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 ىذا البحث اعبامعي اىدل

 إىل الوالدم الكرديُت عرؼ بفضلهما،

 إىل إخوٌب كأخواين ككل أخرل العائلة،

 إىل كل أصدقائي احملبوبُت
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 كلمة الشكر

 

اغبمد هلل رب العاؼبُت الذل خلق اإلنساف ُب أحسن التقوًن ك الذل علم ابلقلم، 
الفاتح ؼبا أغلق كاػباًب ؼبا سبق علم اإلنساف مامل يعلم، كصلى هللا على سيدان دمحم 

 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 
اـ فرحها كسعادهتا العظيم على ىذا األمر. كتريد الباحثة اف تقدـ كلمة الشكر كاألحًت 
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 اإلسَلمية اغبكومية دبالنج

 فضيلة الدكتورة إستعادة اؼباجستَت كعميدة كلية العلـو اإلنسانية -2
 فضيلة الدكتور فيصل اؼباجستَت كرئيس قسم اللغة العربية كادهبا -3
 الدكتور كلداان كركاديناات اؼباجستَت كمشرؼ ُب كتابة حبث اعبامعيفضيلة  -4
 صبيع اؼبعلمُت الكرماء جبامعة مالك إبراىيم اإلسَلمية اغبكومية دبالنج -5

عسى هللا جيز هبم جزاء حسنا، كاسأؿ هللا اف جيعل ىذا البحث اعبامعي انفعا 
 للباحثة كسائر القارئُت. آمُت.
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. الرفاه النفسي يف الرواية عمارة يعقوبيان لعالء األسواىن )دراسة 6102سجة احلذق. 
لكرل د. ريف(. البحث اجلامعي. قسم  "well being"حتليلية سيكولوجية على نظرية 

اللغة العربية وأدهبا. كلية العلوم اإلنسانية. جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
 ادلشرف: الدكتور ولداان وركاديناات، ادلاجستري. مبالنج

 : الرفاه، األدب اإلنساين، الركاية عمارة يعقوبيافالكلمات الريئسية
ىو اقبح كاتب ركائي على اإلطَلؽ. كقد قارف بعض النقد األسواين عَلء 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 

صبح إرىابيا. حياكؿ ىذا البحث إلكتشاؼ عن صورة الرفاه كتقدـ إجابة على السؤاؿ كيف ت
 ( على نظرية لكاركؿ د. ريف.ََُِِب الركاية عمارة يعقوبياف )

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.
ة ُب الراية عمارة يعقبياىي، اؼبوضوع النتائج البحث ىي األكؿ، عناصر الداخليى

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 

ـ. كالثاين، صورة الرفاه النفسي ُب الراية الدسوقى، كطو الشاذىل، كحاًب راشد، ك اغباج عز 
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، 

 شخصي بينهم. كالنمو ال كاإلستقَللية، كالتمكُت من البيئة، كاؽبدؼ عن اغبياة
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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

 
 خلفية البحث - أ

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 

كما قاؿ منظر، "أف األدب ىو الشعر الوصفي كىو اف يكوف نقد أديب ك اتريخ األدب.  
الشعر ىو الكَلـ الفصيح اؼبوزكف اؼبقفى اؼبعرب غالبا عن صور اػبياؿ  ُك النثر الفٍت.

ك النثر  ما ليس مرتبطة بوزف كال قافية،  ك ىو يصور ما انتجو العقل اإلنساين  البديع،
 ه لذة اـ ال حيدثها.من أنواع اؼبعرفة، سواء أحدث ُب نفسك أثناء قرائتو أك ظباعو ىذ

النثر يتكوف  عن خطابة، ك ترسل، كاحتجاج، ك حديث ك قصة، ك أقصوصة، 
. أف الركاية فن أديب ك ىي سرد نثرم طويل تصف شخصيات خيالية كأحداث ِك ركاية

على شكل قصة متسلسلة، كما أهنا أكرب األجناس القصصية من حيث اغبجم كتعدد 
ية حكاية تعتمد السرد دبا فيو من كصف كحوار الشخصيات كتنوع األحداث كالركا

 كصراع بُت الشخصيات كما ينطوم عليو ذلك من أتـز كجدؿ كتغذيو األحداث.

ُب معظمها، على التفكَت ُب  الركاايت قصصنا شائقة تساعد القارئ تيقٌدـ
كاالجتماعية أك الفلسفية، كما حيث بعضها على اإلصَلح، كيهتم  القضااي األخَلقية

معلومات عن موضوعات غَت مألوفة، كتكشف جوىىر اؼبألوؼ.  ا اآلخر بتقدًنبعضه
الركاية  ىي الوسائل اليت حياكؿ هبا األديب نقل فكرات كعاطفة معا اىل قارئيو أك سامعو، 

                                                           
 .ٖق(،  َُْٓرايض: اؼبملكة العربية السعودية، األدب العريب كاترخيو، )عبد العزيز،   ُ
 .ِّٖ(، ُْٔٗالقاىرة: مكتبة النهضة اؼبصرية، اصوؿ النقد األدىب، ، )اضبد شيب،   ِ
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ك كانت فيها تدًن عن ذبربة األديب، كقاؿ حسُت أف الركاية ىي الرسم حياة كتتكوف 
 ّاإلذباىية، ك األمنية، كاإلنفعالية، ك الشخصية، ك الذاتيةعن ظاىرة العرفية ك العقلية، ك 

 ْمن اإلنساف.

اليت ربدث ك ترسم حياة اإلنساف ىي  ك اؼبنازعة من الركاايت اؼبشهورة الركاية
ىذه الركاية من الركاية اؼبوقوفة ألف تعكس عن  الركاية عمارة يعقوبياف لعَلء األسواىن

ربكي عن تنوع صورة اؼبشاكل اإلجتماعية اليت كقعت ُب  اؼبهموكس ك اعبنوف مصر. فيها
اؼبصر )القرف العشركف( ابستخداـ كسيلة اػبياؿ. خلفية من قبل سكاف عمارة يعقوبياف،  
كاف ىذه الركاية تفتح اعُت العامل من اإلكبطاط اإلجتماعي، كالسياسة، كالدين ُب 

اؾ أيضا أربعة اؼبشاكل ليس إال من العناصر اعبوىرية فقد، لكن ىنفيها اؼبصر. 
االجتماعية الذم اليزاؿ ؿبركمة كالتفريق، ك اللوطي، كاغبراكة اإلسَلمية الراديكلية، 

 لذالك ىي الركاية اعبدلية اؼبناظرة اؼبنازعة اػبَلفة ُب مصر. كاإلختَلس.

تتضمن "عمارة يعقبياف" ُب ؾبملها أربعة قصص مرتبطة بشبكة عَلقات يديرىا 
قصة زكي بك الدسوقي بطل الركاية بتقنية عالية كىذه القصص ىي:  -الكاتب-الراكم

، ك قصة طو الشاذيل كخطيبتو بثينة السيد ككَلمها كاػبيط الذم يربط أجزاء الركاية كلها
يسكن سطح العمارة، ىذه من شكل التفاعل اؼبوجود ُب الركاية ىو الصراع بُت سكاف 

الشاذيل ىو كلد البواب كتغَت حياتو عند  والشقة، ككل منهم من العائَلت الضعيفة، فط
ما انضم إىل انشطي صباعة إسَلمية، ىي اغبركة اإلسَلمية "منظمة رادكلية تلتـز 
أعضاءىا، كقصة الصحفي اؼبشهور حاًب رشيد الشاذ جنسيا مع صديقة العسكرم ُب 

كات األمن اؼبركزم عبد ربو الصعيدم، كقصة اؼبليونَت اغباج دمحم عزاـ صاحب الشر 

                                                           
 .ٕ(، َُٗٗ)بَتكت، دكف الطبع،  ادب العرب ُب عصر اعباىلية،حسُت ح. حسن،   ّ

4
Iswanto, Penelitian sastra dalam Presfektif Strukturalisme Genetik, في Metodelogi Penelitian 

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 
 5جابر.

ـ. كالده  ُٕٓٗمايو  ِٔعَلء األسواين ىو اديب مصرم،  كلد عَلء ُب 
ـ، حيث كاف كاتبا، ركائيا َُٓٗأسواف إىل القاىرة عاـ عباس األسواين، جاء من 

اليوسف ربت عنواف أسوانيات، كحصل عاـ كؿباكاي، ككاف يكتب مقاالت ُب ركز 
 ك كالفرنسية االقبليزية يتحدث 6ـ على جائزة الدكلة التقدرية للركاية كاالدب. ُِٕٗ

 7األسبانية

ظاىرة فريدة ُب األدب العريب اغبديث. فهو اقبح كاتب  وإف عَلء األسواين ى
م قبيب ؿبفوظ، ألنو  ركائي على اإلطَلؽ. كقد قارف بعض النقد األسواين ابألديب العظي

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  

َت كاحد من أىم طبسُت ركائينا ُب العامل، كقوؿ عبد هللا سجليفكيف تصبح إرىابيا. أنو 
(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 

translated into over 23 different languages."
8
 

ركاية عمارة يعقوبياف من حيث الذلك، تصور حياة اؼبصريوف ُب  الرغم من علىك 
اغبياة اليت تفريق، ك اللوطي، كاغبراكة اإلسَلمية الراديكلية، كاإلختَلس. ك ىناؾ اىداؼ 

قدرة الفرد على العيش بطريقة طبيعية "ربقيق الذات" ك الرفاه ىي  .الرفاهربدث فيها 

                                                           
 نفس اؼبراجع  ٓ

6
 http://ar.m.wikipedia.org/wiki/ (15 Mei 2016) 

 ـ. َُِٔمايو  ُٓمالنج،  اؼبقابلة،عَلء األسواين،  ٕ
8
 Abdallah Schleifer. The Muslim 500: The 500 Most Influential Muslims. )2011, 

Jordan: The Royal Islamic Strategic Studies Center(. 135 

http://ar.m.wikipedia.org/wiki/
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يسعى كل إنساف لتحقيق ذاتو كي ك . "القدرة على ربقيق األىداؼ كاإلقباز ُب اغبياة"
يصل إىل السعادة كاألماف. لكنها مهمة ليست بسهلة، كربتاج إىل الكثَت من اعبهد 

مسعاه الطويل لتحقيق ذاتو، حيتاج كل شخص إىل قونل نفسية كقدرة على كالوقت. ُب 
ربميو حُت يصادؼ خيبات األمل كتزكده ابلطاقة ُب غبظة الضعف. ىذه  اؼبثابرة
 تتمثل ابلرفاه النفسي. القول

.ؿ د. ريفك لكر   "”Psychologycal Well-Beingالرفاه النفسي ىذا يربط على ك  

وف عن قباح الشخص ُب أىداؼ حياتو، ك كيف ىو يستخدـ تتك قالت ريف أف الرفاه
ك كرم يل ـ. ؾ (Carol D. Ryff)ؿ د. ريف ك قوتو ك تضامنو  ُب اغبياة. لقد بُت كر 

(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 lives
9
". 

ستة أبعاد أك مفاىيم ك ( بناء نظراي للرفاه النفسي يشتمل على ُٖٗٗكقدمت ريف )
 positive relations“ ، كالعَلقة اإلجيابية مع اآلخرين”self-acceptance“ تقبل الذاتىي: 

with others” كاإلستقَللية ،“autonomy”كالتمكُت من البيئة ، “environmental 

mastery” كاؽبدؼ عن اغبياة ،“purpose in life”كالنمو الشخصي ،“personal 

growth”.10 

اإلنساين عندما يكوف الفرد قادار على ربقيق اىدافو الرفاه بناء على ذلك، 
 منوخر، آلافرد  من عنو خيتلفوالتعبير الرفاه  الشعورك .الشخصية كاالجتماعية كربقيق

رد ػف مندر السعادة تتباين مصا كما ، ىخرأل يةعمر مرحلة منو، ىخرألافة ثقا

                                                           
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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ُب الركاية عمارة يعقوبياف لعَلء  الرفاه النفسيزبتار أف ربليل ابحثة  خر. لذلك،آلا
 على نظرية كركؿ د. ريف. األسواىن

 
 أسئلة البحث  - ب

بناء األمور السابقة ُب خلفية البحث، ذبد الباحثة مشاكل ُب الركاية عمارة 
 يعقوبياف، ك تلك األمور ما يلي:

 ُب الركاية عمارة يعقوبياف لعَلء األسواىن؟ما العناصر الداخلية  .ُ
ُب الركاية عمارة يعقوبياف   "”Psychologycal Well-Beingالرفاه النفسي  كيف .ِ

 لعَلء األسواىن؟

 
 أهدلف البحث - ج

مناسبة أبسئلة البحث فيما سبق، فاألىداؼ اليت تريدىا الباحثة أف تعرفها، 
 كىي:

 ُب الركاية عمارة يعقوبياف لعَلء األسواىنؼبعرفة العناصر الداخلية  -ُ
ُب الركاية عمارة يعقوبياف  "”Psychologycal Well-Beingؼبعرفة صورة الرفاه النفسي  -ِ

 لعَلء األسواىن.
 

 حدود البحث - د

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 
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ُب الركاية عمارة يعقوبياف   "”Psychologycal Well-Beingلتحقيق الرفاه الرفاه النفسي 
 لعَلء األسواىن.

 
 فوائد البحث - ذ

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:

 الفائدة النظرية -1
 ُ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. -

 الفائدة التطبقية -2
 ترقية معرفة اللغة العربية بعلم األدب كربليلو -
 عن بعض كيفية األدب ك التحليل األديبزايدة اؼبعارؼ  -
                                                                                         توسيع فهم  -

 الطَلب عن األدب العريب
 مساعد الطَلب ُب تطور األدب العريب -

 
 الدراسة السابقة - ه

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 
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اليت تبحث  ك البحوث الناحية الًتكبية،  كالسكولوجية، كاإلجتماعية أك غَتىا.  اؼبقاالت
 ء األسواىن ابلتحليل اإلجتماعية، منها:عن الركاية عمارة يعقوبياف لعَل

ك الطبعة  (Lorraine Adams)( للورين أدـ ََِٔ)Those Who Dwell Therein  ( أ
لورين أدـ ُب مقالةه أف عَلء األسواين ىو تستطيع قد نقد. New York Themesىي

  11أف ربدث  عن كيفية اجملتماع ُب مصر، اػباص تصور ُب زماـ األمر.
 SaadEddin)( لسعد عيد إبراىيم ََِٗ)   Egypt‟s Tortured Present   ( ب

Ibrahim،)  ىي لطبعة اكWashington Post Newsweek Interactive   ينقدفيها ،
من حيث  عن اجملتماع ُب مصر عَلء األسواىن، كيف يصور لعَلء األسواىنركاايت 

 12سياسية ك يقارنو بنجيب ؿبفوظ. 
 Samiah)سامعة ؿبريزل( ََُِ) Egypt‟s Culture Wars: Politics and Practice ( ت

Meherez) بعد  ، حبثت سامعة من حيث علقة بُت ثقافة ُب مصر ك عمارة يعقبياف
 13إستعمارية.

البحث عن الدراسة التحليلية ُب الركاية عمارة يعقوبياف لعَلء األسواىن من حيث  ( ث
اىرة الذي ػالقكسط عن عالم اف يقدمها الرؤية التي أراد الكاتب التشكيل الفٍت ك 

، ابؼبوضوع الفاعوريين صبحي عواللدكتور رة المجتمع المصري يعكس صو
ركاية  الكاتب ؿ. ك قدـ يان  والتشكييعقوبؿ عمارة والتشكيعمارة يعقوبياف الرؤية 

في وسط سليماف بلشا رع شاالموجودة فعَل في يعقوبياف" ارة ػة "عمػواقعي
الرواية عن الحراك السياسي ، من خَلؿ شخصيات بػالقاىرة وقد كشف الكات

اطن الفساد ، كبُت موالمجتمع المصريػل، عي داخجتماواالقتصادي واال

                                                           
11  Lorraine Adams, “Those Who Dwell Therein”, New York Times, (Amerika, 2006) 

27/8/2016. 

12
 SaadEddin Ibrahim, "Egypt‟s Tortured Present", (Amerika, Washingtonpost.Newsweek 

Interactive, LLC, 2010, no, 148)  http://www.jstor.org/stable/30048017 (5 2016 يناير) 
13

 Samiah Meherez, Egypt‟s Culture Wars: Politics and Practice, (Cairo: The American 

University in Cairo Press, 2010)  

http://www.jstor.org/publisher/wpni
http://www.jstor.org/publisher/wpni
http://www.jstor.org/stable/30048017
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ة كبَتأة جبر -كشف الكاتبو، ذهالحياةػىصل تصيب مفاالتي ؿ والخراب والخل
بلغة صبيلة از والتطرف الديني بتزات الجنس والفساد والرشوة واالتلبوعن -

يتو رواـ قدين اسوالكاتب األاف ى ػة إلػالدراسخلصت واقعية. وبتسجلية ة ومبلشر
راجم  تة التسجيلية الذي ػار الواقعيػإلى تيجديد فنية  عالية أعادنا فيها من بتقنية 
قد الكاتب عبر البنية السردية ثة كالحداما بعد وثة ر الحداتياة ظل سيطرفي كثَتا 
طبقات الشعب ، نديثلوددين ػالشخوص في المكان والزمان المحمن ًا كبَتعددًا 

خرين ض اآلنقاى أػوا علكربوا ونشأالمهمشين الفقراء واألغنياء الجدد الذين ، فةكا
 14الوطن.لح مصاالفقراء المسحوقين ومن 

 Agents in Translation: Bridging Gaps orالبحث األخرل ابؼبوضوع  ( ج

Consolidating Stereotypes-The Case of the English and French Translations of 

 Alaa Al-Aswany‟s The Yacoubian Building ألكتوماف بوتريغ 2112ُب السنة،
(Ottman Boutrig)  ك حبث من حيث علم الًتصبة، تبحث فيو أف تؤثر عادة كاتب

  15ليكتب الركاية ك تؤثر عادة مفسر ليفسر الركاية.
البحث لنور الفريد ُب شعبة اللغة العربية كأدهبا، جبامعة سوانف كاليجاكا اإلسَلمية  ( ح

ابؼبوضوع الركاية"عمارة يعقوبياف" لعَلء  َُِّجوكجاكرات ُب الساعة -اغبكومية
ألسواىن )دراسة ربليلية اجتماعية ادبية(. كجدت الباحثة بعد أف حللت ركاية " ا

عمارة يعقوبياف" لعَلء األسواىن ابستخداـ نظرية علم اإلجتماع من األدب، فإنو 
ديكن اإلستنتاج أف ىذه الركاية ىو التعرض الفٍت من حيث اؼبثاكل التجربية ك 

صة، كىي تتعلق ابغبياة اإلجتماعية اإلجتماع، من حيث أف كل حياة مضشاكل خا
 16ُب مصر.

                                                           

 
14

-َُٗ(، َُِِ،  جامعة دمشق"، )البحث، دمشق، الرؤية ؿ عمارة يعقوبيان  والتشكي، " الدكتور عوني صبحي الفاعوري  
ُّٕ 

15
 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. 
16

عية ادبية("، )البحث، جوكجاكرات، جامعة سوانف كاليجاكا نور الفريد، " الركاية"عمارة يعقوبياف" لعَلء األسواىن )دراسة ربليلية اجتما  
 .ٓ(، َُِّاإلسَلمية اغبكومية، 
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ابؼبوضوع صورة اؼبشكلة  ََُِالسنة -البحث لعُت خَتين ُب جامعة إندكنيسيا ( خ
اإلجتماعية ُب الركاية عمارة يعقوبياف لعَلء األسواىن، فيها تبحث عن عناصر 
ا الداخلية ُب الركاية ك صورة اؼبشكلة اإلجتماعية فيها. ك نتائج التحليل ُب ىذ

البحث، أف الركاية ليس إال من العناصر اعبوىرية فقد، لكن ىناؾ أيضا أربعة 
اؼبشاكل اإلجتماعية الذم اليزاؿ ؿبركمة، كا التفريق، كاللوطي، كاغبركة اإلسَلمية 

 17الراديكلية، كاإلختَلس الذم تتك من قبل استعراض علم اإلجتماع األدب.

الباحثة ربت اؼبوضوع األمن  تبحث كُب ىذه اؼبناسبة السعيدة أف البحث الذم
لعَلء األسواىن )دراسة ربليلية سكولوجية على نظرية  عمارة يعقوبيافك السَلـ ُب الركاية 

"well being" د. ريف(، لذلك مل يكن البحث حيلل هبذا النظرية. لكركؿ 

 
 منهج البحث - و
 نوعية البحث -1

منهج البحث الكيفي اما اؼبنهج الذم تستخدامها الباحثة ُب ىذا البحث ىو 
بشكل الوصفي يعٍت ال تقف الباحثة ُب ربلبل البياانت كنتيجة ربليلها تقرير تفريرا 

.  كذلك اؼبنهج الذم هبدؼ إىل صبع اغبقائق ك البياانت عن 18كصفيا ال كميا احصائيا
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 كافيا، ٍب الوصوؿ اىل تعميمات بشأف اؼبوقف أك الظاىرة 
موضوع الدراسة. كاؼبنهج البحث الكيفي ىو عمل البحث الذم مل يفضل األرقاـ كلكن 

  19تفاعل بُت مفهـو الباحثة التجريب.يفضل اػبَتة الباطنية اؼب
                                                           

17
 .X( َُِِعُت خَتين، "صورة اؼبشكلة اإلجتماعية ُب الركاية عمارة يعقوبياف لعَلء األسواىن"، )البحث، جاكرات، جامعة إندكنيسيا،    

18
 Kartini, Pengantar Metodelogi Sosial, (Bandung, Bandar Maju, 1996) 33 

  
19
 (َُِٔيناير  ِٓ)   .http://www.showthread.php?t>3589، اليسَت، "منهج البحث الكيفي 

http://www.showthread.php/?t%3e3589
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 مصادر البياانت -2

تكوف مصادر البيانت ُب ىذا البحث تتكوف من اؼبصادر الرئيسية ك اؼبصادر 
 الفرعية. فاؼبصدر الر ئيسي مأخوذ من الركاية  عمارة يعقوبياف لعَلء األسواىن

ة ك اؼبقاالت ، أما اؼبصادر الفرعية فمأخذ من الكتب األدبية ك السيكولوجيـ(ََِِ)
 فهي: اليت تتعلق هبذه الدراسة

 ابؼبوضوع:كركؿ د. ريف ل ؾبَلت (أ
- Happiness is everything، or is it? Explorations on the meaning of 

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

-  Status inequalities، perceived discrimination، and eudaimonic well-being: Do 

the challenges of minority life hone purpose and growth? Journal of Health & 

Social Behavior ـ. ََِّ سنة 

- Flourishing under fire: Resilience as a prototype of challenged thriving. In C. 

L. M. Keyes & J. Haidt (Eds.)، Flourishing: Positive psychology and the life 

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

psychotherapy research. Psychotherapy & Psychosomatics،  ـ ُٔٗٗسنة 

- Best news yet on the six-factor model of well-being. Social Science Research، 

 ـ ََِٔسنة 

  ، ثو البح (أ
عُت خَتين ابؼبوضوع "صورة اؼبشكلة اإلجتماعية ُب الركاية عمارة يعقوبياف البحث ل -

 ـَُِِلعَلء األسواىن"،  جاكرات، جامعة إندكنيسيا، 
البحث لنور الفريد ُب شعبة اللغة العربية كأدهبا، جبامعة سوانف كاليجاكا اإلسَلمية  -

ابؼبوضوع الركاية"عمارة يعقوبياف" لعَلء  ـَُِّ عاـجوكجاكرات ُب -اغبكومية
 األسواىن )دراسة ربليلية اجتماعية ادبية(.
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ؿ والتشكي، ابؼبوضوع عمارة يعقوبياف الرؤية الفاعوريين صبحي عوكتور البحث لد  -
 .َُُِِب سنة  ؿيعقوبيان  والتشكيعمارة 

 طريقة صبع البياانت -3

البحث تستخدـ نوع البحث الكيفي ألف  ُب أمي سعادة اف 20قاؿ أريكنطو
تكوف الطريقة اؼبستخدمة ُب ىذا  21اؼبصادر البياانت تتكوف من الكلمات ك الكتابيات.

 ك، فهي البحث عن اغبقائق اؼبقتسبة من الكتب ك اؼبقابلة البحث ىي الطريقة الواثئقية
 . اؼبقابلة كت َلاجمل كاعبرائد 

 ربليل البياانت خطوات -4

( أف مصادر البياانت الرئيسية ُب البحث الكيفي Loftland)قالت لوفت لند 
. 22تتكوف من الكلمة ك العمل كما زاد من البياانت اليت تتكوف من الكتب ك الواثئق

 البياانت اليت ؽبا اػبطوات منها:كطريقة التحليل 

تقرأ كربلل الباحثة من مصادر البياانت ابلتكرار لفهم تركيبا ك معناىا، ٍب هتُت  ( أ
 العَلمة ُب البياانت اؼبعينة.

 زبصص الباحثة البياانت من حيث اؼبسائل احمللل. ( ب
ء لعَل عمارة يعقوبيافُب الركاية  الرفاهتقسر الباحثة كل البياانت ليجد اؼبقياس  ( ت

-Psychologycal Well الرفاه النفسياألسواىن ابلتحليل السيكولوجية على نظرية 

Being”" د. ريف. لكركؿ 
 تستنتج البحث ( ث

  
                                                           

20
 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) 31 

21
كراء اضباب لسمَتة على ضوء النظرية السكولوجية لوجيو ألبرىيم ميلو. )البحث، مالنج، اعبامعة اإلسَلمية اغبكومية أمي سعلدة. ركاية    

 ماالنج.
22

 ِّ، صنفس اؼبراجعسورايين،   
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري 

 

 عالء األسواين ادلبحث األول: 

ـ. كالده  ُٕٓٗمايو  ِٔعَلء األسواين ىو اديب مصرم،  كلد عَلء ُب 
ـ، حيث كاف كاتبا، ركائيا َُٓٗأسواف إىل القاىرة عاـ عباس األسواين، جاء من 

كؿباكاي، ككاف يكتب مقاالت ُب ركز اليوسف ربت عنواف أسوانيات، كحصل عاـ 
 ك كالفرنسية االقبليزية يتحدث 23ـ على جائزة الدكلة التقدرية للركاية كاالدب. ُِٕٗ

 24األسبانية

 مدرسة ُب األساسي تعليمو أًب كطبيب األسناف ك ركائيأف عَلء األسواين 
 ـ،َُٖٗعاـ القاىرة جامعة من األسناف طب بكالوريوس ك ابلقاىرة، الفرنسية الليسيو

 ُب األسباين األدب درس ك ـ،ُٖٓٗشيكاجو إلينوم جامعة األسناف طب ماجستَت ك
 اؼبقاؿ كتب ابلقاىرة، اكتوبر ضاحية ُب اػباصة عيادتو ُب الطب ديارس ك مدريد،
"  بعنواف األديب للنقد أسبوعيا عمودا كتب اؼبصرية، الدكرايت معظم ُب كالركاية كالقصة

 ُب الثقافية الصفحة عن مسئوال أصبح ٍب اؼبصرية" الشعب" جريدة ُب"  اعًتاضية صبلة
  25.اعبريدة نفس

 ك أعواـ، مدل على اؼبصرية الناصرم العريب جريدة ُب شهراي سياسيا مقاال كتب
 الشركؽ جريدة ُب أسبوعيا مقاال ك اؼبستقلة، اؼبصرية الدستور جريدة ُب أسبوعيا عمودا

 ًب عندما. ـَُِْ عاـ حىت اؼبصرية اليـو اؼبصرم جريدة ُب أسبوعيا مقاال ك اؼبصرية،
                                                           

23
 http://ar.m.wikipedia.org/wiki/ (15 Mei 2016) 

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

http://ar.m.wikipedia.org/wiki/
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 العاؼبية الصحف كربايت ُب مًتصبة مقاالتو معظم نشر أعيد مصر، ُب مقاالتو نشر منع
  26.األسربسوكغَتىا-اإلندبندنت–اعباردايف–الباييس–ليموند – اتديز النيويورؾ)  مثل

 العاؼبية الصحف معو تتعاقد. اتديز نيويورؾ جريدة ُب عاـ ؼبدة شهراي مقاال ككتب
 االكنريفاتَت-بريطانيا ُب اتديز الفاينانشاؿ – الريبوبليكا) مثل فيها تنشر مقاالت لكتابة

 اؼبتميزة االدبية األعماؿ ؼبناقشة ُٖٗٗ عاـ  منذ أسبوعيا أدبيا صالوان يقيم(. فرنسا ُب
 ىذا لعب كقد كالسياسية كالثقافية  اإلجتماعية اؼبصرم اجملتمع قضااي حوؿ حوار كإقامة

 مواىب عدة تقدًن ُب الصالوف ساىم ،كما اؼبصرية للثورة اإلعداد ُب مهما دكرا الصالوف
 كاإلنتماءات األعمارك  األطياؼ صبيع من لقرائو ملتقى كىو االدبية، للساحة شابة

 27.السياسة

 

 الرواية وعناصرها ادلبحث الثاين:

ولكن الطول ليس وحدىا ، أكبر أنواع القصص من حيث طولهاىي الرواية 
أي أن لها بعدا ، فالرواية تمثل عنصرا وبيئة،ىو يميز الرواية عن القصة أو األقصوصة 

، اتسع البعد الزمني بل ربما، زمنيا من المألوف أن يكون زمانها طويَل ممتدا
الرواية لغة من مادة )روى( الحديث  ِٖفاستغرق عمر البطل أو أعمار أجيال متتابعة.

والراوي: راوي الحديث أو ، وجمعو رواةاك، وىو ر، حملو ونقلو، والشعر رواية
ء وىنا ”التا، ومن كثرت روايتو، حاملو. والراوية:مؤنث الراوي، ناقلو، الشعر

                                                           
 نفس اؼبراجع  ِٔ
 نفس اؼبراجع ِٕ
 .ّٖ-ّٗ(، ُِٗٗ)دكف اؼبطبع: دكف الطبع، دراسة ُب النثر العريب اغبديث،  مصطفى ىدارة،  ِٖ
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والرواية اصطَلحا ىي قصة طويلة تعني  ِٗة بمعنى القصة الطويلة.للمبالغة“ والراوي
 َّومن أنواعها السياسية والتاريخية والنفسية.، موضوعا من موضوعات اإلنسانية

والرواية تتناول مشاكل الحياة ومواقف اإلنسان منها في ظل التطور 
الحضاري السريع الذي شهده المجتمع اإلنساني خَلل ىذا القرن. لقد شهدت 

وائل القرن العشرين محاوالت بسيطة في كتابة الرواية العربية عالجت موضوعات أ
تاريخية واجتماعية ئ وتعليمو ثم تبعت ذلك محاوالتً وعاطفية بأسلوب تقريري 

منها رواية ”زينب“ سنة ،مباشر توخت تسلية القار فنية جادة في كتابة الرواية
 -رواية ، للدكتور طو حسين الكروان“ء رواية ”دعا، م لمحمد حسين ىيكلُُْٗ

تأليف ابراىيم عبد القادر  -إبراىيم الكاتب-رواية ، لعباس محمود العقاد -سارة
للقاص العراقي محمود أحمد السيد التي  -جَلل خالد-المازني. كما تعد  رواية 

م من أولى المحاوالت الناجحة في كتابة الرواية الفنية في  ُِٖٗأصدرىا عام 
 ُّلمشاري محمد الهيري. -بلسيان-ورواية ، العراق

شهد العالم العربي أقساما عديدة من الرواية من حيث مضمونها على ىذا 
 فهي عبارة عن:، األساس تجدر اإلشارة إلى أقسام الرواية

 الرواية التحليلية -1

حتى يكاد يطغي على بقية ، الرواية التحليلية ىي التي يبرز فيها جانب التحليل النفسي
حيث يتصور جانب التحليل ،كاألحداث والشخصيات والحوار، عناصر ىا الروائية

النفسي للبطل وحشد كل ما يمكن من ىذا التحليل ويعين عليو من معرفة ماضي ىذا 
و ما ضج بو عالمو النفسي من صراعات. البطل وبيئتو وما تكون لديو من عقد أ

                                                           
 : مادة ركل.ُ، جه(ُِْٔلطابعة كالنشر، )طهران: مؤسسةالصادق معجم الوسط،  عبد القاىر إبراىيم مصطفي،  ِٗ
 .ُِٖ(، ُٖٔٗ، )بَتكت: دار اؼبَلبُت، قاموس اؼبصطلت اللغة ك األدبيةإميل يعقب ك بساـ بركة،   َّ

 
31
 (َُِٔيناير  ُِ)    www.wikipedia.org موقع 

http://www.wikipedia.org/
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يمثل ىذا اللون باتفاق النقاد والباحثين رواية ” ثريا ” لعيسي عبيد و“رجب كِّ
 ّّأفندي“ لمحمود تيمور  و“أديب“لطو حسين.

 ركاية التجربة الذاتية  -2

يصيغها في قالب ، في ىذا النوع يتخذ األديب من حيلتو وما صادف مادة أدبية
العناصر األساسية للفن الروائي.يمثل ىذا النوع  إبراىيم الكاتب روائي معتمدا على 

المجهول ء والندا، وعصفور من الشرق   لتوفيق الحكيم، سارة  للعقاد، للمازني
 ّْلمحمود تيمور.

 رواية الطبقة االجتماعية -3

، من فقر وعادات سلبية، التي تهتم بقضايا المجتمع، يعني بها الرواية االجتماعية
ويعتمد في ذلك على جعل ، ب عَلجها وتقديم الحلول الناجعة لهايحاول الكات

األحداث والشخصيات محل اىتمامو والتغلغل داخل الطبقات المختلفة المتعددة 
وتصوير كل التناقضات وتقديمها. يمثل ىذا النوع ”حوا بَل آدم“ لمحمود طاىر 

 ّٓف.الكروان“ لطو حسيء و“دعا، الشين

 الرواية الذىنية -4

ويريد أن يؤمن بها ، يؤمن بها، لرواية التي يقدم بها المؤلف فكرة  ذىنيةويقصد بها ا
تكون ىذه الفكرة الذىنية ىي مغزاه ومضمونو ، فيعبر عنها في قالب روائي، اآلخرون

                                                           
 .ُُُـ. ُّٖٗ)القتهرة: دار اؼبعارؼ،  األدب القصصى ك اؼبسرحى ُب مصرل،أضبد ىيكل،   ِّ
 .َِ(، ََِٗ)دكف اؼبطبع: دكف الطبع، الركاية اعبديدة،، نادر أحمد عبد الخالق  ّّ
 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.

 الرواية التاريخية -5

ويكون ، ىي الرواية التي  تتخذ مادتها األساسية من التاريخ «إما أن تقصد إلى تعليمو
وىذه ىي الرواية التاريخية ، إلساغتو وتحسين عرضو، صبو في القالب الروائي

الماضي وتمجيده ويكون عرض التاريخ في قالب ء وإما أن تقصد إلى إحيا، التعليمية
وىذه الرواية التاريخية ، أو تعبيرا عن أحساس وطني، ف قوميخدمة لهد، روائي

العمل الذي يمثل نوعا من الرواية التاريخية التعليمية فهو ”إبنة المملوك“  ّٕالقومية.
والعمل الذي يمثل بداية الرواية التاريخية القومية فهو“ ، لمحمد فريد أبي حديد

 عبث األقدار ”لنجيب محفوظ“.

 رفيةرواية التسلية والت -6

وتعود نشأة ىذا التيار إلى ، رغبات الجماىير وأذواقهمء قد اتجهت إلى مجرد إرضا
حد كبير إلى سياسة المحتلين في البلدان العربية. ومن روايات التسلية والترفية يمكن 

 “ لخليل كامل.ءاإلشارة إلي الرواية ”ذات الخدر“ لسعيد البستاني  و ”مظالم اآلبا

 الرواية التعليمية -7

يبدو من اسم ىذا النوع من الرواية أن الطابع التعليمي فيها أىم من الطابع الفني.  كما
وكتاب ”تلخيص ، يعتبر رواية ”مغامرات تليماك“ التي ترجمها من األدب الغربي

 األبريز“ لرفاعة طهطاوي.

                                                           
 ُِنفس اؼبراجع،   ّٔ
 ِِنفس اؼبراجع،   ّٕ
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للركاية عناصر ذكرىا األدابء كسوؼ نقـو ببياف أمهها كمدل أمهية كل كاحدة 
الشخصيات، كاللغة كاغبوار، كاغببكة كالبناء، كالزماف ، ك الفكرة ناصر ىي:منها، كىذه الع

كجبانب ىذه العناصر شركط كضعها العلماء كاألدابء يبينوف هبا القصة الفنية  ّٖكاؼبكاف.
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 

 اشران.تظهر فيها اؼبوعظة أك اغبكمة ظهوران مب

 الفكرة -1

 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.
جودة من أكؿ القصة كتستمر لتكتمل ُب آخر الكتاب فَل يكفي أف تكوف مو  -

 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  -

ت(. أجزائها كتكوف ؾبسدة كىي اليت تظهر ُب حادثة القصة )عبداؼبؤمن: ؿباضرا
كاغبادثة ىي ؾبموعة الوقائع اعبزئية اؼبرتبطة كاؼبنتظمة على كبو خاص لتؤدم إىل إبراز 
الفكرة اليت يريدىا الكاتب، كجيب على الكاتب أف يسوقها بطريقة فنية مشٌوقة ربث 

 (.َُالقارئ على متابعتها كالتطٌلع إىل هنايتها )آماؿ دمحم عبد القادر: 
 
 

                                                           
 .   ُّ(، ََِٗميدغرم: جامعة ميدغرم، ، )الركايػػػػػة العربيػػػػػةمركز التعٌلم عن بعد،   ّٖ
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 الشخصية -2

أىم العناصر التي تقوم بها القصة وفي الواقع أن حيوية الشخصية ىي من 
ألن وجود القصة تابع من شخصيات القصة. و ، القصة مرتبطة بوجود الشخصيات

وقد تكون ، «الشخصية ىي الكائن اإلنساني الذي يتحرك في سياق األحداث
ه من شخصية ءفيستخدم عندئذ كرمز يكشف عما ورا، الشخصية من الحيوان

كما في كليلو ودمنة والقصص التعليمية ، ىا العبرة والموعظةءف من وراإنسانية تهد
الشخصيات ُب اإلنتاج األديب كالركاية أك القصة تنقسو من انحية دكراى إىل   ّٗاألخرى.

ىي شخصية من ذكم اػبربة أف احملورية(  الشخصية )قسمُت: الشخصية األساسية 
ية الثانية ىي اليت تذكر ُب الركاية أحياان أك أحدااث كثَتة ُب الركاية أكالركاية، ك الشخص

 مرات ُب مراحل الركاية  القصَتة.

( أف التجٌسد خيلق الشخصيات، كىو عنصر ََِٗككقع مركز التعٌلم عن بعد ) 
مهم ألنو ىو الذم خيلق األثر ُب القارئ: ككلما كانت اؼبعلومات أكثر عن الشخصية ُب 

كثر. كىناؾ تنوٌع ُب الشخصيات حبيث يشَت إىل اإلقباز الركاية، كلما كاف تفاعلنا معها أ
 َْالفٍت الرائع للكاتب. فالشخصية تكوف:

 :الشخصيػػػة الناميػػػػة ( أ
كىي اليت تكوف مؤمنة برأم ٍب تغَت ىذا الرأم ُب آخر الركاية. أم اليت تغَت رأيها من 

كتطٌور. فهي شخصية النقيض إىل النقيض ُب الركاية كبعد ىذا حيصل فيها ربٌوؿ داخلي 
 تطورية ُب الركاية كال تقف عند حاؽبا ُب السابق أم بداية الركاية.

 :الشخصيػػػػة اؼبسٌطحػػػػة ( ب
ىي اليت تظهر بصفة كاحدة ُب كل الركاية أم أبف تكوف الشخصية غَت قابلة للتغيَت من 

 أكؿ الركاية إىل هنايتها.
                                                           

 ِٕ( َُٖٗ، )بيروت: دار الفكرعزيزة مريدة، القصة ك الركاية،   ّٗ
 ِّنفس اؼبراجع،   َْ
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 :الشخصيػػػػة اؼبرٌكبػػػػػػة ( ت
ر من صفة مرسومة من نواحي متعٌددة. كربلل الشخصية ُب الركاية ىي اليت فيها أكث

ابلنظر إىل: تطورىا النفسي من أكؿ الركاية إىل كصوؽبا إىل اغبالة اؼبميزة ؽبا ُب الركاية 
نفسها، ك تصرٌفاهتا اؼبماثلة كما قد تكوف ُب الواقع. كتكوف الشخصية مقنعة بتوافر ىذه 

 العناصر.

 اللغة كاغبوار -3

تصوير كل موقف ابللغة اليت تناسبو كتوازنو كتواكبو. أم تنويع األسلوب دبا ىو 
يتَلءـ مع كل اؼبواقف. كيَلحظ نقاد الركاية أف ىناؾ طرقان عدة يلجأ إليها الكاتب ُب 
نقل أحداث ركاتو أك حكايتو إىل قرائو منها طريقة السرد الذاٌب، الذم يتوىٌل فيها 

كينصب نفسو ركاين لألحداث كالوقائع اعبارية ُب الركاية أك  الكاتب مسئولية السرد بنفسو
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 

داث كالوقائع بنفسو بطريقة حيادية ذبعلو ُب صيغة الغيب، كىو أف حيكي الكاتب األح
 ُْ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 
 .ذات دكر متوٌسط 
 .ذات دكر رئيسي 

 
                                                           

 ّّنفس اؼبراجع،   ُْ
 نفس اؼبراجع  ِْ
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 اغببكػػػػػة كالبنػػػػػاء -4

ال تبٌت اغبوادث على الصدفة، ال بد أف يكوف ىناؾ حدث طبيعي ُب مكانو، ٍب 
تنمو األحداث ُب تَلحم. فاغببكة ىي الطريقة احملكمة ُب البناء، كالقصد من البناء ىو 

بطريقة متماسكة متتابعة ُب أماكنها اؼبناسبة حىت تبدك تنظيم اغبوادث كالشخصيات 
  43القصة كبناء يقـو على أسس ىندسية ؿبكمة ال عيب فيها.

 الزماف ك اؼبكاف -5

كمها مهماف جدان ُب الركاية ألف كل حادثة أك شخصية ال تتحرؾ ُب زماف أك 
رؾ مكاف معُت، كعلى الكاتب أف يصورىا على حسب الزماف كاؼبكاف اللذين تتح

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،  

 تثمر. كالعنصر الزماين فبا تقـو عليو الركاية كالشجرة تنفصل عن مغارسها فَل تظلل كال
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 

و لشيء ُب مكاف معُت. كما أف اغبدث ُب كثَت من األحياف يعيش كيتطٌور يعنيو، كتوقع
ُب مكاف كاحد ال يتحٌوؿ عنو، فقد ال يكوف ُب استصحابو ُب ركاية األحداث أم أمر، 
إال إذا كاف ؽبذا اؼبكاف طبيعة خاصة يتأثر هبا اغبدث هبا اغبدث كال يؤدم أتثَته ُب 

                                                           
 ّّنفس اؼبراجع،   ّْ
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كورة ىناؾ شركط كضعها العلماء كاألدابء يبينوف مكاف آخر. كجبانب ىذه العناصر اؼبذ 
 44هبا 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 
  اغبكمة ظهوران مباشران.أال تظهر فيها اؼبوعظة أك 
 

 علم األدب النفسيالثالث:  ادلبحث

لنفسي دب األاعلم دب .كألايستعمل ُب م لذالنفسي ىو علم دب األاعلم 
ليت ت االكنو نظرية من نظريادب. كألاعلم كلنفسي اتًتكب من علم م لذاليس علم 
أف جرب سعيد د يوسف ُب سعام صربذ ألستاكرأل ا دب.ألالباحثة ُب حبث اتستعمل 

ُب تعميق ؿ فعاَّككبَت دكر ؽبا دب، ألت اؼبتخصصة ُب ؾباالالنفسية ت اسارالدا
أف  حمللل لنص ما كالناقد اكلما يتمكن ع، كؼببدايتوخاىا ف ليت كااؼ األىدت كالدالالا

 45.لباطنةاتفاصل شخصيتو ع كؼببدامل اعوت يتوغل ُب ضبيميا

ك ؼبؤلف اىي: ، كؼبهمةت النفسي يتعلق على ثَلثة مشكَلأدب اسة رالدأف ا
  Austinقالت كلتأليف. ك اؼبؤلف اىل إكثر حبثو أسة رالدالكن ىذه رئ، كلقاك اليف لتأا

 : Nyomanُب  Renne Wellekك 

 

                                                           
 .ّْ-ّّنفس اؼبراجع،   ْْ

45
 (ِٔ :مكت، )ردالذباىاكاؼباىية دب األاسيكولوجيا ، جرب سعيدد سعار لدكتوا  
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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

 

راء ى بدادر  ببوؼ معقوم لذاؼبؤلف ُب عملو. ايل ىو ربصدب ألاتأليف ف كا
كولريد ف كايسمى بدراسة النفسي. كدب ألالذلك تأليف ، لسيكولوجيةالنفس. ا

Coullreedj  احد من يهتم هبذه الدراسة اىتماما حُت الف كتااب ظباه بسَتة أدبية كبُت
لك كذبعضها ببعض. كت تفاف شيئا مناؿ إيقوكلعلم. كالشعر افيو رأيو عن تفريقو بُت 

لعامل يعمل بعقلهو ، إذا أف اُب ربليل موضوعهماـ ؼبستخداؼبنهج ؼ اختَلاىل إيرجع 
 لشاعر يعمل بعاطفتو.ا اماك 

 كامايكشف عن حقائقو.ك رٌ حيللو ٍب يفسد كلوجوف أك الكوالعامل يَلحظ ااما 
غبلم. اُب ث منا يوىم بنقلو مثل ما حدف ك إىل مكاف إقع من مكاالوالشاعر فَل ينقل ا
لذلك مل يبلغ إرادل. كغبلم غَت إرادل كالشعر ، العملالشعر مفتقرين ُب كاغبلم ف اكاك
 47.لقويةالنفسية ت االنفعاالكاطف العوكالو خيالية ف كااذا ال رة إلقداىل ىذه إلشاعر ا

ُب كتاب " النقد العريب" أف مصطلح   Austin وRenne Wellekكقاؿ 
 عريفات، كىي:السكولوجية األدب يشمل بػأربعة ت

 لسيكولوجيةكالطبيعية اؼبؤلفة جانب اسة درا -أ

تو على رقدـ ألنو يشعر بعدة غبياايفر من حقيقة م لذاؼبؤلف أف ايد كفررأل قد ك
ؼبؤلف ف ابو. كااخيالية ىو حيصل جوة ٍب حيا، خصوصا غريزتوكحاجتو ء ستيفاا

                                                           
46

 Nyoman Kutha Ratna, Teori Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Karya 

Sastra , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 61 
47

 .َُٔ(، ُٕٗٗ)مصر: دار اؼبعارؼ، البحث األديب: طريقتو، مناىجو، أصولو، كمصادره، شوقي ضيف،   
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نتاجو لتدبر إيستلم رئ لقاا ك أمايب.دألج اإلنتاايربط خيالو بصناعة أف يستطيع 
 48.ةغبياا

   

 رمالبتكااسة درا -ب

فع الدامن أ بتداؼبؤلف. ج انتاإُب تأليف ت حيتمل على طبقار البتكااعملية إف 
أف ؼبؤلفُت امن معظم ، كنتاجوإصَلحو ُب إيب حىت دألالنتائج ف األاز إلبرر لَلشعوا
 49.غبقيقير االبتكاانتاجو طبقة إُب ة ألخَتالطبقة ا

 يبدألج اإلنتاالسيكولوجية ُب اؼبضمونة كالنظرية اسة درا -ت

حالة ح يب ألنو مناسب لشردألج اإلنتااُب ؿ بطاألسيكولوجية يطبق على اكانت 
إستيتيك كيفيد للمؤلف  رلسيكولوجية تزيد قدانظرية كغبكاية. اطريقة ؿ كإلبطاا

 50كللقدر على اؼبَلحظة ُب بوادر نفس األبطاؿ ُب اإلنتاج األدب.

 رئلقااناحية من دب ألاسة تأثَت درا -ث

يب ُب جانب سيكولوجية دألج اإلنتاكاللغة. اسلة اجتماعية بوامؤسسة دب ألف اكا
ف كام لذاتمع اؼبجادر بوف كإلنساة احيارة ترسم صودب ألاحقيقة ف ألرئ لقاا
 51اؾبتمع.الك ذُب رئ لقاا

 

 

                                                           
48

 Renne Wellek dan Austin Warren, Teori Kesusastraan, (Jakarta: Gramedia, 2012), 9. 
 ٗنفس اؼبراجع،    ْٗ
 َُٖ-َُٔالبحث األديب: طريقتو، مناىجو، أصولو، كمصادره، شوقي ضيف،   َٓ
 َُٗنفس اؼبراجع،   ُٓ
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 د. ريف لكرول  "”Psychologycal Well-Beingالرفاه النفسي ادلبحث الرابع: 

ـ موضوع علم النفس َََُِب عاـ  -Martin Seligmanاختار مارتن سليغماف 
كمحور مهم للًتكيز عليو ُب أحباث كالدراساتز كأكد   (positive psychology)اإلجيايب 

على أنو قد أف أألكاف الف يتعدل فهمنا للمشكَلت كاالعتَلالت النفسية ؾبرد الًتكيز 
كأساليب تعديلها. كإمنا على علماء النفس النظار على مظاىر النقص كاػبلل اإلنساين 

من زبتطي -مقارنة مع نظَته-إىل مظاىر القوة كاؼبهارة اليت بفضلها يتمكن فرد
مشكَلتو. كيسعى منحى علم النفس اإلجيايب إىل تكوين نزرة مشولية لإلنساف دكف إمهاؿ 

على اؼبستول ُب تعريف ىذا العلم  Seligmanألم عنصرػ؛ كؽبذا يسهب ساليغماف 
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 

 .Well-Being (WB)اؼبصطلح ىو الرفاه 

ُب   Susan Hirdكعند اغبديث عن معٌت الرفاه فنسرد ما قالتو سو زاف ىَتد 
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 

(Description) الرفاه إىل ثَلثة أجزاء )يعرؼ كل جزء من خَلؿ . كديكن ألف نقسم
كرفاه نفسي  ،(Subjective)، رفاه ذاٌب (Objective)مؤشراتو(: رفاه موضوعي 

(Psychological).   كتضيف ىَتد أف الرفاه اؼبوضوعي ديكن اإلستدالؿ عليو من خَلؿ
صوؿ عليها بعض اؼبؤشرات منها مستول النشاط كالتطور، ةمثل ىذه اؼبؤشرات ديكن اغب

 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 

. كتبييت ؽبم (Indicators of quality of life) لدل الناس تظهر مدل جودة اغبياة لديهم
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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 

زدة اغبياة لدل الناس يستجيبوف ؽبا. كىذا قاد إىل نشوء مفهـو جديد ليكوف مؤشرا عب
. كُب ذلك اغبُت كانت اؼبؤشرات (Subjective Well-Being: SWB)ىو الرفاه الذاٌب 

 ك السعادة(life Satisfaction) اؼبعتمدة لقياس الرفاه الذاٌب ىي الرضا عن اغبياة
(Happiness). 

ـ أكؿ من إفًتاح قياس السعادة من خَلؿ ُُٗٔٗب   Bradburnككاف برادبَتف 
اما نيجوجارتن  .(Affect Balance Scale:ABS)قياس اؼبشاعر اإلجيابية كالسلبية كاتزاهنما 

Neugarten   فساد عملها كقتها من خَلؿ مقياسها: مؤشر الرضا عم اغبياة(Life 

Satisfaction Index: LSI)دة لفًتة طويلة إىل أف . كبقيت ىذه اؼبؤشرات كغَتىا سائ
بقالب جديدخيتلف سباما عن القوالب السابقة. ـ كاركؿ د. ريف ُٖٗٗجاءت عاـ 

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

نذاؾ كانت أحادية البعد ةغَت مبنية على أساس نظرم، بل كانت ُب  اؼبؤشرات اؼبتوفرة حي
 52كثَت من األحياف متضاربة أك تفًت إىل كسيلة عملية للقياس.

كمن خَلؿ تلخيص نتائج األدب النظرم حوؿ مواضيع مثل: الصحة العقلية 
(Mental Health) كأقصى كأفضل أداء ،(Optional Functioning) كالنضج ،(Maturity)، 

-Self)، كربقيق الذات (Devellopmental life span)كالتطور كالنمومدل اغبياة 

actualization).  
 منو، ىخرألافة ثقا منوخر، آلافرد  من عنو خيتلفوالتعبير الرفاه  الشعورإف 

خر. كتعددت تعريفات آلارد ػف مندر السعادة تتباين مصا كما ، ىخرأل يةعمر مرحلة
ـ( أبنو شعور ابلرضا كاإلشباع كطمأنينة النفس ُٕٗٗالرفاه، فيعرفو "مايكل أرجايل )
                                                           

52
من طلبة اعبامعة األردنية ُب عماف"، )البحث، مهاف،  آالء عبد اعببار دية، "استخراج اػبصائص السيكومًتية ؼبقياس كاركؿ ريف للرفاه النفسي عند عينة  

 ُ(، َُِِجامعة اردنية، 
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ـ(، "أف ُُٓٗٗب حُت ترل مايسة النياؿ كما جدة طبيس على ) 53كربقيق الذات.
الرفاه شعور كالنفعاؿ متكامل يًتاكح ما بُت الطفولة السوية اؼبشبعة كربقيق إشباعات 

ما أهنا مشاعر راقية، كانفعاؿ كجداىن إجيايب مازاؿ اإلنساف ينشد الوصوؿ إليو اغباضرة، ك
ـ( أبهنا حالة كجدانية ََِٗكربدده أمسية اعبندل ) 54ابعتباره من الغاايت األساسية.

إجيابية تعكس شعور الفرد ابلرفاه نتيجة ؼبا يتعرض لو من مصادر الرفاه الشخص متمثلة 
دة، التدين، الثقة ابلنفس، التعليم كالنجاح الدراسى ُب )الصحة، كجد أىداؼ ؿبد

كاؼبستقبل اؼبهٌت(، كمصادر السعادة اإلجتماعية كاؼبتمثلة ُب )اغبب، األسرة، األصدقاء، 
 55نشط 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 

أنو لكى   (ُٗٗٗ) Christopherاإلجتماعية اإلجابية مع اآلخرين. كيضيف كريستوفهر 
النفسي للفرد جيب الًتكيز على نوعية األىداؼ َب اغبياة، تتكامل الرؤية حوؿ الرفاه 

 56ككضع كمكانو الفرد بُت أقرانو، كمراحل النمو اؼبختلفة لو.

ستة أبعاد أك ( بناء نظراي للرفاه النفسي يشتمل على ُٖٗٗكقدمت ريف ) 
 positive“ ، كالعَلقة اإلجيابية مع اآلخرين”self-acceptance“ تقبل الذاتمفاىيم ك ىي: 

relations with others” كاإلستقَللية ،“autonomy”كالتمكُت من البيئة ، 
“environmental mastery” كاؽبدؼ عن اغبياة ، “purpose in life” كالنمو ،

                                                           
. ترصبو فيصل عبد القادر يونس، كمراجعو شوقي جَلؿ، )القاىرة: دار غريب للطلباعة كالنشر كالتوزيع، سكولوجية السعادةمايكل أرجايل ،   ّٓ

ُٕٗٗ ،)َُ . 
 .ِْ( ُٓٗٗ)دكف مطبع،  ، ؾبلة علم النفس،كعَلقتها ببعض اؼبتغَتات العامة للكتاب"مايسة النياؿ كما جدة طبيس على، "السعادة   ْٓ
55

اجمللة اؼبصرية جامعة اإلسكندرية"، -أمسية السيد اعبندل، "مصادر الشعور ابلسعادة كعَلقتها ابذكاء الوجداىن لطَلب كلية الًتبية  
  .ِٔـ( ََِٖ،)فرباير،ُٖللدراسات النفسية، 

56
 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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كهبذه األبعاد الستة كونت ريف مقياسا للرفاه  personal growth”.57“الشخصي
للدراسة؛ كونو متعددة األبعاد مبٍت على النفسي، كؽبذه األسباب ًب إختيار مقياسها 

كًب   أساس نظرم. كستنطرؽ الحقا إىل اػبطوات اليت اتبعتها ريف لتكوف ىذا اؼبقياس.
بناء ىذا التصور النظرل على أساس النظرايت كاآلراء النظرية اؼبختلفة ُب ؾباؿ 

 58الشخصية، كما كضحتها ُب الشكل التاىل:

 59ند ريفأبعاد الرفاه النفسي ع( 0شكل)

 
ينضمن من الشكل السابقة أف ريف تؤكد على إسهاـ مفاىيم نظرايت  

، كالنمو Aging Mental Health (Birren)الضخصية: الصحة العقلية ُب الشخوخة 
 Executiveكالعمليات التنفذية للشخصية ،Personal Development (Erikson)الشخصى 

Processes of Personality (neugarten)،  كالنضجMaturity (Alloport) كالوظائف ،

                                                           
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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Fully Functioning Person (Rogers)الكاملة لشخص   selfكربقيق الذات،
actualization (Maslow)،  كالفرديةIndividualition (Jung).60  

للرفاه  indicatorsك أصحابو( من ربديد مؤشر   Gonzalez كسبكن )غونزليز  
النفسي لدل األفراد، ً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 

ائج ربليل اؼبكوانت األساسية أف إسهاـ ىذه العوامل ُب الدرجة الكلية للرفاه النفسي نت
%( الرضا عن اغبياة )اإلستمتع ابلوقت، كالرضا عن التعلم، كالرضا عن ِٖ.ْٔىو: )

%( للمسائدة اإلجتماعية اؼبدركة )األصدقاء، العائلة(، ٖٖ.ٕٓالعائلة كاألصدقاء(، )
%( للضبط َٕ.ّٓ، كاؼبعرفية، كاؼبقلية، كاإلجتماعية(، )%( للقيم )اؼباديةَٖ.ٔٓ)

 61%( لتقدير الذات) اإلجيايب أك السليب(.ٔٓ،َٓاؼبدرؾ )الداخارجى(، )

يسعى كل إنساف لتحقيق ذاتو كي يصل إىل السعادة كاألماف. لكنها مهمة ك 
و، ليست بسهلة، كربتاج إىل الكثَت من اعبهد كالوقت. ُب مسعاه الطويل لتحقيق ذات

ربميو حُت يصادؼ خيبات األمل  حيتاج كل شخص إىل قونل نفسية كقدرة على اؼبثابرة
اإلنساف  حيصل تتمثل ابلرفاه النفسي. كي كتزكده ابلطاقة ُب غبظة الضعف. ىذه القول

 62مقومات أساسية ُب شخصيتو: ٔ-الرفاه النفسي عليو أف يتمتع ب على

 

 

                                                           
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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 "self-acceptance"  قبوؿ الذات -1

منتلك موقفا اجيابيا ذباه الذات؛ نعًتؼ كنتقبل جوانب متعددة من  يتواجد حُت 
ال ربوم الذنب  أنفسنا، دبا فيو الصفات اعبيدة كالسيئة؛ كنشعر أحاسيس إجيابية

كالغضب ذباه أنفسنا دبا يتعلق ابغبياة اؼباضية. أشخاص غَت متقبلُت 
بة أمل مع ما حدث ُب يشعركف غَت راضُت عن أنفسهم؛ يشعركف خبي لذاهتم

ُب أف  مضطربُت حوؿ صفات شخصية معينة؛ كيرغبوف ىم اغبياة اؼباضية؛
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 

ابلنهاية ليس ىنالك إنساف كامل ككلنا كيقـو بواجبو ذباه نفسو كاآلخرين، لكن 
 لسوء الفهم أك للفشل. ،معرضوف للتعب

 "positive relation with others" عَلقات جيدة كإجيابية مع اآلخرين -2

مع  كتتخللها الثقة لديو عَلقات دافئة كميرضية موجودة عند الشخص الذم 
ى التعاطف القوم اآلخرين؛ الذم يشعر ابلقلق إزاء رفاه اآلخرين؛ القادر عل

ُب العَلقات البشرية.  مبدأ العطاء كاألخذ كاؼبودة كاغبميمة؛ كالذم يفهم
ابؼبقابل، ىنالك أشخاص لديهم القليل من العَلقات القريبة ألهنم ال يشعركف 

ىم جيدكف صعوبة ُب أف يكونوا كدكدين كمنفتحُت،  ابلثقة ذباه اآلخرين.
عزلوف كؿببطوف ُب العَلقات الشخصية من ىم كيشعركف ابلقلق إزاء اآلخرين؛

 كليسوا على استعداد لتقدًن تنازالت مهمة للحفاظ على العَلقات مع اآلخرين.

 "autonomy" االستقَللية -3

موجودة عند الشخص اؼبستقل الذم يؤمن حبقو بتقرير مصَته كقادر على  
ينظم  ىو طرؽ ؿبددة؛ مقاكمة الضغوط االجتماعية على التفكَت كالتصرؼ ُب
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كيقيم نفسو كفقا للمعايَت الشخصية. ابؼبقابل، ىنالك  سلوكو من داخلو؛
على  يشعر ابلقلق إزاء توقعات كتقييمات اآلخرين؛ يعتمد  الشخص الذم
الضغوط االجتماعية على  ُب ازباذ قرارات مهمة؛ كيرضخ ربت أحكاـ اآلخرين

 التفكَت كالتصرؼ بطرؽ ؿبددة.

 "environmental mastery" البيئة التعامل مع إتقاف -4

الذم لديو شعور من اإلتقاف كالكفاءة ُب إدارة البيئة؛  موجود لدل الشخص 
لديو استخداـ فعاؿ للفرص  ة ؛يتحكم دبجموعة معقدة من األنشطة اػبارجي

  احمليطة؛ كقادر على اختيار أك إنشاء سياقات مناسبة لَلحتياجات كالقيم
الشخصية. ابؼبقابل ىنالك الشخص الذم لديو صعوبة ُب إدارة شؤكنو اليومية؛ 

للفرص احمليطة بو؛  غَت كاعو  أبنو غَت قادر على تغيَت أك ربسُت ؿبيطو؛ يشعر
 طرة على العامل اػبارجي.كيفتقر إلحساس السي

 "purpose in life" ىدؼ ُب اغبياة -5

عند الشخص الذم يشعر أبف غبياتو ىدؼ كأبنو يتوجو كبوه. ىذا  يتواجد 
يؤمن  ىو ،الشخص يشعر أبنو ىنالك معٌت غبياتو ُب اغباضر كاؼباضي

ابؼبعتقدات اليت تعطي اغبياة معٌت؛ كلديو غاايت كأىداؼ للعيش. لكن ىنالك 
الشخص الذم يفتقر إىل شعور اؼبعٌت ُب اغبياة؛ لديو أىداؼ قليلة كيفتقر  أيضان 

إىل حس االذباه؛ ال يرل ىدؼ ُب حياتو اؼباضية، كال توجد لديو التوقعات أك 
 اؼبعتقدات اليت تعطي اغبياة معٌت.
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 "personal growth"التطور كالتفتح الذاٌب  -6

يتطور  ابلنمو اؼبستمر كيرل نفسو كمن الذم لديو شعور موجود لدل الشخص 
اعبديدة كيدرؾ قدراتو الذاتيو. ىذا  التجارب منفتح أماـ كيتسع. ىو

يرل ربسنا ُب نفسو كسلوكو على مر الزمن؛ كيتغَت بطرؽ تعكس أكثر  الشخص
فهو يفتقر إىل  ؛معرفتو لذاتو كلفعاليتو. ابؼبقابل ىنالك من لديو شعور ابلركود

شعور التحسن أك التوسع على مر الزمن ؛ كيشعر ابؼبلل كأبنو غَت مهتم ابغبياة. 
 أبنو غَت قادر على تطوير مواقف أك سلوكيات جديدة. ىذا الشخص يشعر

ىذه اؼبقومات تًتابط كتتفاعل، حيث أهنا تؤثر على بعضها لبعض. ليس من السهل 
فهو ىدؼ يقضي اإلنساف عمره سعيان لتحقيقو، لكن  ،الوصوؿ إىل الرضا أك إىل السعادة
 . ٔ-التوازف بُت ىذه اؼبقومات إؿإذا ًب اغبفاظ على  ديكن االقًتاب من الراحة النفسية

كصفا تفصيليا ػبصائص األفراد مرتفعى  Singerكقاـ ريف ك سيغر  
 63كمنخفضى الرفاه النفسي كما يوضحو اعبدكؿ التاىل:

 64األفراد مرتفعى و منخفضي الرفاه النفسي( خصائص 0جدول )

 ادلنخفضني ادلرتفعني مكوانت
 اإلستقَللية  

 
القدرة على -االستقَللية الفرد
القدرة على -ازباذ القرار الذاتى

-مقاكمة الضغوط اإلجتماعية
-التفكَت كالتفاعل بطرؽ ؿبددة

تقييم -كالضبط الداخلى للسلوؾ

توقعات كتقييمات الًتكيز على 
اػبضوع األحكاـ  -اآلخرين لو

اآلخرين ُب ازباذ القرارات 
التأثر ابلضغوط  -اؼبهمة

 اإلجتماعية ُب قراراتو كأفكاره
                                                           

63
كاؼبسائدة السيد دمحم أبو ىاشيم، "النموذج البنائى للعَلقات بُت السعادة النفسية كالعوامل اػبمسة الكربل للشخصية كتقدير الذات   

 .ِّٖ( ََُِ)يناير،  ُٖ ؾبلة كلية الًتبية"، اإلجتماعية لدل طَلب اعبامعة"،
64

 Maria Ann Richter, “Estimated effects of perceived sleep deprivation on psychological well-

being 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 

الضبط ك  –إدارة البيئة 
التحمك ُب األنشطة اػبارجية 

العمل بفعالية على استخدمل  –
القادرة  -ت اؼبناسبةاالحتياطا

على اختيار كإجياد بيئة مناسبة 
 للحاجات كالقيم الشخصية. 

الصعوبة ُب إدارة شئوف اغبياة 
الشعور بعدـ القدرة  –اليومية 

على تغيَت أك ربسُت البيئة 
عدـ الوعى ابلفرص  –احمليطة 

قلة السيطرة على  –اؼبناسبة 
 البيئة احمليطة

 النمو الشخصي
 

اؼبستمر  الشعور ابلنمو
اإلنفتاح على  –للشخصية 

الشعور  –اػبربات اعبديدة 
التغَت ُب التفكَت   –ابلتفاؤؿ 

كانعكاس للمعرفة الذاتية 
الشعور ابلتحسن  –كالفاعلية 

اؼبستمر للذات كالسلوكيات 
 دبركر الوقت

اإلحساس بنقص النمو 
عدـ القدة على  –الشخصى 

قلة  –التحسن دبركر الوقت 
الشعور  –اة اإلستمتاع ابغبي

الشعور بعدـ القدرة  –ابلضجر 
على اكتساب سلوكيات 

 كاذباىات جديدة

العَلقة اإلجيابية 
 مع اآلخرين

 

الدؼء كالرضا كالثقة ُب 
العَلقات الشخصية مع اآلخرين 

 –االىتماـ بسعادة اآلخرين  –
القدرة على التفهم كالتأثَت 
كالصداقة كاألخذ كالطاء ُب 

 العَلقة اإلنسانية

دـ الثقة كقلة العَلقات ع
 –الشخصية مع اآلخرين 

الصعوبة ُب تكوين عَلقات 
 –دافئة منفتحة مع اآلخرين 
 –االنعزاؿ كالشعور ابإلحباط 

عدـ السعى لتكوين صداقات 
 جديدة مع اآلخرين
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األىداؼ ُب 
 اغبياه
 

اإلحساس ابلتوجو كاألىداؼ 
الشعور دبعٌت اغبياة  -ُب اغبياة

 –اؼباضى ُب الوقت اغباضر ك 
الثقة كاؼبوضوعية ُب ربديد 

 أىدافو ُب اغبياة

 –نقص الشعور دبعٌت اغبياة 
قلة التوجو  –أىدافو قليلة 

عدـ القدرة على ربديد  -الذاتى
ليس لديو كجهة نظر  –أىدافو 

أك معتقدات تضفى على حياتو 
 معٌت

 –اإلقباىات اؼبوجبة كبو الذات  تقبل الذات
لذات دبا تقابل اؼبظاىر اؼبتعددةل

 –تشملو من إجيابية كسلبية 
الشعور اإلجيايب عن اغبياة 

 اؼباضية

الشعور بعدـ الرضا عن الذات 
الشعور خبيبة األمل كبو  –

االنزعاج  –اغبياة اؼباضية 
اؼبستمر من االشخاص ك 

 اإلحساس أبهنم ـبتلفُت عنو.
 

بياانت من دراسات طولية لكل من جامعة كيسكو نسن كاستخداـ 
 National Survey، كاؼبسح الوطٌت للعائَلت Wisconsin Madison Universityماديسن

of Families and Households لتحقيق من استقرار البينة العاملية لنموذج سداسى ،
العوامل للرفاه النفسي، كأظهرت النتائج َب العينتُت ُب ربقيق النموذج لدرجة مرتفعة من 

، (r=0،85)بعاد كبعضها، كأف معامل استقرار البنية العملية مرتفع االتساؽ الداخلى بُت األ
 كحقق النموذج شركط حسن مطابقة جيدة.

  



34 

 

  65فهي: د. ريف لكركؿ"”Well-Beingالرفاه العناصر اػبارجية من أما 

 عناصر السكانية  ( أ
 عمر -

ـ( أف يؤثر العمر ُب مقاييس األمن كالسَلـ. ك يزيد ُٓٗٗقاؿ ريف ك كييس )
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.
 جنسي -

اف اؼبرأة تدؿ على إرفاع نسبة عند منو الشخصية ك إجابية العَلقة مع اآلخر، 
 كلذلك زاد عن الرجل.

 منزلة -
يبُت عن منزلة من حيث الًتبية   Wisconsin Longitudinal Studyكاف البحث من 

ك العمل. إرفاع الًتبية ك العمل تؤثر على إجيابية عَلقة ُب اؼباض ك اؼبستقبل مع 
 األخر، ك منو الشخصية الطيبة.

 
 ثقافة -

بناء على البحث الذم قد حبثت ريف ُب كوراي اعبنويب كالوالت اؼبتحدة األمريكية، 
كوريي اعبنويب حيث إجيابية العَلقة مع اآلخر ك ينقص  ُب تسليم الذات. أف يرفع  

 الف ثقافة فيو مشًتؾ ك اتكاؿ. 
 إعانة اإلجتماعي  ( ب

-Psychologycal Wellأف فرادل عندىا الرفاه النفسي  Davisقاؿ دافيس 

Being”"  كتداؿ على إرفاع إعانة ُب حياهتا.  ك ىي دبعٍت نعيمة، أك مبالة، أككفاءة، أك

                                                           
65

  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 
إف إعانة اإلجتماعية تتكوف من أربعة أشكاؿ كىي إعانة   66طبيب، أك صبعية خَتية.

 اؼبعطيات. الوسيلة، ك إعانة عانةالعاطفية، ك إعانة الزايدة، ك إ

 تقوًن من ذبريبة اغبياة ( ت

لكركؿ د. "”Well-Beingسكولوجي الرفاىية أف تقوًن من ذبريبة اغبياة تؤثر على 
 ىي  ذبريبة اغبياةكتقنية من  كاف التجريبات تلتهم من متنوعة دكر اغبياة.. ريف

 ”social comparison“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 

 اؼبراجع.
   ”reflected apprasial“ كجود التقدير -

 simbolik“على تفاعل الرمزم   ”reflected apprasial“ كجود التقدير

interaksionis”  الذم يقدـ نظريتو، "يؤثر موقف من سخص آخر لنفسو"، لذلك
 يعتقد اإلنساف على نفسو مثل إنساف آخر رأيو.

 تتبع ىذه التقنية
 ”Behavior self-perceptions“إرشاداألخَلؽ  -

، يستنتج الفرد عن اإلكبرافةه، ك اإلستطاعةه، كاألىليةه دبَلحظة Bernقاؿ بَتف 
 أخَلقو. مَلحظة النفس ىي عملية الفرد لتعطي اؼبعٌت على التجريبة من حياتو. 

  ”Psychologycal centrality“الًتكيز النفسي  -

                                                           
66

 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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كيز الذم الًت  فكرة النفس ىي يرنبت من عناصر اليت يركز ُب نفسو. ككاف العنصر
 أفضل عليو. 

 Locus of Control(LOC) ( ث

LOC  ىو قيس الشخص من الرجاء العاـ عن مقاربة التعضيدreinforcement الذم
 يتبع ذلك اػبطو. 

 عناصر الدينية ( ج

ـ، ك مركيسي ََِْـ، ك كوينيغ ُب عاـ ُٖٗٗقاؿ إيليسوف ك ليفيس ُب عاـ 
ـ، أف ىناؾ اإلرتباط بُت الرفاه ك الدينية. كاف البحث ََِّك إيليسوف ُب عاـ 

 ابلباحث ليفُت  "religious involvement among older african americans"ابؼبوضوع 
Levin فيو ك نتيجتو ىو كجد ما الذم يدؿ على مهنو النفسي من الديٍت ك ىي 

 الدعاء يستطيع أف يشًتؾ ليتحصن النفس من مشكلة الشخص. .1
 يشًتؾ النشاط الديٍت يؤثر ُب أعتقاد عند توكيل البيئة ك مرتفع عزة النفس .2
 يستطيع عن تنبؤ النفس كتثمُت إقتناع النفس. .3
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 الفصل الثالث

 تحتليل البياان

 

 عناصرالداخلية الرواية عمارة يعقبيانادلبحث األول:  

( صفحة من ِْٖتقع ركاية "عمارة يعقبياف" للكاتب عَلء األسواين ُب )   
ـ، ٍب أعيدت طباعتها تسع مرات، كنرصبت  ََِِالقطع اؼبتوسط، كقد صدرت عاـ 

الكاتب دليل كاضح على مدل قباح -دكف شك-إىل أكثر من شباين لغات علمية، كىذا
كرباكلت ىذه الركاية إىل فيلم  67ُب تقدًن ركايتو على الرغمم من أهنا الركاية األكىل لو.

ـ من سناريو كحيد حامد كإخراج مركاف حامد ك إىل مسلسلة ََِٔسينمائي عاـ 
 ـ من سناريو عاطف بشام كإخرج أضبد صقر. ََِٕتلفزيوين أيضا عاـ 

 ربمل اسم عميد اعبالية األرمنية ُب تتحدث الركاية عن عمارة يعقوبياف اليت
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 

نب خارج إذ تغَتت حاؿ البلد بعد قياـ الثورة، كبدأت ىجرة اليهود كاألجا ُِٓٗ
كيظهر الراكم سطوة ضباط القوات اؼبسلحة اذ يسعوف لتملك أية شقة ُب العمارة  ،مصر

عندما يًتكها صاحبها حىت أصبحت نصف شقق العمارة يسكنها ضباط من رتب 
ـبتلفة. كبذلك ديهد الراكم للفضاء الركائي لينتقل إىل شرائح اجتماعية مثلت الطبقات 

لقاىرة، اليت احتلت الغرؼ اغبديدية ُب هناية القرف العشرين، الدنيا كاؼبهشمة ُب ؾبتمع ا
لَتسم صورة مأساكية لساكٍت ىذه الغرؼ ُب صراعهم اعبديل مع بقااي كجود السلطات 

                                                           
 .َُُ(، َُِِ)العدد الثاين،  ِٖ، ؾبلة جامعة دمشق، الرؤية"ؿ والتشكيل، " عوني صبحي الفاعور  ٕٔ
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القددية كعناصر السلطات اعبديدة اؼبتمثلة ُب أصحاب شقق العمارة. كبذلك تكشف 
 68الركاية عن خفااي اجملتمع اؼبصرم كأسراره.

مارة يعقبياف" ُب ؾبملها أربعة قصص مرتبطة بشبكة عَلقات يديرىا تتضمن "ع
 بتقنية عالية كىذه القصص ىي: -الكاتب-الراكم

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  -ِ
التفاعل اؼبوجود ُب الركاية ىو الصراع بُت سكاف الشقة، ككل منهم من  شكل

الشاذيل ىو كلد البواب ُب الشقة مع مثابرة من أجل البقاء  العائَلت الضعيفة، فطو
لتحقيق اؼبثل "اؼبثل العليا ُب اؼبستقبل. فقبل طو معاملة كريهة سبب فقداف ضباسة 

مشاكل أخرل عند التحاقة ابعبامعة الكربل ُب للحياة. كال يكفي هبذا القدرة، أمامو 
مصر. كتغَت حياتو عند ما انضم إىل انشطي صباعة إسَلمية، ىي اغبركة اإلسَلمية 
"منظمة رادكلية تلتـز أعضاءىا، كىذه اعبامعة اؼبتطرفة اؼبعارضة للحكومة مع شعارىا 

اكات بُت "اعبهاد ُب سبيل هللا" قد تقـو اعبماعات ابؽبجمات، كغلبت اإلشتب
 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  -ْ
 ر.ألحذية ُب شارع ساليماف ابشا كزكجتو الثانية سعاد جاب

 بناء على ذلك، أما العناصر الداخلية من ىذه ركاية ىي:
 الفكرة أك اؼبوضوع -ُ

                                                           
 ( ملخص.ََِِ)مصر: طباعة،  عمارة يعقبياف،عَلء األسواين،   ٖٔ
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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 

مازكي الدسوقي كبثينة فحسنا. كما ىذه مقتطفات الىت تدؿ ك اغباج عزاـ قبيحا، لكن  أ
 موضوع اغبب:

 زكي الدسوقي كبثينة -

"ىكذ مهست كقد اضطـر كجهها كتركتو يقًتب أكثر حىت المست شفتاه كجهها ٍب احتوا 
قبلتو كثَتا قبل  69ىا بُت ذراعيو، مل تلبث اف احسن َب فمها بطعم الويسكى االذع...

ذلك لكنها أحسنت ىذه اؼبرة دبلمس كجهو ـبتلفا، شعرت كىي تلصق شفتيها جببينو أهنا 
كزكي بك الدسوقي يتماؽبا بنظرة ؿببة معجبة كيصفق على  70ربب رائتو اػبشنة العتيقة

اإليقاع حبماس كشينا فشينا رفع ذراعية ألعلى كبدأ يشاركها الرقص كسط هتليل اغباضرين 
 71كاهتم..."كضح

 طو الشاذىل  -
"كاف يشعر كىو يستمع إليها أهنا صادقة كأعجبو ذلك التعبَت اعباد اؼبخلص الذل 

 72يرتسمع 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
 73أحياان، 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 

 74عن طريق الكشك كاغبجرة الىت استا جرىا لو فوؽ السطح..."

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

 بثينة -
"ككانت تدرؾ ما ىى مقدمة عليو كقد استعدت َب طريقها إىل اؼبخزف فراحت تستعيد َب 

على نفسها ذىنها كلمات أمها))إخواتك ُب حاجة لكل قرش كالبنت الشاطرة ربافظ 
 75كعماىا معا((.."

 طو الشاذىل  -
"قم من أمامى اي ابن البواب.. عاكز تدخل الشرطة اي ابن البواب؟..ابن البواب يبقى 

 76ضابطا؟!.. كهللا عاؿ.."
 سعاد -

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

 الشخصيات -ِ
الشخصية األساسية  أك الشخصية  احملورية ىي شخصية من ذكم اػبربة أف  -

أحدااث كثَتة ُب الركاية كفيها : زكي بك الدسوقى، كطو الشاذىل، كحاًب راشد، 
 .  ك اغباج عـز

الشخصية الثانية ىي اليت تذكر ُب الركاية أحياان أك مرات ُب مراحل الركاية   -
ريستُت ذيقوالس، كابسخركف، كرابب، ك مداـ ك كبثينة،القصَتة كدكلت، 

كالشاذىل، الشيخ الشاكر، كالشيخ بَلؿ، ك رضول ابو العَل، كفيفي، كطَلؿ، 
 كملك، كسعاد، ككماؿ، الشيخ الثماف، كإدريس، ك عبده.

 اؼبكاف -ّ
                                                                                                                                                               

 ِِٔنفس اؼبراجع،   ْٕ
 ٖٕنفس اؼبراجع،   ٕٓ
 ٔٗنفس اؼبراجع،   ٕٔ
 َِٔنفس اؼبراجع،   ٕٕ
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 زاكي بك ( أ

 يدؿ الزماف من عناصر الداخلية ُب الركاية عمارة يعقوبياف ابلكلمات: 

 عمارة يعقبياف -

ابدرتو دكلت دبجرد دخولو إىل الشقة، كانت تنتظره ُب الصالة على اؼبقعد اؼبواجو "ىكذا 
 78للباب."

  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
 حاًب راشد ( ب
 ابر  -

كظهر حاًب رشيد كمعو شاب أظبر ُب العشرينات  ،"قبيل منتصف الليل انفتح ابب البار
كاف اغباضركف قد سكركا كعَل   ،كيرتدم مَلبس بسيطة كشعره حليق على طريقة اعبنود

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 

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

 طو الشاذىل ( ت

                                                           
78

 َُُنفس اؼبراجع،   
79

 َُٓنفس اؼبراجع،   
80

 َٕنفس اؼبراجع،   
81

 ُٕٕنفس اؼبراجع،   
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 اؼبكتبة الكبَتة -

: كشف اؽبيئة، اؼبر الطويلة، اؼبفركش، " ىكذ يسًتجع طو الشاذىل احداث ذلك اليـو
بَت اؼبرتفع بلبساط األضبر الوثَت، اجملرة الكبَتة اؼبمتدة ذات الشقف الشاىق، اؼبكتب الك

عن ارض اغبجرة لدرجة بدا فيها أشبو دبنصبة احملاكمة كاؼبقعد اعبلدم الواطي الذل عليو 
 82كاللواءات الثَلثة"

 جامعة القاىرة  -

"كُب اليـو األكؿ للدراسة عندما مر ربت ساعة اعبامعة كانتابو ذلك الشعور ابلر ىبة كىو 
كاحتواه ذلك الطنُت اؼبدكل اؼبنبعث من ثرثرة يستمع إىل دقاهتا الشهَتة ٍب دخل إىل امدرج 

 83منات الطَلب كاختَلط ضحكاهتم"

 عزاـ ( ث
 عمارة يعقوبياف -

كدخل إىل عمارة يعقوبياف كركب اؼبصعد إىل الور السابع كايلشوقو اؼبضطـو اؼبلح "
 84اللذيذ كىو يدير اؼبفتاح ُب الباب فيجيد سعاد أمامو، كما توقعها سباما".

 فكباجبى الشريراتو  -

كجاء ىذا األخَت قبيل كلقد طلب كماؿ الفوىل لقاء اغباج عـز ُب كباب الشريراتوف، "
اؼبوعد مع ابنو فوزل كجلسايدخفا الشيشة كيشرابف الشال حىت كصل كماؿ الفوىل مع ابنو 

 85ايسر كثَلاثء من أفراد اغبراسة قاموا بتفقد اؼبكاف"

 حبكة الركاية -ْ
 متفرقتا كىي: الشخصية  احملوريةاغببكة كل 

                                                           
82

 ُٖنفس اؼبراجع،  
83

 ُُّ-َُّنفس اؼبراجع،   
84

 ُُٕنفس اؼبراجع،   
85

 ُٖٗنفس اؼبراجع،   
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 زكي بك الدسوقي ( أ

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 
ءه ُب مائة مًت لكنو يقطعها كل صباح ُب ساعة، إذ يكوف عليو أف  حييي أصدقا

 ٖٔ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 

لها بنظرة ؿببة معجبة كليصفق ؽبن بتحزديها ٍب اندؾبت ُب الرقص، كزكي بك الدسوقي يتأم
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 
ظر ُب أحداث كتتمحور غالبان حوؿ كلمة كاحدة ىي)اؼبرأة(. كديكن الن ،كستُت عامان 

الركاية لتظهر ؿبورية ىذه الشخصية بتفاعلها مع الشخصيات األخرل)سناء فانوس، 
 كأبسخركف، كرابب، كدكلت، ككريستُت، كبثينة( فضَلن عن صديقيو.

)أرملة قبطية من أصل  ٖٖتعرؼ زكي الدسوقي على مداـ سناء فانوس
لتهافت على اللذة ككعادتو ُب ا ،ثرية كؽبا كلداف( ُب اندم السيارات ،صعيدم

رافقها ؼبدة، إال أهنا كانت ربس ابلذنب كيورقها ضمَتىا الديٍت ألهنا تستجب 
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 ٖٗلنزكات جسدىا. كعن طريق ىذه اؼبرأة يتعرؼ زكي الدسوقي على) أبسخركف(
كقد أغبت سناء على توظيفو  ،إذ حيل ؿبل برعي الفراش القدًن ؼبكتب زكي بك

كقد عمل عنده أكثر من  ،ائمة اؼبساعدةبسبب فقره، فالكنيسة كضعتو على ق
كىذا ما يعنيو الدسوقي  ،عشرين عامان جيهز لو اؼبكتب ليتقابل فيو مع عشيقاتو

 .َٗبقوؿ) االجتماع(

كتؤدم رابب دكران ُب حياة الدسوقي، إذ سعى إليها سعيان حثيثان كربمل كثَت 
كأتخذ)دكلت الدسوقي(  ُٗمن اؼبضايقات ليلتقي هبا كربظى عنده ُب اؼبكتب.

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 

عَلقتو الطيبة مع كريستُت الفرنسية صاحبة إحدل كلزكي الدسوقي  ِٗسوية.
إذ كاف حيضر عندىا  ّٗاؼبطاعم الفاخرة ُب ابر مكسيم كىي تعزؼ على البيانو

 بشكل دائم.

كيعقد زكي الدسوقي عَلقة طيبة مع سكرتَتتو اعبديدة بثينة إىل أف يتزكجها 
تبدك ك  ُْٗب مطعم مكسيم الذم يعود لكريستُت كإشرافها على حفلة الزكاج.

فصديقو العجوز يذكره ابػبادمة  ،من خَلؿ تذكر أقواؽبما ٓٗعَلقة زكي بصديقيو.
اليت أعجب هبا كإهنا سبثل اعبماؿ الشعيب بكل سوقيتو كإاثرتو. أما صديقو اآلخر 

فأخذ يفكر ُب  ،فأثر ُب نفس زكي الدسوقي ،كبعد أايـ ربقق ذلك ،فقد تنبأ دبوتو
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فانتابتو الوحدة اؼبؤؼبة القاتلة ابقًتاب  ،ةأسباب عدـ زكاجو كعدـ تكوين أسر 
  اؼبوت.

 اغباج دمحم عزاـ ( ب

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 
 ٔٗالراسخ كأبانقتو كإثرائو..."ملك متوج بشموخو كىدكئو 

ابكتشاؼ أمر ذبارتو ابلبودرة، إذ أعلمو   ٕٗكتكوف هنايتو على كفق اآلٌب
كإخَللو بعقد التوكيل  ،السيد صباؿ بركات سكرتَت الباشا كماؿ الفويل بذلك

كاكتشاؼ نشاطو كربرايت أمن الدكلة كمكافحة اؼبخدرات من خَلؿ  ،الياابين
 كتب اظبو عليو.اؼبلف الذم استلمو كقد  

كديكن النظر ُب أحداث الركاية إلظهار ؿبورية ىذه الشخصية بتفاعلها مع 
كماؿ ك  ،سعادك  ،ضبيدكك الشيخ السماف، ك  ،الشخصيات األخرل )اغباج كامل

الفويل( فهو قد أسر دبشكلة شهوتو كاحتَلمو ُب اؼبناـ، مع أنو جاكز الستُت ألحد 
فهو يتمتع  ،ر االظبنت أف ىذا حَلكة ركحفأكد لو اتج ٖٗأصدقائو )اغباج كامل(

فلم جيد غَت استشارة )الشيخ  ،بشهوة عارمة كيرىق زكجتو اغباجة صاغبة بذلك
 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 

ترتدم اغبجاب(  ،صبيلة ،مطلقة كؽبا كلد كاحد ،ُب ؿبَلت ىانو ابالسكندرية
كجلس لَلتفاؽ مع أخيها)الريس ضبيدك(  ،فسافر إىل أسرة سعاد ُب سيدم بشر

كللحاج ََُل صفقاتو التجارية.ككأنو يعقد إحد ،الذم يعمل قهوجيان ُب اؼبنشية
عزاـ عَلقتو مع الباشا كماؿ الفويل )أحد أعضاء الربؼباف ألكثر من ثَلثُت عامان 

  َُُمتصلة كرئيس أمانة التنظيم ُب اغبزب القومي كاؼبتحكم ُب االنتخاابت(

 حاًب حسن رشيد ( ت

يبدأ الراكم ابغبديث عن الشخصية احملورية الثالثة الصحفي الشاذ حاًب 
 رشيد من خَلؿ ارتياده للبار إذ يقوؿ :حسن 

"قبيل منتصف الليل انفتح ابب البار، كظهر حاًب رشيد كمعو شاب أظبر ُب العشرينات 
كاف اغباضركف قد سكركا كعَل   ،كيرتدم مَلبس بسيطة كشعره حليق على طريقة اعبنود

بفضوؿ  صياحهم كغناؤىم كلكنهم ما إف دخل حاًب حىت ىدأ ضجيجهم كأخذكا يتأملونو
 َُِبشيء من الرىبة".

 كحيدد الراكم مصَت ىذه الشخصية ُب هناية الراكية إذ يقوؿ:

" ظل عبدة كاقفان ُب كسط اغبجرة  حىت استجمع األمر ُب ذىنو، ٍب أصدر صواتن غليظان 
أشبو حبشرجة حيواف متوحش كغاضب، كأنقض على حاًب يركلو ك يلكمو بيديو كقدميو، ٍب 

أخذ بضرب رأسو ُب اعبدار بكل قوتو حىت أحس بدمو ينبثق حاران امسك بو من رقبتو، ك 
لزجان على يديو. كقد ذكر اعبَتاف بعد ذلك، ُ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".

ظهار ؿبورية ىذه الشخصية بتفاعلها مع كديكن النظر ُب أحداث الركاية إل
الشخصيات األخرل: )األب، كأالـ، كادريس، كعبدة( كالسيما أتثر حاًب الطفل 
الصغَت بعدـ اىتماـ كالديو بو، إذ انشغل كالده ُب دراسة القانوف اؼبدين اؼبصرم 

الدكلة كدكامو ُب اعبامعة بوصفو عميدان لكلية اغبقوؽ، كاختياره من اعبهة القانونية 
ُب ابريس من أبرز مائة قانوين ُب العامل. أما كالدتو )جانيت( الفرنسية اليت تزكجها 

كيقضي  ،فقد كانت طفولة حاًب حزينة ككحيدة ،كالد حاًب أثناء دراستو ُب ابريس
 أغلب كقتو مع اػبدـ.

مل يتفرغ الوالداف ألبنهما حاًب كتركاه للخدـ يصحبونو إىل اندم اعبزيرة أك 
نما، فتعلق قلبو ابدريس السفرجي. كمن ىنا تبدأ حالة الشذكذ اعبنسي عند السي

كبدأ حبياة صاخبة فعرؼ   ،حاًب. كبعد كفاة أـ حاًب ذبرد من آخر القيود على ذاتو
كثَتان من الشباب، لكنو كاف يفتش عن إدريس إذ ارتبطت شهوتو الدفينة بو، 

ىل أف كجد عبد ربو الذم يشبو كحين إليو دكمان كيفكر ُب عَلقتهما السابقة، إ
 ..عشيقو فتوطدت بينهما العَلقة

 

 طو دمحم الشاذيل ابن بواب عمارة يعقوبياف ( ث

تظهر الشخصية احملورية الرابعة طو دمحم الشاذيل ابن بواب عمارة يعقوبياف 
 من خَلؿ تقدًن الراكم لو على كفق اآلٌب:

كشبة ضوء صغَت شاحب فوؽ السطح  ،"كاف ظَلـ الليل ينسحب إيذاان بصباح جديد
ينبعث من انفذة حجرة الشاذيل بواب العمارة، حيث كاف ابنو الشاب طو قد قضى ليلتو 
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ساىران من فرط القلق. أدل صَلة الفجر كركعيت السنة، ٍب جلس جبلبابو األبيض على 
 َُْالسرير يقرأ ُب كتابو الدعاء اؼبستجاب".

من عقيد الشرطة الذم عذبو ُب كتنتهي حياة طو الشاذيل ابالنتقاـ 
 السجن، فيسقط مضرجان بدمائو على كفق ما يقدمو الراكم:

كىو ديوت ٍب صاح هللا اكرب، هللا  ،"كخالف طو اػبطية كظل كاقفان حىت يرل الضابط بعينو
اكرب. كقفز عائدان إىل السيارة لكن مفاجأة حدثت فقد ظبعت أصوات زجاج يتكسر بشدة 

رز رجَلف أخذا يطلقاف النار ُب اذباه السيارة، كأدرؾ طو ما حيدث ُب الدكر األكؿ كب
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 

ركدة خارجية كالثلج أدىشتو كنظر إىل جسد كنظر ب ،أحس فجأة بربكدة ُب كتفيو كصدره
   َُٓ....". ،إىل جسده فرأل الدـ يغطيو كيتدفق

يعاين طو الشاذيل)ابن البواب( من سكاف العمارة األغنياء اؼبًتفُت، كىو 
% ُب الدراسة اإلعدادية من حيث ٖٗيتفوؽ ُب اؼبتوسطة كحيصل على ؾبموع 

لكلية الشرطة، إذ كاف قد حفظ عن  . هتيأ طو الشاذيل للتقدًنَُٔمدحو كذمو
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 

قبل طو ُب كلية الشرطة ؽبذا السبب الذم توقعو إذ إف أحد بٍت انصرؼ( كمل ي
 َُٕالذين سألوه انتبو إىل األكراؽ ُب ملفو ليتأكد من عمل الوالد.
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توطدت عَلقة طو الشاذيل خبمس شخصيات ىي: )بثينة، كخالد عبد 
من  كرضول(. كديكن تلمس عَلقتو ببثينة ،كالشيخ بَلؿ ،كالشيخ شاكر ،الرحيم

، خَلؿ ؿباكلتو م نعها من العمل ُب ؿبل طَلؿ لأللبسة كالبحث عن عمل ؿبًـت
 ،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 
مثلو، فضَلن عن كونو عميق التدين، كعرض عليو الصَلة ُب مسجد كىو فقَت 

أنس بن مالك كيعرفو ابلشيخ شاكر الذم يوافق على أخذه إىل الصحراء أماـ 
التل اغبجرم الصغَت، ليتعلم فنوف الفدائية استعدادا لَلنتقاـ من رجاؿ الشرطة، 

أبف ؾبلس شورل كعرفو ابلشيخ بَلؿ أمَت اؼبعسكر. كفرح عندما أخربه الشيخ 
اعبماعة اختاره مع إثنُت ألداء عملية مهمة ىي قتل العقيد رشواف ضابط أمن 

 الدكلة.

تعرؼ طو الشاذيل على األرملة رضول، كتزكجها بعد صَلة العشاء يـو 
اػبميس ُب فرح غامر، حبضور األخوةي كشهادة إثنُت منهما على عقد الزكاج 

ككجدىا  ،ىا أبنو سيقـو بعملية جهاديةابالتفاؽ مع أخيها )أبو ضبزة(، كأخرب 
 ربثو على ذلك.

كال بد من الوقوؼ على ؿبطة مهمة من حياة طو الشاذيل ابلًتتيب بعد 
كسبكن من اؽبرب عندما بدأت قوات األمن ُب القبض على  مشاركتو ُب اؼبظاىرة.

لضرب الطَلب إماـ السفارة اإلسرائيلية، كًب القبض عليو من اعبنود بعد أف تلقى ا
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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كل اذباه على طو ٍب "ككأهنا كلمة السر ما إف نطق هبا الضابط حىت اهنالت الضرابت من  
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 

أنسجتو الداخلية فأخذ يصرخ. صرخ أبعلى صوتو. صرخ حىت أحس حبنجرتو كيقطع 
  َُٖ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 اجملـر 

 أتكد من شخصيتو:الكافر السفاح من كجهة نظره. كعند تنفيذ العملية 

"كاف ىو..ىو الذم أشرؼ على تعذيبو الذم طاؼبا أمر جنوده بضربو كسبزيق جلده 
نفس الصوت األجهش كالنربة  ،ىو بَل أدىن شك ،ابلسياط كإدخاؿ العصا ُب جسده

 َُٗ"الَلمبالية كذلك اللهاث اػبفيف من أثر التدخُت

البندقية أصابت  انتقم طو لنفسو أبف ضرب الضابط بزخات متعاقبة من 
كما لبث أف انتقم زمَلء الضابط من طو كأصبحت  ،كلها جسد الضابط

 الرصاصات عليو كاؼبطر: 

كربولت الربكدة إىل أمل حاد ما ينهشو، فسقط  ،"كنظر إىل جسده فرأل الدـ يغطيو كيتدفق
يتَلشى على األرض جبوار اإلطار أغلق السيارة كصرخ متأؼبا، ٍب خيل إليو أف األمل الرىيب 

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".
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 صورة الرفاه النفسي يف الرواية عمارة يعقبيانادلبحث الثاين:  

والعَلقة اإلجيابية مع تقبل الذاتككاف ستة مقايس الىت تبٌت الرفاه النفسي كىو 
 كالتمكُت من البيئة ،”autonomy“كاإلستقَللية ”positive relations with others“ اآلخرين

“environmental mastery”  كالنمو ”purpose in life“ كاؽبدؼ عن اغبياة،
 "”Psychologycal Well-Beingورة الرفاه النفسي . أماص”personal growth“الشخصي

حوؿ إجتماع مصرل ك يوضحو اعبدكؿ التاىل   ُب الركاية عمارة يعقوبياف لعَلء األسواىن
 فهي:

 ( خصائص األفراد مرتفعي كمنخفضي الرفاه النفسي ُب الراية عمارة يعقوبيافِجدكؿ )

 احملوريةاألشخاص األساسية أو  ادلنخفضني ادلرتفعني مكوانت

 اإلستقاللية

 زكي بك - √
 حاًب راشد √ -
 طو الشاذىل - √
 اغباج عـز - √

التمكني من 
 البيئة

 زكي بك - √
 حاًب راشد - √
 طو الشاذىل √ -
 اغباج عـز √ -

 النمو الشخصي

 زكي بك - √
 حاًب راشد - √
 طو الشاذىل √ -
 اغباج عـز - √

 زكي بك - √العالقة اإلجيابية 
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 حاًب راشد - √ اآلخرين مع
 طو الشاذىل √ -
 اغباج عـز √ -

األهداف يف 
 احلياه

 زكي بك - √
 حاًب راشد - √
 طو الشاذىل √ -
 اغباج عـز  -

 تقبل الذات

 زكي بك - √
 حاًب راشد √ -
 طو الشاذىل - √
 اغباج عـز - √

 

 ”self-acceptance“ تقابل الذات  -1

ُب نظرية النمو الفرد، أف تقبل الذات تعلق دبقبوؿ الشخصية ُب اؼباض كاؼبستقبل. كمن 
ك تقبل ”Positive psychologycal function“انحية األخرل كاف األداء النفس اإلجيايب 
 ُب ىذه الركاية ىي كصورة تقابل الذات الذات تتعلق ابلعَلقة اإلجيابية مع الذات. 

 زكي بك: -

بك الدسوقي يتماؽبا بنظرة ؿببة معجبة كيصفق على اإليقاع حبماس كشينا فشينا كزكي "...
  111رفع ذراعية ألعلى كبدأ يشاركها الرقص كسط هتليل اغباضرين كضحكاهتم.."

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

                                                           
 ّْٖنفس اؼبراجع،   ُُُ
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 طو الشاذىل: -
"...الذين عرفوا طو الشاذىل ُب اؼباضى قد يتعرفوف عليو اآلف بصعوبتة، تغَت سباما، ككأنو 

لى الزل اإلسَلمي الذل استبدؿ بشخصو القدًن شخصا آخر جديدا، اليقتصر األمر ع
استبدؿ بو مَلبس اإلفرقبية..كل ىذه تغَتات ُب اؼبظهر أما ُب داخلو فقد سبلكتو ركح 

 112جديدة قوية متوثبة..."

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

 حاًب راشد: -
اغبظ حقا: أعواما طويلة  "...يوما بعد يـو ازدادت لوعة حاًب كسبلكو إجساس أبنو سيئ

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 

ليلى   113عليو اف جيوب شوارع كسط البلد كل ليلة ليلتقط جندايمن األمن اؼبركزم،.....
كاملة قضاىا حاًب ُب اجًتار الذكرايت، كاسًتجع عَلقة بعبده دقيقة بدقيقة، ككسط عيـو 

....يتمسك 114السكر كالياس بزغت ذات ليلة فكرة، كمضت ُب ذىنة كالربؽ،...
بوجوده لنَل خيتفي من جديد كمل يلبث أف اندفع انحيتو كىتف بصوت اليهث جعل الركاد 

 115ا.."يلتفتوف إليو: "عبده..أخَت 
 اغباج دمحم عزاـ: -

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

 بثينة:  -
... ككانت تدرؾ ما ىي مقدمة عليو كقد إستعدت ُب طريقها إىل اؼبخزف فراحت تستعيد "

خواتك ُب حاجة لكل قرش كالبنت الشاطرة ربافظ على نفسها ُب ذىنها كلمات أمها، ))إ
                                                           

 ُُٔنفس اؼبراجع،   ُُِ
 ُّْنفس اؼبراجع،   ُُّ
 ُّٓنفس اؼبراجع،   ُُْ
 ُّٔنفس اؼبراجع،   ُُٓ
 ِٕٕنفس اؼبراجع،   ُُٔ



54 

 

..."أان ؿبتاجة عشرين جنيما من حضرتك". أتملها طَلؿ للحظة ٍب ُُٕكعماىا معا((..."
دس يده ُب جيبو بسرعة ككأنو كاف يتوفع طلبها كقاؿ بلهجة عادية كىو يناكؽبا كرقة مالية 

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

 
  ”positive relations with others“ العَلقة اإلجيابية مع اآلخرين -2

قدرة على حب ىي نقطة دائرة من صحة العقلٌى ، ك قد أعلن العَلقة اإلجيابية  
النفعاؿ اإلعتناؽ كالعاطفة مع اآلخرينز. أف ”self-acceptance“ تقبل الذات 

من ألٌفره  ”Maturity“العَلقة اإلجيابية مع اآلخرين ىي كاحد من مقاييس نضج 
Allport إعتٍت نظرية النمو الفرد ابأللفة ك التوليدٌل لفرض األفضلية ُب مرحلة .

 ُب الركاية عمارة يعقبياف ىي: كصورة العَلقة اإلجيابية مع اآلخرين النمو اؼبعُت.
 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 

اليت زبفى ابتساعها جسده فلكلورية ؿببوبة عندمايظهر عليهم ببدلتو الكاملة صيف شتاء 
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 

 120الردم الرائحة الفظيعة..."
 طو الشاذىل: -

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

                                                           
 ِٔنفس اؼبراجع،   ُُٕ
 ٔٔنفس اؼبراجع،  ُُٖ
 ِٔٔاؼبراجع،  نفس ُُٗ
 َُ-ٗنفس اؼبراجع،   َُِ
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التدريبات البدنية قرآف كحديث( يلقيها عليهم الشيخ بَلؿ كعلماء آخركف، أما بعد الظهر 
 121بات السَلـ"فيخصص يوميا لتدري

 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، 

كثَتة:   حىت اف اكثر الركاد كقاحة كؾبوان مل يكن ديلك اال معاملتو ابحًتاـ كاألسباب
 122فاألستاذ حاًب رشيد صحفى معركؼ كرئيس ربرير جريدة لو كَت.."

 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 

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

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

 124كأجابت كىي تتحاشى النظر إىل عينية.."
 
 

 ”autonomy“   اإلستقَللية -3

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

يشعر   كيقيم نفسو كفقا للمعايَت الشخصية. ابؼبقابل، ىنالك الشخص الذم داخلو؛

                                                           
 ِّٕنفس اؼبراجع،   ُُِ
 َٕنفس اؼبراجع،   ُِِ
 ٕٕنفس اؼبراجع،   ُِّ
 ُُٗنفس اؼبراجع،   ُِْ
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ُب ازباذ قرارات  على أحكاـ اآلخرينابلقلق إزاء توقعات كتقييمات اآلخرين؛ يعتمد 
أما صورة  الضغوط االجتماعية على التفكَت كالتصرؼ بطرؽ ؿبددة. مهمة؛ كيرضخ ربت

 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 

...كظل زكي صامتا، مل يرد عليهم، كاف اغباجز ة تقريبا.. الدنياكلها قضاء كقدرإيده حاج
الذم جهد ليحتفظ بو حوؿ نفسو قد سقط كانتهى األمر كادرؾ أف مقاكمتو ستزيد من 

 125سقالتهم "
 طو الشاذىل:

"منذ الصباح الباكر بدأ احتجاج الطَلب ُب معظم الكليات، عطلوا الدراسة كأغلقوا 
ٍب أخذكا يتحركوف أبعداد كبَتة كىم يهتفوف كحيملةف ال فتات تندد حبرب اؼبدرجات 

 126اػبليج"
 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 

كقد بذؿ عبدربو بعد ذلك ؿباكالت عديدة كعنيفة للتخلص من عَلقتو حباًب الذل  إغوائو، 
...على أنو اآلف ُب أحسن أحوالو: امتدت عَلقتو بعبد ربو كاستقرت كقبح 127كاف يدرؾ

 128َب ربط حياتو بو عن طريق الكشك كاغبجرة الىت استاجر ىا لو فوؽ السطح"
 اغباج دمحم عزاـ: -

                                                           
 ِٖٓنفس اؼبراجع،   ُِٓ
 ُِٗنفس اؼبراجع،   ُِٔ
 ُُٔنفس اؼبراجع،   ُِٕ
 ِِٔ-ُِٔنفس اؼبراجع،   ُِٖ
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اغباج عزاـ كعادتو ُب عقد الصفقات كاضحا صرحيا ككلمتو " كفق على كل شى ء ككاف 
أف اتتى سعاد لتعيش مهخ َب  -ُكاحدة كقد تزكج من سعاد جابر على الشركط اآلتية: 

 129لكنو ال يرغب ُب اإلقباب اطَلقا..." -ّالقاىرة كتًتؾ أبنها،.....
 ينة:ثبو  -

عليو# مش فاىم# موضوع "اي عاـ مَلؾ أان متأسفة.... مش حا قدر أعمل اللي اتفقنا 
اإلمضاء اللي حاخدىا من زكي بك... أان مش حا عملها# ليو؟!#كده# دار ايك 

 130النهاين؟#آه# طيب خَلص..شكرا"

  ”environmental mastery“ التمكُت من البيئة -4

الذم لديو شعور من اإلتقاف كالكفاءة ُب إدارة البيئة؛  موجود لدل الشخص
لديو استخداـ فعاؿ للفرص احمليطة؛  نشطة اػبارجية ؛يتحكم دبجموعة معقدة من األ

الشخصية. ابؼبقابل   كقادر على اختيار أك إنشاء سياقات مناسبة لَلحتياجات كالقيم
أبنو غَت قادر على  ىنالك الشخص الذم لديو صعوبة ُب إدارة شؤكنو اليومية؛ يشعر

ر إلحساس السيطرة على العامل للفرص احمليطة بو؛ كيفتق غَت كاعو  تغيَت أك ربسُت ؿبيطو؛
 مارة يعقبياف لعَلء األسواين ىي ُب الركاية ع التمكُت من البيئةكصورة  اػبارجي.

 زكي بك: -

كزكي بك الدسوقي يتماؽبا بنظرة ؿببة معجبة كيصفق على اإليقاع حبماس كشينا فشينا "...
  131كضحكاهتم.."رفع ذراعية ألعلى كبدأ يشاركها الرقص كسط هتليل اغباضرين 

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

                                                           
 ٖٗ-ٖٖنفس اؼبراجع،   ُِٗ
 ِٓٔنفس اؼبراجع،   َُّ
 ّْٖنفس اؼبراجع،   ُُّ
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 طو الشاذىل: -
"...الذين عرفوا طو الشاذىل ُب اؼباضى قد يتعرفوف عليو اآلف بصعوبتة، تغَت سباما، ككأنو 

دؿ بشخصو القدًن شخصا آخر جديدا، اليقتصر األمر على الزل اإلسَلمي الذل استب
استبدؿ بو مَلبس اإلفرقبية..كل ىذه تغَتات ُب اؼبظهر أما ُب داخلو فقد سبلكتو ركح 

 132جديدة قوية متوثبة..."

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

 حاًب راشد: -
بعد يـو ازدادت لوعة حاًب كسبلكو إجساس أبنو سيئ اغبظ حقا: أعواما طويلة  "...يوما

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 

ليلى   133بلد كل ليلة ليلتقط جندايمن األمن اؼبركزم،.....عليو اف جيوب شوارع كسط ال
كاملة قضاىا حاًب ُب اجًتار الذكرايت، كاسًتجع عَلقة بعبده دقيقة بدقيقة، ككسط عيـو 

....يتمسك 134السكر كالياس بزغت ذات ليلة فكرة، كمضت ُب ذىنة كالربؽ،...
بصوت اليهث جعل الركاد  بوجوده لنَل خيتفي من جديد كمل يلبث أف اندفع انحيتو كىتف

 135يلتفتوف إليو: "عبده..أخَتا.."
 اغباج دمحم عزاـ: -

كل ىذه اػبواطر حياكؿ هبا أف يطمس صورة شعاد من ذاكرتو فينح أحياان كخيفق "...
 136أحياان، 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 اؼبراجع،   ُِّ
 ُّْنفس اؼبراجع،   ُّّ
 ُّٓنفس اؼبراجع،   ُّْ
 ُّٔنفس اؼبراجع،   ُّٓ
 ِٕٕنفس اؼبراجع،   ُّٔ
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..."أان ؿبتاجة عشرين جنيما من حضرتك". أتملها طَلؿ للحظة ٍب ُّٕكعماىا معا((..."
كاف يتوفع طلبها كقاؿ بلهجة عادية كىو يناكؽبا كرقة مالية   دس يده ُب جيبو بسرعة ككأنو

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

 
  ”purpose in life“ اؽبدؼ عن اغبياة -5

الشخص الذم يشعر أبف غبياتو ىدؼ كأبنو يتوجو كبوه. ىذا عند  يتواجد
يؤمن ابؼبعتقدات اليت  ىو ،الشخص يشعر أبنو ىنالك معٌت غبياتو ُب اغباضر كاؼباضي

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.

 ُب الركاية عمارة يعقبياف لعَلء األسواين ىي اؽبدؼ عن اغبياةكصورة 

 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 

بَتة...ؼباذا مل يتزكج؟!..عندما كاف شااب سبنتو نساءكثَتات صبيَلت من ابناء األصر الك
 140كثرايت، لكنو ظل يتمنع على الزكاج حىت فاتتو الفرصة..."

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

كمنو ماال كظل يداعبو حىت سبكن من  )الذل يشبو إدريس كثَتا( فاصطحبو معو ُب السيارة

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

 طو الشذىل: -
"تدافع اإلخوة صبيعا إىل معائقة العلريس كهتنئتو كانطلقت الزغاريد بقوةه كأخذت األخوات 

 142ينشدف كىن يضربن على الدفوؼ"
  عزاـ:اغباج دمحم -

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

 بثينة: -

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

 ”personal growth“ النمو الشخصي -6

يتطور  ابلنمو اؼبستمر كيرل نفسو كمن الذم لديو شعور موجود لدل الشخص
يرل  اعبديدة كيدرؾ قدراتو الذاتيو. ىذا الشخص التجارب منفتح أماـ كيتسع. ىو

ربسنا ُب نفسو كسلوكو على مر الزمن؛ كيتغَت بطرؽ تعكس أكثر معرفتو لذاتو كلفعاليتو. 
فهو يفتقر إىل شعور التحسن أك التوسع على مر  لديو شعور ابلركود؛ابؼبقابل ىنالك من 

أبنو غَت قادر على  الزمن ؛ كيشعر ابؼبلل كأبنو غَت مهتم ابغبياة. ىذا الشخص يشعر
ُب الركاية عمارة يعقبياف  النمو الشخصيتطوير مواقف أك سلوكيات جديدة. كصورة 

 لعَلء األسواين ىي

 زكي بك:  -
                                                           

 ُُٔنفس اؼبراجع،   ُُْ
 ِِٗنفس اؼبراجع،   ُِْ
 َُٕنفس اؼبراجع،   ُّْ
 ٔٔنفس اؼبراجع،   ُْْ
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خطا ُب شخصيتو يدفعو دائما إىل القرار اػباطئى..؟!: ؼباذا استمر ُب "اىو سوء حظ اـ 
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 

 145الزكاج حىت فاتتو الفرصة..."كثرايت، لكنو ظل يتمنع على 
 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، 

ابحًتاـ كاألسباب كثَتة: حىت اف اكثر الركاد كقاحة كؾبوان مل يكن ديلك اال معاملتو 
 146فاألستاذ حاًب رشيد صحفى معركؼ كرئيس ربرير جريدة لو كَت.."

 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 

 147صية هللا كغضبو، كالفضل ُب ذلك هللا عزكجل"مع
 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 اؼبراجع،   ُْٓ
 َٕنفس اؼبراجع،   ُْٔ
 ُُٔنفس اؼبراجع،   ُْٕ
 َُٕنفس اؼبراجع،   ُْٖ
 َٖنفس اؼبراجع،   ُْٗ
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النفسي للشخصية الركائية من خَلؿ أمور عدة ىي: اغبصار النفسي، كالضجر، 
، كعدـ الًتكيز الذىٍت، كالقلق، كالشكول، كاالنفعاؿ، كالبكاء، كفقداف الشهية، كالتعب

،  كالكوابيس، كاالضطراابت اعبسمية كالشعور ابألمل إذ إف   .كاألفكار اؼبزعجة، كالتشاـؤ
كل صراع خارجي ال يكوف لو أتثَت ُب الشخصية إال حُت ينقلب إىل صراع داخلي ألف 

على قوة  العقبات اػبارجية ليست من ذاهتا مصادر لإلحباط كالضيق بل يتوقف أتثَتىا
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(

عاد النفسية لشخصياتو احملورية ُب الركاية، كمن ذلك البعد يربز الراكم األب
فيما يتعلق بتهافتو على اللذة اعبنسية  .النفسي للشخصية احملورية األكىل زكي الدسوقي

كالتمتع جبسد اؼبرأة كمفاتنها، كالسعي لشرب النبيذ الفرنسي كسبتعو الرائع ُب ذلك فضَلن 
اؼبرحة ُب التعامل مع الناس. كشعوره ابغبزف  عما عرؼ فيو من النكات الفاحشة كركحو

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:

 من كرب سنو كاحتَلمو فبا حدا بو إىل الزكاج . حبو للجنس بشهوة عارمة على الرغم -ُ

 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  -ْ
يل)عماؿ(، كحقق النصر الكاسح على االنتخاابت كحصل على مقعد عن دائرة قصر الن

 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 

رتو حبسب مصطلحات ىذا العامل البشرم اؼبنحط. كيصفو الكاتب أبنو )الربغل( ُب مؤخ
كالدليل على ذلك عدـ ابتذاؿ نفسو كعدـ كضعو للمساحيق على  من )الشواذ احملافظُت(

 كجهو أك التأدد بطريقة مثَتة، فهو يقف بُت األانقة الناعمة كالتخنث.

لنفسي ُب مواقف متعددة أما الشخصية احملورية الرابعة طو الشاذيل فيبدك بعده ا
 .من أحداث الركاية على كفق اآلٌب

شعوره ابلضآلة أماـ مضايقات سكاف العمارة، كتقبلو لإلىاانت كيقابلهم  -
ابلصمت كاإلطراؽ كاالبتسامة لتفادم اؼبشاكل، فتعد ىذه السمات دبثابة 

 الوسائل الدفاعية اليت يستعملها ُب اؼبواقف الصعبة.

رفضت اللجنة قبولو ُب كلية الشرطة عندما علمت بعمل كالده خيبة أملو عندما  -
 حارسان.

حزنو على ترؾ بثينة لو بعد التزامو كإعفاء اللحية، فوجدت أهنما ال يليقاف على  -
 بعض ىو ملتـز كىي تلبس لباسان قصَتان.

شعوره ابؼبذلة ُب السجن عندما تعرض ألشياء مل يكن يتصور أف يفعلها أم مسلم  -
 رض ؽبتك عرضو لعشر مرات فازداد أثره كانتقامو من رجاؿ الشرطة.إذ تع

شعوره ابلفرح كىو يرل العقيد رشواف الذم اشرؼ على تعذيبو ميتان أمامو  -
 فاراتحت نفسو عندما أهنى حياتو.
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 شعوره ابلراحة الغريبة الغامرة كىو على اقًتاب اؼبوت الستقبالو ُب عامل جديد. -

ُب الركاية عمارة يعقوبياف   "”Psychologycal Well-Beingسي الرفاه النفتؤثر أف 
 ىي: لعَلء األسواىن

 عناصر السكانية ا( 

ـ( أف يؤثر العمر ُب مقاييس األمن ُٓٗٗريف ك كييس ) تقال، عمر -
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 

 كزكي بك يشعر نفسو ك يؤثر رفاىو،  العمر.

يتماؽبا بنظرة ؿببة معجبة كيصفق على اإليقاع حبماس كشينا فشينا كزكي بك الدسوقي "...
 150رفع 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 
الثورة..؟!.. كاف أبمكانو أف يسافر إىل فرنسا كيبدا حياة جديدة كما فعل  مصر بعد 

كثَتة من ابناء األصر الكبَتة...ؼباذا مل يتزكج؟!..عندما كاف شااب سبنتو نساءكثَتات 
 151صبيَلت كثرايت، لكنو ظل يتمنع على الزكاج حىت فاتتو الفرصة..."

 جنسي -
شخصية ك إجابية العَلقة مع اآلخر، اف اؼبرأة تدؿ على إرفاع نسبة عند منو ال

كلذلك زاد عن الرجل. كلكن ُب ىذه الركاية تددؿ على زبفيض الرفاه الف جنس  
 كسعاد،

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

 منزلة -

يبُت عن منزلة من حيث   Wisconsin Longitudinal Studyكاف البحث من 
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 

ُب ذلك العديد من البلداف اؼبتقدمة، كل فرد جيب أف تسود. ُب بعض اجملتمعات، دبا 
لو حقوؽ مدنية كتشمل اغبق ُب عدـ التعرض للتمييز االجتماعي الذم ترعاه 

حقوؽ االنساف اغبكومة. اغبرية من التمييز ُب اجملتمعات اإلنسانية ىو حق أساسي من 
ىوب،  -، كبعبارة أدؽ، أساس صبيع اغبرايت األساسية، يؤكد اؼبؤلف ىانس ىَتماف 

إف النظاـ االجتماعي الطبيعي يتميز  ،الدديقراطية: االؽبالذم فشل ُب مقاؿ عن كتابو
 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 

ٍت، أك التوجو اعبنسي، أك السن، أك اإلعاقة، أك الوضع العسكرم(، ابؼبقارنة األصل الوط
مع شخص دكف نفس الظركؼ. مثاال للتباين ُب اؼبعاملة كالتمييز سيكوف عدـ إعطاء 

التمييز الفردم ىو  امرأة كظيفة ألهنا من األرجح اف أتخذ اجازة أمومة من متقدـ ذكر.

                                                           
 َِٔنفس اؼبراجع،   ُِٓ
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مل يؤدم إىل عدـ اؼبساكاة ُب اؼبعاملو بسبب الفرد ذباه فرد بعينو، كيشَت إىل ام ع
 كطو الشاذىل،  اغبقيقي أك اؼبتصور عضوية اجملموعة.

"قم من أمامى اي ابن البواب.. عاكز تدخل الشرطة اي ابن البواب؟..ابن البواب يبقى 
 153ضابطا؟!.. كهللا عاؿ.."

 ثقافة -

بناء 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 

 كزكي بك،ثقافة فيو مشًتؾ ك اتكاؿ.  

بعد عودتو  " زكي بك من أقدـ سكاف شارع سليماف ابشا، جاء إليو ُب أكخر األربعينات
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 

لك السجار الشهَت الذل كاف أايـ العز كوبيا فاخرا فصار األف من النوع احمللى العنق ككذ
 154الردم الرائحة الفظيعة..."

 
 

 إعانة اإلجتماعي  ( ج

أف فرادل عندىا الرفاه النفسي كتداؿ على إرفاع إعانة ُب  Davisقاؿ دافيس 
أك زكجة، أك زكج، حياهتا.  ك ىي دبعٍت نعيمة، أك مبالة، أككفاءة، أك معاكنة من عقيلة، 

إف إعانة   155أك قرينة، أك أسرة، أك صحابة، أك زمَلء، أك طبيب، أك صبعية خَتية.
                                                           

 ٔٗنفس اؼبراجع،   ُّٓ
 َُ-ٗنفس اؼبراجع،   ُْٓ

155 Malika Alia Rahayu, “Hubungan Pssychological Well-Being terhadap locus of Countrol pada 

pernikahan dewasa dini”, (Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008), 18-19. 



67 

 

 اإلجتماعية تتكوف من أربعة أشكاؿ كىي إعانة العاطفية، ك إعانة الزايدة، ك إعانة
 اؼبعطيات. الوسيلة، ك إعانة

 تقوًن من ذبريبة اغبياة ( ح

كاف . سكولوجي الرفاىية لكركؿ د. ريفأف تقوًن من ذبريبة اغبياة تؤثر على 
ذبريبة اغبياة ىي مقارنة اإلجتماعية، التجريبات تلتهم من متنوعة دكر اغبياة. كتقنية من 

تدؿ مقارنة اإلجتماعية على الشخص أف تعلم ك تدريب نفسو بطريقة اؼبقارنة أم نفسو 
، أك احملايد. لذلك، ك سخص آخر.  كتتجو ىذه اؼبقارنة عن التثمُت اإلجيايب، أك أسليب

مقارنة اإلجتماعية  توقف على معايَت اؼبقارنة كىي شخص أك فرقة اؼبراجع. ٍ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:

ما اف دخل حاًب حىت ىدا ضجيجهم كأخذكا يتا ملونو بفضوؿ كضيء من الرىبة،   "لكنهم
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: 

 156ى معركؼ كرئيس ربرير جريدة لو كَت.."فاألستاذ حاًب رشيد صحف

  

                                                           
 َٕنفس اؼبراجع،   ُٔٓ
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 الفصل الرابع

 اخلالصة 

 نتائج البحث - أ

 كجدت الباحثة ُب ىذه الركاية

 عناصر الداخليىة ُب الراية عمارة يعقبياىي -1
 اؼبوضوع الريسى ُب الركاية ىي اغبب ك التفريق -
 اغببكة اليت جردت ىي اغببكة اؼبستقيمة -
 كابر، كمكتبة الكبَت، كجامعة القاىرةاألمكنة ىي عمارة يعقوبياف،  -
الشخصية األساسية  أك الشخصية  احملورية ىي شخصية من ذكم اػبربة  -

أف أحدااث كثَتة ُب الركاية كفيها : زكي بك الدسوقى، كطو الشاذىل، 
 . الشخصية الثانية ىي اليت تذكر ُب الركاية ك كحاًب راشد، ك اغباج عـز

ك مداـ   كبثينة،أحياان أك مرات ُب مراحل الركاية  القصَتة كدكلت، 
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  -2

األشخاص فيها ىي زكي بك، كطو الشاذىل، ك بثينة، كحاًب راسد، ك عزاـ. 
، كالعَلقة اإلجيابية مع اآلخرين، ل الذاتكالرفاه النفسي بينهم تدؿ دبقب

مو الشخصي كالن كاإلستقَللية، كالتمكُت من البيئة، كاؽبدؼ عن اغبياة
 بينهم.
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