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 اإستهال

 

 

ا و  ف ه ار  ع  ت   ل   ل  ائ  ب  ق    و  بً و  عه شه  م  اكه ن  ل  ع  ج  ى و  ث  ن   أه و   ر  ك  ذ   ن  م   م  اكه ن  ق  ل   خ  ا  إ   اسه الن   اه  ي    أ  ي  " :ال  ع  ت    له  ال  ق  
 ."ر  ي   ب  خ   م  ي  ل  ع   ل   ن  إ   م  اكه ق  ت   أ   ل   د  ن  ع   م  كه م  ر  ك  أ   ن  إ  

جرات)  (13 : ا
Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 
diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.  
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امعيأ ذا البحث ا  ،ي طوال عمري إل من أعشقه قدوةً  دي 
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 كلمة الشكر والتقدير

 ل إا إل ه ا نأ أش هد ،وال دين اال دني أمور ىعل نستعن وبه ،العامن رب   ه مدا
 اأنبي  اء أش  رف عل  ى والس   ام والص   اة ،ورس  وله عب  د  ام  د نأ وأش  هد ل  ه اش  ريك وح  د 

رس   لن
ه
 ي   وم إل إحس   ان ت   بعهم وم   ن أمع   ن وأص   حابه آل   ه ىوعل    م   د ااوم   و  س   ي دا ،وام

 .الدين
ص ول النه ائي ااختب ار ش روط اس تيفاءد كتاب ة  ذا البح ث تقص   درج ة عل ى وا

يم مال ك م واا جامع ة وأده ا العربي ة اللغ ة قس م ي اإنس انية العل وم لكلي ة س رجاا  إب را
كومية اإسامية  . ماانج ا

 إم امة ومس اعدة للباح ث ي قدم كلم ة الش كر لك ل ش عط يعع ي دعم ت فالباحث
 ذا البحث. خصوصاً إل:

يم مال ك م واا جامع ة م ديررجو اال دكتور موجي ا را اأستاذ  .1 كومي ة اإس امية إب را  ا
 .ماانج

 .كلية العلوم اإنسانية  ةعميد ،اماجستي ة،ذاستعا ةالدكتور  .2
 .وأدها العربية اللغة قسمرئيس  ،ل، اماجستيمد فيصالدكتور  .3
 ذا البحث. مشري ي كتابة ،عبد الرمن اماجستي .4
امعل م ال ذي ي رافقن من ذ الس نة اأول ح ج س هذرج ي  ذ  اماجستي،  سوامانالدكتور  .5

امعة.  ا
ذا البحث افعا للباحثأخياً، عسى   .اولكل من تفاعل ه ةأن يكون 

 

  الباحث
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 امستخلص

ي رواية قصرة صراع الداخلي لشخص الرئيسي ال ،2017 ،ينوار أكر فابيانشا 
جاب" فلوطي ي" مصطفى لطفا ظرية سغموند فرويد ام امعي ب قسم اللغة  ،البحث ا

كومية  ،كلية العلوم اإنسانية  ،العربية وأدها يم اإسامية ا جامعة مواا مالك إبرا
  اانج.م

 اماجستي. ،الرمنامشرف: عبد 

  .رواية ،صراع الداخليال سية:يرئال اتالكلم

ذ  القصة الجذب الباحث هذ   كثي من الصراع الداخلي   روايةقصية أن ي 
الصراع الداخلي للشعط  أراد الباحث أن يعرف ويفهم عن للشعط الرئيسي. وكان

ذ    بنظرية السيكولوجية اأدبية لسيغوند فرويد. روايةالرئيسي ي 
ذا البحث  العوامل الي تسبب حدوث و  صراع الداخليالشكل  هيفوأما أسئلة 

جابالقصية " روايةي الصراع الداخلي لشعط الرئيسي  . امنفلوطي ي" مصعفى لعفا
ذا البحث  دف  العوامل الي تسبب حدوث الصراع و  صراع الداخليالشكل معرفة  وأ

جابالقصية " روايةي الداخلي لشعط الرئيسي  استعدم و  ،امنفلوطي ي" مصعفى لعفا
القصية والكتب  روايةومصادر البياات مهخوذة من تلك  ،الباحث بمنهج الوصفي الكيفي

دم الباحث طريقة مع البياات عواست الي يتعلق بلسيكولوجية أدبية والنظرية سيغموند فرويد.
 .مكتبيةبعريقة 

ي  ن اهو منأأشكال الصراع الداخلي  وجد الباحث نتائج البحث الج وصلت إليها 
جاها مثل ثقافة الغربيةصفيان  م اأن جرب لكي اهو ا  ،يريد إل مرأة امصرية أن ذلع ا

تمع وهذ   ،امصرية عموما وخصوصا لزوجته يفعل ذلك الفعل مرة الثانية بعلب العفو إل 
عه ويندم ما فعله جاب أنه يشعر ب  من اأن اأعلى.ذا  ،الواقعة عن رأيه من ا
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ABSTRAK 

Yanuar Akbar Fabiansyah, 2017, Konflik Batin Tokoh Utama dalam Cerpen Al-
Hijab Musthofa Luthfi Al-Manfaluthi (Teori Sigmund Freud). Skripsi, Jurusan 
Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana 
Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Abdur Rohman, M.Hum. 

Kata Kunci: Konflik Batin, Cerpen. 

 Peneliti tertarik dengan cerpen ini karena di dalam cerpen terdapat banyak 
konflik batin tokoh utama. Dan peneliti ingin mengetahui dan memahami tentang 
konflik batin tokoh utama dalam cerpen Musthofa Luthfi Al-Manfaluthi dengan teori 
Sigmund Freud.  

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa bentuk konflik batin dan 
penyebab konflik batin tokoh utama dalam cerpen Al-Hijab Musthofa Luthfi Al-
Manfaluthi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk konflik batin dan 
penyebab konflik batin tokoh utama dalam cerpen Al-Hijab Musthofa Luthfi Al-
Manfaluthi. Dalam teori ini peneliti menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. 
Sumber data diambil dari cerpen itu sendiri dan dari buku-buku yang berhubungan 
dengan Psikologi Sastra dan Teori Sigmund Freud. Sedangkan metode pengumpulan 
data mengunakan metode documenter. 

 Hasil penelitian ini adalah bahwa Id dari Sofyan menginginkan wanita Mesir 
untuk menanggalkan cadarnya seperti kebudayaan barat. Kemudian Ego mencoba 
mencegah Id agar tidak melakukan perbuatan itu kedua kalinya dengan meminta 
maaf kepada wanita Mesir umumnya dan khususnya kepada istrinya. Dan dengan 
kejadian mengenai pendepatnya tentang cadar bahwasanya Sofyan merasa bersalah 
dan menyesal dengan perbuatannya dan ini merupakan Super Ego. 
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ABSTRACT 

Yanuar Akbar Fabiansyah, 2017, Spiritual Conflict of Main Character in the Short 
Story Al-Hijab Musthofa Luthfi Al-Manfaluthi (Sigmund Freud Theory). Thesis, 
Arabic Letters and Language Department, Faculty of Humanity, Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor: Abdur Rohman, M.Hum. 

Key Words: Spiritual Conflict, Short Story. 

 The researcher is interested in this short story because there are a lot of 
spiritual conflicts of main character found in it. In addition, the researcher also wants 
to know and understand deeply about the spiritual conflict of main character in the 
short story by Musthofa Luthfi Al-Manfaluthi dengan using Sigmund Freud theory.  

 The research questions in this study is about what kinds and what causes the 
spiritual conflict of main character which found in the short story Al-Hijab Musthofa 
Luthfi Al-Manfaluthi. The significance of this study is to gain the understanding of 
the kinds and causes of spiritual conflict which found in the short story Al-Hijab 
Musthofa Luthfi Al-Manfaluthi. The theory used in this study is descriptive 
qualitative. The data source is taken from the short story itself and from the books 
related with psychology literature and Sigmund Freud theory. While, the method of 
collecting the data, the researcher uses documenter method. 

 The result of this study is that the Id of Sofyan wants Egyptian women to strip 
off their veil like western culture. Then the ego tried to prevent Id from doing the 
deed a second time by apologizing to the Egyptian woman in general and to his wife 
especially. And by the incident about his opinion about the veil that Sofyan feels 
guilty and sorry for his deed and this is Super Ego.   
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 اأول الباب
 امقدمة

 خلفية البحث -أ

هي  و اأدب يع لطف اجاملة والتقدم والثقا أو احابرات. أما وظيفة اأدب 
كفثابة امؤلفات الف ال مكن استخدامها كوسيلة التسلية للقرئ. وهذا يتفق برأي 

يال تع تتمتع القصة  1وارن. ص على أي قراءة العمل اأدي من ا فس  ت وترقية ال
 ليفوز كسب القلب.

تلفنإ ن  يد  ،ن الكلمة اأدب مع اص وهو الكام ا أحدما اأدب امع ا
يةالذي  هذا الكام شعرا أو نثرا. سواء أكان  ،دث  نفس قارئه وسامعه لذة ف

ويكتب   ،نتاج العقلي الذي يصور  الكاموالثا اأدب امع العام وهو اإ
طبة امؤثرة والقصة امم تازة كل هذا اأدب الكتب. فالقصيدة الرائعة وامقالة البارعة وا

اص دها حن ت ،امع ا ية كااللذة ال  سمع أنك تقرؤ وتسمعه فتجد فيه لذة ف
اء امع وتوقيع اموسيقي ملة والتمثال البديعحن تر  ،غ يتصل اذن فهو  ،ى الصورة ا

حو أو   بذوقك وحسن مال  نفسك والكتاب  ال وشعورك ومس ملكة تقدير ا
أنه كام يصور ما أنتجه العقل اإنسا من  ،أو  الراضة أدب امع العام طبيعة

دثها. ،ةأنواع امعرف اء قرائته أو ماعه هذ لذة أم ا  2سواء أحدث  نفسك أث

 ، مودة يتحرج ها  فإذا أن اأدب على أساس الوصفي أعا هو كل راضة 
ظر ،ئل وهذ الراضة كما تكون الفعلاإنسان  فضياة من الفضا  ،وحسن ال

تها لغة أو أمة. وهذا أن اأدب هو ما تكون مزاولة اأقوال ا ،واحاكاة كيمة ال تضم
ائها. وأمثلة طبائعهمأودع نثرها وشعرها من نت بلغ بياهم وصور أخيلتهم وم ،اج عقول أب

فس ويثقف العقل ويقوم اللسان.   3ما شأن أن هذا ال

                                                           

 Burhan Nurgiyantor, Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta:Gajah Mada University Press,2007) 1. 
 Akhmad Muzakki, Kusustraan Arab, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Press,2006),32 

ا 3 دري والشيخ مصطفى ع ه ،الشيخ أمد اإسك  .3-4،(1916 ،)مصر : دار امعارف ،الوسيط  اأدب العري وار



 

 

فس : أنه التعلم العلمية عن مؤسس أو اأفكار  ا بعضهم علم ال لقد عرف
فس ديث عن أي ر  ،يتواكبان  مسرة واحدة السلوكية. اأدب وعلم ال كن من فاا

ديث عن حالة -اأدب ،العمل -أركان اأدب )اأدب القارئ( يفضي الضرورة إ ا
فسية والوجدانية لدى امبدع والقارئ.  4ال

لأدب والسيكولوجية إرتباط وثيق موصف غر مباشرة. إذا كان غر مباشرة وهو 
فسي. اهدف من  أن اأدب والسيكولوجية ملكان موقفا واحدا  امبدأ وهو ال

قيقة السيكولوجية اأدبية هي يف توى  نص اأدي. كما ا فسية ال  اصر ال هم الع
يفهم اجتمع التغر  مثا، الشخصلمجتمع غر مباشرة من أن اأدب يعطي التفهم ل

عالقة ولذلك أن اأدب والسيكولوجية م والرادف وحيد اأخرى ال وقع  اجتمع.
فسي و يظن الباحث أن التحلي ث عن ال فسي  هذا البحث مهم ومرتبطة   ل ال

 جدا اميل امؤلف على أليف عمله.

د فس وعلم اأدب علم بن صّلة أن السابق شرح من و كان علم اأدب   هي ال
فس كلهما يدرسان  ( بقوها Wiyatmi. واتفق وامي )اإنسانيةطبيعة و  اإنسانوعلم ال

فس علم ليلأن  ال  خاصة-وعلم اأدب  ال يا  كلهما يتحدان   –والدراميا  ا
هما هو   ا  بوصفه اإنسان يتحدث اأدب كانعن اإنسان. والفرق م  لقه إبداعي كائ

لوقاً  امؤلف فس يتحدث اإنسان بوصفه  ما كان علم ال (، بي )إي إنسان خيا
الق  عام  لقه ا ياة اإنسانية ال امادي موجودًا  تُوجد  إنتاج . وبرغم من أن ا

وع خيا  ياة اإنسانية  حقيقي غراإدي مص ادابل يصور امؤلف تلك ا  عن است
قيقي العام  توجد ال اإنسانية طبيعة عل امؤلف حياة اإنسانية  عام ا ، أي 

قيقي  أليف  عمليةأن  إ نظرا إذا خاصة. اأدبية أعماله  عكسام امثاليً  اً موذجا
فسي ا عن وجود مطلوب اأدي ية  اإنتاج اأدي. لذلك، يطلب لشخصنواح ال

                                                           

شر والتوزيع ، نظرية اأدب ،عزيز اماضيشكري  4  111،(2005 ،)بروت: دار الفارس لل
 Nyoman Kutha Retno, Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2007), 342 



 

 

ليله أن  دللباحث اأدي  عملية  فسية نظرات  يست ها ال ال تفسر سلوك  وقواني
 اإنسان وطبيعته.

هج ذ مائة  السيكولوجية فام فس ذاته م ظم مع بداية علم ال بدأ بشكل علمي م
عام على وجه التحديد  هاية القرن التاسع عشر بصدور مؤلفات "فريد"  التحليل 
فس، استعان  هذا التأسيس بدراسة ظهواهر اإبداع   فسي وأسيسه لعلم ال ال

ا مكن أن فسية، من ع نعتر ما قبل "فرويد" من  اأدب والفن، كتجليات للظواهر ال
هج نفسي بقدر ما تعتر إرهاصا وتوطئة له،  قبيل اماحظات العامة ال اتؤسس م

د فسي ع فس، أو علم التحليل ال هج ذاته يبدأ مع تكون علم ال فرويد  مغوند لكن ام
(Freud Sigmund.)7 

ما لرجع إ اصة لبد له يفعل جهود ا ية  حالة اختال التوازن،الشخص حي
ث كيف تكوين كاتيكسيس ال سيستمر التفريغ. عملية  حالة التوازن.  القبل، قد 

نشأ أيضا أنتكاتيكسيس الذأن الصراع مواقع  ريغ مزدمة إذا كان نشأ كاتيكسيس،التف
هما أو أكثر الذي متساوان  القدرة،إذا شخص له إرادتن   ولكن متعارض بي

فسي  دث  القلب يعوالصراع ال والروح من حرف أو  ،الصراع الذي 
ها صراع اإنسان  مع نفسه أو مشاكل اأحرف. وذلك هو الصراع الداخلي ال يعا م

دث ذلك أن نتيجة الصراع بن طبقتن الرغب ،داخلية اإنسان ات على سبيل امثال 
يارات امختلة امشاكل. يتم عرض مستوى أو غرها من  ،والتوقعات ،وامعتقدات وا

يال  نواح كثرةتعقيد الصرعات   ديد نوعية وشدة والفائدة  ،عمل من وحي ا و

                                                           

. Wiyatmi, Psikologi Sastra : Teori dan Aplikasinya, (Sleman : Kanwa Publisher, 2011),19. 

شر وامعلومات، مناهج النقد امعاصرصاح فضل، .    66(. ص. 2002، )القاهرة : مريت لل
 Iman Setiadi Arif, Dinamika Kepribadian,( Refika Aditama Bandung), 28. 



 

 

علإذن مشاكل  9 العمل. وهذا  الصراع  قلبه، الداخلية الذي يشعر اإنسان 
طرة واآخر. زن والقلق وا فسي يشعر اإنسان ا  الصراع ال

صراع كثر من ال   رواية قصرةهذ  أن  قصرةرواية حث هذ جذب البا
فل الرئيسي لشخصل الداخلي هو و كان أعمال مصطفى لطفي ام . طي مشهور  زم

 هذ  الرئيسي لشخصالداخلي لن يعرف و يفهم عن الصراع وكان أراد الباحث أ
ظرية السيكولوجية اأدبية  رواية قصرة  لسيغموند فرويد. ب

 أسئلة البحث -ب

تج الباحث أسئلة البحث: لفية يست  بتلك ا

" جاب"ا رواية قصرة  الرئيسي شخصللصراع الداخلي الف شكل كي (1
فل يمصطفى لطف  ؟ يطو ام

 ى" مصطفجاب"ا رواية قصرة  الرئيسي شخصلل الصراع الداخلي أسبابما  (2
فل يلطف  ؟ يطو ام

 أهداف البحث -ج

 أما أهداف هذ البحث هي:

جاب" رواية قصرة  الرئيسي شخصللصراع الداخلي الشكل  معرفة (1 " ا
فلوطي يمصطفى لطف  .ام

جاب" رواية قصرة  الرئيسي شخصلل الصراع الداخليأسباب  معرفة (2 " ا
فلوطي يمصطفى لطف  .ام

 فوائد البحث -د

 :قسمنفوائد هذ البحث تقسم إ 

                                                           

 . Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 

2007) ,122. 



 

 

 
 ظريةالفوائد ال (1

لزادة امراجع للجامعة اإسامية خاصة  مراجع اللغة العربية وأدها ومساعدهم 
 لشخصلصراع الداخلي ال البحث العلمى الذي يتعلم البحث اأدب وخاصة عن 

جاب"  رواية قصرة  الرئيسي فلوطي يلطف ى" مصطفا  .ام

  التطبيقيةفوائد ال (2

 : الفائدة للباحث -أ

طاب  كان هذا البحث  ية ا يرجى أن يعطي امزيد من امعرفة لفهم ب
ظر للعام امؤلفي  اأعمال اأدبية.  اأعمال اأدبية وجهات ال

 : الفائدة للطلبة -ب

افز والقدرة الطلبة  تقدير  كان هذا البحث يرجى أن يستطيع لزادة ا
 اأعمال اأدبية بفهم خلفية لوادة اأعمال اأدبية.

 للمجتمع العام : الفائدة -ج

كان هذا البحث يرجى أن يستطيع لزادة الدافع اجتمع  تقدير وأخيذ 
 العرة  اأعمال اأدبية.

 السابقة اتالدراس -ه

م يواصل الباحث عن الدراسة السابقة ال تبحث  هذا اموضوع ولذلك اختار 
اك دراسات أخرى تبحث عن  اموضوع امشابه هذ الباحث هذا اموضوع. ولكن ه

ها وستصبح عاما لتأليف هذا البحث اموضوع  :وم

امعة  (1 ة الزهرى بقسم اللغة العربية وأدها بكلية اإنسانية  الباحثة ليليس نور لي
فس   مواا مالك إبراهيم ماانج وان "الصراع ال الربيع  رواية قصرةث الع

" )دراسة السيكولوجية أدبية(  جيب الكيا ة العاصف ل .  2014 س



 

 

مع البياات هي الطريقة  ،فيالكياستخدام الباحثة هو البحث  و طريقة الباحثة 
هج الوصفى بتحليلية  ليل البياات استحدام ام امكتبة و كانت طريقة 

تائجها صورة  (Sigmund Freudالسيكولوجية على نظرية سيغموند فرويد ) وال
فسي كمثل  دما أحبها اجتمع   ية الرئييسية الشخصالصراع ال زن ع ال ال  م

ب  فسي اآخر وهي تسبب مشاعر القلق وا هذ القرية. وأما صورة الصراع ال
فيف والضعف. زن وا  والغضب وا

س بقسم اللغة العربية وأدها بك (2 امعة مواا مالك الباحثة أماء ا لية اإنسانية 
ب   وان " وصف ا ث الع اليتيم مصطفى لطفى   رواية قصرةإبراهيم ماانج 

ليلية سيكولوجية أدبية( فلطى )دراسة  ة  ام وتبحث عن نظرية  . 2011 س
ب لكرين هر ) استحدام الباحثة البحث الوصفي الدراسة  (Karen Horneyا

ب  الوصفي تائجها أن وصف ا اليتيم مصطفى لطفى  القصرة رواية قصرة. وال
تاج  فلطى يع فان  على حبا شديدا هو ا يستطيع أن يستحدم حبه جيدا ام

ال ضغط  أي حال حياته. وأما أسباب  فهو يكون اإنسان العصاي بسبب ي
ارجية. وأكثر من  الداخلية أنه نقصان من ضغطه يع من عوامل الداخلية وا

ل ب من أسرته وخاصة من أبويه. وهذا ا عن مسألة ما  حياته بيقاربه قليا  ا
 فقليا سوف ضاع ضغطه.

 منهج البحث -و

 نوع البحث (1

البحث  هو ،(Library Researchدراسة امكتبية ) ونوع هذا البحث العلمي هي
إما من الكتاب أو اجات أو  لية ااات وامعلومات من أي نص،الذي تكون عم

رائد وغرها.  الصحف أو ا

                                                           

 Kartin, Pengantar Riset Sosial, (Bandung: Bandar Maju, 1996), 33. 



 

 

  الرئيسي لشخصلصراع الداخلي ال هذا البحث يتجه إ  استخدم الباحثو 
جاب"  رواية قصرة فلوطي" مصطفى لطفي ا للها إستخدام وجهة نظرية  ام م 

 . السيكولوجية أدبية

 مصادر البياات (2

 البحث يؤخذ من جزئن:بياات هذا الدر امص

 رئيسيةدر البياات الامص -أ

  رواية قصرة يتبط مباشرة موضوع هذا البحث، وههي البياات ال تر 
جاب" فلوطي ي" مصطفى لطفا  .ام

صول م ال البياات درامص هي رئيسيةال البياات درامص  أو عليها ا
 أيضا الرئيسية البياات وكان. البياات درامص من مباشرة الباحث من معها

 11.اآن ح خصائص له أن جديدة بياات أو اأصلية البياات

 ةدر البياات الثانويامص  -ب

صوص أو تعليقات أو  ليل هذا البحث، ك هي بياات داعمة تساعد 
جاب"  رواية قصرةرتبط بسابقة م دراسة رسائل أو توصيات أو " مصطفى ا

فلوطي يلطف ها ،ام  :م

دروب" سيكولوجية أدبية (1  "ألبرتن م

 "ألويسىول" سيكولوجية سخصية (2

صول م ال البياات درامص هي ةالثانوي البياات مصادر  أو عليها ا
وعة موعة من معها الباحث  مصادر أو الفعل اموجودة امصادر من مت
 .الرئيسية البياات مصدر وتكمل تدعم ال البياات
 

                                                           

 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004) ,23. 
 24نفس امرجع,   12



 

 

 البيااتطريقة مع  (3

, وهي طريقة  مع البياان هي الطريقة الوائقية الطريقة الذي يستحدم الباحث
قائق امأ ويقال أن هذ  13وذة من الكتب امتعلق اموضوع هذا البحث.خث ا

هج مع البياات امكتبة  الطريقة متساوية الدراسة امكتبة وهي اأعمال امتعلق م
 14ليلها.وقرائتها وتسحيلها و 

 ليل البياات (4

هج الوصفى الكيفي. و هذا  ليل البياات ام هج هو يستخدم الباحث   ام
قيقة وان ا تج بياات  ،وكذلك كيفية إجراء البحوث فيه ،ا لذلك هذا البحث ت

ص. ليل من ال  15وصفية  شكل الكلمات امكتوبة ما تبحث و 

 كما يلي:  ،وات هذا البحثطوأما خ

جاب"  رواية قصرةيقرأ الباحث موضوع البحث هو  -أ  ي" مصطفى لطفا
فلوطي  .ام

  رواية قصرةامشكلة ال توجهها شخصية الرئيسية   الباحثديد  -ب
جاب" فلوطي ي" مصطفى لطفا  .ام

جاب"  رواية قصرة ليل -ج فلوطي ي" مصطفى لطفا دراسة سيكولوجية ب ام
د سيغمو   فرويد.ند أدبية ع

 
 
 
 

                                                           

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2008), 

158. 
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 الفصل الثاي
 اإطار النظري

 الرواية تعريف -أ

ّيلي سردي واقعي غالبًا يدور حول الروايةف ،  صورة العامة، هي نّص نثري 
شخصيات متورطة  حدث مهّم، وهي مثل للحياة و التجربة و اكتساب امعرفة. 

اصر مهمة   دث و الوصف و ااكتشاف ع مو و الروايةيشّكل ا . وهي تتفاعل و ت
يات و الشخصتصور  الرواية. فالروايةية الشخصّقق وظائفها من خال شبكة تسمى 

اَحها أو إخفاقها  ها، و سعَيها إ غايتها، و  ّص و عاقاها فيما بي وظائَفها داخل ال
 16 السعي.

ة موشر من خال اللغوية هي اسم امصدر من كلمة الروى و تلك الكلم الروايةو 
إ امع أحدى صور أو الكام، و هذا امفهوم مشهور  خطاب الدي أن كلمة 

ديث ال تدرس كثر أن طريقة نقل  الرواية ها عاقة قويّة عن علم مصطلحات ا
اأخر من بداية امتكّلم )رسول ه( إ هاية امتكّلم )مثل إمام البخاري أو إمام امسلم( 

ديث روايتان. وأما كلمة مثل قولك  تائج اأدي  الرواية:  هذا ا  سياق إحدى ال
وهي قّصة تثرية طويلة، تشغل حيزًا زمانًيا و مكانًيا و معيًا، تتضمن أطوارًا و 

وجود  اماء. أو جَران العربية هو اللغة  "روى" مادة   اأصل إن 17شخصيات.
 حال أخرى.  إ حال من نقله أو اأشكال،  من شكل أي ت ظهور أو بغزارة، 

اهم ذلك أجل من اس الراوية : أن امزادة على يُْطلقون ألفي مائها،  من كانوا يرتوون ال
قل كان أنه أيضا الراوية البعر على م  أطلقوا كما هذااماء.  ذو عاقة فهو اماء،  ي

من خال  الروايةو هذا مهفوم  .الروايةأيضا،  هو يستقياماء،  الذي الشخص على

                                                           

، ل.16  99.(2002،  )بروت : دار الّهار، الروايةمعجم مصطلحات نقد طيف زيتو
تار عمر،  17  964 (2008،  )قاهرة : عام الكتب، معجم اللغة العربية امعاصرة. أمد 



 

 

قص  أشكل طويل  الروايةاللغوية ال شرخها معاجم، و يفهمها بقّصة تثرية طويلة أي ي
قصر بوزن و قوا مثل شعر.  18و ا ي

ديث امادة هذ التعرض لدى انتقلت، فقد اميسرة العربية اموسوعة أما  إ ا

اء البحث نفسها شم أن دون الغْرب  الرواية اريخ عن مسرعة  هذا أصل  ع

 العلمية. بل اموسوعات وتطور مفهومه، شأن اشتقاقه أمر  العربية وا اللغة  اللفظ،

اء نفسها َكَفتْ  إها  19امعرفة. لذة من قراءها البحث فحرمت َع

واح  الروايةفلذلك م يكن تعريف  د العرب إّا تعريف بقدر إحدى ال الشامل ع
د عبد الغ امصري الذي يعرف  الروايةمثل تعريف  الروايةمن  من خال  الروايةع

أهداف الكتابتها و هي قصة طويلة يعاج فيها الكاتب موقفه من الكون  و اإنسان و 
ته مفواقف شخصيات القصة من الزمن، و القدر، وتفاعل  ياة وذلك من خال معا ا

ة، ضمن حبكة الشخص ًعا.ييات مع البي طقياً و مق  20يبدو فيها تسلسل اأحداث م

ا مفهوم  ية تسهيًا ل ثرية  الروايةو لعل ذلك حة التار و صّلتها أنواع ال
الشكلما و طوهما و   و قصة القصرة ها ااختافات الروايةاأخرى، ولو كان بن 

يا  ثر ا  Fictional)السردي قصرما بل كلهما سواء من حيث جوهارما، و هو ال

narrative prose )( كما شرح نورجيانطوروNurgiyantoro)   رواية قصرةو  الروايةأن بن  
ها شكل طويل و عكس  الروايةتتميز من خال شكلهما، و طوهما، و قصرما، أما 

 21نسبيا. ها شكل قصر  رواية قصرةذلك 

                                                           

ون واآداب: الكويت، )اجلس الوط للثقافة وال،: حث ي تقنيات السردالروايةي نظرية عبد املك مراض، .  18  22 (1998ف
 23 .جعنفس امر .  19
مد الباكرى الرازي، 20 مد عبد الغ امصري و  ، )عمان : مؤسسة حليل النص اأدي بن النظرية و التطبيق. 

 171 (.2002الوراق،
. Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi,Cet. VI, (Yogyakarta : Gadjah Mada University 

Press, 2007) 10 



 

 

 الرواية( تتميز أسلوب تعبرما، جاء Romanو الرومان ) الروايةو أما بن 
واملحمة أي  بتعبرها القصة واقعي و عكس ذلك الرومان يعتر القصة أسلوب الشعرية

فسي و دقيق التعبر،  عمق القصة أسلوب الواقعي و يبلغ الروايةكي  احاكاة ال
(Mimeticمن حياة اإنسان )ص و تقدم كثراً أن الق دقيقة اهل إ . وأما الرومان ميل

 22مالية التعبر.

 الروايةعناصر  -ب

اللغة ، وذلك اللغة  -من سردية أو العلمية–و أنواع من الكتابة كّله  الرواية ب
ري مباشرة إّا بوسائل، و الوسائل ال مستخدمة فيها هو الكتابة.  ا مكن أن 

كى فيها تصوير الدنية و حياها. و تلك التصوير  الروايةفلذلك ب  الكتابة ال 
اصر الذي ب الرواية  الذي موجوداً  اك ع و جعلها حياة بقصتها.  الروايةالقصة   ه

اصران   الروايةو قد إشتهر  نقاد  اك ع اصر  الرواية اإندونيسية أن ه وما ع
ارجي. وامش اصر ا اصر الداخلي و ع الداخلية هي كّل ما ُوجد   الروايةهور أن ع

بكة، و اموضوع الوما و اموضوع الشخصتشمل على اموضوع، و  الرواية ية، و ا
. اصر ال  امكا ارجي هو الع اصر ا ارجي هو عكس ذلك، يع الع اصر ا و الع
ّص وا الروايةانت  ارج ال أخرى هي  ، بعبارةايةالرو  مضمون على يؤثر من خال ا

اصر اصر ال الع  الروايةللمؤلفن حّ كتبه  اإهام توفر أو امؤلف رئيس تتخلل ال ع
  أجل تصويرها.

قاد اأدي سابًقا فذهب الباحث أن   اك  الروايةبعد استخراج اأراء من ال ه
اصر الداخلي تش ارجي. أّما ع اصر ا اصر الداخلي و الع اصران، و ما الع مل تع

 على:

                                                           

 15  ،امرجعنفس . 22
 23-22 ، نفس امرجع  



 

 

 (Theme)اموضوع  (1

لكّل قصة ها امع امعن  و الفكرة امعن هدف ها الكاتب بكتابتها و يريد 
ابيّا أو ولبيّا إبراز عادة يكتفي لب حلواً  مدايق وهونقلهما للقارئ  اك .وقفام إ  وه

 ولكن. اأبطال أحد لسان أو لساهم على القصة  حروفًيا الفكرة يذكرون كتاب

تاج. هذا لّذة للقارئ كونيرً  لب مباشرة يذكرون ا معظمهم فلذلك إن نريد أن  24اإست
ا أن ناخص من جامع القّصة ليس من امقطع امعن.  25حدد امضوع اأساسى فعلي

 (Penokohan) يةشخصلا (2

ثر موعة اأشخاص، وامقصود  لشخصا  -أحيااً -السردي  يقّص  ال أو 
هو  لشخصا قصة. لذلك،  اأحداث من عانوا الذين ية هي اأفرادالشخصمن 

اء على أحواله. وا يتحركون الذين اأفراد د مفهوم علم اأدب هي لشخصالقصة ب ية ع
ارك  اء على أحوال ذلك اأشخاص الذي موجودة داخل القّصة ال  القّصة ب

فرد  صائص امعن ال ي اأشخاص وكّل ذلك اأشخاص لديهم صفة و الطبيعية و ا
 26 تلك القصة. أشخاص اأخرى

ص اأدي أو شخصلوا د رأي أبرامس هو : من الذي قدم  إحدى ال ية ع
امسرحية الذي فّسرت القراء ملك جودة اأحاق ورغبة خاّصة كما تعبر  كاٍم أو 

ّل موضوع امهم كحامل وواصل  أو اأمانة أو اأخاق  الروايةفاعٍل. شخصية القصة 
 27ميد.أو شيئ الذي يريد أن يصل إ القراء الع

 

                                                           

. Nurhayati, Penulisan Narasi Fiksi dalam Bahasa Arab (Malang : Pustaka Kaiswaran, ) 
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بكة (3  (Plot) ا

اصر أهم ومن بكة. هو الرواية  الداخلّية الع بكة ا   حادثة رئّيسّية هي وا
ادثة إ يوص ال الرواية ادثة لتقوية امقيد اأخرى ا  العلة بن وصلةام وهي .اأو ا

بكة تكون أنبّد  وا 28.علولوام صوص  شاملة و كاملةوحدة   ا  .اأدبّية ال

توى من  الرأي ذلك ويؤيد بكة هي القصة ال  ستانتون بشرحه أن ا
وادث بعاقة اأحداث موعات السببية. أي يتحدث  امرابطة. بل ترابط كّل تلك ا

وادث اأخرى ال تتحدذ قبلها. وادث بسبب ا  29إحدى ا

بكة اصر اأساسية ال تب ا اك ثاثة ع بكة ه  إحدى القصة وهي  و ا
يالية متعة. عل قصة ا اصر الثاثة السابقة   30: اأحداث، الصراع، والقمة. تلك الع

وامقصود من  31مفصل، كان اأحداث هي انتقال اأحوال إ أحوال اأخرى. شرح مع
الة أو الظروف اك ا   ياتلشخصا ها مر ال ذلك الشرح هو أن  القصة ه

صائص القصة. ولذ فصل بن العبارات ال وصفت عن ا ا أن ي لك، وجب عبلي
 يات  القصة و العبارات ال وصفت عن اأخداث ال موجودة  القصة.لشخصا

 مكن ا ال وأّما الصراع هو اأحداث غر مفرحٍة مر ها اأشخاص  القصة

امأساوية  الصراع هو اأحداثالقصة. والتا شرح واليك و أن   يةلشخصا بها أن
ن ال هما امتساوية  القّوته. ياة كان الصراء   32عن صراع القرقتن اث لديه  اليومية ا

الة غر مريح وقع فيه اجتمع. بل ها الصراع دور كبر و مهيم   دالة سلبية، أنه ا
عل القصة متيعة إّا بوجود الصرا   وخصمه. الرواية ع بن بطلحالة القصصية أن م 
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اصر اأخر من قصة هي القّمة، وهي هاية الصراعية بن بطل  الرواية والع
وخصمه. شرح ستانتون أن القّمة هي الظروف ال وصل الصراع  مقام اأعلى. القمة 

 33حلها. ب اأمرين و أكثر ال بن االتقاء نقطة هي

 (Setting) البيئة (4

الة  بشرح البسيط، كانت البيئة هي الوصف عن امكان و اأوقات و ا
اإجتماعية ال تقع فيها اأحداث  القصة، وهذا كما يعرفها أبرامز   تعريف البيئة 

الف ستانتون  يوية القصة. و عن رئية أبرامز السابقة، إن شرح أبرامز أن البيئة هي    ب
فصل عن الوصف اأخرى، وعكس عن ذلك الرأي يفهم  الوصف امستقلة ال ي

زء من   ستانتون قيقة  القصة، بعبارة اأخرة يُفهم البيئة  أن البيئة هي جزء من ا
 34اأحداث  القصة.

 (viewpoint) النظر جهة (5

د رأية ستانتون  ظر ع  Literaryالقص ) من هو كوسيلة  كان دور جهة ال

Device.)    ظر ظر تؤثر  الروايةولو كان ذلك، جهة ال ها دور كبر أن اختيار جهة ال
واحي من كثر  القصة، وكذلك  أثر العاطفي ال  إ تقدم  يتؤثر أن إ ميل ال
ظر. وجهات يوية  35ال ليل الب ظر  القضاا امشكلة من  الروايةتركز  عن جهة ال

قص و من أّي امواقف  قص تلك القّصة. بذلك، أن اإختيار تؤثر  تطور القصة و ي ي
رية . قصة ال يل  القارئ على امفروضة والقيود ا  يقرء

اقد اأدب هي طريقة تقّص القصة. أي جهة  د ال ظر ع مفهوم العام عن جهة ال
ظر طريقة ال استخدم امؤلف  تصوير ا ية، و اأحداث، و البيئة، و كّل ما لشخصال
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ظر هي اسراتيجيات قيقة جهة ال رها امؤلف   يب القصة. بذلك، إّن ا يات  وتق
 36تصوير الفكرة  القصته.

 (Language)  اللغة (6

ية  السردي هو اللغة، أمية  الطاء مثل أمية اأدب  اللغة من أهّم الب
تائج ال ها القيمة الرسامن. كلهما  امستخدمة عل ال تفد لكي   دور كوسيلة ال ي

 37امزيدة. مع اأخر، ا يستطيع اأدب أن يصل الفكرته إّا بوسيلة اللغة.

صائص  دا أن بن لغة اأدبية و اللغة اإتصالية هما ا ا بشكل عام، وج أن رأي
ا أن اللغة اأ هما. وامشهور  فهم فرد بي يان وما مثل ال ت صائصان ااث دبية ها ا

صائص اللغة  اللغة اأدبية بصورة تلميحي الفة عن ا صائص  وعاطفي. وهذا ا
 38ودالية. وعقانية، اأخرى مثل اللغة العلميىة ال تركز  تعبر بصورة علمية

 (moral messageامعنوية ) رسالة (7

وية رسائل وانب بعض  امع وية  مع امشركة ا موضوع، وهذا أن الراسلة امع
وية ّص اأدي كّله. أي الراسلة امع تج من قراءة ال توات تتضمن ال شيء هي ت   

القصة أو امع الذي يريد أن يفهمه امؤلف بقصته. ولذلك نستطيع أن نفهم الرالة 
وية بشكل بسيط هي جزء من وجود اموضوع. تُفهم  وية  عام اأدب امع الرسالة امع

ظرة انعكاس قيقة ال يريد أن قيم حول امؤلف، أو اآراء العامية ال قلها ا  للقارئ ي
 39القصة.
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 .سيكولوجية أدبية علم تعريف -ج

( إ أن Austin Waren( و آوسن وارن )Rene Wellekوذهب رنيه وليك )
فسياأدب أو  سيكولوجية اأدبيةتعريف مصطلح  مط أو   ال هو دراسة الكاتب ك

لق، أو دراسة اأماط والقوانن السيكولوجية داخل اأعمال  كفرد، أو دراسة عملية ا
دراسة اآار ال يركها اأدب لدى قرائه )سيكولوجية امستمع(.  -أخراً –اأدبية، أو 

الة الثالثة فقط هي  اات الثاث اأو كًا  دورها. ورما كانت ا اول ا ت وس
التان اأو والثانية فهما تفريعات من  تمي إ الدراسة اأدبية. أما ا التحديد ال  ت

أها يفيدان أحياًا كمدخلن تربوين جذابين  دراسة اأدب،  سيكولوجية الفن. ورغم
اولة لتقوم اأعمال اأدبية على أساس أصوها )اكذوبة  بغي أن نتحاشى أية  إا أنه ي

 Fallacy Genetic The).40اأصول 

هج ذ مائة عام  فام فس ذاته م ظم مع بداية علم ال فسي بدأ بشكل علمي م ال
يد  هاية القرن التاسع عشر بصدور مؤلفات "فريد"  التحليل على وجه التحد

فس، استعان  هذا التأسيس بدراسة ظهواهر اإبداع   فسي وأسيسه لعلم ال ال
ا مكن أن نعتر ما قبل "فرويد" من  فسية، من ع اأدب والفن، كتجليات للظواهر ال

هج نفسي  بقدر ما تعتر إرهاصا وتوطئة له، قبيل اماحظات العامة ال اتؤسس م
د فسي ع فس، أو علم التحليل ال هج ذاته يبدأ مع تكون علم ال فرويد  مغوند لكن ام

(Freud Sigmund.) 

ائية طرف ميز ما أهمو  فسي التحليل الث فسي التحليل أمية فيبن واأدب ال  ال

 ومع" بيتها سيدة ليست اأا" رض ا افت وذلك امسلمات بعض  خلخلته تكمن

اك أن هذا  دوث علما اط أن أفكارها مع أفعاها وتوجه اأا بداخل تفكر أشياء ه
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فسي التحليل 42نعي. طريقه فعن اأدب أما الظواهر بعض  تلجه ما عن يبحث ال

فس فس مكن ال الوسيلة فهو اأدب أما غامضة، وأفكار من مكبوات البشرية ال  لل

 .إليه اجة هي ما إ والوصول التعبر البشرية

فس والشعرية –استطاعت دراسات فريد  يوية بن ال اد رابطة ب  -فظًا عن إ
د أن تفسر اأحام وكذا  ا موذجًا معقدًا لتفسر اأحام. فمن احية  دد ل أن 

مو  فسية الفريدية قد مت صياغتها على غرار ال اات ال ذج التأويلي دراسات ا
موذج من افراض وجود "مع حقيقي" مكن  طلق هذا ال التقليدي الظاهر والباطن. إذ ي
د أن بعض  فك رموز وراء امستوى الظاهري للصور أو السرد. من احية أخرى 
اول موضوع "الرموز  القراءات ااختزالية أعمال فرويد ال تعتر أكثر إمشكالية، تت

وجدت سبيلها لانتشار بشكل سريع بركيزها الذي يكاد أن يكون اماً  الفريدية" ال
على تفسر الصراعات امتعلقة بشخصية امؤلف ال ترتبط مجموعة من اإحباطات 

   43الليبيدية.

 .سيغموند فرويدسيكولوجية أدبية عند  حليل -د

 تشكوسلوفاكيا أنه من اليهودين.   1856ولد  ستة من مايو 
تقل إ  وات م ي ا )ر تشكوسلوفاكيا إا أربع س يل. Austriaوي ب إ ذ ضغر  ( م

اس  هذ الدنيا. مكن   وبعد اإنتهاء دراسته يقصد لتعليم الثقافة والعاقة بن ال
ال يستكشف الدقيق.ح كثر م اس الذي عارهذ ا  ،مظهور أهم خطاؤون ،ن ال

تمعها. داع واأخر. وعاقبة ذلك مكرو مع   وا

                                                           

شر للعلوم العري دار: بروت، )النص التحليل الرواية امؤذن، حسن. 42  426 (2009، وال

)القاهرة : ، ترمة رضوى عاشور،القرن العشرون  امدخل التارخية والفلسفية والنفسيةك. نلووف و كز نوريس و ج. أوزبورن، . 43
شر العربية، حقوق ال  98-97 (2005رمة وال



 

 

ة  ا الذي يرئس مع إرنيست  ،1882و  1872بن الس يساعد  معمل وي
( يصل بلقب الطبيب  Freud( . بسبب راسته فرويد )Ernest Bruckeبروجكي )

ة  ه خدم اأستاذ اأعصا 1885اأعصاب. و الس ا. ولك ب ومرض اهسترا  وي
قص العلم. ولذلك يتعلم  فارس مع جانيت ) إ أستاذ جرجوت   (Janetيشعر ب

(Charcot( اطيسي  (.Hipnose( لتعليم مغ

اطيسي ) ا ويتعاون مع الطبيب اأعصاب ومرض مغ ( Hipnoseم يرجع إ وي
ة Breurإمه بروير ) (. أوا Studien Uber Histerieيطبع كتابه : ) 1895(.  الس

هج الشفاء لروير قيقة ،فرويد يتفق ام ذف أسباب ا كاية. لكن  ،يع ا الطريقة ا
أن هذ الطريقة جعل الصفة التقليد من امرض إ الطبيب.   ،بعد ذلك فرويد ا يتفقه

هج كام  (  عملية العاج حبة إAnnaكمثل أا )  لشخصابروير. وبذلك ام
ث من اأسباب الدقيق. أن ذلك امرض ليس يعاج  حالة نصف الواعية  ايستطيع 

 44ولكن  حالة الواعية.

ياة إ أن  فريد  سغمون قال فسية ا ية  ال  مستوات ثاثة ها يةشخصلا ب

(، preconscious(، وما قبل الشعور )consciousامستوى الشعوري ) وهي ،شعورال
فسي التحليل نظرية و . (unconsciousالّاشعور ) ومستوى  وصف نظام فرويد قسم ال

اميات يةلشخصا تركيب وهي أقسام، ثاثة إ يةلشخصا مية، يةلشخصا ودي  وت

 .يةلشخصا

ارب سابقية، فكان زعيم مدرسة الّتحليل  وهذا ما قام به "فرويد" مستفيداً من 
لو أحيااً من مزالق ونقائص-الّفسّي والرّائد  هذا اجال  إذا  -وإن كانت الّرادة ا 

رائط   فسي الباط خريطًة أشبه ما تكون ا استطاع أن يرسم للجهاز ال
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ية "الطوبوغرافية"؛ فقّسمه إ  امي للحياة الباط ثاثة مستوات، مّثل الثّالوث الّدي
  46اإنسانية:

 ."conscious"امستوى الّشعوري  (1
 ".preconsciousما قبل الّشعور " (2
 ".unconsciousالّاشعور " (3

وهذا امستوى اأخر، هو الفرضّية اأساسية ال تقوم عليها نظريّة الّتحليل الّفسّي، 
قسم    47بدور إ ثاث قوى متصارعة، هي:وي

انب البيولوجي."le ca"اهُو  (1  : ومثّله ا

انب السيكولوجي أو الشعوري. le moiاأا " (2  ": ومثّله ا

انب ااجتماعي أو اأخاقي"le sur moi "اأا اأعلى:  (3  .: ومثّله ا

 أشكال الصراع الداخلي عند سغموند فرويد. -ه

 (Das Es/Id) اهو (1

ظام الذي فيه غرائز الفطرية ،ية اأساسيلشخصنظام ا ظامان اأخر. اهو  ،ال ل
ظمات وللعمليات أو  تاج لتلك ال ظام الذي يعمل كمقدم أو توجيه القوة الذي  هو ال

اهو اسيتطيع التسامح تراكم القوة  ،أنشطة الذي يعمل.  هذ امسألة من هذ القوة
ات أو شخص إمال. أجل الوصول إ الذي يسبب يرعع مست هد من الكائ وات ا

وعن من العمليات. العملية  الغرض واهدف ذلك. اهو متلك التجهيزات  شكل ال
ية أعماها مباشرة والسرعة ،اأو هي أفعال الغريزة م وجود  ،يع شكل من السلوكتف

اأساسية يع العملية ال يتضمن كالفطري. والعملية الثانية هي العملية   لشخص ا
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قص  فسية ال تعقيدا. هذ العملية اأساسية مع أن اهو يسعي لل عدد الفغل ال
قص الضغط.  48الضغط الطريقة جعل الشكل الصورة من موضوع الذي يستطيع لل

زء هو اهو شأ الذي اأساسي ا ه ي  العليا يشمل على اأا و اأا بعد فيما ع
سية الغزائز ب اللذة قيق على وتعمل والعدوانية، ا امستوى   اهويقع  .اام و

 تسعى ال امتعة مبادئ مع ويتماشى والفطرية اأصلية يةلشخصا نظام هوشعور و لّا ا

ب امتعة على للحصول يال بن ميز أن يستطيع وا شيء على اهو يقتصر .اأم و  ا

طأ الصواب بن التميز على اهو يستطيع ا كما .احتياجاته يشبع الذي والواقع  .وا

شئ أن يسبب الذي وهذا  49.اأا ي

طقة ال لشخصوكان اهو هو طابقة ا ما كااهو هو م  ية اأساسية اإنسان بي
فظ واإستمرار وتطوير  وكان إيروس يع (Erosإيروس ) عليها تسيطر غريزة اإنسان 
اس إ اموت. واموت هو جهة اآخر هو  (Thanatosتوس )ام وت .50حياته ميل ال

ياة ياة 51امتكامل من ا تائج ديليكتيكية بن ا اس هي ال اميكيا  حياة ال . دي
سية الفطرية )مثل تقع  واية اهو الغرائز البيولوجية .واموت والعدوانية( وكذلك  ا

 العقانية الواية على إعتبار امتعية وايوجد فيها اإعتبارالرغبات امكبوت، يعتمد هذ 
طقة  طقة  حياة اأطفال ال ا موجود ام ظرهذ ام واأخاقية.  ونستطع أن ن

طقة   طبيعة الفطريةية اهو فحسب. ومكن أن نفهم أن اهو هو الشخصالشخية إّا م
ذ اموجودة  52ية اإنسانية.الشخص لتشكيل اأساسية امادة وهو الوادة، م
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 (Das Ich /Ego) اأا (2

قائق  الشخصي ال يفعل كمحرك الشخصاأا هو نظام  إ موضوع العام من ا
ائع. يستطيع بتطبيق  قائق. إذا يرابط امثال من ا ويقدم بوظيفتها على أساس مبدأ ا
ائع إ الطعام. مع وفقا للتعليمات اأا ذلك  رك من ا أن اأا يفعل كامؤثر أو 

ائع يفكر أن الضغط الذي يشعر الطريقة أكل الطعام.  53ا

طقة ما  اأا تقع  ّقق الواقعى امبادئ على يعملشعوري،و وال شعورالّا  بن م

سم حاجة على اأا د ا ّفذ هو اأا .الواقع  واموجود امائم اموضوعات ويست  م

 اأفضلية بتائم ااستجابة يريد امثار إختيار هو امهمة وظيفة وملك يةالشخص على

اجة اجة وكيف م ويثبت. ا . وى اله على يدفع الواقع  واأا .مراح يستطيع ا
ال اأا أنّ  د. اهوى من الطاقة ي  العام  شغب اأا د .اهوى حاجة ّقق اأا ع

 أو يردع اموضوعات كل ويكتب .اهدف ليحصل يردع اموضوعات كثرا اأا ،الواقع

 54.العليا اأا اهدف على ليحصل يوفق
 (Das Ueber Ich  /Super Ego)اأا اأعلى  (3

ظمات ال صفتها  الشخصاأا اأعلى هو نظام  تائج وال الذي فيه ال
ظمات إ الفرد  تائج وال د فرويد اأا اأعلى تتكون من خال الداخلية ال التقييمية. ع

يتأثر أو يع لذلك الفرد كالوالدين واأستاذ. كان وظيفة  ،من عدد الزائد الذي يساهم
بضات فطرة اهو لكي تلك 1اأو أا اأعلى هو : ) ( كاحرك اإندفاعات أو ال

ويل  الطريقة أو الشكل الذي متفق إ اجتمع. ) بضات  ( يوجه اأا إ 2ال
 55فرد إ الكمال.( وتسجيع ال3حقائق. ) يسبهاأغراض امطابق أخاق 

  ما وهو الضمر: جانبان العليا ولأا. يةالشخص أخاق من العليا اأا هتتج
ذيرات عقوات من الضمر  كان  ااجتماعية امعاير على اآاء قيم الواقع  مثل و
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 الذي الضمر الواقع  العليا فاأا. اأوامر و احظورات من أوادهم تدريسها ال

ر قيمة يدرك ر افراض على عادة ومكلفة والشر ا ،. والشر ا  وهي امثالية اأا والثا

اء من صل ما ابية وأمثلة ث  صدر امخالفة سهولة  امثالية واأا فالضمر .لأطفال إ

 56(.ورغبة شهوة من) اهو  من
 ولأا .وإشباعه اإشباع أخر  اأا، كانت كما اهوية تسيطر العليا وااا

،: وظائف ثاثة العليا  اأخاقي، اهدف الواقعي اهدف إبدال  اأا تشجيع اأو

سية الدوافع اأخص وعلى اأا دوافع سد والثانية، ركية ا  قيم معيار امخالفة وا

 57ل.الكما نيل والثالثة اجتمع،
اقد أنّه العليا لأا اأساسية الصفات نعرف أن كنم وصف بسيط و  ال

لقي طيئة اأا يشعر الذي اأعلى ا لقية امبادئ التمسك شديد وهو ا  وامثل ا

ظم زالذي" اأا" على امسيطر وهو العليا ه العاقة ي  هذا ومع الغريزة، الطاقة وبن بي

فس علماء توتضع ولذا اشعوري مستوى  يبقى فهو كله " اأا" تسمية على ال
فس سية ال  .امثالية الذات بضمر" العليا اأا" و ا

 .أسباب الصراع الداخلي عند سغموند فرويد -و

رافات الداخلية :   -1قال فرويد أن عوامل ال تعتقل سهم مهم من بعض اإ
نظرية  -5 ،نظرية امعرفية -4 ،يةالشخصنظرية  -3 ،نظرية اإضاعة -2 ،نظرية العدوان

 نظرية السلوكية. -6 ،العجزية

 نظرية العدوان : -1

زين أن الشعر الغضب يظهر إ   نظرية العدوان يظهر أن وقع ا
فس بعض من الشهوة الفطرية ال يفسد.  فس. العدوان الذي يوجه إ ال ال
قيقي أو موضوع الذي نعالقة  جة غر مباشرة يوجه إ موضوع ا لبعض ا
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طأ. وقع عمليتها بسبب ضعية أو شعر إ موضوع الذي  الشعر امذنب أو ا
 ب.

يع إ نفسه  ،م ذكر فرويد أن غريزة اموت إ الفرد يظهر إ جهتن
قس تبدى بفعل قتل  فسه.غريزة اموت يوجه إ ال و إ شخص أخر خارج ال

فس أو فعل  ارج أو إ سخص  ،مسوخيسال حيث أن غريزة اموت يوجه إ ا
أخر ال ذكر نفس  شكل فعل القتل. بعاقة تلك غريزة اموت فرويد يصدق 

إرادة ال القمع القوي  ،يوجد إرادة اموت ،أن لكل سخص  الّاشعور
دث إذا القمع اأا ضعيف. فس  ربية أو فعل قتل ال  59اأا. وكان 

د فرو  ياة هو اموت. غر أنع ميع ا فرويد فشل   ،يد أهداف 
ظهور مصدر البد من غريزة اموت والقوة ال مستعمل بتلك غريزة اموت. دفع 

فسه و  ،العدائية هي دفع غريزة اموت امهمة. غريزة اموت يدفع اإنسان لفسد ال
فظ فس غريزة  دفع العدائية هي شكل التوجيه لكي شخص ا يقتل نفسه.  ال

ارج ياة  العام تصطدم غريزة اموت ليوجه قوته ا ا  60موجه ا أخر. ،ا

 نظرية اإضاعة : -2

ة فردية الشيئ أوشخص الذي من نظرية اإضاعة مشر إ فرقة صدم
ظرية هي اإضاعة والفرقة  قبل يعطي شعر اآمن والطمئن. شيئ مهم  هذ ال

دوث اجهدة.العامل امؤهبة وقع ا شئي  عل العامل ام ياة ال   زن  ا
وقعة الصدمة إذا كان الفرد يقابل اإارة البعيدة يتجاوز قدرها لغلبتها. 

ضع اختال  ،الفرد أخرج البعيدة ،ح لعاقبتها يبتعد حال التوازن. الفرد 
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إذا كان  ،وهو يشعر القلق اأعلى. الصدمة سوف كبر عاقبتها ،التوازن الكبر
 اإارة الكبرة يشعر بشخص الضعيفي.

دما شخص يشعر الصدمة اختال التوازن الذي وقع  نظام  ،ع
ية  الكبرة. عاقبة من هذا امزلزل ا يرى السهولة. الشحصية تشعر الشخص

أكر و البقاء عاقبة من  خصالشالفاسدة غر الصغرة. أصغر من عمر 
ية مزدمة موها. عاقبتها ا مكن الشخصمكن  ،صدمتها. للعاقبة من الصدمة

ادثة مواقعة دما ا ظور ع ظور  يسم أخر. ،مباشرة م  ولكن مكن عاقبته م
دث أن إارة القبيحة إارة السرورة مكن يعاقبة  ،الصدمة ليس إا 

ية ضعيفة. مثل : شعبية و ثروة الكبرة و الشخصدما الصدمة إذا شدها أقوى ع
اسياما تشعر  ،ال تشعرها لشخصتعاقبة الصدمة و تغر الشخضية ا ،فجأة

 64 عمر أصغر.

 ية :الشخصنظرية  -3

فسية تؤثر الشخصنظرية  فاض عزة ال فس السلي وا ية هي مفهوم ال
الرأي يركز إ متغر  ية إ الضغوطات. هذاالشخصنظم اإعتقاد ونتيجة 

فسية. فاض عزة ال فسية اإجتماعية يع ا  65الرئيسي من ال
ياة إ أن  فريد  سغمون قال فسية ا ية  ال  ثاثة ها يةالشخص ب

(، وما قبل الشعور consciousامستوى الشعوري ) وهي ،شعورال مستوات
(preconscious( ومستوى الّاشعور ،)unconscious) . التحليل نظرية و 

فسي  تركيب وهي أقسام، ثاثة إ يةالشخص وصف نظام فرويد قسم ال

اميات يةالشخص مية، يةالشخص ودي  .يةالشخص وت
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ارب سابقية، فكان زعيم مدرسة  وهذا ما قام به "فرويد" مستفيدًا من 
لو -الّتحليل الّفسّي والرّائد  هذا اجال  أحياًا من وإن كانت الّرادة ا 

فسي الباط خريطًة أشبه ما  -مزالق ونقائص إذا استطاع أن يرسم للجهاز ال
رائط  "الطوبوغرافية"؛ فقّسمه إ ثاثة مستوات، مّثل الثّالوث  تكون ا

ية اإنسانية: امي للحياة الباط   67الّدي

موية : -4  نظرية ال

زين هو امسألة امعرفية ال يغالب تقييم السلي  ذكر نظرية امعرفية أن ا
ومستقبلها. الفرد يستطيع أن يفكر عن  لشخصالدنيا ا ،ي إ نفسهاالشخص

رب بفهم قدرته.  68نفسه كما السلي وا 
ديد  فسية ال فيها  موية ال أكد فرويد أن  اإنسان أربعة خطوات ال

ظوات معالقة مجال إيروجن خاصة. الذي ذكر  ،يةخصالشلتكوين  ولكل ا
سم إذا  سسة و يعطي نعمة ا اصة ال  سم ا مجال إيروجن هو بعض ا

فية أو دبور ،أصابه احسس.تلك اجاات إيروجن هي فم أو شفة وألة  ،ألة ام
قسية هي خطوط أورال موية ال طوات ال اسلية.كان تلك ا  ،ط أنلخطو  ،الت

يتال. مرحلة اتن ،خطوط فلك ة  ،وخطوط ج من عمر  7أو  6نشأ بن الس
موية ،ح مرحلة أخامية معية ال طيط ا سي  ،لفرويد يدخل إ  و  التق

د فرويد طوات. وع طوات ترك  ،ليس من ا رة اإجتماعية الفردية لكل ا ا
اصة. ،الصفات ،العدد الكدمات ال بقاء بشكل السلوك تائج ا  69وال
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 نظرية العجزية : -5

زن واإعتقاد أن  نظرية العجزية يظهر أن صراع الداخلي يسبب ا
تيجة ال مهمة  حياته الشخص واب على  ،كم أ ال لذلك كرر ا
 70التكييف.

ما  اصة  ،ية  حالة اختال التوازنالشخصحي لبد له يفعل جهود ا
ث كيف تكوين كاتيكسيس ال  ،لرجع إ حالة التوازن.  القبل قد 

نشأ أيضا  ،سيستمر التفريغ. عملية التفريغ مزدمة إذا كان نشأ كاتيكسيس
أنتكاتيكسيس الذأن الصراع مواقع إذا شخص له إرادتن أو أكثر الذي 

 71هماولكن متعارض بي ،متساوان  القدرة

 نظرية السلوكية : -6

زن تقع على نقص اإرادة اإجابية   نظرية السلوك يظهر أن السبب ا
ظرية  زن مرتبط التفاعل بن السلوك الفرد البيئة. ترى هذ ال تفاعل البيئة. ا
اوب من  أن الفرد تقدير للتفتيش واستعارض سلوكه. هم ليس إا يفعلون 

ولكن  ،ا يرى كاموضوع العجزي الذي يوجه مع البيئةعوامل الداخلية. الفرد 
ليس أيضا حرية من أثر البيئة ويفعل كل شيئ الذي احتار ولكن بن الفرد 

 البيئة يؤثر أثر مهم بن واحد وأخر.

اع أو الشخصسهم أو أثر البيئة إ  انب إق قيق أن  ية الفردية يظهر ا
وف أو تعرض للخطر  ،مل كانت البيئة جعل اأ  ،سرور الفرد غر السرور ح 

اصة ال توجها ركات ا وف أو  ،إ الفردية. إ  رك ال  ال   هذا ا
وف ،تعرض للخطر مع الزادة إذا تلك  ،والعادة الفردية تظهر استجابة ا
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ركات ا تغلب أو صعب  موجه. وإذا ذلك احرك التعرض للخطر مستمر 
وف الفرد الظلل أ  73فهذا الفرد سوف يشعر القلق. ،و 

وف أو الفزع عام شعور هو القلق نفهم أن أن مكن لذلك  شر من ا
بغي دث، أن توشك كارثة  أو مرتقب  وذلك وف، أو القلق بن التمييز وي

وف أن  يصدر ما كثراً   دد غر لتهديد استجابة والقلق ماثل، طر استجابة ا
زاعات اأمن عدم ومشاعر الاشعورية، الصراعات عن وعة الغريزية وال  امم

بعثة فس داخل من ام التن و ال سم يعبئ حالة أية على ا  إمكانياته ا
فس ويتسارع العضات فتتوتر التهديد، مواجهة  74.القلب ونبضات الت

وف  فسي لسيغموند فرويد هو حالة من ا د نظرية التحليل ال والقلق ع
الغامض الشديد الذي يتملك اإنسان، ويسبب له كثرًا من الكدر والضيق 

فسي لسيغموند  د نظرية التحليل ال هو حالة من  فرويدواأم.  يعد القلق ع
وف الغامض الشديد الذي يتملك اإنسان، ويسبب له كثرًا  من الكدر ا

ية القلق يتوقع الشر دائماً، ويبدو دائمًا متشائماً، وهو الشخصوالضيق واأم. و 
ه ضرر. فالقلق يربص الفرض  شى أن يصيبه م يط به و يتشكك  كل أمر 

ياة اليومية.    75لكي يتعلق أنه فكرة أو أي أمر من أمور ا
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 الباب الثالث

 عرض البياات وحليلها

 مصطفى لطفي امنفلوطي رواية قصرةختصر عند  -أ

كى عن الشباب امه صفيان الذي يصمم لذهب إ   رواية قصرة هذ 
كر من أمر شيئا ه  ،أوروا وما ن ا نعرفه م ن. م عاد وما بقي ما ك سكن فيها بضع س

فف وعاد بقلب مل ،شيئ. ذهب بقلب نقي طاهر أنس العفو وسيريح إ العذر
ها مدخول ا يفارقه السخط فس  ويكر  السماء وخالقها ،على اأرض وساك ذهب ب

فس ذهابة نزاعة اترى شيئا فوقها ،غضة خاشعة ترى كل نفس فوقها وا تلقي  ،وعاد ب
تها.  نظرة واحدة على ما

زن م فسأل صاحبه ما اله فقال : ما  ح ذات يوم صاحبه أي إليه ونظر ا
ذ ه. وا أدري مصر  زلت م اص م اء ا أعرف السبيل إ ا الليلة من هذ امرأة  ع
اس زوجي ،أمري فيه وأميها  ،قلت : وأي إمرأة تريد ؟ قال : تلك ال يسميها ال

ك كثر اآمال ا سيدي فعن  . قال صاحبه: غ الصخرة العاتية  طريق مطالي و آما
دث؟ قال : ليس   ياة إا أمل واحد هو أن أغمض عي م أفتحما أي آمالك   ا

 فا أرى برقعا على وجه امرأة  هذا البلد. 

ولكن زوجته تظن السخيف وتفكر أن ما  ،ومن هذا الرأي صاغه إ زوجته
مود والذل سوف  قيقة ما مي اموت وا عمله سوف أي امصيبة والباء. م قال أن ا

ساء  هذا البلد. أن يعشن  قبور مظلمة من خدورهن ومرهن يضرب على هؤلياء ا ل
يي تقلن من مقرة الدنيا إ مقرة اآخرة. فا بد  أن أبلغ أم  ،ح أتيهن اموت في



 

 

ن أما بكسر أو  س تهي إحدى ا وأن أعاج هذا الرأس القاسي امتحجر عاجا ي
 بشفائه.

ظرة  زن ونظر صاحبه إليه ب ما صاغ صفيان شعر ا وبعد مع صاحبه ع
هما  ما رأيه إ هذا البلد. ذات يوم بعد رحل بي الراحم. ح صاحبه يشجعه كثر ع
ئذ خرج صفيان إ بيتها أن أتى بوليس طلبه ليأي إ امركز. أنه  وات حي من ثاث س

ته. بعد وصل إ امركز فاقتد بوليس إ قاعة ا يعرف شيئا ماذ دعى بوليس إ بي
جرة. فأشار إ بوليس أمامه إشارة. م قال  تظر  احدى من ا امأمور. كان البوليس ي
ة الريبة برجل وامرأة.  حال  بوليس إن رجال الشرطة قد عثروا الليلة  مكان من أمك

ة فاقتدوما إ امخفر فزعمت امرأة أن ه ا غر صا ا بك صلة فدعونك لتكشف ل
قيقة  أمرها.   ا

وكان البوليس قد جاء هما من غرفة أخرى. م نظر أن تلك امرأة زوجته والرجال 
فصرخ صرحة رجفت ها جوانب امخفر. م سقط  مكانه مغشيا عليه.  ،أحد أصدقائه

مل إ بي ،فأشار على الشرط أن يرسل امرأة أ بيتها ته ودعو له الطبيب. م صفيان 
ه.  انبه بقية الليل يعا مي دماغية شديدة ولبث ساهرا   فقرر أنه مصاب 

دم ما فعله. وقال : نعم إها قتل ! ولك  طأ وي من هذ الواقعة أنه يشعر ا
جر الذي أغمدته  صدري فا يسأها أحد عن ذني.  أنه الذي وضعت  يدها ا

وأا الذي فتحت اب بي لصديقي إ  ،والصديق صديقي ،وجة زوجيوالز  ،البيت بي
 زوجي. 



 

 

ه. بعد ذلك  يه تبسم وحض ه وبعد فتح عي مل اب ادم إ صفيان  م أي ا
ارج. بعد مدة ذهب  ،به ه إ ا ظر ذلك الف يبكي م حض ادم مسدوع ي وا

ادم دعا وارد لراجع ذلك الف سبيل ه ا ب ما خلف لك أبوك  م قال :  ،ا
فلقد أمك امرأة  ،وما خلفت لك أمك من العار فاغفر هما ذنبهما إليك ،من اليتيم

وكان أبوك حسن  جرمته ال  ،ضعيفة فعجزت عن احتمال صدمة القضاء فسقطت
فأساء من حيث أراد اإحسان. م شعر مرض شديد. كان ذلك الشباب  ،اجرمها

يه وألقى على وجهها يوجه نزع ا سديدا وصرخ صرخا قوا. وبعد أي زوجته إليه ففتح عي
ياة. ،نظرة امة  وكان هو آخر عهد ا

 أشكال الصراع الداخلي : -ب

 احية اهو - 1

اك  ه ه عه ح سك كان صفيان ذهب إ أوروا لكن أحد من م
ة م بعد رجع من أوروا كان صفاته مغر جدا. ذهب بقلب نقي  ،لبعض الس

وعاد بقلب ملفف مدخول ا يفارقه  ،طاهر أنس العفو وسيريح إ العذر
ها فس غضة  ،السخطعلى اأرض وساك ويكر  السماء وخالقهاذهب ب
فس ذهابة نزاعة اترى شيئا فوقها ،خاشعة ترى كل نفس فوقها وا  ،وعاد ب

تها. أعرف أن اهو من صفيان يع كان صفيان تلقي نظر  ة واحدة على ما
ة. ح  اك من بعض الس عه ليسكن ه سيذهب إ أوروا و ا أحد من ي

 تغر صفاته وسلوكه. مثل هذا اإقتباس :

كر من أمر شيئا ن. م عاد  ،"ذهب صفيان إ أوروا وما ن سكن فيها بضع س
ه شيئ. ذهب بقلب نقي طاهر أنس العفو وسيريح إ  ا نعرفه م وما بقي ما ك



 

 

ها ،العذر  ،وعاد بقلب ملفف مدخول ا يفارقه السخط على اأرض وساك
فس غضة خاشعة ترى كل نفس فوقها ويكر وعاد  ،السماء وخالقهاذهب ب

فس ذهابة نزاعة اترى شيئا فوق تها ،هاب وذهب  ،وا تلقي نظرة واحدة على ما
وعاد برأس كرأس التماثل امثقب ا ملؤها إا اهواء  ،برأس ملوؤة حكما ورأا

ه ،امردد ه ووط وعاد وما على  ،وذهب وما على وخه اأرض أحب إليه من دي
هما." يه م   76وجهها أصفر  عي

جاب.  يفكر صفيان أن هذ وكان صفيان يزال  حفظ رأيته عن ا
اس إليه ع اأمر عن استدراك  ،امسألة سوف يتبع ميع ال وا أحد من م

ظر كان اهو  ا ن قاب لكي ميع امرأة يظهر وجهها إ ميع الرجال. ومن ه ال
عه. اإقتباس الذي يظهر من  أثر  هذ امسألة ح اأا ا يستطيع أن م

 احية اهو يع مثل : 

جاب رأيي" اس يرون  ا ون  أمر ما أم ،إن كثرا من ال ول  ،ويتم وا 
لس  هم كما  الس هم وبن نزعه عن وجو نسائهم وإبرازهن إ الرجال  بي
فس الشرقي كلما  بعضهن إ بعض إا العجز والضعف واهيئة ال ا تزال تلم ب

اء العادي  فرأيت أن أكون ،حاول اإقدام على أمر جديد أول هادم هذا الب
وأن يتيم على  ،الذي وقف سدا دون سعادة اأمة وارتقاعها دهرا طويا 77القادم

رية وأشياعها فعرضة اأمر على  ،يدي ما م يتم على يد أحد غري من دعاة ا
كبات العظام والرزاا  زوجي فأكرته وأعظمته وخيل إليها أن جئتها إحدى ال

سم وزعم ساء بعد ا ت أها إن برزت إ الرجال فإها ا تستطيع إن ترز إ ال
هن وخجا اك وا حياء ،ذلك حيا م مود والذل  ،وا خجل ه ه اموت وا ولك
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ساء  هذا البلد أن يعشن  قبور مظلمة من  الذي ضربه ه على هؤلياء ال
تقلن من مقرة الد نيا إ مقرة اآخرة. فا خدورهن ومرهن ح أتيهن اموت في

يي تهي إحدى  ،بد  أن أبلغ أم وأن أعاج هذا الرأس القاسي امتحجر عاجا ي
ن أما بكسر أو بشفائه." س  ا

لع مارهن  كما قال صحبه أراد صفيان ترك امرأة يتكر  وجوههن و
ساء  جاب من ال لع ا فظ.  كان اهو يستو فكر  ح ح الشهوة ا

فظ أنفسه. مثل هذا القتباس :  شهوة ا يستطيع أن 

وا تبكون عليها بل على أام قضيتموها  ،"إنكم ا ترثون ها بل ترثون أنفسكم
دع اأنف  ،ويتدفق خاعة واسهتارا ، دار يسيل جوها ترحا وسفورا وتودون 

اك. ا بذلك العيش الذي خلفتمو ه ا وكانت العفوة  سقاء  لو ظفرم ه لقد ك
جاب موكوء  79 فما زلتم به تثقبون  جوانب كل يوم ثقبا والعفوة  80من ا

ه قطرة قطرة ح تقبض ه ح جئتم  ،81تتسلل م وتكرش م م يكفكم ذلك م
لوا وكاء ح ا تبقى فيه قطرة واحدة."  اليوم تريدون أن 

اي وبعد يوم كان صفيان يعمل شيئ غر صحي ح  بيته. ح وميع ال
ا كان اهو قد م من  يشعر الرجفة بسبب فيما عمل صفيان  بيته. نعرف ه

دد اهو والعاقبة من ذلك جعل صفيان  ،إرادته ح كان اأا ايستطيع أن 
 البدائيون. كهذا اإقتباس : 
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اس يتحدثون أن صفيان هتك ا لسر  "وما هي إا أام قائل ح معت ال
زله بن نسائه ورجاله عال خافقة ببابه ،م فذرفت  ،وأن بيته أصبح مغشيا اتزال ال

زن على  ،عي دمعة ا أعلم هل هي دمعة الغرة على العرض امذال أو ا
 الصديق امفقود ؟"

ظر أن صفيان سيحتلط بن الثقافة الغربية بثقافة  كاية ن من هذ ا
ب وكان من مرأة غربية الشرقية. وكان من مرأة  ظرن الزواج أسس ا شرقية ي

ب أسس الزواج. كما بن  هذا اقتباس: ظرن ا  ي

ة  بيتها راضية عن نفسها  ،"عاشت الرأة امصرية حقبة من دهرها هادثة مطمئ
فسها ،وعن عيشها  ،أو وقفة تقفها بن يدي رها ،ترى السعادة  واجب تؤدية ل

لسها إ جارها تبثها ذات نفسها  ،ولدها أو عطفة تعطفها على أو جلسة 
جابوترى  ،وتستبثها سريرة قلبها جابكل   ا  خضوعها أبيها واثتمارها  ا

د رضاما ،أمر زوجها عل مع الغرام ،ونزوها ع ب و  ،وكانت تفهم مع ا
ب ولدها كأنه ولدها  ،فتحب زوجها أنه زوجها فإن رأي غرها من  ،كما 

ب ب أساس الزواج رأت أن هي أن الزواج أساس ا ساء أن ا فقلم ها إن  ،ال
ك عقا وا أفضا وا  ،رأا ،هؤاء الذين يستبدون أمرك من أهلك ليسو أوفر م

فسك ظر لك من نظرك ل فا حق هم  هذا السلطان الذي  ،أقدر على ال
ومودت على زوجها وأصبح البيت الذي   ،اهافازدرت أ ،يزعمونه أنفسهم عليك

احة قائمة ا هدأ ارها بو  ،كان اأمس عرسا من اأعراس الضاحكة م وا 
 أوارها."
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هما ا أحد  وات التقى بن صفيان و صاحبه ولكن بي وبعد ثاث س
ه ا يعرف بيأي بوليس  من يسلم  الطريق. وكان بيته كثر من البوليس ولك

يته. ح اتبع صاحبه مع صفيان إ مركز بوليس. م بعد وصل إ امركز إ ب
ان الذي معالقة معه م بعد نظر كان هذان شخصان من الشخصأخر عن 

فسه صرخه صرخا قوا م سقط   ساء هي زوجته ومن الرجال هو صحبه ب ال
ه. بعد يستيقظ من نومه يتحرك  من ذلك الغرفة ومله إ البيت ليعا

كاية نعرف أن  مضجعه. أنه أمر صاحبه أن اأحد من يصادفه.  هذ ا
 اهو يريد اإسراحة. وا أحد من يصادفه.مثل هذ القتباس :

يهة كأما  ،"ح رأيته يتحرك  مضجعه يه فرآ فلبث شاحصأ إ ه م فتح عي
ه وقلت له : هل ،اول أن يقول  شيئا فا يستطيعه من حاجة ا  فذنوت م

اس  سيدي ؟ فأجاب بصوت ضعيف خافت : حاج أن ا يدخل على من ال
  "قلت : لن يدخل عليك إا من تريد. ،أحد

ساء  ومن هذا البياات نعرف أن صفيان مزال  حفظ رأيه عن ال
قاب بسبب ذهبه إ أوروا ح أراد أن يغر ثقافة  جاب وال لع ا امصرية 

 ثقافة الغربية.امصرية إ 
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مله إ البيت وعلج صاحبه   ،وبعد عرفه عن الوقيعة  مركز بوليس
م استيقظ من نومه أرد أن ا يدخل شخص إ حجرته. م رفع رأسه  ،بيته

ضلتان الدموع. مثل هذا اقتباس الذي يظهر عن اأا. اراد اهو  ا  فإذا عي
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ع اهو بفعل فعا أن يغر مرأة مصرية  ولكن بعد ذلك اموقيع كان اأا مت
 مثل : ،حقيقيا يع بطلب العفو

يهة ضلتان الدموع ،"فأطرق ه ا  فقلت : ما بكاؤك ا  ،م رفع رأسه فإذا عي
ها ؟ قال : ا شيئ سوى  سيدي ؟ قال أين زوجي اآن ؟ قلت : وماذا تريد م

ها  : إها  بي أبيها." قلت ،أن أقول ها إ قد عفوت ع

ها يلعب على أبو ح  مل ابن صفيان. وكان اب ئذ أتى امرضع  حي
لس  ه. ولكن بعد قليل صرحه وأمر أن  ه م حض استيقظه من نومه. نظر اب
ه  ه إليه. نعرف أن اهو يريد أن يبتعد اب مل اب ادم دعا  ه. م بعد ذهب ا م

فظ اهو  ه. مثل اإقتباس  التحت :ولكن اأا  ادم لرجع اب  بعاد ا

انب فراشه م  مل على يدها ح وضعته  جرة مرضع ولد  ا دخلت ا "وه
فما زال الطفل يدب على أطرافه ح عا صدر أبيه فأحسن به  ،تركته وانصرفت

ان وأد فمه  يه فرآ فابتسم مرآ وضمه إ صدر ضمة الرفق وا من ففتح غي
ه بيدهدفعن شديدة وأخذ  ،وجهه ليقبله م انتفض فجأة واستسر بشر ودفعه ع

سلوا أمه عن أبيه من هو  ،ليس  أواد وا نساء ،يصيح : أبعدو ع ا أعرفه
وكانت  ،وذهبوا به إليه ؟ ا ألبس العار  حياي وأتركه أثرا خالدا ورئي بعد ماي

فسمع صوته وهو  ،إليه وملته وذهبت به امرضع قد معت صياح الطفل فعادت
ه شيئا فشيئا فأنصت إليه وايتعر اكيا وصاح : أرجعو إ فعادت به  ،يبتعد ع

اوله من يدها."  امرضع فت
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ه وجعله اليتيم بسبب أنه يفكر هذ اإبن ليس  أراد صفيان أن يرك اب
ه و قبله أن صفيان  ه أم ا ؟ م حض ه هل هو من اب عاش معه حياة من اب

كاية نعرف أن اهو من صفيان  سعيدة و سوف يذكر دائما. ومن ذلك ا
ه  ه بسبب الوقيعة من قبل ولكن اأا حدد إرادة اهو أن يرك اب سيرك اب

 بفكرة واقعية. قد ظهر من هذا اإقتباس :

ر وما خلفت لك أمك من العا ،ه ا ب ما خلف لك أبوك من اليتيم " سبيل
فلقد كانت أمك امرأة ضعيفة فعجزت عن احتمال  ،فاغفر هما ذنبهما إليك
فأساء من  ،مهاوكان أبوك حسن  جرمته ال اجر  ،صدمة القضاء فسقطت

رمة فإ قد سعدت بك حيث أراد اإحسان. ت ولدي ا ب أم ولد ا سواء أك
ه دي حيا ميتا ! م احتض ه  ،إليه حقبة من الدهر فا أنسى يدك ع وقبله  جبي

    قبلة ا أعلم هل هي قبلة اأب الرحيم أو احسن الكرم ؟"

ح كان قبل موته يسبل أستارة اليوداء على سرير وإذا امرأة مؤتزرة إزار 
انبه م أكبت على  و ببطء ح ركعت  جرة وتقدمت  أسود قد دخلت ا

يه ،يد اموضوعة فوق صدر فقبلتها فجرت اكية ففتح عي وألقى على  ،م ال
فظ اهو بفعل غر  كاية كان اأا  ظر من تلك ا وجهها نظرة امة. إذا ن

أعرف أن صفيان ألقى على وجهها نظرة امة إ تلك امرأة. مثل  ،واقعية
 اإقتباس اآي :

لوس حو  وإذا امرأة  وداء على سريرسال له وقد بدأ اموت يسبل أستار"فإن ا
انبه م  و ببطء ح ركعت  جرة وتقدمت  مؤتزرة إزار أسود قد دخلت ا
زن من الدنيا  أكبت على يد اموضوعة فوق صدر فقبلتها وأخدت تقول له :ا
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أها وإن   ،وأنت مراب  ولدك فإن أمه تعرف بن يديك وأنت ذاهب إ ربك
ها م ت رمة ولك فاعف ع ا والدي واسأل ه  ،رتكبهاكانت قد دنت من ا

ياة من بعدك. دما تقف بن يديه أن احق بك فا خر   ا م  ع
يه فجرت اكية ففتح عي كانت هي آخر   ،وألقى على وجهها نظرة امة ،ال

ياة وقضى."  عهد ا

كاية ال معالقة اأا أن صفيان يعمل عما  وبعد أنظر من ميع ا
فظ اهو بطلب العفو  ،احس بعد الواقعة ال أصابه أصابت زوجته كان اأا 

ه. و قبل  من موته تبسم صفيان إ زوجته تبسما عافية. إ زوجته وأهله و اب

 احية اأا اأعلى - 3

ئذ أتى البوليس إ بيته. ا يعرفه ما أترى البوليس إ بيته ح شعر  حي
ه ؟ أمر صفيان صاديقه أن يصاحبه إ السداع أنه ا يعرف  طأ م ما

جاب إ ميع امرأة  لع ا امكتب. بعد من عملية اهو الذي يفسد يع 
فظه.و اأا اأعلى  يع من شعر  امصرية ح كان اأا ا يستطيع أن 

ه ؟ طأ م ما ا  ع

ز ليلة أمس، وقد مضى الشطر اأول م"فإ  إذا رأيته  ن الليل،لعائد إ م
ود الشرطة كأمل  دي من ج انبه ج ائر و زله مشي مشية الذاهر ا خارجا من م
ه فسألته عن شأنه فقال : ا علم   رسه أو يقتاد فأم أمر ودنوت م هو 

فر الشرطة دي قد طرق الساعة اي يدعو إ  وا  ،بشيئ سوى أن هذا ا
اعة سببا، وما أا الرجل امذنب، ىا مثل هذ الس أعلم مثل هذ الدعوة

                                                           

 54 ,نفس امرجع  



 

 

ك أن  امريب، فهل أستطيع أن أرجوك ا صديقي بعد الذي كان بي وبي
 تصاحب الليلة  وجههي هذا عل أحتاج إ بعض امعونة."

طاء مع زوجته. يدعو إ ه كي ارمتا  كى أن صفيان يشعر  ا  ه
ميع  افه الذي جعل ها وأبيها و طاء و قومها. ويطلب العفو معهم 

زوجته الفاسدة وكان صفيان أيضا خوفا إذا كان من أهلها ايعطي إليه العفو. 
 اأا اأعلى من صفيان يشعر ما فعله خطأ.

اد و " ميع قومها فقد كانوا قبل أن يتصلوا ي شرفاء أ ارمتا ها وأبيها و
من  من يبلغهم ع ميعا أن  من العار ا تبلو اإام. فألبستم مذ عرفو ثوا

وأن اضرب إليهم أن  ،وأن أخشى لقاء ه أن لقيته بدمائهم ،مريض مشرف
ت أقسمت أبيها قبل أن يسبق إ أجلي؟  ،روا زليصفحوا ع ويغتف لقد ك

ياي ه نفسي ،يوم اهتديتها أن أصون عرضها صيان  ع م عها ما أم  ،وأن أم
ت  مي غهل يغفر  ذني فيغفر  ه بغفرانه؟ نعم أها قتل ! ولك  فحس

جر الذي أغمدته  صدري فا يسأها أحد عن  أا الذي وضعت  يدها ا
وأا الذي فتحت اب بي  ،والصديق صديقي ،والزوجة زوج ،البيت بي ذني.

  فلم يذنب إ أحد سواء." ،إ زوجي لصاديقي

يئة ه  ،م أمسك عن الكام ه تشر فوق جبي وكانت سحابة سوداء ت
طأ جدا ح يقول  جرة و  هذالفراش أنه يشعر ا شيئا فشيئا.  هذ ا
طأ و أين الصحيح ؟  اهل. كان اأا اأعلى يظهر أين ا أنه من الباهة وا
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هالة ما فعله غلى  ،يةشخصالأن فيه عن السلوك  ا صفيان يشعر ا ومن ه
 زوجته. قد بن  هذا اإقتباس :

يهة ه  ،"م أمسك عن الكام ه تشر فوق جبي ظرت إليه فإذا سحابة سوداء ت ف
م أنشأ  ،خ لبست وجهه فزفر زفرة خلت أها خرقت حجاب قلبه،شيئا فشيئا

يقول : آ ما أشد الظام أماما عي ! وما اضيق الدنيا وجههي!  هذ الغرفة 
ت أراما جالسن يتحدان فتمأ نفسي  ت هذا السقف ك على هذا امقعد 

وزوجة  ،غبطة وسرورا وأمد ه على أن روقي بصديق ويؤنس زوج  وحدها
اس ميعا : أن ذلك الرجال الذي  فقول ،محة كرمة تكرم صديقي  غيي وا لل

اس وأحزمهم قد أصبح  ه ويزعم أنه أكيس ال كان يفخر ااأمس بذكائه وفط
وغي إ الغاية ال ا غاية  ،يعرف اليوم أنه أبله إ الغاية من الباهة

 وراءها."

اس ليعملون عن أمر لعلهم إذ مرر هم  ،بسبب جهله أنه يرجو إ ال
اظر  فرد  قر يت ون ويتغامزون ويتبسم بعضهم إ بعض. ح كانه خوف م

دم جدا ما فعله اأا اأعلى الذي  جسمه  ،إذا جاء اموت إليه. صفيان ي
كاية يعلم  طأ سوف يعاقب. ومن هذ ا أمر أن يفكر فعله. إذا ما فعله ا

ظر بسب ،أن خطأء كبر جدا اس ي ب خطئه وخوفا وخفى صفيان إذا ميع ال
فرد  قر. مثل هذا اإقتباس :  من م

ت أجهل اس كانو يعملون من أمري ما ك ولعلهم كانوا إذا مررت هم  ،"لعل ال
اظرون ويتغامزون ويتبسم بعضهم إ بعض ظر   ،يت دقون إ وىيطيلون ال أو 

ولعل  غبياء !والغباوة  وجو اأ ،وجههي لروا كيف تتمثل الباهة  وجود البله
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الذين كانو يتوددون إ ويتمسحون ي من أصدقائي إما كانو يفعلون ذلك من 
هم قوادا ويسمون زوجي  أجلها ا من أجلي ؟ ولعلهم كانوا يسمو فيما بي

اس وأنبلهم ! ،مومسا د نفسي أشرف ال فوارمتها  إن  وبي ماخورا وأا ع
فردة  قر  ،واحدة بقيت على ظهر اأرض بعد اليوم ساعة وواهفا على زواية م

 موحش يطوي ويطوي عاري معي."

ا كان اأا اأعلى يساهم كاأخاق  توي الشخصنعرف ه ية. يع 
تائج من الوالدين. بعد من تلك الواقعة شعر صفيان  على وجود الداخلية و ال

دم ما فعله. طأ أن بسببها كان زوجته فاسدة ح ي  ا

 .عوامل الي تسبب حدوث الصراع الداخلي  -ج

 نظرية العدوان -1

فس.  زين أن الشعر الغضب يظهر إ ال نظرية العدوان يظهر أن وقع ا
فس بعض من الشهوة الفطرية ال يفسد. لبعض  العدوان الذي يوجه إ ال
قيقي أو موضوع الذي نعالقة الشعر  جة غر مباشرة يوجه إ موضوع ا ا
طأ. وقع عمليتها بسبب ضعية أو شعر إ موضوع الذي  امذنب أو ا

هذا يظهر من عمل صفيان الذي ذهب إ أوروا ولكن ا أحد من  94ب.
  مثل اقتباس التحت : ،انكر
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كر من أمر شيئا ن. م عاد  ،"ذهب صفيان إ أوروا وما ن سكن فيها بضع س
ه شيئ." ا نعرفه م  وما بقي ما ك

م بعد ذهاها من أوروا كان تغر صفاها الذي من قبل ذهاها بقلب 
وعاد بقلب ملفف مدخول ا  ،نقي طاهر أنس العفو وسيريح إ العذر

ها مثل هذا اإقتباس:  يفارقه السخط على اأرض وساك

وعاد بقلب ملفف  ،"ذهب بقلب نقي طاهر أنس العفو وسيريح إ العذر
هامدخول ا يفارق ويكر  السماء وخالقهاذهب  ،ه السخط على اأرض وساك

فس غضة خاشعة ترى كل نفس فوقها فس ذهابة نزاعة اترى شيئا  ،ب وعاد ب
تها ،فوقها وعاد  ،وذهب برأس ملوؤة حكما ورأا ،وا تلقي نظرة واحدة على ما

على وخه وذهب وما  ،برأس كرأس التماثل امثقب ا ملؤها إا اهواء امردد
ه ه ووط يه  ،اأرض أحب إليه من دي وعاد وما على وجهها أصفر  عي

هما."  م

جاب.  ح كان صفيان ا يريد أن يرى امرأة  بلد امصرية يستعمل ا
ون  أمر ما  جاب رأيه. واعتقد يتم اس يرون  ا ومن قبل إن كثرا من ال

. هذا العمل يظهر بعمل مفسد مثل ه  ذا اإقتباس : أم

ياة إا أمل واحد هو أن أغمض عي م أفتحما فا أرى  "قال : ليس   ا
جاب  اس يرون  ا برقعا على وجه امرأة  هذا البلد. قال : إن كثرا من ال

ون  أمر ما أم ،رأيي هم وبن نزعه عن وجو نسائهم  ،يتم ول بي وا 
الس لس بعضهم إا العجز والضعف واهيبة ال وإبرازهن إ الرجال  هم كما 
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فس الشرقي كلما حاول اإقدام على أمر جديد فرأيت أن أكون  ،ا تزال تلم ب
اء العادي القدم الذي وقف سدا دون سعادة اأمة وارتقائها  أول هادم هذا الب

رية وأن يتم على يدي ما م يتم على يد أحد غري من دعاة ا ،دهرا طويا
 وأشياعها."

اس إليه د صفيان أن هذ امسألة سوف يتبع ميع ال وا أحد من  ،ع
قاب لكي ميع امرأة يظهر وجهها إ ميع الرجال.  ع اأمر عن استدراك ال م

 نعرف من هذا اإقتباس : ،وهذا كذلك عمل غر صحيح

وا تبكون عليها بل على أام قضيتموها  ،"إنكم ا ترثون ها بل ترثون أنفسكم
دع اأنف  ،ويتدفق خاعة واسهتارا ، دار يسيل جوها ترحا وسفورا وتودون 

ا وكانت العفوة  سقاء  اك.لقد ك ا بذلك العيش الذي خلفتمو ه لو ظفرم ه
جاب موكوء  98 فما زلتم به تثقبون  جوانب كل يوم ثقبا والعفوة  99من ا

ه قطرة قطرة ح تقبضتتسلل  ه ح جئتم  ،100م وتكرش م م يكفكم ذلك م
لوا وكاء ح ا تبقى فيه قطرة واحدة."  اليوم تريدون أن 

م أراد صفيان أن يغر ثقافة امصرية إ ثقافة الغربية لكى ميع امرأة  
جاها لع ا  مثل هذا اإقتباس : ،هذ البلد امصرية 

ة  بيتها"عاشت الرأة  راضية عن نفسها  ،امصرية حقبة من دهرها هادثة مطمئ
فسها ،وعن عيشها  ،أو وقفة تقفها بن يدي رها ،ترى السعادة  واجب تؤدية ل
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لسها إ جارها تبثها ذات نفسها  ،أو عطفة تعطفها على ولدها أو جلسة 
جابوترى  ،وتستبثها سريرة قلبها جابكل   ا بيها واثتمارها  خضوعها أ ا

د رضاما ،أمر زوجها عل مع الغرام ،ونزوها ع ب و  ،وكانت تفهم مع ا
ب ولدها كأنه ولدها  ،فتحب زوجها أنه زوجها فإن رأي غرها من  ،كما 

ب ب أساس الزواج رأت أن هي أن الزواج أساس ا ساء أن ا فقلم ها إن  ،ال
ك عقا وا أفضاهؤاء الذين يستبدون أمرك من أهل وا  ،رأا ،ك ليسو أوفر م

فسك ظر لك من نظرك ل فا حق هم  هذا السلطان الذي  ،أقدر على ال
ومودت على زوجها وأصبح البيت الذي   ،فازدرت أاها ،يزعمونه أنفسهم عليك

احة قائمة ا هدأ ارها بو  ،كان اأمس عرسا من اأعراس الضاحكة م وا 
 أوارها."

ح كان صفيان يعمل عما غر  ،هذ من عملية فاسدة ال يفعله
اس بعد مع ذلك الواقعة صار يكر صفيان أن ،صحيح  بيته ح كان ال
 أنظر من هذا اإقتباس : ،ذلك عمل قبيح

اس يتحدثون أن صفيان هتك السر   "وما هي إا أام قائل ح معت ال
زله بن نسائه ورجاله عال خافقة ببابهو  ،م فذرفت  ،أن بيته أصبح مغشيا اتزال ال

زن على  ،عي دمعة ا أعلم هل هي دمعة الغرة على العرض امذال أو ا
 الصديق امفقود ؟"

 نظرية اإضاعة. -2
ة فردية الشيئ أوشخص الذي من ة صدمنظرية اإضاعة مشر إ فرق

ظرية هي اإضاعة والفرقة  قبل يعطي شعر اآمن والطمئن. شيئ مهم  هذ ال
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دوث  شئي  عل العامل ام ياة ال  زن  ا العامل امؤهبة وقع ا
 اجهدة.

ه وبن زوجته شعر الصدمة ح ا يريد  بعد علم من تلك الواقعة بي
 مثل هذا اإقتباس : ،غرفتهأحد أن بدخل إ 

يهة كأما  ،"ح رأيته يتحرك  مضجعه يه فرآ فلبث شاحصأ إ ه م فتح عي
ه وقلت له : هل من حاجة ا  ،اول أن يقول  شيئا فا يستطيعه فذنوت م

اس  سيدي ؟ فأجاب بصوت ضعيف خافت : حاج أن ا يدخل على من ال
 من تريد."قلت : لن يدخل عليك إا  ،أحد

ضلتان الدموع ،مهل أحضع رأسه ا  ح  ،م رفع راسه فإذا عي
 يظهر هذا اإقتباس : ،ايقيد دموعه بسبب تلك الواقعة

يهة ضلتان الدموع ،"فأطرق ه ا  فقلت : ما بكاؤك ا  ،م رفع رأسه فإذا عي
ها ؟ قال : ا شيئ سوى  سيدي ؟ قال أين زوجي اآن ؟ قلت : وماذا تريد م

ها  قلت : إها  بي أبيها." ،أن أقول ها إ قد عفوت ع

أنه يدعو إ ه أن يرحم زوجته وأبو وقومه أن قبل معالقة معه أهم 
 باس :من شرفاء. هذا يظهر من صدمته مثل هذا اإقت

اد فألبستم  ميع قومها فقد كانوا قبل أن يتصلوا ي شرفاء أ "ارمتا ها وأبيها و
من  من يبلغهم ع ميعا أن مريض  مذ عرفو ثوا من العار ا تبلو اإام.
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وأن اضرب إليهم أن يصفحوا  ،وأن أخشى لقاء ه أن لقيته بدمائهم ،مشرف
 قبل أن يسبق إ أجلي؟" ،ع ويغتفروا زل

دم ما فعله إ هذا البلد وامرأة امصرية طئه وي ح  ،صفيان يشعر 
اس  ه ويزعم أنه أكيس ال ذلك الرجال الذي كان يفخر ااأمس بذكائه وفط
وأحزمهم قد أصبح يعرف اليوم أنه أبله إ الغاية من الباهة هذا يظهر من 

 مثل هذا اإقتباس : ،صدمه

يهة" ه  ،م أمسك عن الكام ه تشر فوق جبي ظرت إليه فإذا سحابة سوداء ت ف
م أنشأ  ،خ لبست وجهه فزفر زفرة خلت أها خرقت حجاب قلبه،شيئا فشيئا

يقول : آ ما أشد الظام أمام عي ! وما اضيق الدنيا وجههي!  هذ الغرفة 
ت أراما جالس ت هذا السقف ك ن يتحدان فتمأ نفسي على هذا امقعد 

وزوجة  ،غبطة وسرورا وأمد ه على أن روقي بصديق ويؤنس زوج  وحدها
اس ميعا : أن ذلك الرجال الذي   ،محة كرمة تكرم صديقي  غيي فقولوا لل

اس وأحزمهم قد أصبح  ه ويزعم أنه أكيس ال كان يفخر ااأمس بذكائه وفط
وغي إ الغاية ال ا غاية  ،لغاية من الباهةيعرف اليوم أنه أبله إ ا

 وراءها."

اس  هذا البلد ا  ،ح يشعر أنه إنسان جاهل أنه ايريد إذا كان ال
اف من العذاب إذ جاء اموت إليه. مثل هذا اإقتباس :  يسلمه و

ت أجهل اس كانو يعملون من أمري ما ك ولعلهم كانوا إذا مررت هم  ،"لعل ال
ظر   ،اظرون ويتغامزون ويتبسم بعضهم إ بعضيت دقون إ وىيطيلون ال أو 
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ولعل  والغباوة  وجو اأغبياء ! ،وجههي لروا كيف تتمثل الباهة  وجود البله
الذين كانو يتوددون إ ويتمسحون ي من أصدقائي إما كانو يفعلون ذلك من 

هم قوادا ويسمون زوجي  أجلها ا من أجلي ؟ ولعلهم كانوا يسمو فيما بي
اس وأنبلهم ! ،مومسا د نفسي أشرف ال فوارمتها  إن  وبي ماخورا وأا ع

فردة  قر  ،بقيت على ظهر اأرض بعد اليوم ساعة واحدة وواهفا على زواية م
 موحش يطوي ويطوي عاري معي."

ها يلعب على مل ابن صفيان. وكان اب ئذ أتى امرضع  أبو ح  حي
لس  ه. ولكن بعد قليل صرحه وأمر أن  ه م حض استيقظه من نومه. نظر اب
ه إليه.هذا أعرف أن صفيان يشعر  مل اب ادم دعا  ه. م بعد ذهب ا م

 الصدمة مثل هذا اإقتباس:

انب فراشه م  مل على يدها ح وضعته  جرة مرضع ولد  ا دخلت ا "وه
زال الطفل يدب على أطرافه ح عا صدر أبيه فأحسن به  فما ،تركته وانصرفت

ان وأد فمه من  يه فرآ فابتسم مرآ وضمه إ صدر ضمة الرفق وا ففتح غي
ه بيدهدفعن شديدة وأخذ  ،وجهه ليقبله م انتفض فجأة واستسر بشر ودفعه ع

أبيه من هو  سلوا أمه عن ،ليس  أواد وا نساء ،يصيح : أبعدو ع ا أعرفه
وكانت  ،وذهبوا به إليه ؟ ا ألبس العار  حياي وأتركه أثرا خالدا ورئي بعد ماي

فسمع صوته وهو  ،امرضع قد معت صياح الطفل فعادت إليه وملته وذهبت به
ه شيئا فشيئا فأنصت إليه وايتعر اكيا وصاح : أرجعو إ فعادت به  ،يبتعد ع

اوله من يدها.  "امرضع فت
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ه وجعله اليتيم بسبب أنه يفكر هذ اإبن ليس  أراد صفيان أن يرك اب
ه و قبله أن صفيان عاش معه حياة  ه أم ا ؟ م حض ه هل هو من اب من اب
سعيدة و سوف يذكر دائما. هذا يظهر من صدمه بسبب تلك امسألة ال 

ه كما قاله  هذا اإقتباس :  أصابه ح أنه سيرك اب

وما خلفت لك أمك من العار  ،ه ا ب ما خلف لك أبوك من اليتيم سبيل" 
فلقد كانت أمك امرأة ضعيفة فعجزت عن احتمال  ،فاغفر هما ذنبهما إليك
ساء من فأ ،وكان أبوك حسن  جرمته ال اجرمها ،صدمة القضاء فسقطت
رمة حيث أراد اإحسان.  ت ولدي ا ب أم ولد ا فإ قد سعدت سواء أك

ه إليه دي حيا ميتا ! م احتض وقبله   ،بك حقبة من الدهر فا أنسى يدك ع
ه قبلة ا أعلم هل هي قبلة اأب الرحيم أو احسن الكرم ؟"  جبي

 يةالشخصنظرية  -3

فسية تؤثر الشخصنظرية  فاض عزة ال فس السلي وا ية هي مفهوم ال
الضغوطات. هذا الرأي يركز إ متغر  ية إالشخصنظم اإعتقاد ونتيجة 

فسية. فاض عزة ال فسية اإجتماعية يع ا   112الرئيسي من ال

أعرف من تلك البياات هذا الذي يظهر من شخصيته الذي فعله نثل 
 هذا اإقتباس :

كر من أمر شيئا ن. م عاد  ،"ذهب صفيان إ أوروا وما ن سكن فيها بضع س
ه شيئ." ا نعرفه م  وما بقي ما ك
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جاب.  ح كان صفيان ا يريد أن يرى امرأة  بلد امصرية يستعمل ا
ون  أمر ما  جاب رأيه. واعتقد يتم اس يرون  ا ومن قبل إن كثرا من ال

. هذا العمل يظهر أنه يعمل الوعي مثل هذا اإقتباس :   أم

ياة إا أمل واحد هو أن أغمض عي م أفتحما فا أرى  "قال : ليس   ا
جاب  اس يرون  ا برقعا على وجه امرأة  هذا البلد. قال : إن كثرا من ال

ون  أمر ما أم ،رأيي هم وبن نزعه عن وجو نسائهم  ،يتم ول بي وا 
لس بعضهم إا العجز والضعف واهيبة ال  هم كما  الس وإبرازهن إ الرجال 

فس الشرقي كلما حاول اإقدام على أمر جديد فرأيت أن أكون  ،ا تزال تلم ب
اء العادي القدم الذي وقف سدا دون سعادة اأمة وارتقائ ها أول هادم هذا الب

رية  ،دهرا طويا وأن يتم على يدي ما م يتم على يد أحد غري من دعاة ا
 وأشياعها."

كاية أن صفيان بن الواعي وا أنه صرخ صرخة قوية  ،أنظر من هذ ا
فأشرت على  ،سقط  مكانه مغشيا عليهح ،بعد نظر إ زوجته وصديقه

زل أبيها ففعل  مثل هذا  ،وأطلق سبيل صاحبهامأمور أن يرسل امرأة إ م
 إقتباس :

دي قد جاء هما من غرفة أخرى فالتفت وراء فإذ امرأة زوجته وإذا  ،"وكان ا
فصرخ صرخة رجفت ها جوانب امخفر ومأت نوافذ  ،لرجال أحد أصدقائه

فأشرت على امأمور أن يرسل  ،م سقط  مكانه مغشيا عليه ،وأبوابه عيوا وإذاا
زل أبيها ففعل وأطلق سبيل صاحبه زله  ،امرأة إ م ا الف  مركبة إ م م مل
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مى دماغية شديدة انبه بقية  ،ودعوا له الطبيب فقر أنه مصاب  ولبث ساهرا 
ه ح دا الصبح فانصرف على أن يعود م دعونه."  الليل يعا

ع بعد علم من تلك الو  ه وبن زوجته أنه يبكي وأمر صديقه أن م اقعة بي
 و هذا عمله من غر الواعي مثل هذا اإقتباس : ،أحد يدخل غرفته

يهة كأما  ،"ح رأيته يتحرك  مضجعه يه فرآ فلبث شاحصأ إ ه م فتح عي
ه وقلت له : هل من حاجة ا  ،اول أن يقول  شيئا فا يستطيعه فذنوت م

اس  سيدي ؟ فأجاب بصوت ضعيف خافت : حاج أن ا يدخل على من ال
 قلت : لن يدخل عليك إا من تريد." ،أحد

ه الرحيم وا يريد أن يركها رغم أن يتشكك أن ذلك  ،حضن صفيان اب
ه ه أو ليس الب ه وقبله من غر الواعي م ،الف من اب ثل هذا ولكن حض

 اإقتباس:

رمة فإ قد سعدت بك حقبة من الدهر فا  ت ولدي ا ب أم ولد ا "سواء أك
ه إليه دي حيا ميتا ! م احتض ه قبلة ا أعلم هل هي  ،أنسى يدك ع وقبله  جبي

  قبلة اأب الرحيم أو احسن الكرم ؟"

 نظرية النموية -4

زين هو امسألة امعرفية ال يغالب تقييم السلي  ذكر نظرية امعرفية أن ا
ومستقبلها. الفرد يستطيع أن يفكر  لشخصالدنيا ا ،ي إ نفسهاالشخص

رب بفهم قدرته.  118عن نفسه كما السلي وا 
                                                           

 50, نفس امرجع  
 50, نفس امرجع  
 53 ,نفس امرجع  



 

 

وهذ القصة تظهر من موته الذي ا يريد من امرأة امصرية أن يستعملن 
جاب مثل  هذا اإقتباس : ا

ياة إا أمل واحد هو أن أغمض عي م أفتحما فا أرى  "قال : ليس   ا
جاب  اس يرون  ا برقعا على وجه امرأة  هذا البلد. قال : إن كثرا من ال

ون  أمر ما أم ،رأيي هم وبن نزعه عن وجو نسائهم  ،يتم ول بي وا 
الس لس بعضهم إا العجز والضعف واهيبة ال وإبرازهن إ الرجال  هم كما 

فس الشرقي كلما حاول اإقدام على أمر جديد فرأيت أن أكون  ،ا تزال تلم ب
اء العادي القدم الذي وقف سدا دون سعادة اأمة وارتقائها  أول هادم هذا الب

رية وأن يتم على يدي ما م يتم على يد أحد غري من دعاة ا ،دهرا طويا
 وأشياعها."

أراد يرك امرأة امصرية يتكر وجهها وخلع حجابه ح الشهوة يستو 
مثل هذا  ،هذا هو من عمل غر صحيح أنه يذكر عن نفسه السلبية ،جسمه

 اإقتباس :

وا تبكون عليها بل على أام قضيتموها  ،"إنكم ا ترثون ها بل ترثون أنفسكم
دع اأنف  ،ويتدفق خاعة واسهتارا ، دار يسيل جوها ترحا وسفورا وتودون 

اك. ا بذلك العيش الذي خلفتمو ه ا وكانت العفوة  سقاء  لو ظفرم ه لقد ك
جاب موكوء  120 فما زلتم به تثقبون  جوانب كل يوم ثقبا والعفوة  121من ا
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ه قطرة قطرة ح تقبض تتسلل ه ح جئتم  ،122م وتكرش م م يكفكم ذلك م
لوا وكاء ح ا تبقى فيه قطرة واحدة."  اليوم تريدون أن 

ح كان صفيان يعمل عما غر  ،هذ من عملية فاسدة ال يفعله
ظر من هذا اإقتباس : ،صحيح  بيته  ن

اس  يتحدثون أن صفيان هتك السر  "وما هي إا أام قائل ح معت ال
زله بن نسائه ورجاله عال خافقة ببابه ،م فذرفت  ،وأن بيته أصبح مغشيا اتزال ال

زن على  ،عي دمعة ا أعلم هل هي دمعة الغرة على العرض امذال أو ا
 الصديق امفقود ؟"

 نظرية العجزية -5

زن  واإعتقاد أن نظرية العجزية يظهر أن صراع الداخلي يسبب ا
تيجة ال مهمة  حياته الشخص واب على  ،كم أ ال لذلك كرر ا
 التكييف.

ما  اصة  ،ية  حالة اختال التوازنالشخصحي لبد له يفعل جهود ا
ث كيف تكوين كاتيكسيس ال  ،لرجع إ حالة التوازن.  القبل قد 

نشأ أيضا  ،سيستمر التفريغ. عملية التفريغ مزدمة إذا كان نشأ كاتيكسيس
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أنتكاتيكسيس الذأن الصراع مواقع إذا شخص له إرادتن أو أكثر الذي 
هما ،متساوان  القدرة  ولكن متعارض بي

ها يع أخر صف  رواية قصرةمن هذ  يان عن رأيه صراع كثر احدى م
 مثل هذا اإقتباس : ،إ زوجته ولكن احتقرها عن رأيه

 فأكرته وأعظمته وخيل إليها أن جئتها إحدى اأمر على زوج "فعرضت
سم وزعمت أها إن برزت إ الرجال فإها ا تستطيع  كبات العظام والرزاا ا ال

ساء بعد ذلك حيا م اك وا حياء، ،هن وخجاإن ترز إ ال ه  وا خجل ه ولك
ساء  هذا البلد أن يعشن   مود والذل الذي ضربه ه على هؤلياء ال اموت وا
تقلن من مقرة الدنيا إ  قبور مظلمة من خدورهن ومرهن ح أتيهن اموت في

يي وأن أعاج هذا الرأس القاسي امتحجر  ،مقرة اآخرة. فا بد  أن أبلغ أم
ن أما بكسر أو بشفائه."عا س تهي إحدى ا  جا ي

كاية فراق بن صفيان وبن صديقه أن صفيان سيفعل  ومن هذ ا
جاب إ امرأة امصرية ولكن صديقه  فعا غر صحيح عن رأيه  خلع ا

 مثل اإقتباس  التحت : ،ايتفق برأيه

وقال : تلك  ،زء والسخرية"فما زاد الف على أن ابتسم  وجهي ابتسامة اه
صطر ع تها فل ا إا معا ها،ماقات ما جئ ا وبي فقلت  ليها ح يقضي ه بي

ع هما ما تشاء،له : لك أمرك  ن وائذن  أن أقول لك  فسك و أهلك فاص
أ  عليك وعلى نفسي، إ ا أستطيع أن أختلف إ بيتك بعد اليوم إبقاء
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فرج  فيها جانب سر من استار بيتك عن وجه امرأة من أعلم أن الساعة ال  ي
ه." لك تقتل حياء وخجا، م انصرفت،اه  وكان هذا فراق ما بي وبي

دي قد جاء هما من غرفة أخرى فبان تلك امرأة من زوجتها  ،وكان ا
 ،كان صفيان يضعر العجزية بعد نظر تلك الواقعة  ،وذلك الرجال من صديقها

 انظر إ اقتباس اآي :

دي قد جاء هما من غرفة أخرى،"وكان  فالتفت وراء فإذ امرأة زوجته وإذا  ا
أت نوافذ فصرخ صرخة رجفت ها جوانب امخفر وم ،لرجال أحد أصدقائه

فأشرت على امأمور أن يرسل  وأبوابه عيوا وإذاا، م سقط  مكانه مغشيا عليه،
زله  بيها ففعل وأطلق سبيل صاحبه،زل أامرأة إ م ا الف  مركبة إ م م مل

مى دماغية شديدة،ودعوا له الطبيب فقر  انبه بقية  أنه مصاب  ولبث ساهرا 
ه ح دا الصبح فانصرف على أن يعود م دعونه."  الليل يعا

دم ما فعله ،م بعد نظر زوجتها أنه يشعر العجزية عن خطئه  ،يبكي وي
 وطلبه العفو إ زوجته ووالديها. يظهر من هذا اإقتباس :

يهة، ضلتان الدموع،م رفع  "فأطرق ه ا  فقلت : ما بكاؤك ا  رأسه فإذا عي
ها ؟ قال : ا شيئ سوى  سيدي ؟ قال أين زوجي اآن ؟ قلت : وماذا تريد م

ها،أن أقول ها إ قد عف  ا  بي أبيها."قلت : إه وت ع

ه م  قبل موته شعر العجرية أن بعد أتت زوجته إ غرفته وفتح عي
 نعرف من هذا اإقتباس : ،ابتسم إ زوجته بشعر ندم وعجزر
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لوس حوله وقد بدأ اموت يسبل أستارة اليوداء على سرير وإذا امرأة  "فإن ا
و  جرة وتقدمت  انبه م مؤتزرة إزار أسود قد دخلت ا ببطء ح ركعت 

زن من الدنيا  أكبت على يد اموضوعة فوق صدر فقبلتها وأخدت تقول له : ا
أها وإن   عرف بن يديك وأنت ذاهب إ ربك،وأنت مراب  ولدك فإن أمه ت

ها م ترتكبها،كانت قد د رمة ولك فاعف ع ا والدي واسأل ه  نت من ا
دما تقف بن يديه  ياة من بعدك.ع م  أن احق بك فا خر   ا

فجرت اكية ففتح عي كانت هي آحر   وألقى على وجهها نظرة امة، ،يهال
ياة وقضى."  عهد ا

 نظرية السلوكية -6

زن تقع على نقص اإرادة اإجابية   نظرية السلوك يظهر أن السبب ا
زن مرتبط التفاعل بن  ظرية تفاعل البيئة. ا السلوك الفرد البيئة. ترى هذ ال

اوب من  أن الفرد تقدير للتفتيش واستعارض سلوكه. هم ليس إا يفعلون 
ولكن  ،عوامل الداخلية. الفرد ا يرى كاموضوع العجزي الذي يوجه مع البيئة

ليس أيضا حرية من أثر البيئة ويفعل كل شيئ الذي احتار ولكن بن الفرد 
 ر أثر مهم بن واحد وأخر.البيئة يؤث

ة ح كان تغر من  اك لبعض الس ه ه ذهب صفيان إ أوروا وسك
تمع ،سلوكه  مثل اإقتباس اآي : ،وما فعله يعطي اأثر إ 

كر من أمر شيئا ن. م عاد  ،"ذهب صفيان إ أوروا وما ن سكن فيها بضع س
ا نعرفه م ذهب بقلب نقي طاهر أنس العفو وسيريح إ ه شيئ. وما بقي ما ك
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ها ،العذر  ،وعاد بقلب ملفف مدخول ا يفارقه السخط على اأرض وساك
فس غضة خاشعة ترى كل نفس فوقها وعاد  ،ويكر  السماء وخالقهاذهب ب

فس ذهابة نزاعة اترى شيئا فوقها تها ،ب وذهب  ،وا تلقي نظرة واحدة على ما
وعاد برأس كرأس التماثل امثقب ا ملؤها إا اهواء  ،ا ورأابرأس ملوؤة حكم

ه ،امردد ه ووط وعاد وما على  ،وذهب وما على وخه اأرض أحب إليه من دي
هما." يه م  وجهها أصفر  عي

جاب ظر مرأة مصرية تستعمل ا ومن هذا  ،ومن أمله أرد أن ا ي
تمع امصرية خصوصا للم  أنظر من هذا اإقتباس : ،رأةالعمل يتأثر إ 

ياة إا أمل واحد هو أن أغمض عي م أفتحما فا أرى  "قال : ليس   ا
جا اس يرون  ا ب برقعا على وجه امرأة  هذا البلد. قال : إن كثرا من ال

، ون  أمر ما أم هم وبن نزعه عن وجو نسائهم  رأيي، يتم ول بي وا 
لس بعضهم إا العجز والضعف واهيبة ال  هم كما  الس وإبرازهن إ الرجال 

فس الشرقي فرأيت أن أكون  كلما حاول اإقدام على أمر جديد،  ا تزال تلم ب
اء العادي القدم الذي وقف سدا دون س ها عادة اأمة وارتقائأول هادم هذا الب

رية وأن يتم على يدي ما م يتم على يد أ دهرا طويا، حد غري من دعاة ا
 "وأشياعها. 

تمع العربية يع بتغير ثقافة امصرية إ ثقافة  وهذا يتأثر أيضا إ 
جاب، الغربية ال  مثل : ا يستعملن ا
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ة  بيتها، راضية عن نفسها  "عاشت امرأة امصرية حقبة من دهرها هادثة مطمئ
فسها، أو وقفة تقفها بن يدي رها، ترى السعادة  واجب تؤد وعن عيشها، ية ل

لسها إ جارها تبثها أو عطفة تعطفها على ولدها، ذات نفسها  أو جلسة 
جابوترى  وتستبثها سريرة قلبها، جابكل   ا رها عها أبيها واثتما خضو  ا

د رضاما، عل مع الغرام،وكانت ت أمر زوجها، ونزوها ع ب و  فهم مع ا
ب ولدها كأنه ولدها،فتحب زوج فإن رأي غرها من  ها أنه زوجها، كما 

ب أساس الزوا  ساء أن ا ب،ال فقلم ها إن  ج رأت أن هي أن الزواج أساس ا
ك عقا وا أفضا، رأا، لك ليسو أوفرهؤاء الذين يستبدون أمرك من أه وا  م

فسك، ظر لك من نظرك ل لطان الذي فا حق هم  هذا الس أقدر على ال
ومودت على زوجها وأصبح البيت الذي   يزعمونه أنفسهم عليك، فازدرت أاها،

احة قائمة ا هدأ ارها،كان اأمس عرسا من اأعراس ال بو  ضاحكة م وا 
 أوارها."

ك اية أعرف أن بسلوكه شعر القلق أن بسبب رأيه إ مرأة من هذ ا
إليه، وهو الذي جعل شرفتها امصرية وخوفا إذا زوجته ووالديه ا يعطي العفو 

 مثل هذا اإقتباس : ضائعة،

ت أقسمت أبيها يوم اهتدي ياي، وأن "لقد ك تها أن أصون عرضها صيان 
ه نفسي، ع م عها ما أم ت  م أم ي غهل يغفر  ذني فيغفر  ه فحس

جر الذي أغمدته  بغفرانه؟ نعم أها قتل ! ولك أا الذي وضعت  يدها ا
، والصديق   صدري فا يسأها أحد عن ذني. ، والزوجة زوج البيت بي
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فلم يذنب إ أحد  فتحت اب بي لصاديقي إ زوجي، وأا الذي صديقي،
 سواء."

ئذ ها يلعب على أبو ح  حي مل ابن صفيان. وكان اب أتى امرضع 
لس  ه. ولكن بعد قليل صرحه وأمر أن  ه م حض استيقظه من نومه. نظر اب

ه. م بعد ذ ه إليه.م مل اب ادم دعا  أن صفيان يشعر القلق بسبب  هب ا
 سلوكه مثل اإقتباس  التحت :

جرة مرضع ولد  ا دخلت ا انب فراشه م "وه مل على يدها ح وضعته 
فما زال الطفل يدب على أطرافه ح عا صدر أبيه فأحسن به  ،تركته وانصرفت

ان وأد فمه من  يه فرآ فابتسم مرآ وضمه إ صدر ضمة الرفق وا ففتح غي
ه بيدهدفعن شديدة وأخذ  ،وجهه ليقبله م انتفض فجأة واستسر بشر ودفعه ع

سلوا أمه عن أبيه من هو  ،ليس  أواد وا نساء ،يصيح : أبعدو ع ا أعرفه
وكانت  ،وذهبوا به إليه ؟ ا ألبس العار  حياي وأتركه أثرا خالدا ورئي بعد ماي

فسمع صوته وهو  ،هبت بهامرضع قد معت صياح الطفل فعادت إليه وملته وذ
ه شيئا فشيئا فأنصت إليه وايتعر اكيا وصاح : أرجعو إ فعادت به  ،يبتعد ع

اوله من يدها."  امرضع فت

ه وجعله اليتيم بسبب أنه يفكر هذ اإبن ليس  أراد صفيان أن يرك اب
ه و قبله أن صفيان عاش معه حياة  ه أم ا ؟ م حض ه هل هو من اب من اب

يدة و سوف يذكر دائما. هذا يظهر من  قلقه بسبب سلوكه كما قاله  سع
 هذا اإقتباس :
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وما خلفت لك أمك من العار  ،ه ا ب ما خلف لك أبوك من اليتيم " سبيل
فلقد كانت أمك امرأة ضعيفة فعجزت عن احتمال  ،فاغفر هما ذنبهما إليك
فأساء من  ،مهاته ال اجر وكان أبوك حسن  جرم ،صدمة القضاء فسقطت
رمة فإ قد سعدت حيث أراد اإحسان.  ت ولدي ا ب أم ولد ا سواء أك

ه إليه دي حيا ميتا ! م احتض وقبله   ،بك حقبة من الدهر فا أنسى يدك ع
ه قبلة ا أعلم هل هي قبلة اأب الرحيم أو احسن الكرم ؟"  جبي
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 الباب الرابع

 اإختتام

اصة -أ  ا

القصرة  رواية قصرةالرئيسي   لشخصلو من نتائج البحث الصراع الداخلي 
جاب" فلوطي" مصطفى لطفي ا ظرية سغموند فرويد فيحصل أ ام تج كما ب ن يست

 يلي:
صفاته  يع بعد ذهبه من أوروا تغر أشكال الصراع الداخلي هو اهو من صفيان (1

جاب ،وسلوكه لع حجاهاأراد  ،له رأي عن ا مثل ثقافة  إ مرأة امصرية أن 
رب لكي اهو ا يفعل ذلك الفعل مرة الثانية  الغربية. بعد تلك الواقعة أن اأا 

تمع امصرية عموما ما رأيه وخصوصا ولزوجتها. هذ الواقعة  بطلب العفو إ 
دم ما طأ وي جاب أنه يشعر ا  هذا هو من اأا اأعلى. ،فعله إ زوجته من ا

من نظرية العدوان يع بسبب ذهبه إ أوروا لبعض  أسباب الصراع الداخلي (2
ة م تغر صفاته وسلوكه جاب إ  ،الس جاب يع خلع ا د رأي عن ا ح ع

 ومن نظرية اإضاعة هي أنه يشعر الصدمة برأيه و ،ميع امرأة امصرية

 اإقراحات -ب

 ووصل أ اقراحات فيما يلي: ،رجو الباحث من هذا البحثي
وا ،لطلب القسم اللغة العربية وأدها وخاصة أدب (1 هم أن تعمق وتطور   ،أرجو م

ظرية سغموند فرويد. لكي  خاصة على هذا اموضوع ونظرية  سيكولوجية أدبية ب
 ية والسلوكية.الشخصقة  يستطيع معرفة نظرية سيكولوجية أدبية معرفة عمي



 

 

بغي متعامي اللغة العربية أن يتعلموا علم اللغة وأدب خصوصا  سيكولوجية  (2 ي
فس. هما يبحث عن ال فس مرتبطة وم  ادبية أن بن اأدب وال

قد على ما حصل غليه الباحث (3 والزادة على نقصان  ،ميع القارئ أن يعطوا ال
قد. ،ما وجد  هذا البحث تاج إليه ال  أن هذا البحث لن يكن كاما و
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