
 لسيد قطب "أشواك"يف رواية  للشخص الرئيسي الصراع الباطين
 )دراسة حتليلية سيكولوجية أدبية(

 حبث جامعي
 (S-1للحصول على درجة سرجانا ) النهائي شروط اإلخيبار سيياا مقدم ال

 الّلغة العربّية وأدهباقسم  يف كلّية العلوم اإلنسانّية يف
 كومية ماالنجاحلجامعة مولنا مالك إبراهم اإلسالمية 

 
 إعداد:

 إثنا أرنا احلق 
          00003331: رقم القّيد

 
 املشرف:

 عبد الرمحن، املاجسيري
  000131030331300330رقم التوظيف: 

 
 
 
 

 
 الّلغة العربّية وأدهبا قسم

 كلّية العلوم اإلنسانّية
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمّية احلكومّية ماالنج

1027



 أ
 

 االسيهالل

 غيابك   ْي  ب    . ويف املسافة  الفراق   و  ه   ك  ل  ، ذ  ي وال نكون معا  وتكون مع   معك   أن اكون  
 .اد  ب  أ   ان  ا ك  م  د ك  وْ ع  ي    نْ ا ل  انكسر شيء م  
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 اإلهدا 

 

 امعي إىل: أهدي هذا البحث اجل

إلمتام  ذل جهده ماال ونفساأيب العزير الصبور احملبوب زبيدي عفان الذي قد ب .0
 دراسيت وحث على تقدم وتفاؤل ملواجهة احلياة، أطال هللا عمره. 

أمي العزيزة احملبوبة مودة الورمحة اليت أفاضت حمبتها عين حىت شعرت باالطمئنان   .0
 كل آن وحان أطال هللا عمرها. 

ا و أخي الكبري دعي الفالح وأخي صغري حممد بليان رفيقي، هم الذين قد بذل .0
 حبهم حبا شديدا يل، عسى هللا أن ينجيهم من احملن والباليا. 

 أصدقائي يف معهد خري األمة.     .1
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 كلمة الشكر واليقدير

احلمد هلل رّب العاملي، وبه نستعي على أمور الدنيا والدين، أشهد أن ال إله إال 
ال الم على أش     رف هللا وحده الش     ريك له وأش     هد أن حممدا عبده ورس     وله، والص     ّ ة والس     ّ
رس   لي، س   ّيدنا وموالنا حممد وعلى آله وأص   حابه

 
 بإحس   ان عهمتب ومن أمجعي األنبياء وامل

 .الدين يوم إىل
فق   د إنتهى ه   ذا البح   ث بتوفيل هللا ج   ل جالل   ه، ينبغي على الب   اح    ة الش              كر 

ىل ذلك، أقدم إ والتقدير إليه س   بحانه وتعاىل حىّت يزيد هللا له علوما نافعة ومباركة. إض   افة
 شكري وتقديري إىل من سهم هذا البحث املبارك وهم:

 اإلس             المية إبراهيم مالك موالنا جامعةهارجو كمدير األس             تاذ الدكتور موجيا را .0
 .مباالنج احلكومية

 .كلية العلوم اإلنسانية  ةعميدك  ،املاجستري ة،ذاستعا ةالدكتور  .0
كاملعلم الذي و   وأدهبا العربية اللغة قس       مالدكتور حممد فيص       ل، املاجس       تري، كرئي   .0

 يرافقين منذ السنة األوىل حىت سأخترج يف هذه اجلامعة.
 هذا البحث. كتابةعبد الرمحن، املاجستري، كمشريف يف   .1

 أخريا ، عسى أن يكون هذا البحث نافعا للباحث ولكل من تفاعل به.
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ABSTRAK 

Haq, Itsna Arinal, 13310086. Konflik Batin Tokoh Utama dalam Novel “Duri 

dalam Jiwa” Karya Sayyid Qutb (Teori Analisis Psikologi Sastra). Skripsi. 

Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Fakultas Humaniora. Universitas Islam 

Negri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017. Pembimbing: Abdul Rahman, 

M. Hum.  

 

Kata Kunci: Novel, Konflik Batin, Psikologi Sastra.  

 

Penulis mmenganalisis Konflik Batin pada Tokoh Utama dalam Novel 

“Duri dalam Jiwa” Karya Sayyid Qutub dengan teori Psikologi Sastra. Penulis 

membatasi manalisis novel ini untuk memfokuskan pada tokoh utama yang 

bernama Sami. Dan adapun ilmu yang membahas tentang hubungan antara 

kepribadian dan sastra adalah Psikologi Sastra. Karena Psikologi sastra juga 

mencerminkan psikologi dalam diri para tokoh yang disajikan sedemikian rupa oleh 

pengarang sehingga pembaca merasa terbuai oleh problema psikologis kisahan 

yang kadang kala merasa dirinya terlibat dalam cerita. Karya-karya sastra yang 

ditelaah melalui pendekatan psikologi dikarnakan karya sastra menampilkan watak 

para tokoh dan juga dapat menampilkan berbagai problem psikologi.  

Penelitian ini merupakan jenis peneltian Pustaka yang memanfaatkan buku-

buku yang ada diperpustakaan, sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua 

yaitu Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder. Sumber data primer pada 

penelitian ini adalah Novel “Duri Dalam Jiwa” karya Sayyid Qutub. Sedangkan 

sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku Psikologi Sastra khususnya 

psikoanalisis Sigmund Freud.  

Hasil dari penelitian ini yaitu, konflik batin pada tokoh utama dalam novel 

“Duri Dalam Jiwa” adalah pertentangan antara pilihan yang tidak sesuai dengan 

kenyataan, bimbang dalam menghadapi masalah, dan harapan yang tidak sesuai 

dengan kenyataan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan konflik batin pada 

tokoh utama dalam novel “Duri Dalam Jiwa” adalah  rasa benci terhadap diri sendiri 

dan bermacam-macam lingkungan sosial tokoh utama yang kurang mendukung.   
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ABSTRACT 

Haq, Itsna Arinal, 13310086. Inner Conflict at the main actor in the novel “Duri 

dalam Jiwa” by Sayyid Qutb (Theory Analysis of Literatur Psychology). Thesis. 

Arabic Literature and Language Department. Faculty of Humanities. State Islamic 

University of Maulana Malik Ibrahim Malang 2017. Supervisor: Abdul Rahman, 

M.Hum. 

Keywords: Novel, Inner Conflict, Literatur Psyichology. 

The writer analysis the inner conflict at the main actor in the novel “Duri 

dalam Jiwa” by Sayyid Qutb with literature psychology theory. The writer limit 

to analysis this novel for focus to the main actor who named Sami. Knowledge 

which talk about the conection between personality and literature are literature 

Psychology. Because literature psychology also explain psychology in the actors 

which is showed by the writer until the reader melted by the psychology problem 

story which sometime they feel also have a role in the story. The literature 

creations which reviewed with approach psychology is because literature cration 

show the actor characters and also any psychology problems.  

This research is kind of library research wich use by any books in that 

library, this source, data and research devided to two kinds that are primary data 

source and secondary data source. primary data source at this research is novel 

“Duri dalam Jiwa” by Sayyid Qutb. While secondary data source at this research 

is literature psychology book especially psychoanalysis Sigmund Freud.  

The result of this research is the inner conflict at the main actor in novel 

“Duri dalam Jiwa” are contradiction between the selections wich not in 

accordance with the fact, doubt in face up the problem, and hope wich not 

appropriaret in fact. The factors that induce in conflict at the main acror in novel 

“Duri dalam Jiwa” are hated to self and many kinds social environment in the 

main actor less support.  
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 امللخص

 

د يف رواية "أشواك" لسي للشخص الرئيسي صراع الباطين. 00003331،  إثنا أرنا احلل
 وأدهبا العربية اللغة قسم البحث اجلامعي. .قطب )دراسة حتليلية سيكولوجية أدبية(

 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة اإلنسانية العلوم كلية

 .املاجستري الرمحن، عبداملشرف: 
 الكلمات الرئيسية: الرواية، الصراع الباطن،سيكولوجية أدبية.

حتلل الباحث عن الصراع الباطن لشخصية الرئيسية يف رواية "أشواك" لسيد قطب 
بالدراسة السيكولوجية أدبية. الباح ة حتديد حتليل هذه الرواية للرتكيز على الشخصية 

بحث عن العالقة بي شخصية واألدب هي الرئيسية امسه مسي. وأما العلم الذي ي
وعة السيكولوجية أدبية يدل على نفسي لشخصية أيضا يصل متنالسيكولوجية أألدبية، ألن 

لألديب حىت قارئ يشعر مهتز لصراع النفسي الرواية أحيانا يشعر النفسه يشرتك يف قصة 
الشخصية  عرض طبعاألعمالية األدبية فحص الدراسة السيكولوجية ألن أعمالية األدبية ي

 و يعرض أيضا الصراع النفسي.

لذي ينتفع ا الدراسة املكتبةيف إجابة كل أسئلة البحث منهج  ةيستخدم الباح 
مصادر البيانات على قسمي، مها مصادر البيانات األساسية و ، و الكتب يف املكتب

اية أشواك الرو البيانات األساسية من هذا البحث هو  صدرامل املصادر البيانات ال ناوية.
ية األدبية كتب السيكولوجيف هذا لبحث هو   املصادر البيانات ال ناوية، وأما لسيد قطب
لصراع اونتيجة هذا البحث اجلامعي أن . ة التحليل النفسي لسيغموند فرويدخاصة طريق

ناسب هو: اخلالف بي اخليار ال يالباطن لشخصية الرئسية يف رواية أشواك لسيد قطب 
  .راع الباطنالعوامل الصمترتد يف يقبل املسألة، الرجاء ال يناسب مع الواقع. أما  بالواقع،
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 األول اصلال

 مقدمة

 خلاية البحث  .أ

األدب هو صناعة فنية ع رب اجلميل وعنده املعىن العميقة و حيتوي اخليالية 
هو مقالة حتتوي قيم الطيب ألن يستطيع أن يعطي الفرح للقارئه، الدقيقة. األدب 

عند قرأة، لكن املشدود نعمة القارئ. و جبانب ذلك،  يف البدايته القارئ  مشدود
أن  Wellek dan Werrenيف األدب قصة عن احلياة اإلنسان و حوله. كما قال 

عل األعمالية األديب . وكذلك ج0األدب هو اإلجتهاد اإلبتكار، جمموعة صناعة فنية
للعة اإلنسان باستخدم ا حتتاج إبتكار و تفكري من األديب. إذا، األدب هو صناعة

 حيتوي التوصية النسيب.     اللسان والكتابة، موصوف باخليال، و 
األديب يف هذا احلديث ك ري من الطالب يستخدم دراسة السيكولوجية  عملال

ة جعل األعمالية األدبيه، وكذلك األعماليالذي يستخدم لوجود النفسي األديب يف 
اخليايل النفسي هو اإلصطالح يعبري الروحي، العاطفي والسجية الذي يسبب صراع 
يف احلياة الشخصية كم ل أيام يتزوج بعد أيام حمبة وغري ذلك. لينتج النجاح واجب 
ايضا أن يورط بي الكاتب و الشخصية ما الذي يفعل الشخصية، مالذي يفكره،  
كيف الشعور الشخصية و ملذا الشخصية يعمل عن طريقة متنوعة حىت جيعل الصراع 

الشغل وصراع االخر حيمل و يبي صراع األول  . صراع األول هو النبض القصة طول
لكي أن توصل األوج. أسباب عناصر الصراع ألن الطبع كل الشخص خمتلفا، أخذ 

 داف بي شخص واحدا و شخصشئ م ل احملبوب و املال وغري ذلك، خيتلف األه
آخرين حىت يؤذي النفسي واحد أو كالمها إذا حيدث الصراع يؤثر على الباطن كل 
شخص يسمى صراع الباطن. صراع الباطن يسبب شعور بالغضب و شعور بالذنب 
                                                           
1  Siti Suwadah Rimang, Kajian Karya Sastra, (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2011), 1 
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ببه زن ألن الفراق الشخص سعلى نف  ألن الضياع الشخص احملبوب، و شعور باحل
 آمن. 

ن كميدان العاب األطرب حىت الظاهر الصراع يف رواية شعور اإلنساال متعرج
لسيد قطب. يف هذه الروية، سيد قطب يشري أن البكارة مهم جدا إذا يظهر شئ 
الذي يسبب البكارة النساء مشكوك، وكذلك يظهر املسألة املعقد. كان الشعور 
 ةباهلي و مرض القلب كطعن الشوك يستطيع أن يستمر أعباء املعيشة. يف رواي
أشواك حيتاج دراسة السيكولوجية أدبية ألن يدل على فعالية الشخصية كم ل مسألة 
النفسي. السيكولوجية أدبية يدل على نفسي لشخصية أيضا يصل متنوعة لألديب 
حىت قارئ يشعر مهتز لصراع النفسي الرواية أحيانا يشعر النفسه يشرتك يف قصة 

ية ألن أعمالية األدبية يعرض طبع األعمالية األدبية فحص الدراسة السيكولوج
إستنادا من البيانات يعبري أن سيكولوجية  0الشخصية و يعرض أيضا الصراع النفسي.

أدبية واحد من جن  الدراسة األدبية إستخدم ليقبل الصراع الباطن لشخصية يف 
 أعمالية األديب يسمى الرواية باإلستخدام األفكار و هيكال النظري يف سيكولوجي.

لة خيتار االرواية أشواك لسيد قطب ألن هذه الرواية يقص دقائل الشئ خيفل الرجل الع
و النساء يتحبا. هذه الروية يظن قصة حقيقة من كاتبها، ميكن مسي يعين سيد قطب 
حيب مسرية، لكن جنحت حبه ألن مسرية تتقدم حب شخص آخر. و العلة الكاتب 

سيد قطب   أن احلب هو مسألة التجريب،ختتار  سيكولوجية أدبية ألن يف رواية يعبرب
يستخدم وسيلة العلم النفسي، التقدر واخليايل يدل على الطريقة نقطع لنيل حب 
اخلالص. رغم من البداية ما منلك ليست جذابة، لكن مع سري الوقت، حنن نستطيع 

كلمات موضوع يف ال أن تغيري من ، من االبغض يصبح احلب. و اجلمال احلب لي 
 يد عن يغري شئ الذي نبغض يصبح احلب. وهكذا حقيقة من احلب. لكن مز 

                                                           
2  Albertine Minderop, Psikologi Sastra, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), 55 
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السجاعة ليغري الشعور البغض إىل احلب  حيتاج الطريقة، كان يف طرية صراعا 
و غراما و تفكرا. مجيع الطريقة يدل على الناس أن احلياة مهم جدا. من الذي يفرط 

قة احلب ئ أن يف الطرياحلياة فتبا له. يف هذه الرواية سيد قطب  يدل على القار 
إكتشف الك ري من احلدث، جرين أو سعيد. البد أن اإلنسان قودت يقرر أين طريل 
البد أن خمتار و أين طريل البد أن ترك. وهكذا إستنادا من البيانات، إذا الباحث 

 رواية "أشواك" يف رئيسيال شخصلل تتخذ البحث حتىت املوضوع " الصراع الباطين
 لسيد قطب".  

  

 أسئلة البحث  .ب
 يف رواية أشواك لسيد قطب؟ لرئيسيا شخصلل الصراع الباطين ما .0
 يد قطب؟ يف رواية أشواك لس شخص الرئيسيلل الصراع الباطين ةسبباملعوامل لاما  .0

   
 أهداف البحث  .ج

 يف رواية أشواك لسيد قطب لشخص الرئيسيل ملعرفة الصراع الباطين .0
واية أشواك لسيد يف ر  يلشخص الرئيسل طينالصراع البا املسببة إىلملعرفة عوامل  .0

 قطب
 

 فوائد البحث .د
وائدة فبعد نظرنا على ذكر يف موضوع. وهلاذا البحث فائدتان، فوائدة النظرية و 

 التطبيقية.
 الاوائد النظرية .2

هذا البحث راجيا مفيد للبناء العلم يف جمال اللغة و األدب  
   ية األدبية.كاألساسي للباحث التايل خاصة للدراسة السيكولوج
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 الاوائد اليطبيقية .1
 للباحث -

النتائج هذا البحث راجيا لزيادة الفهم اإلضايف لفهم مالذي يف 
 األعمالية األدبية واملسامهة  الفكر حل املسألة يتعلل للباحث.

 للقاري -
النتائج هذا البحث راجيا ليسهل الفهم الراواية العربية و يعرف األديب 

 لدروس يف البحث التايل.العريب و صنع املراجع و ا
    

 حتديد البحث .ه
حيدد البحث الدراسة يف الرواية "أشواك" لسيد قطب، على الصراع الباطن 

 إمسه مسي. لشخصية الرئيسية
 

 الدراسة السابقة .و
( "الصراع النفسي لشخصية رئيسية "منال" 0301حممد عيسى وحي ستوتو ) .0

. وأما نتائج ة سيكولوجية أدبية(يف رواية "الربيع العاصف" لنجيب الكيالين )دراس
البحث اليت حصلها الباحث هو وجود الصراع النفسي بنظر من مشكلة اليت 
تتوجها الشخصية الرئيسية "منال". وأما املشكلة اليت تتوجه الشخصية الرئيسية 
"منال"، وهي مطالب العمل ملنال و مشكالت الرمانسية بي الشخصية املهمة 

 شرشبة.    ا اجملتمع تصري السبب من حدوث ك ري املصيبة يفيف شرشابة حىت يتهمه
( "الشخصية الرئيسة يف رواية "اخرج منها يا ملعون" 0300امحد علي مصطفى ) .0

لصدام احلسي )دراسة حتليلية سيكولوجية لسغمون فرويد(. و نتيجة هذا البحث 
بسبب  نف اجلامعي أن أحوال النف  الشخصية الرئيسية إهتزاز جدا، إهتزاز ال

القوة من الألشعور )اهلوية( ألن يف حياته أك ر من احلواديث. سبب إهتزاز النف  
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عندالشخصية الرئيسية ألنه ال يتزوج ام لذة )زوجة القبيلة( حت قلت له امنا ان 
جتمع كل نساء القبيلة، وحتكي هلن قصة املؤامرة اليت حكتها على القبيلة، وما 

ر وسط النسوة، بالتهديد ام لذة هو يكون خالط. وجهتين بان اقوام به من دو 
سقط هسقيل ليفكر إسرتاتيجية كيف يقاتل ام لذة )اهلواية( مث يقاتلها هسقيل 

 يف بينها وال أحد يعرف )االنا(. 
( "تغيري شخصية الألساسي يف الرواية "الرجل 0301نور جلية اجلاه سيومفو ) .0

تيجة اليت قد . والنسيكولوجية أدبية()دراسة حتليلية الذي آمن" لنجيب الكيالين 
حصلت الباح ة يف هذا البحث يعين من صور تغيري شخصية يف هذه الروية هي 
صور الشخص األساسي )إريان( يف روما مث انتقل إىل ديب وتغيري حلياة يف ديب 
عندما جاءت احلب وقد شغفه حبا على راقصة مجيلة، وهناك كل مشكلة الذي 

ك األشخاص األساسية عن يبحث احلقيقية عن اإلسالم يصيبه. على حنو ذل
ويدبر علوم الدين والصراع يتعلل بيبحث عن احلقيقية ليدخل اإلسالم وأخريا هو 

 وان يكون مسلما وحياة فرحيا مع زوجته.  
واخلالف بي هذا البحث و البحث الذي قام به الباحث هو موضوع البحث. 

قطب ملوضوع البحث. ويستخدم الباحث  الباحث يستخدم رواية "أشواك" لسيد
 دراسة سيكولوجية أدبية عند سيغموند فرويد.

 
 منهج البحث  .ز

 نوع البحث .2
الذي  (Library Research)يف هذا البحث يستخدم منهج الدراسة املكتبة 

.وهو طريقة مجع البيانات ملطالعة الكتاب والسجالت  ينتفع الكتب يف املكتب
  0الت اليت تبحث.والتقارير مبناسبة املشك

                                                           
3  Muhammad Nazir, Metodelogi Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 111. 
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 مصادر البيانات .1
يف هذا املنهج البحث تنقسم مصادر البيانات على قسمي، مها مصادر 

 البيانات األساسية و املصادر البيانات ال ناوية.
 مصادر البيانات األساسيية .أ

البيانات األساسية هي البيانات حصل أو مجع مباشرة يف ميدان 
اسية ذكر البيانات األصلية أيضا أو للباحث إحتاجه، وهذا البيانات األس

 مصدر من هذا البحث هو الرواية أشواك لسيد قطب. 1البيانات اجلديدة.

   انويةالبيانات الثمصادر  .ب
البيانات ال ناوية هي البيانات حصل أو مجع للباحث من املصادر 
قد وجدت، عادة حصل من املكتبة أو تقرير الدراسة السابقة. مصادر اآلخر 

مصادر يف هذا البحث هو كتب  1املوضوع يف هذا البحث.يتصل ب
 السيكولوجية األدبية خاصة طريقة التحليل النفسي لسيغموند فرويد.    

 طريقة مجع البيانات  .3
حتصيل البيانات  يف هذه الطريقة مجع البيانات تستخدم الطريقة املكتبة.
كون من األساسية تتساعد بالبيانات األساسية و البيانات ال ناوية. البيانات 

وهي مستخدم   طريقة القرأة و الكتابة. والبيانات ال ناوية هي الطريقة املكتبة.
   1اإلخبار امللحوظة كم ل كتب.

هذا املنهج هو وسيلة جلمع البيانات إلنتاج السجالت اهلمة تتعلل 
باملشكلة ستبحث، حبيث سيتما حلصول على البينات الكاملة و الصحة ولي  

  0اس التقديرات. هذا املنهج يأخد البيانات املوجودة فقط.على أس
                                                           
 4 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 19 
5  Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 19  
6  Mohammad Arif Amiruddin Jabbar, Analisis Visual Kriya Kayu Lame di Kampung Saradan, (Universitas 

Pendidikan Indonesia).pdf, 43 
7  Basrowi Suwardi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta,2008) 158 
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 طريقة حتليل البيانات .5
يف هذه الطريقة حتليل البيانات تستخدم املنهج الوصفي الكيفي. وهذا 
املنهج هو اجلوان باحلقيقية، وكذلك كيفية إجزاء البحوث فيه. لذلك هذا البحث 

 3من النص. ا تبحث و حتليلتنتج بيانات وصفية يف شكل الكلمات املكتوبة مم
ل املنهج الوصفي يعطي اإلهتمام إىل البيانات الطبيعية، البيانات اليت تتعل

عند حضري النووي املنهج الوصفي يفسر كإجراء احتل املشكل  0بسياق فيه.
بوصف أو تصوير حالة هذا املوضوع أو جمتمع البحث يف الوقت احلاضر على 

 03أساس الواقع كما تظهر.
 خطوات هذا احبث كما يلي: وأما

 يقرأ الباحث الرواية "أشواك" لسيد قطب (0
حتديد الباحث املشكالة تتعلل بصراع الباطن لشخصية الرئيسية يف رواية  (0

 "أشواك" لسيد قطب.
 حتليل الرواية "أشواك" لسيد قطب بدراسة سيكولوجية أدبية. (0
 إستخالص النتائج. (1

 

 

 

 

 

                                                           
8  Muhammad, metode Penelitian Bahasa (Yogyakarta,: Ar-Ruzz Media, 2011), 30   
9  Nyoman Kutha Ratna, Teori, metode, dan Teknik Penelitian Sastra (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 47 
10 Siswantoro, Metode Penelitian Sastra Analisis Psikologi (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 

2005), 56  
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 الثاين اصلال

 اإلطار النظري

 ةالرواي .أ
 ماهوم الرواية  .2

الروية هي قصة الن ر الطويلة يف حبكة الرواية و املوضوع جمموع، ك ري من 
الشخصيات و خلفية الرواية متنوعة. على كل حال، أحد من عنصور اخليال 
)األخدود، املوضوع، الشخصية و خلفية( واسعا. يف اللغة اإلندونيسي، 

 ة الرواية صدر من اللغة إطاليا مثاإلصطالح الروية يسمى برواية غرامية. الكلم
إزدهر إىل اجنليزي و الواليات املتحدة األمرييكية. يف حي أن االصطالح غرامية 
صدر من األنواع غرامي يف العصر الوسطى الذي يشكل الرواية الطويلة مبوضوع 
البطولة و احملبة.  االصطالح غرامية يزدهر يف أملانيا، هولندا، فرنسا و أوروبا. 

 هما كان دائرة أيضا مييز بي غرامية و رواية، يعين الشكل أقصر من غرامية. م
يف ادب العريب، كان دائرة يساوي بي الرواية و القصة كم ل امساعل 
مصطفى السيفي و عبد العزيز بن حممد الفيصل. وكان دائرة أيضا مييزه، غلظة 

ي قصة هين، الرواية هالصفحة القصة وقع بي رواية و قصة قصرية. كما حممود ز 
  03333-13333صفحات أو  133-013الطويلة غلظة الصغحة حول 

كلمات. يف حي أن القصة هي القصة أقصر من الرواية، ولكن أطول من قصة 
  03333-03333صفحات أو  013-003قصرية غلظة الصفحة حول 

 00كلمات.
واملسرحية  ةهناك أشياء خمتلفة حيسن أن منيز بينها، فهناك القصة والرواي 

فلنصطلح على أن نسمي القصة ما كانت قصرية، والرواية ما كانت طويلة، 

                                                           
11 Sukron Kamil,Teori Kritik Sastra Arab Klasik Modern, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)41 
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واملسرحية ما كان رواية مت يلية. فمن الناحية التارخيية كانت املسرحية تسبل الرواية 
ألهنا نشأت قبلها، ولكننا هنا سنعك  الرتتيب والزمن فندرس الرواية أوال، 

 تكون من عناصر واحدة.وواضح أن املسرحية والرواية ت
والرواية مدينة بوجودها الهتمام الرجال والنساء يف كل مكان وزمان 
بالرجال والنساء وبالعواطف اإلنسانية والسلوك اإلنساين، وقد كان هذا االهتمام 
من أكرب الدفع لألدب، واملسرحية ليست أدبا خالصا، بل هي فن مركب يتكون 

ا حي واألداء التم يلي وهبذا ختلف عن الرواية ألهنمن الفن األديب واإلخراج املسر 
 مستقلة عن هذه الفنون األخرى. 

واملسرحية تعتمد أيضا على املالب  واملناظر ومجيع األشياء األخرى 
املساعدة على العرض التم يلي، والرية لتخلصها من هذه القيود تكتسب حرية 

اب املسرحية، وهذا أحد األسبيف احلركة واتساعا ومرونة ال ميكن أن تصل إليها 
اليت أدت إىل أن حتل الرواية حمل املسرحية، وكذلك جند اختالفا أساسيا بي 
الرواية واملسرحية، وهو أن املسرحية أشد صور الفن األديب إجهادا، والرواية الن رية 
أسهلها، فاملسرحية تستلزم تدريبا طويال على الصنع ومعرفة كاملة باملسرح. بينما 

تطيع أي إنسان أن يكتب رواية إذا كان لديه القلم واحلرب والورق وقدر من يس
الفراغ والصرب، ومن أجل ذلك كان من السهل نسبيا وضع قواني للمسرحية، 

    00ولكن يصعب ذلك يف الرواية.
الرواية تنقسم ثالثة أنواع، يعين الرواية احلب و الرواية املغامرة و الرواية 

احلب يوّرط الدور النساء أك ر مهي. ك ري من هذا النوع التايل، اخليال. الرواية 
الرواية ليلى جمنون يف عصر العمية، لكن ك تب لشيخ ن ز م ي. الرواية جمدول املنفلط 
و زقل مقداد جنيب املخفوظ يف عصر حديث. الرواية املغامرة أقل مهي النساء. 

 خصيات فيه الرجل مع ك ري مناجلن  الرواية املغامرة هي قرأة الرجل ألن الش

                                                           

  000(، 0010)بريت، لبنان: دارالكتاب العريب،  ،النقد األديبأمحد أمي،  12 
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على الرغم من أن هذا النوع من املشكالت يف حياة الرجل ال اتصال بالنساء. 
املغامرة غالبا  ما يكون الرواياة احلب أيضا ، ولكن فقط جمرد هامش. لذلك 
الرواية ليست جمرد مسألة احلب. الرواية اخليال يعرب عن األشياء اليت غري 

غري عادي ليوصل األفكار الكاتبه. يف هذا الرواية  هتتم  واقعية،خلفية وأخدود
الفكر واملقرتح والفكرة األديب الذي يعرب يف شكل اخليايل، لذلك أن الرواية 

 اعتدى على قانون التجرييب وقانون اخلربة اليومية.
 عناصر الرواية  .1

 عناصر الدخلية  .أ
املسرحية جيب و  مجيع الن ر األديب اخليايل، إما الروية والقصة القصرية

أن تتكون من مخسة عناصر، كما أملح إىل أن الشخص مع شخصية، 
التصميم، املوضوع، واألسلوب اللغة. الشخصية هي شخص الذي تعمل 
مع الشخصية متنوعة. شخص يف الن ر اخليال ميكن التمييز بي الشخصية 
 يفالرئيسية والشخصية املساعدة أوالتكميلية. تصميم هو سلسلة احلدثة 

القصة أوالبناء القارئ على صف من احلدث اليت منطيا وزمنيا ذات الصلة، 
تسبب أو اليت مير هبا اجلهات الفاعلة. تصميم جيب أن تتكون من مرحلة 
مبكرة )مقدمة(، املرحلة املتوسطة )صراع أو ذروة(، واملرحلة النهائية 

وة. يته ذر )اهلروب من ذروة(. لذلك، املهم يف تصميم هو الصراع من روا
( تصميم 0بواسطة ترتيب الوقته، التصميم تتكون من ثالث فئات: )

 ( تصميم الفالش باكن،0مياشرة أو تقدمية، إذا أحداث الرواية زمانيا؛ )
يف التصميم أواألخدود، ( تصميم خمتلة. 0إذا أحداث الرواية غري زمانيا و )

القة سببية، فإن إذا مل يكن هناك ع .اليت هي يف األساس عالقة السببية
خاطرة أو موضوع هو فكرة، والنظرة للحياة، اليت يتم  .ذلك يعين أن قصة

تسليمها من خالل احلوار، يتم بناؤها الصراعات، التعليل بشكل غري 
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األفكار أو  .مباشر، وهذا ميكن أن يكون ضمنيا وكذلك صرحية
ل احلقيقة  املوضوعات اليت أثريت املوضوعات التقليدية يف بعض األحيان م

والعدالة على الشر وغري التقليدية يف بعض األحيان )ولي  وفقا لتوقعات 
باإلضافة إىل ذلك، واملوضوعات أواألفكار الواردة  القارئ أو ضد تدفل(.

يف حي أن منط سلوك  .وعادة ما تتألف من احملاور الرئيسية وال انوية
اختيار من  .ديب اخليالاملؤلفي استخدام اللغة كوسيلة لتوصيل الن ر األ
واحد االرتباك املتكرر مييل  .أساليب اللغة، وغريها تأثر الكاتب الطبيعة

إىل لغة رومانسية، وهي اللغة اليت مييل ساخر ساخر والسخرية، ومييل ذكيا 
إال أنه، والذي حيدد أيضا أسلوب الذي مت حتديده هو  .للغة حيوية وحية

 احلايل، نوع من الن ر، وحالة القارئ. اهلدف املراد حتقيقه، واملوضوع 
يف اللغة العربية، وتستخدم اللغة أسلوب ركيك بي فرتة واحدة 

اللغة السائدة من أسلوب الن ر يف الفرتة  .خمتلفة إىل حد ما لفرتة أخرى
خر األمية يف هناية األ .األوىل لإلسالم هي لغة البسيطة اليت ليست صعبة

غة كر هو التعبري السائد يف املعىن، وقوة الليف وقت مبو األول العبشية 
يف هناية اللغة احملددة  .)تشبيح، استعارة، واجملز( وموجزة، وصرحية اجملازية

العباسية الكتاب الذين يستمرون يف البقاء على قيد احلياة حىت أسلوب 
القرن متموج هو بديع )الذي جتميل اللغة(، خصوصا وحده )مراحلها الن ر 

يف العصر احلديث، وأسلوب اللغة املستخدمة يعتمد على  زن(.بشكل متوا
وبامل ل مع أعربت األفكار، كما األدبية أكله، يف األدب  .النوع الذي يليه

العريب يعتمد على قدرة مواد للقراءة وتقاليد التفكري ميل النوع من الكتاب 
 ر اتساعا كاعتمدت ز جتربة أك ر اتساعا واملعرفة والتبصر يف البالغ، فإن أ

وذلك ألن النشاط ال يتوقف ملفقة   .وتعقيدا القضايا املعروضة يف الرواية
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كليا على املواهب )االفرتاضي(، نظرا دون املعرفة واخلربة، واملقابالت، فإن 
  00املؤلف نفاد األفكار.

 عناصر اخلارجية  .ب
الطبيعة العمل األديب حتتوى على عناصر الداخلية و عناصر 

روية هلا عناصر اخلارجية وعناصر الداخلية الذي يبنهما. وهو اخلارجية. ال
عناصر الداخلية يف ال نر اخليال هي األشياء أو العناصر اليت تبين األعمال 
األدبية من الداخل. يف حي أن العناصر اخلارجية هي األعمالية 

  01اإلجتماعية، اإليديولوجية، السياسة، اإلقتصاد، ال قافة وغري ذلك.
 

 ولوجية أدبية  سيك .ب
السيكولوجية األدية هي الدراسة األدبية اليت بدت يف األدب النشاط 
النفسي، استخدام املؤلف من اإلبداع والدقوق، والعمل يف العمل. وكذلك القاري 
ردا على العمل لن يفلتوا أيضا من نفسية كل. يف الواقع، بعض التفكري اإلجتماعي، 

 ألدب كانكاس النفسي. كان املؤلف يعرب أعراضسيكولوجية أدبية تعرتف العمل ا
النفسية مث حتويلها يف النص و مزودة النفسيته. إسقاط اخلربة النف  و اخلربة احلياة 

 يف حول املؤلف، املتوقع اهلمية يف النص األديب. 
العمل األديب بوصف ظاهرة النفسي، سيعرض اجلوانب النفسي من خالل 

هر من خالل جمموعة املصفوفة واالخبيار الكلمة األرقم كم ل الشعر، وسوف تظ
مميزة. باإلضافة أىل أن هناك الشعر اجملموعة يف شخصية معينة. السيكولوجية األدبية 
لديه عالقة وظيفية لكل ملعرفة احلالة النفسية للآلخرين، فرقه يف لسيكولوجية من 

 األعراض احلقيقية إذا يف األدب خياليا. 

                                                           
13 Sukron Kamil,Teori Kritik Sastra Arab Klasik Modern, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),45 
14Siti Suwardah Rimang, Kajian Sastra Teori dan Praktik, (Yogyakarta: Aura Pustaka,2011),22 
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النفسية أنه حيتوي على الظواهر النفسية اليت تظهر من األدب كما األغراض 
خالل سلوك الشخصياته. األعمال األدبية مقبول ألن بي األدب والسيكولوجية 
دينا عالقة حالكة املرور غري املباشرة وظيفية. وكذلك السيكولوجي واألدب دينا 

ته اعراض لقعالقة الظيفية تنافد لوسيلة الدراسة احلاالت النفسي الآلخرين. ع
النفسي اإلنسان خياليا فقط، يف حي السيكولوجية هي الناس احلقيقي، ولكن 
تكاىف احدمها للحصول على فهم أعمل لنفسية اإلنسانية ألن هناك أمكانية ما 

 01اعتقل من قبل الؤلف ال يقدر مالحظ للسيكولوجية أو عك  كذلك.
 األدب كيصوير الشخصية .2

  الشخصية واألعمال األديسة، هناك بعضقبل دراسة كيفية العالقة بي
العناصر اليت حتتاج إىل أن تكون معروفة. أوال، حنن حباجة ملراقبة املؤلف لشرح 
علمه. دراسة أجريت على األس الذي يفصل ويشرح نوعية العقل واحلياة والبيئة 
للؤلف. ثانيا، حنن حباجة إىل فهم املؤلف بصرف النظر عن عمله، والطريقة 

سرية املؤلف إلعادة بناء مؤلف من احلياة واستخدام عمله كسجل احلياة  نالحظ
والتصرف. ال الث، وحنن حباجة لقرأة العمل األديب إلجياد انعكاس لشخصية 

 املؤلف يف العمل. 
املرتبة العالقة بي األدب وعلم النف ، وهناك العديد من العوامل يف 

ما يب قوة، وصنعة، واخلربة اخلالل كاالعتبار. أوال ينبغي أن تعك  العمل األد
قال كريستوفر مارلو. ثانيا، ينبغي أن يكون املصنفات األدبية امتياز من حيث 
األسلوب واللغة مشاكل كأداة للتعبري عن األفكار و املشاعر للمؤلف. ثال ا، 
ينبغي ربط مسألة أسلوب وبناء وموضوع األعمال األدبية على العناصر اليت 

ومشاعر الفرد، وغطت فيه: أهم رسالة، والتخصص، وتصاعد تعك  أفكار 
 الروح واملتعة واالستياء الذي يعطي استمرارية ومتاسك شخصية. 

                                                           
15 Nyoman Suaka, Analisis Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013),822 
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الظاهرة األدبية باعتبارها ماكياج الشخصية تطورت طويلة، ومع ذلك، 
ال يعين هذا املصطلح ليكون انعكاس مرآة للمؤلف الشخصية ألن املؤلف لي  

األديب شخصيا إىل األبد دائما. أرقام شاعة يف أعمال الن ر  إدخاهلا يف العل
 والدراما، وتظهر لبناء كائن من الناحية النفسية والكتاب مم ل. 

األول التصوير حلسن السلوك، نظرية الفن هي دائما جزء ال يتجزأ من 
املذاهب اليت تنطوي على العالقة بي الكون من الفناني مع األعمال الفنيةز 

سبيل امل ال، العمل الفين الذي حيتوي على اجلمال وجودة العمل عندما  على
يكون قادرا على عك  التعاليم األخالقية، ونظرية أفالطون أن الفن كوسيلة 

 الذي حيمل التعاليم األخالقية. 
وال اين الرغبة والعمل، يف األعمال الفنية أو األدب، وشغف اللعب 

حلسب مع عملية التسامي القمع. التسامي فحسب، بل أيضا تشكيل  القمع ا
يوفر خمرجا للعاطفة على الرغم من القمع بسبب التسامي. التسامي رغبة اخلاصة 
للرتكيز على األشياء اليت حتوي على قيم غري اجلنسي واالجتماعي. الفن يقدم 
مساحة واسعة هلذا النوع من الشرط. وفقا لفرويد، ميكن هنا الفرق بي فنان أو  

ب مع عصاب أو جمرد تشكيل العامل اخليال الرغبة اإلحساس إلرضاء كات
نفسك. يف حي أن هناك أيضا ألعمال الفنية اليت حتتوي على رغبة نرجسي 
 01من الفناني الذين دهشتها ببساطة يف األشكل والصور واللغة أن الناس تقدير.

 سيكولوجية شخصية .1
 logosىن النفسي و مبع psycheالسيكولوجية أصله من كلمة يونان 

مبعىن العلم. هكذا السيكولوجية هي العلم النفسي أو العلم الذي تعلم السلوك 
اإلنسان. فهم حاجة نفسية إىل أن املنقول للقارئ ألن أشياء ك رية ميكن 
استخالصها من خالل هذ الفهم. ك ري من الناس يعتقدون أن كل فرد لديه 

                                                           
16 Albertine Minderop, Psikologi Sastra, Metode, teori, dan Contoh Kasus, (Jakarta: Yayasan Obor Pustaka, 

2003), 06 
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لك لتكيف والتوافل يف احلياة، كذخصائص الشخص الذي يعرض طريقها أىل ا
 يسمى بشخصية. 

خرباء الآلخرين يدعون، أن الشخصية عند سيكولوحية استطيع يشري  
إىل منط اخلصائص السلوك و الطريقة التفكري حتديد الشخص للبيئة . الشخصية 
ر التشكيل  إلمكنة منذ ولدته تعديل لتجريبة ال قافة و التجريبة اجلميلة اليت تؤث

الشخصية كفرد . النهج النظري لفهم شخصية اليت تشمل نوعية السبب، على 
التحبيب النفسي، الرتبية االجتماعية، و النظريات اإلنسانية. النظرية الشخصية 
يسئل ملاذا جمموعة من األفراد االستجابة لنف  احلالة اليت يواجه بطريقة خمتلفة. 

بعض اخلرباء أن العوامل  هناك الشخص اخلجول، و الواثل واهلادئ. ويعتقد
البيولوجية والوراثية هي املسؤولة عن هذه املشكلة. ويرى خرباء آلخرون أن طريقة 
الفكر لفهم أنفسهم وحدها هي احملور الرئيسيللفهم شخصيتنا. النقاش حول 

   هذه املسألة مل تنته بعد، ولكن األهم أن شخصية معقد.
ال و التحدى الصعب. الدرسة الشخصية يف املاضي ملوضوع السؤ 

على كل معرفة السيكولوجية البد أن يربط بفهم الشخصية ما شكلها. ملاذا 
اختالف دائما يف املفاهم بي شخص واحدا و شخص آخرين، كيف تطور 
الشخصية و باستمرار التذبذب طول احلياة اإلنسان. حقيقة أن معظم 

ابة مرضية. على إجالسيكولوجية مرتبة بنظرية شخصية حدي ة مل حتصل بعد 
دراسة شخصية هي دراسة كيف يصبح الشخص نفسه، ألن كل شخص لديها 
اخلربة لشخص أن يكون نفسه، ألن كل شخص لديها خربة خاصة والتفرد. 
شيء الذي مهم غري وجود قانونية الشخصية مستقلة والنظرية السيكولوجية يف 

 العام. 
دية ط واملعايري التقليكان التاريخ حياة الشخص أصال حاوية من النم

الستمدة من اجملتمع الذي يعيش فيه. منذ ولد الشخصية، العادات يشكل اخلربة 
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والسلوك. الدرسة الشخصية هو العملية اليت جيب أن يكون مفهوما من خالل 
دراسة األحداث اليت جرت يف شخصية الفرضية. كما راء االجتماعي الدراسة 

ماعي و تطوير احلياة من خالل مسامهة الشخصية فيما يتعلل سياق االجت
النومذج ودور ال قافة و ال قافة نفسها. وبالتلي، شخصية هي سالمة مجيع 
اجلوانب الشخصية فريدة من شخص منظومة فريدة، التحديد وتعديل جبهود 

 واحد على التيكيف مع البيئة املتغرية باستمرار.
مع الكائن السيكولوحية هي علم الذي يدرس الشخية اإلنسان 

ي يف السيكولوجية الشخصية تعلم وصلة باليحث يؤثر على السلوك اإلنسان. 
الذاكرة أو املالحظة مع التنمية، والربط بي املالحظات مع تعديل يف الفرد، 

اهلدف األول لعلم النف  الشخصية هو احلصول على معلومات  .وهلم جرا
والدين توفر معلومات قيمة  األدب، وميكن أن التاريخ، .حول السلوك البشري
اهلدف ال اين، علم نف  الشخصية يشجع األفراد على  .حول السلوك البشري

العيش كاملة ومرضية، وال الث، وكان اهلدف هو ضمان أن يكون الفرد قادرا 
 .على تطوير مجيع إمكاناهتم بالشكل األم ل من خالل تغريات البيئة النفسية

 أوال، وظيفة وصفية )اخلطوط العريضة(هي، وظفية السيكولوجية الشخصية 
 .والسلوك البشري تنظيم أو األحداث اليت يعاين منها األفراد بشكل منهجي

وينبغي أيضا أن يكون قادرا على التنبؤ  .والوظيفة ال انية هي وظيفة تنبؤية
 دراسات السلوك، واألحداث، أو نتيجة لذلك مل يظهر حىت اآلن على الفرد. 

ف ، وهناك ثالث مدارس فكرية )ال ورة اليت تؤثر على يف علم الن
األول، التحليل النفسي الذي يطرح البشر  احلديث(. تفكري علم النفسي

تضارب يف بنية الشخصية هي  .وتشكيل الغرائز والصراعات من بنية الشخصية
 ة متيزال انية، والسلوكي .الصراع الناشئة عن الصراع بي اهلوية، واألنا، األنا العليا
ال الث، علم النف   .البشر كضحايا للمرونة، سليب ومنقاد للمؤثرات البيئية
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اليت ظهرت، والذي يعرض رجل خيتلف عن صورة  "احلركة"اإلنساين، هو 
هنا، ووصف الرجل بأهنا احلرية والكرامة واالنتقال  .التحليل النفسي والسلوكية

 .البيئةدائما حنو الكشف عن كافة إمكاناهتا إذا مسحت 
لاللتحليل النفسي، شخصية املصطلح حتديد أولويات العقل الباطن 

ض ( اليت تتجاوز الالوعي، مما جيعل بنية التفكري يلون العاطفة. أهنا تفرت لالوعي)ا
والسلوك الشخص ببساطة تواجه اخلصائص السطحية، وذلك لفهم يف عمل 

ا ار األك ر عمقشخصية الشخص، فإنه جيب مراعاهتا عالمات رمزية واألفك
للشخص. وهم يعتقدون أيضا أن جتارب الطفولة األفراد مع والديهم وقد 
شكلت شخصيتنا. اكتسبت وجهات النظر حول اخلصائص املذكورة أعاله على 

 املركز األول يف نظريات شخصية سيغموند فرويد.
والكتاب  .الشخصية هي أيضا مؤلف من قضايا احلياة األساسية

 .الشخصية العادية السائدة عادة يف إيقاع احلياة .لى روح عملهالشخصية تؤثر ع
خصائص شخصية  .الفرد غري طبيعي، ما يسمى يف حالة شخصية االحنراف

خالقة مبدعة، واملبادرة، لديها اهتمام واسع، واالنفتاح على حمفزات جديدة 
وية، يومستقلة )حر( يف التفكري، الفضول ملعرفة قوية، مغامرة الروح، قوية، ح

 .00واثل، وعلى استعداد لتحمل املخاطر وجترؤ يف ال قة
 

 سيكولوحية بنظري سيغموند فرويد .ج
 سرية سيغموند فرويد .2

من أصل يهودي يف فرايربغ  0311مايو  1ولد سيغموند فرويد يف تاريخ 
Freiberg مورافيا ،Moravia من  1، مدينة صغرية يف أسرتاليا. كان فرويد يف سنة

                                                           
17 Albertine Minderop, Psikologi Sastra, Metode, teori, dan Contoh Kasus, (Jakarta: Yayasan Obor Pustaka, 

2003), 3 
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ئلته النكسات اإلقتصادية، وأبه جلب العائلة انتقالت إىل مدينة عمره، عانت عا
 0330.03فينا، دخل فرويد يف كلية الطب جبامعة فينا، وخترج طبيبا يف عام 

معرزف من مذكراته الشخصية أن فرويد مل يكن مهتما فعال يف الذهاب 
من خالل املمارسة كطبيب، وكان أك ر اهتماما يف أنشطة البحث العلمي. 

 Martaلكن بسبب الضغوط اإلقتصدية لعائلته اليت بينا مع مارتا بارنيز و 
Bernays يف هناية يعمل فرويد تلك 0331، زوجة فرويد اليت تزوجها يف ،

املمارسة اليت مل ارتغب. وجد فرويد الوقت إلجراء البحوث والكتابة خالل 
الهتمام ب، وهو ااملمارسة كالطبيب. أما العلمية الرئيسية عنده هي علم األعصا

  00الذي أدى إىل فرويد تعامله مع االضطرابات العصبية، خاصة اهلسترييا. 
عندما كان فرويد طالبا طبيب أعصاب مشهور من فيينا، الدكتور جوزيف 

، استخدمت أساليب خاصة للتعلم مع اهلسترييا، وهي Dr. Joseph Breuerبروير
ترييا، وكان  تتعامل مبا املرضى اهلسطريقة التنومي املغناطيسى. مع الطريقة اليت

بروير قادرة على إثبات أن سبب اهلسترييا يعاين منها املرضى هي من جتارب 
مؤملة معينة من املرضى. تقريبا يف نف  الوقت، طبيب أعصاب بارزة من 

 Jean ، باري ، وهو جان مارتن شاركوLa Salpetriere مستشفى ال سلفرتيري
Martin Charcot ير طريقة لتلك املستخدمة بروير. ، لتطو 

من هذين الشخصي تعلم فرويد وممارسة أساليب التنومي املعناطيسي  
للتعامل مع حاالت من اهلسترييا. حىت مع بروير، كان فرويد دخلت يف يف 
التعاون. تعاوهنا تتج معاجلة عدد من احلاالت من اهلسترييا وتسجل حتت عنوان 

Studi Uber Hysterie (0301) . ،ولكن مل ميض وقت طويل بعد نشر الكتاب
وكسر فرويد بعيدا وترك األساليب اليت تستخدمها بروير وشاركو وألن مل يكن 
راضيا عن اإلجراءت والنتائج اليت حتققت. بعد خروجه من طريقة التنومي 
                                                           
18 E. Koswara, Teori-teori Kepribadian, (Bandung: Eresco, 1991), 82 
19 E. Koswara, Teori-teori Kepribadian, (Bandung: Eresco, 1991), 82 
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املغناطيسي، حاول فرويد طريقة أخرى، وهي اإلحياء الذي كان قد تعلم طريقة 
. وهذا األسلوب األخري أثبت فرويد أيضا غري 0330يف عام  Bernhimبريهنامي 

مرضية، حىت األخري ينتشر فرويد واستخدام أسلوب خاص هبا يسمى أسلوب 
 03.(Free Association Method)التداعي احلر 

وكان شخص  .عاما 30سيغموند فرويد تويف يف لندن عن عمر يناهز 
اية، وخاصة مالئه من املستغرب مبا فيه الكفمناقشتها يف البيئة بسبب تعاليم ز 

تعاليم ال ميكن إنكارها هي مؤثرة جدا  .حول نظرية املرتبطة باملشاكل اجلنسية
من فرويد علم  .حىت اآلن، وخاصة يف جمال علم النف 03للتفكري يف القرن

األعصاب، وبناء األفكار حول النظرية النفسية على أساس علم النف  من تلك 
يت اليت كتبها جتربته اليت تواجه املرضى الذين يعانون من مشاكل عقلية ال السنوات
 .تواجهها

كما قال ألمه، فرويد، طفل خاص يف القضية، يف حي رأى إخوته، 
وقال انه كان عبقريا، واحد من جوانب نظرية فرويد هو أن اجلاذبية اجلنسية صيب 

رويد مع يت من جتربة شخصية فألمه. ك ري من الناس يعتقدون أن هذه النظرية تأ
والدته. ك ري من الناس يعتقدون أن هذه النظرية جاءت من جتربة شخصية فرويد 

عاما من األب. لكن فرويد ضد العديد من املرضى  03مع والدته مجيلة وشابة 
استخدام التنومي املغناطيسي عن طريل احلوار مع املريض. عندما يفعل هذا أسلوب 

ه وضعت طريقة اليت أساسا التحليل النفسي، املشاكل النفسية العالج، وقال ان
اليت يعاين منها املريض تبي أن تكون متجذرة يف ترتبط جتارب طفولتهم أيضا 
مع الصعوبات اجلنسية. وجد ليست دائما يتم القبض على جتربة الطفولة من 

لمريض ل قبل ذاكرة واعية للفرد. بصرب ودقة، فرويد استكشاف وحتليل املشاكل

                                                           
20 E. Koswara, Teori-teori Kepribadian, (Bandung: Eresco, 1991), 82 
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عن طريل طرح األسئلة اليت تولد: خربات الطفولة الشخص قد تؤثر على 
 00شخصيته يف مرحلة البلوغ.

 دراسة الشخصية اليحليل الناسي .1
من قبل  0033التحليل النفسي هو االنضباط اليت بدأت حوايل عام 

التحليل النفسي وظيفة ذات الصلة النظرية والنمو العقلي  .سيغموند فرويد
العلم هو جزء من علم النف  اليت جتعل مسامهة كبرية يف النف   .سانلإلن

تعترب التحليل النفسي اليت اخرتعها فرويد حول  .البشرية، وخلل على مر السني
على الرغم من  .. نظريات فرويد إلعطاء األولوية للمشاكل اجلنسية0303عام 

منذ  ألدب دراية لهأن فرويد الطبيب الذي يفكر دائما علميا، تتلقى عامل ا
شبابه على التعليم والدراسة جبدية يف أعماله ترمجت إىل "تفسري األحالم"، وك ريا 

فرويد من حميب الكتاب، ودائما فحص  .ما يعرض جتربته الشخصية وجتربة طفولته
وجيادل، والكتاب لي  فقط يكشف عن صفقة كبرية حول العلم،  .الكتب يقرأ

واقع احلياة أو طبيعة احلياة؛ ويعرض الكتاب أيضا  ولكن أيضا لغزا حمريا حول
تضارب املشاعر والدوافع وجمموعة متنوعة من التعبريات اليت تشري إىل التحليل 

  00النفسي.
 دون الوعي  .أ

 ذكر فرويد أن العقل البشري يتأثر أك ر من الالوعي )العقل الباطن(
فيض قامتة يقع ووصف أن العقل البشري  بدال من واعية )العقل الواعي(.

معظمها يف الداخل، وهذا هو، يف الالوعي. ويذكر شغل يف حياة الشخص 
من خالل جمموعة متنوعة من الضغوط والصراعات. لتخفيف الضغط وصراع 
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لذلك، وفقا لفرويد العقل  اإلنسان مع االحتفاظ باحكام عليه فاقدا للوعي.
 .الباطن هو املفتاح لفهم سلوك الشخص

من أن سلوك الشخص غالبا ما يتأثر العقل الباطن  وكان على يقي
الذي حياول تقدمي أنفسهم، ويتم تنفيذ السلوك م ل دون وعي. اسم الفتاة 

وفقا لفرويد، تسببت هذه  مع اسم خطيبة شابة أخرى، واحلبيب السابل.
األحداث الفتاة يف الواقع ال ميكن أن ننسى اسم عشيقته السابقة املخزنة 

اطن، وميكن أن تعود اىل الظهور يف بعض األحيان. عالوة على يف العقل الب
أوال، األدب هو نتاج  :ذلك، أن األدب علم النف  مهم لألسباب التالية

احلالة النفسية ويعتقد أن البالغ يف حالة شبه واعية )الالوعي( فقط مع 
سكب شكل واضح يف شكل معي واعية )واع( يف خلل األعمالية 

 00.األدبية

 ة األحالم نظري .ب

فرويد يربط األدب مع حلم. تعترب األدب واألحالم على إرضاء 
حلم م ل الكتابة هو نظام من العالمات اليت تشري إىل  بشكل غري مباشر.

املؤلف عظمة املؤلف وعمله  شيء خمتلف، أي من خالل عالمات أنفسهم.
  يأساسا يكمن يف نوعية من الالوعي. األعمال الفنية، وكأنه حلم، ول

ترمجة مباشرة للواقع. ولذلك، فهم من وجودها هو الذي ينبغي القيام به من 
خالل التفسري. الفرق بي األدب واألحالم هي يف األعمال األدبية تتكون 
من لغة غري اخلطية، يف حي يتكون حلم عالمات التصويرية لألن خمروط 

 .التداخل وخمتلطة. األحالم يف األدب هو الوهم خفية

                                                           
23 Albertine Minderop, Psikologi Sastra, Metode, teori, dan Contoh Kasus, (Jakarta: Yayasan Obor Pustaka, 

2003), 03 



22 
 

أعطى فرويد موقعا هاما على األحالم يف نظرية التحليل النفسي وقد 
من خالل االستماع إىل قصص من املرضى عن أحالمهم. من هذه 
األساليب هي بعض أوجه التشابه بي األحالم وظروف غري صحية، م ل 

ة اليت اهللوسة تنشأ بسبب الرغباهللوسة التحليل النفسي. حالة شديدة من 
ل. كان فرويد مقتنع بأن هذا الشرط حيدث أيضا يف ال ميكن أن تتحق

األحالم. على سبيل امل ال، األطفال حيلم شيء غري املكتسبة أو يتوق عندما  
كان مستيقظا. وهذا ال حيدث إال يف األطفال، ولكن أيضا يف البالغي. 
فهم معىن األحالم من البالغي، وفقا لفرويد ألن احللم ينطوي على رغبة 

تفسري األحالم يدخل آلية التمويه، وهو ما يفسر رغبة خفية  .ءأك ر دها
 يف شكل صور اخللط بي احللم. 

حمتويات االحرتازيا الكامنة واضح احملتوى.  :احللم اثني احملتويات
حمتوى واضح هو الصور اليت علينا أن نتذكر عندما نكون مستيقظي، ويبدو 

"حلم  ملء فرويد الكامنة يسمىأن جمال أذهاننا عندما حناول أن نتذكر. 
م ل النص األصلي أن  (األفكار اخلفية)األفكار" هو الشيء الذي ال خيفى 

الوضع البدائي وجيب بناؤها من خالل الصورة املشوهة اليت قدمت من قبل 
 .احللم واضح

وصف األحالم يتضمن عملية أو ما يسمى حلم العمل: التشكيل، 
لى ، واحللم هو وسيلة معينة الذي ننشده جتوالتك يف، ونقل، وجتسيدا. أوال

بشكل حقيقي وفعلي. وتسمى هذه العملية من هذا النوع التشكيل احللم، 
اليت غالبا ما يتم عرض األفكار احللم يف شكل صور أو كلمات. ثانيا، عن 
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طريل التك يف، واليت جتمع بي بعض األفكار اخلفية أو وضع عدة أفكار 
 01ج هذه العملية لوحة خمتلفة أو إنشاء كفاف املشرتك.يف صورة واحدة. وتنت

 كال الشخصية عند سيغموند فرويديه .3
السلوك وفقا لفرويد، هو نتيجة الصراع والتوفيل بي األنظمة ال الثة 
للشخصية. العوامل اليت تؤثر على شخصية من املاضي هي العامل التارخيي 

الوة يف تشكيل شخصية الفرد. وع وعامل املواد قياسا الوراثة والعوامل البيئية
على ذلك، فرويد يناقش تقسيم شخصية اإلنسان: معرف )املوجود يف الالوعي( 
الذي هو اخلزان ومصدر النبض نفسية. األنا )تقع جزئيا على اعية وجزئيا على 
الالوعي( يشرف وتعيل رضا م ايل من القصيدة هو نتيجة التعليم والتعرف على 

 .أولياء األمور
كرئيسا (ego)ملكا أو ملكة، واألنا  كملك (id)ويد يشبه اهلوى فر 
تتصرف وكأنه احلاكم املطلل،  (id)كرئي  الكهنة. اهلوى و األنا العليا   للوزراء 

ما تريده ليتم تنفيذها  .جيب احرتامها، وفسدت، تعسفيا وخدمة مصاحل ذاتية
جيب إكمال مجيع رئيسا للوزراء املهمة  (ego)على الفور. وقد شبهت األنا 

، (superego)األعمال املرتبطة الواقع واالستجابة لرغبات اجملتمع. األنا العليا 
اجلشع  (id)لنفرتض ق  االعتبار الكامل لقيم اخلري والشر جيب تذكري هوى 

 .والطمع أن أمهية السلوك احلكيم واملعقول
 ةهو طاقة نفسية وقمع الغرائز البشرية من أجل تلبي (id)اهلوى 

االحتياجات األساسية م ل االحتياجات األساسية م ل احلاجة: األكل واجلن  
رفض أي أمل أو إزعاج. وفقا لفرويد، وهو معرف يف الالوعي، ال يوجد اتصال 
مع الواقع. كيف يعمل معرف املرتبطة مبدأ اللذة، والذي يبحث دائما عن املتعة 

طيعا  متعارضتي واملدورة وموجتنب دائما أي إزعاج. األنا اشتعلت بي قوتي
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مبدأ الواقع املساعد الشخصي الرقمي من خالل حماولة تلبية متتع الفرد حيدها 
من الواقع. األنا يساعد الناس للنظر يف ما إذا كان ميكن أن تنغم  دون تسبب 
أملا أو معاناة لنفسه. األنا هي بي الوعي والالوعي. توفر األنا مهمة لوظائف 

ة، م ل: التفكري وحل املشكالت واختاذ القرارات. مع هذا، واألنا هو عقلية كبري 
زعيم كبري يف شخصية؛ م ل رئي  الشركة اليت هي قادرة على اختاذ قرارات 
رشيدة لتحسي الشركة.مل يقم اهلوية واألنا واألخالق من هذين ال تعرف قيمة 

ألخالق يف تشري إىل ااخلري والشر. استالم شخصية ال الث هو األنا العليا اليت 
شخصيته. وكذلك ضمري األنا العليا ندرك قيمة اخلري والشر. ومبا أن اهلوية، 
واألنا العليا ال تعترب احلقيقة ألهنم ال يكافحون مع أشياء واقعية، إال عندما 
التحفيز اجلنسي واهلوية العدوانية ميكن أن يكون راضيا يف االعتبارات 

  01األخالقية.
 خصيةدنامنات الش .5

رأى فرويد رجل كنظام الطاقة اليت هي معقدة نظرا لتأثري فلسفة حتمية 
. يف رأيه، ويسمى هذا النشاط البدين الطاقة 00والوضعية اليت تزدهر يف القرن 

البدنية والنشاط العقلي يسمى الطاقة النفسية. وقال فرويد على أساس هذه 
ائز جسرا الطاقة. معرف مع الغر  النظرية الطاقة اجلسدية ميكن حتويلها إىل النف 

 من وسائل اإلعالم أو الطاقة البدنية مع شخصية. 
 غريزة .أ

يستخدم فرويد الالوعي لشرح أمناط السلوك واملخالفات واالحنراف. 
وي وفقا لفرويد الالوعي هو األنظمة الفرعية احليوية يف النف  البشرية اليت حتت

 ها تطالب الصور يف املاضي. حتعلى نبضات غريزة اجلنسية املرتبطة ببعض 
وفاء، ولكن ال قافة والتعليم )مطالب القاعدة من احلياة االجتماعية( اليت 
                                                           
25 Albertine Minderop, Psikologi Sastra, Metode, teori, dan Contoh Kasus, (Jakarta: Yayasan Obor Pustaka, 

2003), 86 



25 
 

يتم منعها أن الدافع وانطفأت. ومع ذلك، يف شكل مقنع الوفاء النبضات 
 عن طريل اإلشباع كاذبة أو اخليال )اخليال(.

ة من التوتر حالغريزة أو غريزة هي مت يل النفسي الفطري من اإلثارة )
واإلثارة( من املقرر أن تظهر على احتياجات اجلسم. شكل غريزة فرويد هو 
اخنفاض يف اجلهد، وعادة رجعية وحمافظة )حماولة للحفاظ على التوازن( 

 غريزة املتكررة عملية )هادئة، متوترة وهادئة(.  .لتحسي حالة نقص
 قلق .ب

لل حالة يسمى قاحلالة هتدد راحة كائن حي يفرتض أن يكون يف 
(anxitas) . أشكال خمتلفة من الصراع واإلحباط اليت تعيل تقدم األفراد

التهديد املشار إليه قد يكون خطر  لتحقيل أهداف هي مصدر القلل.
ويتبع هذا الشرط  .اجلسدية والنفسية، والضغوط اليت تؤدي إىل ظهور القلل
عداء دى، واخلوف، سمن قبل الشعور بعدم االرتياح الذي يتميز القلل امل

 .ويؤكد فرويد على أمهية القلل .أننا ميكن تصور من خالل خمتلف املستويات
القلل هو هدف واقعي  .وهو مييز بي القلل املوضوعي والقلل العصايب

استجابة عند واحد يستشعر اخلطر يف البيئة. القلل العصايب يأيت من الصراع 
لتعرف على الصراع من قبل الشعب ألنه مل يتم ا .فاقد الوعي داخل الفرد

 .01ليسوا على بينة من وجود سبب معقول للقلل
 تقنية الدفاع والصراع .2

تقنية الدفاع بسبب وجود الدافع أو الشعور التحول للبحث عن وجود 
االستبجدال. كم ل التفيز العدوان تبي أن الطرف اآلخر الذي يعترب آمنا 

طلح يشري إىل عمليات الالوعي للهجوم. يستخدم فرويد آلية الدفاع مص
الشخص أن دفاع ضد القلل. هذه اآللية حتميها من التهديدات اخلارجية أو 
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وجود احملفزات اليت تنشأ من القلل الداخلي لتشويه الواقع بطرق خمتلفة. القدرة 
الدفاعية األك ر بدائية من التهديدات من اخلارج هو إنكار للواقع للفرد حياول 

 .ة أن يتداخل مع رفض االعرتاف بهأن ينكر حقيق
من حيث آلية دفاع األنا هناك العديد من النقاط اليت جيب 
مالحظتها. أوال، بناء يستند آلية دفاعية نفسية على املالحظات لسلوك 

بشكل عام، يتم اعتماد آلية األدلة التجريبية، ولكن البعض ال تستند  األفراد. 
على سبيل امل ال، )لى أن سلوك الشخص إىل التحقل العلمي. ثانيا، تنص ع

تتطلب معلومات وصفية ليست تفسريا للسلوك.  (التوقعات، ترشيد، أو القمع
والشيء املهم هو أن نفهم ملاذا شخص ما احنىن على آلية عندما تصارع مع 
هذه املشكلة. ثال ا، مجيع اآلليات ميكن الع ور عليها يف احلياة اليومية لألشخاص 

ل يف احلياة احلدي ة، والناس تسعى لتحسي حياة، وبالتايل تلبية التعدي العاديي.
املطلوب. عندما آلية تكون أولوية حلل املشكلة مث هناك مؤشرا على الفرد غري 

 00 .قادر على التكيف
 تصنيف املشاعر .6

الفرح والغضب واخلوف والشفقة يف ك ري من األحيان اعتبار العواطف 
املشاعر األولية األساسية. والوضع الذي يولد مشاعر ترتبط بقوة مع اإلجراءات 
الناجتة تؤدي إىل التوتر. وعالوة على ذلك، الكراهية أو احلقد ترتبط ارتباطا 

اية شهوة ص اليت متيز بدوثيقا مع مشاعر الغضب والغرية، واحلسد. ومن اخلصائ
هو شعور الكراهية أو الرغبة يف تدمري الكائن يصبح هدفا للكراهية. استياء 
ولي  فقط ملشاعر كره أو أن آثاره يرتددون يف خنجل وال تنوي تدمري. بدال من 

على العك  من ذلك، شعور الكراهية  ذلك، لن تكون راضية قبل السحل.
لن يكون راضيا قبل تدمريها. عندما يتم تدمري دائما الكامنة يف الشخص، وانه 
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ف بالذنب والندم يف تصنيالكائن انه سوف يكون راضيا. كما تشمل الشعور 
 العواطف.

 بالذنب شعور الاكرة .أ

ميكن أن يكون سبب الشعور بالذنب من قبل التعبري أنتا الصراع 
ة. كل يأو ردا على التحفيز عن طريل رد الفعل، الدافع واملعايري األخالق

نذ اجملتمعات وهلا ثقافيا لوائح للسيطرة على احملفزات اليت تبدأ مع التعليم م
مرحلة الطفولة إىل مرحلة البلوغ، مبا يف ذلك السيطرة الشهية اجلنسية. 
اجلن  والعدوان هي املنطقتي اليت تؤدي دائما إىل الصراع الذي واجه مع 

 نب. خالقية هو سبب الشعور بالذاملعايري األخالقية. انتهاكا للمعايري األ

 الاكرة شعور بالذنب مدفون  .ب

يف حالة من الشعور بالذنب، وهو شخص مييل إىل الشعور بالذنب 
يف نفسه، ال انه عادة ما تكون لطيفة، لكنه كان سيئة  الدفنبطريقة 
 واحدة. 

 معاقبة ناسكج. 

 االشعور بالذنب يؤدي يف موفل معاقبة نفسك، األفراد ينظر إليه
ار من هذا النوع له آث الشعور بالذنبعلى أهنا مصدر للموقف بالذنب. 

لتطوير اضطرابات الشخصية املرتبطة الشخصية، واألمراض النفسية 
 والعالج النفسي. 

 باحليا  .د

خيتلف عن الشعور بالذنب. ظهور العار دون يرتبط  الشعور باحلياء
 خدم أحد شوكةالشعور بالذنب. قد يكون شخص ما باحلرج عندما يست
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عندما احلايل يف حفل عشاء حمرتمة، لكنها مل تشعر بالذنب. انه يشعر 
باخلجل ألهنم يشعرون غيب وأقل املرموقة قبل اآلخرين. وكان الرجل غري 
 .مذنب ألنه مل ينتهك القيم األخالقية. ال يقع هذا الشعور يف طفل صغري

 كة. كان يشعر باحلرج واخلوف حىت عندما تتعرض سرقة كع

 حزنه. 

احلزن أو األسى يرتبط مع فقدان شيء مهم أو قيمة. عادة احلزن 
الشديد عند فقدان أحد األحباء. ميكن أن يكون حزنه العميل بسبب 

 فقدان حيازة قيمة للغاية اليت أدت إىل خيبة أمل أو األسف.  

 البغضو. 

أو احلقد ترتبط ارتباطا وثيقا مع مشاعر الغضب والغرية،  بغض
حلسد. ومن اخلصائص اليت تشري إىل شعور الكراهية هو ظهور الشهية أو وا

يست جمرد أي ل شعور بالبغض. بغضالرغبة يف تدمري الكائن يصبح هدفا لل
مشاعر كره أو يرتددون اليت تنوي دودج وال تنوي تدمري اآلثار. بدال من 
ل بذلك مشاعر الكراهية متأصلة دائما يف شخص، وانه لن يكون راضيا ق

 .تدمريها. عندما يتم تدمري الكائن انه سوف يكون راضيا

  حب ز. 

يشعرون باحلاجة إىل تعريف احلب من خالل فهم ملاذا  عامل النف 
أصبح احلب وما إذا كانت هناك أشكال خمتلفة من احلب. شغف احلب 
الرومانسي يعتمد على الفرد وجوه احلب، والعاطفة، والرغبة يف أن نكون 

بة اجلنسية قوية غالبا ما ينشأ من الشعور باحلب. وفقا لدراسة معا. الرغ
احلب الرومانسي واحلب واحلب هو يف األساس نفسه. وفيما يتعلل احلب 
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من طفل ألمه على أساس احلاجة إىل احلماية؛ وكذلك حبهم لالألم إىل 
  03الطفل يرغب يف محايتها.

 

 نظرية الصراع الباطن .ه
. وك للتفاعل ميكن أن تكون بسيط أو جمموعالسيكولوجية نظرت إىل السل

يف البشر خصوصا من األنواع احليوانية املختلفة بشكل عام، كان شكل من السلوك 
الذي يتحقل من خالل غريزة طبيعية للحفاظ على احلياة. بقدر مناقشة العالقة بي 

كل شاملوفل و السلوك، أشكال السلوك الغرزية ال تناقش. استنادا احلال مع بعض 
من سلوك الشاذ اليت ي دل يعاين يف الشذوذ النفسي أو الناس الذي يف الواعي بسبب 
 يأثر املخدر واخلمر والتنومي املغنطيسي واملواقف العصيبة عاطفيا. املوقف يرتبط دائما
مع السلوك الذي يف حدود املعقول والطبيعي هو يستجب أو التفاعل ملؤثرات البيئية 

 00االجتماعية.
ن يبحث عن السلوك، هناك أشياء مهم أيضا أن نالحظ كيف بعد أ

 الشخص التفاعل مث الشخص حيلل الط ر ق  كما يلي: 
 الصراع .0
 اختالف بي األسباب إذا يف وقت هناك سبب الذي يظهر يف وقت واحد .0
 أختذ الفتوى أو قرر السبب  .0
 يوجد السلوك دافع  .1

 يل اختالف بيكما الطرق، يستحل اإلهتمام هو الطريل ال اين، طر 
األسباب، ألن هذا السبب يستطيع أن حيمل الشخص يف الصراع. الصراع هو حالة 
عندما شخص مرتدد أو مرتبك  يف إختار بعض األسباب الذي يظهر يف وقت 
                                                           
28 Albertine Minderop, Psikologi Sastra, Metode, teori, dan Contoh Kasus, (Jakarta: Yayasan Obor Pustaka, 

2003), 32 
29 Alex Sobur, Psikologi Umum, (Bandung: Pustaka Setia, 2003)289  
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 الواحد. تردد ي دل مع التوتر يف أختد الفتوى واخليار. ولو ك را بينهما نستطيع نتجنب
  الية اليت حيرر من اخلالف، أما منا البالغ، حنن نشاهدالصراع واوقع فيه عالقة امل 

ك ري من الصراع، إما ضئيل وإما كبري. غري سهل بلغ الولد دون الصراع مع والده، 
 03وأخيه، وأصدقائه.

الصراع هو اخلالف. يف األدب، الصراع هو توتر أو معارض  يف قصة 
لباطن يف الصراع ااخليال أو مسرحية يعين معارض بي شخصي وغري ذلك. تعر 

هو الصراع يسبب أك ر من األفكار أو رغبة الذي متعارض حلكم النف  لكي يؤثر 
    00على السلوك.

 أشكال الصراع  .0

 كما رأي آخر، الصراع لديه بعض من األشكال كما يلي:

 وتقرب اليه-الصراع قرب (0
 هذا الصراع يظهر إذا هناك صورتي الذي هم إجيايب )أفرح ومربح( لكي ظهر

 الرتدد ليختار احد منه.  
 وتبعد اليه-الصراع قر ب (0

هذا الصراع يظهر إذا يف وقت احد هناك صورتي الذي خالفه يف هدف، 
الصورة األوال اإلجيايب )أفراح( واإلخرى السليب )خسر، غري أفرح(. لذلك هناك 

 تردد، إما قرب وإما إبتعد اهلدف. 
 وت بعد اليه-الصراع بع د   (0

ا يف وقت احد هناك صورتي السليب لكي ظهر الرتدد ألن الصراع حيدث إذ
 إبتعد احد من السبب إذا البد أن يفعل السبب السليب األخرى.  

  
                                                           
30 Alex Sobur, Psikologi Umum, (Bandung: Pustaka Setia, 2003) 292 
31 Alwi, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 587 
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 الصراع يف العام معروف ألن بعض من عالمة كما يلي:
حيدث على اجلميع مع التفاعل خمتلف لنف  التحفيز. لذلك يعتمد على عوامل  .0

 الشخصي. 
وافع لديه قيمة متساوية أو ما شابه ذلك، لكي يسبب الصراع حيدث عندما د .0

 الرتدد والتوتر. 
الصراع حيدث يف وقت قصري، ممكن بعص ثوان، لكن يستطيع طاويل أيضا،    .0

   00بضعة أيام، عدة اشهر، حىت سني عديدة.
 عوامل الصراع الباطن  .1

لباطن ا كما قال سيغمويد فرويد أن النظارية الذي قد ق دّ م  ليبي الصراع يف
 احلاد. العوامل الذي دورا هاما يف صراع الباطن كما يلي: 

 اإلعتداء (0
 اإلعتداء يدل على الصراع جيدث ألن شعور غض ب الذي ي دل على النف . 

 الضياع (0
الضياع يدل على الف راق التذكر حمزن شخص مع املادة أوالشخص. الضياع يف 

 يف عصر البالغ.  عصر الطفل للعامل اخلاص حيدث الصراع والضائقة 
 الشخصية (0

الشخصية حيل كيف الفكرة النف  السليب والعزة النف  ح ق رٌي يؤثر التصديل 
 والتقدير الشخص على العامل يسبب الصراع. 

 (kognitif)املعريف  (1
ضائقة هي مسألة املعريف الذي سيطرة على التقدير السليب الشخص يف النفسه، 

 واحلياة الشخص واملستقبله. 
 ف الض ع (1

                                                           
32 Alex Sobur, Psikologi Umum, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 292 
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التذكر حمزن لي  احد من العامل يسبب مسألة لكن ال شك أن شخص ال 
 ميلك الزمام على حاصل املهم يف حياته.

 السلوك (1
السلوك، ازدهر من اهليكل النظر الدراسة اإلجتماعية أن الصراع يسبب على 

  00النف  الذي يقع على نقص الرغبة اإلجايب يف التفاعل مع البيئ.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                           
33 Kusumawati F, Hartono, Y, Buku Ajar Keperawatan Jiwa, (Jakarta: Salemba Medika, 2003), 33 
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 الثالث صلاال

 عرض البيانات وحتليله

 الرواية  خميصر .أ
كان الرجل امسه مسي يريد أن يتزوج مع مسرية. حينما أمسك بيدها خامت 
اخلطبة، يف حفل من األهل واألصدقاء، ويف ضوء األنوار الساطعة، وعلى أنغام 
ند ت املوسيقى يف احلجرةاجملاورة. أح  بيدها ترتعش كتقلصة يف بيده، ونظر فإذا دمعه

من عينيها.  مسي حيبها جدا، ولكن جنحت حبه ألن مسرية تتقدم حب شخص. 
الصرحة مسي تصحية احلبه للحفظ العاطفتها، لذلك مسرية ترتدد من الذي ختتار. 
 مسرية متأثر ألن صرحة احلبه، مسي يرتدد أيضا باملوقف مسرية تريد ختتارمها، مسرية حتب

 ا أن تطالق مسي. لذلك كان هناك حركة النف . الرجل األخر بل مسرية ال تريد أيض
ذات يوم مفصول مها ألن أخطأ الفهم. حينما مسي يدعو مسرية مشاهدة 
األفالم ليطلب العفو ألن قبله نازعهما لكن مسرية ال تريد. ومسعت أنه يقول هلا 
"حقرية" فاتاعت ورفعت صوهتا منفعلة: "أي نعم حقرية !... حقرية..." وانطلقت 

حلجرة غاضبة وهي تبكي يف شبه نشيج، وأقبلت أمها فأدركتها رقة عليها بعدما من ا
انبتها باألم  تأنيبا شدييدا، وحسبت أنه هو االخر يشوق عليها بعدما احتملت 
منها كل قسوة، وغلبها حنان األم، وراعها مشهد ابتتها تتعذب عذابا ظاهرا، فأدركتها 

ل ورة للوم يف عنف شديد. وفوجئ هو هبذه اعصبيتها كذلك ، وانطلقت توجه إليه ا
من هنا ومن هناك يف اللحظة اليت مل يبل له فيها رصيد لالحتمال وأح  إحساسا 
قاطعا أكيدا عميقا أن كل شيء قد انتهى، وأنه مل تعد صلة تربطه هبا. وغالبة دمه 

 واشتد انفعاله. فهذه بالذات لن تكون امرأته يف يوم من األيام. 
قن بعد املعركة قبل أن يستعيد لنفسه صالهتا باحلياة. وقبل أن يستي مضت أيام

أن ركب احلياة يسري كما كان من قبل يسري، وأن عجلة تدور، ةأن معامل الكون 
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ومعامل القاهرة ال تزال. مرت عليه هذا األيام وهو يف حالة يفسية غربية، ليست عقال 
. كان حي   بالدهشة ختاجله كلما رأى شيئا من وال جنونا، وليست صحوا وال ذ ه ول 

مظاهر احلياة اليت كان يراها قبل الكارثة. وكان قد احتجب يف داره أيام من اإلعياء، 
واستغرق يف نفسه وأغلل عليه منافذها، فلما خرج إىل الطريل أدهشه أن جيدها كما  

ي كان ذكانت، وعندما قادته قدماه إىل احملطة هبت هبتة حقيقة وهو يرى القطار ال
يركابه إىل مدينة، أو ال يزال القطار يسري، وإىل أين يذهب بالناس. ووصل إىل املدينة 
فسار يف طرقاهتا بنف  الشعور وكان كل شيء ممكنا، مع ذلك إال أن تقوده قدماه 
إىل الشارع الذي يسري فيه الرتام، وترامها هي على وجه خاص. ورآه مقبال فحدق 

غائبا، ومرت حلظة ونفسه حتدثه ذاهلة، أنه ال يذهب إىل فيه ببالهة، وكان وعيه 
 هناك، فلماذا يسري إىل الرتام، مث أفاق فروعه أن يكون وصل إىل هذه احلال. 

ودارت عجلة الزمن، فأصبح يقينا ما لي  باليقي و عّوده كر الغداة ومر 
أن و العشي أن يكون يستطيع أن يكون دون أن يكون دون أن يكون حبه الكبري. 

احلياة تستطيع أن متضي وإن وقف حبه إىل حدود وأن القطار والرتام يسريان وإن مل 
ينقاله إىل هناك. ولكن الزمان مل يستطيع أن ينسيه أن هلذا الرتام اخلاص مسة خاصة 
متيزه من كل ترام، إنه ترام مقدس أو مسحور. ويكفي أن يلمح رقمه وهو يسري ليدق 

يقف ك خطاه ويهم بالركوب. مث يصحو فيسخر من نفسه، و قبله دقات عنيفة، ولتتحر 
 حلظات يسرتد فيها هدوءه مث يسري. 

وغالبه الشوق اجلارف ألن يتعرف الدر اجلديدة. ولكن إرادته كانت أقوى، 
فلم حياول ذلك أياما طويلة. ومحيت املعركة اليت دارت يف أول مرة، وزاد اإلحراج أنه 

ازدمحت اهلواتف والرغائب واملخاوف حي صار أمام يسري هنا وال يركب الرتام، و 
املنزل، ولكن هاهي ذي نوافذه مغلقة وال شيء هناك. وكان اجلهد قد نال منه، وبدا 
عليه اإلعياء، فلم جيد مشقة يف إقناع صديقه أنه متعب، وإنه حيسن أن يعود فأخذ 
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دار، كأمنا ن إىل معرفة الالرتام. ومل حياول بعد ذلك أبدا أن مير يف هذا احلي، لقد اطمأ
 هذا كل ما هنالك.    

بعد سنوات األتية، لقي مها ولكن مسرية قد نكحت و متلك اإلبن. األن قد 
يزول أحالمه ليعيش معها. لكن كل شيء قد غري مهم له ألنه قد عرف ما معىن 
أشواك املخبوء يف وسط النف ، السوك طعن يف النف  قد أومل، بل مع مضي الزمن 

وره خالف املنتظر صنع احلياة ذو قيمة. على األقل اللتفكري وح فر غىن الباطنه. حض
غ ىن احلب الذي صعب شديد ر مز العلي القيمته. نعم، احلب جيعله مسي رجل غين. 

 هو يكفي شكر كل شيء خالل يوما يتحرك إىل طرف احلياته. 
  

 يف رواية أشواك لسيد قطب لشخص الرئيسي الصراع الباطين .ب
رواية  سي يفيلشخص الرئ وال هو عرب الصراع الباطين هذا البحث األيف
. ك ري من صراع لشخصية الرئيسية كالدعم اهلدف األوال يف هذا البحث هو أشواك

رئسي يف لشخص ال الصراع الباطينلشخصية الرئسية امسه مسي. أما الصراع الباطن 
 كما يلي:   رواية أشواك

 بالواقع  اخلالف بي اخليار ال يناسب .0
الصراع الباطين يسبب شخص الرئيسي يبدأ من أك ر الضغط. الصفته الرؤوم 

 يف01"قويل كل شيء وال ختايف !"والراعى دائما يصيب اختل سهال لشخص حوله.  
ي يشعور الذي جربه إذا مس الباطين لشخص الرئيسييبي عن الصراع  العبارة هذه

د أن . هو يريد أن يعرفه ألنه ال يريالقلل ألن سلوك مسرية تدل أن خيبئ الشيء
ى، مسرية. بعد مسرية يقص فيما مض أ سر منه. ولو جيب أن يسمع قصة األليم من

هو يشعور هول العاصف جيتاح نفسه فتحطمه وتوسك أن جيتاح حياته، وحّدق 
 بشدة يف عينيها ونظر إليها مستزيدا. 

                                                           

 0(، 0010)دار سعد، اشواك،  سيد قطب، 34 
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تقدم جود ألن مسرية تترّجى احلوج امللك، وحتبا ال يستطيع مو  (id)اهلوى 
يتيل ليجرم على مسرية من شعور الغضب  (id)حيب شخص آخر. سببه اهلوى 

ويتوسط مع ظن أن جيرم ال  (superego)والنفوره على مسرية. مث ظهر األنا العليا 
 سيما غضبا إىل شخص غري احسن. 

   
"ال يا سيديت، إن كان الشعر ال ينضجه إال احلرمان، فأن سأطلل هذا 

  01شعر من اآلن !"ال
 

بعد أن يتمتع لألعمال األدب، جاءت مسرية يف حياته، إىل أنه مرتدد ما 
يفعله. اختيار يتحبا، بل هو يستطيع أن اختار واحدا بينه. مسي يريد أن يتزوج مع 
مسرية لكن مسرية ختتار لتصاحب ألن مسرية تفكر الشاعر البد أن ميلك ك ري من 

أن مسي حيتاج أصدقاء من عند  احلبة. أذا يريد يتزوج أصدقاء، لذلك مسرية تفكر 
مع مسرية ال يستطيع أن يستمر لألعمال األدب، ألن مسرية رغب فيه لتتزوج مع 
الشاعر. لكن مسي حيب جدا لألعمال األدب ألنه األدب هو طريقة يعري ما 

 يفكر، وصديل الذي مرافقته إذا حزين والفرح. 
و يوجه يف إختارين الذي يتحبا لكن تردد لشخصية الرئيسية إذا ه

متخالف. كان الشعور مضغوط ألن ك ري من املسألة يسبب شخصية الرئيسية 
يسبب الصراع ( ego)واألنا  (id)مرتدد إذا مسرية يريد أن صديقه. تناقض بي اهلوى 
يعمل املتصل مع املبدأ الفرح. ( id)الباطن لشخصية الرئيسية. أختيار يتحبا اهلوى 

  األنا مسيطر يف الواقعه أن حبه قد د فع مع مسرية غري مباشرة. لكن 
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 مترتد يف يقبل املسألة  .0
أحد من الصراع الباطن لشخص الرئيسي هو إذا نفسه يشعور باملترتد يف 
يقبل املسألته مع مسرية، هو يريد أن يستمر مع مسرية، لكن مسرية تتقدم حب 

 الشخص اآلخر. 
يبي الصراع  عبارةال هذه يف 01سأحضر يف هذه الساعة""أخبار ))بابا(( أنين 
 هو يف هذه اللحظة تنبه إىل أنه بي زمالئه. فأراد يفالباطين لشخص الرئيسي، 

حماولة ساذجة أن يبعد عن نفسه الريب، وعنها هي أوال وإن مل يعلم أحد من 
اعبه صتكون. باحلقيقة يريد مسي أن يتحادث مع مسرية بل هو قلل صديقه يعرف م

 مع مسرية الذي كالمه غري مناسب مع قلبه. 
( الذي اضطر على هوى وال egoشعور باحلزن يسببه ال يبايل األنا )

يتخلل األنا العليا. حىت خيفي مسأله حىت الشخص يعرفه. اهلوى هو شخصية 
 تريد أبدا شعور بالفرح مع حمبوب ويأبو شعور باملرضي أو غري مرتاح.

    
 أسرتيح مل ل هذه الكلمات. فهل لديك حديث آخر؟ "امسعي. إنين ال

 00من فضلك أنا لست يف حاجة إىل املزيد."
 

و وانطلل هالباطين لشخص الرئيسي، يف عبارة السابقة يبي عن الصراع 
اجلميع إىل لون من ألوان احلديث املرح اللطيف، يناسب جو اخلطوبة السعيدة مث 

بون واحدا إثر وا   حد، ليخلو اجلو للخطيبية السعيدين. وحيأخذ اجلميع ي نس ح 
هلذا احلديث بوقع الشوك املسموم. الكلمة يقال مسرية كأن كلمة فراق يف 
اخلطوبتهما. مسي جيتهد مسرية لغري تبحث املسألة األم . باحلقيقة مسي يريد أن 

                                                           

 0(، 0010)دار سعد، اشواك،  سيد قطب، 36 
  00(،0010)دار سعد، اشواك،  سيد قطب، 37 



38 
 

يتكلم ك ري مع مسرية، بل هو خميف إذا يبحث احلديث باألم  بعد اخلطوبته مع 
 . مسرية

الصراع الباطن يصيب لشخصية الرئيسية على املقطفة هي اهلوى يريد أن 
يكتسب الفرح حىت يسسبب الصراع على األنا حيث األنا يف نف  الشخصيىة 
الرئيسية حيتاج ليعمل على الفكر واملعظم يف الواقع الذي يدل على الشخصية 

هلوى لشخصىي و ا الرئيسية أن حقيقته يريد ك ري من تكلم مع شخص الذي حيبه.
 الرئيسية ي دل على مراده ال أرد أن يبحث مالذي الحيبه. 

ين الصراع الباط يف العبارة السابقة يبحث عن  03"لقد كان الفيلم عنيفا جدا"
إذا بلغ يف البيت، الكآبة واحلزن ظهر من وجهه حىت يسبب أمه لشخص الرئي ، 

 هذه يسمى مع قصتهما. ويف مسرية خائف وتسأل إليه، املعلوم قصة يف األفالم
اللحظة وجد ذراعه ترتاخى قليال فرتمتي على ظهر املقد، ونظر فإذا رأسها املشرئب 
املتطاع يهوى ويسقط، ويتخاذل متنها املنتصب، فيتقوس يف احنناء. وهم أن 
يدعوها إىل مغادرة السينيما، ولكن ريقه قد جف، فلم يدر لسانه بكلمة، واستمر 

 ة، وهو حي  االختناق. ينظر إىل الشاش
الصراع الباطن يصيب لشخصية الرئيسية يف العبارة السابقة ترتب تناقض 
بي اهلوى واألنا حىت يسبب الصراع يف األنا مث اضطر للهوى. طريقة العمل اهلوى 
يناسب مع أساسي الفرح الذي مغاير بطريقة العمل األنال العليا يعل مع احلكم 

رئيسية صية الرئيسية على املقتطفة ينظر إىل مراد الشخصية الأواملعيار. اهلوى يف شخ
يتعايش مع الشخص الذي حيبه، هو الخيرب باحلقيقة أىل أمه مسرية ولو مراده مغاير 
باألنا العليا يف النف  الشخصية الرئيسية الذي يظهر لصفة الشخصية الرئيسية 

ية أن األنا الرئيس يريد صادق. لذلك تناقض يسبب ظهر الصراع الباطن لشخصية
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معظم على الواقع لكن حمصور للهوى هو الذي شخصية يريد الفرح أبدا مع 
 شخص الذي حيبه ويأبو الشعور باملرضي أو غري مرتاح. 

 
"كال! لن ترتكين، لن ترتكين، فإين ألفضل إذا لقيتها أن تكون معي، كما 

إحدى  ل أبياتا منحيسن أن تكون معي لو كانت صدمة قطر أو صعقة تيار، مث يتو 
  00قصائده يف هذا السبياق."

 
يف العبارة السابقة هو يريد أن يلتقي مع مسرية ليسرح الشوقه، لكن خمافة 
قلقله، و يؤثر على الباطنه. كان كل شيء ثد انتهى، وانتهى بالصورة اليت يعيينه 
ن أأن حياول بعدها وصل ما انقطع، أو رجع ما فات، كانت كرب ياؤه تأىب عليه 

يعود، وكانت مرارة الذكرى تطغى على حالوهتا يف معظم األحيان، وكانت جتربته 
تذكره دائما باآلالم. ولكن هذه التجربة وتلك الكربياء مل تكن واحدة منها 
مبستطيعة أن تصرف طيفها عنه، أو متحو صورهتا من نفسه، أو تصرفه إىل حياة 

سطورة نت قد استحالت يف حياته إىل أأخرى غري احلياة اليت ؤمسها خياله معها. كا
 خرافية تسيطر على هذا احلياة.

خصومة بي اهلوى واألنا يسبب الصراع الباطن لشخصية الرئيسية ألنه  
البد أن خيتارين الذي صعب بي الشعور باحلب والشعور باخلوف. الشعور باحلب 

ية يفصل يف شخصاهلوى مستهرت الواقع الذي مستعمل لألنا. األنا كرئي  األوال 
ملستقر اخلوف يلتقي مع حبييه. عمل الشخصية الرئيسية صرف عن الشعور بالرغبة 
وليد كذا مقرر من شخصية األنا حىت شعور باحلب على اهلوى الشخصية الرئيسية 
ل إىل العقل الباطنه. تردد يف شخصية الرئيسية ألن تقرير األنا بطؤ ضائع ألن  مح 

ه . مراد الشخصية الرئيسية ليحب يتقلب خوف شديد شوق على املرأة الذي حيب
 ألن روضة على قد يصيبه.                  
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 الرجاء ال يناسب مع الواقع  .0
الرجاء ال يناسب مع الواقع الذي يصيب شخص الرئيسي إذا يسمع قصة 

 يف زمان الغابرها مسرية. حبيب طول الزمان هو يريد مل استطيع أن نسيه. 
حنما باغت  13 أعطف عليكما، فاعتمدي على وسأسا عدكما!""يابنييت، إنين

القصة إىل هذا احلد كان قد اعتزم يف نفسه أمرا، ال يدري كيف اعتزمه، وال بأي 
شعور اجته إليه. كان الفارق بينه وبي فتاته عشر سنوات، ولكنه أح  يف هذه 

ح  يف هذه أ اللحظات القصار أنه يشيخ. وكان حيبها حبا عنيفا كجنونا، ولكله
اللحظات القصار أنه فوق العواطف البشرية، وفوق غرائز اإلنسان. إذا يبتعد عنها 
فيفرتك بينهما ألنه الضياع الشخص الذي حيبه. ولكنه البد أن خيتار احد من 

 بينهما. حىت كان يقضي ليبتعد عنها. 
اخلالف بي اهلوى واألنا يسبب الصراع الباطن لشخصية الرئيسية ألنه 
البد أن خيتار يبي أختارين صعب شديد بي ترك أو دافع عن اهلوى الذي وجوب 
يتعي على األنا العليا أن أمها مسرية تأمتنها عليه لريافقها. األنا كرئي  األوال يف 
شخصية يقطع ليطلل لكي غري مريض عليهما. قطع الشخصية الرئيسية ليجنب 

الذي مسيطر يف الواقع أن شخصية الشعور بالدافع عليها هي حتصل من األنا 
 الرئيسية يدافعها فرغب عنهما. 

مل يكن يدري يف حقيقة  10"أنا مسي، وأرغب يف أن أحادثك يف أمر خاص"
ملاذا يود أن يراه، إنه مل يسأل نفسه هذا السؤال ألعله يود أن يقي  نفسه إليه يف 

ن منزهلا، لقريب محومة الصراع. على أيه حال لقد اندفع يصفل يف فناء منزله ا
وهو يسأل عن الشباب الضابط )ضياء(. إذا ال يصريح إلىيه )ضياء( فيؤمل نفسه 

 ألن قد حب املرأة الذي تتقدم حب الشخص اآلخر. 
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رغبته ال يريد أن يطلقها يتقن اهلوى، تردد يف نف  الشخصية الرئيسية ألن 
تطيع مساك حىب يس األنا يقطع ليدافعها ولكن األنا شخصية الرئيسية قوي شديد

 بلجمه اهلوى اليفكر الفرح واحد فقط. 
يبحث عن إذا بلغ يف البيت،  العبارة هذه يف  10"لقد كان الفيلم عنيفا جدا"

الكآبة واحلزن ظهر من وجهه حىت يسبب أمه مسرية خائف وتسأل إليه، املعلوم 
ظاهرا بشيء، تقصة يف األفالم يسمى مع قصتهما. أما يف هذه املرة فقد أعياها أن ي

بل أعيامها أن يتكلفا االبتسام الذي كان يسعفهما حي يفجؤمها أحد من أهلها 
ومها يف زمحة الصراع. يف عبارة السابقة يبي عن تردد مسي ما يعمله. مسي يريد أن 
صريح إىل أمها مسرية، غري أن هو خياف أخطأ يف الكالم وخاف أن ختضحه 

. ومل يكن عليه من بأس يف أن يرتاد من حجر السامت، فانفلت إىل حجرة النوم
الدار ما يشاء. لقد كان يف حاجة ألن يستلقي ويسرتيح، كالرحالة اجملهود يف سفر 

 طويل. 

الصراع الباطن يصيب شخصية الرئيسية يف عبارة السابقة سبب تناقض 
مل عبي اهلوى واألنا العليا حىت يسبب الصراع يف األنا مث اضطر للهوى. طريقة ال

اهلوى الذي يعمل مع املبدأ الفرح خمتلف مع طريقة العمل الذي يعل مع احلكم 
ة أواملعيار. اهلوى يف شخصية الرئيسية على املقتطفة ينظر إىل مراد الشخصية الرئيسي
يتعايش مع الشخص الذي حيبه، هو الخيرب باحلقيقة أىل أمه مسرية ولو مراده مغاير 

سية خصية الرئيسية الذي يظهر لصفة الشخصية الرئيباألنا العليا يف النف  الش
يريد صادق. لذلك تناقض يسبب ظهر الصراع الباطن لشخصية الرئيسية أن األنا 
معظم على الواقع لكن حمصور للهوى هو الذي شخصية يريد الفرح أبدا مع 

 شخص الذي حيبه ويأبو الشعور باملرضي أو غري مرتاح.
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عبارة يبي هذه اليف  10ا بريئة وأنا وحدي املسؤل!""ال...ال...ال تصدقوها. إهن
عن تررد مسي بي صريح أم ال. وحاول هو أن يدافع عن نفسه، فيفشي السر 
الذي أودعته الفتاة صدره، ولكن تراحع حنما مسعها تنشج يف احلجر اجملاورة، 
 وتذكر استسالمها وهتالكها. وفجأة برزت من باب احلجرة يف اندفاع جريء. لكن

 إذا هو غري صريح فرآ مسبب من مجع املسألة. 
اهلوى يف شخصيه الرئيسية اليصدف املريض وغري مرتاح يسببه شعور 
باملضعوط ألن ثابت يف ضعف هو سبب الصراع الباطن لشخصية الرئيسية الذي 

 يسبب مرتدد يف شخصية الرئيسية ألن يقطع األنا ليقص باحلقيقة إىل والدها مسرية.     
بعد أن 11ه أخشى العاقبة، وال تطاو عين نفسي على أن أفشي لك سرا.""ولكن

يسلم الرسالة من مسرية، مسي يستعجل قرؤها، وتتواىل على سيماه أشتات من 
األنفعاالت حىت أتى عليها مجيعا. مث دسها يف جيبه دون أن تعارض يف ابقائها 

  جديد. ولكنه أح له. كانت الرسالة هي اعرتافها األول مكررا، ومل يكن فيها
 بنكأة يف اجلرح. 

د مسألته وتبعد اليه هو إذا كان يري-يف عبارة السابقة يبي عن الصراع بعد
مع مسرية انتهى شريع و البد أن خيتار بي ألختارين الذي اليتحبا. ال يريد أن 
 يبي السر كلهم، إذا اليريد، هو يستطيع أن يكذب واملسألته مع مسرية اليتهى. 

ع اهلوى على غري مرتاح أ ث ر  لألنا العليا هو يقرر صحيح أم ال. مث األنا الدف
يف شخصية الرئيسية اليريد أن يبي السر. قطع شخصية الرئيسية على يسبب 

  الصراع الباطن ألن شخصية الرئيسية يعمل الشيء الذي اليتحبا.        
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  عوامل يسبب الصراع الباطن يف رواية أشواك لسيد قطب .ج
د قطب  يسية يف رواية أشواك لسيئلشخصية الر  صراع الباطن ال يسببالعوامل 
 كما يايل:

 العوامل الداخلي .0
العوامل الداخلي يصري مسبب الصراع الباطين لشخص الرئيسي هو شعور 
بالغضب يف نفسه. شعور بالغضب يف نفسه يظهر على النفور يف نف  الشخص 

مسرية.  شيء للرفاء واإلتفاق الصلة احلب معالرئيسي الذي ال يستطيع أن يفعل ال
 شعور بالغضب يف نف  الشخص الرئيسي يستطيع أن يظهر يف العبارة كمايايل:   

 
"كال... مل أطل أن أعود إليه مرة أخرى... بعد صور تطبع يف النف  
فتحاول اهلروب منها، ولكنها ترتاءى هلا كلما أبعدت عنها..فال حيتاج اإلنسان 

 11األصل أبدا."ملراجعة 
 

واجته إىل القسم القصصي يف مكتبته، فهو أوىل األقسام  بأن جيتذب 
فتاة إىل القراءة، وكان قد أهدى أليها من قبل بعض القصص فادعت أهنا مل 
تقرأها. وال يدري إال الشيطان، ملاذا وقعت يده على قصة )املاضى احلي( املنقولة 

كل قصة إال هذه ( Guy de Maupassant)إىل العربية عن جي دي موباسان 
القصة كان معقوال أن يوحي إليها نظره يف ذلك احلي. وأن مسي يعيده إىل 
موصوعه يف املكتبة. ولكن أوىل وتردده ثانيا ما يف نفساها من استعالع. ومل 
 يعد بد من أن يسلمه إليها، وقد أح  يف أعماق نفسه بغم وقلل دفي. 

قصة. يب مسي ألن قد حزهنا بعد أن تقرأ الالشعور بالغضب يف نفسه يص
دخلت كلمتا )املاضي احلي( يف قاموسه بعد هذا اليوم. فا تأيت كلمة )املاضي( 
حىت تلحل هبا على الفور )احلي( وحىت تبعث يف خياله صورة خاصة. وتبعث 
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يف حياهتا جوا خاص. ومل يفلح بعد ذلك يف أن يعيد ال قة إىل نفسها مرة أخرى.  
 ارع وكانت تريد أن تكون له ولكنها باتت ختشاه. كان يص

وتقلب يده ذات يوم يف أوراقة، فإذا 11"يا للشيطان! أين ذهبت الصورة ؟"
هو يع ر على الصورة. فقز قلبه فقزة شدسيدة بي ضلوعه، وبقى فرتة طويلة 
يدق دقا متواصال عنيفا، وار جتفت يده وهي تتناول يف قداسة وروعة، فتقرهبا 

 نيه، فيتطلع إليها هنيهة يف شغف واغل ويف صوفية مشرقة، مث يقرهبا منمن عي
فمه فيقبلها قبلها قلبة طويلة عميقة، تشرتك فيها كل خاجلة وكل ذرة فيه، 
وتشتنفد منه طاقة حي  بعدها باهلمود واالسرتخاء. وترتقرق يف عينه دمع دموع 

 شبه غيبوية. ة وهو يفحارة، فيستسلم هبا يف راحة لذيذة، وتنقضي فرتة طويل
وماضت أيام ك رية حياول أن يرى الصورة فيها. كان مطمننا لوجود 
الذخريةعنده، وكان يف نفسه شعور غريب آخر، إنه يشفل من رؤية هذه الصورة، 
وإنه لريتعش حي يفتح درج تامكتبة ليتناول منه سيئا، مث ه حيش بشعور العابد 

اجي املعبود املقدس. وكل هذه األحاسي  املورع حينما يقرتب من اهليكل لين
 اجملتمع كانت تصده عن احملاولة، تلك األيام الطوال. 

 

"أنا ؟ أنا تركتها لسوء سلوكها ؟ من قال ذلك ؟ إن الذي يقول هذا  
 10كذاب. إليها مسكينة، إهنا ضحية الرجولة الناقصة يف شبان اجليل!"

 
ة ل قبل أن يسمع بقيبعد أن يسمع اخلرب من ضياء، فأتأذن مسي ونز 

الشتائم اليت كانت ستنفجر لو طال احلديث. مل يستطيع أن ينام ليلته، لقد كان 
يساوره القلل وخيز ضمري الندم. غضبه توهج ويف قلبه حرقة ألنه يسمع اخلرب أن 
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الناس يقبحون مسرية ويندم مسي قد ترك مسرية و يسببها تصبح املادة حبث الناس 
 ا مع مسي مبطل. فمن يستطيع أن يعرف احلقيقة، من الذيأهنا يسبب اخلطوبته

ال يظن أن فصم اخلطبة كان لشيء علمه عنها مما يسيء. وهل الناس مستعدون 
أن يقدروا حقيقة املوقف، وهل لديهم الوقت الكايف للبحث واملعرفة، إهنا كانت 

طبة خلحمسوردة يف أسرهتا جلماهلا وذكائها وزواجها، وإهنم يسجدون يف فصم ا
بعد عقدها مادة كاملة لشفاء أنفسهم من احلشد الكظيم. مث أمل يكن هو الذي 

هنم رفضوه أول مرة، ولكن من يدري أنه لوال ‘منعها من هذا الشاب. حقيقة 
  املرة التالية لقبوله مسكينة.وجوده يف

مرت عليه هذه األيام وهو يف حالة  13"إىل هناك، فلملذا يسري إىل الرتام ؟!"
يه غربية، ليست علقال وال جنونا، وليست صحوا وال ذهوال. كان حي  نفس

بالدهشة ختاجله كلما رأى شيئا من مظاهر احلياة اليت كان يراها قبل الكراثة. 
وكان قد احتجب يف دراه أياما من اإلعياء، واستغرق يف نفسه وأغلل عليه 

دماه وعندما قادته قمنافذها، فلما خرج إىل الطريقة أدهشه أن جيدها كما كانت 
إىل احملطة هبت هتتة حقيقة وهو يرى القطار الذي كان يركبه إىل املدينة. ووصل 
إىل املدينة فسار يف طريقتها بنف  الشعور، وكان كل شيء ممكنا مع ذلك إال 
 أن تقوده قدماه إىل الشارع الذي يسري فيه الرتام وترامها هي على وجه خاص. 
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 أشيائها يكون يف متناوله"  "يا ليت شيئا من
"ودب الدم والتمين إىل يف فرتات ك رية: لو أبقيت صورها! إهنا مل 
تطلبها مين! لو أبقيت رسالتها إيل، وهي رسالة تنطل بنيل ضمريها، ودقة 
حساستها، وتصور حقيقة معدئها، ويقظة شعورها ! لو أبقيت )الشبكة( وخامت 

ضعاف أضعاف مثنهما! لو أبقيت )عبلة أ-الذكرى-اخلطوبة ومها يساويان يف
  10 امللب ( إهنا على كل حال أثر منها ! لو عملت، لو أبقيت."

 
وحنما هدأت ال رة ال ورة اليت طغت على أحاسيسه، وتكشفت العمرة 
اليت أغرقت عواطفه، وسار احلني إىل حوريته اهلاربة اليت تبدت أسطورة خالدة 

 لشوق إىل كل أثر من أثارها، وشعر باحلنييف حياته، عندئد أح  باللهفة وا
املرت قرق يهم  يف جواجنه. وكان كل شيء يتصل هبا من قريب أو بعيد قدبات 
حبيبا إىل نفسه، ترف عليه روحه ويرت قرق الوجد يف حناياه وحتف به هاالت 

 مسحورة ترتاءى خالهلا الطيوف واألحالم.
رة واحدا، وراح يقلب كل راح يسأل أفراد األس  13"أين ذهبت الصورة؟"

ما يف البيت ويبحث حىت يف غري املظان، ولكن جهوده كلها ضاعت سدى. 
وجل  حائرا مكدودا وقام يعاود البحث من جديد وتكرر هذا البحث أياما  
ك رية، حىت يئ  من وجودها، وفرض الفروض الك رية لضياعها. وهنا أح  ما 

مل يف نفسه، خرج ومل يعد للدرا. وحيز األ حيسه الوالد يفتقد الوليد، يفتقده تائها
 وتتغاشه لوعة عميقة ويعتاده هلف شديد، ولكنها ذهبت ضياعا.
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"امسعي يا مسرية، أنين أعرفك جيدا، ومل تعد خافية منك ختفي علي، 
ولقد ال حظت تلك النوبات اليت تفجؤك وأنت معي يف أهبج اللحظات، وهي 

ئا. مث إنين أحبك ذلك احلب الذي تعرفينه، عالمة ال ختطيء على أن هناك شي
وإن بي قليب وقلبك "الشيفرة" اخلفية، اليت جتعل لكل دقة يف فؤادك صداها القوي 

 10فيفؤادي، فال حتاويل أن تغالطيين أو تغالطي نفسك بعد اليوم."
 

حينما أمسك بيدها ليلبسها خامت اخلطوبة، يف حفل من األهل 
ار الساطعة، وعلى أنغام املوسيقى يف احلجرة اجملاورة. واألصدقاء، ويف ضوء األنو 

أح  بيدها ترتعش كتقلصة يف يده، ونظر فإذا دمعه تند من عينيها. شعر بشوكة 
حادة تنغرز يف فؤاده، وغامت الدنيا يف عينيه، وتوقع شرا غامضا يوشك أن 
ا هينقض، بل شعر بالكارثة تظلمه، وتغشى حياته. ولكنه متاسك، وأسرع يدعو 

إىل املقصف املعد يف مكان آخر، غري مقتلفت لدعوة املدعوين. القلل والضائفة 
على السلوكها مسرية خيبئ الشيء. عرب لشخصية الرئيسية يف العبارة السابقة على 
مسرية لي  النفسه فقط لكن عرب شعور بالقلقه )شخصية الرئيسية( على 

 املستقبله.
يوغل يف نفسه جبانب احلب، أو  كان الشك10"تعايل أحدثك على انفراد"

بسبب احلب، فكان حريصا ملهوفا على أن يتأكد أهنا خلصت له إىل النهاية 
ألن مسي قد اختار هلا علبة ملب  صغرية من الفضة اخلالصة، وأقبل هبا فرحا 
ا، حب  انتقائها، ولكنها ل هتش للعلبة، ومل يبد عليها أهنا تستقبلها استقباال طيب

يفكر يف ان نوع العلبة قد ال يكون أعجاهبا، فكر يف أن املناسيبة  وبدال من أن 
 كلها ال تفرحها. 
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 يف العبارة السابقة يبي عن ضائفته شخصية الرئيسية يسبب القلل على
السلوكها إليه، وهو يريد أن يؤكد نفسه لكي ال شك يف نفسه ويريد أن يؤكدها. 

 يح.القلل سبب للكالمها كضربة لسمي لكن قلبه مس
 

"إنين سأمهد لكما الطريل، سأجعل أهلها يقبلونك، أما أهلك أنت 
 10فعليك إقناعمهم، وإن مل يقتنعوا أفسلت يا أخي رجال ؟"

 
يف عبارة السابقة يبي عن العامل الضعف. الشخصية الرئيسية يريد أن 
خيتفظها، لكن بعد أن يعرف ضياء حيبها مسرية فيقنطه )مسي(. مسي يشعور 

ذا يفصل مسرية وضياء يتحبا. يشعور باملضعوط يسبب عن الرغبة ال بالشفل إ
تتطابل مع الواقع. هو يريد أن يتزوج مع مسرية لكن مسرية تتقدم حب ضياء. 
الصفة البلوغ شخصية الرئيسية يدل يف العبارة السابقة هو كاألب الذي حيب 

 اإلينه. ويرضى الفرحه لريى اإلبنه الفرح.

 

أخشى لقياها. لست ذاهبا إليها، أنا ذاهب إىل صديل!  "آه لو رآها. إنين
 11هه! هذه هي حمطتها!"

 
يف العبارة السابقة يبي عن العامل الضعف. بينما تدور هذه املعركة كان 
الرتام يقرتب، وهنا تزامحت خواطره، وفقدت نظامها واتساقها. وكان أنفسه عندئذ 

ريعة. أطل بعنف، ودار بعي دورة س ال ه ة، وعيناه زائغتان. وخبأ رأسه قليال مث
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وحترك الرتام من احملطة. وهو يشكر أهنا ليست هك=ناك، ولكنه خيمد وخيوب 
 وتركد أنفاسه، ويغشى خواطره الظالم.  

 
"كم أنا مشتاق أليها، إن املصادفات اليت كانت تبيح يل لقاءها مرة ومرة 

هبا اليوم على مدار عادت تضن  –أيام أن مل يكن لقاؤنا رهن املصادفات  –
 11العام"

 
يف العبارة السابقة يبي عن العامل الضعف. لقد عادت حياة تكلفا ال 
يطاق، وراح يقطعها كما يقطع األجري املسخر أيامه وليايه يف العمل اجملهد 
الكريه، ولي  له منه إال الزهيد. أال ما أشقى احلياري الشاردين عن اهليكل، ولو  

ى . تنبض يف نفسه هلفة، حىت ينسى كربياءه وادعاءه، وينسكانت تعمره األصنام
ورارة جتاربه وكرياته، وحىت يفضي إاى صاحبه هبذه اللهفة العارمة. لكنه كان 
حي  يف أعماقه، وهن هذا الزعم وهتالكه، فيزيده هذا اإلحساس توكدا ملا يزعم، 

أشباح  هوجماهرة مبا يدعي، كاخلائف يهتف بالقوة والتحدي ليتشجع يف وج
الظالم.  فمضى هو يف هلفة حدي ة. ترى تغريت، أم ماتزال كعهدي هبا منذ آخر 

  نيه،يتخد من ذلك كله مادة حياة.لقاء. ويصوغ  ذلك كله يف قصائده وأغا
الضعفه ألن شوق شديد، هو يريد أن  11"كال لن ترتكين، فسنتسكع هنا!"

 باطنه.  مرار له أثر يف يلتقي مع مسرية إلزلة الشوقه. لكن خماف يؤدي نفسه
كان كل شيء قد انتهى، وانتهى بالصرة اليت يعييه أن حياول بعدها وصل ما 
انقطع، أو رحع ما فت، كانت كربياؤه تأىب عليه أن يعد، زكانت مرار الذكرى 
تطغى على حالوهتا يف معظم األحيان، وكانت جتربته تذكره دائما باآلالم. 

ياء مل تكن واحدة منها مبستطيعة أن تصرف ولكن هذه التجربة وتلك الكرب 
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طيفها عنه، أو متحو صورهتا من نف ، أو تصرفه إىل حياة أخرى غري احلياة 
اليت رمسها خياله معها. كانت قد استحالت يف حياته إىل أسطورة خرافية 

  ر على هذه احلياة.تسيط
يسأل  وأفعمت اللهفة نفسه أن 10"نقلوا؟ البد أن يكونوا بعيدا عن احلي"

عن أهل الدار. ماذا جرى هم؟ ما اخربهم؟ هل تزوجت وألف سؤال وسؤال، 
لكن كربياؤه وفقت به ال يلقي أي سؤال. ولكن شعورا غامضا يساوره. إنه 
ع حيب أن يعرف املنزل اجلديد، إنه حيتفظ يف خميلته بصور املنزل القدمي، ويسرتج

لبيانو، ة اجللوس توقع على امن هذه الصور حركاهتا وتنقالهتا. هي مرة يف حجر 
وهي مرة تستقبله على الباب، وهي مي مرافل املنزل، وهي مرة تنام يف سريرها 
اخلاص، وهي مرة تقفز وهي تقطع املمر القصري يف بضع خطوات. فهو ميلك 
منها شيئا ك ريا، ولديه منها رصيد مذخور. ولكن يف هذا النزل اجلديد كيف 

ه يف خياله، بل الصور هلا إال ما حياول اخليال أن يركبيتخيلها، إن صورها مائعة 
من العدم فال يسيطيع. لذلك الندم يف نفسه ألنه غري أحسن يف التفاعل مع 

 البيئ.    
 لعوامل اخلارجيا .0

العوامل اخلارجي يسبب الصراع الباطين لشخص الرئيسي يدل يف نوع 
مسي مسبب  يعتقدين أنالبيئي اإلجتمعي شخص الرئيسي أقل العضد. والوالدين 

احلزين واملسأل الذي تصيب مسرية. البيئي اإلجتمعي شخص الرئيسي أقل العضد 
 يستطيع أن يظهر يف العبارة كما يايل: 

 13"وهو كذلك فأن اآلخر مل أعد احتمل شيئا. كل شيء حيسن أن ينتهي!"
ن كحينما مسي يدعو مسرية مشاهدة األفالم ليطلب العفو ألن قبله نازعهما ل

مسرية ال تريد. ومسعت أنه يقول هلا "حقرية". وانطلقت مسرية من احلجرة غاضبة 
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وهي تبطي يف شبه نشيج، وإنقلبت أمها فأدركتها رقة عليها بعدما انبتها باألم  
تأنيبا شديدا، وحسبت أنه هو االخر يقسو عليها بعدما احتمت منها كل قسوة، 

ها  تتعذب عذابا ظاهرا، فأردكتها عصبيت وغلبها حنان األم، وراعها مشهد ابنتها
كذلك، وانطلقت توجه إليه اللون فب عنف شديد. وفوجئ هو هبذه ال ورة من 
هنا ومن هناك يف اللظة اليت مل يبل له فيها رصيد لالمتال وأح  إحساسا قاطعا 

 أكيدا عميقا أن كل شيء قد انتهؤ، وأنه مل تعد صلة تربطه هبا. 
فيلة بأن تشعر األم أن الصلة تتقطع، فزادها وكانت هذه الكلمات ك

هذا ثورة وهياجا، وإذا كانت تتقي من قبل شيئا فإهنا مل تعد تتقي. وكذلك 
استمعت الفتاة إىل كلماته وأحست من هلجتها أن كل شيء قد انتهى، فندت 
من فيها كلمات كانت الطعنه اجملهزة األخرة. فهذه بالذات لن تكون امرأته يف 

  األيام.يوم من 
 

قلت أمها مسرية "لقد قال الناس من قبل عنك ليست جادا يف رغبة 
الزواج، وأن ظروفك الشخصية متنعك، ولكنا مل نصدق وها أنت ذا تسبب لنا 

 10فضيحية!"
 

يشعور هلذاه اكلمات بوخز الطعنات، ومل خيفف من وقعها. ما حاوله 
صبيتها. زوجتهه مبرضها وعأبوها من اهلدوء وضبط النف  والتجمل واالعتذار عن 

غضب املدفونة لشخصىي الرئيسية يدل أن الشخصىي الرئيسية شعور باملضغوط 
مع اهتمام أمها مسرية. شعور باملضغوط يصيب شخصىي الرئيسية مرار ألنه ك ري 
من املألة الذي يصيبه. يف هذه الرواية يقص أن الوالدها التعرفون ما يفعلون 

زل احلفظ السرها )مسرية( أل حبه اخلالص حىت يكتسب اإلبنتهما ومسي الذي ما
 اإلهانة مرار من أمها مسرية تعتقد أن مسي مذنب. 
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"اخلل على أنا اليت قبلتك، بعدما حذرين ك ري من الناس! ومل يعد هناك 

    13جمال لشيء."
 

وأدركته روح السخرية باملوقف كله، فأعفته من الردود العنيفة اليت كانت 
نفسه، وأح  يف نفسه بامشئزاز من الطبيعة البشرية ومن أهل القاهرة جتيش هبا 

خاصة. وكانت نشأته يف الريف ختيل له أن الناس هناك أحسن أصال، وأك ر 
مروءة، وأنقى ضمريا. ولكن األسرة ردت إليه خامت اخلطوبة والشبكة )وعلبة 

كفان. امللب ( فكانت أشبه شيء يف حسه مبخلفات امليت بعد درجه يف األ
وكذلك مسي يشعور عزة النفسه حقري ألن معاملة األسرهتا مسرة. فخيل إليه فرتة 
أن كل شيء هي، وأن كل شيء قد انتهى. ولكنها كانت مسرية هي )سرقة 
السكي( كما يقول تاعوام.  فقد تنبه بعد فرتة فإذا هو ال جيد نفسه وال جيد 

   ماضيه وال جيد جاضره، وكأمنا هو يف حبران.
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