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:قﺎؿ هللا ﺗعﺎىل ُب كﺘﺎﺑو الكرًن
ً
صﺒىػ ٍريًٍب ۚ فىنً ٍع ىم عي ٍق ىَب الدَّا ًر
ىس ىَل هـ ىعلىٍي يكم دبىﺎ ى
(sambil mengucapkan): "Salamun 'alaikum bima shabartum". Maka
alangkah baiknya tempat kesudahan itu.
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اإلهداء

اىدل ىذا الﺒﺤﺚ اعبﺎمعي
إىل الوالدم الكرديُت عرؼ ﺑفضلهمﺎ،
إىل إخوٌب كأخواين ككل أخرل العﺎﺋلﺔ،
إىل كل أصدقﺎﺋي احملﺒوﺑُت

ب

كلمة الشكر

اغبمد هلل رب العﺎؼبُت الذل خلق اإلنسﺎف ُب أﺣسن الﺘقوًن ك الذل علم ابلقلم،
علم اإلنسﺎف مﺎمل يعلم ،كصلى هللا على سيدان دمحم الفﺎﺗﺢ ؼبﺎ أغلق كاػبﺎًب ؼبﺎ سﺒق
كالنﺎصر اغبﺎؽ ابغبق ،كاؽبﺎدم إىل صراطك اؼبسﺘقيم ،كعلى الو كاصﺤﺎﺑو كسلم.
مﺎ افرح الﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑعد إنﺘهﺎء كﺘﺎﺑﺔ ىذه الﺒﺤﺚ اعبﺎمع كال ﺗسﺘطيع أف ﺗعرب كﺗصور
فرﺣهﺎ كسعﺎدهتﺎ العظيم على ىذا األمر .كﺗريد الﺒﺎﺣﺜﺔ اف ﺗقدـ كلمﺔ الشكر كاألﺣًتاـ
ؼبن قد سﺎعدىﺎ ُب ىذا الﺒﺤﺚ:
-1
-2
-3
-4
-5

فضيلﺔ الدكﺘور اغبﺎج موﺟيﺎ راىﺎرﺟوا كمدير ﺟﺎمعﺔ موالان مﺎلك إﺑراىيم
اإلسَلميﺔ اغبكوميﺔ دبﺎلنﺞ
فضيلﺔ الدكﺘورة إسﺘعﺎدة اؼبﺎﺟسﺘَت كعميدة كليﺔ العلوـ اإلنسﺎنيﺔ
فضيلﺔ الدكﺘور فيصل اؼبﺎﺟسﺘَت كرﺋيس قسم اللغﺔ العرﺑيﺔ كادهبﺎ
فضيلﺔ الدكﺘور كلداان كركﺎدينﺎات اؼبﺎﺟسﺘَت كمشرؼ ُب كﺘﺎﺑﺔ حبﺚ اعبﺎمعي
صبيع اؼبعلمُت الكرمﺎء جبﺎمعﺔ مﺎلك إﺑراىيم اإلسَلميﺔ اغبكوميﺔ دبﺎلنﺞ

عسى هللا جيز هبم ﺟزاء ﺣسنﺎ ،كاسﺄؿ هللا اف جيعل ىذا الﺒﺤﺚ اعبﺎمعي انفعﺎ
للﺒﺎﺣﺜﺔ كسﺎﺋر القﺎرﺋُت .آمُت.
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اؼبسﺘقﺒل أنو من أتليفو كﺗﺒيُت أنو فعَل من حبﺜي فﺄان أربمل اؼبسﺆكليﺔ على اؼبشرفﺔ أك
مسﺆكيل قسم اللغﺔ العرﺑيﺔ كأدهبﺎ كليﺔ العلوـ اإلنسﺎنيﺔ ﺟﺎمعﺔ موالان مﺎلك إﺑراىيم
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اللغة العربية وأدهبا .كلية العلوم اإلنسانية .جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

مبالنج .ادلشرف :الدكتور ولداان وركاديناات ،ادلاجستري
الكلمات الريئسية :الرفﺎه ،األدب اإلنسﺎين ،الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف
عَلء األسواين ىو اقبﺢ كﺎﺗﺐ ركاﺋي على اإلطَلؽ .كقد قﺎرف ﺑعض النقد األسواين
ابألديﺐ العظيم قبيﺐ ؿبفوظ ،ألنو انكﺎس للمسﺎكمء اإلﺟﺘمﺎعيﺔ كالسيﺎيﺔ ُب الﺒلد الواقعﺔ
على ضفﺎؼ هنر النيل ،كالركايﺘو (عمﺎرة يعقوﺑيﺎف) ﺗفﺘﺢ الﺒﺎب لفهم ؾبﺘمع عريب ك إسَلمي
كﺗقدـ إﺟﺎﺑﺔ على السﺆاؿ كيف ﺗصﺒﺢ إرىﺎﺑيﺎ .حيﺎكؿ ىذا الﺒﺤﺚ إلكﺘشﺎؼ عن صورة الرفﺎه
ُب الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف (ََِِ) على نظريﺔ لكﺎركؿ د .ريف.
اسﺘخدمﺖ الﺒﺎﺣﺜﺔ ُب ىذا الﺒﺤﺚ ىو منهﺞ الﺒﺤﺚ الكيفي ﺑشكل الوصفي.
اؼبصدر الر ﺋيسي مﺄخوذ من الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف لعَلء األسواىن .ﺗكوف الطريقﺔ
اؼبسﺘخدمﺔ ُب ىذا الﺒﺤﺚ ىي الطريقﺔ الواثﺋقيﺔ كاؼبقﺎﺑلﺔ .امﺎ خطوات ربليل الﺒيﺎانت فهي:
قرﺋﺖ الﺒﺎﺣﺜﺔ من مصﺎدر الﺒيﺎانت ،ك خصصﺖ الﺒيﺎانت من ﺣيﺚ اؼبسﺎﺋل احمللل ،ك ﺣللﺖ
صورة الرفﺎه ُب الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف ،ك ﺗسﺘنﺘﺞ الﺒﺤﺚ.
النﺘﺎﺋﺞ الﺒﺤﺚ ىي األكؿ ،عنﺎصر الداخليىﺔ ُب الرايﺔ عمﺎرة يعقﺒيﺎىي ،اؼبوضوع
الريسى ُب الركايﺔ ىي اغبﺐ ك الﺘفريق .امﺎاغبﺒكﺔ اليت ﺟردت فيهﺎ اغبﺒكﺔ اؼبسﺘقيمﺔ ،كاألمكنﺔ
ىي عمﺎرة يعقوﺑيﺎف ،كابر ،كمكﺘﺒﺔ الكﺒَت ،كﺟﺎمعﺔ القﺎىرة .الشخصيﺔ احملوريﺔ فيهﺎ زكي ﺑك
الدسوقى ،كطو الشﺎذىل ،كﺣﺎًب راشد ،ك اغبﺎج عزـ .كالﺜﺎين ،صورة الرفﺎه النفسي ُب الرايﺔ
عمﺎرة يعقﺒيﺎف ﺗدؿ ﺑسﺘﺖ مقﺎيس نفيﺔ من األشخﺎص فيهﺎ ىي زكي ﺑك ،كطو الشﺎذىل،
كﺣﺎًب راسد ،ك عزاـ .كىذه اؼبقﺎييس ىي ﺗقﺎﺑل الذات ،كالعَلقﺔ اإلجيﺎﺑيﺔ مع اآلخرين،
كاإلسﺘقَلليﺔ ،كالﺘمكُت من الﺒيﺌﺔ ،كاؽبدؼ عن اغبيﺎة كالنمو الشخصي ﺑينهم.
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Abstract
Sajjatul Hidzqy. 2016, The Image Of Well-Being In Alaa Al Aswani’s
Imaarah Ya’qubyaan (Carol D. Ryff Psychological Literary Analysis).
Thesis. Faculty Of Humanities, Arabic Letters And Language Department,
Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor: Dr. Wildaana
Wargadinata, Lc, M.A
Key Words: well-being, Psychological Literary, novel yacoubian building.
Alaa Al Aswany is considered to be one of Egypt‟s best-selling novelists
and a leading figure in current political reform movements in Egypt. He as Nguib
Mahfouz, provides as good a critique a paints as rich picture of modern Egypt.
Yacobian Building was first published in arabic in 2002 by him. Published
indepedentaly due to its political content. This study copes to express Well-Being
image in Alaa Al Aswani‟s Imaarah Ya‟qubyaan by Carol D. Ryff theory of
Psychological Literary Analysis.
This thesis is based on a qualitative study using in depth analiytical
descripyive method in doing data collection. This paper is a literary criticism,
which is concerning with defining. Using documentation and interview technical.
The main data source on the study is Alaa Al Aswany‟s Yacoubiian Building,
published by Daar-syauq in 2002. The data are in the form of words, phrases and
sentences. Data Collection, the first thing to do in this step is reading the novel,
byelection, and analyze the image of image in Alaa Al Aswani‟s Imaarah
Ya‟qubyaan by Carol D. Ryff theory of Psychological Literary Analysis, the last,
conclusion.
This study reveals that firstly, intrinsic substance in yacubian building
novel‟s about love and discrimination theme. And use progressive chronological
of plot. First person is Zaki Baik, Taha as-Syadzali, Hatim ar-Rasyid, and azzam.
Secondly, image of psychological well-Being in Alaa Al Aswani‟s Imaarah
Ya‟qubyaan found by six dimension are Self-Acceptance, Positive Relations
With Others, Autonomy, Environmental Mastery, Purpose in Life, and Personal
Growth. Thirdly, there some factor that‟s influenced well-being of life in yacubian
building novels are evaluation on purpose of life as Taha Syadzali, Azzam,
Busainah and Hatim. But age reason on Zaki Baik,
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Abstrak
Sajjatul Hidzqy. 2016. Gambaran Kesejahteraan Dalam Novel Imarah
Ya’qubyan Karya Alaa Al Aswany (Studi Analisis Psikology Sastra Dengan
Teori Carol D. Ryff). Skripsi. Fakultas Humaniora, Jurusan Bahasa Dan Sastra
Arab. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr.
Wildaana Wargadinata, Lc, M.A.
Kata Kunci: Well-Being, psikologi sastra, novel imarah ya‟qubyan.
Alaa al-aswany merupakan sastrawan dan best novelist terkemuka.
Sebagian kritikus beranggapan bahwasanya Alaa merupakan Najib Mahfuudz
masa kini, karena karyanya yang berani menguak keadaan politik dan kondisi
masyarakat dengan jelas. Salah satu karyanya adalah Novel berjudul Imarah
Ya‟qubyan yang membuka keadaan masyarakat arab dan islam, sekaligus
menjawab pertanyaan yang tentang terorisme. Penelitian ini berupaya untuk
mengungkap gambaran kesejahteraan dalam novel tersebut dengan menggunakan
teori Carol D. Ryff.
Peneliti menggunakan penelitian kualitatif-deskriptif. Sumber data utama
adalah novel imarah ya‟qubyan karangan alaa- alaswany. Teknik penelitian yaitu
dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Langkah penelitian
yaitu dengan membaca data, mengkhususkan data yang akan digunakan,
melakukan analisis data untuk melihat gambaran kesejahteraan dalam novel
imarah ya‟qubyaan, dan menarik kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini yaitu: pertama, unsur-unsur intrinsic yang terdapat
dalam novel adalah tema: diskriminasi dan cinta. Alur yang digunakan yaitu alur
progresif analisis. Latar tempat yaitu: apartemen imarah ya‟qubyan, bar maxim,
kantor polisi, dan Universitas Kaairo. Tokoh utama dalam novel ini yaitu Zaki
Baik ad-Dasuki, Hatim Rasyid, Haji Azzam, Taha al-Syadzali. Kedua, terdapat
enam dimensi yang menjadi patokan gambaran kesejahteraan dalam tokoh utama
imarah ya‟qubyan diantaranya adalah, penerimaan diri, otonomi, hubungan yang
baik dengan orang lain, penguadsaan diri, pertumbuhan hidp, dan pengasaan
lingkungan.
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الفصل األول
مقدمة
أ -خلفية البحث
األدب ىو اكﺘسﺎب مﺒدكع كمﺒﺘكر كانﺘﺎج فٍت .قﺎؿ مزكى امﺎ األدب من ﺟهﺔ
اؼبوضوع ينقسم أىل قسمُت ،األكؿ األدب اإلنشﺎﺋي فيو نﺜرا أك شعرا ،ك الﺜﺎين األدب
الوصفي كىو اف يكوف نقد أديب ك اتريخ األدب .كمﺎ قﺎؿ منظر" ،أف األدب ىو الشعر
ك النﺜر الفٍت ُ.الشعر ىو الكَلـ الفصيﺢ اؼبوزكف اؼبقفى اؼبعرب غﺎلﺒﺎ عن صور اػبيﺎؿ
الﺒديع ،ك النﺜر مﺎ ليس مرﺗﺒطﺔ ﺑوزف كال قﺎفيﺔ ،ك ىو يصور مﺎ انﺘﺠو العقل اإلنسﺎين
من أنواع اؼبعرفﺔ ،سواء أﺣدث ُب نفسك أﺛنﺎء قراﺋﺘو أك ظبﺎعو ىذه لذة اـ ال حيدﺛهﺎ.
النﺜر يﺘكوف عن خطﺎﺑﺔ ،ك ﺗرسل ،كاﺣﺘﺠﺎج ،ك ﺣديﺚ ك قصﺔ ،ك أقصوصﺔ،
ك ركايﺔِ .أف الركايﺔ فن أديب ك ىي سرد نﺜرم طويل ﺗصف شخصيﺎت خيﺎليﺔ كأﺣداث
على شكل قصﺔ مﺘسلسلﺔ ،كمﺎ أهنﺎ أكرب األﺟنﺎس القصصيﺔ من ﺣيﺚ اغبﺠم كﺗعدد
الشخصيﺎت كﺗنوع األﺣداث كالركايﺔ ﺣكﺎيﺔ ﺗعﺘمد السرد دبﺎ فيو من كصف كﺣوار
كصراع ﺑُت الشخصيﺎت كمﺎ ينطوم عليو ذلك من أتزـ كﺟدؿ كﺗغذيو األﺣداث.
قصصﺎ شﺎﺋقﺔ ﺗسﺎعد القﺎرئ ُب معظمهﺎ ،على الﺘفكَت ُب
ﺗيق ٌدـ الركاايت
ن
القضﺎاي األخَلقيﺔ كاالﺟﺘمﺎعيﺔ أك الفلسفيﺔ ،كمﺎ حيﺚ ﺑعضهﺎ على اإلصَلح ،كيهﺘم
ﺟوىر اؼبﺄلوؼ.
ﺑعضهﺎ اآلخر ﺑﺘقدًن معلومﺎت عن موضوعﺎت غَت مﺄلوفﺔ ،كﺗكشف ى
الركايﺔ ىي الوسﺎﺋل اليت حيﺎكؿ هبﺎ األديﺐ نقل فكرات كعﺎطفﺔ معﺎ اىل قﺎرﺋيو أك سﺎمعو،
ُعﺒد العزيز ،األدب العريب كاترخيو( ،رايض :اؼبملكﺔ العرﺑيﺔ السعوديﺔ َُْٓ ،ق).ٖ ،
ِ اضبد شيﺐ ،اصوؿ النقد األدىب( ، ،القﺎىرة :مكﺘﺒﺔ النهضﺔ اؼبصريﺔ.ِّٖ ،)ُْٗٔ ،

ك كﺎنﺖ فيهﺎ ﺗدًن عن ذبرﺑﺔ األديﺐ ،كقﺎؿ ﺣسُت أف الركايﺔ ىي الرسم ﺣيﺎة كﺗﺘكوف
ّ
عن ظﺎىرة العرفيﺔ ك العقليﺔ ،كاإلذبﺎىيﺔ ،ك األمنيﺔ ،كاإلنفعﺎليﺔ ،ك الشخصيﺔ ،ك الذاﺗيﺔ
ْ
من اإلنسﺎف.
الركايﺔ من الركاايت اؼبشهورة ك اؼبنﺎزعﺔ اليت ربدث ك ﺗرسم ﺣيﺎة اإلنسﺎف ىي
الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف لعَلء األسواىن ىذه الركايﺔ من الركايﺔ اؼبوقوفﺔ ألف ﺗعكس عن
اؼبهموكس ك اعبنوف مصر .فيهﺎ ربكي عن ﺗنوع صورة اؼبشﺎكل اإلﺟﺘمﺎعيﺔ اليت كقعﺖ ُب
اؼبصر (القرف العشركف) ابسﺘخداـ كسيلﺔ اػبيﺎؿ .خلفيﺔ من قﺒل سكﺎف عمﺎرة يعقوﺑيﺎف،
كﺎف ىذه الركايﺔ ﺗفﺘﺢ اعُت العﺎمل من اإلكبطﺎط اإلﺟﺘمﺎعي ،كالسيﺎسﺔ ،كالدين ُب
اؼبصر .فيهﺎ ليس إال من العنﺎصر اعبوىريﺔ فقد ،لكن ىنﺎؾ أيضﺎ أرﺑعﺔ اؼبشﺎكل
االﺟﺘمﺎعيﺔ الذم اليزاؿ ؿبركمﺔ كﺎلﺘفريق ،ك اللوطي ،كاغبراكﺔ اإلسَلميﺔ الراديكليﺔ،
كاإلخﺘَلس .لذالك ىي الركايﺔ اعبدليﺔ اؼبنﺎظرة اؼبنﺎزعﺔ اػبَلفﺔ ُب مصر.
ﺗﺘضمن "عمﺎرة يعقﺒيﺎف" ُب ؾبملهﺎ أرﺑعﺔ قصص مرﺗﺒطﺔ ﺑشﺒكﺔ عَلقﺎت يديرىﺎ
الراكم-الكﺎﺗﺐ -ﺑﺘقنيﺔ عﺎليﺔ كىذه القصص ىي :قصﺔ زكي ﺑك الدسوقي ﺑطل الركايﺔ
كاػبيط الذم يرﺑط أﺟزاء الركايﺔ كلهﺎ ،ك قصﺔ طو الشﺎذيل كخطيﺒﺘو ﺑﺜينﺔ السيد ككَلمهﺎ
يسكن سطﺢ العمﺎرة ،ىذه من شكل الﺘفﺎعل اؼبوﺟود ُب الركايﺔ ىو الصراع ﺑُت سكﺎف
الشقﺔ ،ككل منهم من العﺎﺋَلت الضعيفﺔ ،فطو الشﺎذيل ىو كلد الﺒواب كﺗغَت ﺣيﺎﺗو عند
مﺎ انضم إىل انشطي صبﺎعﺔ إسَلميﺔ ،ىي اغبركﺔ اإلسَلميﺔ "منظمﺔ رادكليﺔ ﺗلﺘزـ
أعضﺎءىﺎ ،كقصﺔ الصﺤفي اؼبشهور ﺣﺎًب رشيد الشﺎذ ﺟنسيﺎ مع صديقﺔ العسكرم ُب
األمن اؼبركزم عﺒد رﺑو الصعيدم ،كقصﺔ اؼبليونَت اغبﺎج دمحم عزاـ صﺎﺣﺐ الشركﺎت

ّ ﺣسُت ح .ﺣسن ،ادب العرب ُب عصر اعبﺎىليﺔ( ،ﺑَتكت ،دكف الطﺒع.ٕ ،)َُٗٗ ،
 Metodelogi Penelitianفي Iswanto, Penelitian sastra dalam Presfektif Strukturalisme Genetik,
Sastra, ed. Jabrohim, (Yogyakarta: PT Hanindita, 2001), 62
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الكربل الذم ﺑدأ ﺣيﺎﺗو مﺎسﺤﺎ ألﺣذيﺔ ُب شﺎرع سﺎليمﺎف ابشﺎ كزكﺟﺘو الﺜﺎنيﺔ سعﺎد
5
ﺟﺎﺑر.
عَلء األسواين ىو اديﺐ مصرم ،كلد عَلء ُب ِٔ مﺎيو ُٕٓٗ ـ .كالده
عﺒﺎس األسواين ،ﺟﺎء من أسواف إىل القﺎىرة عﺎـ َُٓٗـ ،ﺣيﺚ كﺎف كﺎﺗﺒﺎ ،ركاﺋيﺎ
كؿبﺎكاي ،ككﺎف يكﺘﺐ مقﺎالت ُب ركز اليوسف ربﺖ عنواف أسوانيﺎت ،كﺣصل عﺎـ
ُِٕٗ ـ على ﺟﺎﺋزة الدكلﺔ الﺘقدريﺔ للركايﺔ كاالدب 6.يﺘﺤدث االقبليزيﺔ كالفرنسيﺔ ك
7
األسﺒﺎنيﺔ
إف عَلء األسواين ىو ظﺎىرة فريدة ُب األدب العريب اغبديﺚ .فهو اقبﺢ كﺎﺗﺐ
ركاﺋي على اإلطَلؽ .كقد قﺎرف ﺑعض النقد األسواين ابألديﺐ العظيم قبيﺐ ؿبفوظ ،ألنو
انكﺎس للمسﺎكمء اإلﺟﺘمﺎعيﺔ كالسيﺎيﺔ ُب الﺒلد الواقعﺔ على ضفﺎؼ هنر النيل ،كالركايﺘو
(عمﺎرة يعقوﺑيﺎف) ﺗفﺘﺢ الﺒﺎب لفهم ؾبﺘمع عريب ك إسَلمي كﺗقدـ إﺟﺎﺑﺔ على السﺆاؿ
كيف ﺗصﺒﺢ إرىﺎﺑيﺎ .أنو كاﺣد من أىم طبسُت ركاﺋينﺎ ُب العﺎمل ،كقوؿ عﺒد هللا سﺠليفَت

( :)Abdallah Schleifer

"Alaa Al Aswany is considered to be one of Egypt‟s best-selling novelists
and a leading figure in current political reform movements in Egypt. A
dentist by profession، Al Aswany came to prominence for his 2002 novel،
„Imarat Ya„qubian (The Yacoubian Building) which has since been
8
 "translated into over 23 different languages.

كعلى الرغم من ذلك ،ﺗصور ﺣيﺎة اؼبصريوف ُب الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف من ﺣيﺚ
ﺗفريق ،ك اللوطي ،كاغبراكﺔ اإلسَلميﺔ الراديكليﺔ ،كاإلخﺘَلس .ك ىنﺎؾ اىداؼ اغبيﺎة اليت
ربدث فيهﺎ الرفﺎه .الرفﺎه ىي قدرة الفرد على العيش ﺑطريقﺔ طﺒيعيﺔ "ربقيق الذات" ك
ٓ نفس اؼبراﺟع
)http://ar.m.wikipedia.org/wiki/ (15 Mei 2016

ٕعَلء األسواين ،اؼبقﺎﺑلﺔ ،مﺎلنﺞ ُٓ ،مﺎيو َُِٔ ـ.

6

Abdallah Schleifer. The Muslim 500: The 500 Most Influential Muslims. )2011,
Jordan: The Royal Islamic Strategic Studies Center(. 135
8

3

"القدرة على ربقيق األىداؼ كاإلقبﺎز ُب اغبيﺎة" .كيسعى كل إنسﺎف لﺘﺤقيق ذاﺗو كي
يصل إىل السعﺎدة كاألمﺎف .لكنهﺎ مهمﺔ ليسﺖ ﺑسهلﺔ ،كربﺘﺎج إىل الكﺜَت من اعبهد
كالوقﺖُ .ب مسعﺎه الطويل لﺘﺤقيق ذاﺗو ،حيﺘﺎج كل شخص إىل نقول نفسيﺔ كقدرة على
اؼبﺜﺎﺑرة ربميو ﺣُت يصﺎدؼ خيﺒﺎت األمل كﺗزكده ابلطﺎقﺔ ُب غبظﺔ الضعف .ىذه
القول ﺗﺘمﺜل ابلرفﺎه النفسي.
ريف.

كىذا يرﺑط على الرفﺎه النفسي ” "Psychologycal Well-Beingلكركؿ د.
قﺎلﺖ ريف أف الرفﺎه ﺗﺘكوف عن قبﺎح الشخص ُب أىداؼ ﺣيﺎﺗو ،ك كيف ىو يسﺘخدـ
قوﺗو ك ﺗضﺎمنو ُب اغبيﺎة .لقد ﺑُت كركؿ د .ريف ( )Carol D. Ryffك كرم يل ـ .ؾ
(ُ )ُٗٗٓ()Corey Lee M. K.ب اؼبقﺎلﺔ:
"Comprehensive accounts of psychological well-being need also to probe
people's sense of whether their lives have purpose، whether they are
realizing their given potential، what is the quality of their ties to others، and
if they feel in charge of their own lives9".

كقدمﺖ ريف (ُٖٗٗ) ﺑنﺎء نظراي للرفﺎه النفسي يشﺘمل على سﺘﺔ أﺑعﺎد أك مفﺎىيم ك
ىي :ﺗقﺒل الذات” ، “self-acceptanceكالعَلقﺔ اإلجيﺎﺑيﺔ مع اآلخرين “positive relations
” ،with othersكاإلسﺘقَلليﺔ” ،“autonomyكالﺘمكُت من الﺒيﺌﺔ “environmental
” ،masteryكاؽبدؼ عن اغبيﺎة” ،“purpose in lifeكالنمو الشخصي “personal
10
”.growth
ﺑنﺎء على ذلك ،الرفﺎه اإلنسﺎين عندمﺎ يكوف الفرد قﺎدار على ربقيق اىدافو
الشخصيﺔ كاالﺟﺘمﺎعيﺔ كربقيق .كﺍلشعﻭﺭ الرفﺎه ﻭﺍلﺘعﺒيﺭ عنو خيﺘلف من فﺭﺩ اآلخر ،ﻭمن
ﺛقﺎفﺔ األخرﻯ ،ﻭمن مرﺣلﺔ عمﺭيﺔ ألخرﻯ ،كمﺎ ﺗﺘﺒﺎين مصﺎﺩﺭ ﺍلسعﺎﺩﺓ من فػﺭﺩ
9

Carol D. Ryff and Corey Lee M. Keyes, “The Structure of Psychological Well-Being
Revisited”, Journal of Personality and Social Psychology, 4 (Madison: University of
Wisconsin, 1995), 725
10
– C Ryff, Happiness is ever thing , or is it ? Exploration on the meaning of psychological well
being , Journal of Personality and Social Psychology, 57, (1989), 1069-1081.
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اآلخر .لذلك ،زبﺘﺎر أف ربليل ابﺣﺜﺔ الرفﺎه النفسي ُب الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف لعَلء
األسواىن على نظريﺔ كركؿ د .ريف.
ب-

أسئلة البحث

ﺑنﺎء األمور السﺎﺑقﺔ ُب خلفيﺔ الﺒﺤﺚ ،ذبد الﺒﺎﺣﺜﺔ مشﺎكل ُب الركايﺔ عمﺎرة
يعقوﺑيﺎف ،ك ﺗلك األمور مﺎ يلي:
ُ .مﺎ العنﺎصر الداخليﺔ ُب الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف لعَلء األسواىن؟
ِ .كيف الرفﺎه النفسي ”ُ "Psychologycal Well-Beingب الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف
لعَلء األسواىن؟
ج -أهدلف البحث
منﺎسﺒﺔ أبسﺌلﺔ الﺒﺤﺚ فيمﺎ سﺒق ،فﺎألىداؼ اليت ﺗريدىﺎ الﺒﺎﺣﺜﺔ أف ﺗعرفهﺎ،
كىي:
ُ -ؼبعرفﺔ العنﺎصر الداخليﺔ ُب الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف لعَلء األسواىن
ِ -ؼبعرفﺔ صورة الرفﺎه النفسي ”ُ "Psychologycal Well-Beingب الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف
لعَلء األسواىن.
د -حدود البحث
نطﺎؽ الدراسﺔ ُب موضوع ىذه منﺎقشﺔ ىو أف ﺗكوف كاضﺤﺔ كمر كزة ،كالﺒﺎﺣﺜﺔ
ﺗعطى ﺟدا للمشﺎكل كالﺒﺤﺚ ،كىذا ىو مرات االضطرابت الداخليﺔ كالعوامل اليت ىي
السﺒﺎب ُب كﺟود مﺜل ىذه االضًتابت الداخليﺔ ،كﺣللﺖ الﺒﺎﺣﺜﺔ عن االشخﺎص احملوريﺔ
5

لﺘﺤقيق الرفﺎه الرفﺎه النفسي
لعَلء األسواىن.

”"Psychologycal Well-Being

ُب الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف

ذ -فوائد البحث
لكل الﺒﺤﺚ لو فواﺋد فﺘسﺘفيدىﺎ الﺒﺎﺣﺜﺔ لنفسهﺎ ﺣصوصﺎ ك عبميع القﺎرئ
عمومﺎ .كُب ىذا الﺒﺤﺚ ﺗريد الﺒﺎﺣﺜﺔ أف ﺗسﺘفيد فﺎﺋدة اتمﺔ .فﺘكوف فواﺋد الﺒﺤﺚ
قسمُت:
 -1الفﺎﺋدة النظريﺔ
ُب ىذا الﺒﺤﺚ فواﺋد الﺒﺤﺚ كىي
 لًتقيﺔ معرفﺔ النظريﺔ األدﺑيﺔ كخﺎصﺔ ﺑنظريﺔ السيكولوﺟيﺔ األدﺑيﺔ، لﺘطﺒيق نظريﺔ األدﺑيﺔ ُب الركايﺔ ك الﺘﺤليل األدب ؼبسﺎعدة الطَلب ُب ﺗطور األدب العريب. -2الفﺎﺋدة الﺘطﺒقيﺔ
 ﺗرقيﺔ معرفﺔ اللغﺔ العرﺑيﺔ ﺑعلم األدب كربليلو زايدة اؼبعﺎرؼ عن ﺑعض كيفيﺔ األدب ك الﺘﺤليل األديب ﺗوسيع فهمالطَلب عن األدب العريب
 مسﺎعد الطَلب ُب ﺗطور األدب العريبه -الدراسة السابقة
كمﺎ عرفنﺎ اف الﺒﺤوث العلميﺔ قد ﺟرت منذ زمن اؼبﺎضي ُب اعبﺎمعﺔ ككﺜر سبن
الﺒﺤوث كالﺘﺠريﺒﺎت عن الركايﺔ أك القصﺔ الطويلﺔ االيت كشفﺖ من أم ﺟهﺔ إمﺎ من
6

النﺎﺣيﺔ الًتكﺒيﺔ ،كالسكولوﺟيﺔ ،كاإلﺟﺘمﺎعيﺔ أك غَتىﺎ .اؼبقﺎالت ك الﺒﺤوث اليت ﺗﺒﺤﺚ
عن الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف لعَلء األسواىن ابلﺘﺤليل اإلﺟﺘمﺎعيﺔ ،منهﺎ:
أ)  )ََِٔ( Those Who Dwell Thereinللورين أدـ ( )Lorraine Adamsك الطﺒعﺔ
ىي .New York Themesقد نقدلورين أدـ ُب مقﺎلﺔه أف عَلء األسواين ىو ﺗسﺘطيع
11
أف ربدث عن كيفيﺔ اجملﺘمﺎع ُب مصر ،اػبﺎص ﺗصور ُب زمﺎـ األمر.
ب)  )ََِٗ( Egypt‟s Tortured Presentلسعد عيد إﺑراىيم (Eddin  Saad
 ،)Ibrahimك الطﺒعﺔ ىي  ،Washington Post Newsweek Interactiveفيهﺎ ينقد
ركاايت لعَلء األسواىن ،كيف يصور عَلء األسواىن عن اجملﺘمﺎع ُب مصر من ﺣيﺚ
12
سيﺎسيﺔ ك يقﺎرنو ﺑنﺠيﺐ ؿبفوظ.
ت)  )ََُِ( Egypt‟s Culture Wars: Politics and Practiceلسﺎمعﺔ ؿبريز( Samiah
 ،)Meherezحبﺜﺖ سﺎمعﺔ من ﺣيﺚ علقﺔ ﺑُت ﺛقﺎفﺔ ُب مصر ك عمﺎرة يعقﺒيﺎف ﺑعد
13
إسﺘعمﺎريﺔ.
ث) الﺒﺤﺚ عن الدراسﺔ الﺘﺤليليﺔ ُب الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف لعَلء األسواىن من ﺣيﺚ
الﺘشكيل الفٍت ك ﺍلﺭﺅيﺔ ﺍلﺘي ﺃﺭﺍﺩ ﺍلكﺎﺘﺏ اف يقدمهﺎ عﻥ عﺎلﻡ كسط ﺍلقػﺎىﺭﺓ ﺍلﺫﻱ
يعكس صوﺭﺓ ﺍلمﺠﺘمع ﺍلمصﺭﻱ اللدكﺘور عﻭين صﺒﺤي ﺍلفﺎعﻭﺭﻱ ،ابؼبوضوع
عمﺎرة يعقوﺑيﺎف الرؤيﺔ ﻭﺍلﺘشكيؿ عمﺎرة يعقﻭﺒيﺎﻥ ﻭﺍلﺘشكيؿ .ك قدـ ﺍلكﺎﺘﺏ ركايﺔ
ﻭﺍقعيػﺔ "عمػﺎﺭﺓ يعقوﺑيﺎف" ﺍلمﻭﺠﻭﺩﺓ فعَل في شﺎﺭﻉ سليمﺎف ﺑلشﺎ في ﻭسﻁ
ﺍلقﺎىﺭﺓ ﻭقﺩ كشﻑ ﺍلكﺎﺘػﺏ ،من خَلؿ شخصيﺎت ﺍلﺭﻭﺍيﺔ عﻥ ﺍلﺤﺭﺍﻙ ﺍلسيﺎسي
ﻭﺍالقﺘصﺎﺩﻱ ﻭﺍالﺟﺘمﺎعي ﺩﺍخػل ،ﺍلمﺠﺘمع ﺍلمصﺭﻱ ،كﺑُت موﺍﻁﻥ ﺍلفسﺎﺩ
)Lorraine Adams, “Those Who Dwell Therein”, New York Times, (Amerika, 2006
27/8/2016.

11

12

 Saad Eddin Ibrahim, "Egypt‟s Tortured Present", (Amerika, Washingtonpost.Newsweek
) 2016يناير Interactive, LLC, 2010, no, 148) http://www.jstor.org/stable/30048017 (5
13
Samiah Meherez, Egypt‟s Culture Wars: Politics and Practice, (Cairo: The American
)University in Cairo Press, 2010
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ﻭﺍلخﺭﺍﺏ ﻭﺍلخلؿ ﺍلﺘي ﺗصيﺐ مفﺎصل ىػﺫهﺍلﺤيﺎﺓ ،ﻭكشف الكﺎﺗﺐ -جبرﺃﺓ كﺒَتﺓ
عﻥ ﺗلﺒوﺍﺕ ﺍلﺠنﺱ ﻭﺍلفسﺎﺩ ﻭﺍلﺭشﻭﺓ ﻭﺍالﺑﺘزﺍﺯ ﻭﺍلﺘﻁﺭﻑ ﺍلﺩيني ﺑلغﺔ صبيلﺔمﺒلشرﺓ ﻭﺑﺘسﺠليﺔ ﻭﺍقعيﺔ .ﻭخلصﺖ ﺍلﺩﺭﺍسػﺔ ﺇلػى اف ﺍلكﺎﺘﺏ ﺍألسوﺍين قﺩـ ﺭﻭﺍيﺘو
ﺑﺘقنيﺔ فنيﺔ عﺎليﺔ ﺃعﺎﺩنﺎ فيهﺎ مﻥ ﺟديد ﺇلى ﺘيػﺎﺭ ﺍلﻭﺍقعيػﺔ ﺍلﺘسﺠيليﺔ ﺍلﺫﻱ ﺗراﺟم
كﺜَتا في ظل سيطرﺓ ﺗيﺎﺭ ﺍلﺤﺩﺍﺛﺔ ﻭمﺎ ﺑعد ﺍلﺤﺩﺍﺛﺔ كقﺩ ﺍلكﺎﺘﺏ عﺒﺭ ﺍلﺒنيﺔ ﺍلسﺭﺩيﺔ
عﺩﺩﹰﺍ كﺒَتﹰﺍ من ﺍلشخﻭﺹ في ﺍلمكﺎﻥ ﻭﺍلﺯمﺎﻥ ﺍلمﺤػﺩﺩيﻥ ديﺜلوﻥ ،ﻁﺒقﺎﺕ ﺍلشعﺏ
كﺎفﺔ ،ﺍلمهمشيﻥ ﺍلفقﺭﺍﺀ ﻭﺍألغنيﺎﺀ ﺍلﺠﺩﺩ ﺍلﺫيﻥ نشﺄﻭﺍ ﻭكربﻭﺍ علػى ﺃنقﺎﺽ ﺍآلخرين
14
من ﺍلفقﺭﺍﺀ ﺍلمسﺤﻭقيﻥ ﻭمصﺎلﺢ ﺍلﻭﻁﻥ.
Agents in Translation: Bridging Gaps or
ج) الﺒﺤﺚ األخرل ابؼبوضوع
Consolidating Stereotypes-The Case of the English and French Translations of

ُ، Alaa Al-Aswany‟s The Yacoubian Buildingب السنﺔ  2112ألكﺗومﺎف ﺑوﺗريغ
( )Ottman Boutrigك حبﺚ من ﺣيﺚ علم الًتصبﺔ ،ﺗﺒﺤﺚ فيو أف ﺗﺆﺛر عﺎدة كﺎﺗﺐ
15
ليكﺘﺐ الركايﺔ ك ﺗﺆﺛر عﺎدة مفسر ليفسر الركايﺔ.
ح) الﺒﺤﺚ لنور الفريد ُب شعﺒﺔ اللغﺔ العرﺑيﺔ كأدهبﺎ ،جبﺎمعﺔ سوانف كﺎليﺠﺎكﺎ اإلسَلميﺔ
اغبكوميﺔ-ﺟوكﺠﺎكرات ُب السﺎعﺔ َُِّ ابؼبوضوع الركايﺔ"عمﺎرة يعقوﺑيﺎف" لعَلء
األسواىن (دراسﺔ ربليليﺔ اﺟﺘمﺎعيﺔ ادﺑيﺔ) .كﺟدت الﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑعد أف ﺣللﺖ ركايﺔ "
عمﺎرة يعقوﺑيﺎف" لعَلء األسواىن ابسﺘخداـ نظريﺔ علم اإلﺟﺘمﺎع من األدب ،فﺈنو
ديكن اإلسﺘنﺘﺎج أف ىذه الركايﺔ ىو الﺘعرض الفٍت من ﺣيﺚ اؼبﺜﺎكل الﺘﺠرﺑيﺔ ك
اإلﺟﺘمﺎع ،من ﺣيﺚ أف كل ﺣيﺎة مضشﺎكل خﺎصﺔ ،كىي ﺗﺘعلق ابغبيﺎة اإلﺟﺘمﺎعيﺔ
16
ُب مصر.
14

ﺍلﺩكﺘﻭﺭ عﻭني صﺒﺤي ﺍلفﺎعﻭﺭﻱ " ،عمﺎﺭﺓ يعقﻭﺒيﺎﻥ ﻭﺍلﺘشكيؿ ﺍلﺭﺅيﺔ "( ،الﺒﺤﺚ ،دمشق ،ﺠﺎمعﺔ ﺩمشﻕ-َُٗ ،)َُِِ ،
ُّٕ
Ottoman Boutring, “Agents in Translation: Bridging Gaps or Consolidating Stereotypes-The
Case of the English and French Translations of Alaa Al-Aswany‟s The Yacoubian
Buildin”, (Thesis, Canada, Concordia University, 2012),iii-iv.

 16نور الفريد " ،الركايﺔ"عمﺎرة يعقوﺑيﺎف" لعَلء األسواىن (دراسﺔ ربليليﺔ اﺟﺘمﺎعيﺔ ادﺑيﺔ)"( ،الﺒﺤﺚ ،ﺟوكﺠﺎكرات ،ﺟﺎمعﺔ سوانف كﺎليﺠﺎكﺎ
اإلسَلميﺔ اغبكوميﺔ.ٓ ،)َُِّ ،
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خ) الﺒﺤﺚ لعُت خَتين ُب ﺟﺎمعﺔ إندكنيسيﺎ-السنﺔ ََُِ ابؼبوضوع صورة اؼبشكلﺔ
اإلﺟﺘمﺎعيﺔ ُب الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف لعَلء األسواىن ،فيهﺎ ﺗﺒﺤﺚ عن عنﺎصر
الداخليﺔ ُب الركايﺔ ك صورة اؼبشكلﺔ اإلﺟﺘمﺎعيﺔ فيهﺎ .ك نﺘﺎﺋﺞ الﺘﺤليل ُب ىذا
الﺒﺤﺚ ،أف الركايﺔ ليس إال من العنﺎصر اعبوىريﺔ فقد ،لكن ىنﺎؾ أيضﺎ أرﺑعﺔ
اؼبشﺎكل اإلﺟﺘمﺎعيﺔ الذم اليزاؿ ؿبركمﺔ ،كﺎ الﺘفريق ،كاللوطي ،كاغبركﺔ اإلسَلميﺔ
17
الراديكليﺔ ،كاإلخﺘَلس الذم ﺗﺘك من قﺒل اسﺘعراض علم اإلﺟﺘمﺎع األدب.
كُب ىذه اؼبنﺎسﺒﺔ السعيدة أف الﺒﺤﺚ الذم ﺗﺒﺤﺚ الﺒﺎﺣﺜﺔ ربﺖ اؼبوضوع األمن
ك السَلـ ُب الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف لعَلء األسواىن (دراسﺔ ربليليﺔ سكولوﺟيﺔ على نظريﺔ
" "well beingلكركؿ د .ريف) ،لذلك مل يكن الﺒﺤﺚ حيلل هبذا النظريﺔ.
و -منهج البحث
 -1نوعيﺔ الﺒﺤﺚ
امﺎ اؼبنهﺞ الذم ﺗسﺘخدامهﺎ الﺒﺎﺣﺜﺔ ُب ىذا الﺒﺤﺚ ىو منهﺞ الﺒﺤﺚ الكيفي
ﺑشكل الوصفي يعٍت ال ﺗقف الﺒﺎﺣﺜﺔ ُب ربلﺒل الﺒيﺎانت كنﺘيﺠﺔ ربليلهﺎ ﺗقرير ﺗفريرا
كصفيﺎ ال كميﺎ اﺣصﺎﺋيﺎ .18كذلك اؼبنهﺞ الذم هبدؼ إىل صبع اغبقﺎﺋق ك الﺒيﺎانت عن
ظﺎىرة أك موفق معُت مع ؿبﺎكلﺔ ﺗفسَت ىذه اغبقﺎﺋق ﺗفسَتا كﺎفيﺎ .كالﺒﺤﺚ الوصفيﺔ ال
ﺗنﺤصر أىدافهﺎ ُب ؾبرد صبع اغبقﺎﺋق ،ﺑل ﺗنﺒغي اف ﺗنﺘﺠو اىل ﺗصﺘيف الﺒيﺎانت ك
اغبقﺎﺋق ك ربليلهﺎ ربليَل دقيقﺎ كﺎفيﺎٍ ،ب الوصوؿ اىل ﺗعميمﺎت ﺑشﺄف اؼبوقف أك الظﺎىرة
موضوع الدراسﺔ .كاؼبنهﺞ الﺒﺤﺚ الكيفي ىو عمل الﺒﺤﺚ الذم مل يفضل األرقﺎـ كلكن
19
يفضل اػبَتة الﺒﺎطنيﺔ اؼبﺘفﺎعل ﺑُت مفهوـ الﺒﺎﺣﺜﺔ الﺘﺠريب.
17

عُت خَتين" ،صورة اؼبشكلﺔ اإلﺟﺘمﺎعيﺔ ُب الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف لعَلء األسواىن"( ،الﺒﺤﺚ ،ﺟﺎكرات ،ﺟﺎمعﺔ إندكنيسيﺎ.X )َُِِ ،

Kartini, Pengantar Metodelogi Sosial, (Bandung, Bandar Maju, 1996) 33
 19اليسَت" ،منهﺞ الﺒﺤﺚ الكيفي ِٓ ( .http://www.showthread.php?t>3589 ،ينﺎير َُِٔ)
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 مصﺎدر الﺒيﺎانت-2
ﺗكوف مصﺎدر الﺒيﺎنﺖ ُب ىذا الﺒﺤﺚ ﺗﺘكوف من اؼبصﺎدر الرﺋيسيﺔ ك اؼبصﺎدر
 فﺎؼبصدر الر ﺋيسي مﺄخوذ من الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف لعَلء األسواىن.الفرعيﺔ
 أمﺎ اؼبصﺎدر الفرعيﺔ فمﺄخذ من الكﺘﺐ األدﺑيﺔ ك السيكولوﺟيﺔ ك اؼبقﺎالت،)(ََِِـ
:اليت ﺗﺘعلق هبذه الدراسﺔ فهي

or is it? Explorations on the

: ريف ابؼبوضوع.أ) ؾبَلت لكركؿ د
meaning of ،Happiness is everything -

 سنﺔpsychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology,
ُٖٗٗ ـ

and eudaimonic well-being: Do ، perceived discrimination، Status inequalities
the challenges of minority life hone purpose and growth? Journal of Health &

-

.سنﺔ ََِّ ـSocial Behavior
Flourishing under fire: Resilience as a prototype of challenged thriving. In C.
Flourishing: Positive psychology and the life ،L. M. Keyes & J. Haidt (Eds.)

-

سنﺔ ََِّ ـwell-lived.
and implications for ، measurement،Psychological well-being: Meaning

-

 سنﺔ ُٔٗٗ ـ،psychotherapy research. Psychotherapy & Psychosomatics
،Best news yet on the six-factor model of well-being. Social Science Research

-

سنﺔ ََِٔ ـ
،أ) الﺒﺤوث
 الﺒﺤﺚ لعُت خَتين ابؼبوضوع "صورة اؼبشكلﺔ اإلﺟﺘمﺎعيﺔ ُب الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف َُِِـ، ﺟﺎمعﺔ إندكنيسيﺎ، ﺟﺎكرات،"لعَلء األسواىن
 جبﺎمعﺔ سوانف كﺎليﺠﺎكﺎ اإلسَلميﺔ، الﺒﺤﺚ لنور الفريد ُب شعﺒﺔ اللغﺔ العرﺑيﺔ كأدهبﺎﺟوكﺠﺎكرات ُب عﺎـ َُِّـ ابؼبوضوع الركايﺔ"عمﺎرة يعقوﺑيﺎف" لعَلء-اغبكوميﺔ
.)األسواىن (دراسﺔ ربليليﺔ اﺟﺘمﺎعيﺔ ادﺑيﺔ

11

 الﺒﺤﺚ لدكﺘور عﻭين صﺒﺤي ﺍلفﺎعﻭﺭﻱ ،ابؼبوضوع عمﺎرة يعقوﺑيﺎف الرؤيﺔ ﻭﺍلﺘشكيؿعمﺎرة يعقﻭﺒيﺎﻥ ﻭﺍلﺘشكيؿ ُب سنﺔ َُِِ.
 -3طريقﺔ صبع الﺒيﺎانت
قﺎؿ أريكنطوُ 20ب أمي سعﺎدة اف الﺒﺤﺚ ﺗسﺘخدـ نوع الﺒﺤﺚ الكيفي ألف
اؼبصﺎدر الﺒيﺎانت ﺗﺘكوف من الكلمﺎت ك الكﺘﺎﺑيﺎت 21.ﺗكوف الطريقﺔ اؼبسﺘخدمﺔ ُب ىذا
الﺒﺤﺚ ىي الطريقﺔ الواثﺋقيﺔ ك اؼبقﺎﺑلﺔ ،فهي الﺒﺤﺚ عن اغبقﺎﺋق اؼبقﺘسﺒﺔ من الكﺘﺐ ك
اعبراﺋد ك اجملَلت ك اؼبقﺎﺑلﺔ.
 -4خطوات ربليل الﺒيﺎانت
قﺎلﺖ لوفﺖ لند ( )Loftlandأف مصﺎدر الﺒيﺎانت الرﺋيسيﺔ ُب الﺒﺤﺚ الكيفي
ﺗﺘكوف من الكلمﺔ ك العمل كمﺎ زاد من الﺒيﺎانت اليت ﺗﺘكوف من الكﺘﺐ ك الواثﺋق.22
كطريقﺔ الﺘﺤليل الﺒيﺎانت اليت ؽبﺎ اػبطوات منهﺎ:
أ) ﺗقرأ كربلل الﺒﺎﺣﺜﺔ من مصﺎدر الﺒيﺎانت ابلﺘكرار لفهم ﺗركيﺒﺎ ك معنﺎىﺎٍ ،ب هتُت
العَلمﺔ ُب الﺒيﺎانت اؼبعينﺔ.
ب) زبصص الﺒﺎﺣﺜﺔ الﺒيﺎانت من ﺣيﺚ اؼبسﺎﺋل احمللل.
ت) ﺗقسر الﺒﺎﺣﺜﺔ كل الﺒيﺎانت ليﺠد اؼبقيﺎس الرفﺎه ُب الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف لعَلء
األسواىن ابلﺘﺤليل السيكولوﺟيﺔ على نظريﺔ الرفﺎه النفسي Psychologycal Well-
” "Beingلكركؿ د .ريف.
ث) ﺗسﺘنﺘﺞ الﺒﺤﺚ

Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) 31

 21أمي سعلدة .ركايﺔ كراء اضﺒﺎب لسمَتة على ضوء النظريﺔ السكولوﺟيﺔ لوﺟيو ألﺑرىيم ميلو( .الﺒﺤﺚ ،مﺎلنﺞ ،اعبﺎمعﺔ اإلسَلميﺔ اغبكوميﺔ
مﺎالنﺞ.
 22سورايين ،نفس اؼبراﺟع ،صِّ
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الفصل الثاين
اإلطار النظري

ادلبحث األول :عالء األسواين
عَلء األسواين ىو اديﺐ مصرم ،كلد عَلء ُب ِٔ مﺎيو ُٕٓٗ ـ .كالده
عﺒﺎس األسواين ،ﺟﺎء من أسواف إىل القﺎىرة عﺎـ َُٓٗـ ،ﺣيﺚ كﺎف كﺎﺗﺒﺎ ،ركاﺋيﺎ
كؿبﺎكاي ،ككﺎف يكﺘﺐ مقﺎالت ُب ركز اليوسف ربﺖ عنواف أسوانيﺎت ،كﺣصل عﺎـ
ُِٕٗ ـ على ﺟﺎﺋزة الدكلﺔ الﺘقدريﺔ للركايﺔ كاالدب 23.يﺘﺤدث االقبليزيﺔ كالفرنسيﺔ ك
24
األسﺒﺎنيﺔ
أف عَلء األسواين ركاﺋي ك كطﺒيﺐ األسنﺎف أًب ﺗعليمو األسﺎسي ُب مدرسﺔ
الليسيو الفرنسيﺔ ابلقﺎىرة ،ك ﺑكﺎلوريوس طﺐ األسنﺎف من ﺟﺎمعﺔ القﺎىرة عﺎـَُٖٗـ،
ك مﺎﺟسﺘَت طﺐ األسنﺎف ﺟﺎمعﺔ إلينوم شيكﺎﺟوُٖٓٗـ ،ك درس األدب األسﺒﺎين ُب
مدريد ،ك ديﺎرس الطﺐ ُب عيﺎدﺗو اػبﺎصﺔ ُب ضﺎﺣيﺔ اكﺘوﺑر ابلقﺎىرة ،كﺘﺐ اؼبقﺎؿ
كالقصﺔ كالركايﺔ ُب معظم الدكرايت اؼبصريﺔ ،كﺘﺐ عمودا أسﺒوعيﺎ للنقد األديب ﺑعنواف "
صبلﺔ اعًتاضيﺔ " ُب ﺟريدة "الشعﺐ" اؼبصريﺔ ٍب أصﺒﺢ مسﺌوال عن الصفﺤﺔ الﺜقﺎفيﺔ ُب
25
نفس اعبريدة.
كﺘﺐ مقﺎال سيﺎسيﺎ شهراي ُب ﺟريدة العريب النﺎصرم اؼبصريﺔ على مدل أعواـ ،ك
عمودا أسﺒوعيﺎ ُب ﺟريدة الدسﺘور اؼبصريﺔ اؼبسﺘقلﺔ ،ك مقﺎال أسﺒوعيﺎ ُب ﺟريدة الشركؽ
اؼبصريﺔ ،ك مقﺎال أسﺒوعيﺎ ُب ﺟريدة اؼبصرم اليوـ اؼبصريﺔ ﺣىت عﺎـ َُِْـ .عندمﺎ ًب
)http://ar.m.wikipedia.org/wiki/ (15 Mei 2016

ِْعَلء األسواين ،اؼبقﺎﺑلﺔ ،مﺎلنﺞ ُٓ ،مﺎيو َُِٔ ـ.
ِٓ نفس اؼبراﺟع
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23

منع نشر مقﺎالﺗو ُب مصر ،أعيد نشر معظم مقﺎالﺗو مًتصبﺔ ُب كربايت الصﺤف العﺎؼبيﺔ
26
مﺜل ( النيويورؾ اتديز – ليموند–الﺒﺎييس–اعبﺎردايف–اإلندﺑندنﺖ-األسربسوكغَتىﺎ.
ككﺘﺐ مقﺎال شهراي ؼبدة عﺎـ ُب ﺟريدة نيويورؾ اتديز .ﺗﺘعﺎقد معو الصﺤف العﺎؼبيﺔ
لكﺘﺎﺑﺔ مقﺎالت ﺗنشر فيهﺎ مﺜل (الريﺒوﺑليكﺎ – الفﺎينﺎنشﺎؿ اتديز ُب ﺑريطﺎنيﺎ-االكنريفﺎﺗَت
ُب فرنسﺎ) .يقيم صﺎلوان أدﺑيﺎ أسﺒوعيﺎ منذ عﺎـ ُٖٗٗ ؼبنﺎقشﺔ األعمﺎؿ االدﺑيﺔ اؼبﺘميزة
كإقﺎمﺔ ﺣوار ﺣوؿ قضﺎاي اجملﺘمع اؼبصرم اإلﺟﺘمﺎعيﺔ كالﺜقﺎفيﺔ كالسيﺎسيﺔ كقد لعﺐ ىذا
الصﺎلوف دكرا مهمﺎ ُب اإلعداد للﺜورة اؼبصريﺔ ،كمﺎ سﺎىم الصﺎلوف ُب ﺗقدًن عدة مواىﺐ
شﺎﺑﺔ للسﺎﺣﺔ االدﺑيﺔ ،كىو ملﺘقى لقراﺋو من صبيع األطيﺎؼ كاألعمﺎر كاإلنﺘمﺎءات
27
السيﺎسﺔ.

ادلبحث الثاين :الرواية وعناصرها
ﺍلرﻭﺍيﺔ ىي ﺃكﺒر ﺃنوﺍﻉ ﺍلقصص من ﺣيﺚ طولهﺎ ،ﻭلكن ﺍلطوﻝ ليس ﻭﺣدىﺎ
ىو يميز ﺍلرﻭﺍيﺔ عن ﺍلقصﺔ ﺃﻭ ﺍألقصوصﺔ ،فﺎلرﻭﺍيﺔ ﺗمﺜل عنصرﺍ ﻭﺑيﺌﺔ ،ﺃﻱ ﺃﻥ لهﺎ ﺑعدﺍ
ﺯمنيﺎ من ﺍلمﺄلوﻑ ﺃﻥ يكوﻥ ﺯمﺎنهﺎ طويَل ممﺘدﺍ ،ﺑل ﺭﺑمﺎ ﺍﺗسع ﺍلﺒعد ﺍلزمني،
فﺎسﺘغرﻕ عمر ﺍلﺒطل ﺃﻭ ﺃعمﺎﺭ ﺃﺟيﺎﻝ مﺘﺘﺎﺑعﺔ ِٖ.ﺍلرﻭﺍيﺔ لغﺔ من مﺎﺩﺓ (ﺭﻭﻯ) ﺍلﺤديﺚ
ﻭﺍلشعر ﺭﻭﺍيﺔ ،ﺣملو ﻭنقلو ،ﻭىو ﺭاك ،ﻭﺟمعو ﺭﻭﺍﺓ ،ﻭﺍلرﺍﻭﻱ :ﺭﺍﻭﻱ ﺍلﺤديﺚ ﺃﻭ
ﺍلشعر ،نﺎقلو ،ﺣﺎملو .ﻭﺍلرﺍﻭيﺔ:مﺆنﺚ ﺍلرﺍﻭﻱ ،ﻭمن كﺜرﺕ ﺭﻭﺍيﺘو ،ﻭىنﺎ ”ﺍلﺘﺎء

ِٔ نفس اؼبراﺟع
ِٕنفس اؼبراﺟع
ِٖ مصطفى ىدارة ،دراسﺔ ُب النﺜر العريب اغبديﺚ( ،دكف اؼبطﺒع :دكف الطﺒع.ّٖ-ّٗ ،)ُِٗٗ ،
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للمﺒﺎلغﺔ“ ﻭﺍلرﺍﻭيﺔ ﺑمعنى ﺍلقصﺔ ﺍلطويلﺔ ِٗ.ﻭﺍلرﻭﺍيﺔ ﺍصطَلﺣﺎ ىي قصﺔ طويلﺔ ﺗعني
َّ
موضوعﺎ من موضوعﺎﺕ ﺍإلنسﺎنيﺔ ،ﻭمن ﺃنوﺍعهﺎ ﺍلسيﺎسيﺔ ﻭﺍلﺘﺎﺭيخيﺔ ﻭﺍلنفسيﺔ.
ﻭﺍلرﻭﺍيﺔ ﺗﺘنﺎﻭﻝ مشﺎكل ﺍلﺤيﺎﺓ ﻭموﺍقف ﺍإلنسﺎﻥ منهﺎ في ظل ﺍلﺘطوﺭ
ﺍلﺤضﺎﺭﻱ ﺍلسريع ﺍلذﻱ شهده ﺍلمﺠﺘمع ﺍإلنسﺎني خَلﻝ ىذﺍ ﺍلقرﻥ .لقد شهدﺕ
ﺃﻭﺍﺋل ﺍلقرﻥ ﺍلعشرين مﺤﺎﻭالﺕ ﺑسيطﺔ في كﺘﺎﺑﺔ ﺍلرﻭﺍيﺔ ﺍلعرﺑيﺔ عﺎلﺠﺖ موضوعﺎﺕ
ﺗﺎﺭيخيﺔ ﻭﺍﺟﺘمﺎعيﺔ ﺉ ﻭﺗعليمو ﺛم ﺗﺒعﺖ ﺫلك مﺤﺎﻭالﺕ ًﻭعﺎطفيﺔ ﺑﺄسلوﺏ ﺗقريرﻱ
مﺒﺎشر ﺗوخﺖ ﺗسليﺔ ﺍلقﺎﺭ فنيﺔ ﺟﺎﺩﺓ في كﺘﺎﺑﺔ ﺍلرﻭﺍيﺔ،منهﺎ ﺭﻭﺍيﺔ ”ﺯينﺐ“ سنﺔ
ُُْٗﻡ لمﺤمد ﺣسين ىيكل ،ﺭﻭﺍيﺔ ”ﺩعﺎء ﺍلكرﻭﺍﻥ“ للدكﺘوﺭ طو ﺣسين ،ﺭﻭﺍيﺔ -
سﺎﺭﺓ -لعﺒﺎﺱ مﺤموﺩ ﺍلعقﺎﺩ ،ﺭﻭﺍيﺔ -ﺇﺑرﺍىيم ﺍلكﺎﺗﺐ -ﺗﺄليف ﺍﺑرﺍىيم عﺒد ﺍلقﺎﺩﺭ
ﺍلمﺎﺯني .كمﺎ ﺗعد ﺭﻭﺍيﺔ -ﺟَلﻝ خﺎلد -للقﺎﺹ ﺍلعرﺍقي مﺤموﺩ ﺃﺣمد ﺍلسيد ﺍلﺘي
ﺃصدﺭىﺎ عﺎﻡ ُِٖٗ ﻡ من ﺃﻭلى ﺍلمﺤﺎﻭالﺕ ﺍلنﺎﺟﺤﺔ في كﺘﺎﺑﺔ ﺍلرﻭﺍيﺔ ﺍلفنيﺔ في
ُّ
ﺍلعرﺍﻕ ،ﻭﺭﻭﺍيﺔ -ﺑلسيﺎﻥ -لمشﺎﺭﻱ مﺤمد ﺍلهيرﻱ.
شهد ﺍلعﺎلم ﺍلعرﺑي ﺃقسﺎمﺎ عديدﺓ من ﺍلرﻭﺍيﺔ من ﺣيﺚ مضمونهﺎ على ىذﺍ
ﺍألسﺎﺱ ﺗﺠدﺭ ﺍإلشﺎﺭﺓ ﺇلى ﺃقسﺎﻡ ﺍلرﻭﺍيﺔ ،فهي عﺒﺎﺭﺓ عن:
 -1ﺍلرﻭﺍيﺔ ﺍلﺘﺤليليﺔ
ﺍلرﻭﺍيﺔ ﺍلﺘﺤليليﺔ ىي ﺍلﺘي يﺒرﺯ فيهﺎ ﺟﺎنﺐ ﺍلﺘﺤليل ﺍلنفسي ،ﺣﺘى يكﺎﺩ يطغي على ﺑقيﺔ
عنﺎصر ىﺎ ﺍلرﻭﺍﺋيﺔ ،كﺎألﺣدﺍﺙ ﻭﺍلشخصيﺎﺕ ﻭﺍلﺤوﺍﺭ،ﺣيﺚ يﺘصوﺭ ﺟﺎنﺐ ﺍلﺘﺤليل
ﺍلنفسي للﺒطل ﻭﺣشد كل مﺎ يمكن من ىذﺍ ﺍلﺘﺤليل ﻭيعين عليو من معرفﺔ مﺎضي ىذﺍ
ﺍلﺒطل ﻭﺑيﺌﺘو ﻭمﺎ ﺗكوﻥ لديو من عقد ﺃﻭ مﺎ ضﺞ ﺑو عﺎلمو ﺍلنفسي من صرﺍعﺎﺕ.
ِٗ عﺒد القﺎىر إﺑراىيم مصطفي ،معﺠم الوسط( ،طهرﺍﻥ :مﺆسسﺔﺍلصﺎﺩﻕ لطﺎﺑعﺔ كالنشرُِْٔ ،ه) ،جُ :مﺎدة ركل.
َّ إميل يعقﺐ ك ﺑسﺎـ ﺑركﺔ ،قﺎموس اؼبصطلﺖ اللغﺔ ك األدﺑيﺔ( ،ﺑَتكت :دار اؼبَلﺑُت.ُِٖ ،)ُٖٗٔ ،
 31موقع  ُِ( www.wikipedia.orgينﺎير َُِٔ)
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ِّكيمﺜل ىذﺍ ﺍللوﻥ ﺑﺎﺗفﺎﻕ ﺍلنقﺎﺩ ﻭﺍلﺒﺎﺣﺜين ﺭﻭﺍيﺔ ” ﺛريﺎ ” لعيسي عﺒيد ﻭ“ﺭﺟﺐ
ّّ
ﺃفندﻱ“ لمﺤموﺩ ﺗيموﺭ ﻭ“ﺃﺩيﺐ“لطو ﺣسين.
 -2ركايﺔ الﺘﺠرﺑﺔ الذاﺗيﺔ
في ىذﺍ ﺍلنوﻉ يﺘخذ ﺍألﺩيﺐ من ﺣيلﺘو ﻭمﺎ صﺎﺩﻑ مﺎﺩﺓ ﺃﺩﺑيﺔ ،يصيغهﺎ في قﺎلﺐ
ﺭﻭﺍﺋي معﺘمدﺍ على ﺍلعنﺎصر ﺍألسﺎسيﺔ للفن ﺍلرﻭﺍﺋي.يمﺜل ىذﺍ ﺍلنوﻉ ﺇﺑرﺍىيم ﺍلكﺎﺗﺐ
للمﺎﺯني ،سﺎﺭﺓ للعقﺎﺩ ،ﻭعصفوﺭ من ﺍلشرﻕ
ّْ
لمﺤموﺩ ﺗيموﺭ.

لﺘوفيق ﺍلﺤكيم ،ﻭﺍلندﺍء ﺍلمﺠهوﻝ

 -3ﺭﻭﺍيﺔ ﺍلطﺒقﺔ ﺍالﺟﺘمﺎعيﺔ
يعني ﺑهﺎ ﺍلرﻭﺍيﺔ ﺍالﺟﺘمﺎعيﺔ ،ﺍلﺘي ﺗهﺘم ﺑقضﺎيﺎ ﺍلمﺠﺘمع ،من فقر ﻭعﺎﺩﺍﺕ سلﺒيﺔ،
يﺤﺎﻭﻝ ﺍلكﺎﺗﺐ عَلﺟهﺎ ﻭﺗقديم ﺍلﺤلوﻝ ﺍلنﺎﺟعﺔ لهﺎ ،ﻭيعﺘمد في ﺫلك على ﺟعل
ﺍألﺣدﺍﺙ ﻭﺍلشخصيﺎﺕ مﺤل ﺍىﺘمﺎمو ﻭﺍلﺘغلغل ﺩﺍخل ﺍلطﺒقﺎﺕ ﺍلمخﺘلفﺔ ﺍلمﺘعدﺩﺓ
ﻭﺗصوير كل ﺍلﺘنﺎقضﺎﺕ ﻭﺗقديمهﺎ .يمﺜل ىذﺍ ﺍلنوﻉ ”ﺣوﺍ ﺑَل ﺁﺩﻡ“ لمﺤموﺩ طﺎىر
الشين ،ﻭ“ﺩعﺎء ﺍلكرﻭﺍﻥ“ لطو ﺣسيف.

ّٓ

 -4ﺍلرﻭﺍيﺔ ﺍلذىنيﺔ
ﻭيقصد ﺑهﺎ ﺍلرﻭﺍيﺔ ﺍلﺘي يقدﻡ ﺑهﺎ ﺍلمﺆلف فكرﺓ ﺫىنيﺔ ،يﺆمن ﺑهﺎ ،ﻭيريد ﺃﻥ يﺆمن ﺑهﺎ
ﺍآلخرﻭﻥ ،فيعﺒر عنهﺎ في قﺎلﺐ ﺭﻭﺍﺋي ،ﺗكوﻥ ىذه ﺍلفكرﺓ ﺍلذىنيﺔ ىي مغزﺍه ﻭمضمونو

ِّ أضبد ىيكل ،األدب القصصى ك اؼبسرﺣى ُب مصرل( ،القﺘهرة :دار اؼبعﺎرؼُّٖٗ ،ـ.ُُُ .
ّّ نﺎﺩﺭ ﺃﺣمد عﺒد ﺍلخﺎلق ،الركايﺔ اعبديدة(،دكف اؼبطﺒع :دكف الطﺒع.َِ ،)ََِٗ ،
ّْ نفس اؼبراﺟع
ّٓ نفس اؼبراﺟع
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ﺃﻭ ﺍلهدﻑ ﺍلرﺋيسي ﺍلذﻱ ﺗشير ﺍليو .ﺍلنموﺫﺝ ﺍلفريد لهذﺍ ﺍلنوﻉ من نﺘﺎﺝ ﺍلفﺘرﺓ ىي ”
ّٔ
عوﺩﺓ ﺍلرﻭﺡ ” لﺘوفيق ﺍلﺤكيم.
 -5ﺍلرﻭﺍيﺔ ﺍلﺘﺎﺭيخيﺔ
ىي ﺍلرﻭﺍيﺔ ﺍلﺘي ﺗﺘخذ مﺎﺩﺗهﺎ ﺍألسﺎسيﺔ من ﺍلﺘﺎﺭيخ »ﺇمﺎ ﺃﻥ ﺗقصد ﺇلى ﺗعليمو ،ﻭيكوﻥ
صﺒو في ﺍلقﺎلﺐ ﺍلرﻭﺍﺋي ،إلسﺎغﺘو ﻭﺗﺤسين عرضو ،ﻭىذه ىي ﺍلرﻭﺍيﺔ ﺍلﺘﺎﺭيخيﺔ
ﺍلﺘعليميﺔ ،ﻭﺇمﺎ ﺃﻥ ﺗقصد ﺇلى ﺇﺣيﺎء ﺍلمﺎضي ﻭﺗمﺠيده ﻭيكوﻥ عرﺽ ﺍلﺘﺎﺭيخ في قﺎلﺐ
ﺭﻭﺍﺋي ،خدمﺔ لهدﻑ قومي ،ﺃﻭ ﺗعﺒيرﺍ عن ﺃﺣسﺎﺱ ﻭطني ،ﻭىذه ﺍلرﻭﺍيﺔ ﺍلﺘﺎﺭيخيﺔ
ﺍلقوميﺔ ّٕ.ﺍلعمل ﺍلذﻱ يمﺜل نوعﺎ من ﺍلرﻭﺍيﺔ ﺍلﺘﺎﺭيخيﺔ ﺍلﺘعليميﺔ فهو ”ﺇﺑنﺔ ﺍلمملوﻙ“
لمﺤمد فريد ﺃﺑي ﺣديد ،ﻭﺍلعمل ﺍلذﻱ يمﺜل ﺑدﺍيﺔ ﺍلرﻭﺍيﺔ ﺍلﺘﺎﺭيخيﺔ ﺍلقوميﺔ فهو“
عﺒﺚ ﺍألقدﺍﺭ ”لنﺠيﺐ مﺤفوﻅ“.
 -6ﺭﻭﺍيﺔ ﺍلﺘسليﺔ ﻭﺍلﺘرفيﺔ
قد ﺍﺗﺠهﺖ ﺇلى مﺠرﺩ ﺇﺭضﺎء ﺭغﺒﺎﺕ ﺍلﺠمﺎىير ﻭﺃﺫﻭﺍقهم ،ﻭﺗعوﺩ نشﺄﺓ ىذﺍ ﺍلﺘيﺎﺭ ﺇلى
ﺣد كﺒير ﺇلى سيﺎسﺔ ﺍلمﺤﺘلين في ﺍلﺒلدﺍﻥ ﺍلعرﺑيﺔ .ﻭمن ﺭﻭﺍيﺎﺕ ﺍلﺘسليﺔ ﻭﺍلﺘرفيﺔ يمكن
ﺍإلشﺎﺭﺓ ﺇلي ﺍلرﻭﺍيﺔ ”ﺫﺍﺕ ﺍلخدﺭ“ لسعيد ﺍلﺒسﺘﺎني ﻭ ”مظﺎلم ﺍآلﺑﺎء“ لخليل كﺎمل.
 -7ﺍلرﻭﺍيﺔ ﺍلﺘعليميﺔ
كمﺎ يﺒدﻭ من ﺍسم ىذﺍ ﺍلنوﻉ من ﺍلرﻭﺍيﺔ ﺃﻥ ﺍلطﺎﺑع ﺍلﺘعليمي فيهﺎ ﺃىم من ﺍلطﺎﺑع ﺍلفني.
يعﺘﺒر ﺭﻭﺍيﺔ ”مغﺎمرﺍﺕ ﺗليمﺎﻙ“ ﺍلﺘي ﺗرﺟمهﺎ من ﺍألﺩﺏ ﺍلغرﺑي ،ﻭكﺘﺎﺏ ”ﺗلخيص
ﺍألﺑريز“ لرفﺎعﺔ طهطﺎﻭﻱ.

ّٔ نفس اؼبراﺟعُِ ،
ّٕ نفس اؼبراﺟعِِ ،
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للركايﺔ عنﺎصر ذكرىﺎ األدابء كسوؼ نقوـ ﺑﺒيﺎف أمههﺎ كمدل أمهيﺔ كل كاﺣدة
منهﺎ ،كىذه العنﺎصر ىي :الفكرة ،كالشخصيﺎت ،كاللغﺔ كاغبوار ،كاغبﺒكﺔ كالﺒنﺎء ،كالزمﺎف
كاؼبكﺎف ّٖ.كجبﺎنﺐ ىذه العنﺎصر شركط كضعهﺎ العلمﺎء كاألدابء يﺒينوف هبﺎ القصﺔ الفنيﺔ
عن غَتىﺎ ،منهﺎ :الوﺣدة الفنيﺔ للقصﺔ ،كمراعﺎة ﺟﺎنﺐ الﺘلميﺢ قدر اإلمكﺎف ،كأف يعٍت
الكﺎﺗﺐ يرسم شخصيﺎت القصﺔ كال ﺑد من أف يكوف للقصﺔ ىدؼ كمغزل ،كأف ال
ﺗظهر فيهﺎ اؼبوعظﺔ أك اغبكمﺔ ظهوران مﺒﺎشران.
-1

الفكرة
إف الفكرة ىي اليت ربدد القﺎلﺐ الفٍت للركايﺔ كزبضع لعدة قواعد أمههﺎ ىو:

-

أف ﺗقدـ الفكرة ُب طريقﺔ ﺗوﺣي أبهنﺎ ﺣصلﺖ فعَلن ُب الواقع
أف ﺗكوف الفكرة خﺎفيﺔ ،ال ﺗدرؾ إال جبهد كفكر ،أم أف ﺗقدـ ُب صورة ذبسيديﺔ،
ألهنﺎ ذبعل اإلﺣسﺎس ابلفكر أكﺜر.
أف ﺗكوف موﺟودة من أكؿ القصﺔ كﺗسﺘمر لﺘكﺘمل ُب آخر الكﺘﺎب فَل يكفي
ﺗصويرىﺎ ُب فصل كاﺣد من القصﺔ.
أف ﺗكوف معربة ﺑشكل فٍت ﺟيد كمَلﺋم.
أف ﺗعكسهﺎ كل القصﺔ كليس ﺟزءن منهﺎ فقط .أم أف ﺗكوف األفكﺎر مﺘغلغلﺔ ُب
أﺟزاﺋهﺎ كﺗكوف ؾبسدة كىي اليت ﺗظهر ُب ﺣﺎدﺛﺔ القصﺔ (عﺒداؼبﺆمن :ؿبﺎضرات).
كاغبﺎدﺛﺔ ىي ؾبموعﺔ الوقﺎﺋع اعبزﺋيﺔ اؼبرﺗﺒطﺔ كاؼبنﺘظمﺔ على كبو خﺎص لﺘﺆدم إىل إﺑراز
مشوقﺔ ربﺚ
الفكرة اليت يريدىﺎ الكﺎﺗﺐ ،كجيﺐ على الكﺎﺗﺐ أف يسوقهﺎ ﺑطريقﺔ فنيﺔ ٌ
القﺎرئ على مﺘﺎﺑعﺘهﺎ كالﺘطلٌع إىل هنﺎيﺘهﺎ (آمﺎؿ دمحم عﺒد القﺎدر.)َُ :

ّٖ مركز الﺘعلٌم عن ﺑعد ،الركاي ػ ػػﺔ العرﺑي ػ ػػﺔ( ،ميدغرم :ﺟﺎمعﺔ ميدغرم.ُّ ،)ََِٗ ،
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-2

ﺍلشخصيﺔ

ﺍلشخصيﺔ ىي من ﺃىم ﺍلعنﺎصر ﺍلﺘي ﺗقوﻡ ﺑهﺎ ﺍلقصﺔ ﻭفي ﺍلوﺍقع ﺃﻥ ﺣيويﺔ
ﺍلقصﺔ مرﺗﺒطﺔ ﺑوﺟوﺩ ﺍلشخصيﺎﺕ ،ألﻥ ﻭﺟوﺩ ﺍلقصﺔ ﺗﺎﺑع من شخصيﺎﺕ ﺍلقصﺔ .ﻭ
»ﺍلشخصيﺔ ىي ﺍلكﺎﺋن ﺍإلنسﺎني ﺍلذﻱ يﺘﺤرﻙ في سيﺎﻕ ﺍألﺣدﺍﺙ ،ﻭقد ﺗكوﻥ
ﺍلشخصيﺔ من ﺍلﺤيوﺍﻥ ،فيسﺘخدﻡ عندﺋذ كرمز يكشف عمﺎ ﻭﺭﺍءه من شخصيﺔ
ﺇنسﺎنيﺔ ﺗهدﻑ من ﻭﺭﺍءىﺎ ﺍلعﺒرﺓ ﻭﺍلموعظﺔ ،كمﺎ في كليلو ﻭﺩمنﺔ ﻭﺍلقصص ﺍلﺘعليميﺔ
ﺍألخرﻯ ّٗ.الشخصيﺎت ُب اإلنﺘﺎج األديب كﺎلركايﺔ أك القصﺔ ﺗنقسو من انﺣيﺔ دكراى إىل
قسمُت :الشخصيﺔ األسﺎسيﺔ (الشخصيﺔ احملوريﺔ) ىي شخصيﺔ من ذكم اػبربة أف
أﺣدااث كﺜَتة ُب الركايﺔ أكالركايﺔ ،ك الشخصيﺔ الﺜﺎنيﺔ ىي اليت ﺗذكر ُب الركايﺔ أﺣيﺎان أك
مرات ُب مراﺣل الركايﺔ القصَتة.
الﺘﺠسد خيلق الشخصيﺎت ،كىو عنصر
ككقع مركز الﺘعلٌم عن ﺑعد (ََِٗ) أف
ٌ
مهم ألنو ىو الذم خيلق األﺛر ُب القﺎرئ :ككلمﺎ كﺎنﺖ اؼبعلومﺎت أكﺜر عن الشخصيﺔ ُب
ﺗنوع ُب الشخصيﺎت حبيﺚ يشَت إىل اإلقبﺎز
الركايﺔ ،كلمﺎ كﺎف ﺗفﺎعلنﺎ معهﺎ أكﺜر .كىنﺎؾ ٌ
َْ
الفٍت الراﺋع للكﺎﺗﺐ .فﺎلشخصيﺔ ﺗكوف:
أ) الشخصي ػػﺔ النﺎميػ ػػﺔ:
كىي اليت ﺗكوف مﺆمنﺔ ﺑرأم ٍب ﺗغَت ىذا الرأم ُب آخر الركايﺔ .أم اليت ﺗغَت رأيهﺎ من
كﺗطور .فهي شخصيﺔ
ربوؿ داخلي ٌ
النقيض إىل النقيض ُب الركايﺔ كﺑعد ىذا حيصل فيهﺎ ٌ
ﺗطوريﺔ ُب الركايﺔ كال ﺗقف عند ﺣﺎؽبﺎ ُب السﺎﺑق أم ﺑدايﺔ الركايﺔ.

ب) الشخصيػ ػػﺔ اؼبسطٌﺤػ ػػﺔ:

ىي اليت ﺗظهر ﺑصفﺔ كاﺣدة ُب كل الركايﺔ أم أبف ﺗكوف الشخصيﺔ غَت قﺎﺑلﺔ للﺘغيَت من
أكؿ الركايﺔ إىل هنﺎيﺘهﺎ.
ّٗ عزيزة مريدة ،القصﺔ ك الركايﺔ( ،ﺑيرﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍلفكرِٕ )َُٖٗ ،
َْ نفس اؼبراﺟعِّ ،
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ت) الشخصيػ ػػﺔ اؼبرٌكﺒػ ػ ػػﺔ:

ىي اليت فيهﺎ أكﺜر من صفﺔ مرسومﺔ من نواﺣي مﺘع ٌددة .كربلل الشخصيﺔ ُب الركايﺔ
ابلنظر إىل :ﺗطورىﺎ النفسي من أكؿ الركايﺔ إىل كصوؽبﺎ إىل اغبﺎلﺔ اؼبميزة ؽبﺎ ُب الركايﺔ
ﺗصرفﺎهتﺎ اؼبمﺎﺛلﺔ كمﺎ قد ﺗكوف ُب الواقع .كﺗكوف الشخصيﺔ مقنعﺔ ﺑﺘوافر ىذه
نفسهﺎ ،ك ٌ
العنﺎصر.

-3

اللغﺔ كاغبوار

ىو ﺗصوير كل موقف ابللغﺔ اليت ﺗنﺎسﺒو كﺗوازنو كﺗواكﺒو .أم ﺗنويع األسلوب دبﺎ
يﺘَلءـ مع كل اؼبواقف .كيَلﺣظ نقﺎد الركايﺔ أف ىنﺎؾ طرقﺎن عدة يلﺠﺄ إليهﺎ الكﺎﺗﺐ ُب
يﺘوىل فيهﺎ
نقل أﺣداث ركاﺗو أك ﺣكﺎيﺘو إىل قراﺋو منهﺎ طريقﺔ السرد الذاٌب ،الذم ٌ
الكﺎﺗﺐ مسﺌوليﺔ السرد ﺑنفسو كينصﺐ نفسو ركاين لألﺣداث كالوقﺎﺋع اعبﺎريﺔ ُب الركايﺔ أك
اغبكﺎيﺔ .كمنهﺎ طريقﺔ الركايﺔ ،اليت يسﺘعُت فيهﺎ ﺑركايﺔ ُب سرد األﺣداث كالوقﺎﺋع ،كىذا
الراكم قد يكوف من أشخﺎص الركايﺔ كمن غَتىم .كفيهﺎ كذلك طريقﺔ اغبكﺎيﺔ أك السرد
ُب صيغﺔ الغيﺐ ،كىو أف حيكي الكﺎﺗﺐ األﺣداث كالوقﺎﺋع ﺑنفسو ﺑطريقﺔ ﺣيﺎديﺔ ذبعلو
ُْ
ﺑعيدان عن اغبقﺎﺋق اليت يسردىﺎ.
كللغﺔ ُب الركايﺔ مسﺘوايت :فﺎلفصﺤى ؽبﺎ مسﺘوايت كﺜَتة كذلك العﺎميﺔ كلكل
شخصيﺔ مﺎ يَلﺋمهﺎ من ىذه اؼبسﺘوايت سواء ُب الفصﺤى أك العﺎميﺔ .كللراكم ُب القصﺔ
ِْ
أدكاران ـبﺘلفﺔ ُب األمهيﺔ ،فعد ﺑعد:
 شخصيﺔ اثنويﺔ أك ﺑسيطﺔ.
مﺘوسط.
 ذات دكر ٌ
 ذات دكر رﺋيسي.
ُْ نفس اؼبراﺟعّّ ،
ِْ نفس اؼبراﺟع
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-4

اغبﺒك ػ ػػﺔ كالﺒن ػ ػػﺎء

ال ﺗﺒٌت اغبوادث على الصدفﺔ ،ال ﺑد أف يكوف ىنﺎؾ ﺣدث طﺒيعي ُب مكﺎنوٍ ،ب
ﺗنمو األﺣداث ُب ﺗَلﺣم .فﺎغبﺒكﺔ ىي الطريقﺔ احملكمﺔ ُب الﺒنﺎء ،كالقصد من الﺒنﺎء ىو
ﺗنظيم اغبوادث كالشخصيﺎت ﺑطريقﺔ مﺘمﺎسكﺔ مﺘﺘﺎﺑعﺔ ُب أمﺎكنهﺎ اؼبنﺎسﺒﺔ ﺣىت ﺗﺒدك
43
القصﺔ كﺒنﺎء يقوـ على أسس ىندسيﺔ ؿبكمﺔ ال عيﺐ فيهﺎ.
-5

الزمﺎف ك اؼبكﺎف

كمهﺎ مهمﺎف ﺟدان ُب الركايﺔ ألف كل ﺣﺎدﺛﺔ أك شخصيﺔ ال ﺗﺘﺤرؾ ُب زمﺎف أك
مكﺎف معُت ،كعلى الكﺎﺗﺐ أف يصورىﺎ على ﺣسﺐ الزمﺎف كاؼبكﺎف اللذين ﺗﺘﺤرؾ
فيهمﺎ .فمن اػبطﺄ ﺗصوير األشخﺎص الذين عﺎشوا ُب زمن قﺒل مﺎﺋﺔ عﺎـ كﺄشخﺎص
يعيشوف ُب القرف اغبﺎضر أك ﺗصوير شخصيﺔ أكركﺑيﺔ كشخصيﺔ إفريقيﺔ ،ألف خركج
اغبدث القصصي عن ﺣدكد الزمﺎف كقيوده جيعلو ﺑعيدان عن الركافد اليت يﺘغذل فيهﺎ،
كﺎلشﺠرة ﺗنفصل عن مغﺎرسهﺎ فَل ﺗظلل كال ﺗﺜمر .كالعنصر الزمﺎين فبﺎ ﺗقوـ عليو الركايﺔ
النﺎﺟﺤﺔ ،فﺈف اػبيوط الزمنيﺔ سبسك ﺑكل ﺟزﺋيﺎت الركايﺔ ﺣىت ﺗطلع فيهﺎ ُب الوقﺖ
اؼبنشود .كمﺎ أف اخﺘفﺎءه يسﺘوﺟﺐ اخﺘفﺎء القصﺔ أك عنصر مهم منهﺎ ،كؽبﺎ ابللوف الذم
ﺗسﺘلزمو مقﺘضيﺎت الفن.
أمﺎ اؼبكﺎف فقد أيٌب ُب القصﺔ أك الركايﺔ ﺑصورة ملموسﺔ ،كمﺎ أف منزلﺔ الزمﺎف أقول
كأﺑلغ ُب ﺑنﺎء القصﺔ كﺗراكيﺒهﺎ ،إف أتﺛَته ُب اغبدث أتﺛَتان مﺒﺎشران ،كإف مل جيد لو ذكر ُب
القصﺔ ،ألنو قل مﺎ يسﺄؿ القﺎرئ للﺤدث عن أين كقوع اغبدث ،إال إذا كﺎف اغبدث فبﺎ
كيﺘطور
يعنيو ،كﺘوقعو لشيء ُب مكﺎف معُت .كمﺎ أف اغبدث ُب كﺜَت من األﺣيﺎف يعيش ٌ
يﺘﺤوؿ عنو ،فقد ال يكوف ُب اسﺘصﺤﺎﺑو ُب ركايﺔ األﺣداث أم أمر،
ُب مكﺎف كاﺣد ال ٌ
إال إذا كﺎف ؽبذا اؼبكﺎف طﺒيعﺔ خﺎصﺔ يﺘﺄﺛر هبﺎ اغبدث هبﺎ اغبدث كال يﺆدم أتﺛَته ُب
ّْ نفس اؼبراﺟعّّ ،
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مكﺎف آخر .كجبﺎنﺐ ىذه العنﺎصر اؼبذكورة ىنﺎؾ شركط كضعهﺎ العلمﺎء كاألدابء يﺒينوف
44
هبﺎ القصﺔ الفنيﺔ عن غَتىﺎ كمن القواعد اليت يقرركهنﺎ مﺎ أيٌب:
 أف ﺗكوف للقصﺔ كﺣدة فنيﺔ.
 أف يراعي ُب عرضهﺎ ﺟﺎنﺐ الﺘلميﺢ مﺎ أمكن.
 أف يعٍت كﺎﺗﺒهﺎ ﺑرسم شخصيﺎت القصﺔ.
 أف يكوف للقصﺔ ىدؼ كمغزل.
 أال ﺗظهر فيهﺎ اؼبوعظﺔ أك اغبكمﺔ ظهوران مﺒﺎشران.
ادلبحث الثالث :علم األدب النفسي
علم األدب النفسي ىو علم الذم يسﺘعمل ُب األدب .كعلم األدب النفسي
ليس علم الذم ﺗًتكﺐ من علم النفسي كعلم األدب .كالكنو نظريﺔ من نظريﺎت اليت
ﺗسﺘعمل الﺒﺎﺣﺜﺔ ُب حبﺚ األدب .كرأل األسﺘﺎذ صربم يوسف ُب سعﺎد ﺟرب سعيد أف
الدراسﺎت النفسيﺔ اؼبﺘخصصﺔ ُب ؾبﺎالت األدب ،ؽبﺎ دكر كﺒَت كفعﺎَّؿ ُب ﺗعميق
الدالالت كاألىداؼ اليت كﺎف يﺘوخﺎىﺎ اؼبﺒدع ،ككلمﺎ يﺘمكن النﺎقد كاحمللل لنص مﺎ أف
45
يﺘوغل ُب ضبيميﺎت عوامل اؼبﺒدع كﺗفﺎصل شخصيﺘو الﺒﺎطنﺔ.
أف الدراسﺔ أدب النفسي يﺘعلق على ﺛَلﺛﺔ مشكَلت اؼبهمﺔ ،كىي :اؼبﺆلف ك
الﺘﺄليف ك القﺎرئ ،كلكن ىذه الدراسﺔ أكﺜر حبﺜو إىل اؼبﺆلف ك الﺘﺄليف .كقﺎلﺖ Austin
ك ُRenne Wellekب :Nyoman

ْْ نفس اؼبراﺟع.ّْ-ّّ ،
45الدكﺘور سعﺎد ﺟرب سعيد ،سيكولوﺟيﺎ األدب اؼبﺎىيﺔ كاالذبﺎىﺎت( ،ردمك)ِٔ :
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“Rene Wellek dan Austin Warrenmenunjukkan empat model pendekatan
psikologis، yang dikaitkan dengan pengarang، proses kreatif، karya sastra،
dan pembaca. Meskipun demikian، pendekatan psikologis dengan tiga
jumlah utama، yaitu: pengarang، karya sastra، dan pembaca، dengan
pertimbangan bahwa pendekatan psikologis lebih banyak berhubungan
dengan pengarang dan karya sastra”.46

كﺎف ﺗﺄليف األدب ىو ربصيل اؼبﺆلف ُب عملو .الذم معقوؼ ﺑﺒوادر ى ﺑدراء
النفس .السيكولوﺟيﺔ ،لذلك ﺗﺄليف األدب يسمى ﺑدراسﺔ النفسي .ككﺎف كولريد
 Coullreedjاﺣد من يهﺘم هبذه الدراسﺔ اىﺘمﺎمﺎ ﺣُت الف كﺘﺎاب ظبﺎه ﺑسَتة أدﺑيﺔ كﺑُت
فيو رأيو عن ﺗفريقو ﺑُت الشعر كالعلم .كيقوؿ إمنﺎ شيﺌﺎف ﺗفﺎكت ﺑعضهﺎ ﺑﺒعض .كذلك
يرﺟع إىل اخﺘَلؼ اؼبنهﺞ اؼبسﺘخدـ ُب ربليل موضوعهمﺎ ،إذا أف العﺎمل يعمل ﺑعقلهو
كامﺎ الشﺎعر يعمل ﺑعﺎطفﺘو.
امﺎ العﺎمل يَلﺣظ الكوف أك الوﺟود كحيللو ٍب يفس ٌر كيكشف عن ﺣقﺎﺋقو.كامﺎ
الشﺎعر فَل ينقل الواقع من مكﺎف إىل مكﺎف ك إمنﺎ يوىم ﺑنقلو مﺜل مﺎ ﺣدث ُب اغبلم.
ككﺎف اغبلم كالشعر مفﺘقرين ُب العمل ،الشعر إرادل كاغبلم غَت إرادل .كلذلك مل يﺒلغ
47
الشﺎعر إىل ىذه القدرة إال اذا كﺎف لو خيﺎليﺔ كالعواطف كاالنفعﺎالت النفسيﺔ القويﺔ.
كقﺎؿ  Renne Wellekو ُ Austinب كﺘﺎب " النقد العريب" أف مصطلﺢ
السكولوﺟيﺔ األدب يشمل ﺑػﺄرﺑعﺔ ﺗعريفﺎت ،كىي:
أ -دراسﺔ اؼبﺆلفﺔ ﺟﺎنﺐ الطﺒيعيﺔ كالسيكولوﺟيﺔ
كقد رأل فركيد أف اؼبﺆلف الذم يفر من ﺣقيقﺔ اغبيﺎة ألنو يشعر ﺑعدـ قدرﺗو على
اسﺘيفﺎء ﺣﺎﺟﺘو كخصوصﺎ غريزﺗوٍ ،ب ﺣيﺎة خيﺎليﺔ ىو حيصل ﺟواﺑو .كﺎف اؼبﺆلف

Nyoman Kutha Ratna, Teori Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Karya
Sastra , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 61

 47شوقي ضيف ،الﺒﺤﺚ األديب :طريقﺘو ،منﺎىﺠو ،أصولو ،كمصﺎدره( ،مصر :دار اؼبعﺎرؼ.َُٔ ،)ُٕٗٗ ،
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46

يسﺘطيع أف يرﺑط خيﺎلو ﺑصنﺎعﺔ اإلنﺘﺎج األديب.ك أمﺎ القﺎرئ يسﺘلم إنﺘﺎﺟو لﺘدﺑر
48
اغبيﺎة.

ب -دراسﺔ االﺑﺘكﺎرم
إف عمليﺔ االﺑﺘكﺎر حيﺘمل على طﺒقﺎت ُب ﺗﺄليف إنﺘﺎج اؼبﺆلف .اﺑﺘدأ من الدافع
الَلشعور إلﺑراز ألف النﺘﺎﺋﺞ األديب ﺣىت إصَلﺣو ُب إنﺘﺎﺟو ،كمن معظم اؼبﺆلفُت أف
49
الطﺒقﺔ األخَتة ُب إنﺘﺎﺟو طﺒقﺔ االﺑﺘكﺎر اغبقيقي.
ت -دراسﺔ النظريﺔ كاؼبضمونﺔ السيكولوﺟيﺔ ُب اإلنﺘﺎج األديب
كﺎنﺖ السيكولوﺟيﺔ يطﺒق على أﺑطﺎؿ ُب اإلنﺘﺎج األديب ألنو منﺎسﺐ لشرح ﺣﺎلﺔ
اإلﺑطﺎؿ كطريقﺔ اغبكﺎيﺔ .كنظريﺔ السيكولوﺟيﺔ ﺗزيد قدر إسﺘيﺘيك كيفيد للمﺆلف
50
كللقدر على اؼبَلﺣظﺔ ُب ﺑوادر نفس األﺑطﺎؿ ُب اإلنﺘﺎج األدب.
ث -دراسﺔ ﺗﺄﺛَت األدب من نﺎﺣيﺔ القﺎرئ
كﺎف األدب مﺆسسﺔ اﺟﺘمﺎعيﺔ ﺑواسلﺔ اللغﺔ .كاإلنﺘﺎج األديب ُب ﺟﺎنﺐ سيكولوﺟيﺔ
القﺎرئ ألف ﺣقيقﺔ األدب ﺗرسم صورة ﺣيﺎة اإلنسﺎف كﺑوادر اؼبﺞﺘمع الذم كﺎف
51
القﺎرئ ُب ذلك ااؾبﺘمع.

Renne Wellek dan Austin Warren, Teori Kesusastraan, (Jakarta: Gramedia, 2012), 9.

ْٗ نفس اؼبراﺟعٗ ،
َٓ شوقي ضيف ،الﺒﺤﺚ األديب :طريقﺘو ،منﺎىﺠو ،أصولو ،كمصﺎدرهَُٖ-َُٔ ،
ُٓ نفس اؼبراﺟعَُٗ ،
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ادلبحث الرابع :الرفاه النفسي

”"Psychologycal Well-Being

لكرول د .ريف

اخﺘﺎر مﺎرﺗن سليغمﺎف ُ -Martin Seligmanب عﺎـ َََِـ موضوع علم النفس
اإلجيﺎيب ) (positive psychologyكمﺤور مهم للًتكيز عليو ُب أحبﺎث كالدراسﺎﺗز كأكد
على أنو قد أف أألكاف الف يﺘعدل فهمنﺎ للمشكَلت كاالعﺘَلالت النفسيﺔ ؾبرد الًتكيز
على مظﺎىر النقص كاػبلل اإلنسﺎين كأسﺎليﺐ ﺗعديلهﺎ .كإمنﺎ على علمﺎء النفس النظﺎر
إىل مظﺎىر القوة كاؼبهﺎرة اليت ﺑفضلهﺎ يﺘمكن فرد-مقﺎرنﺔ مع نظَته-من زبﺘطي
مشكَلﺗو .كيسعى منﺤى علم النفس اإلجيﺎيب إىل ﺗكوين نزرة مشوليﺔ لإلنسﺎف دكف إمهﺎؿ
ألم عنصرػ؛ كؽبذا يسهﺐ سﺎليغمﺎف ُ Seligmanب ﺗعريف ىذا العلم على اؼبسﺘول
الذاٌب كالفردم كاعبﺎمعي .أمﺎ مﺎ يعنينﺎ ُب ىذا الﺒﺤﺚ فهو إﺣدل اؼبصطلﺤﺎت اليت
اسﺘخدمهﺎ للﺘعﺒَت عمﺎ يعنيو علم النفس أإلجيﺎيب على مسﺘول اػبربة الذاﺗيﺔ للفرد ،كىذا
اؼبصطلﺢ ىو الرفﺎه ).Well-Being (WB
كعند اغبديﺚ عن معٌت الرفﺎه فنسرد مﺎ قﺎلﺘو سو زاف ىَتد ُSusan Hirdب
دراسﺔ ؽبﺎ ﺣوؿ إﺣسﺎﺋيﺎت على اجملﺘمﺎع االسكوﺗلندم ،إذا خيﺘصر الكﺜَت من الكَلـ،
فﺘقوؿ" :ال يوﺟد ﺗعريف مﺘفق عليو عﺎؼبيﺎ للرفﺎه ،كإمنﺎ ﺗﺘوفر لو ؾبموعﺔ من األكصﺎؼ
) .(Descriptionكديكن ألف نقسم الرفﺎه إىل ﺛَلﺛﺔ أﺟزاء (يعرؼ كل ﺟزء من خَلؿ
مﺆشراﺗو) :رفﺎه موضوعي ) ،(Objectiveرفﺎه ذاٌب ) ،(Subjectiveكرفﺎه نفسي
) .(Psychologicalكﺗضيف ىَتد أف الرفﺎه اؼبوضوعي ديكن اإلسﺘدالؿ عليو من خَلؿ
ﺑعض اؼبﺆشرات منهﺎ مسﺘول النشﺎط كالﺘطور ،ةمﺜل ىذه اؼبﺆشرات ديكن اغبصوؿ عليهﺎ
من خَلؿ اعبَلت الطﺒيﺔ ُب اؼبﺘشﺎفيﺎت كاؼبراكز الصﺤيﺔ اؼبخﺘلفﺔ.
امﺎ الرفﺎه الذاٌب فقد ﺑدأ اغبديﺚ عنو ُب أكاخر اػبمسينيﺎت من القرف العشرين،
فﺤينمﺎ نشﺄت الكﺜَت من األحبﺎث ُب الوالايت اؼبﺘﺤدة دارت ﺣوؿ اكﺘشﺎؼ مﺆشرات
لدل النﺎس ﺗظهر مدل ﺟودة اغبيﺎة لديهم ) .(Indicators of quality of lifeكﺗﺒييﺖ ؽبم
24

أف النﺎس ابلرغم من معيشﺘهم ُب ﺑيﺌﺎت موضوعيﺔ ديكن ربديدىﺎ كﺗعريفهﺎ ﺑشكل
موضوعي ،إال أف ﺗغريفهم اػبﺎص لﺒيﺌﺎهتم كالنظرة الذاﺗيﺔ اليت ديﺘلكو هنﺎ ؽبﺎ ،ىي اليت
يسﺘﺠيﺒوف ؽبﺎ .كىذا قﺎد إىل نشوء مفهوـ ﺟديد ليكوف مﺆشرا عبزدة اغبيﺎة لدل النﺎس
ىو الرفﺎه الذاٌب ) .(Subjective Well-Being: SWBكُب ذلك اغبُت كﺎنﺖ اؼبﺆشرات
اؼبعﺘمدة لقيﺎس الرفﺎه الذاٌب ىي الرضﺎ عن اغبيﺎة  Satisfaction) (lifeك السعﺎدة
).(Happiness

ككﺎف ﺑرادﺑَتف ُ Bradburnب ُٗٔٗـ أكؿ من إفًتاح قيﺎس السعﺎدة من خَلؿ
قيﺎس اؼبشﺎعر اإلجيﺎﺑيﺔ كالسلﺒيﺔ كاﺗزاهنمﺎ ) .(Affect Balance Scale:ABSامﺎ نيﺠوﺟﺎرﺗن
 Neugartenفسﺎد عملهﺎ كقﺘهﺎ من خَلؿ مقيﺎسهﺎ :مﺆشر الرضﺎ عم اغبيﺎة (Life
) .Satisfaction Index: LSIكﺑقيﺖ ىذه اؼبﺆشرات كغَتىﺎ سﺎﺋدة لفًتة طويلﺔ إىل أف
ﺟﺎءت عﺎـ ُٖٗٗـ كﺎركؿ د .ريف ﺑقﺎلﺐ ﺟديدخيﺘلف سبﺎمﺎ عن القوالﺐ السﺎﺑقﺔ.
فﺒعد الكﺜَت من الﺒﺤﺚ ُب ىذا اؼبوضوع ،أدركﺖ ريف كﺟود اغبﺎﺟﺔ ؼبقيﺎس مﺒٍت على
ذلك الف معظم
أسﺎس نظرم قوم جيمع ﺑُت عدة مﺆسرات ﺗقيس الرفﺎه النفسي؛ ك
اؼبﺆشرات اؼبﺘوفرة ﺣينذاؾ كﺎنﺖ أﺣﺎديﺔ الﺒعد ةغَت مﺒنيﺔ على أسﺎس نظرم ،ﺑل كﺎنﺖ ُب
52
كﺜَت من األﺣيﺎف مﺘضﺎرﺑﺔ أك ﺗفًت إىل كسيلﺔ عمليﺔ للقيﺎس.
كمن خَلؿ ﺗلخيص نﺘﺎﺋﺞ األدب النظرم ﺣوؿ مواضيع مﺜل :الصﺤﺔ العقليﺔ
) ،(Mental Healthكأقصى كأفضل أداء ) ،(Optional Functioningكالنضﺞ )،(Maturity
كالﺘطور كالنمومدل اغبيﺎة ) ،(Devellopmental life spanكربقيق الذات (Self-
).actualization

إف ﺍلشعﻭﺭ الرفﺎه ﻭﺍلﺘعﺒيﺭ عنو خيﺘلف من فﺭﺩ اآلخر ،ﻭمن ﺛقﺎفﺔ األخرﻯ ،ﻭمن
مرﺣلﺔ عمﺭيﺔ ألخرﻯ ،كمﺎ ﺗﺘﺒﺎين مصﺎﺩﺭ ﺍلسعﺎﺩﺓ من فػﺭﺩ اآلخر .كﺗعددت ﺗعريفﺎت
الرفﺎه ،فيعرفو "مﺎيكل أرﺟﺎيل (ُٕٗٗـ) أبنو شعور ابلرضﺎ كاإلشﺒﺎع كطمﺄنينﺔ النفس
52

آالء عﺒد اعبﺒﺎر ديﺔ" ،اسﺘخراج اػبصﺎﺋص السيكومًتيﺔ ؼبقيﺎس كﺎركؿ ريف للرفﺎه النفسي عند عينﺔ من طلﺒﺔ اعبﺎمعﺔ األردنيﺔ ُب عمﺎف"( ،الﺒﺤﺚ ،مهﺎف،

ﺟﺎمعﺔ اردنيﺔُ ،)َُِِ ،
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كربقيق الذاتُ 53.ب ﺣُت ﺗرل مﺎيسﺔ النيﺎؿ كمﺎ ﺟدة طبيس على (ُٓٗٗـ)" ،أف
الرفﺎه شعور كالنفعﺎؿ مﺘكﺎمل يًتاكح مﺎ ﺑُت الطفولﺔ السويﺔ اؼبشﺒعﺔ كربقيق إشﺒﺎعﺎت
اغبﺎضرة ،كمﺎ أهنﺎ مشﺎعر راقيﺔ ،كانفعﺎؿ كﺟداىن إجيﺎيب مﺎزاؿ اإلنسﺎف ينشد الوصوؿ إليو
ابعﺘﺒﺎره من الغﺎايت األسﺎسيﺔ 54.كربدده أمسيﺔ اعبندل (ََِٗـ) أبهنﺎ ﺣﺎلﺔ كﺟدانيﺔ
إجيﺎﺑيﺔ ﺗعكس شعور الفرد ابلرفﺎه نﺘيﺠﺔ ؼبﺎ يﺘعرض لو من مصﺎدر الرفﺎه الشخص مﺘمﺜلﺔ
ُب (الصﺤﺔ ،كﺟد أىداؼ ؿبددة ،الﺘدين ،الﺜقﺔ ابلنفس ،الﺘعليم كالنﺠﺎح الدراسى
كاؼبسﺘقﺒل اؼبهٌت) ،كمصﺎدر السعﺎدة اإلﺟﺘمﺎعيﺔ كاؼبﺘمﺜلﺔ ُب (اغبﺐ ،األسرة ،األصدقﺎء،
55
نشط كقﺖ الفراغ) ،كذلك كمﺎ يعرب عنهﺎ كفق إدراكو ؽبﺎ.
فبﺎ سﺒق يﺘضﺢ كﺟود ﺗﺒﺎين ُب ﺗعريف الرفﺎه ﺑشكل عﺎـ ،إال أف معظم ألﺒﺎﺣﺜُت
الﺘقوا على أهنﺎ ؾبموعﺔ من اؼبﺆشرات السلوكيﺔ اليت ﺗدؿ على ﺗوفر ﺣﺎلﺔ من الرضل العﺎـ
لدل الفرد كسعيو اؼبسﺘمر لﺘﺤقيق أىدافو الشخصيﺔ ُب إطﺎر اغبﺘفﺎظ ابلعَلقﺔ
اإلﺟﺘمﺎعيﺔ اإلﺟﺎﺑيﺔ مع اآلخرين .كيضيف كريسﺘوفهر  )ُٗٗٗ( Christopherأنو لكى
ﺗﺘكﺎمل الرؤيﺔ ﺣوؿ الرفﺎه النفسي للفرد جيﺐ الًتكيز على نوعيﺔ األىداؼ َب اغبيﺎة،
56
ككضع كمكﺎنو الفرد ﺑُت أقرانو ،كمراﺣل النمو اؼبخﺘلفﺔ لو.
كقدمﺖ ريف (ُٖٗٗ) ﺑنﺎء نظراي للرفﺎه النفسي يشﺘمل على سﺘﺔ أﺑعﺎد أك
مفﺎىيم ك ىي :ﺗقﺒل الذات” ، “self-acceptanceكالعَلقﺔ اإلجيﺎﺑيﺔ مع اآلخرين “positive
” ،relations with othersكاإلسﺘقَلليﺔ” ،“autonomyكالﺘمكُت من الﺒيﺌﺔ
” ،“environmental masteryكاؽبدؼ عن اغبيﺎة” ، “purpose in lifeكالنمو
ّٓ مﺎيكل أرﺟﺎيل  ،سكولوﺟيﺔ السعﺎدة .ﺗرصبو فيصل عﺒد القﺎدر يونس ،كمراﺟعو شوقي ﺟَلؿ( ،القﺎىرة :دار غريﺐ للطلﺒﺎعﺔ كالنشر كالﺘوزيع،
ُٕٗٗ).َُ ،
ْٓ مﺎيسﺔ النيﺎؿ كمﺎ ﺟدة طبيس على" ،السعﺎدة كعَلقﺘهﺎ ﺑﺒعض اؼبﺘغَتات العﺎمﺔ للكﺘﺎب" ،ؾبلﺔ علم النفس( ،دكف مطﺒع.ِْ )ُٗٗٓ ،
 55أمسيﺔ السيد اعبندل" ،مصﺎدر الشعور ابلسعﺎدة كعَلقﺘهﺎ ابذكﺎء الوﺟداىن لطَلب كليﺔ الًتﺑيﺔ-ﺟﺎمعﺔ اإلسكندريﺔ" ،اجمللﺔ اؼبصريﺔ
للدراسﺎت النفسيﺔ(،ُٖ ،فربايرََِٖ،ـ) ِٔ.
J Christopher, “Situating Psychological Well – Being : Exploring The Cultural Roots Of Its
Theory and Research” , Journal Of Counseling & Development , 77, (1999), 148
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56

الشخصي” 57.“personal growthكهبذه األﺑعﺎد السﺘﺔ كونﺖ ريف مقيﺎسﺎ للرفﺎه
النفسي ،كؽبذه األسﺒﺎب ًب إخﺘيﺎر مقيﺎسهﺎ للدراسﺔ؛ كونو مﺘعددة األﺑعﺎد مﺒٍت على
أسﺎس نظرم .كسﺘنطرؽ الﺣقﺎ إىل اػبطوات اليت اﺗﺒعﺘهﺎ ريف لﺘكوف ىذا اؼبقيﺎس .كًب
ﺑنﺎء ىذا الﺘصور النظرل على أسﺎس النظرايت كاآلراء النظريﺔ اؼبخﺘلفﺔ ُب ؾبﺎؿ
58
الشخصيﺔ ،كمﺎ كضﺤﺘهﺎ ُب الشكل الﺘﺎىل:
شكل( )0أبعاد الرفاه النفسي عند ريف

59

ينضمن من الشكل السﺎﺑقﺔ أف ريف ﺗﺆكد على إسهﺎـ مفﺎىيم نظرايت
الضخصيﺔ :الصﺤﺔ العقليﺔ ُب الشخوخﺔ ) ،Aging Mental Health (Birrenكالنمو
الشخصى )،Personal Development (Eriksonكالعمليﺎت الﺘنفذيﺔ للشخصيﺔ Executive
) ،Processes of Personality (neugartenكالنضﺞ ) ،Maturity (Alloportكالوظﺎﺋف
57

– C Ryff, Happiness is ever thing , or is it ? Exploration on the meaning of psychological well
being , Journal of Personality and Social Psychology, 57, (1989), 1069-1081.
58
Ibid, “Psychological Well – Being in Adult Life” , Current Directions in Psychological Science,
4 (1995), 100

ٗٓ نفس اؼبراﺟع
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الكﺎملﺔ لشخص

)،Fully Functioning Person (Rogers

) ،actualization (Maslowكالفرديﺔ ).Individualition (Jung

60

كربقيق الذات self

كسبكن (غونزليز  Gonzalezك أصﺤﺎﺑو) من ربديد مﺆشر  indicatorsللرفﺎه
النفسي لدل األفرادً ،ب ﺗصنيفهم ُب عوامل رﺋيسيﺔ ىي :الرضﺎ ك االسﺘمﺘﺎع اباكقﺖ،
كالرضﺎء عن الﺘعلم ،كﺗقرير الذات ،كاؼبسﺎﺋدة اإلﺟﺘمﺎعيﺔ اؼبدركﺔ ،كالضﺒط اؼبدرؾ ،كالقيم
اؼبﺎديﺔ ،كالقيم اؼبعرفيﺔ كالعقليﺔ ،كالقيم اإلﺟﺘمﺎعيﺔ أك العَلقﺎت الﺒينشخصيﺔ ،كأظهرت
نﺘﺎﺋﺞ ربليل اؼبكوانت األسﺎسيﺔ أف إسهﺎـ ىذه العوامل ُب الدرﺟﺔ الكليﺔ للرفﺎه النفسي
ىو )%ْٔ.ِٖ( :الرضﺎ عن اغبيﺎة (اإلسﺘمﺘع ابلوقﺖ ،كالرضﺎ عن الﺘعلم ،كالرضﺎ عن
العﺎﺋلﺔ كاألصدقﺎء) )%ٕٓ.ٖٖ( ،للمسﺎﺋدة اإلﺟﺘمﺎعيﺔ اؼبدركﺔ (األصدقﺎء ،العﺎﺋلﺔ)،
(َٖ )%ٓٔ.للقيم (اؼبﺎديﺔ ،كاؼبعرفيﺔ ،كاؼبقليﺔ ،كاإلﺟﺘمﺎعيﺔ) )%ّٓ.َٕ( ،للضﺒط
61
اؼبدرؾ (الداخﺎرﺟى) )%َٓ،ٓٔ( ،لﺘقدير الذات( اإلجيﺎيب أك السليب).
كيسعى كل إنسﺎف لﺘﺤقيق ذاﺗو كي يصل إىل السعﺎدة كاألمﺎف .لكنهﺎ مهمﺔ
ليسﺖ ﺑسهلﺔ ،كربﺘﺎج إىل الكﺜَت من اعبهد كالوقﺖُ .ب مسعﺎه الطويل لﺘﺤقيق ذاﺗو،
حيﺘﺎج كل شخص إىل نقول نفسيﺔ كقدرة على اؼبﺜﺎﺑرة ربميو ﺣُت يصﺎدؼ خيﺒﺎت األمل
كﺗزكده ابلطﺎقﺔ ُب غبظﺔ الضعف .ىذه القول ﺗﺘمﺜل ابلرفﺎه النفسي .كي حيصل اإلنسﺎف
62
على الرفﺎه النفسي عليو أف يﺘمﺘع ب ٔ-مقومﺎت أسﺎسيﺔ ُب شخصيﺘو:

60

Carol D. Ryff, “Psychological Well-Being Revisited: Advances in the Science and Practice of
Eudaimonia”, Psychother Psychosom, 83 (, 2013) 11-12
61
– M Gonzalez, F Casas , & G Coneders. “A Complexity Approach To Psychological Well
Being In Adolescence : Major Strengths and Methodological Issues” , Social Indicators
Research , 80 (2007), 282.
62
Carol Ryff, Scales of Psychological Well-Being, (Interiew‟s File, 2016) . Interview by email
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-1

قﺒوؿ الذات

""self-acceptance

يﺘواﺟد ﺣُت منﺘلك موقفﺎ اجيﺎﺑيﺎ ذبﺎه الذات؛ نعًتؼ كنﺘقﺒل ﺟوانﺐ مﺘعددة من
أنفسنﺎ ،دبﺎ فيو الصفﺎت اعبيدة كالسيﺌﺔ؛ كنشعر أﺣﺎسيس إجيﺎﺑيﺔ ال ربوم الذنﺐ
كالغضﺐ ذبﺎه أنفسنﺎ دبﺎ يﺘعلق ابغبيﺎة اؼبﺎضيﺔ .أشخﺎص غَت مﺘقﺒلُت
لذاهتم يشعركف غَت راضُت عن أنفسهم؛ يشعركف خبيﺒﺔ أمل مع مﺎ ﺣدث ُب
اغبيﺎة اؼبﺎضيﺔ؛ ىم مضطرﺑُت ﺣوؿ صفﺎت شخصيﺔ معينﺔ؛ كيرغﺒوف ُب أف
يكونوا ـبﺘلفُت عن مﺎ ىو أك ىي .الطريق إىل ﺗقﺒل الذات ىو أبف نكوف
مﺘسﺎؿبُت مع أنفسنﺎ ،كأبف نﺆمن ابلرغﺒﺔ اؼبوﺟودة داخل كل إنسﺎف أبف جيﺘهد
كيقوـ ﺑواﺟﺒو ذبﺎه نفسو كاآلخرين ،لكن ابلنهﺎيﺔ ليس ىنﺎلك إنسﺎف كﺎمل ككلنﺎ
معرضوف للﺘعﺐ ،لسوء الفهم أك للفشل.
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عَلقﺎت ﺟيدة كإجيﺎﺑيﺔ مع اآلخرين

""positive relation with others

كمرضيﺔ كﺗﺘخللهﺎ الﺜقﺔ مع
موﺟودة عند الشخص الذم لديو عَلقﺎت دافﺌﺔ ي
اآلخرين؛ الذم يشعر ابلقلق إزاء رفﺎه اآلخرين؛ القﺎدر على الﺘعﺎطف القوم
كاؼبودة كاغبميمﺔ؛ كالذم يفهم مﺒدأ العطﺎء كاألخذ ُب العَلقﺎت الﺒشريﺔ.
ابؼبقﺎﺑل ،ىنﺎلك أشخﺎص لديهم القليل من العَلقﺎت القريﺒﺔ ألهنم ال يشعركف
ابلﺜقﺔ ذبﺎه اآلخرين .ىم جيدكف صعوﺑﺔ ُب أف يكونوا كدكدين كمنفﺘﺤُت،
كيشعركف ابلقلق إزاء اآلخرين؛ ىم منعزلوف كؿبﺒطوف ُب العَلقﺎت الشخصيﺔ
كليسوا على اسﺘعداد لﺘقدًن ﺗنﺎزالت مهمﺔ للﺤفﺎظ على العَلقﺎت مع اآلخرين.
-3

االسﺘقَلليﺔ

""autonomy

موﺟودة عند الشخص اؼبسﺘقل الذم يﺆمن حبقو ﺑﺘقرير مصَته كقﺎدر على
مقﺎكمﺔ الضغوط االﺟﺘمﺎعيﺔ على الﺘفكَت كالﺘصرؼ ُب طرؽ ؿبددة؛ ىو ينظم
29

سلوكو من داخلو؛ كيقيم نفسو كفقﺎ للمعﺎيَت الشخصيﺔ .ابؼبقﺎﺑل ،ىنﺎلك
الشخص الذم يشعر ابلقلق إزاء ﺗوقعﺎت كﺗقييمﺎت اآلخرين؛ يعﺘمد على
أﺣكﺎـ اآلخرين ُب ازبﺎذ قرارات مهمﺔ؛ كيرضخ ربﺖ الضغوط االﺟﺘمﺎعيﺔ على
الﺘفكَت كالﺘصرؼ ﺑطرؽ ؿبددة.
-4

إﺗقﺎف الﺘعﺎمل مع الﺒيﺌﺔ

""environmental mastery

موﺟود لدل الشخص الذم لديو شعور من اإلﺗقﺎف كالكفﺎءة ُب إدارة الﺒيﺌﺔ؛
يﺘﺤكم دبﺠموعﺔ معقدة من األنشطﺔ اػبﺎرﺟيﺔ ؛ لديو اسﺘخداـ فعﺎؿ للفرص
احمليطﺔ؛ كقﺎدر على اخﺘيﺎر أك إنشﺎء سيﺎقﺎت منﺎسﺒﺔ لَلﺣﺘيﺎﺟﺎت كالقيم
الشخصيﺔ .ابؼبقﺎﺑل ىنﺎلك الشخص الذم لديو صعوﺑﺔ ُب إدارة شﺆكنو اليوميﺔ؛
يشعر أبنو غَت قﺎدر على ﺗغيَت أك ربسُت ؿبيطو؛ غَت ك واع للفرص احمليطﺔ ﺑو؛
كيفﺘقر إلﺣسﺎس السيطرة على العﺎمل اػبﺎرﺟي.
-5

ىدؼ ُب اغبيﺎة

""purpose in life

يﺘواﺟد عند الشخص الذم يشعر أبف غبيﺎﺗو ىدؼ كأبنو يﺘوﺟو كبوه .ىذا
الشخص يشعر أبنو ىنﺎلك معٌت غبيﺎﺗو ُب اغبﺎضر كاؼبﺎضي ،ىو يﺆمن
ابؼبعﺘقدات اليت ﺗعطي اغبيﺎة معٌت؛ كلديو غﺎايت كأىداؼ للعيش .لكن ىنﺎلك
أيضﺎن الشخص الذم يفﺘقر إىل شعور اؼبعٌت ُب اغبيﺎة؛ لديو أىداؼ قليلﺔ كيفﺘقر
إىل ﺣس االذبﺎه؛ ال يرل ىدؼ ُب ﺣيﺎﺗو اؼبﺎضيﺔ ،كال ﺗوﺟد لديو الﺘوقعﺎت أك
اؼبعﺘقدات اليت ﺗعطي اغبيﺎة معٌت.
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-6

الﺘطور كالﺘفﺘﺢ الذاٌب

""personal growth

موﺟود لدل الشخص الذم لديو شعور ابلنمو اؼبسﺘمر كيرل نفسو كمن يﺘطور
كيﺘسع .ىو منفﺘﺢ أمﺎـ الﺘﺠﺎرب اعبديدة كيدرؾ قدراﺗو الذاﺗيو .ىذا
الشخص يرل ربسنﺎ ُب نفسو كسلوكو على مر الزمن؛ كيﺘغَت ﺑطرؽ ﺗعكس أكﺜر
معرفﺘو لذاﺗو كلفعﺎليﺘو .ابؼبقﺎﺑل ىنﺎلك من لديو شعور ابلركود؛ فهو يفﺘقر إىل
شعور الﺘﺤسن أك الﺘوسع على مر الزمن ؛ كيشعر ابؼبلل كأبنو غَت مهﺘم ابغبيﺎة.
ىذا الشخص يشعر أبنو غَت قﺎدر على ﺗطوير مواقف أك سلوكيﺎت ﺟديدة.
ىذه اؼبقومﺎت ﺗًتاﺑط كﺗﺘفﺎعل ،ﺣيﺚ أهنﺎ ﺗﺆﺛر على ﺑعضهﺎ لﺒعض .ليس من السهل
الوصوؿ إىل الرضﺎ أك إىل السعﺎدة ،فهو ىدؼ يقضي اإلنسﺎف عمره سعيﺎن لﺘﺤقيقو ،لكن
ديكن االقًتاب من الراﺣﺔ النفسيﺔ إذا ًب اغبفﺎظ على الﺘوازف ﺑُت ىذه اؼبقومﺎت إؿ. ٔ-
كقﺎـ ريف ك سيغر  Singerكصفﺎ ﺗفصيليﺎ ػبصﺎﺋص األفراد مرﺗفعى
63
كمنخفضى الرفﺎه النفسي كمﺎ يوضﺤو اعبدكؿ الﺘﺎىل:
جدول ( )0خصائص األفراد مرتفعى و منخفضي الرفاه النفسي
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مكوانت

ادلرتفعني

ادلنخفضني

اإلسﺘقَلليﺔ

االسﺘقَلليﺔ الفرد-القدرة على
ازبﺎذ القرار الذاﺗى-القدرة على
مقﺎكمﺔ الضغوط اإلﺟﺘمﺎعيﺔ-
الﺘفكَت كالﺘفﺎعل ﺑطرؽ ؿبددة-
كالضﺒط الداخلى للسلوؾ-ﺗقييم

الًتكيز على ﺗوقعﺎت كﺗقييمﺎت
اآلخرين لو -اػبضوع األﺣكﺎـ
اآلخرين ُب ازبﺎذ القرارات
اؼبهمﺔ -الﺘﺄﺛر ابلضغوط
اإلﺟﺘمﺎعيﺔ ُب قراراﺗو كأفكﺎره

السيد دمحم أﺑو ىﺎشيم" ،النموذج الﺒنﺎﺋى للعَلقﺎت ﺑُت السعﺎدة النفسيﺔ كالعوامل اػبمسﺔ الكربل للشخصيﺔ كﺗقدير الذات كاؼبسﺎﺋدة
اإلﺟﺘمﺎعيﺔ لدل طَلب اعبﺎمعﺔ" ،ؾبلﺔ كليﺔ الًتﺑيﺔ"( ُٖ ،ينﺎير.ِّٖ )ََُِ ،

Maria Ann Richter, “Estimated effects of perceived sleep deprivation on psychological wellbeing during college”, Iowa Research Online, (Ph.D. Thesis, University of Iowa, 2015), 15.
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الذات دبعﺎيَت شخصيﺔ.
الﺘمكُت من الﺒيﺌﺔ اإلﺣسﺎس ابلﺘمكن كالفﺎءة ُب
إدارة الﺒيﺌﺔ – الضﺒط ك
الﺘﺤمك ُب األنشطﺔ اػبﺎرﺟيﺔ
– العمل ﺑفعﺎليﺔ على اسﺘخدمل
االﺣﺘيﺎطﺎت اؼبنﺎسﺒﺔ -القﺎدرة
على اخﺘيﺎر كإجيﺎد ﺑيﺌﺔ منﺎسﺒﺔ
للﺤﺎﺟﺎت كالقيم الشخصيﺔ.

الصعوﺑﺔ ُب إدارة شﺌوف اغبيﺎة
اليوميﺔ – الشعور ﺑعدـ القدرة
على ﺗغيَت أك ربسُت الﺒيﺌﺔ
احمليطﺔ – عدـ الوعى ابلفرص
اؼبنﺎسﺒﺔ – قلﺔ السيطرة على
الﺒيﺌﺔ احمليطﺔ

اؼبسﺘمر
ابلنمو
النمو الشخصي الشعور
للشخصيﺔ – اإلنفﺘﺎح على
اػبربات اعبديدة – الشعور
ابلﺘفﺎؤؿ – الﺘغَت ُب الﺘفكَت
كﺎنعكﺎس للمعرفﺔ الذاﺗيﺔ
كالفﺎعليﺔ – الشعور ابلﺘﺤسن
اؼبسﺘمر للذات كالسلوكيﺎت
دبركر الوقﺖ

اإلﺣسﺎس ﺑنقص النمو
الشخصى – عدـ القدة على
الﺘﺤسن دبركر الوقﺖ – قلﺔ
اإلسﺘمﺘﺎع ابغبيﺎة – الشعور
ابلضﺠر – الشعور ﺑعدـ القدرة
على اكﺘسﺎب سلوكيﺎت
كاذبﺎىﺎت ﺟديدة

العَلقﺔ اإلجيﺎﺑيﺔ الدؼء كالرضﺎ كالﺜقﺔ ُب
مع اآلخرين العَلقﺎت الشخصيﺔ مع اآلخرين
– االىﺘمﺎـ ﺑسعﺎدة اآلخرين –
القدرة على الﺘفهم كالﺘﺄﺛَت

عدـ الﺜقﺔ كقلﺔ العَلقﺎت
الشخصيﺔ مع اآلخرين –
الصعوﺑﺔ ُب ﺗكوين عَلقﺎت
دافﺌﺔ منفﺘﺤﺔ مع اآلخرين –

كالصداقﺔ كاألخذ كالطﺎء ُب االنعزاؿ كالشعور ابإلﺣﺒﺎط –
عدـ السعى لﺘكوين صداقﺎت
العَلقﺔ اإلنسﺎنيﺔ
ﺟديدة مع اآلخرين
32

األىداؼ ُب
اغبيﺎه

ﺗقﺒل الذات

اإلﺣسﺎس ابلﺘوﺟو كاألىداؼ
ُب اغبيﺎة -الشعور دبعٌت اغبيﺎة
ُب الوقﺖ اغبﺎضر كاؼبﺎضى –
الﺜقﺔ كاؼبوضوعيﺔ ُب ربديد
أىدافو ُب اغبيﺎة

نقص الشعور دبعٌت اغبيﺎة –
أىدافو قليلﺔ – قلﺔ الﺘوﺟو
الذاﺗى -عدـ القدرة على ربديد
أىدافو – ليس لديو كﺟهﺔ نظر
أك معﺘقدات ﺗضفى على ﺣيﺎﺗو
معٌت

اإلقبﺎىﺎت اؼبوﺟﺒﺔ كبو الذات –
ﺗقﺎﺑل اؼبظﺎىر اؼبﺘعددةللذات دبﺎ
ﺗشملو من إجيﺎﺑيﺔ كسلﺒيﺔ –
الشعور اإلجيﺎيب عن اغبيﺎة
اؼبﺎضيﺔ

الشعور ﺑعدـ الرضﺎ عن الذات
– الشعور خبيﺒﺔ األمل كبو
اغبيﺎة اؼبﺎضيﺔ – االنزعﺎج
اؼبسﺘمر من االشخﺎص ك
اإلﺣسﺎس أبهنم ـبﺘلفُت عنو.

كاسﺘخداـ ﺑيﺎانت من دراسﺎت طوليﺔ لكل من ﺟﺎمعﺔ كيسكو نسن
مﺎديسن ،Wisconsin Madison Universityكاؼبسﺢ الوطٌت للعﺎﺋَلت National Survey
 ،of Families and Householdsلﺘﺤقيق من اسﺘقرار الﺒينﺔ العﺎمليﺔ لنموذج سداسى
العوامل للرفﺎه النفسي ،كأظهرت النﺘﺎﺋﺞ َب العينﺘُت ُب ربقيق النموذج لدرﺟﺔ مرﺗفعﺔ من
االﺗسﺎؽ الداخلى ﺑُت األﺑعﺎد كﺑعضهﺎ ،كأف معﺎمل اسﺘقرار الﺒنيﺔ العمليﺔ مرﺗفع (،)85،r=0
كﺣقق النموذج شركط ﺣسن مطﺎﺑقﺔ ﺟيدة.
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أمﺎ العنﺎصر اػبﺎرﺟيﺔ من الرفﺎه ”"Well-Beingلكركؿ د .ريف فهي:

65

أ) عنﺎصر السكﺎنيﺔ
 عمرقﺎؿ ريف ك كييس (ُٓٗٗـ) أف يﺆﺛر العمر ُب مقﺎييس األمن كالسَلـ .ك يزيد
إﺗقﺎف الﺒيﺊ ،ك مسﺘقل ،ك إجيﺎﺑيﺔ العَلقﺔ مع اآلخر إمﺎ إرفﺎع العمر .كﺗنقص ىدؼ
اغبيﺎة ،ك منو الشخصيﺔ ،ك ﺗسليم الذات إف كﺎف إرفﺎع العمر.
 ﺟنسياف اؼبرأة ﺗدؿ على إرفﺎع نسﺒﺔ عند منو الشخصيﺔ ك إﺟﺎﺑيﺔ العَلقﺔ مع اآلخر،
كلذلك زاد عن الرﺟل.
 منزلﺔكﺎف الﺒﺤﺚ من  Wisconsin Longitudinal Studyيﺒُت عن منزلﺔ من ﺣيﺚ الًتﺑيﺔ
ك العمل .إرفﺎع الًتﺑيﺔ ك العمل ﺗﺆﺛر على إجيﺎﺑيﺔ عَلقﺔ ُب اؼبﺎض ك اؼبسﺘقﺒل مع
األخر ،ك منو الشخصيﺔ الطيﺒﺔ.
 ﺛقﺎفﺔﺑنﺎء على الﺒﺤﺚ الذم قد حبﺜﺖ ريف ُب كوراي اعبنويب كالوالت اؼبﺘﺤدة األمريكيﺔ،
أف يرفع كوريي اعبنويب ﺣيﺚ إجيﺎﺑيﺔ العَلقﺔ مع اآلخر ك ينقص ُب ﺗسليم الذات.
الف ﺛقﺎفﺔ فيو مشًتؾ ك اﺗكﺎؿ.
ب) إعﺎنﺔ اإلﺟﺘمﺎعي
قﺎؿ دافيس  Davisأف فرادل عندىﺎ الرفﺎه النفسي
” "Beingكﺗداؿ على إرفﺎع إعﺎنﺔ ُب ﺣيﺎهتﺎ .ك ىي دبعٍت نعيمﺔ ،أك مﺒﺎلﺔ ،أككفﺎءة ،أك
Psychologycal Well-

Malika Alia Rahayu, “Psychological Well-Being pada Wanita Dewasa Muda yang Menjadi Istri
Ke-dua, (Skripsi, Universitas Indonesia, 2008), 17-23.
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معﺎكنﺔ من عقيلﺔ ،أك زكﺟﺔ ،أك زكج ،أك قرينﺔ ،أك أسرة ،أك صﺤﺎﺑﺔ ،أك زمَلء ،أك
طﺒيﺐ ،أك صبعيﺔ خَتيﺔ 66.إف إعﺎنﺔ اإلﺟﺘمﺎعيﺔ ﺗﺘكوف من أرﺑعﺔ أشكﺎؿ كىي إعﺎنﺔ
العﺎطفيﺔ ،ك إعﺎنﺔ الزايدة ،ك إعﺎنﺔ الوسيلﺔ ،ك إعﺎنﺔ اؼبعطيﺎت.
ت) ﺗقوًن من ذبريﺒﺔ اغبيﺎة
أف ﺗقوًن من ذبريﺒﺔ اغبيﺎة ﺗﺆﺛر على سكولوﺟي الرفﺎىيﺔ ”"Well-Beingلكركؿ د.

ريف .كﺎف الﺘﺠريﺒﺎت ﺗلﺘهم من مﺘنوعﺔ دكر اغبيﺎة .كﺗقنيﺔ من ذبريﺒﺔ اغبيﺎة ىي

 مقﺎرنﺔ اإلﺟﺘمﺎعيﺔﺗدؿ مقﺎرنﺔ اإلﺟﺘمﺎعيﺔ على الشخص أف ﺗعلم ك ﺗدريﺐ نفسو ﺑطريقﺔ اؼبقﺎرنﺔ أم
نفسو ك سخص آخر .كﺗﺘﺠو ىذه اؼبقﺎرنﺔ عن الﺘﺜمُت اإلجيﺎيب ،أك أسليب ،أك
احملﺎيد .لذلك ،مقﺎرنﺔ اإلﺟﺘمﺎعيﺔ ﺗوقف على معﺎيَت اؼبقﺎرنﺔ كىي شخص أك فرقﺔ
اؼبراﺟع.
 كﺟود الﺘقدير ”“reflected apprasial“simbolik
كﺟود الﺘقدير ” “reflected apprasialعلى ﺗفﺎعل الرمزم
” interaksionisالذم يقدـ نظريﺘو" ،يﺆﺛر موقف من سخص آخر لنفسو" ،لذلك
يعﺘقد اإلنسﺎف على نفسو مﺜل إنسﺎف آخر رأيو.
ﺗﺘﺒع ىذه الﺘقنيﺔ
 إرشﺎداألخَلؽ ”“Behavior self-perceptionsقﺎؿ ﺑَتف  ،Bernيسﺘنﺘﺞ الفرد عن اإلكبرافﺔه ،ك اإلسﺘطﺎعﺔه ،كاألىليﺔه دبَلﺣظﺔ
أخَلقو .مَلﺣظﺔ النفس ىي عمليﺔ الفرد لﺘعطي اؼبعٌت على الﺘﺠريﺒﺔ من ﺣيﺎﺗو.
”“social comparison

 -الًتكيز النفسي

”“Psychologycal centrality

Malika Alia Rahayu, “Hubungan Pssychological Well-Being terhadap locus of Countrol pada
pernikahan dewasa dini”, (Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008), 18-19.
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فكرة النفس ىي يرنﺒﺖ من عنﺎصر اليت يركز ُب نفسو .ككﺎف العنصر الًتكيز الذم
أفضل عليو.

ث) (LOC)Locus of Control

 LOCىو قيس الشخص من الرﺟﺎء العﺎـ عن مقﺎرﺑﺔ الﺘعضيد reinforcementالذم
يﺘﺒع ذلك اػبطو.
ج) عنﺎصر الدينيﺔ
قﺎؿ إيليسوف ك ليفيس ُب عﺎـ ُٖٗٗـ ،ك كوينيغ ُب عﺎـ ََِْـ ،ك مركيسي
ك إيليسوف ُب عﺎـ ََِّـ ،أف ىنﺎؾ اإلرﺗﺒﺎط ﺑُت الرفﺎه ك الدينيﺔ .كﺎف الﺒﺤﺚ
ابؼبوضوع " "religious involvement among older african americansابلﺒﺎﺣﺚ ليفُت
 Levinفيو ك نﺘيﺠﺘو ىو كﺟد مﺎ الذم يدؿ على مهنو النفسي من الديٍت ك ىي
 .1الدعﺎء يسﺘطيع أف يشًتؾ ليﺘﺤصن النفس من مشكلﺔ الشخص.
 .2يشًتؾ النشﺎط الديٍت يﺆﺛر ُب أعﺘقﺎد عند ﺗوكيل الﺒيﺌﺔ ك مرﺗفع عزة النفس
 .3يسﺘطيع عن ﺗنﺒﺆ النفس كﺘﺜمُت إقﺘنﺎع النفس.
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الفصل الثالث
حتليل البياانت

ادلبحث األول :عناصرالداخلية الرواية عمارة يعقبيان
ﺗقع ركايﺔ "عمﺎرة يعقﺒيﺎف" للكﺎﺗﺐ عَلء األسواين ُب (ِْٖ) صفﺤﺔ من
القطع اؼبﺘوسط ،كقد صدرت عﺎـ ََِِ ـٍ ،ب أعيدت طﺒﺎعﺘهﺎ ﺗسع مرات ،كنرصبﺖ
إىل أكﺜر من شبﺎين لغﺎت علميﺔ ،كىذا-دكف شك-دليل كاضﺢ على مدل قبﺎح الكﺎﺗﺐ
ُب ﺗقدًن ركايﺘو على الرغمم من أهنﺎ الركايﺔ األكىل لو 67.كربﺎكلﺖ ىذه الركايﺔ إىل فيلم
سينمﺎﺋي عﺎـ ََِٔـ من سنﺎريو كﺣيد ﺣﺎمد كإخراج مركاف ﺣﺎمد ك إىل مسلسلﺔ
ﺗلفزيوين أيضﺎ عﺎـ ََِٕ ـ من سنﺎريو عﺎطف ﺑشﺎم كإخرج أضبد صقر.
ﺗﺘﺤدث الركايﺔ عن عمﺎرة يعقوﺑيﺎف اليت ربمل اسم عميد اعبﺎليﺔ األرمنيﺔ ُب
مصر .كحيدد الراكم فضﺎء الركايﺔ عرب مقﺎرنﺔ األﺣداث ﺑوصف الﺒنﺎء األنيق للعمﺎرة على
مدل عﺎمُت لﺘكوف ربفﺔ معمﺎريﺔ ﺗﺘﺠﺎكز كل ﺗوقع .أمﺎ زمن األﺣداث فهو ﺑعد ﺛورة
ُِٓٗ إذ ﺗغَتت ﺣﺎؿ الﺒلد ﺑعد قيﺎـ الﺜورة ،كﺑدأت ىﺠرة اليهود كاألﺟﺎنﺐ خﺎرج
مصر ،كيظهر الراكم سطوة ضﺒﺎط القوات اؼبسلﺤﺔ اذ يسعوف لﺘملك أيﺔ شقﺔ ُب العمﺎرة
عندمﺎ يًتكهﺎ صﺎﺣﺒهﺎ ﺣىت أصﺒﺤﺖ نصف شقق العمﺎرة يسكنهﺎ ضﺒﺎط من رﺗﺐ
ـبﺘلفﺔ .كﺑذلك ديهد الراكم للفضﺎء الركاﺋي لينﺘقل إىل شراﺋﺢ اﺟﺘمﺎعيﺔ مﺜلﺖ الطﺒقﺎت
الدنيﺎ كاؼبهشمﺔ ُب ؾبﺘمع القﺎىرة ،اليت اﺣﺘلﺖ الغرؼ اغبديديﺔ ُب هنﺎيﺔ القرف العشرين،
لَتسم صورة مﺄسﺎكيﺔ لسﺎكٍت ىذه الغرؼ ُب صراعهم اعبديل مع ﺑقﺎاي كﺟود السلطﺎت

ٕٔ عﻭني صﺒﺤي ﺍلفﺎعﻭﺭل " ،ﻭﺍلﺘشكيؿ ﺍلﺭﺅيﺔ" ،ؾبلﺔ ﺟﺎمعﺔ دمشق( ِٖ ،العدد الﺜﺎين.َُُ ،)َُِِ ،
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القدديﺔ كعنﺎصر السلطﺎت اعبديدة اؼبﺘمﺜلﺔ ُب أصﺤﺎب شقق العمﺎرة .كﺑذلك ﺗكشف
68
الركايﺔ عن خفﺎاي اجملﺘمع اؼبصرم كأسراره.
ﺗﺘضمن "عمﺎرة يعقﺒيﺎف" ُب ؾبملهﺎ أرﺑعﺔ قصص مرﺗﺒطﺔ ﺑشﺒكﺔ عَلقﺎت يديرىﺎ
الراكم-الكﺎﺗﺐ -ﺑﺘقنيﺔ عﺎليﺔ كىذه القصص ىي:
ُ -قصﺔ زكي ﺑك الدسوقي ﺑطل الركايﺔ كاػبيط الذم يرﺑط أﺟزاء الركايﺔ كلهﺎ ،كاخﺘو
دكلﺖ.
ِ -قصﺔ طو الشﺎذيل كخطيﺒﺘو ﺑﺜينﺔ السيد ،ككَلمهﺎ يسكن سطﺢ العمﺎرة .ىذه من
شكل الﺘفﺎعل اؼبوﺟود ُب الركايﺔ ىو الصراع ﺑُت سكﺎف الشقﺔ ،ككل منهم من
العﺎﺋَلت الضعيفﺔ ،فطو الشﺎذيل ىو كلد الﺒواب ُب الشقﺔ مع مﺜﺎﺑرة من أﺟل الﺒقﺎء
لﺘﺤقيق اؼبﺜل "اؼبﺜل العليﺎ ُب اؼبسﺘقﺒل .فقﺒل طو معﺎملﺔ كريهﺔ سﺒﺐ فقداف ضبﺎسﺔ
للﺤيﺎة .كال يكفي هبذا القدرة ،أمﺎمو مشﺎكل أخرل عند الﺘﺤﺎقﺔ ابعبﺎمعﺔ الكربل ُب
مصر .كﺗغَت ﺣيﺎﺗو عند مﺎ انضم إىل انشطي صبﺎعﺔ إسَلميﺔ ،ىي اغبركﺔ اإلسَلميﺔ
"منظمﺔ رادكليﺔ ﺗلﺘزـ أعضﺎءىﺎ ،كىذه اعبﺎمعﺔ اؼبﺘطرفﺔ اؼبعﺎرضﺔ للﺤكومﺔ مع شعﺎرىﺎ
"اعبهﺎد ُب سﺒيل هللا" قد ﺗقوـ اعبمﺎعﺎت ابؽبﺠمﺎت ،كغلﺒﺖ اإلشﺘﺒﺎكﺎت ﺑُت
القوات سﺒﺒﺖ الضﺤيﺔ شﺎﺋعﺔ ابلفعل.
ّ -قصﺔ الصﺤفي اؼبشهور ﺣﺎًب رشيد الشﺎذ ﺟنسيﺎ مع صديقﺔ العسكرم ُب األمن
اؼبركزم عﺒد رﺑو الصعيدم.
ْ -قصﺔ اؼبليونَت اغبﺎج دمحم عزاـ صﺎﺣﺐ الشركﺎت الكربل الذم ﺑدأ ﺣيﺎﺗو مﺎسﺤﺎ
ألﺣذيﺔ ُب شﺎرع سﺎليمﺎف ابشﺎ كزكﺟﺘو الﺜﺎنيﺔ سعﺎد ﺟﺎﺑر.
ﺑنﺎء على ذلك ،أمﺎ العنﺎصر الداخليﺔ من ىذه ركايﺔ ىي:
ُ -الفكرة أك اؼبوضوع
ٖٔ عَلء األسواين ،عمﺎرة يعقﺒيﺎف( ،مصر :طﺒﺎعﺔ )ََِِ ،ملخص.
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الفكرة أك اؼبوضوع ُب ىذه الركايﺔ ىي اغبﺐ ك الﺘفريق .كﺎف موضوع اغبﺐ ىو الفكرة
األسﺎسيﺔ فيهﺎ .كلو إخﺘﺘﺎـ اغبﺐ من طو الشﺎذىل اﺑن ﺑواب عمﺎرة يعقﺒيﺎف ك ﺣﺎًب رشيد
ك اغبﺎج عزاـ قﺒيﺤﺎ ،لكن أمﺎزكي الدسوقي كﺑﺜينﺔ فﺤسنﺎ .كمﺎ ىذه مقﺘطفﺎت الىت ﺗدؿ
موضوع اغبﺐ:
 زكي الدسوقي كﺑﺜينﺔ"ىكذ مهسﺖ كقد اضطرـ كﺟههﺎ كﺗركﺘو يقًتب أكﺜر ﺣىت المسﺖ شفﺘﺎه كﺟههﺎ ٍب اﺣﺘوا
ىﺎ ﺑُت ذراعيو ،مل ﺗلﺒﺚ اف اﺣسن َب فمهﺎ ﺑطعم الويسكى االذع 69...قﺒلﺘو كﺜَتا قﺒل
ذلك لكنهﺎ أﺣسنﺖ ىذه اؼبرة دبلمس كﺟهو ـبﺘلفﺎ ،شعرت كىي ﺗلصق شفﺘيهﺎ جبﺒينو أهنﺎ
ربﺐ راﺋﺘو اػبشنﺔ العﺘيقﺔ 70كزكي ﺑك الدسوقي يﺘمﺎؽبﺎ ﺑنظرة ؿبﺒﺔ معﺠﺒﺔ كيصفق على
اإليقﺎع حبمﺎس كشينﺎ فشينﺎ رفع ذراعيﺔ ألعلى كﺑدأ يشﺎركهﺎ الرقص كسط هتليل اغبﺎضرين
71
كضﺤكﺎهتم"...

 -طو الشﺎذىل

"كﺎف يشعر كىو يسﺘمع إليهﺎ أهنﺎ صﺎدقﺔ كأعﺠﺒو ذلك الﺘعﺒَت اعبﺎد اؼبخلص الذل
72
يرﺗسمع على كﺟههﺎ اعبميل كىي ﺗﺘكلم ككﺎهنﺎ طفل مذنﺐ يعًتؼ ﺑصراﺣﺔ"...،

 سعﺎد ك اغبﺎج عزاـ"كل ىذه اػبواطر حيﺎكؿ هبﺎ أف يطمس صورة سعﺎد من ذاكرﺗو فينﺠﺢ أﺣيﺎان كخيفق
73
أﺣيﺎان ،كقد ألقى ﺑنفسو ُب خضم العمل لينسى"...،

 -ﺣﺎًب رشيد ك عﺒد رﺑو

"على أنو اآلف َب أﺣسن أﺣوالو :امﺘدت عَلقﺘو ﺑعﺒد رﺑو كاسﺘقرت كقبﺢ ُب رﺑط ﺣيﺎﺗو ﺑو

عن طريق الكشك كاغبﺠرة الىت اسﺘﺎ ﺟرىﺎ لو فوؽ السطﺢ"...
ٗٔ نفس اؼبراﺟعُُٗ ،
َٕ نفس اؼبراﺟعُِٓ ،
ُٕ نفس اؼبراﺟعّْٖ ،
ِٕ نفس اؼبراﺟعُِٗ ،
ّٕ نفس اؼبراﺟعَِٖ-ِٕٗ ،
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74

ك موضوع الﺘفريق ىو الفكرة الﺜﺎنيﺔ ُب ىذه الركايﺔ ،كﺒﺜينﺔ ك طو مهﺎ مصريوف الذم يفرؽ
ُب ﺣيﺎهتم من انﺣيﺔ الشخصيﺔ األسﺎسيﺔ ،ك سعﺎد يفرؽ من انﺣيﺔ الشخصيﺔ الﺜﺎنيﺔ.
 -ﺑﺜينﺔ

"ككﺎنﺖ ﺗدرؾ مﺎ ىى مقدمﺔ عليو كقد اسﺘعدت َب طريقهﺎ إىل اؼبخزف فراﺣﺖ ﺗسﺘعيد َب
ذىنهﺎ كلمﺎت أمهﺎ((إخواﺗك ُب ﺣﺎﺟﺔ لكل قرش كالﺒنﺖ الشﺎطرة ربﺎفظ على نفسهﺎ
75
كعمﺎىﺎ معﺎ))"..

 -طو الشﺎذىل

"قم من أمﺎمى اي اﺑن الﺒواب ..عﺎكز ﺗدخل الشرطﺔ اي اﺑن الﺒواب؟..اﺑن الﺒواب يﺒقى
76
ضﺎﺑطﺎ؟! ..كهللا عﺎؿ"..

 -سعﺎد

"صﺎﺣﺖ سعﺎد ﺑصوت ـبﺘنق كدفعﺖ اؼبمرضﺔ ﺑعيدا عنهﺎ- :أنﺘم سقطﺘوىن غصﺒﺎ عٌت..أان
ٕٕ
اكديكم َب سﺘُت داىيﺔ"..

ِ -الشخصيﺎت
 الشخصيﺔ األسﺎسيﺔ أك الشخصيﺔ احملوريﺔ ىي شخصيﺔ من ذكم اػبربة أفأﺣدااث كﺜَتة ُب الركايﺔ كفيهﺎ  :زكي ﺑك الدسوقى ،كطو الشﺎذىل ،كﺣﺎًب راشد،
ك اغبﺎج عزـ.
 الشخصيﺔ الﺜﺎنيﺔ ىي اليت ﺗذكر ُب الركايﺔ أﺣيﺎان أك مرات ُب مراﺣل الركايﺔالقصَتة كدكلﺖ ،كﺑﺜينﺔ ،ك مداـ كريسﺘُت ذيقوالس ،كاﺑسخركف ،كرابب،
كالشﺎذىل ،الشيخ الشﺎكر ،كالشيخ ﺑَلؿ ،ك رضول اﺑو العَل ،كفيفي ،كطَلؿ،
كملك ،كسعﺎد ،ككمﺎؿ ،الشيخ الﺜمﺎف ،كإدريس ،ك عﺒده.
ّ -اؼبكﺎف
ْٕ نفس اؼبراﺟعِِٔ ،
ٕٓ نفس اؼبراﺟعٕٖ ،
ٕٔ نفس اؼبراﺟعٗٔ ،
ٕٕ نفس اؼبراﺟعَِٔ ،
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أ) زاكي ﺑك
يدؿ الزمﺎف من عنﺎصر الداخليﺔ ُب الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف ابلكلمﺎت:
 عمﺎرة يعقﺒيﺎف"ىكذا ابدرﺗو دكلﺖ دبﺠرد دخولو إىل الشقﺔ ،كﺎنﺖ ﺗنﺘظره ُب الصﺎلﺔ على اؼبقعد اؼبواﺟو
78
للﺒﺎب".

 ابر مكسم"مﺎ اف يدفع ﺑيده الﺒﺎب اػبشيب الصغَت ذا اؼبفﺘﺤﺎت الزﺟﺎﺟيﺔ كجيﺘﺎز اؼبدخل ﺣىت يشعر
ككﺎف آلﺔ الزمﺎف السﺤريﺔ قد ضبلﺘو إىل سنوات اػبمسينيﺎت اعبميلﺔ....اغبواﺋط اؼبطليﺔ
79
ابلوف األﺑيض الشﺎىق"..

ب) ﺣﺎًب راشد
 -ابر

"قﺒيل منﺘصف الليل انفﺘﺢ ابب الﺒﺎر ،كظهر ﺣﺎًب رشيد كمعو شﺎب أظبر ُب العشرينﺎت
كيرﺗدم مَلﺑس ﺑسيطﺔ كشعره ﺣليق على طريقﺔ اعبنود ،كﺎف اغبﺎضركف قد سكركا كعَل
صيﺎﺣهم كغنﺎؤىم كلكنهم مﺎ إف دخل ﺣﺎًب ﺣىت ىدأ ضﺠيﺠهم كأخذكا يﺘﺄملونو

ﺑفضوؿ ﺑشيء من الرىﺒﺔ"

َٖ

 -عمﺎرة يعقو ﺑيﺎف

"ىكذا مهس ﺣﺎًب ﺑرقﺔ كىو يﺒﺘسم لعﺒده الذل هنض قليَل كاسﺘند إىل ظهر السرير

فﺎﺋكشف صدره العريض الداكن ﺗغطيو غﺎﺑﺔ من الشعر الكﺜيف كال ﺣقو ﺣﺎًب ابلقﺒَلت
81
لكنو أﺑعد كخهو ﺑيده ٍب اطرؽ كقﺎؿ دبرارة ككﺎنو يولوؿ"

ت) طو الشﺎذىل
 78نفس اؼبراﺟعَُُ ،
 79نفس اؼبراﺟعَُٓ ،
 80نفس اؼبراﺟعَٕ ،
 81نفس اؼبراﺟعُٕٕ ،
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 اؼبكﺘﺒﺔ الكﺒَتة"ىكذ يسًتﺟع طو الشﺎذىل اﺣداث ذلك اليوـ :كشف اؽبيﺌﺔ ،اؼبر الطويلﺔ ،اؼبفركش،
ﺑلﺒسﺎط األضبر الوﺛَت ،اجملرة الكﺒَتة اؼبمﺘدة ذات الشقف الشﺎىق ،اؼبكﺘﺐ الكﺒَت اؼبرﺗفع
عن ارض اغبﺠرة لدرﺟﺔ ﺑدا فيهﺎ أشﺒو دبنصﺒﺔ احملﺎكمﺔ كاؼبقعد اعبلدم الواطي الذل عليو
82
كاللواءات الﺜَلﺛﺔ"

 ﺟﺎمعﺔ القﺎىرة"كُب اليوـ األكؿ للدراسﺔ عندمﺎ مر ربﺖ سﺎعﺔ اعبﺎمعﺔ كانﺘﺎﺑو ذلك الشعور ابلر ىﺒﺔ كىو
يسﺘمع إىل دقﺎهتﺎ الشهَتة ٍب دخل إىل امدرج كاﺣﺘواه ذلك الطنُت اؼبدكل اؼبنﺒعﺚ من ﺛرﺛرة
83
منﺎت الطَلب كاخﺘَلط ضﺤكﺎهتم"

ث) عزاـ
 عمﺎرة يعقوﺑيﺎف"كدخل إىل عمﺎرة يعقوﺑيﺎف كركﺐ اؼبصعد إىل الور السﺎﺑع كايلشوقو اؼبضطوـ اؼبلﺢ
اللذيذ كىو يدير اؼبفﺘﺎح ُب الﺒﺎب فيﺠيد سعﺎد أمﺎمو ،كمﺎ ﺗوقعهﺎ سبﺎمﺎ".
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 كﺒﺎجبى الشريراﺗوف"كلقد طلﺐ كمﺎؿ الفوىل لقﺎء اغبﺎج عزـ ُب كﺒﺎب الشريراﺗوف ،كﺟﺎء ىذا األخَت قﺒيل
اؼبوعد مع اﺑنو فوزل كﺟلسﺎيدخفﺎ الشيشﺔ كيشرابف الشﺎل ﺣىت كصل كمﺎؿ الفوىل مع اﺑنو

ايسر كﺛَلاثء من أفراد اغبراسﺔ قﺎموا ﺑﺘفقد اؼبكﺎف"

ْ-

ﺣﺒكﺔ الركايﺔ
اغبﺒكﺔ كل الشخصيﺔ احملوريﺔ مﺘفرقﺘﺎ كىي:

82نفس اؼبراﺟعُٖ ،
 83نفس اؼبراﺟعُُّ-َُّ ،
 84نفس اؼبراﺟعُُٕ ،
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85

أ) زكي ﺑك الدسوقي
ﺗﺒدأ الركايﺔ ابلشخصيﺔ احملوريﺔ(زكي ﺑك الدسوقي) ،كﺗدكر ُب فلكو ؾبموعﺔ
من الشخصيﺎت:
"اؼبسﺎفﺔ ﺑُت فبر هبلر ﺣيﺚ يسكن زكي ﺑك الدسوقي كمكﺘﺒو ُب عمﺎرة يعقوﺑيﺎف ال ﺗﺘعدل
مﺎﺋﺔ مًت لكنو يقطعهﺎ كل صﺒﺎح ُب سﺎعﺔ ،إذ يكوف عليو أف حييي أصدقﺎءه ُب
ٖٔ
الشﺎرع" ....

كﺗنﺘهي الركايﺔ هبذه الشخصيﺔ أيضﺎن:
"فﺎنطلقﺖ النسوة كالﺒنﺎت ككﺄهنن كﺟدف أنفسهن أخَتان يصفقن كيغنُت كيﺘمﺎيلن على
اإليقﺎع كربزمﺖ أكﺜر من كاﺣدة كرقصﺖ كأغبﺤن على العركس ﺣىت اسﺘﺠﺎﺑﺖ كظبﺤﺖ
ؽبن ﺑﺘﺤزديهﺎ ٍب اندؾبﺖ ُب الرقص ،كزكي ﺑك الدسوقي يﺘﺄملهﺎ ﺑنظرة ؿبﺒﺔ معﺠﺒﺔ كليصفق
على اإليقﺎع حبمﺎس كشيﺌﺎو فشيﺌﺎن دفع ذراعيو ألعلى كﺑدأ يشﺎركهمﺎ الرقص كسط هتليل
ٕٖ
اغبﺎضرين كضﺤكﺎهتم"

عرؼ زكي الدسوقي ﺑﺘهﺎفﺘو على اللذة على مدار ﺣيﺎﺗو اليت امﺘدت طبسﺔ
كسﺘُت عﺎمﺎن ،كﺗﺘمﺤور غﺎلﺒﺎن ﺣوؿ كلمﺔ كاﺣدة ىي(اؼبرأة) .كديكن النظر ُب أﺣداث
الركايﺔ لﺘظهر ؿبوريﺔ ىذه الشخصيﺔ ﺑﺘفﺎعلهﺎ مع الشخصيﺎت األخرل(سنﺎء فﺎنوس،
كأﺑسخركف ،كرابب ،كدكلﺖ ،ككريسﺘُت ،كﺑﺜينﺔ) فضَلن عن صديقيو.
ﺗعرؼ زكي الدسوقي على مداـ سنﺎء فﺎنوسٖٖ (أرملﺔ قﺒطيﺔ من أصل
صعيدم ،ﺛريﺔ كؽبﺎ كلداف) ُب اندم السيﺎرات ،ككعﺎدﺗو ُب الﺘهﺎفﺖ على اللذة
رافقهﺎ ؼبدة ،إال أهنﺎ كﺎنﺖ ربس ابلذنﺐ كيورقهﺎ ضمَتىﺎ الديٍت ألهنﺎ ﺗسﺘﺠﺐ

 86نفس اؼبراﺟعٗ ،
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ٖٗ

لنزكات ﺟسدىﺎ .كعن طريق ىذه اؼبرأة يﺘعرؼ زكي الدسوقي على( أﺑسخركف)
إذ حيل ؿبل ﺑرعي الفراش القدًن ؼبكﺘﺐ زكي ﺑك ،كقد أغبﺖ سنﺎء على ﺗوظيفو
ﺑسﺒﺐ فقره ،فﺎلكنيسﺔ كضعﺘو على قﺎﺋمﺔ اؼبسﺎعدة ،كقد عمل عنده أكﺜر من
عشرين عﺎمﺎن جيهز لو اؼبكﺘﺐ ليﺘقﺎﺑل فيو مع عشيقﺎﺗو ،كىذا مﺎ يعنيو الدسوقي
ﺑقوؿ( االﺟﺘمﺎع)َٗ.
كﺗﺆدم رابب دكران ُب ﺣيﺎة الدسوقي ،إذ سعى إليهﺎ سعيﺎن ﺣﺜيﺜﺎن كربمل كﺜَت
من اؼبضﺎيقﺎت ليلﺘقي هبﺎ كربظى عنده ُب اؼبكﺘﺐ ُٗ.كأتخذ(دكلﺖ الدسوقي)
دكرىﺎ ُب مضﺎيقﺔ زكي الدسوقي ،كأخَتان ﺗﺘفق مع مَلؾ أخو أﺑسخركف على عمل
نسخﺔ من مفﺘﺎح اؼبكﺘﺐ ،كﺟلﺒهﺎ للشرطﺔ لﺘﺜﺒﺖ فبﺎرسﺔ زكي للدعﺎرة ُب مكﺘﺒهﺎ
إذ أقنعﺖ الضﺎﺑط ﺑذلك كىي ﺗفﺘﺢ الﺒﺎب دبفﺘﺎﺣهﺎ ليﺠد زكي مع ﺑﺜينﺔ ُب الفراش
سويﺔ ِٗ.كلزكي الدسوقي عَلقﺘو الطيﺒﺔ مع كريسﺘُت الفرنسيﺔ صﺎﺣﺒﺔ إﺣدل
اؼبطﺎعم الفﺎخرة ُب ابر مكسيم كىي ﺗعزؼ على الﺒيﺎنوّٗ إذ كﺎف حيضر عندىﺎ
ﺑشكل داﺋم.
كيعقد زكي الدسوقي عَلقﺔ طيﺒﺔ مع سكرﺗَتﺗو اعبديدة ﺑﺜينﺔ إىل أف يﺘزكﺟهﺎ
ُب مطعم مكسيم الذم يعود لكريسﺘُت كإشرافهﺎ على ﺣفلﺔ الزكاج ْٗ.كﺗﺒدك
عَلقﺔ زكي ﺑصديقيو ٗٓ.من خَلؿ ﺗذكر أقواؽبمﺎ ،فصديقو العﺠوز يذكره ابػبﺎدمﺔ
اليت أعﺠﺐ هبﺎ كإهنﺎ سبﺜل اعبمﺎؿ الشعيب ﺑكل سوقيﺘو كإاثرﺗو .أمﺎ صديقو اآلخر
فقد ﺗنﺒﺄ دبوﺗو ،كﺑعد أايـ ربقق ذلك ،فﺄﺛر ُب نفس زكي الدسوقي ،فﺄخذ يفكر ُب
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أسﺒﺎب عدـ زكاﺟو كعدـ ﺗكوين أسرة ،فﺎنﺘﺎﺑﺘو الوﺣدة اؼبﺆؼبﺔ القﺎﺗلﺔ ابقًتاب
اؼبوت.
ب) اغبﺎج دمحم عزاـ
ﺗظهر الشخصيﺔ احملوريﺔ الﺜﺎنيﺔ للﺤﺎج دمحم عزاـ ألكؿ مرة ُب الركايﺔ عرب
الوصف:
"لوال سنو اؼبﺘقدـ كأايـ الشﺘﺎء اليت ﺗركﺖ آاثرىﺎ على سﺤنﺘو لﺒدا اغبﺎج كنﺠم سينمﺎﺋي أك
ٔٗ
ملك مﺘوج ﺑشموخو كىدكﺋو الراسخ كأبانقﺘو كإﺛراﺋو"...

كﺗكوف هنﺎيﺘو على كفق اآلٌبٕٗ ابكﺘشﺎؼ أمر ذبﺎرﺗو ابلﺒودرة ،إذ أعلمو
السيد صبﺎؿ ﺑركﺎت سكرﺗَت الﺒﺎشﺎ كمﺎؿ الفويل ﺑذلك ،كإخَللو ﺑعقد الﺘوكيل
اليﺎابين ،كاكﺘشﺎؼ نشﺎطو كربرايت أمن الدكلﺔ كمكﺎفﺤﺔ اؼبخدرات من خَلؿ
اؼبلف الذم اسﺘلمو كقد كﺘﺐ اظبو عليو.
كديكن النظر ُب أﺣداث الركايﺔ إلظهﺎر ؿبوريﺔ ىذه الشخصيﺔ ﺑﺘفﺎعلهﺎ مع
الشخصيﺎت األخرل (اغبﺎج كﺎمل ،كالشيخ السمﺎف ،كضبيدك ،كسعﺎد ،ككمﺎؿ
الفويل) فهو قد أسر دبشكلﺔ شهوﺗو كاﺣﺘَلمو ُب اؼبنﺎـ ،مع أنو ﺟﺎكز السﺘُت ألﺣد
أصدقﺎﺋو (اغبﺎج كﺎمل)ٖٗ فﺄكد لو اتﺟر االظبنﺖ أف ىذا ﺣَلكة ركح ،فهو يﺘمﺘع
ﺑشهوة عﺎرمﺔ كيرىق زكﺟﺘو اغبﺎﺟﺔ صﺎغبﺔ ﺑذلك ،فلم جيد غَت اسﺘشﺎرة (الشيخ
السمﺎف) الذم قﺎؿ لو:
"...ﺗزكج كاعدؿ ﺑُت زكﺟﺎﺗك .إف هللا حيﺐ إف ﺗسﺘﺤل رخصو"...
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ٗٗ

كأخَتا أسﺘقر األمر عنده كﺑدأ ابلﺒﺤﺚ عن زكﺟﺔ منﺎسﺒﺔ من خَلؿ معﺎرفو
الﺜقﺎت ،كىكذا رفض اغبﺎج عزاـ اؼبرشﺤﺎت صبيعﺎن إىل إف الﺘقى ﺑسعﺎد ﺟﺎﺑر(ابﺋعﺔ
ُب ؿبَلت ىﺎنو ابالسكندريﺔ ،مطلقﺔ كؽبﺎ كلد كاﺣد ،صبيلﺔ ،ﺗرﺗدم اغبﺠﺎب)
فسﺎفر إىل أسرة سعﺎد ُب سيدم ﺑشر ،كﺟلس لَلﺗفﺎؽ مع أخيهﺎ(الريس ضبيدك)
الذم يعمل قهوﺟيﺎن ُب اؼبنشيﺔ ،ككﺄنو يعقد إﺣدل صفقﺎﺗو الﺘﺠﺎريﺔََُ.كللﺤﺎج
عزاـ عَلقﺘو مع الﺒﺎشﺎ كمﺎؿ الفويل (أﺣد أعضﺎء الربؼبﺎف ألكﺜر من ﺛَلﺛُت عﺎمﺎن
َُُ
مﺘصلﺔ كرﺋيس أمﺎنﺔ الﺘنظيم ُب اغبزب القومي كاؼبﺘﺤكم ُب االنﺘخﺎابت)
ت) ﺣﺎًب ﺣسن رشيد
يﺒدأ الراكم ابغبديﺚ عن الشخصيﺔ احملوريﺔ الﺜﺎلﺜﺔ الصﺤفي الشﺎذ ﺣﺎًب
ﺣسن رشيد من خَلؿ ارﺗيﺎده للﺒﺎر إذ يقوؿ :
"قﺒيل منﺘصف الليل انفﺘﺢ ابب الﺒﺎر ،كظهر ﺣﺎًب رشيد كمعو شﺎب أظبر ُب العشرينﺎت
كيرﺗدم مَلﺑس ﺑسيطﺔ كشعره ﺣليق على طريقﺔ اعبنود ،كﺎف اغبﺎضركف قد سكركا كعَل
صيﺎﺣهم كغنﺎؤىم كلكنهم مﺎ إف دخل ﺣﺎًب ﺣىت ىدأ ضﺠيﺠهم كأخذكا يﺘﺄملونو ﺑفضوؿ
َُِ
ﺑشيء من الرىﺒﺔ".

كحيدد الراكم مصَت ىذه الشخصيﺔ ُب هنﺎيﺔ الراكيﺔ إذ يقوؿ:
" ظل عﺒدة كاقفﺎن ُب كسط اغبﺠرة ﺣىت اسﺘﺠمع األمر ُب ذىنوٍ ،ب أصدر صواتن غليظﺎن
أشﺒو حبشرﺟﺔ ﺣيواف مﺘوﺣش كغﺎضﺐ ،كأنقض على ﺣﺎًب يركلو ك يلكمو ﺑيديو كقدميوٍ ،ب
امسك ﺑو من رقﺒﺘو ،كأخذ ﺑضرب رأسو ُب اعبدار ﺑكل قوﺗو ﺣىت أﺣس ﺑدمو ينﺒﺜق ﺣﺎران
لزﺟﺎن على يديو .كقد ذكر اعبَتاف ﺑعد ذلكُ ،ب احملضر أهنم ظبعوا ُب ﺣوايل الراﺑعﺔ صﺒﺎﺣﺎن
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صيﺎﺣﺎن كصرخﺎت ﺗنﺒعﺚ من شقﺔ ﺣﺎًب ،لكنهم مل يﺘدخلوا ؼبعرفﺘهم ﺑطﺒيعﺔ ﺣيﺎﺗو
َُّ
اػبﺎصﺔ".

كديكن النظر ُب أﺣداث الركايﺔ إلظهﺎر ؿبوريﺔ ىذه الشخصيﺔ ﺑﺘفﺎعلهﺎ مع
الشخصيﺎت األخرل( :األب ،كأالـ ،كادريس ،كعﺒدة) كالسيمﺎ أتﺛر ﺣﺎًب الطفل
الصغَت ﺑعدـ اىﺘمﺎـ كالديو ﺑو ،إذ انشغل كالده ُب دراسﺔ القﺎنوف اؼبدين اؼبصرم
كدكامو ُب اعبﺎمعﺔ ﺑوصفو عميدان لكليﺔ اغبقوؽ ،كاخﺘيﺎره من اعبهﺔ القﺎنونيﺔ الدكلﺔ

ُب ابريس من أﺑرز مﺎﺋﺔ قﺎنوين ُب العﺎمل .أمﺎ كالدﺗو (ﺟﺎنيﺖ) الفرنسيﺔ اليت ﺗزكﺟهﺎ
كالد ﺣﺎًب أﺛنﺎء دراسﺘو ُب ابريس ،فقد كﺎنﺖ طفولﺔ ﺣﺎًب ﺣزينﺔ ككﺣيدة ،كيقضي
أغلﺐ كقﺘو مع اػبدـ.
مل يﺘفرغ الوالداف ألﺑنهمﺎ ﺣﺎًب كﺗركﺎه للخدـ يصﺤﺒونو إىل اندم اعبزيرة أك
السينمﺎ ،فﺘعلق قلﺒو ابدريس السفرﺟي .كمن ىنﺎ ﺗﺒدأ ﺣﺎلﺔ الشذكذ اعبنسي عند
ﺣﺎًب .كﺑعد كفﺎة أـ ﺣﺎًب ذبرد من آخر القيود على ذاﺗو ،كﺑدأ حبيﺎة صﺎخﺒﺔ فعرؼ
كﺜَتان من الشﺒﺎب ،لكنو كﺎف يفﺘش عن إدريس إذ ارﺗﺒطﺖ شهوﺗو الدفينﺔ ﺑو،
كحين إليو دكمﺎن كيفكر ُب عَلقﺘهمﺎ السﺎﺑقﺔ ،إىل أف كﺟد عﺒد رﺑو الذم يشﺒو
.
عشيقو فﺘوطدت ﺑينهمﺎ العَلقﺔ.

ث) طو دمحم الشﺎذيل اﺑن ﺑواب عمﺎرة يعقوﺑيﺎف
ﺗظهر الشخصيﺔ احملوريﺔ الراﺑعﺔ طو دمحم الشﺎذيل اﺑن ﺑواب عمﺎرة يعقوﺑيﺎف
من خَلؿ ﺗقدًن الراكم لو على كفق اآلٌب:
"كﺎف ظَلـ الليل ينسﺤﺐ إيذاان ﺑصﺒﺎح ﺟديد ،كشبﺔ ضوء صغَت شﺎﺣﺐ فوؽ السطﺢ
ينﺒعﺚ من انفذة ﺣﺠرة الشﺎذيل ﺑواب العمﺎرة ،ﺣيﺚ كﺎف اﺑنو الشﺎب طو قد قضى ليلﺘو
 103نفس اؼبراﺟع.ّّْ ،
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سﺎىران من فرط القلق .أدل صَلة الفﺠر كركعيت السنﺔٍ ،ب ﺟلس جبلﺒﺎﺑو األﺑيض على
َُْ
السرير يقرأ ُب كﺘﺎﺑو الدعﺎء اؼبسﺘﺠﺎب".

كﺗنﺘهي ﺣيﺎة طو الشﺎذيل ابالنﺘقﺎـ من عقيد الشرطﺔ الذم عذﺑو ُب
السﺠن ،فيسقط مضرﺟﺎن ﺑدمﺎﺋو على كفق مﺎ يقدمو الراكم:
"كخﺎلف طو اػبطيﺔ كظل كاقفﺎن ﺣىت يرل الضﺎﺑط ﺑعينو ،كىو ديوت ٍب صﺎح هللا اكرب ،هللا
اكرب .كقفز عﺎﺋدان إىل السيﺎرة لكن مفﺎﺟﺄة ﺣدﺛﺖ فقد ظبعﺖ أصوات زﺟﺎج يﺘكسر ﺑشدة
ُب الدكر األكؿ كﺑرز رﺟَلف أخذا يطلقﺎف النﺎر ُب اذبﺎه السيﺎرة ،كأدرؾ طو مﺎ حيدث
فﺤﺎكؿ إف خيفض من رأسو كجيرم ُب اذبﺎه مﺘعرج كمﺎ ﺗعلم ُب الﺘدريﺐ ﺣىت يﺘفﺎدل مرمى
النَتاف ،كاخذ يقًتب من السيﺎرة كالطلقﺎت ﺗنهمر ﺣولو كﺎؼبطر ،كؼبﺎ صﺎر على ﺑعد مًتين
أﺣس فﺠﺄة ﺑربكدة ُب كﺘفيو كصدره ،ﺑركدة خﺎرﺟيﺔ كﺎلﺜلﺞ أدىشﺘو كنظر إىل ﺟسد كنظر
َُٓ
إىل ﺟسده فرأل الدـ يغطيو كيﺘدفق.".... ،

يعﺎين طو الشﺎذيل(اﺑن الﺒواب) من سكﺎف العمﺎرة األغنيﺎء اؼبًتفُت ،كىو
يﺘفوؽ ُب اؼبﺘوسطﺔ كحيصل على ؾبموع ُٖٗ %ب الدراسﺔ اإلعداديﺔ من ﺣيﺚ
مدﺣو كذمؤَُ .هتيﺄ طو الشﺎذيل للﺘقدًن لكليﺔ الشرطﺔ ،إذ كﺎف قد ﺣفظ عن
ظهر غيﺐ ﺑعض األسﺌلﺔ اؼبﺘوقعﺔ كاإلﺟﺎﺑﺔ النموذﺟيﺔ ؽبﺎ ،أﺟﺎب عن األسﺌلﺔ
صبيعﺎن ﺑكل ﺛﺒﺎت كىدكء ،لكنو شعر ُب السﺆاؿ األخَت أف لن يقﺒل عندمﺎ كﺟو
إليو أﺣدىم( :أنﺖ كالدؾ مهنﺘو إيو اي طو) (موظف أـ ﺣﺎرس عقﺎر) (شكرا اي
ﺑٍت انصرؼ) كمل يقﺒل طو ُب كليﺔ الشرطﺔ ؽبذا السﺒﺐ الذم ﺗوقعو إذ إف أﺣد
َُٕ
الذين سﺄلوه انﺘﺒو إىل األكراؽ ُب ملفو ليﺘﺄكد من عمل الوالد.

 104نفس اؼبراﺟعِٕ-ِٔ ،
 105نفس اؼبراﺟعّّْ ،
 106نفس اؼبراﺟعَّ-ِٖ ،
 107نفس اؼبراﺟعِٖ ،
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ﺗوطدت عَلقﺔ طو الشﺎذيل خبمس شخصيﺎت ىي( :ﺑﺜينﺔ ،كخﺎلد عﺒد
الرﺣيم ،كالشيخ شﺎكر ،كالشيخ ﺑَلؿ ،كرضول) .كديكن ﺗلمس عَلقﺘو ﺑﺒﺜينﺔ من
خَلؿ ؿبﺎكلﺘو منعهﺎ من العمل ُب ؿبل طَلؿ لأللﺒسﺔ كالﺒﺤﺚ عن عمل ؿبًتـ،
كﺣزنو من موقف ﺑﺜينﺔ كىي ﺗقوؿ أبف كل شيء انﺘهى ألنو أصﺒﺢ ملﺘزمﺎن ابلدين،
كىي ﺗلﺒس لﺒﺎسﺎن قصَتان (إف شكلهﺎ مﺎ يليقش على ﺑعض).
كﺗعرؼ طو الشﺎذيل على زميلو خﺎلد عﺒد الرﺣيم ُب الكليﺔ من مدينﺔ أسيوط
كىو فقَت مﺜلو ،فضَلن عن كونو عميق الﺘدين ،كعرض عليو الصَلة ُب مسﺠد
أنس ﺑن مﺎلك كيعرفو ابلشيخ شﺎكر الذم يوافق على أخذه إىل الصﺤراء أمﺎـ
الﺘل اغبﺠرم الصغَت ،ليﺘعلم فنوف الفداﺋيﺔ اسﺘعدادا لَلنﺘقﺎـ من رﺟﺎؿ الشرطﺔ،
كعرفو ابلشيخ ﺑَلؿ أمَت اؼبعسكر .كفرح عندمﺎ أخربه الشيخ أبف ؾبلس شورل
اعبمﺎعﺔ اخﺘﺎره مع إﺛنُت ألداء عمليﺔ مهمﺔ ىي قﺘل العقيد رشواف ضﺎﺑط أمن
الدكلﺔ.
ﺗعرؼ طو الشﺎذيل على األرملﺔ رضول ،كﺗزكﺟهﺎ ﺑعد صَلة العشﺎء يوـ
اػبميس ُب فرح غﺎمر ،حبضور األخوةي كشهﺎدة إﺛنُت منهمﺎ على عقد الزكاج
ابالﺗفﺎؽ مع أخيهﺎ (أﺑو ضبزة) ،كأخربىﺎ أبنو سيقوـ ﺑعمليﺔ ﺟهﺎديﺔ ،ككﺟدىﺎ
ربﺜو على ذلك.
كال ﺑد من الوقوؼ على ؿبطﺔ مهمﺔ من ﺣيﺎة طو الشﺎذيل ابلًتﺗيﺐ ﺑعد
مشﺎركﺘو ُب اؼبظﺎىرة .كسبكن من اؽبرب عندمﺎ ﺑدأت قوات األمن ُب القﺒض على
الطَلب إمﺎـ السفﺎرة اإلسراﺋيليﺔ ،كًب القﺒض عليو من اعبنود ﺑعد أف ﺗلقى الضرب
كالركل ابألﺣذيﺔ الضخمﺔ ،كﺑدأت مرﺣلﺔ الﺘﺤقيق معو ُب االعًتاؼ ابلﺘنظيم
اإلسَلمي الذم ينﺘمي إليو ،كسﺒﺐ اﺣﺘفﺎظو دبيﺜﺎؽ العمل اإلسَلمي ،كلكنو مل
يعًتؼ فبﺎ ﺣدا ابلضﺎﺑط إىل معﺎملﺘو أبقﺒﺢ األسﺎليﺐ:
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"ككﺄهنﺎ كلمﺔ السر مﺎ إف نطق هبﺎ الضﺎﺑط ﺣىت اهنﺎلﺖ الضرابت من كل اذبﺎه على طو ٍب
ألقوا ﺑو منكفﺌﺎن على األرض ،كﺑدأت أكﺜر من يد ﺗكﺘشف ﺟلﺒﺎﺑو كنزع عنو مَلﺑسو
الداخليﺔ كقﺎكمهم ﺑكل قوﺗو لكنهم ﺗكﺎﺛركا عليو كﺛﺒﺘوا ﺟسده أبيديهم كأقدامهم ،كامﺘدت
يداف غليظﺘﺎف فشدت عضليت أليﺘو كفرقﺘﺎ ﺑينهمﺎ ،كأﺣس جبسم صلﺐ ينغرز ُب مﺆخرﺗو
كيقطع أنسﺠﺘو الداخليﺔ فﺄخذ يصرخ .صرخ أبعلى صوﺗو .صرخ ﺣىت أﺣس حبنﺠرﺗو
َُٖ
ﺗﺘمزؽ"

كﺑعد أف ًب ىﺘك عرض طو الشﺎذيل لعشر مرات ًب اإلفراج عنو ،فﺘولد ُب
نفسو الشعور العميق ابالنﺘقﺎـ من الضﺎﺑط الذم أشرؼ على ﺗعذيﺒو ،ذلك اجملرـ
الكﺎفر السفﺎح من كﺟهﺔ نظره .كعند ﺗنفيذ العمليﺔ أتكد من شخصيﺘو:
"كﺎف ىو..ىو الذم أشرؼ على ﺗعذيﺒو الذم طﺎؼبﺎ أمر ﺟنوده ﺑضرﺑو كسبزيق ﺟلده
ابلسيﺎط كإدخﺎؿ العصﺎ ُب ﺟسده ،ىو ﺑَل أدىن شك ،نفس الصوت األﺟهش كالنربة
الَلمﺒﺎليﺔ كذلك اللهﺎث اػبفيف من أﺛر الﺘدخُت

"َُٗ

انﺘقم طو لنفسو أبف ضرب الضﺎﺑط ﺑزخﺎت مﺘعﺎقﺒﺔ من الﺒندقيﺔ أصﺎﺑﺖ
كلهﺎ ﺟسد الضﺎﺑط ،كمﺎ لﺒﺚ أف انﺘقم زمَلء الضﺎﺑط من طو كأصﺒﺤﺖ
الرصﺎصﺎت عليو كﺎؼبطر:
"كنظر إىل ﺟسده فرأل الدـ يغطيو كيﺘدفق ،كربولﺖ الربكدة إىل أمل ﺣﺎد مﺎ ينهشو ،فسقط
على األرض جبوار اإلطﺎر أغلق السيﺎرة كصرخ مﺘﺄؼبﺎٍ ،ب خيل إليو أف األمل الرىيﺐ يﺘَلشى
شيﺌﺎن فشيﺌﺎن ،كأﺣس ﺑراﺣﺔ غريﺒﺔ غﺎمرة ربﺘويو كربملو ُب طيﺎهتﺎ ،كﺗنﺎىﺖ إىل ظبعو أصوات
ﺑعيدة مفعمﺔ :أﺟراس كﺗرانيم كمههمﺎت منشدة ﺗًتد كﺗقًتب منو ككﺄهنﺎ ﺗسﺘقﺒلو ُب عﺎمل
َُُ
ﺟديد".

 108نفس اؼبراﺟعُِٔ ،
 109نفس اؼبراﺟعِّْ ،
 110نفس اؼبراﺟعّّْ ،
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ادلبحث الثاين :صورة الرفاه النفسي يف الرواية عمارة يعقبيان
ككﺎف سﺘﺔ مقﺎيس الىت ﺗﺒٌت الرفﺎه النفسي كىو ﺗقﺒل الذاﺗوالعَلقﺔ اإلجيﺎﺑيﺔ مع
اآلخرين ” “positive relations with othersكاإلسﺘقَلليﺔ” ،“autonomyكالﺘمكُت من الﺒيﺌﺔ
” ،“environmental masteryكاؽبدؼ عن اغبيﺎة” “purpose in lifeكالنمو
الشخصي” .“personal growthأمﺎصورة الرفﺎه النفسي ”"Psychologycal Well-Being
ُب الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف لعَلء األسواىن ﺣوؿ إﺟﺘمﺎع مصرل ك يوضﺤو اعبدكؿ الﺘﺎىل
فهي:
ﺟدكؿ (ِ) خصﺎﺋص األفراد مرﺗفعي كمنخفضي الرفﺎه النفسي ُب الرايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف
ادلنخفضني

األشخاص األساسية أو احملورية

مكوانت

√

√

زكي ﺑك
ﺣﺎًب راشد

-

طو الشﺎذىل

√

-

اغبﺎج عزـ

√

-

زكي ﺑك

التمكني من

√

البيئة

-

√

ﺣﺎًب راشد
طو الشﺎذىل

√

√

اغبﺎج عزـ

-

زكي ﺑك

√

√

ﺣﺎًب راشد
طو الشﺎذىل

-

اغبﺎج عزـ

√

-

زكي ﺑك

اإلستقاللية

النمو الشخصي
العالقة اإلجيابية

ادلرتفعني
√

√
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مع اآلخرين

√

√

طو الشﺎذىل

√

√

اغبﺎج عزـ

-

زكي ﺑك

√

ﺣﺎًب راشد

-

األهداف يف

√

احلياه

√

تقبل الذات

-1

ﺗقﺎﺑل الذات

ﺣﺎًب راشد

طو الشﺎذىل
اغبﺎج عزـ
زكي ﺑك

√

√

ﺣﺎًب راشد

-

طو الشﺎذىل

√

-

اغبﺎج عزـ

”“self-acceptance

ُب نظريﺔ النمو الفرد ،أف ﺗقﺒل الذات ﺗعلق دبقﺒوؿ الشخصيﺔ ُب اؼبﺎض كاؼبسﺘقﺒل .كمن
انﺣيﺔ األخرل كﺎف األداء النفس اإلجيﺎيب ” “Positive psychologycal functionك ﺗقﺒل
الذات ﺗﺘعلق ابلعَلقﺔ اإلجيﺎﺑيﺔ مع الذات .كصورة ﺗقﺎﺑل الذات ُب ىذه الركايﺔ ىي
 زكي ﺑك:"...كزكي ﺑك الدسوقي يﺘمﺎؽبﺎ ﺑنظرة ؿبﺒﺔ معﺠﺒﺔ كيصفق على اإليقﺎع حبمﺎس كشينﺎ فشينﺎ
111
رفع ذراعيﺔ ألعلى كﺑدأ يشﺎركهﺎ الرقص كسط هتليل اغبﺎضرين كضﺤكﺎهتم"..

ىذه مقﺘطفﺔ ﺗدؿ عن ﺗقﺎﺑل الذات من زكي ﺑك الدسوؾ ،لذلك ﺗنﺎسﺐ ابلرسم لكركؿ
د .ريف ُب الرفﺎه النفسى يعٌت قنعﺔ قنع زكي ﺑك عن ﺣيﺎﺗو ك نكﺢ ﺑﺒﺜينﺔ.
ُُُ نفس اؼبراﺟعّْٖ ،
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 -طو الشﺎذىل:

"...الذين عرفوا طو الشﺎذىل ُب اؼبﺎضى قد يﺘعرفوف عليو اآلف ﺑصعوﺑﺘﺔ ،ﺗغَت سبﺎمﺎ ،ككﺄنو
اسﺘﺒدؿ ﺑشخصو القدًن شخصﺎ آخر ﺟديدا ،اليقﺘصر األمر على الزل اإلسَلمي الذل

اسﺘﺒدؿ ﺑو مَلﺑس اإلفرقبيﺔ..كل ىذه ﺗغَتات ُب اؼبظهر أمﺎ ُب داخلو فقد سبلكﺘو ركح
112
ﺟديدة قويﺔ مﺘوﺛﺒﺔ"...

إف طو الشﺎذىل غَت قنع من ﺣيﺎﺗو ،لذلك ﺗدؿ على منخفض – ﺗقﺎﺑل الذات.
 -ﺣﺎًب راشد:

"...يومﺎ ﺑعد يوـ ازدادت لوعﺔ ﺣﺎًب كسبلكو إﺟسﺎس أبنو سيﺊ اغبظ ﺣقﺎ :أعوامﺎ طويلﺔ
قضﺎىﺎ ُب ﺑﺆس كمعﺎانة ﺣىت جيد رفيقﺎ كديعﺎ كﺣسﺎسﺎ ال يﺜَت اؼبشﺎكل كمﺎ أف ﺑدأت ﺣيﺎﺗو
ﺗسﺘقر إذا ابلطفل ديوت ةعﺒد رﺑو خيﺘفي ليسﺘﺄنف ﺣﺎًب من ﺟديدرﺣلﺘو الضﺎﺋعﺔ .سيكوف
عليو اف جيوب شوارع كسط الﺒلد كل ليلﺔ ليلﺘقط ﺟندايمن األمن اؼبركزم 113.....،ليلى

كﺎملﺔ قضﺎىﺎ ﺣﺎًب ُب اﺟًتار الذكرايت ،كاسًتﺟع عَلقﺔ ﺑعﺒده دقيقﺔ ﺑدقيقﺔ ،ككسط عيوـ
السكر كاليﺎس ﺑزغﺖ ذات ليلﺔ فكرة ،كمضﺖ ُب ذىنﺔ كﺎلربؽ....114...،يﺘمسك
ﺑوﺟوده لنَل خيﺘفي من ﺟديد كمل يلﺒﺚ أف اندفع انﺣيﺘو كىﺘف ﺑصوت اليهﺚ ﺟعل الركاد
115
يلﺘفﺘوف إليو" :عﺒده..أخَتا"..

 -اغبﺎج دمحم عزاـ:

"...كل ىذه اػبواطر حيﺎكؿ هبﺎ أف يطمس صورة شعﺎد من ذاكرﺗو فينﺢ أﺣيﺎان كخيفق
116
أﺣيﺎان ،كقد القى ﺑنفسو ُب خضم العمل لينسى"...

 ﺑﺜينﺔ:"  ...ككﺎنﺖ ﺗدرؾ مﺎ ىي مقدمﺔ عليو كقد إسﺘعدت ُب طريقهﺎ إىل اؼبخزف فراﺣﺖ ﺗسﺘعيد
ُب ذىنهﺎ كلمﺎت أمهﺎ(( ،إخواﺗك ُب ﺣﺎﺟﺔ لكل قرش كالﺒنﺖ الشﺎطرة ربﺎفظ على نفسهﺎ
ُُِ نفس اؼبراﺟعُُٔ ،
ُُّ نفس اؼبراﺟعُّْ ،
ُُْ نفس اؼبراﺟعُّٓ ،
ُُٓ نفس اؼبراﺟعُّٔ ،
ُُٔ نفس اؼبراﺟعِٕٕ ،
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كعمﺎىﺎ معﺎ))"...ُُٕ"...أان ؿبﺘﺎﺟﺔ عشرين ﺟنيمﺎ من ﺣضرﺗك" .أتملهﺎ طَلؿ للﺤظﺔ ٍب
دس يده ُب ﺟيﺒو ﺑسرعﺔ ككﺄنو كﺎف يﺘوفع طلﺒهﺎ كقﺎؿ ﺑلهﺠﺔ عﺎديﺔ كىو ينﺎكؽبﺎ كرقﺔ مﺎليﺔ

مطويﺔ...ُُٖ...كأقلهﺎ ىذا اػبﺎطر أايمﺎلكنهﺎ مل ﺗليﺚ أف زبلصﺖ من اؽبواﺟس كاﺣسﺖ
ُُٗ
ألكؿ مرة ﺑراﺣﺔ عميقﺔ ألهنﺎ ﺗوقفﺖ عن خيﺎنﺔ زكي كمل يعد لديهﺎ مﺎ زبفيو عنو"..
اآلخرين ”“positive relations with others

 -2العَلقﺔ اإلجيﺎﺑيﺔ مع
العقلى  ،ك قد أعلن العَلقﺔ اإلجيﺎﺑيﺔ
قدرة على ﺣﺐ ىي نقطﺔ داﺋرة من صﺤﺔ
ٌ
ﺗقﺒل الذات ” “self-acceptanceالنفعﺎؿ اإلعﺘنﺎؽ كالعﺎطفﺔ مع اآلخرينز .أف
العَلقﺔ اإلجيﺎﺑيﺔ مع اآلخرين ىي كاﺣد من مقﺎييس نضﺞ ” “Maturityمن ألٌفره
ليدل لفرض األفضليﺔ ُب مرﺣلﺔ
 .Allportإعﺘٍت نظريﺔ النمو الفرد ابأللفﺔ ك الﺘو ٌ
النمو اؼبعُت .كصورة العَلقﺔ اإلجيﺎﺑيﺔ مع اآلخرين ُب الركايﺔ عمﺎرة يعقﺒيﺎف ىي:
 زكي ﺑك الدسوقي" زكي ﺑك من أقدـ سكﺎف شﺎرع سليمﺎف ابشﺎ ،ﺟﺎء إليو ُب أكخر األرﺑعينﺎت ﺑعد عودﺗو
من ﺑعﺜو ُب فرنسﺎ كمل يفﺎرقو ﺑعد ذلك أﺑدا كىو يشكل ابلنسﺒﺔ لسكﺎف الشﺎرع شخصيﺔ
فلكلوريﺔ ؿبﺒوﺑﺔ عندمﺎيظهر عليهم ﺑﺒدلﺘو الكﺎملﺔ صيف شﺘﺎء اليت زبفى ابﺗسﺎعهﺎ ﺟسده

الضنيل الضﺎمر كىنديلﺔ اؼبكوم ﺑعنﺎيﺔ اؼبﺘديل داﺋمﺎ من ﺟيﺐ السًتة ﺑنفس لوف راﺑطﺔ
العنق ككذلك السﺠﺎر الشهَت الذل كﺎف أايـ العز كوﺑيﺎ فﺎخرا فصﺎر األف من النوع احمللى
120
الردم الراﺋﺤﺔ الفظيعﺔ"...

 -طو الشﺎذىل:

"ُب الﺒدايﺔ اﺣس طو ﺑضيق مل يلﺒﺚ اف زاؿ مع األايـ عندمﺎ ﺗوعد على نظﺎـ اؼبعسكر
الصﺎرـ :االﺗيقﺎظ قﺒل الفﺠر كأداء الصَلة كقراءة القرآف كاإلفطﺎر ٍب ﺛَلث سﺎعﺎت من

ُُٕ نفس اؼبراﺟعِٔ ،
ُُٖنفس اؼبراﺟعٔٔ ،
ُُٗنفس اؼبراﺟعِٔٔ ،
َُِ نفس اؼبراﺟعَُ-ٗ ،
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الﺘدريﺒﺎت الﺒدنيﺔ قرآف كﺣديﺚ) يلقيهﺎ عليهم الشيخ ﺑَلؿ كعلمﺎء آخركف ،أمﺎ ﺑعد الظهر
121
فيخصص يوميﺎ لﺘدريﺒﺎت السَلـ"

 -ﺣﺎًب راشد:

"لكنهم مﺎ اف دخل ﺣﺎًب ﺣىت ىدا ضﺠيﺠهم كأخذكا يﺘﺎ ملونو ﺑفضوؿ كضيء من الرىﺒﺔ،
كﺎنوا يعرفوف أنو ((كودايان)) ،لكن ﺣﺎﺟزا صﺎرمﺎ طﺒيعيﺎ كﺎف دينعهم طبن رفع الكلفﺔ معو،
ﺣىت اف اكﺜر الركاد كقﺎﺣﺔ كؾبوان مل يكن ديلك اال معﺎملﺘو ابﺣًتاـ كاألسﺒﺎب كﺜَتة:

فﺎألسﺘﺎذ ﺣﺎًب رشيد صﺤفى معركؼ كرﺋيس ربرير ﺟريدة لو كَت"..

122

 -اغبﺎج دمحم عزاـ:

"ابانقﺘو كﺛراﺋو ،ﺑوﺟهو اؼبﺘورد من كفرة الصﺤﺔ كﺑشرﺗو اؼبصقولﺔ الَلمعﺔ ﺑفضل مهﺎرة اػبرباء
َب مركزالﺟيﺘيو للﺘﺠميل ابؼبهند سُت ﺣيﺚ يذىﺐ مرة كل أسﺒوع ،لو أكﺜر من مﺎﺋﺔ من

ﺑدلﺔ من افخر األنواع ،يرﺗدل كل يوـ كاﺣدة مع راﺑطﺔ عنق زاىيﺔ كﺣذاء مسﺘول د
123
أنيق"..

 -ﺑﺜينﺔ:

"على فُت اي عركسﺔ؟!..سﺎؽبو مَلؾ ﺑوقﺎﺣﺔ كىو يعًتض يقهﺎ ُب الصﺒﺎح آمﺎـ اؼبصعد

كأﺟﺎﺑﺖ كىي ﺗﺘﺤﺎشى النظر إىل عينيﺔ"..
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اإلسﺘقَلليﺔ

124

”“autonomy

موﺟودة عند الشخص اؼبسﺘقل الذم يﺆمن حبقو ﺑﺘقرير مصَته كقﺎدر على مقﺎكمﺔ
الضغوط االﺟﺘمﺎعيﺔ على الﺘفكَت كالﺘصرؼ ُب طرؽ ؿبددة؛ ىو ينظم سلوكو من
داخلو؛ كيقيم نفسو كفقﺎ للمعﺎيَت الشخصيﺔ .ابؼبقﺎﺑل ،ىنﺎلك الشخص الذم يشعر
ُُِ نفس اؼبراﺟعِّٕ ،
ُِِ نفس اؼبراﺟعَٕ ،
ُِّ نفس اؼبراﺟعٕٕ ،
ُِْ نفس اؼبراﺟعُُٗ ،
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ابلقلق إزاء ﺗوقعﺎت كﺗقييمﺎت اآلخرين؛ يعﺘمد على أﺣكﺎـ اآلخرين ُب ازبﺎذ قرارات
مهمﺔ؛ كيرضخ ربﺖ الضغوط االﺟﺘمﺎعيﺔ على الﺘفكَت كالﺘصرؼ ﺑطرؽ ؿبددة .أمﺎ صورة
اإلسﺘقَلليﺔ ُب الركايﺔ عمﺎرة يعقﺒيﺎف لعَلء األسواين ىي
 -زكي ﺑك:

"كنﺖ أخطط غبيﺎٌب كأان مﺘﺄكد من كل ﺣﺎﺟﺔ ..ؼبﺎكربت عرفﺖ إف اإلنسﺎف مﺎ فيش ُب
إيده ﺣﺎﺟﺔ ﺗقريﺒﺎ ..الدنيﺎكلهﺎ قضﺎء كقدر...كظل زكي صﺎمﺘﺎ ،مل يرد عليهم ،كﺎف اغبﺎﺟز

الذم ﺟهد ليﺤﺘفظ ﺑو ﺣوؿ نفسو قد سقط كانﺘهى األمر كادرؾ أف مقﺎكمﺘو سﺘزيد من
125
سقﺎلﺘهم "

طو الشﺎذىل:

"منذ الصﺒﺎح الﺒﺎكر ﺑدأ اﺣﺘﺠﺎج الطَلب ُب معظم الكليﺎت ،عطلوا الدراسﺔ كأغلقوا

اؼبدرﺟﺎت ٍب أخذكا يﺘﺤركوف أبعداد كﺒَتة كىم يهﺘفوف كحيملﺔف ال فﺘﺎت ﺗندد حبرب
126
اػبليﺞ"

ﺣﺎًب راشد:

"أخذ ﺣﺎًب يﺘفقد العسﺎكر الﺒسطﺎء كىم يﺘﺄىﺒوف لَلنصراؼ من الورديﺔ ﺣىت رأل عﺒد رﺑو

(الذل يشﺒو إدريس كﺜَتا) فﺎصطﺤﺒو معو ُب السيﺎرة كمنو مﺎال كظل يداعﺒو ﺣىت سبكن من
إغواﺋو ،كقد ﺑذؿ عﺒدرﺑو ﺑعد ذلك ؿبﺎكالت عديدة كعنيفﺔ للﺘخلص من عَلقﺘو حبﺎًب الذل
كﺎف يدرؾ...127على أنو اآلف ُب أﺣسن أﺣوالو :امﺘدت عَلقﺘو ﺑعﺒد رﺑو كاسﺘقرت كقبﺢ
َب رﺑط ﺣيﺎﺗو ﺑو عن طريق الكشك كاغبﺠرة الىت اسﺘﺎﺟر ىﺎ لو فوؽ السطﺢ"

 -اغبﺎج دمحم عزاـ:

ُِٓ نفس اؼبراﺟعِٖٓ ،
ُِٔ نفس اؼبراﺟعُِٗ ،
ُِٕ نفس اؼبراﺟعُُٔ ،
ُِٖ نفس اؼبراﺟعِِٔ-ُِٔ ،

56

128

" كفق على كل شى ء ككﺎف اغبﺎج عزاـ كعﺎدﺗو ُب عقد الصفقﺎت كاضﺤﺎ صرحيﺎ ككلمﺘو
كاﺣدة كقد ﺗزكج من سعﺎد ﺟﺎﺑر على الشركط اآلﺗيﺔ -ُ :أف اتﺗى سعﺎد لﺘعيش مهخ َب
القﺎىرة كﺗًتؾ أﺑنهﺎ -ّ.....،لكنو ال يرغﺐ ُب اإلقبﺎب اطَلقﺎ"...

129

 ﺑوﺛينﺔ:"اي عﺎـ مَلؾ أان مﺘﺄسفﺔ ....مش ﺣﺎ قدر أعمل اللي اﺗفقنﺎ عليو #مش فﺎىم #موضوع
اإلمضﺎء اللي ﺣﺎخدىﺎ من زكي ﺑك ...أان مش ﺣﺎ عملهﺎ #ليو؟!#كده #دار ايك
130
النهﺎين؟#آه #طيﺐ خَلص..شكرا"
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الﺘمكُت من

الﺒيﺌﺔ ”“environmental mastery

موﺟود لدل الشخص الذم لديو شعور من اإلﺗقﺎف كالكفﺎءة ُب إدارة الﺒيﺌﺔ؛
يﺘﺤكم دبﺠموعﺔ معقدة من األنشطﺔ اػبﺎرﺟيﺔ ؛ لديو اسﺘخداـ فعﺎؿ للفرص احمليطﺔ؛
كقﺎدر على اخﺘيﺎر أك إنشﺎء سيﺎقﺎت منﺎسﺒﺔ لَلﺣﺘيﺎﺟﺎت كالقيم الشخصيﺔ .ابؼبقﺎﺑل
ىنﺎلك الشخص الذم لديو صعوﺑﺔ ُب إدارة شﺆكنو اليوميﺔ؛ يشعر أبنو غَت قﺎدر على
ﺗغيَت أك ربسُت ؿبيطو؛ غَت ك واع للفرص احمليطﺔ ﺑو؛ كيفﺘقر إلﺣسﺎس السيطرة على العﺎمل
اػبﺎرﺟي .كصورة الﺘمكُت من الﺒيﺌﺔ ُب الركايﺔ عمﺎرة يعقﺒيﺎف لعَلء األسواين ىي
 زكي ﺑك:"...كزكي ﺑك الدسوقي يﺘمﺎؽبﺎ ﺑنظرة ؿبﺒﺔ معﺠﺒﺔ كيصفق على اإليقﺎع حبمﺎس كشينﺎ فشينﺎ
131
رفع ذراعيﺔ ألعلى كﺑدأ يشﺎركهﺎ الرقص كسط هتليل اغبﺎضرين كضﺤكﺎهتم"..

ىذه مقﺘطفﺔ ﺗدؿ عن ﺗقﺎﺑل الذات من زكي ﺑك الدسوؾ ،لذلك ﺗنﺎسﺐ ابلرسم لكركؿ
د .ريف ُب الرفﺎه النفسى يعٌت قنعﺔ قنع زكي ﺑك عن ﺣيﺎﺗو ك نكﺢ ﺑﺒﺜينﺔ.
ُِٗ نفس اؼبراﺟعٖٗ-ٖٖ ،
َُّ نفس اؼبراﺟعِٔٓ ،
ُُّ نفس اؼبراﺟعّْٖ ،
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 -طو الشﺎذىل:

"...الذين عرفوا طو الشﺎذىل ُب اؼبﺎضى قد يﺘعرفوف عليو اآلف ﺑصعوﺑﺘﺔ ،ﺗغَت سبﺎمﺎ ،ككﺄنو
اسﺘﺒ دؿ ﺑشخصو القدًن شخصﺎ آخر ﺟديدا ،اليقﺘصر األمر على الزل اإلسَلمي الذل

اسﺘﺒدؿ ﺑو مَلﺑس اإلفرقبيﺔ..كل ىذه ﺗغَتات ُب اؼبظهر أمﺎ ُب داخلو فقد سبلكﺘو ركح
132
ﺟديدة قويﺔ مﺘوﺛﺒﺔ"...

إف طو الشﺎذىل غَت قنع من ﺣيﺎﺗو ،لذلك ﺗدؿ على منخفض – ﺗقﺎﺑل الذات.
 -ﺣﺎًب راشد:

"...يومﺎ ﺑعد يوـ ازدادت لوعﺔ ﺣﺎًب كسبلكو إﺟسﺎس أبنو سيﺊ اغبظ ﺣقﺎ :أعوامﺎ طويلﺔ
قضﺎىﺎ ُب ﺑﺆس كمعﺎانة ﺣىت جيد رفيقﺎ كديعﺎ كﺣسﺎسﺎ ال يﺜَت اؼبشﺎكل كمﺎ أف ﺑدأت ﺣيﺎﺗو
ﺗسﺘقر إذا ابلطفل ديوت ةعﺒد رﺑو خيﺘفي ليسﺘﺄنف ﺣﺎًب من ﺟديدرﺣلﺘو الضﺎﺋعﺔ .سيكوف
عليو اف جيوب شوارع كسط الﺒلد كل ليلﺔ ليلﺘقط ﺟندايمن األمن اؼبركزم 133.....،ليلى
كﺎملﺔ قضﺎىﺎ ﺣﺎًب ُب اﺟًتار الذكرايت ،كاسًتﺟع عَلقﺔ ﺑعﺒده دقيقﺔ ﺑدقيقﺔ ،ككسط عيوـ
السكر كاليﺎس ﺑزغﺖ ذات ليلﺔ فكرة ،كمضﺖ ُب ذىنﺔ كﺎلربؽ....134...،يﺘمسك
ﺑوﺟوده لنَل خيﺘفي من ﺟديد كمل يلﺒﺚ أف اندفع انﺣيﺘو كىﺘف ﺑصوت اليهﺚ ﺟعل الركاد
135
يلﺘفﺘوف إليو" :عﺒده..أخَتا"..

 -اغبﺎج دمحم عزاـ:

"...كل ىذه اػبواطر حيﺎكؿ هبﺎ أف يطمس صورة شعﺎد من ذاكرﺗو فينﺢ أﺣيﺎان كخيفق
136
أﺣيﺎان ،كقد القى ﺑنفسو ُب خضم العمل لينسى"...

 ﺑﺜينﺔ:"  ...ككﺎنﺖ ﺗدرؾ مﺎ ىي مقدمﺔ عليو كقد إسﺘعدت ُب طريقهﺎ إىل اؼبخزف فراﺣﺖ ﺗسﺘعيد
ُب ذىنهﺎ كلمﺎت أمهﺎ(( ،إخواﺗك ُب ﺣﺎﺟﺔ لكل قرش كالﺒنﺖ الشﺎطرة ربﺎفظ على نفسهﺎ
ُِّ نفس اؼبراﺟعُُٔ ،
ُّّ نفس اؼبراﺟعُّْ ،
ُّْ نفس اؼبراﺟعُّٓ ،
ُّٓ نفس اؼبراﺟعُّٔ ،
ُّٔ نفس اؼبراﺟعِٕٕ ،
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كعمﺎىﺎ معﺎ))"...ُّٕ"...أان ؿبﺘﺎﺟﺔ عشرين ﺟنيمﺎ من ﺣضرﺗك" .أتملهﺎ طَلؿ للﺤظﺔ ٍب
دس يده ُب ﺟيﺒو ﺑسرعﺔ ككﺄنو كﺎف يﺘوفع طلﺒهﺎ كقﺎؿ ﺑلهﺠﺔ عﺎديﺔ كىو ينﺎكؽبﺎ كرقﺔ مﺎليﺔ

مطويﺔ...ُّٖ...كأقلهﺎ ىذا اػبﺎطر أايمﺎلكنهﺎ مل ﺗليﺚ أف زبلصﺖ من اؽبواﺟس كاﺣسﺖ
ُّٗ
ألكؿ مرة ﺑراﺣﺔ عميقﺔ ألهنﺎ ﺗوقفﺖ عن خيﺎنﺔ زكي كمل يعد لديهﺎ مﺎ زبفيو عنو"..
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اؽبدؼ عن

اغبيﺎة ”“purpose in life

يﺘواﺟد عند الشخص الذم يشعر أبف غبيﺎﺗو ىدؼ كأبنو يﺘوﺟو كبوه .ىذا
الشخص يشعر أبنو ىنﺎلك معٌت غبيﺎﺗو ُب اغبﺎضر كاؼبﺎضي ،ىو يﺆمن ابؼبعﺘقدات اليت
ﺗعطي اغبيﺎة معٌت؛ كلديو غﺎايت كأىداؼ للعيش .لكن ىنﺎلك أيضﺎن الشخص الذم
يفﺘقر إىل شعور اؼبعٌت ُب اغبيﺎة؛ لديو أىداؼ قليلﺔ كيفﺘقر إىل ﺣس االذبﺎه؛ ال يرل
ىدؼ ُب ﺣيﺎﺗو اؼبﺎضيﺔ ،كال ﺗوﺟد لديو الﺘوقعﺎت أك اؼبعﺘقدات اليت ﺗعطي اغبيﺎة معٌت.
كصورة اؽبدؼ عن اغبيﺎة ُب الركايﺔ عمﺎرة يعقﺒيﺎف لعَلء األسواين ىي
 زكي ﺑك:"اىو سوء ﺣظ اـ خطﺎ ُب شخصيﺘو يدفعو داﺋمﺎ إىل القرار اػبﺎطﺌى..؟! :ؼبﺎذا اسﺘمر ُب
مصر ﺑعد الﺜورة..؟! ..كﺎف أبمكﺎنو أف يسﺎفر إىل فرنسﺎ كيﺒدا ﺣيﺎة ﺟديدة كمﺎ فعل كﺜَتة
من اﺑنﺎء األصر الكﺒَتة...ؼبﺎذا مل يﺘزكج؟!..عندمﺎ كﺎف شﺎاب سبنﺘو نسﺎءكﺜَتات صبيَلت
140
كﺛرايت ،لكنو ظل يﺘمنع على الزكاج ﺣىت فﺎﺗﺘو الفرصﺔ"...

 -ﺣﺎًب راشد:

"أخذ ﺣﺎًب يﺘفقد العسﺎكر الﺒسطﺎء كىم يﺘﺄىﺒوف لَلنصراؼ من الورديﺔ ﺣىت رأل عﺒد رﺑو
(الذل يشﺒو إدريس كﺜَتا) فﺎصطﺤﺒو معو ُب السيﺎرة كمنو مﺎال كظل يداعﺒو ﺣىت سبكن من

ُّٕ نفس اؼبراﺟعِٔ ،
ُّٖنفس اؼبراﺟعٔٔ ،
ُّٗنفس اؼبراﺟعِٔٔ ،
َُْ نفس اؼبراﺟعُٕٓ-ُٓٔ ،
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إغواﺋو ،كقد ﺑذؿ عﺒدرﺑو ﺑعد ذلك ؿبﺎكالت عديدة كعنيفﺔ للﺘخلص من عَلقﺘو حبﺎًب الذل
141
كﺎف يدرؾ

 -طو الشذىل:

"ﺗدافع اإلخوة صبيعﺎ إىل معﺎﺋقﺔ العلريس كهتنﺌﺘو كانطلقﺖ الزغﺎريد ﺑقوةه كأخذت األخوات
142
ينشدف كىن يضرﺑن على الدفوؼ"

 اغبﺎج دمحم عزاـ:"أﺣس اغبﺎج عزاـ ابمﺘنﺎف صﺎدؽ عميق هلل سﺒﺤﺎنو كﺗعلى الذل زاده فضلو كنصره نصرا
143
مﺒينﺎ فضلى أكﺜر من عشرﺗُت ركعﺔا منذ عرؼ ابػبرب"..
-

ﺑﺜينﺔ:
"((ال ...كفﺎيﺔ عشرة ﺟنيﺔ...ﺗعﺎىل كاﺋى على احملل اكؿ مﺎ ينشف فسﺘﺎنك))ٍ..ب خرج
144
كأغلق الﺒﺎب كرأه

-6

النمو

الشخصي”“personal growth

موﺟود لدل الشخص الذم لديو شعور ابلنمو اؼبسﺘمر كيرل نفسو كمن يﺘطور
كيﺘسع .ىو منفﺘﺢ أمﺎـ الﺘﺠﺎرب اعبديدة كيدرؾ قدراﺗو الذاﺗيو .ىذا الشخص يرل
ربسنﺎ ُب نفسو كسلوكو على مر الزمن؛ كيﺘغَت ﺑطرؽ ﺗعكس أكﺜر معرفﺘو لذاﺗو كلفعﺎليﺘو.
ابؼبقﺎﺑل ىنﺎلك من لديو شعور ابلركود؛ فهو يفﺘقر إىل شعور الﺘﺤسن أك الﺘوسع على مر
الزمن ؛ كيشعر ابؼبلل كأبنو غَت مهﺘم ابغبيﺎة .ىذا الشخص يشعر أبنو غَت قﺎدر على
ﺗطوير مواقف أك سلوكيﺎت ﺟديدة .كصورة النمو الشخصي ُب الركايﺔ عمﺎرة يعقﺒيﺎف
لعَلء األسواين ىي
 زكي ﺑك:ُُْ نفس اؼبراﺟعُُٔ ،
ُِْ نفس اؼبراﺟعِِٗ ،
ُّْ نفس اؼبراﺟعَُٕ ،
ُْْ نفس اؼبراﺟعٔٔ ،

61

"اىو سوء ﺣظ اـ خطﺎ ُب شخصيﺘو يدفعو داﺋمﺎ إىل القرار اػبﺎطﺌى..؟! :ؼبﺎذا اسﺘمر ُب
مصر ﺑعد الﺜورة..؟! ..كﺎف أبمكﺎنو أف يسﺎفر إىل فرنسﺎ كيﺒدا ﺣيﺎة ﺟديدة كمﺎ فعل كﺜَتة
من اﺑنﺎء األصر الكﺒَتة...ؼبﺎذا مل يﺘزكج؟!..عندمﺎ كﺎف شﺎاب سبنﺘو نسﺎءكﺜَتات صبيَلت
145
كﺛرايت ،لكنو ظل يﺘمنع على الزكاج ﺣىت فﺎﺗﺘو الفرصﺔ"...

 ﺣﺎًب راشد:"لكنهم مﺎ اف دخل ﺣﺎًب ﺣىت ىدا ضﺠيﺠهم كأخذكا يﺘﺎ ملونو ﺑفضوؿ كضيء من الرىﺒﺔ،
كﺎنوا يعرفوف أنو ((كودايان)) ،لكن ﺣﺎﺟزا صﺎرمﺎ طﺒيعيﺎ كﺎف دينعهم طبن رفع الكلفﺔ معو،
ﺣىت اف اكﺜر الركاد كقﺎﺣﺔ كؾبوان مل يكن ديلك اال معﺎملﺘو ابﺣًتاـ كاألسﺒﺎب كﺜَتة:
فﺎألسﺘﺎذ ﺣﺎًب رشيد صﺤفى معركؼ كرﺋيس ربرير ﺟريدة لو كَت"..
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 -طو الشذىل:

"انﺒعﺜﺖ قوة اإلديﺎف ُب قلﺒو كمنﺤﺘو كيﺎان ﺟديدا مﺘﺤررا من اػبوؼ كالشر ،مل يعد خيشى

اؼبوت كاليهﺎب أم ـبلوؽ مهمﺎ كﺎف قدره كنفوذه ،مل يعد خيﺎؼ ُب ﺣيﺎﺗو كلهﺎ إال من
147
معصيﺔ هللا كغضﺒو ،كالفضل ُب ذلك هللا عزكﺟل"

 -اغبﺎج دمحم عزاـ:

"أﺣس اغبﺎج عزاـ اب مﺘنﺎف صﺎدؽ عميق هللا سﺒﺤﺎنو كﺗعﺎىل الذل زاده من فضلو"

-

ُْٖ

ﺑﺜينﺔ:
"أخذت ﺗﺘذكر كﺟو أمهﺎ كىى زبربىﺎ أبهنﺎ زبدـ ُب الﺒيوت كﺗسﺘعيد كلمﺎت فيفى عن
ُْٗ
الدنيﺎ ككيف ﺗسَت"

من أﺟل رسم الشخصيﺔ اػبفيﺔ احملوريﺔ الﺑد من كصف السمﺎت النفسيﺔ
للشخصيﺔ كأمنﺎط سلوكهﺎ كأفكﺎرىﺎ كدكافعهﺎ اليت ﺗﺘﺤكم هبﺎ .كديكن أف يربز الﺒعد
ُْٓ نفس اؼبراﺟعُٕٓ-ُٓٔ ،
ُْٔ نفس اؼبراﺟعَٕ ،
ُْٕ نفس اؼبراﺟعُُٔ ،
ُْٖ نفس اؼبراﺟعَُٕ ،
ُْٗ نفس اؼبراﺟعَٖ ،
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النفسي للشخصيﺔ الركاﺋيﺔ من خَلؿ أمور عدة ىي :اغبصﺎر النفسي ،كالضﺠر،
كالشكول ،كاالنفعﺎؿ ،كالﺒكﺎء ،كفقداف الشهيﺔ ،كالﺘعﺐ ،كعدـ الًتكيز الذىٍت ،كالقلق،
كاألفكﺎر اؼبزعﺠﺔ ،كالﺘشﺎؤـ ،كالكواﺑيس ،كاالضطراابت اعبسميﺔ كالشعور ابألمل .إذ إف
كل صراع خﺎرﺟي ال يكوف لو أتﺛَت ُب الشخصيﺔ إال ﺣُت ينقلﺐ إىل صراع داخلي ألف
العقﺒﺎت اػبﺎرﺟيﺔ ليسﺖ من ذاهتﺎ مصﺎدر لإلﺣﺒﺎط كالضيق ﺑل يﺘوقف أتﺛَتىﺎ على قوة
قوهتﺎ ُب النفس ،كيﺘﺤقق ذلك من خَلؿ الوصف من كﺟهﺔ نظر مراقﺐ خﺎرﺟي يكوف
موقفو ُب النفس ؿبددان أك غَت ؿبدد ،كال يسﺘطيع أف يصف إال السلوؾ الذم يراه
اؼبشﺎىد ،أك أف يوصف السلوؾ من كﺟهﺔ نظر الشخص نفسو أك من كﺟهﺔ نظر اؼبراقﺐ
.
(كلي اغبضور)
يربز الراكم األﺑعﺎد النفسيﺔ لشخصيﺎﺗو احملوريﺔ ُب الركايﺔ ،كمن ذلك الﺒعد
النفسي للشخصيﺔ احملوريﺔ األكىل زكي الدسوقي .فيمﺎ يﺘعلق ﺑﺘهﺎفﺘو على اللذة اعبنسيﺔ
كالﺘمﺘع جبسد اؼبرأة كمفﺎﺗنهﺎ ،كالسعي لشرب النﺒيذ الفرنسي كسبﺘعو الراﺋع ُب ذلك فضَلن
عمﺎ عرؼ فيو من النكﺎت الفﺎﺣشﺔ كركﺣو اؼبرﺣﺔ ُب الﺘعﺎمل مع النﺎس .كشعوره ابغبزف
كاألسى فبﺎ فعلﺘو فيو (دكلﺖ) من طرده كربسره على ﺣيﺎﺗو فلو أنو ﺗزكج كأصﺒﺤﺖ لو
.
أسرة كأﺑنﺎء مﺎ كصل إىل ىذه اغبﺎؿ
أمﺎ الشيخ دمحم عزاـ فﺒدا الﺒعد النفسي الشخصيﺔ من خَلؿ أرﺑعﺔ أمور ىي:
ُ -ﺣﺒو للﺠنس ﺑشهوة عﺎرمﺔ على الرغم من كرب سنو كاﺣﺘَلمو فبﺎ ﺣدا ﺑو إىل الزكاج .
ِ -ﺣﺒو لﺘدخُت اغبشيش لﺘهدﺋﺔ أعصﺎﺑو كﺣفظ اﺗزانو.
ّ -ﺣﺒو عبمع اؼبﺎؿ فوﺟد ُب ذبﺎرة اؼبخدرات اغبل لذلك.
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ْ -ﺣﺒو للشهرة من خَلؿ ﺗرشيﺤو جمللس الشعﺐ دبسﺎعدة كمﺎؿ الفويل ،ففﺎز ُب
االنﺘخﺎابت كﺣصل على مقعد عن داﺋرة قصر النيل(عمﺎؿ) ،كﺣقق النصر الكﺎسﺢ على
منﺎفسو (أﺑو ضبيدة) الذم مل حيصل إال على أصوات قليلﺔ للغﺎيﺔ.
أمﺎ ﺣﺎًب رشيد فيربز ﺑعده النفسي ُب الشذكذ اعبنسي الذم كقع ُب أسره أﺛر
اعﺘداء الطﺒﺎخ عليو ،كﺗعوده على ذلك إذ إنو (كودايان) أم يطلﺐ اؼبمﺎرسﺔ الشﺎذة من
(الربغل) ُب مﺆخرﺗو حبسﺐ مصطلﺤﺎت ىذا العﺎمل الﺒشرم اؼبنﺤط .كيصفو الكﺎﺗﺐ أبنو
من (الشواذ احملﺎفظُت) كالدليل على ذلك عدـ اﺑﺘذاؿ نفسو كعدـ كضعو للمسﺎﺣيق على
كﺟهو أك الﺘﺄدد ﺑطريقﺔ مﺜَتة ،فهو يقف ﺑُت األانقﺔ النﺎعمﺔ كالﺘخنﺚ.
أمﺎ الشخصيﺔ احملوريﺔ الراﺑعﺔ طو الشﺎذيل فيﺒدك ﺑعده النفسي ُب مواقف مﺘعددة
.
من أﺣداث الركايﺔ على كفق اآلٌب
 شعوره ابلضﺂلﺔ أمﺎـ مضﺎيقﺎت سكﺎف العمﺎرة ،كﺗقﺒلو لإلىﺎانت كيقﺎﺑلهمابلصمﺖ كاإلطراؽ كاالﺑﺘسﺎمﺔ لﺘفﺎدم اؼبشﺎكل ،فﺘعد ىذه السمﺎت دبﺜﺎﺑﺔ
الوسﺎﺋل الدفﺎعيﺔ اليت يسﺘعملهﺎ ُب اؼبواقف الصعﺒﺔ.
 خيﺒﺔ أملو عندمﺎ رفضﺖ اللﺠنﺔ قﺒولو ُب كليﺔ الشرطﺔ عندمﺎ علمﺖ ﺑعمل كالدهﺣﺎرسﺎن.
 ﺣزنو على ﺗرؾ ﺑﺜينﺔ لو ﺑعد الﺘزامو كإعفﺎء اللﺤيﺔ ،فوﺟدت أهنمﺎ ال يليقﺎف علىﺑعض ىو ملﺘزـ كىي ﺗلﺒس لﺒﺎسﺎن قصَتان.
 شعوره ابؼبذلﺔ ُب السﺠن عندمﺎ ﺗعرض ألشيﺎء مل يكن يﺘصور أف يفعلهﺎ أم مسلمإذ ﺗعرض ؽبﺘك عرضو لعشر مرات فﺎزداد أثره كانﺘقﺎمو من رﺟﺎؿ الشرطﺔ.
 شعوره ابلفرح كىو يرل العقيد رشواف الذم اشرؼ على ﺗعذيﺒو ميﺘﺎن أمﺎموفﺎراتﺣﺖ نفسو عندمﺎ أهنى ﺣيﺎﺗو.
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 شعوره ابلراﺣﺔ الغريﺒﺔ الغﺎمرة كىو على اقًتاب اؼبوت السﺘقﺒﺎلو ُب عﺎمل ﺟديد.أف ﺗﺆﺛر الرفﺎه النفسي
لعَلء األسواىن ىي:

”"Psychologycal Well-Being

ُب الركايﺔ عمﺎرة يعقوﺑيﺎف

ا) عنﺎصر السكﺎنيﺔ
 عمر ،قﺎلﺖ ريف ك كييس (ُٓٗٗـ) أف يﺆﺛر العمر ُب مقﺎييس األمنكالسَلـ .ك يزيد إﺗقﺎف الﺒيﺊ ،ك مسﺘقل ،ك إجيﺎﺑيﺔ العَلقﺔ مع اآلخر إمﺎ إرفﺎع
العمر .كﺗنقص ىدؼ اغبيﺎة ،ك منو الشخصيﺔ ،ك ﺗسليم الذات إف كﺎف إرفﺎع
العمر .كزكي ﺑك يشعر نفسو ك يﺆﺛر رفﺎىو،
"...كزكي ﺑك الدسوقي يﺘمﺎؽبﺎ ﺑنظرة ؿبﺒﺔ معﺠﺒﺔ كيصفق على اإليقﺎع حبمﺎس كشينﺎ فشينﺎ
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رفع ذراعيﺔ ألعلى كﺑدأ يشﺎركهﺎ الرقص كسط هتليل اغبﺎضرين كضﺤكﺎهتم"..

لذلك ،غَت ﺣيﺎﺗو ابلنكﺎح مع ﺑﺜينﺔ،
"اىو سوء ﺣظ اـ خطﺎ ُب شخصيﺘو يدفعو داﺋمﺎ إىل القرار اػبﺎطﺌى..؟! :ؼبﺎذا اسﺘمر ُب
مصر ﺑعد الﺜورة..؟! ..كﺎف أبمكﺎنو أف يسﺎفر إىل فرنسﺎ كيﺒدا ﺣيﺎة ﺟديدة كمﺎ فعل
كﺜَتة من اﺑنﺎء األصر الكﺒَتة...ؼبﺎذا مل يﺘزكج؟!..عندمﺎ كﺎف شﺎاب سبنﺘو نسﺎءكﺜَتات
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صبيَلت كﺛرايت ،لكنو ظل يﺘمنع على الزكاج ﺣىت فﺎﺗﺘو الفرصﺔ"...

 ﺟنسياف اؼبرأة ﺗدؿ على إرفﺎع نسﺒﺔ عند منو الشخصيﺔ ك إﺟﺎﺑيﺔ العَلقﺔ مع اآلخر،
كلذلك زاد عن الرﺟل .كلكن ُب ىذه الركايﺔ ﺗددؿ على زبفيض الرفﺎه الف ﺟنس
كسعﺎد،

َُٓ نفس اؼبراﺟعّْٖ ،
ُُٓ نفس اؼبراﺟعُٕٓ-ُٓٔ ،
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"صﺎﺣﺖ سعﺎد ﺑصوت ـبﺘنق كدفعﺖ اؼبمرضﺔ ﺑعيدا عنهﺎ- :أنﺘم سقطﺘوىن غصﺒﺎ عٌت..أان
152
اكديكم َب سﺘُت داىيﺔ"..

 منزلﺔكﺎف الﺒﺤﺚ من  Wisconsin Longitudinal Studyيﺒُت عن منزلﺔ من ﺣيﺚ
الًتﺑيﺔ ك العمل .إرفﺎع الًتﺑيﺔ ك العمل ﺗﺆﺛر على إجيﺎﺑيﺔ عَلقﺔ ُب اؼبﺎض ك اؼبسﺘقﺒل مع
األخر ،ك منو الشخصيﺔ الطيﺒﺔ .كُب الركايﺔ دؿ منزؿ ألف ىنﺎؾ الﺘفريق ﺑُت أغنيﺎء ك
فقراء أك مسﺎكن ،ك ﺑُت مﺎلك ك صبﺎىَت.
الﺘمييز القﺎﺋم على أسس أخرل ،مﺜل لوف الﺒشرة أك الدين ،كعمومﺎ عندمﺎ
حيدث الﺘمييز غَت القﺎنوين كﺜَتا مﺎ ﺗوصف أبهنﺎ الﺘمييز ضد أم شخص أك ؾبموعﺔ من
النﺎس .النظرايت االﺟﺘمﺎعيﺔ مﺜل مذىﺐ اؼبسﺎكاة االﺟﺘمﺎعيﺔ ﺗدعو إىل أف اؼبسﺎكاة
جيﺐ أف ﺗسودُ .ب ﺑعض اجملﺘمعﺎت ،دبﺎ ُب ذلك العديد من الﺒلداف اؼبﺘقدمﺔ ،كل فرد
لو ﺣقوؽ مدنيﺔ كﺗشمل اغبق ُب عدـ الﺘعرض للﺘمييز االﺟﺘمﺎعي الذم ﺗرعﺎه
اغبكومﺔ .اغبريﺔ من الﺘمييز ُب اجملﺘمعﺎت اإلنسﺎنيﺔ ىو ﺣق أسﺎسي من ﺣقوؽ االنسﺎف
 ،كﺑعﺒﺎرة أدؽ ،أسﺎس صبيع اغبرايت األسﺎسيﺔ ،يﺆكد اؼبﺆلف ىﺎنس ىَتمﺎف  -ىوب،
ُب مقﺎؿ عن كﺘﺎﺑو الدديقراطيﺔ :االؽبﺎلذم فشل ،إف النظﺎـ االﺟﺘمﺎعي الطﺒيعي يﺘميز
ﺑزايدة الﺘمييز.
الﺘمييز غَت اؼبشركع مﺜل معﺎملﺔ ﺗنطوم على سبييز أﺣدىم عن قصد عن معﺎملﺔ شخص
آخر ﺑسﺒﺐ خﺎصيﺔ (كﺎلﺘمييز ﺑسﺒﺐ العنصر ،أك اللوف ،أك الدين ،أك اعبنس ،أك
األصل الوطٍت ،أك الﺘوﺟو اعبنسي ،أك السن ،أك اإلعﺎقﺔ ،أك الوضع العسكرم) ،ابؼبقﺎرنﺔ
مع شخص دكف نفس الظركؼ .مﺜﺎال للﺘﺒﺎين ُب اؼبعﺎملﺔ كالﺘمييز سيكوف عدـ إعطﺎء
امرأة كظيفﺔ ألهنﺎ من األرﺟﺢ اف أتخذ اﺟﺎزة أمومﺔ من مﺘقدـ ذكر .الﺘمييز الفردم ىو
ُِٓ نفس اؼبراﺟعَِٔ ،
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ذبﺎه فرد ﺑعينو ،كيشَت إىل ام عمل يﺆدم إىل عدـ اؼبسﺎكاة ُب اؼبعﺎملو ﺑسﺒﺐ الفرد
اغبقيقي أك اؼبﺘصور عضويﺔ اجملموعﺔ .كطو الشﺎذىل،
"قم من أمﺎمى اي اﺑن الﺒواب ..عﺎكز ﺗدخل الشرطﺔ اي اﺑن الﺒواب؟..اﺑن الﺒواب يﺒقى
153
ضﺎﺑطﺎ؟! ..كهللا عﺎؿ"..

 ﺛقﺎفﺔﺑنﺎء على الﺒﺤﺚ الذم قد حبﺜﺖ ريف ُب كوراي اعبنويب كالوالت اؼبﺘﺤدة األمريكيﺔ ،أف
يرفع كوريي اعبنويب ﺣيﺚ إجيﺎﺑيﺔ العَلقﺔ مع اآلخر ك ينقص ُب ﺗسليم الذات .الف
ﺛقﺎفﺔ فيو مشًتؾ ك اﺗكﺎؿ .كزكي ﺑك،
" زكي ﺑك من أقدـ سكﺎف شﺎرع سليمﺎف ابشﺎ ،ﺟﺎء إليو ُب أكخر األرﺑعينﺎت ﺑعد عودﺗو
من ﺑعﺜو ُب فرنسﺎ كمل يفﺎرقو ﺑعد ذلك أﺑدا كىو يشكل ابلنسﺒﺔ لسكﺎف الشﺎرع شخصيﺔ
فلكلوريﺔ ؿبﺒوﺑﺔ عندمﺎيظهر عليهم ﺑﺒدلﺘو الكﺎملﺔ صيف شﺘﺎء اليت زبفى ابﺗسﺎعهﺎ ﺟسده
الضنيل الضﺎمر كىنديلﺔ اؼبكوم ﺑعنﺎيﺔ اؼبﺘديل داﺋمﺎ من ﺟيﺐ السًتة ﺑنفس لوف راﺑطﺔ
العنق ككذلك السﺠﺎر الشهَت الذل كﺎف أايـ العز كوﺑيﺎ فﺎخرا فصﺎر األف من النوع احمللى
154
الردم الراﺋﺤﺔ الفظيعﺔ"...

ج) إعﺎنﺔ اإلﺟﺘمﺎعي
قﺎؿ دافيس  Davisأف فرادل عندىﺎ الرفﺎه النفسي كﺗداؿ على إرفﺎع إعﺎنﺔ ُب
ﺣيﺎهتﺎ .ك ىي دبعٍت نعيمﺔ ،أك مﺒﺎلﺔ ،أككفﺎءة ،أك معﺎكنﺔ من عقيلﺔ ،أك زكﺟﺔ ،أك زكج،
أك قرينﺔ ،أك أسرة ،أك صﺤﺎﺑﺔ ،أك زمَلء ،أك طﺒيﺐ ،أك صبعيﺔ خَتيﺔ 155.إف إعﺎنﺔ
ُّٓ نفس اؼبراﺟعٗٔ ،
ُْٓ نفس اؼبراﺟعَُ-ٗ ،
Malika Alia Rahayu, “Hubungan Pssychological Well-Being terhadap locus of Countrol pada
pernikahan dewasa dini”, (Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008), 18-19.
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اإلﺟﺘمﺎعيﺔ ﺗﺘكوف من أرﺑعﺔ أشكﺎؿ كىي إعﺎنﺔ العﺎطفيﺔ ،ك إعﺎنﺔ الزايدة ،ك إعﺎنﺔ
الوسيلﺔ ،ك إعﺎنﺔ اؼبعطيﺎت.
ح) ﺗقوًن من ذبريﺒﺔ اغبيﺎة
أف ﺗقوًن من ذبريﺒﺔ اغبيﺎة ﺗﺆﺛر على سكولوﺟي الرفﺎىيﺔ لكركؿ د .ريف .كﺎف
الﺘﺠريﺒﺎت ﺗلﺘهم من مﺘنوعﺔ دكر اغبيﺎة .كﺗقنيﺔ من ذبريﺒﺔ اغبيﺎة ىي مقﺎرنﺔ اإلﺟﺘمﺎعيﺔ،
ﺗدؿ مقﺎرنﺔ اإلﺟﺘمﺎعيﺔ على الشخص أف ﺗعلم ك ﺗدريﺐ نفسو ﺑطريقﺔ اؼبقﺎرنﺔ أم نفسو
ك سخص آخر .كﺗﺘﺠو ىذه اؼبقﺎرنﺔ عن الﺘﺜمُت اإلجيﺎيب ،أك أسليب ،أك احملﺎيد .لذلك،
مقﺎرنﺔ اإلﺟﺘمﺎعيﺔ ﺗوقف على معﺎيَت اؼبقﺎرنﺔ كىي شخص أك فرقﺔ اؼبراﺟعٍ .ب كﺟود
الﺘقدير ،كﺟود الﺘقدير على ﺗفﺎعل الرمزم الذم يقدـ نظريﺘو" ،يﺆﺛر موقف من سخص
آخر لنفسو" ،لذلك يعﺘقد اإلنسﺎف على نفسو مﺜل إنسﺎف آخر رأيو .مﺜل ﺣﺎًب راشيد:
"لكنهم مﺎ اف دخل ﺣﺎًب ﺣىت ىدا ضﺠيﺠهم كأخذكا يﺘﺎ ملونو ﺑفضوؿ كضيء من الرىﺒﺔ،
كﺎنوا يعرفوف أنو ((كودايان)) ،لكن ﺣﺎﺟزا صﺎرمﺎ طﺒيعيﺎ كﺎف دينعهم طبن رفع الكلفﺔ معو،
ﺣىت اف اكﺜر الركاد كقﺎﺣﺔ كؾبوان مل يكن ديلك اال معﺎملﺘو ابﺣًتاـ كاألسﺒﺎب كﺜَتة:
156
فﺎألسﺘﺎذ ﺣﺎًب رشيد صﺤفى معركؼ كرﺋيس ربرير ﺟريدة لو كَت"..
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الفصل الرابع
اخلالصة
أ -نتائج البحث
كﺟدت الﺒﺎﺣﺜﺔ ُب ىذه الركايﺔ
-1

-2

عنﺎصر الداخليىﺔ ُب الرايﺔ عمﺎرة يعقﺒيﺎىي
 اؼبوضوع الريسى ُب الركايﺔ ىي اغبﺐ ك الﺘفريق اغبﺒكﺔ اليت ﺟردت ىي اغبﺒكﺔ اؼبسﺘقيمﺔ األمكنﺔ ىي عمﺎرة يعقوﺑيﺎف ،كابر ،كمكﺘﺒﺔ الكﺒَت ،كﺟﺎمعﺔ القﺎىرة الشخصيﺔ األسﺎسيﺔ أك الشخصيﺔ احملوريﺔ ىي شخصيﺔ من ذكم اػبربةأف أﺣدااث كﺜَتة ُب الركايﺔ كفيهﺎ  :زكي ﺑك الدسوقى ،كطو الشﺎذىل،
كﺣﺎًب راشد ،ك اغبﺎج عزـ .كالشخصيﺔ الﺜﺎنيﺔ ىي اليت ﺗذكر ُب الركايﺔ
أﺣيﺎان أك مرات ُب مراﺣل الركايﺔ القصَتة كدكلﺖ ،كﺑﺜينﺔ ،ك مداـ
كريسﺘُت ذيقوالس ،كاﺑسخركف ،كرابب ،كالشﺎذىل ،الشيخ الشﺎكر،
كالشيخ ﺑَلؿ ،ك رضول اﺑو العَل ،كفيفي ،كطَلؿ ،كملك ،كسعﺎد،
ككمﺎؿ ،الشيخ الﺜمﺎف ،كإدريس ،ك عﺒده.
صورة الرفﺎه النفسي ُب الرايﺔ عمﺎرة يعقﺒيﺎف ﺗدؿ ﺑسﺘﺖ مقﺎيس نفيﺔ من
األشخﺎص فيهﺎ ىي زكي ﺑك ،كطو الشﺎذىل ،ك ﺑﺜينﺔ ،كﺣﺎًب راسد ،ك عزاـ.
كالرفﺎه النفسي ﺑينهم ﺗدؿ دبقﺒل الذات ،كالعَلقﺔ اإلجيﺎﺑيﺔ مع اآلخرين،
كاإلسﺘقَلليﺔ ،كالﺘمكُت من الﺒيﺌﺔ ،كاؽبدؼ عن اغبيﺎة كالنمو الشخصي
ﺑينهم.
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ادلالحق

النﺘﺎﺋﺞ من اؼبقﺎﺑلﺔ ﺑُت الﺒﺎﺣﺜﺔ ك عَلء األسواىن (ﺗويًتُٓ ،مﺎيو )َُِٔ ـ.
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