدراسة هو حتديد الشخصية   .)دراسة سيكولوجية أدبية(

الرئيسية يف القصة القصرية "نعمان" من منظور ألفريد أدلر ومعرفة العوامل  
اليت تؤثر على الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية "نعمان" من منظور  

 ألفريد أدلر.

)الف هي:  الباحثون  سيجريها  اليت  السابقة  البحوث  بني  موضوع  1روق   )
( استخدام نظرية 1( هنج املنظور. وأما أوجه الشبه هي: )3( النظرية، )2البحث، )

( األدبية،  السيكولوجية  )2علم  ماسلو،  ألبراهام  منظور  استخدام  استخدام 3(   )
ًء على األحباث السابقة موضوع البحث للقصة القصرية "نعمان" لكامل كيالين. بنا

البحث  املراد دراسته ال خيتلف كثريًا عن  البحث  فإن  اليت شرحها ابحث سابق، 
القصة  تضمنته  اليت  الرئيسي  الشخص  جوهره  يف  البحث  هذا  سيناقش  السابق. 

 القصرية "نعمان" لكامل الكيالين.
الباحث وهكذا فإن الغرض من الدراسة املبنية على صياغة املشكلة اليت فسرها  

هو حتديد شخصية الشخص الرئيسي يف القصة القصرية "نعمان" لكامل الكيالين 
اهلرمي لالحتياجات يف  التسلسل  أبراهام ماسلو وملعرفة  بناء على نظرية اإلنسانية 

 القصة القصرية "نعمان" لكامل كيالين وفًقا أبراهام ماسلو.
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 أسئلة البحث  .ب
استخدم  أعاله.  البحث  اخللفية  يف  الباحث  قدمته  الذي  الشرح  على  بناء 

لكامل    "نعمان"الباحث صيغتني ملشكلتني يف تركيز البحث على القصة القصرية  
 كيالين ابستخدام النظرية اإلنسانية يف منظور أبراهام ماسلو ومها: 

ين بناًء  كيف شخصية الشخص الرئيسي يف القصة القصرية "نعمان" لكامل كيال .1
 على نظرية اإلنسانية ألبراهام ماسلو ؟

ما التسلسل اهلرمي لالحتياجات الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية لكامل   .2
 وفًقا لنظرية اإلنسانية أبراهام ماسلو ؟ "نعمان "كيالين 

 
 ج. فوائد البحث

فيما يتعلق ببعض األهداف اليت مت وصفها أعاله. هذا البحث له فوائد مهمة 
 دا، اما عن الوصف فهو كاآليت:ج
 أ. سيضيف إىل كنوز املعرفة وخاصة يف دراسة األعمال األدبية.    

دراس ب. يف  األدبية  البصرية  السكولوجيةإثراء  القصرية    ة  القصة  يف  الشخصية 
 "نعمان" لكامل كيالين. 

 وابعتبار تطور العلم يف البحوث املماثلة.  ج.
بدراسة   متعلق  مرجعي  مصدر  إضافة  ميكن  عن   السكولوجيةد.  الشخصية 

 الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية "نعمان" لكامل الكيالين.
 . حتديد اإلصطالحه

 يوجد يف هذا البحث عدة مصطلحات حتتاج إىل شرح وهي:

عالمات الشخصية هي جمموعة من السمات اليت حتظى ابإلعجاب ابعتبارها     .1
النفسية   على الفضيلة أو النضج األخالقي لكل فرد. وهو ما يعين الطبيعة 

 والشخصية والطبيعة واألخالق. 



8 
 

 

هو علم يدرس األنشطة والسلوكيات املتعلقة ابحلياة النفسية    السكولوجية   .  2
 ان. لإلنس 
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 الفصل الثاين 
 اإلطار النظري 
 

 قصة قصرية "نعمان" لكامل الكيالين  .أ
 تعريف القصة القصرية  .أ

القصص القصرية أو القصص القصرية هي أعمال أدبية خيالية ذات قصة  
( أن القصص القصرية  5، ص.  1992قصرية. يوضح مهدي وحسن الدين )

خيال ختيلي من خالل التعبري عن مشكلة مكتوبة إبجياز  هي أعمال خيالية أو  
وإجياز وحتتوي على مكوانت أو عناصر هيكلية يف شكل حبكة / حبكة، اإلعداد 

اإلعداد، التوصيفات، النقطة. للعرض واألسلوب. اللغة واملوضوعات والرسائل.    /
( أن  71-60، ص.  2012مت التعبري عن رأي مناسب أيًضا بواسطة قاساسه )

عدة   من  تتكون  نثر  شكل  يف  قصرية  إبداعية  مقاالت  هي  القصرية  القصص 
النظر،  والتوصيفات، ووجهة  واملؤامرة، واإلعداد،  املوضوعات،  مكوانت، وهي 
والتكليف، و اسلوب اللغة. إذن فالقصة القصرية هي عمل خيايل يف شكل نثر 

ة القصرية يعرب عن مشكلة مكتوبة إبجياز تتكون من عدة مكوانت. مث، القص
أيضا هي قصص قصرية ميكن قراءهتا يف جلسة واحدة. القصة القصرية هلا معىن 
واحد، أزمة واحدة وأتثري واحد للقارئ. ألن مؤلف القصة القصرية يريد فقط أن  

)جاكوب،   حبدة  ما  إىل شيء  أحد  184، ص.  2001يشري  اآلن،  (. حىت 
 لقصرية.أشكال األدب اليت يطلبها اجلمهور بشدة هي القصة ا

مثل   وخارجية.  جوهرية  عناصر  خالل  من  القصرية  القصص  بناء  يتم 
عناصر األحداث، احلبكة، املوضوع، الشخصية، اإلعداد، وجهة النظر. بسبب  

القصرية سرًدا موجزًا   القصص  تتطلب  القصري،  تفاصيل  شكلها  للقص، وليس 
ي قصة قصرية تكون  حمددة وأقل أمهية واليت تطيل القصة. القصة القصرية اجليدة ه
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بشكل موحد، موحد، سليم، ال يتضمن أجزاء غري ضرورية، كل شيء مناسب،  
(.  91، ص.  2001ال يوجد الكثري، متكامل، حيتوي على معىن )جاكوب،  

قال إن القصة القصرية هي قصة خيالية على شكل نثر  قال ليانغ وأ. ودايماراتاي 
دف إنتاج انطباع قوي وحتتوي  كلمة، هب  10000قصري ، عادة ما يكون أقل من  

)قاري،    على عناصر الدراما. هذا هو السبب يف أن التدفق يسمى الصراع الدرامي
(. اختار الباحث يف هذه الدراسة قصة قصرية مبوضوع "نعمان"  10، ص.1995

 لكامل الكيالين.
 

 سيكولوجية األدبية. ب
البشر   ألن  البشر كأشياء،  الكتاب  يصنع  ما  وصف  غالًبا  ميكنهم 

فرعني من    السكولوجيةالسلوك الذي ميكن رؤيته من منظور احلياة. األدب و 
اإلنسان.   تدرس روح  اليت  العلم  البشري    السكولوجيةفحص  تفروع  السلوك 

الطبيعية   البيئات  من  يف كل  األنشطة  مجيع  تغطية  خالل  من  وأسبابه 
احلديث(. النفس  علم  أصول  فرج.  القادر،  )عبد  )الزهراع،   واالجتماعية 

(، بينما يصف األدب السلوك البشري من خالل اخليال. 25، ص.  1426
السلوك هو جزء من االضطراب العقلي، والذي ابلطبع له أعراض نفسية خمتلفة 
بني البشر واآلخرين. لذلك، يشار إىل األعمال األدبية على أهنا أحد األعراض 

أي62، ص.  2004النفسية )راتنا،   أبنه    السكولوجية ًضا  (. وصف كارتونو 
 (.94، ص.  1980علم يدرس السلوك البشري )كارطانو، 

  السكولوجية يف هناية القرن الثامن عشر. أصل كلمة    السكولوجيةُولد  
اليت تعين    "logos"   اليت تعين الروح ، مث من كلمة  "psyche"   من الكلمة اليواننية 

يعين العلم الذي يفحص كل    السكولوجيةالعلم. وبناًء على هذا األساس، فإن  
ابلنفسية، سواء من حيث عملية احلدوث وأعراضها )حممد حممد   يتعلق  ما 
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على نطاق واسع أبنه الدراسة    السكولوجيةعرف  ت(.  4، ص.  1996عويضة،  
األفكار   أو  اخلارجية  األفعال  سواء  للسلوك،  ميكن العلمية  اليت  الداخلية 

كعلم   السكولوجية(. لذلك، ُولد  4، ص.  1999مالحظتها )ورمتان، إت أل،  
 يسعى إىل فهم اإلنسان الكامل.

خيتلف األدب عن علم النفس، ألنه كما فهمنا يرتبط األدب بعامل اخليال 
الدراسة والدراما والشعر واملقاالت املصنفة يف الفن، بينما يشري علم النفس إىل  

العلمية للسلوك البشري والعمليات العقلية. على الرغم من االختالف، إال أن  
واحلياة  البشر  عن  ينحرف  أن كالمها  أي  تشابه،  أو  مشرتكة  أرضية  لكليهما 
كمصدر لألحداث. عند احلديث عن البشر، من الواضح أن علم النفس متورط 

 ميكن فصله عن جوانب  بشكل وثيق، ألن علم النفس يدرس السلوك البشري ال
 (.29: 2005احلياة اليت تغلفه وتلون سلوكه )سيسوانتورو، 

األديب بعدة أشياء. أواًل، هناك افرتاض    السكولوجيةيتأثر أساس حبث  
أبن األعمال األدبية هي نتاج فكر املؤلف الذي هو يف حالة شبه واعية أو  

بني   واع.  شكل  يف  بوضوح  سكبها  يتم  أن  بعد  واعية  الواعي  غري  التلوين 
والالوعي دائًما يف عملية خيال املؤلف. ميكن رؤية قوة العمل األديب إىل أي  
مدى يستطيع املؤلف التعبري عن التعبري العقلي الالواعي يف إبداع أديب. اثنًيا،  
النفسية   الشخصية  فحص  إىل  ابإلضافة  األدبية  السيكولوجية  دراسة  

شاعر عند إنشاء العمل )إندراسوارا ،  للشخصية، وأيًضا جوانب األفكار وامل
لبحوث  26، ص.  2003 األساسيان  اجلانبان  مها    ةاألدبي  السكولوجية(. 

جوانب من سيكولوجية املؤلف، لذا فإن نفسية املؤلف وأفكاره تؤثر بشكل 
كبري على نتائج العمل األديب. االختالفات يف األعراض النفسية املوجودة يف  

هي   السكولوجيةراض نفسية لإلنسان اخليايل، بينما يف  األعمال األدبية هي أع
(. يرجى  97، ص.  2003أعراض نفسية يف البشر احلقيقيني )إندراسوارا ،  
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أن   سيكولوجية    السكولوجيةمالحظة  بينها  ومن  خمتلفة  علمية  فروع  له 
 الشخصية. 
 

 ج. سيكولوجية الشخصية
دائًما   الشخصية  السيكولوجية، كانت  والدة  مهًما  منذ  موضوًعا 

للمناقشة. ألن السيكولوجية ولد كعلم يسعى إىل فهم البشر ككل وال ميكن أن 
يتم ذلك إال من خالل فهم الشخصية. يثري علم نفس الشخصية مفاهيم مثل 
وتطوير  السلوكية  واألمناط  السلوكية،  والنماذج  السلوكي،  التنظيم  ديناميات 

السلوك تعقيدات  لكشف  السلوكية،  تشمل  البشري.  الذخرية  اليت  الفطرية 
األفكار واملشاعر والسلوك هي مسة من مسات الشخص الذي يعرض الطريقة  
اليت يتكيف هبا ويتنازل عنها يف احلياة، وهذا ما يسمى ابلشخصية )سانرتوك،  

يذكر خرباء آخرون أن الشخصية وفًقا لعلم النفس ميكن    .(43  ، ص.2010
التفكري اليت حتدد تقييم الشخص أن تشري إىل األمناط املميزة لل  سلوك وأمناط 

للبيئة. تتشكل الشخصية من خالل اإلمكاانت منذ الوالدة واليت يتم تعديلها 
الشخص كفرد   تؤثر على  اليت  الفريدة  والتجارب  الثقافية  التجارب  من خالل 

 (. 4، ص. 2010)مينديروب، 

هذه النظرية وصفية من حيث وصف شكل السلوك بطريقة منهجية  
وسهلة الفهم. يف األساس، مت تشكيل تلك الشخصية منذ والدة البشر ومن 
مث ميكن أن تتطور تلك الشخصية مبرور الوقت. واالستنتاج من الفهم املوصوف  

الشخصية هو   حيلل شخصية اإلنسان يف   السكولوجيةسابًقا أن علم نفس 
، ص. 2010ت البحث اليت تؤثر على السلوك البشري )مينديروب،  كائنا

4). 
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موضوعية ألحباث   نقاط  عدة  هناك  ذلك،   السكولوجيةإىل جانب 
 الشخصية سيتم شرحها، وهي:

 للحصول على معلومات ومعرفة شخصية اإلنسان  .1

 علم نفس الشخصية حيفز الناس على عيش حياة سعيدة ومرضية   .2

يتمكن كل فرد من تطوير كل إمكاانته إىل أقصى حد من حىت     .3
 (.1991خالل إجراء تغيريات يف البيئة النفسية )قاسوارا، 

 
 د. نظرية حتليلية الشخصية ألبراهام ماسلو

ال   علم  يف  شخصية  هو  ماسلو  علم    سكولوجيةأبراهام  أبب  يلقب 
أبراهام ماسلو يف بروكلني،  . ولد  سكولوجيةيف عامل علم ال  ةاإلنساني  سكولوجيةال

. كان ماسلو األكرب بني سبعة 1908أبريل    1نيويورك، الوالايت املتحدة يف  
أطفال. نشأ يف أسرة يهودية روسية مع والدين كاان سيئان األخالق. قضت  
نشأ   الكتب،  من  للعديد  قراءته  مع  املكتبة.  يف  السيئة  ماسلو  أبراهام  طفولة 

 كمفكر ولديه فضول كبري.

متع أبراهام ماسلو خبلفية تعليمية وعلمية ممتازة. حصل ماسلو على يت
عام   البكالوريوس يف  عام  1930درجة  املاجستري يف  درجة  على  مث حصل   ،

. مث قام ماسلو بتعميق أحباثه ودراساته يف جامعة كولومبيا يف جمال علم 1931
فس يف  ، عّمق ماسلو معرفته بعلم الن1951إىل عام    1937النفس. من عام  

إىل   1951كلية بروكلني. مث كان أبراهام ماسلو أستاًذا يف جامعة برانديز من  
سنوات. وهنا بدأ    10وشغل منصب رئيس قسم علم النفس هناك ملدة    1969

 أيًضا يف تطوير مفهوم النظرية اإلنسانية. 

تيارًا     أجنب  حىت  بسرعة كبرية  السكولوجية  تطور  العشرين  القرن  منذ 
جديًدا يسمى "السكولوجية اإلنسانية". هذا التدفق لعلم النفس اإلنساين هو 
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النفسي   للتحليل  اإلضايف  التطوير  ومها  السابقتني،  للمدرستني  إضايف  تطور 
سة الفكرية الثالثة.  والسلوكية. وتعرف السكولوجية اإلنسانية هذا على أهنا املدر 
أبراهام ماسلو املدرسة من قبل رجل يدعى  إنشاء هذه  ، 2014)خليل،  مت 

( هو عامل نفس أمريكي  1908أبريل    1براهام ماسلو )من مواليد  . أ(25ص.  
يف   السكولوجية    .ةاإلنساني  السكولوجيةرائد  يسعى  البشر،  يدرس  كعلم 

ودة يف البشر مع األشياء اليت اإلنسانية إىل فهم تطور األشياء النفسية املوج
(، ووحدة  ultimate values(، والقيم العليا )metaneedتقف وراء االحتياجات )

( )unitive-conciousnessالوعي  الذات  وحتقيق   ،)self-actualization  ،)
( الذروة  )peak-experienceوخربات  الصوفية  والتجارب   ،)mystical-

experience  (26-25، ص.  2014)خليل،    جتريبية ( وأشياء أخرى غري . 
البشري  السلوك  دراسة  على  هذا  اإلنسانية  السكولوجية  علم  طبيعة   تؤكد 

طور ماسلو أيًضا تفكريه حول االحتياجات  .  (68، ص.  2012)أوجام،  
هو    ة اإلنساني  السكولوحيةالبشرية وهو ما يسمى هرم ماسلو لالحتياجات.  

ميتلك   لذاته.  اإلنسان  حتقيق  على  وتركز  البشري  السلوك  من  تقرتب  نظرية 
قيًما طبيعية هتدف إىل إحياء اإلحساس ابإلنسانية من    ةاإلنساني  السمولوجية

(. تعتقد هذه النظرية 247، ص.2004أجل زايدة كرامة اإلنسان )الويسول،  
وفًقا ملاسلو، ميتلك البشر  أيًضا أن البشر لديهم القدرة على التطور واإلبداع.  

احتياجات   لديهم  أن  مثل  املادي،  اهليكل  مع  تتماشى  نفسية  بنية  أساًسا 
 .(200، ص. 2009وقدرات وميول وراثية )الويسول، 

بعد ذلك، شكل أبراهام ماسلو نظرية لالحتياجات ُعرفت ابسم نظرية  
مخسة   ماسلو  يصف  النظرية  هذه  يف  مث  لالحتياجات.  اهلرمي  التسلسل 

، ص.  2009احتياجات بشرية مرتبة بطريقة هرمية أو متدرجة )الويسول ،  
(. تصف نظرية االحتياجات املتدرجة البشر على أهنم خملوقات ليست 200
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يف حالة من الرضا التام. ألن اإلحساس ابلرضا ابلنسبة للبشر هو شعور دائًما  
مؤقت فقط. إذا مت تلبية أو تلبية حاجة واحدة، فستظهر احتياجات أخرى  

 تتطلب أيًضا الرضا. يتكون التسلسل اهلرمي أو مستوى االحتياجات من:
 حتياجات الفسيولوجيةاال     .1

حتياجات األساسية، وما  االحتياجات الفسيولوجية هي أهم اال
احلياة   على  احلفاظ  إىل  احلاجة  هو  الفسيولوجية  االحتياجات  تعنيه 

(. بشكل عام، تكون االحتياجات  157، ص.  2007جسداًي )مشس،  
الفسيولوجية متوازنة، أي اجلهود املبذولة للحفاظ على توازن العناصر  

الراحة واجلنس.  املادية مثل األكل والشرب والسكر والربوتني واحلاجة إىل  
لذلك فإن االحتياجات الفسيولوجية هي اليت سيتم إشباعها أو تلبيتها  

 أوالً من قبل الفرد.
 حتياجات السالمةاال     . 2

االحتياجات   تظهر  الفسيولوجية،  االحتياجات  تلبية  بعد 
األمنية. االحتياجات الفسيولوجية واحتياجات السالمة هي يف األساس  
االحتياجات الستدامة احلياة. االحتياجات الفسيولوجية هي احتياجات  
البقاء على املدى القصري، يف حني أن احتياجات السالمة هي احتياجات  

احتياجات    (.204، ص.  2009البقاء على املدى الطويل )الويسول،  
السالمة هي احتياجات تتعلق ابلقلق واحلرية واخلوف واحلاجة إىل احلماية  

برزت احلاجة لألمن عندما    ها اليت جتعل األفراد يشعرون ابلتهديد. وغري 
كنت طفلة، على سبيل املثال يف صورة بكاء وصراخ خوفًا بسبب معاملة 
شخص ما بوقاحة أو معاملة يشعر هبا على أهنا شكل من أشكال اخلطر. 
كما حيتاج كل إنسان يف حياته دائًما إىل الشعور ابألمان، سواء منه أو  

 لشعور ابألمان الذي حيصل عليه األشخاص من حوله. ا
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 حتياجات إىل احلب واالنتماء اال    .3

عندما يتم تلبية االحتياجات الفسيولوجية واألمان نسبًيا، تظهر  
الطبقة الثالثة من االحتياجات، وهي احلاجة إىل احلب واالنتماء. احلاجة  

قامة عالقات عاطفية إىل احلب واالنتماء هي حاجة تدعو األفراد إىل إ
أو روابط عاطفية مع أفراد آخرين. ميكن التعبري عن هذه احلاجة بطرق  

(. قال  158، ص. 2007خمتلفة مثل احلب والصداقة والقرابة )مشس،  
ماسلو إن احلب عالقة صحية بني زوج من البشر تتضمن شعورًا ابالحرتام  

)ال املتبادلة  والثقة  املتبادل  واالحرتام  ،  املتبادل  ص.  2009ويسول   ،
تتضمن احلاجة إىل احلب إعطاء املودة وتلقيها. عندما ال يتم    (.205

تلبية هذه احلاجة بشكل صحيح ، يفقد الشخص الكثري من األصدقاء  
 (77، ص.  2017)ماسلو يف ترمجة فوائد وموفور،  والشركاء واملقربني منه  

 حتياجات إىل احرتام الذاتاال  .4

احلاجة إىل احلب واالنتماء، فسنبحث عن احرتام إذا مت تلبية  
 الذات. يف هذه احلاجة، ينقسم ماسلو إىل قسمني:

احرتام الذات الذي يشمل القوة واإلتقان واإلجناز واالستقاللية والثقة   .1
وحتدايت  مهام  إتقان  على  وقادرًا  مستحًقا  يكون  حبيث  ابلنفس، 

 احلياة. 

ن )احرتام اآلخرين( هو حاجتنا إىل  احلصول على االحرتام من اآلخري .2
واالهتمام   والشرف  والشهرة  املكانة  إىل  واحلاجة   ، اآلخرين  احرتام 

  (.206: 2009والقبول والتقدير )الويسول ، 
 حتقيق الذات   .5

تلبية   بعد  األفراد  هبا  يقوم  اليت  الذاتية  اإلمكاانت  تعظيم  هو 
مستوايت   من  األخري  املستوى  هو  وهذا  األخرى.  االحتياجات 
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االحتياجات اليت شكلها ماسلو. هذه احلاجة ستزداد كلما طورانها. مث  
هذه   ابستمرار.  البشر  إمكاانت  إدراك  يف  الرغبة  احلاجة  هذه  تشمل 

كون مثالًيا وأن جتعلك شخًصا حقيقًيا. لذلك  احلاجة هي مسألة أن ت
 يسمى هذا حتقيق الذات. 
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 الفصل الثالث 
 منهج البحث

 
يعترب أسلوب البحث من أهم خطوات البحث يف املصنف األديب. ألن 
هذه طريقة للحصول على البياانت اليت سيتم استخدامها، وهتدف إىل جعل  

يتم   البحثي  النشاط  من  هذا  قدر  أقصى  على  للحصول  وموجهة  بعقالنية 
 النتائج. 

 نوع البحث .أ
البحث   الذي يستخدم طرق  النوعي  البحث  البحث ضمن  يدخل هذا 

. لذلك، يركز الباحث على هيكل اخللفية وصفًيا، أي وصف  الكيفي والوصفي
البحث  يفسر  املوجودة.  احلقائق  على  بناًء  البحث  البحث كائنات  موضوع 

املتعلقة مبوقف حيدث، والسلوك واآلراء اليت    كيفيالوصفي ال البياانت  وخيرب 
حتدث يف اجملتمع، والصراع بني ظرفني أو أكثر، والعالقة بني املتغريات، والتأثري  

 على الظروف وغريها. 

 
 مصدر البياانت .ب

 هناك نوعان من مصادر البياانت املستخدمة يف هذه الدراسة ومها:  

 األساسية مصادر البياانت  .أ
مصدر البياانت املستخدم يف هذه الدراسة هو القصة القصرية أما  

 . 2012واليت نشرهتا شركة هنداوي عام  "نعمان" لكامل الكيالين
 نوية امصادر البياانت الث   .ب 



19 
 

 

العلمية  واجملالت  الكتب  من  هذا  الثانوي  البياانت  مصدر  أييت 
مصادر البياانت الثانوية يف هذه  أما  واحملفوظات والواثئق الرمسية وغريها.  

 الدراسة هي الكتب واجملالت ذات الصلة مبوضوع البحث.
 

 ج. طريقة مجع البياانت
استخدمها الباحث  يف هذا البحث، كانت تقنية مجع البياانت اليت     

القراءة،   عملية  إجراء  وبعد  املالحظات.  وتدوين  القراءة  تقنيات  شكل  يف 
الباحث تقنيات تدوين املالحظات. تقنية تدوين املالحظات هي  استخدم 
تقنية متقدمة يتم تنفيذها بعد تقنية القراءة. اخلطوات اليت اختذها الباحث يف  

 :تقنيات مجع البياانت، على النحو التايل
 قرأ الباحث بدقّة حمتوايت القصة القصرية "نعمان" لكامل الكيالين.  أ.

ب. وقام الباحث برتمجة القصة القصرية "نعمان" لكامل الكيالين إىل اللغة  
 اإلندونيسية. 

 القصة القصرية "نعمان" لكامل الكيالين ابلتفصيل.الباحث ج. تفهم 
  ة األدبي  السكولوجيةقرأ الباحث ويفهم النظرية اليت مت اختيارها، وهي نظرية    د.  

 وفًقا ألبراهام ماسلو.
ه. قام الباحث بتسجيل مجيع البياانت اليت مجعت من القصة القصرية ذات 

 الصلة ابلبحث.

 البياانت اليت مت مجعها كمواد مرجعية لتحليل البياانت.  الباحث و. استخدم
 

 ليل البياانتد. طريقة حت
البياانت وفرزها  ا   البياانت لتسهيل تنظيم  الباحث تقنيات حتليل  ستخدم 

إىل أمناط وفئات ووحدات وصف أساسية حبيث يسهل فهم البياانت. ميكن  
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إجراء حتليل البياانت الفنية بثالث طرق، وهي تقليل البياانت، وعرض البياانت،  
 تايل: واستخالص أو التحقق من البياانت. وتفسري ذلك على النحو ال

 أ. تقليل البياانت 

 طوات تقليل البياانت اليت يقوم هبا الباحث وهي: اخل
متغريات كائن ا .1 على  بناًء  ويلخصها  املطلوبة  البياانت  الباحث  ختار 

 البحث.
 صنف الباحث البياانت بشكل عام بناًء على النظرية املستخدمة. .2
 ملوضوع البحث. صف الباحث البياانت اليت مت احلصول عليها وفًقا و  .3

 ب. عرض البياانت 

 :فيما يلي خطوات عرض البياانت اليت يقوم هبا الباحث
بدقة  اق .1 البحث  مبوضوع  املتعلقة  البياانت  وتصنيف  بفحص  الباحث  م 

 وبطريقة صحيحة.

 قدم الباحث البياانت اليت مت جتميعها يف نظام معني. .2

 ج. استخالص النتائج 

ة يف حتليل البياانت. واليت هتدف إىل  استخالص النتائج هو املرحلة األخري 
 استنتاج نتائج إدارة البياانت اليت مت احلصول عليها. واخلطوات هي كما يلي:

عملية   .1 خالل  عليها  احلصول  مت  اليت  البياانت  مبراجعة  الباحث  قام 
 البحث.

 ستخلص الباحث استنتاجات حسب موضوع البحث.ا .2
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 الرابع الفصل 
 عرض البياانت وحتليلها 

 القصة القصرية .أ
سيناقش الباحث شكل الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية    بحثال  اهذ

براهام ماسلو. لذلك، سيشرح الباحث أوالً األشكال أمن خالل النظرية اليت طرحها  
اهلرمية لالحتياجات اليت متتلكها الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية، مث يصف  

القصة القصرية "نعمان"   .الباحث الشخصية الرئيسية للشخصية على وجه التحديد
والواقع  احلياة  قيم  وفيه  اإلنسان  حياة  واقع  تصف  اليت  الكيالين  لكامل 

هذه القصة القصرية حتكي عن شخصية رئيسية امسها نعمان. إنه خياط  اإلنساين.
سبيل املثال مثل قتل سبعة جيد وذكي وحيتاج متاًما مثل اإلنسان احلقيقي، على  

ذابب بضربة واحدة. سعيد للغاية لدرجة أنه كتب على حزامه عبارة "ضربة واحدة  
ميكن أن تقتل سبعة". يتم تضمني هذا يف فئة احتياجات احرتام الذات اليت تظهر 
النعمان   قرر  ذلك  وبسبب  النعمان.  الرئيسية  الشخصية  من  الذات  واحرتام  قوة 

ومرة يف طريقه دخل نعمان غابة مث قابل  لنشر خرب انتصاره.   االنتقال من بالده
عمالقًا وكان العمالق ينوي قتله. ذكي جًدا، علم هذا النعمان أن العمالق أراد 

 قتله.
امسه    القصةهذه    دمه  ينزف  مصري  نعمان كتبها كاتب  بعنوان  القصرية 

ورًا يف عصره. يُطلق مل الكيالين. مل يكن كاتًبا فحسب، بل كان أيًضا كاتًبا مشهاك
مل الكيالين أيًضا لقب رائد أدب األطفال يف الوطن العريب، وذلك بسبب اعلى ك

الكيالين يف   ولد كامل  الغالب.  األطفال يف  تستهدف  اليت  الشهرية   20أعماله 
 . 1959أكتوبر  9وتويف يف  1897أكتوبر 
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الكيالين  شخصية الشخص الرئيسي يف القصة القصرية "نعمان" لكامل  .ب
 ابملنظور أبراهام ماسلو 

الرئيسي،   الشخص  شخصية  الباحث  سيصف  املشكلة،  هذه  صياغة  يف 
فالشخصية عنصر أساسي يف كل فرد، سواء يف احلياة الواقعية أو الشخصيات يف 

البيئية، إما اخلربة يف شكل اخلياليةالقصص   الشخصية ابجلوانب  تتأثر  . ميكن أن 
 التنشئة االجتماعية أو العالقات بني البشر.االستيعاب أو 

يف هذه القصة القصرية يُروى أن النعمان خياط، وله شخصية جيدة جًدا،  
وميكننا أن نرى من االقتباس يف القصة عندما كانت هناك امرأة عجوز كانت تبيع  

 عسلها، مث اشرتاه نعمان. ويدل على أن النعمان إنسان طيب.  
ا اليت  للنظرية  تكون  وفًقا  عندما  الشخصية  رؤية  ميكن  الباحث،  ستخدمها 

للشخصية الرئيسية. النعمان له احتياجات فسيولوجية مثل احلاجة    احتياجات هناك  
إىل األكل والراحة، وهذا يدل على أن النعمان له طبيعة بشرية حتتاج إىل األكل 

األمان من عالوة على ذلك، يف هذه القصة القصرية، حيتاج النعمان إىل    .والراحة
خالل إظهار موقف جيعله آمًنا، كما أن احلاجة إىل األمان اليت يتمتع هبا النعمان  
هي جزء من شخصيته اإلنسانية. مث احلاجة إىل احلب واالنتماء، ففي هذه القصة  
القصرية حيتاج النعمان إىل احلب واالنتماء مثل زواج نعمان من امرأة ألن الزواج جزء 

حي اليت  احلاجات  عادة.من  اإلنسان  الشخصية   تاجها  النعمان  أن  التايل  والشيء 
الرئيسية لديها حاجة لتقدير الذات مبا يف ذلك شخصية النعمان الذكية والشجاعة 
أيًضا  هو  نعمان  الذات،  حتقيق  وأخريًا  والتحدايت.  العقبات  مواجهة  واهلدوء يف 

يريد أيًضا أن يُظهر  شخص يريد دائًما استخدام مواهبه وإمكاانته على أكمل وجه و 
للجميع مواهبه وإمكاانته. إن حتقيق الذات هو أيًضا جزء من الشخصية اليت ميتلكها  
البشر. وكل هذه االحتياجات مرتبة يف تسلسل هرمي شكله أبراهام ماسلو. سيتم 

 شرح هذا التسلسل اهلرمي يف صياغة املشكلة التالية. 
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يسية يف القصة القصرية "نعمان"  التسلسل اهلرمي الحتياجات الشخصيات الرئ .ج

 حسب نظرية أبراهام ماسلو.
ال تستطيع هذه النظرية حتليل اإلنسان كله فحسب، بل ميكنها أيًضا حتليل 

يف القصص اخليالية. من خالل هذه النظرية ميكننا معرفة الشخصيات  الشخصيات 
لذلك   يف األعمال األدبية مثل تلك املوجودة يف الرواايت واألفالم والقصص القصرية.

مان  عيقوم الباحث بتحليل التسلسل اهلرمي الحتياجات الشخصية الرئيسية، أي ن
الف االحتياجات  أي  األساسية،  االحتياجات  حيث  ألعلى من  سيولوجية 

االحتياجات، وهي حتقيق الذات. ومن بني كل هذه احلاجات، هناك ابلتأكيد يف 
كل فرد، خاصة احلاجات األساسية، أي احلاجات الفسيولوجية. سيتم وصف هذه  

 االحتياجات على النحو التايل:  
 حتياجات الفسيولوجيةاال .1

الفسيولوجية اليت حيتاجها األفراد كما مت توضيحه ونعلم أن االحتياجات  
املعادن  وخمتلف  والكالسيوم  والربوتني  واألكسجني  املاء  إىل  احلاجة  هي 
والفيتامينات. مث يشمل أيًضا احتياجات درجة حرارة اهلواء، واحلركة، والراحة  
الفسيولوجية   ابالحتياجات  يتعلق  فيما  مث  الرباز.  إزالة  حيث  من  وأيًضا 

ميكننا أن نرى من السلوك الناتج عن احملادثة أو السرد  للشخصية الرئيسية،  
 الوارد يف القصة القصرية مثل:

 أكل   .أ
اإلنسان  يشبع  أن  وجيب  اإلنسان،  احتياجات  أبسط  هو  األكل 
تلبية   أيًضا  وميكن  البشرية  احلياة  ديناميكيات  تستمر  حىت  األكل، 

األخرى االحتياجات    .االحتياجات  التايل  االقتباس  يصف 
 :لكامل الكيالين "نعمان "الفسيولوجية يف القصة القصرية 
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إىل   –وملا اشرتى العسل من العجوز وضعه يف رغيفه وتركه  

 ( 6)صفحة    ليأكله بعد أن يفرغ من عمله.   –جانبه  
 

يصف مقتطف النص أن شخصية رئيسية ُتدعى نعمان لديها  
سرد يتم  فسيولوجية،  نعمان  حاجة  يسمع  عندما  االقتباس  يف  ها 

كلمات امرأة عجوز تقول "هل تتذكر شخًصا يشرتي العسل ابملال 
مث يشعر فرحة من شهي العسل؟"، مث اندى عليه النعمان بصوت عال 
"تعايل إىل جانيب أيتها العجوز الطيبة، أعطين العسل مث سأدفع بنصف  

جينة اخلبز، وترك  جنيه". مث وضع النعمان العسل الذي اشرتاه يف ع
العسل لينعم به بعد أن أهنى النعمان عمله. من هناك، ميكننا أن نرى  

 أين توجد االحتياجات الفسيولوجية لنعمان، الشخصية الرئيسية. 
 

فأخذ معه قطعة من اجلنب لتكون زاده )أي: طعامه( يف 
  (9)صفحة   رحلته.

 
احتياجات فسيولوجية يوضح االقتباس التايل أن النعمان يظهر  

من خالل إحضار قطع اجلنب إلضافتها إىل طعامه، وهناك ميكننا أن  
ألنه إذا مل حيضر النعمان   نرى أن نعمان لديه احتياجات فسيولوجية. 

 قطعة اجلنب هذه، فلن يتمكن نعمان من إضافتها إىل طعامه. 
 

 ( 9)صفحة  .  وملا جاء وقت األكل أكال
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النعمان لديه احتياجات فسيولوجية. إبظهار  يوضح االقتباس أن  
أن النعمان وقت األكل أيكل النعمان. ألن األكل هو االستتباب،  

 أي حماولة للحفاظ على توازن العناصر املادية. 
 

االحتياجات  من  ابلكامل  متضمنة  أعاله  االقتباسات 
للشخصية   الفسيولوجية  االحتياجات  تغطي  ألهنا  الفسيولوجية، 

من احلاجات الفسيولوجية لإلنسان أن أيكل،    ل األكل.الرئيسية مث
القول  الفيزايئية ألنه متماثل. ميكن  العناصر  توازن  فهو حيافظ على 
يف   يدخل  األكل  ألن  بشرية،  شخصية  مسة  األكل  أن  أيًضا 
إذن   احلركة.  عن  أبًدا  يتوقف  ولن  البشرية  احلياة  ديناميكيات 

ت األساسية لالحتياجات  فاالحتياجات الفسيولوجية هي أهم احلاجا
 األخرى.

 راحة /نوم .ب
نوم لن تنجح  الفسيولوجية. بدون  النوم هو أحد االحتياجات 
ديناميات احلياة البشرية. لذلك فالنوم طبيعة وشخصية بشرية جيب  
إشباعها. يصف االقتباس التايل االحتياجات الفسيولوجية يف القصة  

 القصرية "نعمان" لكامل الكيالين:
 

 ( 9)صفحة .  كل منهما إىل فراشه ليناممث ذهب  
 

كما يوضح االقتباس أن لدى النعمان حاجة فسيولوجية تتمثل  
ألن النوم أو الراحة هي احلاجة الرئيسية من بني   .يف النوم أو الراحة

توازن   على  احلفاظ  جهود  وكذلك  األخرى.  الفردية  االحتياجات 
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جات الفسيولوجية، فلن  العناصر املادية. إذا مل يتم تلبية هذه االحتيا
 .تنشأ احتياجات أخرى

 
 (9)صفحة  .  فغلبه النعاس فنام

 
يصف االقتباس أن الشخصية الرئيسية النعمان لديها احتياجات 
فسيولوجية، أي عندما يشعر النعمان ابلنعاس، يسرتيح النعمان للنوم 

 حىت يتم تلبية احتياجات النعمان الفسيولوجية. 
 

االقتباسات أعاله يف االحتياجات الفسيولوجية ، ألن  يتم تضمني  
هذه االقتباسات تغطي احتياجات الشخصية الرئيسية يف شكل النوم.  
اهلدف أيًضا هو احلفاظ على عناصر توازن اجلسم مثل األكل وكذلك 

 االستتباب. 

 

 حتياجات السالمة اال .2
لتالية  مث عندما يتم تلبية االحتياجات الفسيولوجية، تظهر احلاجة ا

اليت ميتلكها النعمان الشخصية الرئيسية، وهي احلاجة إىل األمان. احلاجة 
مع  والفرق  احلياة.  على  احلفاظ  إىل  احلاجة  األساس  يف  هي  األمن  إىل 
االحتياجات الفسيولوجية هو أن االحتياجات الفسيولوجية هي احتياجات 

حتياجات البقاء  البقاء على املدى القصري بينما االحتياجات األمنية هي ا
على املدى الطويل. احلاجة إىل اإلحساس ابألمن الوارد يف احلديث أو السرد  

 للقصة القصرية هي كما يلي:
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 الغضب .أ
يتم تضمني الغضب يف التسلسل اهلرمي لالحتياجات يف شكل  
يهدف إىل حتذير   السلوك  الغضب هو منط من  احلاجة إىل األمن. 

التهديد. ميكن رؤية التعبري اخلارجي عن الغضب املتنمر إليقاف سلوك  
يف شكل امشئزاز ولغة جسد واستجاابت نفسية وبعض أعمال العدوان 

وفيما يلي اقتباس يشرح احلاجة إىل األمن يف القصة القصرية   .العام
 :لكامل الكيالين  "نعمان"

 
رغيفه،  على  يتهافت  الذابب  رأى  الزمن  من  قليل  وبعد 

وقال غاضبا،  أيها فنشه  طعامي  إىل  دعاك  الذي  ))ما   :
الذابب اجلريء؟ لك الويل إذا عدت إىل ذلك.(( ولكن 
متوعدا:  له  وقال  فاشتد غضبه  رغيفه،  إىل  عاد  الذابب 

 ( 6)صفحة   ))ال بد من عقابك على تطفلك((.
 

الرئيسية   الشخصية  النعمان  أن  أعاله  األول  االقتباس  يوضح 
األمن من خالل   الذابب حباجة إىل  الغضب من سرب من  إظهار 

وهذا جيعل النعمان   الذي جيرؤ على سرب عجينة اخلبز اخلاصة به.
يقسم إذا عادت الذاببة هلكت. واتضح أن سرب الذابب عاد ابلفعل  

 وأاثر غضب النعمان. 
 

 (6)صفحة . واشتد به الغيظ، فضربه فقتل منه سبعة
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الشخصية   "نعمان"  الثاين  االقتباس  حًقا  ويف  غاضبة  الرئيسية 
وتقاتل بضرب سرب من الذابب بضربة واحدة. ويظهر احلاجة إىل  
 احرتام الذات اليت تشمل القوة واإلتقان وإتقان مهام وحتدايت احلياة.

 

تصف االقتباسات أعاله احلاجة إىل األمن على شكل غضب. 
هذه األفعال هي أشياء طبيعية يشعر هبا اإلنسان بشكل عام وهي  
وطبيعية   أساسية  عاطفة  هو  الغضب  اإلنسان.  شخصية  من  جزء 
وانضجة خيتربها مجيع البشر وله قيم وظيفية مثل الشعور ابألمان من 

 .أجل البقاء

 احتمى  .ب

هناك دوافع كثرية للتعبري تنبع من احلاجة إىل األمن، وهي اللجوء 
أو عن  النفس  ينفصل عن  اللجوء، سواء كان إحساًسا ابألمن  إىل 

بقاء  اآل ينجح  لن  ابألمان،  شعور  خللق  احلماية  غياب  يف  خرين. 
االقتباس التايل يوضح احلاجة إىل األمن يف القصة القصرية   اإلنسان.

 "نعمان" لكامل الكيالين: 
 

وأدرك نعمان بدكائه أن العمالق ينوي قتله، فاختفى حتت 
 ( 9)صفحة .  السرير

 
الذي   الذكاء  بفضل  التايل  االقتباس  يف  الشخصية  مث  متتلكه 

الرئيسية حىت يعلم أن العمالق سيقتله. لذلك أظهر النعمان احلاجة  
 .لألمن ابالختباء حتت السرير حىت ال يقتل العمالق
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يتضمن االقتباس أعاله أحد االحتياجات األمنية اليت حيتاجها  
املتجر الرئيسي، وهي اللجوء إىل املأوى. هذا العمل هو إحدى مسات 
وإذا كان   ابألمان.  إحساًسا  وختلق  البشر  يف  املوجودة  الشخصية 
البشر، فيجب حتقيق   اللجوء ميكن أن خيلق إحساًسا ابألمان لدى 
ذلك، واهلدف هو بقاء اإلنسان. بسبب هذه احلاجة لألمن للدفاع 

 على املدى الطويل.
 

 حتياجات إىل احلب واالنتماءاال .3
للحب واالنتماء إىل الشخصية الرئيسية بعد  مث بعد ذلك احلاجة التالية  

تلبية االحتياجات السابقة وهي احلاجة إىل األمان. وأما احلاجة إىل احلب  
 :واالنتماء فيمكننا رؤيتها من مقتطف احملادثة أو السرد كالتايل

 الزواج .أ
شكل احلاجة إىل احلب ووجود الكثري منهم هو الزواج. جيب تنفيذ 

البقاء. والزواج هو طابع إنساين. ألن كل فرد   هذا اإلجراء ملزيد من
  حيتاج إىل أصدقاء وحميب وأطفال وأنواع من العالقات املرتبطة ابملشاعر. 

التايل يصف احلاجة إىل احلب واالنتماء يف القصة القصرية  االقتباس 
 مل الكيالين: ا"نعمان" لك

 
 ( 13)صفحة  .  وبعد أايم قليلة تزوج نعمان من األمرية

 
الشخصية  يصف   إىل  واالنتماء  احلب  إىل  احلاجة  االقتباس 

تزوج  النعمان  أن  إظهار  خالل  من  النعمان،  وهي  الرئيسية، 
ألن هذه احلاجة ال تزال مهمة    .اإلمرباطورة، األمرية اليت وعدها امللك 

طوال احلياة. أن تكون حمبواًب ومقبواًل هو الطريق إىل مشاعر صحية 
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فإن وإال  ابالهتمام،  والفراغ وجديرة  العبث  إىل  يؤدي  حب  بدون  ه 
  .والغضب

 

شكل   يف  واالنتماء  احلب  إىل  احلاجة  أعاله  االقتباس  يتضمن 
أتيت   مث  ابلوحدة،  يشعر  إنسان  ألن كل  الفعل  هذا  الزواج. حيدث 
احلاجة للحب واالنتماء، أي احلاجة إىل األصدقاء والعشاق واألوالد 

 وشيء متعلق ابملشاعر.
 

 حتياجات إىل احرتام الذاتاال .4
بعد تلبية احتياجات احلب واالنتماء، تظهر احلاجة إىل احرتام الذات 
من   نوعني  إىل  ينقسم  احلاجة  هذه  يف  الرئيسية.  الشخصية  النعمان،  يف 
االحتياجات، ومها االحتياجات الضعيفة والقوية. الشكل الضعيف عندما 

ج إىل التمجيد، حيتاج إىل االحرتام حنتاج إىل مكانة، حيتاج إىل التقدير، حيتا 
والتقدير وحيتاج إىل االهتمام، بينما يتضمن الشكل القوي الثقة ابلنفس،  
احلياة   مهام  إتقان  على  والقدرة  واالستقاللية،  واإلجناز،  واإلتقان، 
النعمان،   لدى  الذات  احرتام  إىل  احلاجة  مالحظة  ميكن  والتحدايت. 

 أو رواايت احملادثة التالية: الشخصية الرئيسية، من اقتباسات 
 شهرة .أ

الشهرة أو الشعبية هي الشهرة املتوقعة واليت غالًبا ما يسعى إليها 
البشر بشكل عام من أجل املكانة االجتماعية. مع الشهرة، سيكون  
يشعر  الشخص  وجيعل  اآلخرين  نظر  يف  احرتاًما  أكثر  الشخص 

احرتام الذات يف القصة االقتباس التايل يوضح احلاجة إىل    بتحسن.
 القصرية "نعمان" لكميل الكيالين:
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تقتل  واحدة  النادرة! ضربة  للشجاعة  ))اي  قائال:  فصاح 
هبذا  ليتحدثوا  ذلك  الناس  يعلم  أن  بد  ال  سبعة؟ 

 ( 6)صفحة .  االنتصار!((
 

يوضح االقتباس أن الشخصية الرئيسية النعمان تظهر احلاجة إىل 
ذابابت ومات الذابابت    7عندما ضرب النعمان  احرتام الذات، أي  

  السبعة، عندها يريد نعمان أن يعرف كل البشر ما يشعر به على حق
احرتامه   اآلن. يتم  أن  يف  الرئيسية  الشخصية  رغبة  على  يدل  وهذا 

وتقديره، حبيث يتضمن ذلك احلاجة إىل احرتام الذات الذي حيرتمه  
 خرين. اآلخرون، أي احلصول على التقدير من اآل

 
))من  ساخرا:  وأجابه  احتقار،  نظرة  العمالق  إليه  فنظر 
أنت أيها الضعيف القزم )أي: القصرية(؟ ومن جاء بك 
هذا  إىل  ))انظر  مبتسما:  نعمان  له  فقال  هنا؟((.  إىل 
احلزام، وإقرأ ما عليه، تعرف من أان!(( فدهش العمالق 

 وبني نفسه.من شجاعته، وأراد أن خيترب قوته، ويوازن بينه  
 ( 7)صفحة  

 
يصف االقتباس األول الشخصية الرئيسية املسماة النعمان واليت  
تظهر احلاجة إىل احرتام الذات، فعندما يقابل عمالقًا، ينظر العمالق  

حلسن احلظ، تتمتع الشخصية الرئيسية   .إىل نعمان ويسأله بنربة ازدراء
مان يشعر ابخلوف.  النعمان بذكاء وثقة عالية للغاية حبيث ال جتعل نع

حىت بثقة ابتسم نعمان وهو جييب "انظر إىل حزامي واقرأ ما يف حزامي 
صدمت هذه الكلمات العمالق حىت أراد العمالق    فتعرف من أان".

وهذا الوصف يوضح  اختبار قوته وقياس مدى قوته بني النعمان وبينه.  
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صول  احلاجة إىل احرتام الذات يف شكل احرتام من اآلخرين، أي احل
 على تقدير اآلخرين.

 
مث طلب إىل نعمان أن يفعل مثل فعله، فأجابه ساخرا: 

 –))أهذا مبلغ قوتك؟(( مث أخرج من جيبه قطعة اجلنب  
وعصرها فتساقط  – وهو يوهم العمالق أهنا حجر صلب 

ماؤها، وقال له هازائ: ))أيف قدرتك أنت أن تعصر احلجر 
 ( 7)صفحة  .  فيتساقط منه املاء؟((

 
االقتباس التايل، يوصف أن النعمان يظهر احلاجة إىل احرتام  يف  

فعله   ما  مثل  شيء  لفعل  حتداًي  النعمان  يواجه  عندما  أي  الذات، 
 العمالق، وهو اإلمساك بصخرة صلبة جًدا مث تكسري احلجر هبا. يده.

مرة أخرى بذكائه، مث أخرج النعمان قطعة من اجلنب من جيبه وأعطى 
لو أن ما كان حيمله النعمان كان حجرًا صلًبا، مث   انطباًعا خاطًئا كما 

قام النعمان بعصر قطعة اجلنب حىت ماء الزبدة. سقطت قطعة اجلنب. 
هل أنت قادر على فعل ما "وهبذا سخر النعمان من العمالق بقوله  

العمالق.  "فعلته غضب  أاثرت  الكلمات  هذه  هي  ،  احلادثة  هذه 
الشخصية الرئيسية يف شكل احرتام من حاجة إىل احرتام الذات لدى  

 اآلخرين.
 

فاغتاظ منه العمالق، وأمسك حبجر اخر ورمى به، فغاب 
يف الفضاء مث عاد إىل األرض. فأخرج نعمان العصفور من 
الفضاء، فطار العصفور حىت غاب  جيبه، وقذف به يف 
عن األنظار ومل يهو إىل األرض. فقال له نعمان ساخرا: 
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. إىل األرض، أما حجري فلن يعود!(())لقد عاد حجرك 
 ( 8-7)صفحة  

 
لدى  الذات  احرتام  إىل  احلاجة  الثالث  االقتباس  يصف  مث 
الشخصية الرئيسية من خالل إظهار جانب الثقة ابلنفس والقدرة على 

عندما غضب العمالق مرة أخرى من   السيطرة على حتدايت احلياة.
النعمان مرة أخرى أبخذ حجر آخر،  نعمان، أراد العمالق اختبار قوة  

مث رميها حىت اختفى احلجر يف مكان مفتوح حىت سقط احلجر على  
األرض. فما فعله النعمان هو إخراج عصفور من جيبه، وكرر األمر 
السابق وهو أن يعطي انطباًعا خاطًئا أن ما أخرجه النعمان صخرة  

ر ومل يسقط على مث ألقى به النعمان فابتعد العصفور عن األنظا صلبة.
األرض مرة أخرى. مث قال نعمان بنربة ساخرة: "إن حجرك قد عاد  

هذا جعل العمالقة   إىل األرض وحجري لن يعود أبًدا إىل األرض". 
مندهشني من قوة ومهارة النعمان. وهذه حاجة لتقدير الذات متتلكها  

 الشخصية الرئيسية يف شكل احرتام الذات، أي احرتام الذات.
 

فابتسم نعمان وقال للملك: ))مرين أذهب إليهما وحدي، 
 ( 9)صفحة .  وأجئك هبما أسريين.((

 
يصف االقتباس التايل الشخصية الرئيسية اليت تظهر احلاجة إىل  

. يف ذلك الوقت كان امللك احرتام الذات من خالل إظهار شجاعته
قد وعد بنعمان مبنصب وسوف تتزوجها ابنة امللك، إذا متكن من قتل 

امللك.  2 أعداء  الذات   من  احرتام  احلاجة إىل  النعمان هو  فعله  ما 
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هبدف احلصول على التكرمي والشهرة والتقدير، ويشمل ذلك احرتام 
 اآلخرين، أي احلصول على التقدير من اآلخرين.

 
أخر نعمان عن تلبية طلبها. وملا جاء الليل أدخلوه فلم يت

 ( 13)صفحة .  إىل الدب املفرتس
. 

يف االقتباس، ُتظهر الشخصية الرئيسية جانب احلاجة إىل احرتام 
امللك   أراد  عندما  والتقدير.  الشرف  على  احلصول  أجل  الذات من 

النعمان بعد إثبات شجاعة  النعمان مل يكن خائفا وال حىت  . لكن 
فوات األوان لتلبية طلب رفيق امللك. وهذا يشمل احلاجة إىل احرتام  
 الذات من اآلخرين، أي احلصول على االحرتام والتقدير من اآلخرين. 

 
فذهب نعمان إىل الغابة ليال، وحفر يف أرضها حفرة كبرية 

ابحلشائش. ومل يكد ابلقرب من مأوى اخلنزير، مث غطاها  
)صفحة .  اخلنزير الشرس مير على احلفرة حىت تردى فيها

12 ) 
 

يصف االقتباس الشخصية الرئيسية اليت تظهر احلاجة إىل احرتام 
يكن  مل  الغابة،  يف  بري  خنزير  إبخضاع  نعمان  أمر  عندما  الذات. 
مضطرًا للرد بقوة جسده. ولكن كان يكفي النعمان أن يصنع حفرة  

قرب من مسكن اخلنزير مث يغطيه ابلعشب، وهذا وحده جعل  كبرية ابل
اخلنزير يسقط يف احلفرة ومن مث كان من السهل على النعمان غزوها.  
جعلت هذه احلادثة امللك مندهشا ودهشا للغاية. لذا فإن هذا يشمل 

 احلاجة إىل احرتام الذات الواردة يف الشخصية الرئيسية.
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ه فأس حادة وحبل متني، مث ذهب نعمان إىل الغابة، ومع

قرانه يف  فنشب  الشجرة،  ونطح  منه،  اهلائج  الثور  فرأى 
جذعها، ومل يستطع أن خيرجهما منها، فأسرع إليه نعمان، 
امللك.  إىل  وقاده  بفأسه،  قرنيه  وكسر  ابحلبل،   فربطه 

 ( 11)صفحة  
 

يصف االقتباس النعمان الشخصية الرئيسية اليت تظهر احلاجة إىل  
الذات، عندما أمر امللك نعمان إبخضاع ثور هائج، أحضر  احرتام  

. عندما وصلوا إىل الغابة،  النعمان فقط فأًسا حاًدا وحباًل قواًي للغاية 
النعمان على  الثور نعمان وطارده على الفور بسرعة، مث صعد  رأى 
شجرة وأاثر غضب الثور، فقام الثور بنطح شجرة وجعل قرون الثور 

. مث ربط النعمان الثور بسهولة وكسر قرنيه تدخل يف جذع الشجرة
بفأس وقاده أمام امللك. وهذا يشمل احلاجة إىل احرتام الذات لدى 
السيطرة  القوة والقدرة على  النعمان، أي إظهار  الرئيسية  الشخصية 

 على حتدايت احلياة.
يتم تضمني االقتباسات أعاله يف احلاجة إىل احرتام الذات ألن 

يعة وشخصية الشخصية الرئيسية يف شكل الشهرة. االقتباس يوضح طب 
عندما تنشأ حاجة اإلنسان إىل احرتام الذات، هناك عدة أشكال يتم  
التعبري عنها، أحدها هو احلاجة إىل الشهرة. وجيب إشباع احلاجة إىل 
مشاعر   خيلق  الذات  احرتام  إىل  احلاجة  إشباع  ألن  الذات  احرتام 

الذات ومشاعر الفائدة واألمهية يف ومواقف من الثقة ابلنفس وتقدير  
 العامل.
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 الذات  حتقيق .5
مث آخر االحتياجات اليت شكلها أبراهام ماسلو هو حتقيق الذات.  
لذلك جيب أن يكون لكل فرد أو شخصية يف القصة القصرية حتقيق ذايت.  

 يكون حتقيق الذات للشخصية الرئيسية كما يلي: 
 

فأطاع نعمان أمر امللك، وذهب مع اجلند إىل الغابة، فأمر 
 ( 10)صفحة   إليهمجنوده أن يبقوا يف أماكنهم حىت يعود  

 
وابلتحديد   الرئيسية،  للشخصية  الذات  حتقيق  االقتباس  يصف 
ذهب  عندما  امللك.  أمام  الكاملة  إمكاانته  إظهار  يريد  الذي  النعمان، 

اجلنود الذين أرسلهم امللك ملرافقة نعمان لقهر عدوين النعمان إىل الغابة مع  
مث ما فعله النعمان هو إخبار اجلنود ابلبقاء يف أماكنهم حىت عاد   .للملك 

 بعد قهر العدوين مبفرده.
 

فقال له نعمان مفتخرا: ))لقد قتلت سبعة بضربة واحدة، 
جسمي.  من  شعرة  ميسا  أن  غري  من  عمالقني  وصرعت 

 ( 11)صفحة   شيئا؟((.  فكيف أخشى بعد ذلك 
 

يوضح االقتباس أن النعمان الشخصية الرئيسية قد أدركت نفسها من 
خالل إظهار شجاعته، عندما طلب منه امللك مرة أخرى إخضاع ثور هائج  

بنربة متغطرسة قال نعمان كيف سأكون خائًفا عندما    .كان موجوًدا يف الغابة
بضربة واحدة وأخضعت عمالقني بسهولة دون أن يلمس    7قتلت ابلفعل  

وجسمهم شعرهم  استخدام    .أحد  يريد  الذي  الذات  حتقيق  هو  هذا 
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إمكانياته   إظهار كل  ويريد  والقدرات.  املواهب  الكاملة جلميع  اإلمكاانت 
 . أمام امللك 

 

االقتباسات أعاله حتقيق الذات الذي يتضمن الرغبة يف إدراك  تتضمن  
إمكاانت املرء ابستمرار، فضالً عن الرغبة يف أن تصبح ما ميكنك أن تكونه.  
وردت يف الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية "نعمان" لكامل الكيالين.  

ة حتقيق املشكلة هي أن تكون إنسااًن حقيقًيا ومثالًيا. لذلك تسمى هذه احلاج
 الذات.
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 اخلالصة  .أ
"نعمان"   القصرية  القصة  يف  الرئيسية  الشخصيات  بياانت  حتليل  على  بناًء 

 ، توصل الباحث إىل استنتاجني على النحو التايل:بحثال الكامل الكيالين يف هذ
أن   .1 األول  القصرية  النتائج  القصة  الباحثون  يف  وجد  لكامل كيالين،  "نعمان" 

الشخصية الرئيسية اليت مت حتليلها ابستخدام نظرية أبراهام ماسلو، وهي شخصية 
نعمان الشخصية اليت تتمتع بشخصية جيدة، وذكية، وحتب املساعدة، و كما  

 تواجه عقبة.  أنه هادئ وواثق يف عمله
ل .2 النعمان  أن  الباحث  استنتج  الثاين،  االستنتاج  من  مث  احتياجات،  ديه 

أي يف شكل احتياجات فسيولوجية،   .االحتياجات الفسيولوجية إىل حتقيق الذات 
احرتام  واحتياجات  واالنتماء،  احلب  إىل  واحتياجات  السالمة،  واحتياجات 

 الذات، وآخر حتقيق للذات.
 التوصيات  .ب

القصة   يف  الرئيسية  الشخصيات  مناقشة  يف  البحث  هذا  من  االنتهاء  بعد 
الكيالين بناًء على نظرية أبراهام ماسلو اإلنسانية، حيتاج   لكاملالقصرية "نعمان"  

 منها:  الباحث إىل اقرتاحات ملزيد من الباحثني
األدبية خاصة يف   .1 الدراسات  للتوسع يف  الباحثني  الباحث يف مزيد من  أتمل 

الحتلي علم  ودراسة  القصرية  القصص  يف  الرئيسية  الشخصيات   سكولوجيةل 
 . من منظور أبراهام ماسلو ةاألدبي

يدرك الباحث أن هذا البحث أبعد ما يكون عن الكمال، وأتمل الباحثة أن    .2
يتم تطوير هذا البحث بشكل أعمق، خاصة يف القصة القصرية "نعمان" لكامل 
كيالين، سواء ابستخدام دراسات أبراهام ماسلو النفسية أو ابستخدام نظرايت 
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ن الدراسات املمتعة  أخرى. ألنه يف هذه القصة القصرية ال يزال هناك العديد م
للغاية للدراسة. وأيمل الباحث أن جيعل القراء هذا البحث نظرة اثقبة إضافية  

 للشخصية الرئيسية وفًقا لنظرية أبراهام ماسلو اإلنسانية. 
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 سرية ذاتية 

 

من ديسمرب يف السنة   1أمحد زايد عز العزيز، ولد يف بروبولنجا اتريخ  
اإلبتدائية جوهر العلوم ستوبندو  م مالدية. خترج يف املدرسة    2000

م، مث التحق ابملدرسة الثانوية اإلسالمية دار التوحيد    2012يف السنة  
م، مث التحق ابملدرسة العالية اإلسالمية    2015ماالنج وخترج يف السنة  

م، مث التحق جبامعة موالان مالك إبراهيم   2018املعارف سنجاساري و خترج يف السنة  
ية ماالنج حىت حصل على درجة الباكالوريوس يف قسم اللغة العربية وأدهبا  اإلسالمية احلكوم

م. وقد اشرتكت مسابقة الغناء العريب يف اجلامعة حممدية ماالنج سنة    2022يف السنة  
. م 2019



 

 

 


