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 توطئة 
 على أله  م على أشرف األنبياء املرسلني و السالاحلمد هللا احلنان و املنان، والصالة و 

كتابة هذا البحث من تبعهم إبحسان إىل يوم الدين. احلمد هللا قد مت  و أصحابه أمجعني و 
 "الواقع النفسي للشخصية الرئيسية يف رواية "هاتف من األندلس اجلامعى حتت العنوان :

ص لكل شخ  الكثري  أن أقدم كلمة الشكرلباحث  فال أنسى ل.  اجلرام نظرية إريك فروم لعلي
 يعطى دعمة و مساعدة للباحث ىف إعادة هذا البحث اجلامعى خصوصا إىل :

مالك إبراهيم  موال�جامعة ر احلاج حممد زين الدين، مدير دكتو فضيلة األستاذ ال .أ
 .نج كومية ماالحلية امالسإلا

 . نسانيةاإلكلية العلوم ، عميد  مد فيصلحمفضيلة الدكتور  .ب 
 . اقسم اللغة العربية وأدهب، رئيس عبد الباسط فضيلة الدكتور  .ج

 ىف كتابة هذا البحث اجلامعى. مشرف املاجستري، أنوار مسعديد. فضيلة حممد 
 ه. مجيع املدرسني األعزاء ىف قسم اللغة العربية و أدهبا.

. مجيع أصدقاء الذين ساعدوىن ليتم هذا البحث اجلامعى، خصوصا إىل صاحىب  و
أل املعني   لطفىو   أمحد ز�د عز العزيز  عزيز مقدم و  حممدو   رفقي الفتاح، يعىن  لقريبا

الذين واألخرون    و حممد الفاتحو وفراة العاطية   سبال ستيا ويدايزيد البو سطامي و  و  
 . ميكن للباحث أن يذكر واحدا فواحداال 
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 مستخلص البحث
الواقع النفسى للشخصية الرئيسية يف هاتف من األندلس لعلى ). ٢٠٢٢، حممد (مرزوقي

كلية العلوم   ،ا هبقسم اللغة العربية وأد. البحث اجلامعى. إيريك فروماجلرام نظرية 
 . نجكومية ماالحلية امالسإلمالك إبراهيم ا جامعة موال� ،نسانيةاإل

 . املاجستري ،أنوار مسعدياملشرف:  
 علم النفس  يسية،ئر ال الشخصية ،إريك فروم، رواية :   الكلمات األساسية
من األندلس" لعلي اجلرمي كموضوع للبحث. تستخدم  هاتفالدراسة رواية "استخدمت يف هذه 

نفس ) التعرف على ١هذه الدراسة املنظور النفسي إلريك فروم. أهداف هذه الدراسة هي: (
النفسية   كالت) معرفة أسباب ظهور املش٢. (هاتف من األندلس الشخصية الرئيسية يف رواية

) معرفة األثر النفسي للشخصية ٣للشخصية الرئيسية يف رواية حاملة األخبار من األندلس. (
. هذا النوع من البحث هو حبث ندلسهاتف من األ  الرئيسية على األفراد واألسر واجملتمع يف رواية

ر نوعي وصفي بنموذج منهج علم النفس األديب. مصادر البيا�ت يف هذا البحث هي مصاد
البيا�ت األولية والثانوية. كانت تقنية مجع البيا�ت يف هذه الدراسة هي تقنية القراءة وتدوين 
املالحظات. بينما مرت تقنية حتليل البيا�ت يف هذه الدراسة بعدة مراحل، وهي تقليل البيا�ت، 

جدوا املشكالت وعرض البيا�ت ، واستخالص النتائج. تشري نتائج هذه الدراسة إىل أن الباحثني و 
ونتائج   .  النفسية للشخصية الرئيسية والتأثري النفسي للشخصية الرئيسية على األفراد واألسر واجملتمع 

الشخصية الرئيسية هي شخصية حتظى إبعجاب من بيئتها، ألنه يتمتع  نفس) ١الدراسة هي: (
  النفسيةاملشكالت سبب ظهور أ) ٢لنصائح من اآلخرين. (سمع لبذكاء وشخصية جيدة وي

الشخصية الرئيسية �تج عن معضلة الوجود، واحتياجات اإلنسان، واحلاجة إىل الفهم والتصرف، 
) التأثري النفسي للشخصية الرئيسية على األفراد واألسر واجملتمع هو ٣وآلية اهلروب من احلرية. (

ض حبياة شعب أنه يعرتف دائًما أبخطائه وحياول تصحيحها ويصبح قائًدا لدولة األندلس للنهو 
 األندلس.
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This study uses the novel "Hatif Minal Andalus" by Ali Al-Jarim as the object of 
research. This study uses the psychological perspective of Erick Fromm. The aims of 
this study are: (1) To find out how the psychology of the main character in the novel 
Carrier of the News from Andalusia is concerned. (2) Knowing what causes the 
psychological problems of the main character in the novel Carrier of the Hatif Minal 
Andalus to arise. (3) Knowing the psychological impact of the main character on 
individuals, families and society in the novel "Hatif Minal Andalus". This type of 
research is descriptive qualitative research with a literary psychology approach 
model. The data sources in this research are primary and secondary data sources. The 
data collection technique in this study was a reading and note-taking technique. 
While the data analysis technique in this study went through several stages, namely 
data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study 
indicate that the researchers found the main character's psychological problems and 
the psychological impact of the main character on individuals, families, and society.  
The results of the study are: (1) The psychology of the main character is a figure who 
is admired by his environment, because he has intelligence, good character and 
always accepts advice from others. (2) The cause of the emergence of the psychology 
of the main character is caused by the dilemma of existence, human needs, the need 
to understand and act, and the mechanism of escaping from freedom. (3) The 
psychological impact of the main character on individuals, families and society is 
that he always admits his mistakes and tries to correct them and becomes the leader 
of the Andalus country to advance the lives of the Andalus people. 
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Penelitian ini menggunakan novel “Hatif Minal Andalusia” karya Ali Al-Jarim 
sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan perspektif psikologi Erick 
Fromm. Tujuan penelitian ini adalah : (1) Mengetahui bagaimana psikologi tokoh 
utama dalam novel Pembawa Kabar dari Andalusia. (2) Mengetahui apa penyebab 
munculnya permasalahan psikologi tokoh utama dalam novel Hatif Minal Andalus. 
(3) Mengetahui dampak psikologi tokoh utama terhadap individu, keluarga dan 
masyarakat dalam novel novel Hatif Minal Andalus. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian Kualitatif Deskriptif dengan model pendekatan psikologi sastra. Adapun 
sumber data dalam penilitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik baca dan catat. Sedangkan 
teknik analisis data dalam penelitin ini melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah: (1) Psikologi 
tokoh utama adalah sosok yang dikagumi oleh lingkungannya, karena memiliki 
kecerdasan, akhlak yang baik dan selalu menerima nasihat dari orang lain. (2) 
Penyebab munculnya psikologi tokoh utama disebabkan oleh dilema eksistensi, 
kebutuhan manusia, kebutuhan untuk memahami dan beraktivitas, dan mekanisme 
melarikan diri dari kebebasan. (3) Dampak psikologi tokoh utama terhadap 
individu, keluarga dan masyarakat adalah selalu mengakui kesalahannya dan 
berusaha memperbaikinya serta menjadi pemimpin negeri Andalus untuk 
memajukan kehidupan masyarakat Andalus. 
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 الفصل األول
 املقدمة

 خلفية البحث .أ
خملوقات معقدة للغاية. تشري بعض الشخصيات إىل أن البشر هم البشر 

حيوا�ت مفكرة. البشر خملوقات ميكنها أن تتحرك وتوازن نفسها  "حيوان �طق" أو 
ولديها شعور ابللذة والسعادة واإلنسانية وأيًضا خملوقات تتحدث وتفكر ومتشي 

بشر حتديد أفكارهم وتتصرف وغريها. ال يتأثر البشر مبحيطهم فحسب، بل ميكن لل 
ومواقفهم بنشاط ووعي كشكل من أشكال جتسيد اإلرادة الذاتية. تتم اإلرادة البشرية 
على أساس حتقيق الذات كجهد للعيش. لذلك، ميكن للبشر القيام ابلعديد من األشياء  
وتطوير أنفسهم بشكل مستمر حبيث يتم تكوين ثقافة يكون هلا أتثري على املرافق اليت 

 اة اإلنسان أسهل. جتعل حي
ميكن لألدب وعلم النفس أن يكو� متكافئني يف دورمها يف احلياة، ألن كالمها  
له وظيفة يف هذه احلياة. كالمها يتعامل مع مشاكل اإلنسان ككائنات فردية وكائنات  
اجتماعية. كالمها يستخدم نفس األساس ، أي جلعل التجربة البشرية كمادة للدراسة.  

ج علم النفس األديب مهًما يف استخدامه يف البحث األديب. لذلك ميكن لذلك، يعترب �
استخالص بعض االستنتاجات أبن هناك عالقة بني األدب وعلم النفس كلغة لتحليل 
األعمال األدبية، من خالل �ج نفسي ، جيب تضمني النظر�ت األدبية وسابقها. أي  

ية الشخصيات اليت تعاين من جيب مراعاة دراسة النصوص األدبية اليت تعكس شخص
مشاكل يف العالقات النفسية. الطريقة اليت يقدم هبا الباحث صورة نفسية من خالل 

 شخصية الشخصيات املنقولة يف عمل أديب بوجهات نظر خمتلفة أو أسلوب لغوي.
األدب فن مكتوب حياول وصف حياة اإلنسان من خالل الكتابة. يعترب  
األدب تعبريًا عن اخلالق فيما يتعلق ابلعديد من جوانب احلياة اليت حتدث، وليس هذا 
فقط، فاألعمال األدبية هي انعكاس للحياة، كما هو احلال يف هذه الدراسة اليت تتناول 
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إلنسان يف شكل خربات وأفكار ومشاعر وأفكار  األعمال األدبية. األدب هو تعبري عن ا
(سومرجو  عن روح اإلميان يف شكل من الصور امللموسة اليت تثري السحر أبدوات اللغة

لقد اخترب املؤلف وصف هذا املوقف أو األشياء اليت  .)٤-٣، ص ١٩٩٧، و سيين
أفكار املؤلف  تتم مناقشتها غالًبا يف اجملتمع أو يف جمموعات معينة. تتكون الصورة من 

كما هو موضح يف العمل األديب. غالًبا ما يتم وصف الظروف االجتماعية يف األعمال  
 .األدبية سواء كانت تتعلق ابلتاريخ أو الدين أو العرق أو البلد إىل أشياء أخرى

تصوير  األديباألعمال األدبية من خالل األشياء األساسية. حياول يف يتم 
 الفكرة الرئيسية لألعمال األدبية. كان التاريخ جزًءا من األدب  رالتارخيية ابعتبا احلياة

بية، ال سيما يف استخدام مصادر اإلهلام إلنشاء اآلن هو قريب من األعمال األد إىل
مثل اتريخ األمة، اتريخ تكوين التجارة، اتريخ   .)٢٠١٦ ،(خكيمدبية األعمال األ

و  األعمال األدبية يعتربون لغزًا،  األديب يف  شيًئا جيعل    اإلسالم وغريها. ال يزال التاريخ
من األندلس لعلي اجلرمي   هاتفيف األعمال األدبية. كما يف رواية  يكون مدهشا لكتابه  

واليت تدور أحداثها يف اتريخ احلضارة األندلسية واليت تشمل الصراعات السياسية  
 . واحلروب والرومانسية يف عهد أيب حازم بن جوهر

بعد امليالد عرب طريق مشال  ٧١١إسبانيا ألول مرة عام يف  اإلسالم  كون و ي
، مث كانت  )Asbania(  إفريقيا. إسبانيا قبل وصول اإلسالم كانت تعرف ابسم أسبانيا

حيكمون األرض اخلصبة. من كالم  )Vandal( ندالفتسمى األندلس، عندما كان ال
الوندال أطلق عليه العرب اسم األندلس. أظهرت السيطرة اإلسالمية على شبه اجلزيرة 
األندلسية أن اإلسالم امتد إىل الكتلة األوروبية. مثلت األندلس اجملتمع الغريب بشكل 

إىل  مستمر مع أراضي أورواب العظيمة وكانت حتكمها املسيحية قبل وصول اإلسالم
 .املنطقة

أن علم النفس األديب هو دراسة أدبية ُتظهر نتائج  ) ٢٠١٣درسوارا (نا لاق
إنشائها كنشاط نفسي. يكرس املؤلف كل ذوقه يف اإلبداع. نفس الشيء مع القراء، 
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يف الرد على األعمال بكل روحهم. يف الواقع، مثل علم اجتماع التفكري، يعرتف علم 
لف الذي سيلتقط حالة  ابألعمال األدبية ابعتبارها انعكاًسا نفسًيا للمؤ  النفس األديب

الروح اليت يتم معاجلتها يف النص وجمهزة بنفسيته. قال سوسانتو إن علم نفس األدب 
قد تقدم بسرعة كبرية مع أنواع أو تطورات خمتلفة للنظر�ت اليت اتبعت علم النفس 
الكالسيكي منذ تقدميه، ولعلم النفس يف األساس عدة معاٍن، مثل املمارسة النفسية،  

ن أشكال املمارسة األكادميية، وكنظرية. ميكن تفسري علم النفس كشكل من كشكل م
أشكال املمارسة النفسية كشكل من أشكال العالج أو املمارسة السريرية اليت 
يستخدمها علماء النفس يف عالج مرضاهم. كشكل أكادميي، ميكن النظر إىل علماء 

ة حول األشكال املختلفة لبناء اهلوية  حتاول خلق املعرف "نظرية منوذجية"النفس على أ�م  
 .)٢٠١٢(سوسانتو، 

، ينقسم التحليل النفسي إىل نوعني، Wellek dan Werren)( ورين  و وليك  قال
ومها الدراسات النفسية اليت ترتبط فقط ابملؤلف. بينما تتناول الدراسة الثانية اإلهلام 

علم النفس األديب ابملشكلة الثانية،  واإلهلام والقوى اخلارقة األخرى. يف األساس، يهتم 
وهي املناقشة املتعلقة ابلعناصر النفسية للشخصيات الروائية املوجودة يف األعمال  
األدبية. بشكل عام، اجلوانب اإلنسانية هي األشياء الرئيسية يف علم النفس األديب، 

وليك و ( ألنه فقط يف البشر، كشخصيات، يتم تطعيم اجلوانب النفسية واستثمارها
 ). ٨١ص.  ،ورين

األندلس عن املؤامرة السياسية خلف جدران القصر   هاتف منحتكي رواية 
األندلسي يف قصة مجيلة بني يدي الكاتب املصري الشهري علي اجلرمي، سحر الشعر 

ميثل تقدمي شخصية عائشة بنت    . العريب هو الدم الذي يتدفق يف مجيع أحناء هذه الرواية
جيمع وجهها كل اجلمال الغريب لشبه اجلزيرة العربية وإسبانيا، كارثة  غالب، الفتاة اليت 

ملبعوث ملك إسبانيا الذي يريد تدمري حضارة األندلس الرائعة. إ�ا مصب كل حماسن 
العامل، ابتسامتها خجولة، مشعة مثل أشعة الشمس الساطعة على زهرة تتفتح. كان  
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لكن وراء   .أمجل موسيقى لكل أذن مسعتها شبابه حماطًا ابألشعة املتأللئة، وكان حديثه
قصة الرواية اليت تغرس املكيدة واخلداع المرأة ما زالت متوازنة مع املدافعني عن احلقيقة، 
وهي �ئلة الدماسيكية، امرأة ذكية وذكية أنقذت ابن زيدون من شبكة غش عائشة 

القوام الوسيم، وإشراق  وحبها. مت الكشف عن قناع أ�قة اخلريف، قصة ماكرة وراء 
 .املراسل األندلسي

هي دراسة أجريت لشحذ اجتاه الدراسة الرئيسية. هتدف   السابقةالدراسة 
إىل البحث عن املعلومات الالزمة لتوضيح موقف الدراسة. تتمثل    لسابقات الدراسات ا

إحدى أهداف وفوائد الدراسة األولية يف صياغة تصميم حبث مع حتديد املشكلة 
يف  الدراسة السابقةافة إىل تقدمي نظرة عامة على البيا�ت املوثوقة والصحيحة. ابإلض

هذه الدراسة، وجد الباحثون بعض أوجه التشابه واالختالف مع البحث املراد دراسته.  
التشابه يكمن يف حبث حكمي زكر�، وحتديداً يف تشابه األشياء، يف شكل رواية حامل 

رمي، بينما الدراسات األخرى هلا نفس استخدام النظرية األخبار من األندلس لعلي اجل
كسكني حتليلي. مث يكون االختالف من حيث أخذ الشخصيات. استخدم البحث 
السابق نظرية خمتلفة. بينما يستخدم البحث املراد دراسته نفس الشيء ولكن بنظرية 

 خمتلفة.
عنوان  ، ب ٢٠٢١، هناك أطروحة حاكمي زكر� ، السابثةدراسة الكأول 

"الشخصية للشخص الرئيسي رواية" هاتف األندلس لعلي اجلارم: لوجية عند كمشروع  
�ائي للطالب يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية موال� مالك إبراهيم. وكانت نتيجة هذا  

األندلسي هلا ثالث تراكيب شخصية   هاتف منالبحث أن الشخصية الرئيسية يف رواية  
على تراكيب الشخصية الثالثة الرئيسية املتواضعة، املشكوك متيز شخصيته. مت العثور 

فيها، واحملبة للسالم. ابإلضافة إىل ذلك، هناك عدة عوامل تؤثر على املظهر النفسي 
للشخصية الرئيسية، وهي دوافع الكفاءة ودوافع احلب ودوافع الفضول والعوامل 

 االجتماعية والعوامل البيئية النفسية واالجتماعية. 
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، رواية عيون  ٢٠٢٢الثانية، وهي أنس أمحدي ونور العزة،  سابقةراسة الالد
وأسرار جزيرة جايب ألكي ماداساري: منظور التحليل النفسي إلريك فروم. تشري نتائج  

) أن معضلة الوجود حتيط ابإلنسان كحيوان وبشر كبشر، واحلياة  ١هذه الدراسة إىل (
جة إىل احلرية والتعلق تشمل ) احلا٢واملوت، والنقص والكمال، والوحدة والتعاضد. (

) احلاجة إىل الفهم والنشاط ٣(  ،احلاجة إىل الرتابط، والتجذر، واخللق، والوحدة، واهلوية 
)  ٤و (، تشمل احلاجة إىل إطار توجيهي، وإطار إخالص، وحتفيز اإلاثرة، والفعالية

عتبارها  تغطي آلية اهلروب السلطوية والتدمري والتعديل الذي حيدث لشخصية مااترا اب
 الشخصية الرئيسية يف رواية ماات وأسرار جزيرة جايب. 

إريك    نظرية ، معىن وتوجه احلب بناًء    ٢٠١٩ثالث، أبريليا دوي كريستانيت ،  ال
فروم. أظهرت النتائج أن املشاركني فسروا احلب على أنه حماولة إلعطاء ما لديهم يف  

ملشاركني إىل أن يكون أقوى جتاه  أنفسهم لتوجيهاهتم العاطفية. مييل توجه احلب لدى ا
األبناء وهللا. يتم اختبار احلب املنتج بشكل خاص يف العالقات مع أبناء هللا واألشخاص  
من حوهلم. العالقات مع الزوج والزوجة هي األقل هيمنة يف حياة األرملة وال يتم تفسريها 

شورة تؤكد على على أ�ا حب مثمر. بناًء على نتائج هذه الدراسة، يوصى إبجراء م
واليت وفًقا  ،أمهية تفسري احلب، خاصًة للنفس يف جانب التعرف على إمكا�ت الفرد

لنتائج هذه الدراسة حظيت ابهتمام أقل من األرامل. ابإلضافة إىل ذلك، من املهم  
 أيًضا أن يتم توجيه احلب إىل توجهات أخرى. 

 Haken Uranashi يف Ataru، شخصية ٢٠٢٠، أرميلينا إيكا مر�ينرابع ،ال

Ataru Drama  ابستخدام دراسة علم النفس اإلنساين إلريك فروم. نتيجة البحث
شخصية أاترو من احتياجاته اإلنسانية األساسية، وهي الرتابط والتميز واحلساسية  
للهوية. شخصية أاترو هي شخص يريد أن يتمتع ابحلرية. احلرية ال تعين العيش مبفردك 

اختيار املرء. إدراك أن الوظيفة ميكن ولكن البقاء يف اجملتمع ولكن العيش يف حياة من 
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حتويلها إىل شيء حتبه. تعلم أن تكون مسؤوالً عما حيدث يف حياتك. الشخص الذي 
 يعرف كل شيء يف اآلخرين ال يعرف نفسه ابلضرورة.

، مفهوم إريك فروم للحب كأساس  ٢٠٢٠امس، يوليا عبد الرمحن، اخل
أنت مارتن بوبر. تشري نتائج هذه الدراسة  لعالقات إنسانية أصيلة من منظور عالقة أ� و 

إىل أن مفهوم إريك فروم للحب أو ما يعرف مبفهوم احلب املنتج هو احلل الصحيح 
للتغلب على العزلة والوحدة اليت يعيشها اإلنسان احلديث، ألنه يتوافق مع طبيعة الوجود 

املسؤولية  البشري. حيتوي مفهوم احلب عند إريك فروم على مبادئ مثل احلماية و 
واالحرتام واملعرفة اليت ال توجد يف أشكال احلب األخرى. يؤكد مفهوم احلب عند إريك  
فروم على وجود عناصر عالقة أصيلة مثل املشاركة املتبادلة واالنفتاح والتبادلية وأتكيد  

 اآلخر وقبول الصراع.
عامة على ، احلب واهلوية الدينية: نظرة  ٢٠٢١سادس، اإلمام ويككسونو،  ال

مفهوم إريك فروم للحب يف رواية يف قليب انتسا إبرية. يصبح البحث مهًما عندما يتبني  
أن احلب الذي يبدأ من اإلعجاب الشخصي بغض النظر عن الروابط االجتماعية ميكن 

 أن يؤدي يف الواقع إىل العديد من النزاعات عندما يلتقي ابهلوية الدينية وحدودها. 
، نظرية التحليل النفسي اجلدلية اإلنسانية ٢٠١٩حانة، سابع، ليسيا فر ال

) النظرية ١إلريك فروم يف منظور الرتبية اإلسالمية. تشري نتائج هذه الدراسة إىل أن: 
اجلدلية اإلنسانية إلريك فروم تناقش حول البشر الذين ال يتوقفون أبًدا عن وجود 

ية ، فإن جوهر النزعة اإلنسانية  ) يف إطار الرتبية اإلسالم٢الد�لكتيك يف حياهتم. 
الد�لكتيكية هو موقف نقدي جتاه مشاكل اإلنسان ، والذي حياول د�لكتيكًيا األشياء  
اليت تبدو غري متسقة (معاكسة) وتبحث عن حلول. يف عملية التعليم، وخاصة الرتبية  

أو يف  اإلسالمية، من املناسب أن يتم تدريب الطالب ليكونوا نقديني من حيث التعلم
 األمور املتعلقة ابإلنسانية. 
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، حتليل النرجس اخلبيث للشخصية الرئيسية   ٢٠٢٠إيفاد�حرسا سييت  ثامن،  ال
. تشري نتائج هذا التحليل إىل أن لوري تعاين من John Maxwell Coetzeeيف رواية 

املرحلة اضطراب عقلي يسمى "النرجسية اخلبيثة" اليت تسببها هيمنة اهلوية ونقص 
القضيبية يف مرحلتها النفسية اجلنسية. يعاين لوري من أعراض مثل التفوق والتعظيم 

 الذايت ، فضالً عن السلوك املعادي للمجتمع والبارانو�. 
، إريك فروم والعصيان العام أثناء جائحة كوفيد ٢٠٢١التاسعة، موليا أردي،  

وال ميكن   Covid-19منع انتقال    . نتيجة هذه الدراسة هي أن اجلمهور يدرك أمهية ١٩-
 التعامل مع عدم االمتثال على أنه سلوك ضد أو ضد سياسات احلكومة. 

، مفهوم أنسنة يف جمتمع العصر ٢٠١٩  عبد العزيز احلميد، العاشر،
). نتائج هذه الدراسة هي كونطو وجيا�التكنولوجي (دراسة مقارنة ألفكار إريك فروم و 

اليت تكمن يف أساس تفكريهم،  كونطو وجيا�إريك فروم و و االختالفات يف أفكار 
وكذلك استخدام اجلوانب الروحية يف دعم مفهوم أنسنة. يف حني أن أوجه التشابه يف  
أفكار الشخصني موجودة يف ثالثة جوانب، وهي: أنسنة وحترير وتلبية االحتياجات 

 الروحية.
ية علم النفس األديب ابستخدام نظر  "األندلس هاتف من" البحث يف رواية

وهو متأثر ابلروا�ت اليت تتحدث عن  .إريك فروم يصبح أكثر إاثرة لالهتمام نظرية
هاتف من  السياسة امللكية والرومانسية وحالة اجملتمع األندلسي. كما حتتوي الرواية 

األندلس على عدة قيم ميكن استخدامها كأهداف للدراسة البحثية، وهي: الواقع 
ك إري نظرية لعلي اجلرمي "من األندلس هاتف "يف رواية  شخصية الرئيسشةالنفسي لل 

الشخصية  علم النفسيف حني أن الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيف  .فروم
، ومعرفة أسباب املشكالت النفسية للشخصية هاتف من األندلسالرئيسية يف رواية 
، ملعرفة األثر النفسي هلذه الشخصية. الشخصية هاتف من األندلسالرئيسية يف رواية 

 األندلس.هاتف من الرئيسية على األفراد والعائالت واجملتمع يف رواية 
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 أسئلة البحث  .ب
 إنطالقا من البيا�ت السابقة فأسئلة البحث يف هذا البحث ما يلى :  

لعلى اجلرام نظرية    األندلس هاتف منالشخصية الرئيسية يف رواية نفس كيف  .١
 ؟إيريك فروم

لعلى  هاتف من األندلسالشخصية الرئيسية يف رواية  املشكالت  ظهور ما أسباب  .٢
 ؟ اجلرام نظرية إيريك فروم

  هاتفما هو األثر النفسي للشخصية الرئيسية على األفراد واألسر واجملتمع يف رواية   .٣
 ؟ لعلى اجلرام نظرية إيريك فروم من األندلس

 

 . فوائد البحثج
من األندلس لعلي اجلرمي،   هاتف  وإليكم بعض الفوائد يف البحث يف رواية 

 :  وهي الفوائد النظرية والفوائد العملية، أما يف الشرح على النحو التايل
 . الفوائد الظرية : ١

يقدم نظرة اثقبة لعلم األدب يف دراسة علم النفس األديب الواردة يف رواية  
والثقافية  من األندلس لعلي اجلرمي وكذلك معرفة احلياة االجتماعية هاتف 

 .والسياسية يف الرواية
 ئد العملية : ا. الفو ٢

 للباحث) ١
 .من تعميق املعرفة ومهارات الكتابة يف دراسة علم النفس األديب ز�دة أ. 

ن خالل هذا البحث، حيصل الباحث على رؤى جديدة حول األمور  مب. 
 املتعلقة 

 .هبذا البحث، سواء من حيث األدب أو من جوانب أخرىج. 
 للقارئ أو للمجتمع  )٢
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أو    أن األمر يف الرواية ال يتعلق بقصص مثرية لالهتمام  ئر اقدم معرفة للقأ. 
دراستها من خالل العديد من شخصيات فريدة. ومع ذلك، يف الرواية ميكن 

 .الدراسات األدبية. وظيفة الدراسات األدبية نفسها كمرجع لتشريح الرواية
ميكن اكتساب وفهم القيم اليت تعترب قّيمة حلياة الشعب األندلسي يف رواية ب.  

 .األندلسي من هاتف 
 أن يروا أنه يف اجملتمع األندلسي هناك مشاكل نفسية ميكن ئرااميكن للقج. 

 .التعلم منها
 .كمرجع ملزيد من البحثد.  
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 الثاين  الفصل
   اإلطار النظري

 
   علم النفس وعلم النفس األديب .أ

دراسة علم النفس األديب هي دراسة متعددة التخصصات جتمع بني األدب  
وعلم النفس. حبيث يكون لعلم نفس األدب جذرين ، علم النفس واألدب. علم النفس 

علم يفحص ويدرس السلوك أو األنشطة اليت يُنظر إليها على أ�ا مظاهر للحياة  هو 
النفسية لإلنسان. يف علم النفس ، ال يُنظر إىل السلوك أو األنشطة املوجودة يف األفراد 
أو الكائنات احلية على أ�ا تظهر من تلقاء نفسها ، ولكن كنتيجة حملفز أو حمفزات 

األدب هو متثيل للروح  ).١٠ .، ص٢٠٠٤، ولغيطااحلي ( تؤثر على الفرد أو الكائن
البشرية لفهم األرواح األخرى. األدب عامل ال يقرتب منه كثري من البشر ألن األدب 

). تظهر األساطري أن األدب شيء أقل ٢ . ، ص٢٠١٥على هذا النحو (األمحدي، 
أمهية. جيري علم النفس األديب دراسات أدبية من خالل عرض األعمال األدبية على 
أ�ا أنشطة نفسية للكاتب والقارئ. وابلتايل، االعتماد أكثر على قدرة الفرد على تفسري 

  ). ٢٤  . ص  ،٢٠١٥وإعادة بناء جوانب شخصية املرء من الناحية النفسية (األمحدي،  
علم النفس األديب هو دراسة أدبية ترى العمل كنشاط نفسي. علم النفس األديب هو 
دراسة أدبية تركز على النشاط النفسي لكل من الشخصيات يف العمل األديب، واملؤلفني 

 الذين يبدعون األعمال األدبية ، وحىت القراء ابعتبارهم خرباء يف األعمال األدبية. 
لنفس األديب على أنه علم يستكشف ويفحص األعمال ميكن تفسري علم ا

األدبية من وجهة نظر نفسية. لقد لونت اآلراء املختلفة ووجهات النظر املختلفة أيًضا 
فكرة علم النفس األديب فيها ، حيث عرب ويلك وأوسنت عن فهم واسع النطاق لعلم 

على األقل يتكون   النفس األديب. جيادل ويلك وأوسنت أبن تعريف علم النفس األديب
من أربعة معاين ، وهي دراسة الفهم النفسي للمؤلف كشخص واحد، كعملية إبداعية 



۱۱ 
 

 
 

يف دراسة العمل األديب ، وحتليل تفسري القوانني النفسية اليت هي مدجمة يف األعمال 
 األدبية ، ودراسة كدراسة لألثر الذي ينشأ على احلالة العقلية للقراء.

أبن علم النفس األديب هو حتليل للنصوص �خذ يف االعتبار  مث جيادل راتنا 
بشكل أكرب أمهية ودور الدراسات النفسية. ميكن القول أن علم النفس له دور مهم يف 
تقدمي تفسري حتليلي للعمل األديب من وجهة نظر نفسية ، سواء من املؤلف أو القارئ  

غرض من علم النفس األديب )، فإن ال٣٤٢، ص    ٢٠١٠أو الشخصيات. وفًقا لراتنا (
هو فهم اجلوانب النفسية املوجودة يف األعمال األدبية ، وليس إثبات صحة النظر�ت 
النفسية ، على سبيل املثال من خالل تعديل ما تفعله الشخصيات اخليالية يف النصوص  

 بواسطة أشخاص حقيقيني يف احلياه احلقيقيه. 
) فإن علم النفس األديب ٩٨-٩٧، ص ٢٠١١قال روخان (يف إنداسوارا، 

سيتم دعمه بثالثة مناهج يف وقت واحد. أوًال، املنهج النصي الذي يبحث يف اجلوانب 
النفسية للشخصيات يف األعمال األدبية. اثنًيا، النهج االستقبايل الرباغمايت، الذي 

ثري  يفحص اجلوانب النفسية للقراء بوصفهم خرباء يف األعمال األدبية اليت تتكون من أت
األعمال اليت يقرؤو�ا، وكذلك عملية استقبال القراء يف االستمتاع ابألعمال األدبية.  
اثلثاً: املنهج التعبريي الذي يبحث يف اجلوانب النفسية للكاتب عند قيامه ابلعملية 

 اإلبداعية املسقطة من خالل عمله، سواء كان املؤلف شخصاً أو ممثالً للمجتمع.
l التحليل النفسي لألدب هو ختصص علمي يعترب أن ميكن االستنتاج أن

األدب حيتوي على عناصر نفسية ، حيث ينظر النظام إىل األعمال األدبية على أ�ا عمل  
حيتوي على أحداث خمتلفة لواقع حياة اإلنسان من الشخصيات. يؤدي هذا بعد ذلك إىل 

 أعراضه الديناميكية. إجراء حتليل لالستكشاف الداخلي والنفسي للجسم مبا يتماشى مع 
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 علم نفس الشخصية .ب
 Translation is too long to be saved .ت

علم النفس كتخصص علمي له العديد من جماالت الدراسة. واحد منهم هو  
دراسة علم نفس الشخصية. علم نفس الشخصية هو علم النفس األكثر شيوًعا يف 

النفس يف سياق عام. هذا علم النفس اجملتمع، وخاصة األشخاص الذين يدرسون علم  
معروف على نطاق واسع يف اجملتمع ألنه يف علم النفس العام يناقش فيه مشكلة 
شخصية اإلنسان. علم نفس الشخصية هو يف األساس علم نفس يدرس فيه تعقيدات 

 ). ٢٨، ص  ٢٠١٥شخصية الشخص (أمحدي، 
ديناميات تنظيم السلوك ولدت نظرية علم نفس الشخصية مفاهيم جديدة مثل  

وأمناط السلوك والنماذج وتطوراهتا. وهكذا، فإن نظرية الشخصية يف الدراسات العامة 
للفرد على وجه التحديد. يقرتح أنس أمحدي أنه ميكن تصنيف نظرية الشخصية يف 

 ثالثة مناذج على األقل، وهي الوجودية والسلوكية واإلنسانية. 
 

 علم النفس الوجودي
هي علم نفس الشخصية الذي يرى أن البشر هم رعا� ألنفسهم.  الوجودية

من وجهة نظر الوجودية، فإن البشر هم شخصيات تشكل حميطهم وليس بشرًا تتشكل 
من حميطهم. وابلتايل، فإن هذه املدرسة ترى أن الوجود البشري على هذه األرض يعتمد  

يف كل ما يريد، فسيحصل  على البشر أنفسهم. إذا كان اإلنسان قادرًا على التصرف
عليه. لذلك، يعترب علم النفس هذا علم نفس وجودي. يعترب علم نفس وجودي ألن  
علم النفس هذا هو علم نفس يعتمد على أفعال اإلنسان يف العيش على هذه األرض.  
جيب أن يكونوا كإنسان قادرين على تغيري البيئة يف سياق وجودهم كموضوع (األمحدي،  

 ). ٣٠، ص.  ٢٠١٥
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 علم النفس السلوكي
علم النفس السلوكي هو علم نفس يضع البيئة على أ�ا العامل الرئيسي الذي  
يؤثر على الشخص يف حياته. البشر يف نظر علماء النفس السلوكي هم شخصيات 
تتعلم أكثر من البيئة. يعترب علم النفس السلوكي من علم النفس السلوكي ألنه يعزز  

 ).٣٢-٣١، ص  ٢٠١٥(األمحدي، السلوك 
 

 نسانيةعلم نفس اإل
علم النفس اإلنسانية هي علم نفس حياول اجلمع بني أفكار الوجودية 
والسلوكية. علم نفس اإلنسانية الذي يرى أن كًال من مدارس علم النفس، الوجودية  

الوجودي هو  والسلوكية، لديها نقاط ضعف يف النظر إىل البشر كمواضيع. علم النفس  
علم النفس الذي يعطي األولوية للذات، اجلانب الداخلي للموضوع. أما علم النفس 
السلوكي فيعتمد أكثر على اجلانب البيئي، أي اجلانب من خارج املوضوع (األمحدي،  

 ).٣٣، ص ٢٠١٥
 

 علم النفس إريك فرومج. 
ابلرضا أو   املشكلة يف علم النفس هي عالقة معينة بني الفرد والعامل، وليس

اإلحباط بشأن تلبية هذه احلاجات البيولوجية أم ال، فهذا مبين على افرتاض أن العالقة 
بني اإلنسان واجملتمع ليست اثبتة. ال يعين ذلك أننا كبشر، من �حية، أفراد وهبهم 
الكون دوافع معينة، واجملتمع الذي هو شيء خارجنا، إما أن يرضي أو يعطل تلك 

لرغم من أن وجود الدوافع الغريزية مثل اجلوع والعطش واحلاجة إىل اجلنس الدوافع. على ا
أمر ال ميكن إنكاره وهو أمر شائع لدى كل إنسان، إال أ�ا حتث على خلق اختالفات 
يف طبيعة اإلنسان وشخصيته، مثل احلب والكراهية والرغبة يف القوة وامليل إىل اخلضوع 

(فروم،   لناتج عنها كلها نتاج عمليات اجتماعية والرضا عن اللذة اجلنسية واخلوف ا
 ). ١٧، ص. ١٩٦٥
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) بنضال البشر الذين  ١٢٦-١٢١,ص. ٢٠١١، ألويصاليهتم إريك فروم (
يستسلمون أبًدا لكسب الكرامة واحلرية، فيما يتعلق ابحلاجة اإلنسانية للتواصل مع  ال

 اآلخرين. ها هو التفسري:
 

 معضلة الوجود
الطبيعة البشرية ثنائية أيًضا. يوجد على األقل أربع ثنائيات يف  فروم، فإن قال 

اإلنسان. أوالً ، البشر كحيوا�ت لديهم العديد من االحتياجات الفسيولوجية اليت جيب  
إشباعها، مثل احلاجة إىل األكل والشرب واالحتياجات اجلنسية. حيتاج البشر كبشر 

اجات اإلنسان يف التجربة اإلنسانية  للوعي الذايت والتفكري واخليال. توجد احتي
النموذجية مبا يف ذلك مشاعر الرقة واحلب والشفقة والقلق واملسؤولية واهلوية والنزاهة 
واحلزن والتعايل واحلرية والقيم واألعراف. اثنًيا، احلياة واملوت، أي وعي الذات وعقل 

الل اإلميان اإلنسان قد عرف أنه سيموت، لكن البشر حياولون إنكار ذلك من خ
بوجود احلياة بعد املوت، واجلهود اليت ال تتفق مع حقيقة أن احلياة ستنتهي ابملوت. 
اثلثًا، النقص والكمال، وهذا يعين أن البشر قادرون على تصور إدراك الذات التام،  
ولكن ألن احلياة قصرية، ال ميكن حتقيق الكمال. هناك أشخاص حياولون حل هذه  

ملء فرتة اتريخ حياهتم ابإلجنازات يف جمال اإلنسانية، وهناك أيًضا الثنائية من خالل 
من يؤمن بفرضية استمرار تطورهم بعد املوت. رابًعا، العزلة والعمل اجلماعي، أي البشر 
هم أفراد مستقلون، وحدهم، لكن البشر أيًضا ال ميكنهم قبول العزلة. يدرك البشر 

يدركون أن سعادهتم تعتمد على التواجد مع   أنفسهم كأفراد منفصلني، ويف نفس الوقت
 أشخاص آخرين. 

 
 البشر كاحليوا�ت والبشر



۱٥ 
 

 
 

البشر كحيوا�ت لديهم العديد من االحتياجات الفسيولوجية اليت جيب 
إشباعها، مثل احلاجة إىل األكل والشرب واالحتياجات اجلنسية. حيتاج البشر كبشر 

االحتياجات اإلنسانية املوجودة يف التجربة للوعي الذايت والتفكري واخليال. تشمل 
اإلنسانية النموذجية مشاعر احلنان واحلب والشفقة والقلق واملسؤولية واهلوية والنزاهة 

 واحلزن والسمو واحلرية والقيم واألعراف.
 

 احلياة واملوت 
يعرف الوعي الذايت والعقل البشري ابلفعل أنه سيموت، لكن البشر حياولون  

ن خالل اإلميان بوجود احلياة بعد املوت ، واجلهود اليت ال تتفق مع حقيقة إنكار ذلك م
 أن احلياة ستنتهي ابملوت. 

 
 النقص والكمال
البشر على تصور حتقيق الذات بشكل كامل ، ولكن ألن احلياة قصرية  قادر 

فإن الكمال ال ميكن أن يتحقق. هناك أشخاص حياولون حل هذه الثنائية من خالل  
فرتة اتريخ حياهتم ابإلجنازات يف جمال اإلنسانية، وهناك أيًضا من يؤمن بفرضية  ملء 

 استمرار تطورهم بعد املوت.
 

 الوحدة والتكاتف 
البشر أفراد مستقلون مبفردهم، لكن البشر ال ميكنهم قبول العزلة. يدرك البشر  

التواجد مع أنفسهم كأفراد منفصلني، ويف نفس الوقت يدركون أن سعادهتم تعتمد على  
أشخاص آخرين. هذه املعضلة مل يتم حلها أبًدا، ولكن جيب على املرء أن حياول سد 
هذه الثنائية، حىت ال يصاب ابجلنون. هناك طريقتان لتفادي معضلة الوجود، أوهلما  
قبول السلطة اخلارجية، واخلضوع للحاكم، والتكيف مع اجملتمع. يصبح البشر عبيًدا 
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لحصول على احلماية أو الشعور ابألمان. الطريقة الثانية، يتحد (من حكام البالد) ل
الناس مع اآلخرين بروح احملبة والتعاون، مما خيلق روابط ومسؤوليات مشرتكة جملتمع  

 أفضل.
 

 احتياجات اإلنسان 
بشكل عام، يتم تعريف كلمة "حاجة" على أ�ا حاجة جسدية، واليت يرى  

لإلنسان، أي احلاجة إىل الطعام والشراب واجلنس  فروم أ�ا حاجة للجوانب احليوانية
والتحرر من األمل. احتياجات اإلنسان مبعىن االحتياجات وفًقا لوجودهم كبشر، وفًقا  

األول هو احلاجة إىل أن تكون جزًءا من  ، لفروم تشمل جمموعتني من االحتياجات 
شيء ما وأن تكون مستقًال ذاتًيا، والذي يتكون من احتياجات االرتباط، والتجذر،  
والتعايل، والوحدة، واهلوية. اثنًيا، احلاجة إىل فهم العامل، وله هدف واالستفادة من 

 إطار التفاين،الطبيعة الفريدة للبشر، واليت تتكون من احتياجات إطار التوجيه، و 
التحفيز، والفعالية. يُنظر إىل فروم على أنه احلاجة إىل اجلوانب احليوانية   -والتحفيز 

لإلنسان، أي احلاجة إىل األكل والشرب واجلنس والتحرر من األمل. احتياجات اإلنسان 
 ، فروم تشمل جمموعتني من االحتياجات قال مبعىن االحتياجات لوجودهم كبشر، و 

اجة إىل أن تكون جزًءا من شيء ما وأن تكون مستقًال ذاتًيا، والذي األول هو احل
يتكون من احتياجات االرتباط، والتجذر، والتعايل، والوحدة، واهلوية. اثنًيا، احلاجة إىل  
فهم العامل، وله هدف واالستفادة من الطبيعة الفريدة للبشر، واليت تتكون من احتياجات 

 التحفيز، والفعالية.  -، والتحفيز إطار التوجيه، وإطار التفاين 
 

 احلاجة إىل احلرية والتعلق
 )Reladness(  الصلة
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احلاجة للتغلب على مشاعر العزلة والعزلة عن الطبيعة وعن الذات. احلاجة 
إىل االندماج مع كائن حمبوب آخر، لتكون جزًءا من شيء ما. مث تتجلى الرغبة 

العالقة األوىل، أي العالقة مع األم، يف شعور ابلتضامن مع الالعقالنية يف احلفاظ على  
اآلخرين. ميكن أن تكون العالقات األكثر إرضاًء إجيابية، أي العالقات القائمة على 
احلب والرعاية واملسؤولية واالحرتام والتفاهم من اآلخرين، والعالقات السلبية، أي  

 العالقات القائمة على الطاعة أو القوة. 
 

 )unity(ة  الوحد

احلاجة للتغلب على وجود الفصل بني الطبيعة احليوانية وغري احليوانية داخل  
اإلنسان. ميكن للناس حتقيق الوحدة، واحلصول على الرضا (دون اإلضرار ابآلخرين 
وأنفسهم) إذا أمكن التوفيق بني الطبيعة احليوانية والبشرية، والسعي فقط ليصبحوا 

 ابلكامل، من خالل مشاركة احلب والتعاون مع اآلخرين.إنسانيني 
 

 )Identity(   ةهوي

احلاجة إىل أن أكون "أ�" احلاجة إىل إدراك الذات كشيء منفصل. جيب أن  
يشعر اإلنسان أنه قادر على التحكم يف مصريه، وجيب أن يكون قادرًا على اختاذ 

 القرارات، ويشعر أن حياته حًقا ملكه.
 

 من األندلس هاتفة روايد. 
األندلسي قصة املكائد السياسية خلف أسوار القصر  هاتفحتكي رواية 

األندلسي يف قصة مجيلة بني يدي الكاتب املصري الشهري علي اجلرمي، سحر الشعر 
العريب هو الدم الذي يتدفق يف مجيع أحناء هذه الرواية. الشخصية الرئيسية يف هذه  

ن زيدون شاعراً تطمع إليه سيداتن تتمتعان بقوة سياسية  الرواية هو ابن زيدون. كان اب
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كبرية يف األندلس. أحدهم، عائشة، الذي تبني أنه جاسوس إسباين. كما �ل ابن 
 زيدون ثقة نقل الرسائل إىل اخلارج ألن شعره كان يعترب شديد الذكاء. 

تقدم هذه الرواية شخصية عائشة بنت غالب، الفتاة اليت جيمع وجهها كل 
مال الغريب يف شبه اجلزيرة العربية وإسبانيا ، وهي نكبة مبعوث ملك إسبانيا الذي  اجل

يريد تدمري حضارة األندلس الرائعة. إ�ا مصب كل حماسن العامل، ابتسامتها خجولة،  
مشعة مثل أشعة الشمس على زهرة تتفتح. كان شبابه حماطًا ابألشعة املتأللئة ، وكان  

 ذن مسعتها. حديثه أمجل موسيقى لكل أ
وراء قصة الرواية اليت تغرس املكيدة واخلداع، ال تزال امرأة توازن مع املدافع  
عن احلقيقة، وهي �ئلة الدمشقية، وهي امرأة ذكية وذكية أنقذت ابن زيدون من شبكة  
اخلداع وحب عائشة املشتعل. سقط قناع النعمة، كاشفًا عن عالقة ماكرة وراء القامة 

 من األندلس.اتف هالرشيقة، وبريق 
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 لث الفصل الثا
 البحث  منهج             

 
أول تصميم حبثي مت استخدامه يف هذه الدراسة هو حتديد الكائن كمادة حبثية،    
من األندلس لعلي اجلرمي. بعد حتديد الغرض وقراءة الرواية أو فهمها، مث    هاتفوهي رواية  

 .إجياد األشياء املمتعة لدراستها، مث حتديد النظرية املستخدمة يف حل املشكلة
 

 أ. نوع البحث
املنهج يف هذا البحث هو منهج حبث نوعي. استخدام هذه الطريقة هو 

األفكار أو القيم أو املعايري أو األحداث اليت  اكتساب فهم للظواهر أو األعراض أو 
 .وجدها الباحث

يعترب هذا البحث دراسة وصفية من حيث طبيعته. البحث الوصفي هو طريقة 
 ، ٢٠١٠  ،( كسريام   حبث هتدف إىل وصف حقائق وخصائص السكان بشكل منهجي

ه يصف وفًقا للتفسري ، يُطلق على هذا البحث أيًضا البحث الوصفي ألن).  ١٥٤صز  
 . وخيلق صورة دقيقة للواقع النفسي للمجتمع بناًء على منظور إريك فروم

 

 ب. مصادر البيا�ت و البيا�ت
 البيا�ت  . ١

البيا�ت يف هذا البحث النوعي هي يف شكل كتابة وكلمات وعبارات ومجل 
 .من األندلس لعلي اجلرمي واليت تظهر الشخصية هاتف يف رواية 

 مصادر البيا�ت  .٢
 . هنا يستخدم الباحث مصادر البيا�ت األولية ومصادر البيا�ت الثانوية

 . اخلربات١
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من األندلس لعلي اجلرمي.    هاتفاملصدر األساسي للبيا�ت يف هذا البحث هو رواية  
 :فيما يلي هوية الرواية

 رواية  :  النوع 
 من األندلسهاتف    :  العنوان 
 ماعلي اجلر  :  املؤلف 

 صفحة ١٥٨:  عدد الصفحات
 . الثانوي ٢

املؤلفات واملقاالت تدعم مصادر البيا�ت الثانوية مصادر البيا�ت، وهي 
). تشري ١٣٧، ص  ٢٠٠٩. (سوجيونو،  ثواجملالت ومواقع اإلنرتنت املتعلقة ابلبح

حول التحليل  رستيا فسفافرتيوي البيا�ت الثانوية من هذا البحث إىل حبث من
النفسي اإلنساين من منظور إريك فروم وتشري إىل كتاب علم نفس الشخصية  

 .للويسول
 

 البيا�تج. مجع 
 قنيات كانت تقنيات مجع البيا�ت يف هذه الدراسة هي تقنيات القراءة وت

،  (سوونديرااملالحظات. أسلوب القراءة هو قراءة مجيع املعلومات املتعلقة ابلبحث
 .  )٧٤ص. ، ٢٠١٨

 : الباحثون كالتايل كانت اخلطوات اليت اختذها
 تقنية القراءة . ١

من األندلس لعلي اجلرمي ووضح بعض الشخصيات يف رواية  ة هاتفاءقر 
 .م لتجد معطيات يف الرواية موضوع البحثامن األندلس لعلي اجلر  هاتف

 . تقنية الكتابة ٢
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خطوات تنفيذ تقنية تدوين املالحظات هي فرز وتسجيل اجلمل اليت تصف 
م لتسجيل ااجلر من األندلس لعلي هاتف اجلوانب النفسية للمجتمع يف رواية 

 . البيا�ت املطلوبة يف الرواية وهي املوضوع. من الدراسة البحثية
 

 د. تقنية حتليلة البيا�ت 
حتليل البيا�ت الفنية هو عملية يف جتميع البيا�ت مث تصنيفها حبيث ميكن  

شرح ) .٧٤ص. ، ٢٠١٨، ( سوونديرا معرفة أيها مهم وميكن إخطار اآلخرين به
 :حتليل البيا�ت ابلتفصيل كما يليتقنيات 

 تقليل البيا�ت   )١
تقليل البيا�ت هو نشاط لتبسيط وتغيري مناذج البيا�ت املختلفة لتسهيل 
استخالص النتائج. فيما يلي خطوات تقليل البيا�ت اليت قام هبا الباحثون يف هذه  

 :الدراسة
يقوم الباحث ابختيار وفرز البيا�ت الواردة يف كتاب علم نفس الشخصية إلريك  .١

 .من األندلسهاتف فروم للوسول كمرجع نظري وكائن رواية 
 .من األندلسهاتف يلخص الباحث البيا�ت املأخوذة من رواية  .٢
 "سيكولوجية الشخصية "الباحث البيا�ت املأخوذة من كتاب إيريك فروم يبني .٣

 .ظرية املستخدمةحسب الن
 عرض البيا�ت  )٢

عرض البيا�ت هو إعداد تقارير عن نتائج البحث حبيث ميكن فهم البحث 
 :وحتليله وفًقا لألهداف املرجوة. فيما يلي خطوات عرض البيا�ت 

 .يصنف الباحث البيا�ت اليت مت احلصول عليها من البحث .١
 مفهوم حمتوى البيا�ت.يف شكل فقرة دون تغيري قدم الباحث البيا�ت  .٢

 اإلستنتاج )٣
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استخالص النتائج هو عملية صنع القرار املتعلقة ابلبيا�ت اليت يتم مجعها  
وإدارهتا بشكل صحيح واليت تتعلق ابلعديد من اجلوانب األساسية وذات الصلة 

 :واخلطوات هي كما يلي ).١١ص.  ،٢٠٠٧،(سنتىوسو و محداينابلبيا�ت 
 .البيا�ت اليت حصلوا عليها أثناء عملية البحثجيمع الباحث  .١
 .حيدد الباحث املوضوعات واملفاهيم والفئات للكائن .٢
 .يفهم الباحث البيا�ت نظرً� لوصف الكائن للنظرية املستخدمة .٣
 . يستخلص الباحث استنتاجات من البحث بشكل جيد .٤
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 الرابع  الفصل
 وحتليلها عرض البيا�ت 

 
حيتوي هذا القسم على عملية مجع البيا�ت قيد الدراسة. تتوافق عملية حتليل 
البيا�ت مع أهداف البحث بناًء على النهج املتبع. سيتم عرض مناقشة وحتليل البيا�ت  

 .مباشرة لإلجابة على صياغة املشكلة اليت مت حتديدها
 

 لشخصية الرئيسة  نفس ا .أ

عدة  ساألندل هاتف منيتعّدد علم نفس ابن زيدون الذي صورت يف رواية  
 شخصيات، منها: 

 ذكاء   .١

.  البشر هم أفضل املخلوقات. لكن البشر لديهم مستو�ت خمتلفة من الذكاء
 وصفت ذكاء ابن زيدون ابلنص التايل: 

"أربعة من أعوان ابن جهور، يُرسلون إّيلّ  يف الصباح! لن يكون هذا  
لقد أسرعت عائشة   .خلري، ولن يكون إال لشرُ  ماحق، وبالء حميق

ابهلجوم، كنت أظن أ�ا ستقضي بعض الزمن يف اسرتضائي أوِ   
هتديدي، ولكنها رأت أن تفجأ عدوها ابلوثوب قبل أن تسنح له فرصة  
الفرار أو يتفتقّ  له الرأي عن حيلة، إ�ا حمارب مدرب، يرى أن الضربة  

نتصار. ومما ال حيوم حوله شك أ�ا ذهبت ابلرسائل األوىل نصف اال
والكوارث اجلسام. إن  أمس إىل ابن جهور، وكل سطر هبا فيه املوت 

ابن جهور رجل عنيف جبار، ال يُغضى عن شبهة، وال الُقزام،ّ  يتجاوز  
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عن اللمم. لعن هللا احلب، ولعن هللا األدب! ولعن هللا التظرّ  ف الذي  
عراض الناس ال لشيء إال أن يقولوا: إن فالً� أديب  جير إىلّ  التفكه أب

ابرع الذع النكتة صادقّ  الرماية! لقد جر إّيل حيب اجلنوين، وأديب 
وأمسع وأوخم العواقب.  املعربد، وطبعي املرح الضحوك أعظم الويالت 

اآلن أدخل على ابن جهور فأرى ذلك الوجه العبوس اجلهم، ذلك  
شهد من بوادر غضبه ما يهون أمامه كل  الصوت اجلهوري احلانق، وأ

 ).٦٩, ص.٢٠١٢(علي اجلرام, خطب جل"
 

ميكن أن نستنتج أن البشر ميكن أن �سوا إذا مل يتحقق ما  هذاالشرح من 
يريدون. كما فعل ابن زيدون غضب شديد من هجوم عائشة بنت غالب. مل يعتقد ابن 

تهديد بشن هجوم مضاد زيدون قط أن عائشة ستفعل ذلك. مث حاول ابن زيدون ال
من عائشة بنت غالب. من وجهة نظر إريك فروم للشخصية اليت حتاول حماربة الشرير 

 أو العدو، فإن القوة أو الرضا الداخلي هو جزء من الدمار.

 حسن اخللق .٢

األخالق مسة متأصلة يف كل فرد تنعكس يف كل عمل وعادات يقوم هبا الفرد 
 بن زيدون ابلنص التايل: وصفت شخصية ا يف حياته اليومية. 

"فقالت مرمي: هذا كرام ال مال ء يف حسنه, و فضل شاعران ابن زيدون 
ال جيحده جاحد. حىت لقد قال بعض أدابئنا: من ليس البياض، و  
ختتم ابلعقيق، وقرأ أليب عمرو، و تفقه للشافعي، و روى شعر امب زيدون  

 فقد استكمال الظرف كله "
 )٢١، ص.  ٢٠١٢اجلرام،(علي 
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الوصف يشرح كيف تنظر الفتيات األندلسيات إىل ابن زيدون، ومنها  من هذا  
مرمي اليت تفكر يف عظمة ابن زيدون وكماله. وصف كمال ابن زيدون ال يتعلق فقط  
ابجلسد، وارتداء املالبس البيضاء، ورنني األحجار، ودراسة كتب اإلمام الشافعي. ولكن 

هذا الشرح، من  الكمال الداخلي من القصائد الساحرة اليت كتبها ابن زيدون.أيًضا 
ميكن أن نستنتج أن البشر ميكنهم إتقان حياهتم من خالل أن يصبحوا شخًصا يتفوق 
ويفعل اخلري دائًما للناس. قد ال تتاح الفرصة لألشخاص الذين يشعرون ابلوعي الذايت 

وحاول حتسني نفسه. افعل اخلري للجميع دون  خللق حتقيق ذايت. على األقل، حاول 
 متييز بعضنا البعض. 

 يستمع لنصائح اآلخرين .٣

بشكل عام، يتم تقدمي املشورة بنوا� حسنة من أجل توفري الفهم واملشورة اليت  
تتوافق مع األشياء اليت تواجهها. على األرجح أتيت النصيحة من أقرب األشخاص الذين  

 :قبول نصيحة اآلخرين موضح يف النص التايل يفهمونك ويهتمون ألمرك. 

"زارين ابن زيدون منذ أ�م فنصحت له أن يبتعد عن تلك املرأة اليت 
يدعو�ا عائشةِ  بنت غالب، إ�ا أسبانية األصل، لئيمة املنبت،  
جاسوسة لألسبان وإن ابلغت يف كتم أسرارها. وهي امرأة خميفة، تقتنص  

حىت إذا سئمتهم قذفت هبم من حالق كما  الرجال، وتُلزمهم التزوج هبا،  
  تقذفين بقشرة الربتقال"

 )٢٧، ص.  ٢٠١٢(علي اجلرام،
ميكن استنتاج أن البشر هم أفراد مستقلون. لكنه حيتاج إىل هذا الشرح من 

أشخاص آخرين للحفاظ على استقالليته من خالل التواجد مًعا أو االنضمام إىل 
نصيحة اآلخرين حىت ال حيدث له سوء. من  أشخاص آخرين. احتاج ابن زيدون إىل
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وجهة نظر إريك فروم للشخصية، يتحد الناس مع اآلخرين لتحقيق هدف ما هو جزء  
 من الوحدة والعمل اجلماعي.

 
 أسباب ظهور املشكالت للشخصية الرئيسة  .ب

 معضلة الوجود .١
للبشر طبيعة أساسية فطرية، كما أن البشر ينشئون اجملتمع لتحقيق طبيعتهم  
األساسية. حيتاج البشر إىل بعضهم البعض لتحقيق طبيعتهم، أي أن يكونوا بشرًا، 
وابلتايل فإن ديناميكيات احلياة البشرية ال تتوقف أبًدا عن احلركة. البشر أيضا ثنائيون.  

من األندلس لعلي  هاتف يسية ابن زيدون يف رواية كما هو احلال مع الشخصية الرئ
اجلرمي الذي حياول تلبية احتياجاته بشىت الطرق اليت يفعلها. فيما يلي الطبيعة املزدوجة  

 . من األندلس هاتفابن زيدون يف رواية إل
 فإن الطبيعة البشرية ثنائية. لدى البشر أربع ثنائيات هي كما يلي:   ،فروم  قال

 
 البشر كاحليوا�ت والبشر

البشر كحيوا�ت لديهم العديد من االحتياجات الفسيولوجية اليت جيب 
إشباعها ، مثل احلاجة إىل األكل والشرب واالحتياجات اجلنسية. حيتاج البشر كبشر 

ل. تشمل االحتياجات اإلنسانية املوجودة يف التجربة للوعي الذايت والتفكري واخليا
اإلنسانية النموذجية مشاعر احلنان واحلب والشفقة والقلق واملسؤولية واهلوية والنزاهة 

 ). ٢٢ص.  ،٢٠٠٩ ،(ألويصال واحلزن والسمو واحلرية والقيم واألعراف
من األندلس ، وهو ابن   هاتف يظهر هذا يف الشخصية الرئيسية يف رواية 

زيدون الذي يعيش حياة حب معقدة للغاية. إغراء الوجه اجلميل عائشة بن غالب اليت 
اتضح أ�ا كانت مجيلة لتغطي كل قبحها لتحطيم حضارة األندلس الرائعة. خرج ابن 
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شف قبح عائشة بنت غالب عندما  زيدون عن السيطرة جبمال عائشة بنت غالب. انك
 هامجت فجأة ابن زيدون. 

 
فأطرق ابن زيدون طويال، وأخذ حيدث نفسه قائال: أربعة من أعوان  "

ابن جهور، يُرسلون إّيلّ  يف الصباح! لن يكون هذا خلري، ولن يكون  
 )  ٦٩, ص.٢٠١٢(علي اجلرام, "  إال لشرُ  ماحق، وبالء حميق

 
ميكن استنتاج أن البشر لديهم شخصيات مثل احليوا�ت   شرحال  هذا  من

يصعب التحكم يف غرورهم. عاش ابن زيدون حياة حب معقدة للغاية. إغراء 
الوجه اجلميل عائشة بن غالب اليت اتضح أ�ا كانت مجيلة لتغطي كل قبحها  
لتحطيم حضارة األندلس الرائعة. خرج ابن زيدون عن السيطرة جبمال عائشة  

لب. انكشف قبح عائشة بنت غالب عندما هامجت فجأة ابن زيدون.  بنت غا
ينظر إليه من وجهة نظر اإلنسانية واالحتياجات الفسيولوجية اليت جيب تلبيتها 
وكذلك احتياجات الوعي الذايت والتفكري والتصرف، كما كان لدى ابن زيدون  

 .  شعور ابحلب والسعادة واحلزن واالستقامة
 

 حب احلياة واملوت 
يعرف الوعي الذايت والعقل البشري ابلفعل أنه سيموت، لكن البشر 
حياولون إنكار ذلك من خالل اإلميان بوجود احلياة بعد املوت، واجلهود اليت ال  

   ).٢٢ص.  ،٢٠٠٩  ،(ألويصال  تتفق مع حقيقة أن احلياة ستنتهي ابملوت 
 

من األندلس، وهو ابن زيدون الذي    يف روايةيظهر يف الشخصية الرئيسية  هذا  
 يتمسك ابلشعر:
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 إن حتت الرتاب نوما طويال"   #   ال تنم واغتنم ملذة يوم"
 )٨ص.  ،٢٠١٢،(علي اجلرام 

 

اعتقد ابن زيدون أن حب احلياة أمر مهم للغاية ألنه كان يعتقد أنه ال توجد  
مكان أو حقل تزرع فيه احلياة  قيامة يف العامل بعد املوت. يؤمن ابن زيدون أن العامل 

اآلخرة ، لذلك من خالل حمبتك للعامل، ستستفيد بشكل أفضل من حياة هذا العامل، 
 وحب العامل يعين عدم إمهال حياة العامل، لذلك أ�ا ستكون مفيدة للحياة بعد املوت.

 
 الرجل بني الكمال والنقص

احلياة قصرية، ال ميكن البشر على تصور اإلدراك التام. لكن ألن قادر 
حتقيق الكمال. هناك أشخاص حياولون حل هذه الثنائية من خالل ملء فرتة 
اتريخ حياهتم ابإلجنازات يف جمال اإلنسانية، وهناك أيًضا من يؤمن بفرضية  

   ).٢٢ص.  ،٢٠٠٩ ، (ألوصال استمرار تطورهم بعد املوت.
بنات قرطبة بسبب  مثل ما فعله ابن زيدون الذي أصبح معبوًدا وحلًما ل

  مظهره وشعره الذي هدأ الروح.
 

"فقالت مرمي: هذا كرام ال مال ء يف حسنه, و فضل شاعران ابن زيدون  
و   ، ال جيحده جاحد. حىت لقد قال بعض أدابئنا: من ليس البياض

و روى شعر امب زيدون    ،و تفقه للشافعي  ،وقرأ أليب عمرو  ،ختتم ابلعقيق
 فقد استكمال الظرف كله "

 )٢١ص.   ،٢٠١٢،(علي اجلرام
الوصف يشرح كيف تنظر الفتيات األندلسيات إىل ابن زيدون، ومنها  من هذا  

مرمي اليت تفكر يف عظمة ابن زيدون وكماله. وصف كمال ابن زيدون ال يتعلق فقط  
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، ودراسة كتب اإلمام الشافعي. ولكن ابجلسد، وارتداء املالبس البيضاء، ورنني األحجار
 أيًضا الكمال الداخلي من القصائد الساحرة اليت كتبها ابن زيدون. 

ميكن أن نستنتج أن البشر ميكنهم إتقان حياهتم من خالل  هذا الشرح، من 
أن يصبحوا شخًصا يتفوق ويفعل اخلري دائًما للناس. قد ال تتاح الفرصة لألشخاص  

ابلوعي الذايت خللق حتقيق ذايت. على األقل، حاول وحاول حتسني نفسه. الذين يشعرون  
 افعل اخلري للجميع دون متييز بعضنا البعض.

 
 رجل بني العزلة والعمل اجلماعي

البشر أفراد مستقلون مبفردهم، لكن البشر  ال ميكنهم قبول العزلة. يدرك البشر  
يدركون أن سعادهتم تعتمد على التواجد مع أنفسهم كأفراد منفصلني، ويف نفس الوقت  

أشخاص آخرين. هذه املعضلة مل يتم حلها أبًدا، ولكن جيب على املرء أن حياول سد 
هذه الثنائية، حىت ال يصاب ابجلنون. هناك طريقتان لتفادي معضلة الوجود، أوهلما  

شر عبيًدا قبول السلطة اخلارجية، واخلضوع للحاكم، والتكيف مع اجملتمع. يصبح الب
(من حكام البالد) للحصول على احلماية أو الشعور ابألمان. الطريقة الثانية، يتحد 
الناس مع اآلخرين بروح احملبة والتعاون، مما خيلق روابط ومسؤوليات مشرتكة جملتمع  

 ). ٢٢ص.  ،٢٠٠٩،(ألوصال أفضل
 

اليت "زارين ابن زيدون منذ أ�م فنصحت له أن يبتعد عن تلك املرأة 
يدعو�ا عائشةِ  بنت غالب، إ�ا أسبانية األصل، لئيمة املنبت، 
جاسوسة لألسبان وإن ابلغت يف كتم أسرارها. وهي امرأة خميفة، تقتنص  
الرجال، وتُلزمهم التزوج هبا، حىت إذا سئمتهم قذفت هبم من حالق كما  

 )٢٧ص.  ،٢٠١٢،(علي اجلرام تقذفين بقشرة الربتقال"
كن استنتاج أن البشر هم أفراد مستقلون. لكنه حيتاج إىل ميهذا الشرح من 

أشخاص آخرين للحفاظ على استقالليته من خالل التواجد مًعا أو االنضمام إىل 
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أشخاص آخرين. احتاج ابن زيدون إىل نصيحة اآلخرين حىت ال حيدث له سوء. من 
ما هو جزء  وجهة نظر إريك فروم للشخصية، يتحد الناس مع اآلخرين لتحقيق هدف 

 من الوحدة والعمل اجلماعي.
 

 يةجات اإلنساناح .٢
ظر إىل فروم على أنه احلاجة إىل اجلوانب احليوانية لإلنسان ، أي احلاجة إىل ني

األكل والشرب واجلنس والتحرر من األمل. احتياجات اإلنسان مبعىن االحتياجات وفًقا 
االحتياجات؛ األول هو احلاجة إىل  لوجودهم كبشر، وفًقا لفروم تشمل جمموعتني من 

أن تكون جزًءا من شيء ما وأن تكون مستقًال ذاتًيا، والذي يتكون من احتياجات 
االرتباط، والتجذر، والتعايل، والوحدة، واهلوية. اثنًيا، احلاجة إىل فهم العامل، وله هدف  

التوجي ، وإطار    واالستفادة من الطبيعة الفريدة للبشر، واليت تتكون من احتياجات إطار
 ). ٢٣ص.  ،٢٠٠٩،(ألوصال التحفيز، والفعالية -التفاين، والتحفيز 

ومن احلاجات املتنوعة اليت عرب عنها النموذج يف حتليل الرواية الناقلة لألخبار  
 من األندلس جند ما يلي:

 
 عالقة ابن زيدون بناائلة الدمشقي

الطبيعة وعن الذات. احلاجة احلاجة للتغلب على مشاعر العزلة والعزلة عن 
إىل االندماج مع كائن حمبوب آخر، لتكون جزًءا من شيء ما. مث تتجلى الرغبة 
الالعقالنية يف احلفاظ على العالقة األوىل، أي العالقة مع األم، يف شعور ابلتضامن مع 
 اآلخرين. ميكن أن تكون العالقات األكثر إرضاًء إجيابية، أي العالقات القائمة على
احلب والرعاية واملسؤولية واالحرتام والتفاهم من اآلخرين ، والعالقات السلبية، أي  

 ). ٢٣ص.  ،٢٠٠٩ ،(ألوصال العالقات القائمة على الطاعة أو القوة
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ميكن العثور على هذه العالقة يف الشخصية الرئيسية يف رواية حامل األخبار  
ح العالقة بني ابن زيدون و�ائلة  من األندلس، ابن زيدون. هو شاب يهتم ببيئته. تتض

 عندما يستهزأ أحد اببن زيدون. �ئلة يقول:
 

ابن زيدون من صغار الكتَّاب؟! أتعيشين � ابنة اخلليفة يف قرطبة، أم "
فوقّ  السحاب، أم وراء سد �جوج ومأجوج؟ أسرعي � سيديت فقد  

تمه فاتك الركب، مث هايتَ  أذنك أحِّدّ  ثك بسر أقسمت على أن أك
وأالَّ أبوح به ألحد. مث قالت يف صوت خافت: إن ابن جهور يضع  

 "عليه عينه ليوليه منصب الوزارة بعد وقت قصري
 )٢٨ص. ، ٢٠١٢،(علي اجلرام

 

ميكننا أن نرى كيف حاول ابن زيدون التغلب على مشاكله هذا الشرح من 
حاولت الدفاع عن ابن من خالل بناء التضامن مع �يلة. �ئلة صديقة البن زيدون 

زيدون من السخرية ، وذلك بسبب عالقة التضامن بني ابن زيدون و�ائلة. حدث هذا 
أيًضا عندما أحب ابن زيدون عائشة بنت غالب ، لكن أصدقاءه منعوا ابن زيدون من 

 االستمرار يف عالقتهم لصاحل ابن زيدون يف املستقبل.
 

 صول ابن زيدون أ
احلاجة إىل روابط جتعله يشعر وكأنه يف منزله يف العامل (يشعر جذر احلياة هو 

أوًال، يتم انتزاعه من العالقة  ،وكأنه يف املنزل). يصبح البشر غرابء عن عاملهم لسببني
بسبب وضعه (عندما يولد اإلنسان، يصبح وحيًدا ويفقد روابطه الطبيعية)، واثنًيا،  

سر ابلفعل الروابط الطبيعية وتولد املشاعر من األفكار واحلر�ت اليت يطورها مبفرده تك
العزلة / العجز. التجذير هو احلاجة إىل االرتباط ابحلياة. يف كل مرة يواجه الشخص 
ا جديًدا، جيب أن يظل نشيطًا فيه وأن يطور بشكل خالق مشاعر كونه جزءًا  

ً
عامل
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 تهديدات.مهًما. وهكذا سيظل يشعر ابألمان، وليس القلق، وسط عامل مليء ابل
 ).٢٤-٢٣ص. ،٢٠٠٩ ،(ألوصال

 

فابتسم ابن جهور متأمال وقال: وابن زيدون صاحبك أسبُق هم يف "
هذا امليدان، وأخربهم بقلوب احلسان، وقد مسعت أخرً� بصلته بعائشة  
بنت غالب، وأنت تعلمين من أمرها أكثر مما أعلم. فاجرتأت على 

" (علي  ه هباالكذب وصحتّ  يف وجهه: إنه تركها وقطع صلت
 )٢٨ص.، ٢٠١٢،اجلرام

 

أن البشر حيتاجون إىل شيء ما يف حياهتم  يف هذاالشرح  ميكن استنتاج التفسري  
ليشعروا وكأ�م يف منزهلم يف حياهتم. على سبيل املثال، ترك ابن زيدون صورة امرأة ذات 
وجه مجيل وعرفها ابن زيدون لفرتة طويلة. مث ترك ابن زيدون جسد املرأة. اقرتبت عائشة 

علم أن ابن زيدون ترك    بنت غالب من ابن زيدون أل�ا أرادت تدمري األندلس. بعد أن
عيشة بنت غالب وبدأ نشاطًا جديًدا. حماولة ابن زيدون اخلروج من الدولة القدمية 

 .(Rootedness)للقبول ابلدولة اجلديدة هو جزء من التجذر 
 

 دور الناس حول ابن زيدون 
تتطلب احلاجة إىل حل املشكالت دور األشخاص احمليطني هبا. ميكن للمرء  

ة (دون اإلضرار ابآلخرين والنفس)، إذا كان من املمكن التوفيق بني أن حيقق الوحد
الطبيعة البشرية، والسعي فقط ليصبح إنساً� ابلكامل، من خالل مشاركة احلب والتعاون 

 ). ٢٤ص.  ،٢٠٠٩ ،(ألوصال مع اآلخرين
"وما كادت تستوي على حمفَّتها حىت أمرت حامليها أن يذهبوا هبا إىل 
دار ابنً  ا مهموم َّ ا، فسألته عما به يف ذعر زيدون لتدعوه إىل صنيعها.  
فلما دخلت عليه رأته حزيًنْ رِتين من التزوج هبا، وقلق فقال: لقد 
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بة  نصحين كل صديق ابجتناب عائشة، وكثرً� ما حذَّ ولكين أخاف عاق
  مغاضبتها، وال أجد يف نفسي من اجلرأة ما ميكنين من قطع حباهلا" 

 )٢٩, ص. ٢٠١٢(علي اجلرام,
 

ميكن االستنتاج أن ابن زيدون كان لديه العديد من األصدقاء    هذا الشرحمن  
الذين يذكرونه دائًما بسعادته. أمره أصدقاء ابن زيدون ابالبتعاد عن امرأة امسها عائشة  

ائشة بنتني غالب جاسوسة من إسبانيا تريد تدمري األندلس. التفكري بنت غالب. ألن ع
يف األصدقاء كعائلة هو شكل من أشكال الوحدة. مساعدة بعضنا البعض جللب 

 السعادة لبعضكم البعض.
 

 بناء اهلوية 
البشر كائنات حية ولدت أكثر كماال من املخلوقات األخرى. لذلك، جيب 

تغيري مصريهم، وجيب أن يكونوا قادرين على اختاذ القرارات، أن يكون البشر قادرين على  
 ). ٢٤ص.  ،٢٠٠٩ ،(ألوصال   والشعور أبن حياهتم هي حًقا حياهتم اخلاصة

 

"� أمرية ، سأكسر مرآة شعري متاًما. ألن املرآة مل جتعلين فخوراً. سأصنع  
(علي   مرآة جديدة هلذه الفتاة األكثر مجاال يف كل مدينة قرطبة "

 )٧٣ص. ،٢٠١٢،راماجل
 
 
 

أن البشر كائنات مستقلة، جيب أن يكونوا قادرين على    الشرحميكن استنتاج ا
التحكم يف أنفسهم دون االعتماد على اآلخرين. كما فعل ابن زيدون عندما أدرك أنه  
أخطأ وأراد حل املشكلة بنفسه. من وجهة نظر إريك فروم للشخصية، فإن البكاء  

 .(Identity)  آسف ودعم اآلخرين للمضي قدًما هو جزء من اهلوية 
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 حلاجة إىل الفهم واألنشطةا .٣
 رغبة ابن زيدون يف حتقيق السعادة

يواجه البشر ظواهر طبيعية مروعة وحقائق خميفة. لدى البشر رغبة يف جعل 
حياهتم أكثر وضوحا. إن جمموعة املعتقدات البشرية املتعلقة بوجود احلياة، ورحلة احلياة،  

للحصول على الرغبات اليت جيب حتقيقها هي وكيفية التصرف، واليت هي ضرورية للغاية  
 ). ٢٤, ص. ٢٠٠٩(ألوصال,   إطار للتوجيه

 

 "هل فتح يل ابب اجلنة مرة دون أن أوقعين يف شرك احلقد عليه؟"
 )٨٠ص.  ،٢٠١٢،(علي اجلرام

 

ميكن أن نستنتج أن ابن زيدون كانت له آمال كبرية عندما كان    هذاالشرحمن  
مفتوً� ابجلمال الذي ظهر على وجه ويلة بنت املستكفيت. يتخيل ابن زيدون أنه  
عندما يتزوج امرأة يشعر ابلسعادة ابلتأكيد. يعتقد ابن زيدون كم هو مجيل عندما يكون  

خصية، فإن األشخاص الذين مع ولدة يعيش حياته. من وجهة نظر إريك فروم للش 
يعتقدون أن ما يتعني عليهم القيام به للحصول على النتائج املرجوة هم جزء من إطار  

 . (Frame of Orientation) التوجيه
 
 
 

 طاعة ابن زيدون يف الدين
احلاجة إىل هدف مطلق يف احلياة (هللا). حيتاج الناس إىل شيء ميكن أن يقبل 

حياهتم مما جيعل احلياة ذات مغزى أكرب. طاعة هللا هي مبثابة خريطة كل تفانيهم يف 
 توجه البحث عن معىن احلياة، وتصبح أساس القيم وتتوًجيا لكل طاعة

 ).  ٢٥ص.  ،٢٠٠٩،(ألوصال
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"كل هذا البلد األندلسي اعتنق د�نة الشعر لثالثة أقوام هم ابن برد 
 )٩٢ص.، ٢٠١٢،(علي اجلرام وابن حنة وابن زيدون" 

 

أن ابن زيدون كان رجالً متديناً. تتزين قصائده دائما  هذاالشرح  ميكن استنتاج  
 .(frame of devotion) جبمال دينه. يرى إريك فروم أن املتدينني جزء من إطار التفاين

 
 خلق السعادة على حزن ابن زيدون

البشر احلاجة إىل تدريب اجلهاز العصيب تستفيد من قدرة الدماغ. ال حيتاج 
فقط إىل حافز بسيط مثل الطعام. ولكن املثري الذي ينشط الروح كالشعر والشعر 

 ). ٢٥ص.  ،٢٠٠٩ ،(ألوصال واألغاين وحنو ذلك.
 

"إنه يف ورطة. سيكون من الصواب أن تدعوه إىل حفلتك املليئة بكتاب  
 )  ٥٢ص. ،٢٠١٢،(علي اجلرام  قرطبة وكبار الشخصيات يف الدولة"

 

ميكن استنتاج أن البشر حيتاجون إىل حافز لتغيري حياهتم   هذاالشرحمن 
لألفضل. كما فعل ابن زيدون، أقام حفلة مع كّتاب مشاهري لالستماع إىل قصائدهم 
على أمل إيقاظ أرواح اآلخرين لتكون أفضل. من وجهة نظر إريك فروم للشخصية، 

ع الوعي أبرواحهم أو  فإن األشخاص الذين حياولون النهوض من املشاكل لتشجي
 . excitationstimulation)ابآلخرين حىت تصبح احلياة أفضل هم جزء من حتفيز اإلاثرة 

 
 

 التفكري يف التأثري الذي سيكون له 
القدرة.    أو احلاجة إىل إدراك الوجود يف مواجهة مشاعر النقص وممارسة الكفاءة  

األندلسي، وهو ابن زيدون، وهو  هاتف من يظهر هذا يف الشخصية الرئيسية يف رواية 
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يدرك أن وراء فخ عائشة فداحة احلرب بني القبائل. مل يشأ ابن زيدون تكرار األمر نفسه 
 ) ٦٩, ص.٢٠١٢(علي اجلرام,من قبل 

ميكن االستنتاج أن الشخص الذي يدرك عيوبه ولكنه حيارهبا  هذاالشرح من 
يء أفضل. وكذلك فعل ابن زيدون  بعدم القيام بنفس الشيء حىت يتمكن من فعل ش

 الذي كان يعلم مبصيدة آسية بنت غالب السيئة. هذا جزء من الفعالية. 
 

 آلية اهلروب من احلرية .٤
يضع اجملتمع الرأمسايل املعاصر الناس كضحا� لعملهم. ميكن أن يكون الصراع 

ص الطبيعيني لفروم، فإن خصائص األشخاقال  بني امليول املستقلة والفشل ضارًا عقلًيا. و 
أو األصحاء عقلًيا هي أولئك القادرين على العمل بشكل منتج وفًقا ملتطلبات بيئتهم  

لفروم، فإن   ق االجتماعية، فضًال عن القدرة على املشاركة يف حياة اجتماعية حمبة. و 
الوضع الطبيعي هو احلالة املثلى للنمو (االستقالل) والسعادة (العمل اجلماعي) للفرد. 

(ألوصال,   ث آليات هروب من أمهها ، وهي االستبداد والتدمري واالمتثالهناك ثال
 ). ٢٥, ص. ٢٠٠٩

 
 
 

 هناك ثالث آليات هروب من أمهها، وهي االستبداد والتدمري واالمتثال:
 ال ترتكب نفس اخلطأ

امليل للتعاون واالندماج مع شخص ما أو شيء ما خارج نفسه، الكتساب 
ميتلكها. ميكن أن تكون احلاجة إىل توحيد القوى مع شريك القوة اليت يشعر أنه ال 

 ). ٢٦ص.  ،٢٠٠٩ ، (ألوصال قوي إما املاسوشية أو السادية
 

 هناك ثالث آليات هروب من أمهها، وهي االستبداد والتدمري واالمتثال:
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مث تنظر إىل ابن زيدون وتقول: فماذا ترى � أابً  الوليد؟ فيسمع نفسه  "
 ) ٦٧, ص.٢٠١٢(علي اجلرام,  "  أزورها معك وسرورا وكراموهو يقول:  

 

ميكن االستنتاج أن البشر يبحثون دائًما عن طرق للخروج من هذاالشرح من 
مشاكل حياهتم، كما فعل ابن زيدون للحصول على احلب، ويساعده اآلخرون يف 

مر.  احلصول على احلب. ومع ذلك، أدرك ابن زيدون أن حبه مل يكن من اجليد أن يست 
إن اجلهود املبذولة حملبة اآلخرين للحصول على احلب ولكن عدم إعطاء األشياء اإلجيابية  

 لنفسه هي جزء من االستبداد (االستبداد) يف شكل املاسوشية. 
 

 تدمري توقعات ابن زيدون من عائشة بنت غالب
تكون  التوقعات العالية لآلخرين ميكن أن تدمر املشاعر اإلنسانية عندما ال 

 ). ٢٦, ص. ٢٠٠٩(ألوصال,  التوقعات كما هو متوقع
 

"أربعة من أعوان ابن جهور، يُرسلون إّيلّ  يف الصباح! لن يكون هذا 
لقد أسرعت عائشة  .خلري، ولن يكون إال لشرُ  ماحق، وبالء حميق

ابهلجوم، كنت أظن أ�ا ستقضي بعض الزمن يف اسرتضائي أوِ   
عدوها ابلوثوب قبل أن تسنح له فرصة  هتديدي، ولكنها رأت أن تفجأ  

الفرار أو يتفتقّ  له الرأي عن حيلة، إ�ا حمارب مدرب، يرى أن الضربة  
األوىل نصف االنتصار. ومما ال حيوم حوله شك أ�ا ذهبت ابلرسائل  

والكوارث اجلسام. إن   أمس إىل ابن جهور، وكل سطر هبا فيه املوت 
ن شبهة، وال الُقزام،ّ  يتجاوز  ابن جهور رجل عنيف جبار، ال يُغضى ع

عن اللمم. لعن هللا احلب، ولعن هللا األدب! ولعن هللا التظرّ  ف الذي  
جير إىلّ  التفكه أبعراض الناس ال لشيء إال أن يقولوا: إن فالً� أديب  
ابرع الذع النكتة صادقّ  الرماية! لقد جر إّيل حيب اجلنوين، وأديب 
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وأمسع وأوخم العواقب.  أعظم الويالت   املعربد، وطبعي املرح الضحوك
اآلن أدخل على ابن جهور فأرى ذلك الوجه العبوس اجلهم، ذلك 
الصوت اجلهوري احلانق، وأشهد من بوادر غضبه ما يهون أمامه كل 

 ).٦٩, ص.٢٠١٢(علي اجلرام, خطب جل"
 

ميكن أن نستنتج أن البشر ميكن أن �سوا إذا مل يتحقق ما  االشرح هذمن 
يريدون. كما فعل ابن زيدون غضب شديد من هجوم عائشة بنت غالب. مل يعتقد ابن 
زيدون قط أن عائشة ستفعل ذلك. مث حاول ابن زيدون التهديد بشن هجوم مضاد 
من عائشة بنت غالب. من وجهة نظر إريك فروم للشخصية اليت حتاول حماربة الشرير 

 زء من الدمار.أو العدو، فإن القوة أو الرضا الداخلي هو ج
 

 تعديل
التكيف هو عملية ديناميكية مستمرة هتدف إىل تغيري السلوك من أجل 

 ). ٢٦, ص. ٢٠٠٩(ألوصال,   احلصول على عالقة أفضل مع البيئة.
 

"كيف أخدعك � سيدي وقد زانين قدمي خدمتك، وزهاين وسم  
وقمت املقام املحمود على بساطك؟ مث يقوى فيه   نعمتك، وأبليت 

واهن األمل البالء اجلميل يف مساطك، بعدما رأى من هدوء ابن جهور  
 ) ٧١, ص.٢٠١٢(علي اجلرام, فيقول"

 

ميكن استنتاج أنه جيب على البشر التكيف مع األشخاص  هذاالشرح من 
الذين ميكنهم املساعدة يف حتقيق ذلك. مثل ما فعله ابن زيدون يف حزنه. مث ذهب إىل 
ابن جوار لسماع قصائده. وهذا ما جيعل ابن جوار جيد السالم. من وجهة نظر إريك 
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ء إجيايب هو جزء  فروم، فإن تكيف الشخصية مع اآلخرين من أجل احلصول على هدو 
 من التكيف. 

 

 التأثري النفسي للشخصية الرئيسية على األفراد واألسر واجملتمع . ج
 

 األفراد  
واليت تعين أصغر وحدة ال  "individum" أتيت كلمة فرد من الكلمة اليو�نية 

من  هاتف). يف رواية ٢٥,ص. ٢٠٠٢شاين, ميكن أو ميكن تقسيمها مرة أخرى (
األندلس لعلي اجلرمي الشخصية الرئيسية هو ابن زيدون. اليت هلا طابع فريد جدا. شخص 
ابرع جدا ولكن لديه عيوب يف حتديد شيء ما. حدد دائًما القرارات اليت جيب اختاذها 

 ). ٢١, ص.٢٠١٢(علي اجلرام, على عجل
التأثري النفسي للشخصية الرئيسية على الفرد هو االعرتاف أبخطائه وعدم  

 ارتكاب نفس األخطاء. دائما أصلح كل عيب.
 

 األسرة واجملتمع 
فريدمان، األسرة عبارة عن جمموعة من شخصني أو أكثر يعيشون مًعا  قال

سوفراجتنو,  مع ارتباطات عاطفية واألفراد هلم أدوارهم اخلاصة وهم جزء من األسرة (
). بينما اجملتمع عبارة عن جمموعة من األشخاص "يتعايشون"، أو من ١, ص.  ٢٠٠٤

حدة البشرية بنية حتتية ميكن ملواطنيها  الناحية العلمية، "يتفاعلون". ميكن أن يكون للو 
). يف حياة  ١٥٠, ص. ٢٠٠٢كوجنرانغرات, من خالهلا التفاعل مع بعضهم البعض (

الشخصية الرئيسية يف رواية املذيع األندلسي، ال تصف حقيقة حياة عائلة دم ابن 
ببناء  زيدون. إال أن ابن زيدون اعترب أصدقاءه ومن حوله من أهله. مث غامر ابن زيدون  

 ).٨٢ص.، ٢٠١٢،(علي اجلرامعائلته مع امرأة كانت صديقة له، وهي والدا 
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األثر النفسي للشخصية الرئيسية على األسرة واجملتمع هو عندما عني ابن 
زيدون وزيرا من قبل ابن جوار. ابن جحور وأهل األندلس يؤمنون بشخصية ابن زيدون.  

سائل الدبلوماسية اليت كتبها حتتوي  ألن ابن زيدون هو شخصية سفري األمة. كل الر 
 . على كلمات مجيلة عند قراءهتا
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 اخلامس فصلال
 اخلامتة

 

 اخلالصة .أ
بناًء على التحليل واملناقشة  ميكن للباحث استنتاج الواقع النفسي للشخصية 

 إريك فروم على النحو التايل: نظريةمن األندلس لعلي اجلرمي رواية هاتف الرئيسية يف 
الشخصية الرئيسية هي الشخص الذي يعجب ببيئته، ألنه يتمتع بذكاء    نفس

ن صفات ابن زيدون الثالث كان  م لنصائح من اآلخرين.ستمع ل وشخصية جيدة وي
 يثق به لقيادة األندلس. 

من األندلس ترجع إىل  رواية هاتف  النفسية للشخصية الرئيسية يف    ملشكالت ا
عدة نقاط. يغطي معضلة وجود الشخصية الرئيسية، واحلاجة إىل احلرية والتعلق، وضرورة  

 التفاهم والنشاط، وآلية اهلروب من احلرية.
  هاتف األثر النفسي للشخصية الرئيسية على األفراد واألسر واجملتمع يف رواية 

من األندلس. التأثري على الفرد هو اختاذ اجلانب الصاحل البن زيدون الذي جييد الشعر 
ولطاملا كان شخًصا حمرتًما. ميكن تطبيق هذا يف احلياة اليومية مثل الدراسة اجلادة  

تأثري على األسرة ال يقتصر فقط على عالقات الدم. ميكن واحملاولة قدر اإلمكان. ال
تطبيق هذا يف احلياة اليومية من خالل كونك لطيًفا مع األصدقاء واالهتمام  
ابألشخاص. ليست هناك حاجة للشعور ابلوحدة عندما ال يكون أقارب الدم مكاً�  

تكون حزيًنا  لرواية القصص. ال يزال هناك أصدقاء وأشخاص يهتمون إبسعادك عندما 
ويبتسمون على السعادة اليت تشعر هبا. مث التأثري على اجملتمع هو أن تصبح جمتمًعا  
يقدر عمل شخص ما. ميكن تطبيق ذلك يف احلياة اليومية من خالل االستمتاع بعمل 
أديب يف شكل شعر أو روا�ت أو قصص قصرية وما إىل ذلك ، وتطبيق األشياء اإلجيابية  

 األعمال األدبية يف احلياة اليومية.  املوجودة يف هذه
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 التوصيات .ب
من رواية هاتف بعد إجراء حبث حول الواقع النفسي للشخصية الرئيسية يف 

 إريك فروم، هناك عدة اقرتاحات ، منها:  نظريةاألندلس لعلي اجلرمي 
علم النفس األديب له تقنيات عديدة لتحليله من أجل معرفة القيم واألشكال  .١

حيتوي عليها العمل األديب، وخاصة يف الرواية. لذلك، هناك حاجة إىل اليت 
التفكري النقدي واملفتوح لفهمه. ابلنسبة للقراء، من األفضل ز�دة معرفتهم  
ابألدب األديب، حىت يتمكنوا من فهم املزيد عن األدب، وخاصة حول علم 

 النفس األديب.
توقع أن يكون الباحثون  البحث ال يزال بعيدا عن الكمال. لذلك، من امل .٢

املستقبليون قادرين على تطوير البحث يف علم نفس األدب، سواء مع نفس 
املوضوع أو مع مواضيع خمتلفة. منشئ علم النفس األديب ليس إريك فروم فقط،  
لذلك يوصى أبن يتمكن املزيد من الباحثني من استكشاف املوضوع يف هذه  

 . الدراسة ابستخدام مناهج أدبية أخرى
آمل أن يتمكن القراء من خالل هذا البحث من فهم قيم وأشكال علم النفس  .٣

 من األندلس" لعلي اجلرمي.  هاتفاألديب الواردة يف رواية "
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 سورة ذاتية

  ٣، سوماطرية اجلانوبية  . ولد ىف فاملبانج مرزوقيامسى حممد 
يف عام  ٣البتدائية إدرسة امن امل خترج. ٢٠٠٠ريل بأ

ليمبانج ،  فايف  ١ توسطةاملدرسة امل التحقق اب. مث ٢٠٠٦
  درسة اب امل  التحقق. مث ٢٠١٢يف عام  سوماطرية اجلانوبية

. مث  ٢٠١٥املعارف سينغوساري ، ماالنج يف عام الثانوية 
  كوميةحلية امالسإلا لك إبراهيمام موال�جبامعة التحق 

 . ٢٠٢٢حىت حصل على درجة البكالوريوس ىف قسم اللغة العربية و أدهبا سنة    نجماال
 

 

 

 

 


