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 اإلستهالل

 من العلم واسبح في بحور الفوائد # وكن مستفيدا كل يوم زيادة

 ) شيخ حممد بن احلسن رمحه اهلل يف كتاب تعليم املتعلم (
Jadikanlah hari-harimu bermanfaat untuk menambah ilmu (belajar) dan 

berenanglah di lautan faidah (ilmu yang bermanfaat). 
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 اإلهداء

 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:
الوالدين احملبوبني احملرتمني أيب حممد أمني وأمي مرضية املرحومة شكرا على دعائكما 

احلياة، رب ارمحهما كما ربياين صغريا، وجزاكما اهلل وتفاعلكما لألوالد كما هذا يف مواجهة 
 بكل عمل الصاحل يف الدين والدنيا واآلخرة.

وإىل مجيع من يعلمين ويرشدين من أول حيايت حىت اآلن، وكل زمالء وزمياليت يف قسم اللغة 
هناء إالعربية وأدهبا ال ميكن أن أذكر أمسائهم واحدا فواحدا الذين قد أعطوين احلماسة حىت 

 هذا البحث.
 يسر اهلل عليكم وبارك اهلل فيكم أمجعني.

 آمين يا رب العالمين
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 كلمة الشكر والتقدير
احلمد هلل رب العاملني الذي خلق اإلنسان يف أحسن تقومي والذي علم بالقلم، علم اإلنسان 

به اما مل يعلم. والصالة والسالم على سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وأصح
أمجعني. فبعناية اهلل وتوفيقه وإرادته، قد انتهى هذا البحث العلمي الذي قد يكون شرطا من 
الشروط للحصول على مرحلة اجلامعية األوىل يف كلية العلوم اإلنسانية بقسم اللغة العربية 

ىل إ وأدهبا جبامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج. ويف هذه املناسبة، قدم غاية الشكر والتقدير
الوالدي اللذين يربيان يف حناهنما. وبعد ذلك، إىل األساتيذ الكرام والزمالء األحباء الذين قد 

 أرشده بالتوجيهات والتشجيعات والنصائح النافعة يف ختتيم هذا البحث. فمن هؤالء، هم:
فضيلة األستاذ الدكتور احلاج موجيا راهرجا، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم  .3

 ة احلكومية ماالنج.اإلسالمي
 فضيلة الدكتورة إستعاذة املاجستري, عميدة كلية العلوم اإلنسانية. .0
 فضيلة الدكتور حممد فيصل املاجستري, رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا. .3
فضيلة الدكتورة معصمة، املاجستري، كاملعلمة اليت ترافقين منذ السنة األوىل حىت  .1

 سأخترج يف هذه اجلامعة.
الرمحن املاجستري, الذي أشرفين يف هذا البحث اجلامعي, جزاه اهلل خري  فضيلة عبد .1

 أحسن اجلزاء.
ومجيع املشايخ الشرفاء واألساتيذ الكرماء واألصدقاء األحباء الذين ساعدوا يف اعداد  .0

 هذا البحث.

أخريا, جزاهم اهلل أحسن اجلزاء. وأسأل اهلل أن يشملنا بتوفيقه ويطول عمرنا وبارك فيه 
خلنا يف الدار النعيم, وأرجوا الباحث من القارئني إصالح ما يف هذا البحث اجلامعي من ويد

 األخطاء والنقائص.
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: حتليل األحوال النفسية للشخص الرئيسي يف رواية "هاتف من األندلس"  العنوان

 لعلي اجلارم بنظرية أبراهام ماسلو.
 

ملطلوب الشكل اقد نظرنا وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على 
(، لكلية العلوم  -3sإلستيفاء شروط املناقسة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا )

 م. 0130-0130اإلنسانية يف قسم اللغة العربية وأدهبا العلم الدراسي 
 

 0130يويل  30حتريرا مباالنج، 
 

 
 املشرف 

 
 عبد الرحمن، الماجستير

 002110017111100111رقم التوظيف: 
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 مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
 

 تقرير لجنة المناقشة بنجاح البحث الجامعي
 

 لقد متت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدمه:
 : حممد صلحان  االسم

 33331331:  القيدرقم 
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 لعلي اجلارم بنظرية أبراهام ماسلو.
( يف قسم اللغة العربية وأدهبا لكلية  -3sوقررت اللجنة بنجاحه واستحقاقه درجة سرجانا )

 العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 0130يويل  30حتريرا مباالنج، 
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تسلمت عميدةكلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
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 لعلي اجلارم بنظرية أبراهام ماسلو.
 

(، لكلية العلوم اإلنسانية يف قسم اللغة العربية وأدهبا  -3sعلى درجة سرجانا ) للحصول
 م.0130-0130العلم الدراسي 
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 تقرير رئيس قسم اللغة العربية وأدبها
 

وأدهبا لكلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراهيم تسلم رئيس قسم اللغة العربية 
 اإلسالمية احلكومية ماالنج البحث اجلامعي الذي كتبه الباحث:

 
 : حممد صلحان  االسم
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: حتليل األحوال النفسية للشخص الرئيسي يف رواية "هاتف من األندلس"  العنوان

 ماسلو. لعلي اجلارم بنظرية أبراهام
(، لكلية العلوم اإلنسانية يف قسم اللغة العربية وأدهبا  -3sعلى درجة سرجانا ) للحصول

 م.0130-0130العام الدراسي 
 

 0130يويل  30حتريرا مباالنج، 
 

 رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا
 

 دكتور محمد فيصل الماجستير 
 002100107111070111رقم التوظيف: 
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 الباحث تقرير
 : طالب بأنين علما أفيدكم

 : حممد صلحان  اإلسم
 33331331:  رقم القيد

: حتليل األحوال النفسية للشخص الرئيسي يف رواية "هاتف من األندلس"  العنوان
 لعلي اجلارم بنظرية أبراهام ماسلو.

 يف أحد ادعى اآلخر. وإذا تأليف أو غريي إبداع من زادته وما بنفسي وكتبته أحضرته
 تكون ولن ذلك على املسؤولية أحتمل فأنا حبثي من فعال وتبيني أنه تأليفه من أنه املستقبل

 جامعة اإلنسانية العلوم كلية العربية وأدهبا اللغة قسم مسؤويل أو املشرفة على املسؤولية
 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا

 
 0130يويل  30 مباالنج، حتريرا

 الباحث
 

 حممد صلحان
 33331331القيد:  رقم
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 مستخلص
حتليل األحوال النفسية للشخص الرئيسي يف رواية "هاتف من . 0130صلحان، حممد. 

ا،  البحث اجلامعي، قسم اللغة العربية وأدهب األندلس" لعلي اجلارم بنظرية أبراهام ماسلو.
 كلية العلوم اإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج.

 حتت اإلشراف: عبد الرمحن املاجستري.

 الكلمات الرئيسية: احلاجة البشرية، الرواية.
يدرس هذا البحث عن أحوال النفسية للشخص الرئيسي ابن زيدون يف رواية "هاتف من 
األندلس" لعلي اجلارم.تعاين ابن زيدون عن أحوال النفسية حينما يريد أن حتقق طموحه 
لتوحيد العرب يف أندلسية كعصر الفالح بين أمية. وأما أسئلة البحث يف هذا البحث هي 
أّي حاجة البشرية والصراع النفسي وآثره للشخص الرئيسي يف رواية "هاتف من األندلس" 

اجة البشرية والصراع النفسي وآثره للشخص الرئيسي يف رواية هبدف أن يعرف من احل
 "هاتف من األندلس باستخدام نظرية سيكولوجية األدبية أبراهام ماسلو.

وأما نوع البحث يف هذا البحث هو البحث املكتيب. مصادر البيانات املستخدم هي 
لبحث هي ة يف هذا امصادر البيانات األساسية والثانوية. طريقة مجع البيانات املستخدم

طريقة الوثائقي. طريقة حتليل البيانات املستخدمة يف هذا البحث هي الكيفي الوصفي مث 
حتليل تلك الرواية من عناصر الذي يضم فيه حىت يستطيع أن يعرف أحوال النفسية 

 باستخدام نظرية سيكولوجية األدبية أبراهام ماسلو.
اجة اجة البشرية اليت متلك إلبن زيدون هي احلوأما نتائج البحث يف هذا البحث هي: احل

الفسيولوجية، واحلاجة إيل األمن واآلمن، واحلاجة إىل احلب واإلنتماء، واحلاجة إىل تقدير 
الذات، واحلاجة إىل حتقيق الذات، والصراع النفسي الذي تعاين إلبن زيدون هو األول 

 ينما يواجهه الدافعني اإلجيابيني. يقع ح (approach-approach conflictاإلقدام )-اإلقدام



 ي
 

يقع حينما يواجهه الدافعني  (avoidance-avoidance conflictاإلحجام )-الثاين اإلحجام
يقع يواجهه الدافعني ( approach-avoidance conflict)السلبيني. الثالث اإلقدام اإلحجام 

يأس، واإلحباط عفية، والالتعارضني. وآثره هو ينشئ الشعور باحليبة األمل، والفزع، والض
 بسبب ليس مشبعة احلاجة البشرية.
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ABSTRAK 
Sulhan, Muhammad. 2017. Analisis Kondisi Psikologis Tokoh Utama Dalam Novel 

“Haatif Minal Andalus” Karya Ali Al-Ghareem Dengan Teori Abraham Maslow. 

Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing Skripsi: Abdul Rohman, M. Hum 

Kata Kunci: Kebutuhan Humanistik, Novel. 

 Penelitian ini mengkaji tentang kondisi psikologis yang dialami oleh tokoh 

utama Ibnu Zaidun dalam novel “Haatif Minal Andalus” karya Ali Al-Ghareem. 

Ibnu Zaidun mengalami kondisi kejiwaan ketika Ibnu Zaidun ingin mencapai cita-

citanya untuk menyatukan kembali bangsa arab di Andalusia seperti masa kejayaan 

Bani Umayyah. Dari beberapa kondisi psikologis yang dialami Ibnu Zaidun muncul 

beberapa rumusan masalah yaitu apa kebutuhan humanistik, konflik psikologis, dan 

dampak konflik psikologis terhadap tokoh utama dalam novel “Haatif Minal 

Andalus” karya Ali Al-Ghareem dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan 

humanistik, konflik psikologis, dan dampak konflik psikologis terhadap tokoh 

utama dalam novel “Haatif Minal Andalus” karya Ali Al-Ghareem dengan 

menggunakan teroi psikologi Abraham maslow. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library 

Research. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan 

skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumenter. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah deskriptif kualitatif. Kemudian menganalisis novel tersebut dari beberpa 

unsur yang terkandung didalamnya sehingga dapat diketahui kondisi psikologis 

yang dialami Ibnu Zaidun dengan menggunakan teori psikologi Abraham maslow. 

Adapun hasil penelitian dalam penelitian ini adalah: kebutuhan humanistic 

yang dimiliki Ibnu Zaidun adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, 

kebutuhan akan cinta, kebutuhan akan penghargaan diri, dan kebutuhan aktualisasi 

diri> adapun bentuk-bentuk konflik psikologis yang dialami tokoh utama Ibnu 

Zaidun dalam novel “Haatif Minal Andalus” adalah: pertama, konflik mendekat-

mendekat (approach-approach conflict) terjadi ketika Ibnu Zaidun dihadapkan 

dengan dua motif positif. Kedua, Menjauh-menjauh (avoidance-avoidance conflict) 

terjadi ketika Ibnu Zaidun menghadapi dua motif negatif. Ketiga, mendekat-

menjauh (approach-avoidance conflict) terjadi ketika Ibnu Zaidun menghadapi dua 

motif yang berlawanan. Adapun dampaknya adalah timbulnya rasa kekecewaan, 

ketakutan, ketidakberdayaan, putus asa, dan frustasi akibat tidak terpenuhinya 

kebutuhan humanistik. 
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ABSTRACT 

Sulhan, Muhammad. 2017. “The Analysis of Psychological conditions of Main 

Character in The Novel “Haatif Minal Andalus” by Ali-Ghareem with Abraham 

Maslow Theory.” Thesis, Arabic Letters and Languange Department, State Islamic 

University Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor: Abdul Rohman, M. Hum 

Keywords: Psychological conflict, Ibnu Zaidun, Novel “Haatif Minal Andalus” by 

Ali Al-Ghareem, Psychology of Abraham Maslow. 

 This study focuses on examining ways that engage to the psychological 

condition of the main character in the novel “Haatif Minal Andalus” named Ibnu 

Zainuddin, the novel created by Ali Al-Ghareem. Ibnu Zainuddin experienced 

psychological problem when he tried to reach his ambition to take Arabian unity in 

Andalusia as well as Bani Umayyah’s era. Seen from several psychological 

condition happened to Ibnu Zainuddin, resulted some research questions, they are 

humanity need, psychological problem, and the impact of psychological conflict 

toward the main character of  Haatif Minal Andalus novel by Ali Al-Ghareem in 

which the purpose is to know the answer of the above  research problem mentioned 

using Abraham Maslow psychological theory.  

The type of this research is library research. The data source used is data primer and 

seconder. The data collection of this research used is documenter method. The data 

analysis technique of this research used is qualitative descriptive. Then, it will 

analyze the novel from some elements contained therein, so it can be known the 

psychological conflicts which is experienced by using Abraham Maslow 

psychology theory of literature. 

The result of this research is: the need of humanistic owned by Ibnu Zaidun is 

physiological needs, safety needs, love and belonging needs, esteem needs, and self 

actualization.. the forms of psychological conflict which is experienced by main 

character Ibnu Zaidun in the novel “Haatif Minal Andalus”. The first, approach-

approach conflict is happened when Ibnu Zaidun is confronted with two positive 

motives. The second, avoidance-avoidance conflict is happened when Ibnu Zaidun 

is confronted two negative motive. The third, approach-avoidance conflict is 

happened when Ibnu Zaidun is confronted two opposite motive. The impact is the 

rise of feeling disappointment, fear, helpless, desperate or feeling loose, and 

frustrated caused by the unfulfilled of humanity need.      
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 األول الباب

 مقدمة

 خلفية البحث. -أ

األدب هو ظاهرة حياة، ألنه نبعة من نبعات احلياة، وخفقة من خفقات اإلنسان، 
وتعبري عن وجوده وحياته ونشاطه، وبيئته وكونه، وواقعه وعامله، وعاطفته وشعوره، وفكره 

عدد من األحداث اليت حتدث يف نفس البشرية يف البيئة تشكيل الشخصية  3وتصوره.
والسلوك املختلفة، وكل حالة من األحداث اليت حتدث يف حياة اإلنسان كثري تصوير يف 

د وتصوير وانعكاس حياة اإلنسان الذي ولاألعمال األدبية، ألن العمل األديب هو التعبري 
 من خيال املؤلف.

ل األدبية اليت تتحدث من أسئلة اإلنسانية، بني األعمل األدبية وباحلضور األعما
واإلنسانية لديهما العالقة بال انفصال. األدب بكل تعبريه هو صورة من صور احلياة 
اإلنسان. وأما مشكالت اإلنسان هي من إهلام للمؤلف للتعبري نفسه بوسيلة األعمال 

عنصر  أن الناس يدور من ا أو نعيم األديب،األدبية. على هذا احلال، أن حبضور الناس مؤلف
 من عناصر احلياة األدبية.

ال خيضع عن األحوال النفسية، ألن أحو األحداث اليت يعيشها اإلنسان  البد يف كل
الزمة وأحوال النفسية هي متهو ناحية من نواحي العالقة اإلنسانية الطبيعية.  النفسية

لشخص، ال نفسي يف مشاعر وعواطف يصاب بسببها الشخص بالضطرابات تظهر كخل
وعلى قدراته املعرفية، ويف سلوكيته، مما ينعكس على حياة املريض اإلجتماعية، والعملية، 

لينا ع  بدال األدبية. تصبح حياة ويف األعمال األدبية أيضا، أحوال النفسية 0والتعليمية.

                                                                 

 .30 م(. 3010 مكتبة عربية)الرياض: . "األدب اإلسالمي"د. عدنان علي رضا النحوي..  1 
2  http://mawdoo3.com/كيف_تشخيص_الحالة_النفسية.  html (17 April 2017) 

http://mawdoo3.com/كيف_تشخيص_الحالة_النفسية.%20%20html
http://mawdoo3.com/كيف_تشخيص_الحالة_النفسية.%20%20html
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يت صور من واقع احلياة الديب ينطلق يف األعمال األ مرة أخرى أن نتذكر أن أحوال النفسية
 يف الشخصية األعمال األديب.

األدب ينقسم إىل قسمني الشعر والنثر. ألن األدب كل شعر أو نثر يؤثر يف النفس 
وكان بينهما الفرق،  3ويهذف اخللق ويدعو إىل الفضيلة ويبعد عن الرذيلة بأسلوب مجيل.

ا النثر ما عن صور اخليال البديع، وأمأما الشعر  الكالم الفصيح املوزن املقفي العرب غالبا 
 1ليس مرتبطا بوزن وال قافية.

ويف هذا البحث استخدم الباحث الرواية هلدف البحث، ألن الرواية فن من فنون 
النثر. والرواية هناك فيها جمموعة حوادث خمتلفة التأثري، متثيلها عدة شخصيات على مسرح 

حيت أن الباحث يستطيع أن يكتشف وجهات  1من،احلياة الواسع، شاغلة وقتا طويال من الز 
عاجلة احلياة مل واية أيضا هلا دورة مهمة يف إعطاء النظرالنظر املتنوعة يف العمل األديب. والر 

، هذا احلال ميكن ألن املسائل اليت نوقشت يف الرواية هو السؤال عن اإلنسان اخياليفنيا 
 واإلنسانية.

الرواية اليت اختريت يف هذا البحث، رواية من رواية "هاتف من األندلس" هي 
الروايات األدبية والتارخيية اليت قام بتأليفها علي اجلارم. تروي رواية هاتف من األندلس يف 

ثناياها قصة غرام الشاعر األندلس ابن زيدون باألمرية والدة ابنة اخلليفة املستكفي اليت  
هاتف من األندلس" واقع األندلس بكامل كانت الشاعرة. يصور علي اجلارم يف روايته "

أجواءها وشوارعها ومظاهر احلضارة فيها، ولكن يف روايته ال حيكى قصة حب فحسب 
بل فيها يتطرق يف موضعه إىل تاريخ األندلس وحضارهتا. وأهم احملطات اليت مير هبا العاشق، 

 .وكذلك الصعاب اليت يتعرض هلا أثناء تنقله وترحله وهروبه من السجن

                                                                 

 1 ه(. 3111 اململكة العربية السعودية :الرياض) "األدب العريب وتارخيه". .العزيز بن حممد الفيصال عبد 3 
 03،10. )3000 دار املعارفمصر: ( ريب وتارخيه."الوسيط" يف األدب الع .أ. اإلسكندري ومصطفى عنان 1 
 01 .)دار الشرقبريوت: ( "فن القصة".أبو سعد. أ.  1 
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ن صيب للشخص الرئيسي ابن زيدون الذي يسبب أكثري من أحوال النفسية اليت ت
حيتاج إىل احلاجة البشرية مثل حينما دخوله يف السجن، وهروبه من السجن، وافرتاق عن 
حبيبته والدة بنت املستكفي، وليس بثقة وتقديره يف حكم ابن جهور، وتراجع عن طموحه. 

ج إىل إشباع احلاجة البشرية فيوجد من مشكالت األعراض ولكن إذا كان ابن زيدون حيتا 
النفسية يف مشبعة احلاجات البشرية لنفسه. فلذلك، للتغلب على املشكالت األعراض 
الننفسية اليت تصيب لشخص الرئيسي ابن زيدون، سيكولوجية أدبية هي دراسة لتحلل كل 

ية من ية أدبية هي فهم الناحالعملية والنشاطة النفسية اإلنسانية. ألن أهداف سيكولوج
 0نواحي النفسية يف األعمال األدبية.

على أساس الوصف أعاله، أن الباحث مهتم على حبث رواية "هاتف من األندلس". 
رئيسي "حتليل األحوال النفسية للشخص ال هذا البحثفلذلك اختار الباحث املوضوع على 

 أبراهام ماسلو.يف رواية "هاتف من األندلس" لعلي اجلارم بنظرية 

 .أسئلة البحث -ب

 ومن خلفية السابقة تقدم الباحثة أسئلة البحث كما يلي:

 ما احلاجة البشرية للشخص الرئيسي يف رواية "هاتف من األندلس" لعلي اجلارم؟ (3

 ما الصراع النفسي للشخص الرئيسي يف رواية "هاتف من األندلس" لعلي اجلارم؟ (0

 م؟الرئيسي يف رواية "هاتف من األندلس" لعلي اجلار ما آثر الصراع النفسي للشخص  (3

 أهداف البحث. -ج

طبقا ألسئلة البحث السابقة فهناك أهداف اليت تريدها الباحثة يف هذالبحث، وهي  
 كما يلي:

                                                                 
6  Albertine Minderop. “Psikologi Sastra”: Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus. 

(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor 2013). 54 
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 ملعرفة احلاجة البشرية للشخص الرئيسي يف رواية "هاتف من األندلس" لعلي اجلارم. (3

 اجلارم. رواية "هاتف من األندلس" لعلي ملعرفة الصراع النفسي لشخص الرئيسي يف (0

الصراع النفسي لشخص الرئيسي يف رواية "هاتف من األندلس" لعلي ملعرفة آثر  (3
 .اجلارم

 فوائد البحث. -د

وأما الفوائد البحث اليت متكن أن تؤخذ من هذا البحث هي تنقسم إىل قسمني مها 
 .لوجهة النظرية ومن الوجهة التطبيقيةمن ا

 النظرية.الفوائد  (3

وأما نتائج هذا البحث أن يفيد كوسائل الدراسي املؤلفي يف تطبيق السيكولوجية 
األدبية يف رواية "هاتف من األندلس" لعلي اجلارم وأن يعطي مسامهة الفكر لتنمية نظرية 

 .السيكولوجية األدبية

 الفوائد التطبيقية. (0

 للباحث. -أ

لفهم عن رتقية الللباحث كان هذا البحث يرجى أن يعطي املزيد من املعرفة 
 .علي اجلارم" لهاتف من األندلس"نظرية أبراهام ماسلو يف رواية 

 للطالب. -ب

 ملساعدة الطالب يف قسم اللغة العربيةكان هذا البحث يرجى أن يستطيع 
 .جلارمعلي ا" لاألندلسهاتف من "وأدهبا خاصة عن نظرية أبراهام ماسلو يف رواية 
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 للقارئ. -ج

علي ل "هاتف من األندلس"إلعطاء الفهم للقارئ عن أحوال النفسية يف رواية 
  اجلارم بنظرية أبراهام ماسلو.

 تحديد البحث. -ه

بناء على ما سبق الشرح، البد هذا البحث وجود قيود على نطاق الدراسة، ألن 
حىت أن الدراسة ميكن أن يكون  املقصود هو أن مشكلة البحث ال تصبح واسعة جدا

 أكثر موجهة ومركزة.

ألدبية عن سيكولوجية ا البحث لتسهيل البحث وفهمه، حدد الباحث هذا لكفلذ
  .يف رواية "هاتف من األندلس" لعلي اجلارم عند أبراهام ماسلو للشخص الرئيسي

 سابقة.ال الدراسات -و

يسي يف فسي لشخص الرئوهنا بعض من دراسة السابقة اليت يبحث عن الصراع الن
رواية "هاتف من األندلس" لعلي اجلارم باستخدام نظرية سيكولوجية أبراهام ماسلو  

 كماتلي:

، قسم اللغة العربية وأدهبا جبامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنق. 0133سلفيا رحيم،  (3
 "الصراع يف مسرحية "شهرزاد" لتوفيق احلاكيم )دراسة حتليلية سيكولوجية ألبراهام

( 3ماسلو("، باستخدم منهج البحث الوصفي النوعي. وأما نتائج البحثية هي )
( 0الصراع يف مسرحية شهرزاد هناك نوعان الصراع الداخلي والصراع اخلارجي. )

سبب الصراع هناك عدد قليل من األشياء )أ( التعرب عن التوتر )ب( وجود أهداف 
 ل طرف مينع الطرف اآلخر يفخمتلفة لتلبية احتياجات حرفا )ج( احتمال أن ك

 حتقيق أهدافها )د( اإلعتماد شخص واحد على شخص أخرى.
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، قسم اللغة العربية وأدهبا جبامعة موالنا مالك إبراهيم 0130مهة اإلستيقامة،  (0
ماالنق. "احلوائج الدافعية حملمد ص. م عند أبراهام ماسلو يف نثر مولد الربزجني 

للسيكولوجية األدبية(، باستخدم منهج حبثا وصفيا. )دراسة الشخصية اإلنسانية 
وأما نتائج البحث دليل على أن يف مولد الربزجني مخس حوائج حممد ص. م الدافعية 
وكيفية إشباعها كاملة، وهي احلاجة الفسيولوجية واألمنية واإلجتماعية والتقديرية 

املأوية ه الغدائية و واحلاجة إىل حتقيق الذات. فأما األول مشبعة بكمال وفاء حاجت
واإلقتصادية، والثانية خبضانة املرضعة واألسرة ومحاية الراهب اليهودي والنصراين، 

ش، والثالثة بعالقة األسرة السكينة والوحدة يف البنون، والرابعة مبوقفه كساللة قبيلة قري
ة والرسالة و وإنالة لقب "األمني" ومدير الشركة التجارية خلدجية، وأما اخلامسة ببعثة النب

ودعوة اإلسالم السرية واجلهرية، واإلسراء واملعراج وإخياء املسلمني، وبأنه مستغىن 
 على الثروة.

ومن دراسة السابقة، مل حيدث حتليل عن الرواية "هاتف من األندلس" لعلي اجلارم 
باستخدام نظرية السيكولوجية ألبراهام ماسلو. فلذلك البحث عن رواية "هاتف من 

س" ينبغي القيام به على الفور حىت بنيوية األعمال األدبية  املرتبطة بوالدة األعمال األندل
األدبية عن الرواية "هاتف من األندلس" لعلي اجلارم على أساس نظرية السيكولوجية 

 ألبراهام ماسلو ميكن أن تكون معروفة من قبل القارئ.

 البحث.هج من -ز

 نوع البحث. (3

، ألن (Library Researchكتيب )امل وع البحثوأما هذا البحث يستخدم بالن
باحث يعمل البحث جبمع البيانات احملصول بدراسة أواقتباس الكتب يف املكتبة أو شبكة ال

 0الدولية أو من نتيجة الباحثني السابقة املتعلقة هبذا البحث.

                                                                 
7 Saifuddin Azwar, “Metode Penelitian”. (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1999). 105 
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الصراع النفسي لشخص الرئيسي يف رواية  الذي سيبحث هووأما هذا البحث 
"هاتف من األندلس" لعلي اجلارم باستخدام نظرية السيكولوجية ألبرهام ماسلو حىت أن 

 يعرف من أشكال وأسباب وعواقيب الصراع النفسي يف هذا البحث.

 مصادر البيانات. (0

وأما  1مصادر البيانات يف البحث هو املبحث من البيانات اليت يتم احلصول عليها.
مصدر البيانات الذي يستخدم يف البحوث ينقسم إىل قسمني مها مصدر البيانات 

 0األساسية ومصدر البيانات الثانوية.

 مصادر البيانات األساسية. -أ

حيث مثل هذه  31مصادر البيانات األساسية هو الكلمات. Loflandوفقا 
الكلمات هي مصادلر البينات اليت توفر البيانات مباشرة. وأما مصدر البيانات 

 رواية "هاتف من األندلس" لعلي الجارم.األساسية يف هذا البحث هي 

 مصادر البيانات الثانوية.  -ب

حيث مثل هذه البيانات هي  33مصادر البيانات الثانوية هو بيانات إضافية.
عم وتكمل مصدر البيانات األساسية. وأما مصدر البيانات الثانوية البيانات اليت تد

هو الكتب من مصادر أخرى الذي حيتوي لتكمل البيانات البحثية  اليت تبحث 
البحث  منهج، الوسيط في األدب العربي وتاريخه، علم النفس المعاصرمثل 

 .األدبي

 
                                                                 

8.Arikunto, S. “Prosedur Suatu Penelitian: Pendekatan Praktek.” Edisi Revisi Ke-5. (Jakarta: 

Penerbit Rineka Cipta 2002). 107 
9Al-Ma’ruf, Ali Imron. 2009. “Metode Penelitian Sastra: Sebuah Pengantar”. Hand Out 

Kuliah. (Surakarta: FKIP – UMS). 11-12 
10 Basrowi, dkk. Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 16 

 300 .نفس املرجع11 
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 طريقة مجع البيانات. (3

 documenter)إن الطريقة مجع البيانات اليت استخدامها الباحث هي طريقة الوثائق 

)method.تشتمل  30. هي احملاولة لتناول البيانات من مطالعة واملذاكرة امللحوظة وغريها
الوثائق على البحوث املوجزة وتقريرات واحلكايات واملقاالت وما يتعلق به وذلك دليل على 

 استنباط الوثائق.

 طريقة حتليل البيانات. (1

طريقة حتليل البيانات املستخدم يف هذا البحث هي طريقة الكيفي الوصفي 
(Descriptive Cualitative) ألن البيانات احملصول من املكتبية حىت أن البيانات ،

املستخدمة للوصول أهداف البحث بشكل الوصفية من البيانات املكتوبة اليت وجدت يف 
( ألن البحث Huberman( وهوبريمان )Milesهبذا البحث. كما قال ميليس )الكتب املتعلق 

الكيفي الوصفي هي البحث بنتيجة البيانات بشكل الكلمات وليس سلسلة من 
 وأما اخلطوات يف هذه املرحلة كما تلي:  33األرقام.

 القراءة والفهم مجيع النص من الرواية "هاتف من األندلس" لعلي اجلارم. -أ

 يف لمات ومجال اليت تدل على حتويل األحوال النفسيةوالكتابة كل كالوسم  -ب
 رواية "هاتف من األندلس" لعلي اجلارم.

يف رواية  شخص الرئيسيلل يل والتوصيف من حتليل األحوال النفسيةالتحل -ج
باستخدام نظرية السيكولوجية ألبراهام   "هاتف من األندلس" لعلي اجلارم

 ماسلو.

 اإلستنتاج.اخلطوة األخرية هي  -د
                                                                 

12 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktik (Jakarta; Rineka 

Cipta,2006). 158 
13 Miles dan Huberman. “Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode-Metode baru.  

(Jakarta: UI Press 1992). 15 
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 الثاني الباب

 اإلطار النظري

 الرواية. -أ
 مفهوم الرواية. (3

إن األصل يف مادة "روى" يف اللغة العربية، هو جريان املاء، أو وجوده بغزارة، 
أوظهوره حتت أي شكل من األشكال، أو نقله من حال إىل حال أخرى. من أجل ذلك 

 الرواية كانوا يرتوون من مائها، مث على البعريألفيناهم يطلقون على مزادة الرواية، ألن الناس  
أيضا ألنه كان ينقل املاء، فهو ذو عالقة هبذا املاء. كما أطلقوا على الشخص الذي يستقي 

 31املاء، هو أيضا الرواية.

فهي جمموعة حوادث خمتلفة  ”Roman“فأما الرواية، وتقابل يف الفرنسية كلمة 
 31رح احلياة الواسع، شاغلة وقتا طويال من الزمن.التأثري، متثلها عدة شخصيات على مس

( أن الرواية هي قصة 0110) م. عبد الغين املصري وجمد م. الباكر الربازيوذكر 
طويلة يعاجل فيها الكاتب موقفه من الكون واإلنسان واحلياة وذلك من خالل معاجلته 
ملواقف شخصيات القصة من الزمن، والقدر، وتفاعل الشخصيات مع البيئة، ضمن حبكة 
يبدو فيها تسلسل األحداث منطقيا مقنعا، وإن كان الكاتب الروائي يرتك للقارئ حرية 

 30لوصول إىل مغزى الرواية.ا

 

                                                                 

 00 (.3001): كويت: عامل املعرفة يف نظرية الرواية. عبد امللك مرتاض.  14 
 01 قصة.فن ال. أبو سعد. أ 15 

طبعة األوىل  .وراقال :عمان) النظرية والتطبيق.حتليل النص األديب بني م. عبد الغين املصري وجمد م. الباكر الربازي.  16 
0110). 303 
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 عناصر الرواية. (0

وذكر فواز الشعار أن عناصر الرواية هي احلادثة، السرد، احلبكة أو البناء، الشخصية، 
 30الزمن واملكان، الفكرة.

 احلادثة. -أ
وهي املوضوع الذي تدور حوله القصة، وهي جمموعة من الوقائع اجلزئية 

القصصي عن أي حكاية يروي فيها شخص املرتابطة، وهذا الرتابط مييز العمل 
 31لصديقة ما وقع له من أحداث.

 السرد. -ب
الطريقة اليت يصف أو يصور هبا الكاتب جزءا من احلدث أو جانبا من جوانب 
الزمن أو املكان اللذين يدور فيهما، أو ملمحا من املالح اخلارجية للشخصية، أو 

ة أو يدور فيه من خواطر نفسي قد يتوغل إىل األعماق فليصف عاملها الداخلي وما
 30حديث خاص مع الذات.

 احلبكة أو البناء. -ج
هي سلسلة احلوادث اليت جتري فيها، مرتبطة عادة برابط السببية، وهي ال 

 تفصل عن الشخصيات إال فصال مصطنعا موقتا، وذلك لتسهيل الدراسة.
سلسلة ( هي Looseوأما احلبكة ينقسم إيل قسمني: األول احلبكة املفككة )

من احلوادث أو املواقف املنفصلة اليت تكاد ال ترتبط برباط ما، والثاين احلبكة 
( هي أهنا على العكس من ذلك، إذ تقوم على حوادث مرتابطة، Organicاملتماسكة )

 01يأخذ بعضها برقاب بعض، وتسري يف خط مستقيم حىت تبلغ مستقرها.
 الشخوص. -د

                                                                 

 311 .(م 3000 دار اجليل :بريوت) األدب العريب.فواز الشعار.  17 

 000 (.0ط.  العبيكان)التحرير األديب. د. حسني علي حممد.  18 

 11 .(م 3003 دار املعارف: القاهرة) دراسات يف نقد الرواية.د. طه وادي.  30 
 03 .(م 3000. 1ط.  دار الثقافة :بريوت) فن القصة.د. م. يوسف جنم.  01 
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لى ية، وتتكون هبا األحداث، لذا فعهي اليت تتشكل بتفاعلها مالمح الروا
الروائّي أن ينتقي شخوص روايته حبكمه حبيث جيعل الشخصية املناسبة يف املكان 

 املناسب.
وميكن أن أقسم الشخصيات من حيث الدور الذي تقوم به إىل: شخصية 

 الرئيسية وشخصية الثانوية.
ق اخلمسني باملئة، و شخصية الرئيسية هي اليت تتواجد يف املنت الروائي بنسبة تف

 وتربز من جمموع الشخصيات الرئيسة شخصية مركزية تقود بطولة الرواية.
أما الشخصية الثانوية فهي كالعامل املساعد يف التفاعل الكيميائي يأيت هبا 
الروائي لربط األحداث أو إكماهلا، وهذا ال يعين أهنا غري مؤثرة، فإن كانت كذلك 

هبا، إذاً، بل تكون مؤثرة لكنها غري مصريية، حترف مسار فما احلاجة إىل اإلستعانة 
 03الرواية أو تضيف حدثا شائقا.

 الزمن واملكان. -ه
معرفة البيئة الزمانية واملكانية ضرورية لفهم الواقع واألحداث وسلوك 

 00األشخاص.
 الفكرة -و

وهي املغزى الذي يرمي إليه الكاتب من تأليف القصة، واهلدف الذي يهدف 
تقريره، وهي غالبا الكشف عن حقيقة من حقائق احلياة، أو السلوك اإلنساين، إىل 

 03وذلك يثري إعجابنا بالقصة.
 سيكولوجية األدبية. -ب

مشتق من   Psychologyهو علم النفس، علم النفس  السيكولوجي يف اللغة العربية
وتعين العلوم أو الدراسة.  Logosيعين الروح أو العقل أو الذات،  Psycheيونيتني  كلمتني

                                                                 

 313 (.0110طبعة الثانية ). األدب العريب يف فلسطنيكمال غنيم.   03 
 001 التحرير األديب.د. حسني علي حممد.  00 
 311 نفس املرجع. 03 
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وبالتايل يكون علم النفس هو دراسة الذات كما تكشف عن سفسها يف األداء والعمل 
 01والنشاط أي يف السلوك.

وأما النفسية األدبية هي دراسة األدبية بصفة التحصصات لفهم ودرس األديب 
ذكرا ويليك و  01باستخدام بعض املفاهيم واإلطار النظري اليت توجد يف علم النفسية.

Wellek  ووارينWarren  أن النفسية األدبية ميلك أربع التعريفي الإلمكاين، األول دراسة
علم النفسي املؤلفي كنوع أو الشخصية. الثاين دراسة العملية اإلبداعية. الثالث دراسة 

 00النوع والقوانني النفسي التطبيقي يف أعمال األدبية. الرابع يدرس أثر األديب للقارئ.

وأما العالقة بني النفسية واألدبية بثالثة املفاهيم، األول بفهم عناصر شخصية املؤلف  
كالكاتب. الثاين بفهم عناصر شخصية الشخصيات اخليايل يف أعمال األدبية. الثالث 

 00بفهم عناصر شخصية القارئ.

ومن أهم إىل أن تفهم دراسة عمل النفسية هي مدى مشاركة املؤلف النفسي وقدرة 
ؤلف يف عرض شخصيات اخليايل املشرتك مبشكلة الشخصية. وأما النفسية األدبية تؤثر امل

 على بعض األشياء:

األعمال األدبية هي اإلبداع من عملية الشخصية والتفكري املؤلف القائمة يف حال  (3
 (.Consciousالالحق الذي يصب بشكل واعي )( Subconsciousواع جزئيا )

هي دراسة يبحث تصور النفسية يف نفس الشخصية خدمت دراسة النفسية األدبية  (0
مبثل الشكل للمؤلف حىت أن القارئ يشعر يركن على مشكلة النفسية القصصي 

 01الذي أحيانا يشعر نفسه مشرتكا يف القصة.
                                                                 

 1 (.3000وت: دار الكتب العلمية، )بري علم النفس. كامل حممد عويضة.  24 

25 Wiyatmi. Psikologi Sastra Teori dan Aplikasinya. (Yogyakarta: Kanwa 2011). 28 

 جعنفس املر  00 
27 Nyoman Kutha Ratna. Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra. (Yogyakarta: Pustaka 

pelajar 2008). 343 
28 Albertine Minderop. Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus. 

55   
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وأما أهداف النفسية األدبية هي فهم النواحي النفسي الذي يعرب يف عمل األدبية. 
ل ة األدبية منفصل من احلاجة اجملتمع قط. باحلقيقة، عممع ذلك، ليس أن حتليل النفسي

األدبية تعطي الفهم إىل غري مباشرة. بوسيلة الفهم إىل شخصيتها كمثل اجملتمع الذي يفهم 
التغريات، والتناقضات، واإلحنرافات اآلخر اليت وقع يف اجملتمع، خصوصا العالقة 

 00بالنفسية.

 أبراهام ماسلو.البشرية ظرية حاجات ن -ج
تعرف احلاجة لغويا حاج مبعىن افتقر إليه، وجعله حمتاجا، فاحلاجة هي ما حتتاج 

واحلاجة اصطالحا هي دافع أو حالة داخلية أو استعداد فطري، أو مكتسب  31إليه.
شعوري أو ال شعوري عضوي أو اجتماعي أو نفسي يثري السلوك احلركي أو الذهين، 

 33شعورية.ويسهم يف توجيهه إىل غاية شعورية أو ال 

وأما النفسية البشرية هي احلركة اليت نشأت بعرض تصوير اإلنسان املختلف، بتصوير 
اإلنسان كمخلوقات احلريات واجلليالت. الإلنسان بالطبيعة األساسية دائما مبطالبة لتحرك 

 30إىل توجيه العبارات بكل اإلمكانيات اليت ميلك إذا كانت البيئة ممكنة.

امل النفسي أن اإلنسان صحيحته هو املخلوق احلسن، حىت خال أبراهام ماسلو، ع
 .Self-Actualizationأن اإلنسان ميلك احلقوق لتحقيق الذاته لكي يبلغ حتقيق الذات 

ويسعى اإلنسان ليشبع ويعرب إمكانية ومزاياته الذي رمبا أعاق حبالة اجملتمع الذي رفضه. 
هذا احلال جيعل الشخص إنكار وجود ذاته وأعاق نفسه ليبلغ حتقيق ذاته. وهذا احلال 
أيضا يستطيع أن يسبب الشخص خيضع مشكلة النفسية وعرج السلوك. هذا الشخص 

كر تمال لنفسه لعرب ذاته حرية ويسعى إطالق الشعور والفحيتاج إىل العالج للحصول اإلح
                                                                 

29 Kutha Nyoman Ratna. Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra. (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar 2011). 342. 

 30.  (.3001ريوت: دار الكتاب اجلديد )باملنجد. صالح الدين.  31 
 13-10 (.3010تب عكاذ للنشر والتوزيع )جدة: شركة مكا الدوافع واإلنفعاالت.حممد زيدان.  33 

32 E. Koeswara. Teori-Teori Kepribadian, Psikonalisis, Behaviorisme, Humanistik. 

(Bandung: PT. Eresco 1986). 109 
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الذي مسترت ومبتعده. إذا كان الشخص يستطيع قبول ذاته ممتأل، هو يستطيع أن يبلغ 
 33تكامل النفسية اليت مشبعة.

لكي يبلغ حتقيق الذات، ماسلو يصوغ احلاجات البشرية. كثري من الرغبة والدفعة 
إلنسان على بعض احلاجة األساسية متساويا لكل على الشخص هي مرتابط. ويدفع ا

 31األنواع، وليس بالتغيري ويصدر عن مصادر الوراثية أو الفطرية.

ر ثؤ ألساسية إذا تشبع الشروط أن غائبها تالصفة اليت ميكن أن ينظر باحلاجة ا
ني ويف حاالت املع، شفي األمراضا متنع أثر األمراض، واسرتدادها تحضورهو األمراض، 

قدة جدا وحيث الشخص أحرار يف اختيار، الناس الذين هم يف حاجة احلقيقة يفضل املع
 31تلك احلاجة املقارنة بأنواع املشبعة اآلخر.

اإلنسان ميلك جوهر الطبيعة لدوام إشباع كل احلاجاته، إما النفسية أو الفسيولوجية 
اصر هي عنيف حماولة ليبتعد عن األعراض أثر العصاب. وذكر ماسلو تلك احلاجات 

وأما نظرية احلاجات البشرية  30الداخيلية الطبيعية البشرية اليت ليس اإليقاف بالثقافة.
 األساسية عند ماسلو كما تلي:

 احلاجة الفسيولوجية. (3

احلاجة الفسيولوجية هي احلاجة الواضحة على املأكوالت، واملاء، واهلواء، 
وإشباع على تلك احلاجة هي املهم على دوام احلياة، ألن  وما أشبه ذلك. واجلماع،

                                                                 
33 Albertine Minderop. Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus. 

48-49 
34 Frank G. Goble. Mazhab Ketiga: Psikologi Humanistik Abraham Maslow. (Yogyakarta: 

Kanisius 1987). 70 

 جع.نفس املر  31 
 01 نفس املرجع. 30 
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وإذا مل تشبع تلك احلاجة لن يتقدم  هذه احلاجة هي األقوى من كل احلاجات.

 30الفرد حنو حتقيق احلاجات األعلى على اهلرم.

ذهبان علم النفسية. فإن السلوكية يقول أن وحدة مب مقبولوهذه احلاجات 
دة صفة الفسيولوجي. ويقول ماسلو أن هذا النظر هو والالتشجيع اخللقي يف الناس ب

من حقائق وكثري من بني البحوث السلوكية اليت يعمل باستخدام املوضوع الفئران، 
عتقاد اوالفئران أقل امتالك احلافز اآلخر إىل بصفة فسيولوجية. وذكر ماسلو أن 

ان ويستطيع أن إلنسالسلوكية هي احلاجة القسيولوجية متلك األثر الكبري يف سلوك ا
 31يصح فقط ببعد تلك احلاجة اليت مشبعة.

 احلاجة إىل األمن واآلمان. (0

احلاجة إىل األمن واآلمان تضم على احلاجة الكفالة، واإلستقرار، واحلماية، 
والرتتيب، واحلر من اخلوف والقلق. واملفاجئ الذي واجه اإلنسان جيعله لتحقيق 

 30واحلماية، والرتتيب الذي وفقا لقدرتنا.أكثر من اإلمكانية الكفالة، 

الشخص الذي ليس بأمنه ميلك احلاجة إىل الرتتيب واإلستقرار املفرط مع 
ب الغريب والمتوقع. والشخص بصحته أيضا يريد الرتتياجتهاد أن جيتنب األحوال 

واإلستقرار ولكن تلك احلاجة ال تبلغ األسئلة احلياة أو املوت مثل الشخص 
 11بعصابه.

 حلاجة إىل احلب واإلنتماء.ا (3

احلاجة إىل احلب واإلنتماء ميكن إشباع بطريقة أن جيمع نفسه بالفرقة أو 
اجملموعة، وقبول الدرجات واألوصاف  أو لباس الزي باإلرادة لكي يشعر اإلمتالك 

                                                                 
37 Albertine Minderop. Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus. 

283 
38 Frank G. Goble. Mazhab Ketiga: Psikologi Humanistik Abraham Maslow. 73 
39 Albertine Minderop. Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus. 

283 
40 Frank G. Goble. Mazhab Ketiga: Psikologi Humanistik Abraham Maslow. 73 
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الشعورية. ملشبعة احلاجة إىل احلب حنن نستطيع أن يبىن العالقة املألوف واإلنتباه 
آلخر أو بالشخصيات عامة، ويف هذه العالقة اإلعطاء وقبول احلب بالشخصية ا

هي املساوي من األمهية. وذكر ماسلو أن العسر لنا ملشبعة احلاجاة إىل احلب يف 
هذا احلال حىت ينشئ الشعور بالوحدة والفتور. ولذلك، كثري من النمو اجملموعة 

حلاجة إىل سقط يف املشبعة ااملختلفة إلطالق النفسية من الشعور املعزولل ألهنا ت
 13احلب واإلنتماء.

وملاسلو أن احلب يتعلق بالعالقة الصحة ومملوؤ باحملبة بني الشخصني مبافيه 
احلاجة إىل و املوقف من الثقة املتبادلة، ويف عالقة احلقيقة ال توجد الشعور باخلوف. 

ستطيع أن وياحلب يشتمل احلب الذي يعطي ويقبل، البد علينا أن يفهم احلب 
 10يعلمه، وخيلقه، ويبشره. وإال، اجنرف هذا الدنيا يف فيض العدواة والبغض.

 احلاجة إىل تقدير الذات. (1

وذكر ماسلو أن احلاجة إىل تقدير الذات تنقسم على قسمني مها التقدير من 
اآلخر والتقدير من النفسية. وأما التقدير من اآلخر فهو األوىل. التقدير من اآلخر 

ساس السمعة، والتعجب، والدرجة، والشعبية، واجلاه أو النجاح يف اجملتمع على أ
وكل هيئة النظر اآلخر إلينا. لكي منلك الشعور بالتقدير بالصحيح، البد لنا نعرف 
نفسنا باحلسن ونستطيع أن نقدر بالتجرد املصلحة والضعفنا. حنن ال يستطيع أن 

احلاجة  ونظر ماسلو أن احلر هو 13نا.نقدر الذاتنا إذا كنا النعرف من وما الذات
الفيسيكولوجية األساسية ولكنه يدل أن البيانات العلمية ملساعدة هذا املوقف اليزال 

                                                                 
41 Albertine Minderop. Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus. 

283 

42 Frank G. Goble. Mazhab Ketiga: Psikologi Humanistik Abraham Maslow. 75-76 
43 Albertine Minderop. Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus. 

284 
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البعد من إشباع، أن الشخص الذي حيقق حره احلقيقة ليس بطيب خاطر أو بتسهيل 
 11أن يرتك حره يتخذ من يده.

 احلاجة إىل حتقيق الذات. (1

هي التطورات األعلى واإلستحدام كل املزايانا، مشبعة   احلاجة إىل حتقيق الذات
كل جودة وقدرتنا. البد لنا أن جنعل ما تريدينا باإلمكانياتنا. مع أننا وصلنا يف 
مرحلة األدىن، الشعور باألمن جسديا وعاطفيا، وملك اإلنتماء واحلب، والشعور 

نا نسقط مبحاولة ذا كبالتقدير، بل حنن نشعر باخليبة، وليس هبدوء، وليس بالشبع إ
إشباع احلاجة إىل حتقيق الذات. إذا كان احلال حيدث، فنحن ال نقيم يف الصلح 

 11بنفسنا واليستطيع أن نرد الصحة نفسية.

وذكر ماسلو أن احلاجة إىل حتقيق الذات لتنمية وتطوير واستخدام القدرات 
ة هي الرغبة وهذه احلاجاليت من إحدى النواحي املهم بنظريته بالدافعية يف الناس. 

  10يف املزيد من تكون نفسه كل مبفرده، ويكون أي شيئ حبسب قدرته.

ورأى ماسلو أن اإلعتداء هو رد فعل على اإلحبط أو ليس استطاع ملشبعة احلاجات 
أي ليس مشبعة احلاجة الفسيولوجية، وليس مشبعة احلاجة إىل  10النفسيات األساسيات،

ة  إىل احلب واإلنتماء، وليس مشبعة إىل تقدير الذات، وليس األمن والآلمن، وليس مشبع
 مشبعة إىل حتقيق الذات.

وذكر ماسلو أن الشخص الذي يسقط يف مشبعة احلاجات األساسيات املسمى 
هذا احلال خمتلف جدا برأي فرويد الذي يذكر أن العصاب هو . Neurosisبالعصاب 

اجلهد ملشبعة احلاجة اليت عدم توجيهها، ولكن الفرد الذي يسقط أن خيتلف احلاجات 
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ولة إشباع الشخص الذي يسقط يف حما 11الصحيحات من احلاجات ليس بالصحيحات.
 احلاجة يفعل اإلعتداء.

 النفسي.  الصراع -د

 مفهوم الصراع النفسي. (3

الصراع هو املشاحنة، واإلختالف أو التعارض. ويف األدب الصراع هو التشويق أو 
التعارض يف القصة اخليايل أو املسرحي أي التعارض بني القوين، والتعارض يف نفسية 

( Wellekذكرا ويليك ) 10الشخصية وحدها، والتعارض بني الشخصيتني وما أشبه ذلك.
مما  ، درامي كان يشري إىل القتال بني القوين متوازنةالصراع هو شيء ( Warrenووارين )

 11.العمل ىيعين وجود العمل والرد عل

الصراع النفسي هو تعرض الفرد لقوي متساوية تدفعه باجتاهات متعددة مما جتعله 
عاجزا عن اختيار اجتاها معينا يرتتب عليه الشعور بالضيق وعدم اإلرتياح كذلك حالة قلق، 

الصراع  13وبة اختياره، أو اختاذ القرار بشأن اإلجتاه الذي يسلكه.وهذا ناتج عن صع
النفسي هو الفعل الذي هو يف كثري من األحيان القيام به الذي يتعارض بصوت النفسي، 
يف حياة واعية، وذلك التعارض يسبب كسور ذاة الشخصية حىت فيها تشعر دائما 

 10الصراعات النفسيات.

بصفة  ية ساذجة عالقة البشرية اليت ال يكون يف حد ذاتهتعترب املنظرين الصراع بناح
( وموس Tubbs( كما نقل توبس )Wilmot( ووملوت )Hockerاملدمرة. ذكرا هوكري )
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(Moss( )3000 أن الصراع هو علمية الساذجة املتأصلة يف طبيعة كل العالقات اهلاّمة )
 13وميكن التغلب بإدارة البناء من خالل التواصل.

 الصراع النفسي.أشكال  (0

وأما أحوال الصراع هو احلال حينما الشخص يشعر بالشك أو اإلرباك ألن الشخص 
جيب أن خيتار الدافعني أو األكثر الذي ينشئ يف وقت واحد. والشك يتميز أيضا بوجود 

 11التشويق يف أخذ القرارات أو اخليارات.

 كما يلي:( Dirgagunasaوأما أشكال الصراع النفسي يف ديرغاغونرسا )

 (.approach-approach conflict) اإلقدام اإلقدام -أ

وقع هذا الصراع إذا كان الدافعان كلهما وضعيا )سرور ومثمر( حىت يبدو 
الرتدد ليختار الوحدة بينهما أي حساب أو خييب الدوافع األخرى الذي غري 

 اختري.

 (.approach-avoidance conflict) اإلقدام اإلحجام -ب

 نالصراع إذا كان يف وقت واحد يبدو الدافعان التعارضان عن كائوقع هذا 
سرور( واألخرى السليب )ضار وغري السرور(. واحد. الدافع األوىل الوضعي )

ذي لولذلك، يبدو الرتدد بني اإلقرتاب واإلبتعاد من إحدامها. كمثل الشخص ا
 سليب(. افعديريد ركب الفرس ألنه سرور )دافع وضعي( بل هو خياف سقطا )

 (.avoidance-avoidance conflict) اإلحجام اإلحجام. -ج

وقع هذا الصراع إذا كان الدافعان كلهما سلبيا )ضار وغري السرور( حىت 
يبدو الرتدد ألن ابتعاد دافع واحد البد يشبع الدافع األخرى الذي السليب، احلرم 
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حملتمل ااجلامعي، وهو عقب بوشوبس خبمسني مرة. وإذا يبغض كمثل الطالب 
يتأخر اتباع دراسة التوجه مقدمة يف بوشوبس، مباح عليه الركض بقدر اثنني  

  11كيلومرت بال وقف بل يركض بذلك القدر يبغض.

لفة يقع يف كل الشخص باستجابة املختيعرف الصراع باخلصوصيات األول 
كان الصراع إذا   يقعوالثاين  باملثري املتساوي، هذا احلال يعلق بعناصر خصوصية.

الثالث و الدوافع ميلك القيمة املتوازنة أو تقريبا ساويا حىت يثري الرتدد والتشويق.
الصراع ميكن أن جيري يف الوقت املوجز، ميكن الثواين، بل ميكن جيري بطول 

 10الوقت.

 آثر الصراع النفسي. (3

فتعاين النمو الشخصية األقل،  neurosisالشخص الذي يتعاين اضطرابات العصاب 
ستمر باستمرار فيتداخل مع الصحة النفسية البشرية. واضطرابات هذا الصحة النفسية وإذا ا

ميكن أن ينظر باألعراض الصعب التفاعل، والشعور باملغاالة، واجملهدة، واليأس، واخليبة 
 األمل، واإلحباط. وإذا قل من روح احلياة فيؤثر إىل األقل حتقيق الذات.

وأما اإلنسان يف حياته الذي يدفع لبعض احلاجات األساسيات. وإذا كان احلاجات 
أي مبعىن صراع النفسي. العصاب هو  neurosisاألساسيات ليس مشبعة، فيؤثر العصاب 

وأما ليس مشبعة من  10اضطراب يف نفسه واآلخر الذي ال يدل مدلول إىل غري معية.
إحدى احلاجات األساسيات متكن أن تؤدي يف بعض األنواع األمراض النفسية. وليس 
باملشبعة احلاجة الفسيولوجية تؤثر بالسوء التغذية، والتعب وما أشبه ذلك. األخطار إىل 
األمن الشخص يؤدي إىل الشعور باخلوف، يشعر بال األمن، ويشعر اليأس. وإذا احلاجة 

اإلنتماء ليس مشبعة، أصبح الشخص الدفاعي، ومفرط العدوانية، أو األخرق يف احلب و 
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البيئة اإلجتماعي. وعدم التقدير الذات يؤثر إىل ظهور الظن الذات، وليس بالتقدير، وعدم 
الثقة بالنفس. وليس باحلاجة إىل حتقيق الذات أيضا يؤدي إىل األمراض النفسية أو املرضى 

 Metapatologiوذكر ماسلو أن . Metapatologiاحلري املسمى ب أو ب Patologiالنفسي 
  11بعدم القيم، وعدم التخقق والنجاح، واختفاء عن معىن احلياة.

وجد يف هذا البحث األمراض النفسية الذي تعاين لشخص الشخص الرئيسي ابن 
 لي:يزيدون يف رواية "هاتف من األندالس" بسبب ليس مشبعة احلاجات األساسياته كما 

 خيبة األمل. -أ

إذا   10خيبة األمل هو هيئة تدل اإلستياء، والسخط ألن أمله المينح.
كان الشخص يف النشاط أو احملاولة ملشبعة األهداف خيضع السقوط لوجود 

 01اإلعرتاض أو التعاين من الصراع النفسي، فيثري السقوط خيبة األمل.

 الفزع. -ب

 حلماية الشخصية عندوهو رد فعل انساين الذي بيولوجيا هو آلية ا
 03تواجه الضرار. واخلوف هو العاطفي الذي ينشئ إذا كان تواجه التهديد.

 الضعفية. -ج

الضعف هو هيئة العجز، واخلصوم، واملثبط. وهذا الضعف حيضر ذلك 
الشخص الذي رنا إىل نفسه حىت اإلنعزال. مثل الشخص الذي يشعر العجز 

 00له.والضعف حىت أن عملية بدنه أو ذاته مشلول 
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 اليأس. -د

وهو اختفاء األمل والطموح بسبب توقع الشيئ الذي ليس بإرادته، فوقع 
 03التشويق، مث ينشئ الشعور بالغيظ واليأس.

 اإلحباط. -ه

اإلحباط هو الشعور أو احلالة النفسية يثري على ذات الشخص إذا كان يف 
 احلال حبيث ليس مشبعة حلاجاته أو إلرادته أو ألهدافه.

األنواع املصادر الذي يسبب وقوع اإلحباط هو األول ذات كان بعض 
الشخصية، يقع اإلحباط يف هذا احلال للعجز، والضعف، أو العلة يف نفسه. والثاين 
حالة البيئة اليت ميكن كالبيئة العامل )البدين( أو البيئة اإلجتماعية. والثالث أغراضه، 

 01له.حقيقته ال يناسب بأمل قب وهذا احلال يف النظر أن األهداف هو مشبعة، ولكن
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 الثالث الباب
 تحليل البيانات

الحاجة البشرية للشخص الرئيس "ابن زيدون" في رواية "هاتف من األندلس"  -أ
 لعلي الجارم.

كان كل اإلنسان ميلك احلاجة البشرية لتحقيق ذاته ال سيما ابن زيدون ميلك احلاجة 
اجة أندلسية كعصر الفالح بين أمية. وأما احلالبشرية لتحقق طموحه لتوحيد العرب يف 

 البشرية إلبن زيدون فهي:

 احلاجة الفسيولوجية. (3

احلاجة الفسيولوجية هي جمموعة احلاجة األساسية اليت أوحث مشبعتها ألهنا 
متعلق باحلاجة البيولوجية اإلنسانية. احلاجة الفسيولوجية مثل احلاجاة الغذاء، 

 01واهلواء، واجلنسانية وما أشبه ذلك.والكسوة، واللوحات، 

كان ابن زيدون حيتاج إىل احلاجة الفسيولوجية إذا كان ابن زيدون يدخل يف 
السجن بسبب غيور ابن عبدوس وعائشة بنت غالب إىل حب ابن زيدون ووالدة 
بنت املستكفي وغيور الوزاراء إىل مقام ابن زيدون عند خليفة ابن جهور الذي ينال 

 كثر.الرمحة األ

وهم تشكل التحالف وعقد التجميع يف دار ابن املكري. وهم أبو عامر ابن 
عبدوس، وابن القالس، وابن املكر، وعائشة بنت غالب لفخ ابن زيدون كالتهامات 
باخليانة على حكم ابن جهور أمام خليفة ابن جهور مع شرطته وادخال ابن زيدون 

 إىل السجن.
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 صّور يف اقتباس كما يلي:ودخول ابن زيدون إىل السجن كما 

وزاد غضب ابن جهور: فر الطائر من القفص، واختفى ثانية ليعيد الفتنة مرة أخرى. "
مث وجه الكالم إىل صاحب الشرطة وقال: خذ هذا الوغد إىل السجن حىت ننظر يف 
ا جزاُء الذين حُياربُون اهلَل ورسوله  أمره ونرى حكم اهلل فيه. صدق اهلل العظيم: )ِإمنم
ُلوا أَو ُيصّلُبوا أَو تُقطع أَْيديهم وأَرجُلهم من خال ف  وَيسعونِ يف اأَلرض فسادا َأن يُقت م

 00".أَو ينفوا من األرض(

انتشر يف الصباح خرب القبض على ابن زيدون وزجه بالسجن، فابتهج قوم وابتأس "
آخرون، وطفق كل رجل يتحدث يف هذا احلادث مدفوعا بعاطفته وما ميليه عليه 

 00".وجدانه، كدأب الناس يف احلديث عن الشئون العامة

دخوله إىل السجن فيعيش كالسجني حىت أنه أن يتواجه اإلضطرابات مثل و 
اهلواء الربد ونقص الغذاء والشراب واملنزل الذي غري جدارة وما هو عليه يف السجن. 

 وكل ذلك األحوال النفسيته أن حيتاج إىل إشباع احلاجة الفسيولوجية.

 احلاجة إىل األمن واآلمن. (0

احلاجة إيل األمن واآلمن هي حاجة إذا كان الشخص يستطيع أن يشعر 
 01باألمن، واإلطمئنان، واليقني، والتوافق ببيئته.

مرت شهور على سجن ابن زيدون باملعانة والعذاب املختلفة، مل هتدأ نائلة 
ائلة ووالدة أن ن الدمشقية ووالدة بنت املستكفي على نصيب ابن زيدون حىت ختط

يكتسح ابن زيدون من السجن مبكر سجان باعطاء احللويات اليت حتتوي بالعرق 
حىت ينجح ابن ابن زيدون اهلروب من السجن إىل موضع اختفاء الذي وفرت نائلة 
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الدمشقية يعين يف دار محدانة ابنة خال نائلة الدمشقية. بل كان شعوره بعد أن 
 اخلوف وعدم من األمن. يهرب من السجن خيشن بالشعور

 وصور هرب ابن زيدون من السجن يف اقتباس كما تلي:

فهب ابن زيدون مسرعا، وجرده من ثيابه فارتداها، وخرج من احلجرة يف زي خملف "
 00."ويف مثل مسته

وكان ابن زيدون قد جاوزه بعيدا فعاد االطمئنان إىل نفسه، وسار يف سرعة خيرتق "
بلغ دار محدانة ابنة خال نائلة فطرق الباب يف وجل  دروب قرطبة وأزقتها، حىت

 01."ورعب

فدفعها ابن زيدون بيده يف رفق، ودخل وأغلق الباب دونه، وقدمت محدانة ضاحكة "
 03."من بالهة خادمتها، ولكنها حينما رأت زي ابن زيدون لعب برأسها الشك

 واإلطمئنان،ال  يشعر ابن زيدون بالشعور األمن، منذ هروبه من السجن  
ع واليقنب، والتوافق ببيئته. مع أن ابن زيدون ليس باألمن ملواصلة تعلق حياته يف موض

اختفائه، ابن زيدون الذي ما زال يعترب بالسجني الذي يهرب من السجن يف حكم 
ابن جهور وبث خرب هروبه يف كل زاوية جمتمع قرطبة، فيخطر استقراره وأمنه وأصبح 

ينا على حكم أيب ابن جهور وكل جمتمع قرطبة خصوصا من ابن زيدون هاربا سج
اجليوش اململكة يطلب ابن زيدون يف كل زاوية بالد قرطبة الذي جيعل حياته خاطرا 

 استقراره وأمنه.

 وصور ذلك احلال يف اقتباس كما يلي:
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 وشاع يف الصباح خرب فرار ابن زيدون، وقام له ابن جهور وقعد، واجتمع الوزراء والقواد"
هلذا احلادث اجللل، ومجع كبري الشرطة أعوانه وأمرهم أن ينبثوا يف املدينة وأرباضها، وأن 

 00."يطلقوا عيوهنم يف كل مكان للوقوف على موضع اختفائه

وكذلك سوى حكم ابن جهور الذي هدد استقرار وأمن ابن زيدون نفسه، 
ن زيدون. وإذا  ابعائشة كالشخصية اليت يعترب حبها خيانة البن زيدون فهي عادت 

كانت عائشة تسمع اخلرب أن ابن زيدون يهرب من السجن فأرادت أن تلتقي ابن 
زيدون واكتشاف موضع اختفاء ابن زيدون يف دار محدانة ابنة خال نائلة الدمشقية 

 مع خادمها بالل حىت أن شأهنا هدد استقرار وأمن ابن زيدون يف موضع اختفائه.

 كما يلي:وصور ذلك احلال يف اقتباس  

زن، ألن أم تسر؟ ال تدري. حت ووصل النبأ إىل عائشة فتلقته يف حرية ووجوم. أحتزن"
ا طليقا،ً  وتسر، ألن أمال خافقا ى سجنه وتعذيبه أصبح حر عدوها الذي عملت عل

 03."خيدعها بأن فراره قد ميهد هلا السبيل إىل لقائه

ور على تفكر يف وسائل العثومضت أشهر على اختفاء ابن زيدون كانت فيها عائشة "
خمبئه، وما كاد يلتمع هلا قبس من الرأي حىت قصدت يف إحدى الليايل إىل دار خادمها 

 01."بالل

وتنبهت محدانة من نومها فذهبت لتستجلي اخلرب، واستيقظ ابن زيدون على أصوات "
 خمتلطة فيها غضب، وفيها استنكار وفيها سخرية، ففتح باب حجرته قليال، وحملته

 01."عائشة فصاحت به
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كان الغيظ حيتدم يف صدر ابن زيدون، واخلوف من العودة إىل السجن يزيده ارتباكا، "
 00."وكانت لتلك املفاجأة صرعة بددت نفسه

من حىت األمن واآل إىلته أن حيتاج إىل إشباع احلاجة وكل ذلك األحوال النفسي
غالب  جهور وعائشة بنت أنه يشعر باحلر من اخلوف والقلق والتهديد من حكم ابن

 الذي سيسجنانه على مرة أخرى بسبب هروبه من السجن.

 احلاجة إىل احلب واإلنتماء. (3

احلاجة إىل احلب واإلنتماء هي حاجة اليت تدفع الناس ليعمل ارتباط عاطفي 
أو مزاجي بالناس اآلخر. وأما الشخص الذي يدفع لتحقيق هذه احلاجة هو وجود 

 00يشعربالدفء، واملودة، والتحابب، واإلنتماء.اإلرادة ليستطيع أن 

وينال ابن زيدون على احلاجة إىل احلب واإلنتماء إذا كان ابن زيدون يتحرر 
من السجن، ألن خطيئته يعفى خلليفة ابن جهور يف حالة قبل وفاته وبدل خليفة 
قرطبة بابنه أيب الوليد ابن جهور الذي قارب وصاحب بابن زيدون. وأما عائشة 

سجونة بسبب ألهنا جسوسة من اململكة النصارى يف اإلسبانية الشمالية جللب م
 بالد قرطبة إىل اإلنكسار.

والدة بنت املستكفي خالية من شوقها إىل ابن زيدون، ولقاء ابن زيدون وكان 
بوالدة يف فضاء احلرية وبعد انقشاع اهلموم لقاء الطائر يعود إىل إلفه بعد أن ظل 

فخ، ويعض حديده جناحه. أو لقاء الصح الباسم باألمل، لدنف طويال يتخبطه ال
طال به ليل الشكوك، وأقضت فراشه اآلالم. ولقاء بني التململ واللطف املختلط 
بالشعور املتنوعة فيه، مثل وجود الضحك، والبكاء، واملتعة، واملخاض، واإلخالص، 

 والكراهة.
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 حبه ر إىل وجود النقاص يفولكن وراء املتعة ملفوفة باحلب، ابن زيدون يشع
إىل والدة. ويشعر ابن زيدون أن حبه ضئيل قبل أن ابن زيدون حتقيق طموحه لتوحيد 

كعصر بين أمية بعصر الفالح عبد الرمحن الداخل،   أندلسيةالعرب يف منطقة 
 والناصر، املنصور بن أيب عامر.

 وصور هذا احلال يف اقتباس كما يلي:

 سأعمل له أو أموت دونه، ولن أستحق أن أكون بعال إاّل مطموحي األمسى، فإين"
 01."ألكرم نساء قرطبة إال إذا ظفرت به يدي

أن أعيد الدولة العربية باألندلس إىل سالف جمدها أيام عبد الرمحن الداخل والناصر "
واملنصور بن أيب عامر. جيب أن يتحد العرب، وجيب أن جتمعهم عروة ال تنفصم، 

دويالت األندلس يف دولة عربية موحدة خيفق فوقها علم واحد يصور وجيب أن تتجمع 
 00غاية."وحدة الكلمة، ووحدة القوة، ووحدة ال

وإذا كان ابن زيدون يريد أن يتحقق طموحه ببدأ ذهابه وهجرته إىل بالد 
إشبيلية. ولكن إذا كان جنح فراره إىل بالد إشبيلية، وأما والدة اليت ختطط أن تعاجل 

ن تتوقف حلكم أيب الوليد ابن جهور الذي اضطرب لإلبن عبدوس وأصحابه ابن زيدو 
 ليمنع والدة اليت يريد أن تعاجل فرار ابن زيدون من بالد قرطبة إىل بالد إشبيلية.

 وصور ذلك احلال يف اقتباس كما يلي:

وطاملا مهت والده باللحاق به بإشبيلية حتت ستار الليل، فكان ابن عبدوس يفشي "
نفس عاش ابن زيدون بإشبيلية سنوات قلق ال. مرهتا، وحيول بينها وبني السفرسر مؤا

 11." مضطرب اخلاطر
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 وكان افرتاقه بوجود املسافة الطويلة بني بالد قرطبة وبالد إشبيلية بسبب ليس
استطاعها أن تعاجله اليت امتنعت حلكم أبو الوليد بن جهور الذي حيصل التحريد 

دون. وذلك األحوال حيتاج إىل إشباع احلاجة إىل احلب والدهاء من أعداء ابن زي
واإلنتماء حىت أنه يشعر بالدفء واملودة والتحابب واإلنتماء من حبيبته والدة بنت 

 املستكفي.

 احلاجة إىل تقدير الذات. (1

احلاجة إىل تقدير الذات هي وجود الشعور إىل األومسة، واجلاه، والتقدير 
احلاجة ينقسم إىل قسمني، األول تقدير الذات من نفسه الذات. وذكر ماسلو، هذه 

الذي يشمل إرادة لينال الكفاءة، ووجود الثقة النفس، وامتالك احلرية، واإلستقالل، 
والشخصية القوية. والثاين وجود حتقيق الذات من اآلخر الذي يشمل احلاجة لتحقيق 

 13اإلجنازات يف حياته حىت ينال تقدير من الطرف اآلخر.

علق بشخصية ابن زيدون، أظهرت هذه احلاجة إذا كان ابن زيدون يرغب مت
لوصول طموحه لتوحيد العرب يف عصر الفالح بين أمية. وأما ابن زيدون يشعر ليس 
امتالك الثقة النفس واحلرية لتحقيق طموحه يف بالد قرطبة، ألن اليزال وجود األعداء 

 س وأصحابه. سوى عائشة الذين حيسدون ابن زيدون كإبن عبدو 

 وصور ذلك احلال يف اقتباس كما يلي:

ولكن ال يزال لك بني جنبات قرطبة أعداء وحساد ال يقلون عن عائشة مكرا وحماال. "
 10اب."ولقد كنت فيما مضى يا أبا الوليد جريًئا غري هي
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وبينما يضعف حكم بالد قرطبة الذي يؤدي أليب الوليد ابن جهور ألن 
يبدأ دهاء وإثارة قليال فقليال بكّبار األخطاء يف حكم بالد قرطبة األعداء ابن زيدون 

 حىت ال ميلك حرية لتحقيق طموحه يف بالد قرطبة.

 وصور ذلك احلال يف اقتباس كما يلي:

واستمر أعداء ابن زيدون يرسلون األخلوقة إثر األخلوقة، والنمة وراء النمة، وكانوا من "
يدة الدس حبيث ينقلون اخلطا فيما مهوا به من الفساد وئاللباقة يف الكذب والرباعة يف 

 13".وئيدة، حىت ال يشعر من يسعون عنده بأهنم يتغفلونه أو يستغلون ثقته

لك على مي هو الفوإذا كان ابن زيدون يرجع من الواجباته كالسفري البلد، 
 نتقدير الذات يف حكم أيب الوليد ابن جهور الذي حصل التحريض من األعداء اب

صور و  زيدون حىت أن ابن زيدون يشعر باملتنح وليس امتالك احلرية يف بالد قرطبة.
 ذلك احلال يف اقتباس كما يلي:

وقفل ابن زيدون إىل قرطبة حزيًنا كاسف البال، ألنه علم أن احليمات بقرطبة عادت "
هتز رءوسها، وأن عناصر الشر اليت مخدت حيًنا أخذت تتجمع من جديد لتفعل 

 11".أفاعيلها، وأنه أصبح بقرطبة بني فكي أسد ال يبعد أن حيلو له يوما أن حيرك ماضغيه

وزاد ليس بثقة النفس يف حكم بالد قرطبة إلبن زيدون ألن أعدائه يعود أن 
حيرض حكم خليفة بالد قرطبة أيب الوليد ابن جهور كحروضه يف عصر حكم ابن 

د مالقة دون كالسفري البلد قرطبة إىل بالجهور باهتام يعمل اخليانة إذا بعث ابن زي
حىت أن ابن زيدون ال ميلك ثقة النفس واحلرية لتحقيق طموحه. وذلك األحوال 
النفسية حيتاج إىل إشباع احلاجة إىل تقدير الذات حىت أنه ينال الكفاءة، ووجود ثقة 
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 دالنفس، وامتالك احلرية، واإلستقالل، والشخصية القوية لتحقق طموحه لتوحي
 العرب يف منطقة األندلسي كعصر الفالح بين أمية.

 احلاجة إىل حتقيق الذات. (1

احلاجة إىل حتقيق الذات هي احلاجة البشرية األعلى. هذه احلاجة هي حتقيق  
 11كل اإلمكانية اإلنسانية، احلاجة بطبيعتها، والطاقة والتطور اإلمكانية.

ة الدول مثل دولة إشبيليكان كسور دول العرب يف منطقة األندلس إىل عدة 
وطليطلة وبطليوس وغري ذلك بسبب احلرب بني الدول والرجاسات املتعددة من 
دول اآلخر مثل مضرية ومينية وصقالبة وبربر وغري ذلك جيعل انتهاء بين أمريية حىت 
ينشئ يف نفس ابن زيدون الطمح لتوحيد العرب يف منطقة األندلس كعصر الفالح 

 بين أمية.

 حه يف اقتباس كما يلي: وصور طمو 

ملنال، ا هذا يا أخي أبو الفضل حممد الدارمي، قدم إلينا من بغداد حتفزه رغبة بعيدة"
وحيدوه أمل يف مجع كلمة العرب بعد أن فرقتهم النوازل واألضغان. فتهلل وجه بن زيدون 

حتدت ا وصاح: هذه أمنييت يا سيدي! فإين أعتقد أن العرب لن تعود إليهم قوهتم إال إذا
 10."رايتهم، واتفقت كلمتهم، وكانوا بنيانًا مرصوصا ال مطمع فيه لعدو

ولذلك أيضا، حينما إضعاف حالة حكم أيب الوليد ابن جهور بسبب 
اضطراب األعداء ابن زيدون مع أنه ينال اإلعتداء من أعدائه حىت الميلك احلرية 

ين أمية. وخيط فالح بكعصر ال  أندلسيةلتحقيق طموحه يف توحيد العرب يف منطقة 
 ابن زيدون أن يذهب ويفر من بالد قرطبة إىل بالد إشبيلية.
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 وصور فرار ابن زيدون إىل بالد إشبيلية يف اقتباس كما يلي:

ويف إحدى الليايل انطلق ابن زيدون حنو إشبيلية جبواده يف خوف وتوجس كما ينطلق "
 10."السهم، ولفه الليل كأنه طيف نائم، أو خيال شاعر

الد إىل إشبيلية لتحقق طموحه ألن يف ب وكان فرار ابن زيدون من بالد قرطبة
قرطبة هو ال يستطيع أن حيقق طموحه لتوحيد العرب يف منطقة أندلسية كعصر 
الفالح بين أمية بسبب إضعاف حكم أبو الوليد وليس بثقة وتقديريه يف بالد قرطبة 

يدل على  د إشبيلية. وذلك احلالحىت أنه يطلب احلماية حتت حكم النعتضد يف بال
 حاجة إىل حتقيق الذات إلبن زيدون.

دلس" هاتف من األن"الصراع النفسي لشخص الرئيسي "ابن زيدون" في رواية  -ب
 لعلي الجارم.

لق حىت أنه والق وجبانب آخر ميلك ابن زيدون الصراع النفسي الذي ينشئ التعارض
ن ينقسم لنفسي الذي يتعاين إلبن زيدو يشعر الصراعات النفسيات يف نفسه. والصراع ا

 إىل ثالثة أشكال من الصراعات النفسي:

 (.approach-approach conflict) اإلقدام-اإلقدام (3

اإلقدام الذي تعاين إلبن زيدون إذا كان ابن زيدون ميلك -الصراع اإلقدام
يب عن خيالدافعني اإلجيابيني يف نفسه حىت أنه البد أن خيتار من إحدامها وخيسر أو 

 إحدامها.
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وأما الدافع اإلجيايب األول هو إذا كانت والدة بنت املستكفي تريد لبقاء ابن 
زيدون يف جانبها األحبة بغري اخنرطه يف السياسي بالد قرطبة ولتحقيق طموحه 

 كعصر الفالح بين أمية.  أندلسيةلتوحيد العرب يف منطقة 

 وصور ذلك الدافع يف اقتباس كما يلي:

والدة وقالت: أعرف. وإين أستحلفك حبق هذا احلب أن تطامن من نفسك  فابتسمت"
قليال، وأن ترتكنا نعيش يف سالمة وهدوء بال زوجني سعيدين. اهجر هذه املطامح 

 11."البعيدة أبا الوليد اليت ستوردنا موارد التلف

وأما الدافع اإلجيايب الثاين هو إذا كان ابن زيدون يريد أن حيقق طموحه لتوحيد 
كعصر الفالح بين أمية حتت إمارة خليفة عبد الرمحن   أندلسيةالعرب يف منطقة 

الداخل، وخليفة الناصر، وخليفة املنصور بن أبو عامر علم واحدا كرمز للوحدة، 
 ووحدة القوة، ووحدة الغاية.

 لدافع يف اقتباس كما يلي:وصور ذلك ا

إاّل مطمحي األمسى، فإين سأعمل له أو أموت دونه، ولن أستحق أن أكون بعال "
أن أعيد الدولة العربية باألندلس إىل سالف  ألكرم نساء قرطبة إال إذا ظفرت به يدي

جمدها أيام عبد الرمحن الداخل والناصر واملنصور بن أيب عامر. جيب أن يتحد العرب، 
أن جتمعهم عروة ال تنفصم، وجيب أن تتجمع دويالت األندلس يف دولة عربية  وجيب

 10".موحدة خيفق فوقها علم واحدً  يصور وحدة الكلمة، ووحدة القوة، ووحدة الغاية

تعاين ابن زيدون من ذلك الدافعني اإلجيابيني التذبذب من إحدامها، ألن ابن 
أن يفك أو خييب عن اآلخر الذي ال  زيدون إذا كان خيتار من إحدامها فالبد عليه

  ندلسيةأخيتار. فأما ابن زيدون خيتار خياره لتحقيق طموحه لتوحيد العرب يف منطقة 
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كعصر الفالح بين أمية بذهابه من بالد قرطبة إىل بالد إشبيلية، حىت أنه جيب أن 
 يرتك الدافع األول برتك حبيبته والدة مؤقتة يف بالد قرطبة.

 زيدون إىل إشبيلية لتحقيق طموحه يف اقتباس كما يلي:وصور فرار ابن 

ويف إحدى الليايل انطلق ابن زيدون حنو إشبيلية جبواده يف خوف وتوجس كما ينطلق "
 01."السهم، ولفه الليل كأنه طيف نائم، أو خيال شاعر

وأما أثر من خياره لذهابه إيل إشبيلية لتحقيق طموحه وفك اخليار اآلخر لبقاء 
حبيبته والدة يثري بالشعور األسف ألنه جيب أن يرتك الدافع اآلخر حىت يف جانب 

أن شعوره خيشن بالشوق إىل حبيبته والدة األحبة ألنه جيب أن يفك وخييب الدافع 
 اآلخر لبقائه يف جانب حبيبته والدة.

 وصور هذا احلال يف اقتباس كما يلي:

ى زواياه الدة ومل يرتك يف إحدحب و  ومل يعد بقلبه متسع لنزيل جديد بعد أن شغله"
مكانًا خالًيا.مل ينس ابن زيدون عهد والدة ومل يزده تنائي الديار إالشغفا هبا، وهياما 
بذكراها وكان إذا طواه الليل وقف بنافذة داره، وملح البارق املؤتلق يف مشال األفق وتلقى 

 03."الريح السارية من حنو قرطبة بليلة شذية، فهاجت بالبله

خياره لتحقق طموحه لتوحيد العرب يف أندلسية كعصر الفالح بين أمية  وأما
 ب من احلاجة البشريةببذهابه من بالد قرطبة إىل بالد إشبيلية وترك حبيبته فهو الس

 يعين احلاجة إىل احلب واإلنتماء ألنه افرتق حببيبته. ةليس مشبع
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 (.avoidance-avoidance conflict) اإلحجام.-اإلحجام (0

اإلحجام الذي تعاين ابن زيدون إذا كان ابن زيدون -الصراع اإلحجام
متشابكا بأغالل حب عائشة بنت غالب حىت استقبل بالدافعني السلبيني جيعاله 

 أن يشعر الشك باختيار من إحدامها سلبيني.

ابن زيدون يبقى على متشابك بأغالل  وأما الدافع السليب األول هو حينما
ستقبل ابن زيدون الضرر الذي يصيبه ألن عائشة بنت غالب عائشة بنت غالب فا

هي ضارة إذا كانت حتب الشخص فهي واعدة النكاح ولكنها تاركة عن ذلك 
الشخص إذا كانت تشعر بالربم عن حبها أي خائنة ومغفلة عن حبه. وكذلك أن 

 عائشة جسوسة لإلبن األذفونوش من مملكة إسبانية.

وأما الدافع السليب الثاين إذا كان ابن زيدون حيصل اإلقرتاحات من نائلة 
الدمشقية وأقربائه لكي يبعد عن أغالل حب عائشة الذي يؤثر الشعور بالبغض 
والسخط لعائشة إذا كان ابن زيدون يفك أغالل حب عائشة ألن عائشة ستشعر 

نفسه  شعور بالشك يفأن حبها خمينة إلبن زيدون، فلذلك يتعاين ابن زيدون ال
ليختار من الدافعني السلبيني حىت أنه يكفل ويستقبل األثر الذي يؤثر من اختيار 

 إحدامها من الدافعني السلبيني ويؤثر أيامه يزعج بتذبذب والقلق. 

 وصور هذا احلال يف اقتباس كما يلي:

ا، ولكنها شؤم ؤهغالب؟! إهنا فتاة مهذبة، حيضر ندوهتا كرباء املدينة وأدبا عائشة بنت"
على الرجال، فاحذر من براثنها يا أخي، فإهنا إذا َنِ  شَبت قتلت. مث إن بعض قالة 
السوء يهمسون بأهناً  جاسوسة البن األذفونش، ولكين ال أثق بكل ما يقال، ألن 

 00."الكالم صدى ملا يف النفوس من حب وبغض
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ائشةِ  املرأة اليت يدعوهنا ع زارين ابن زيدون منذ أيام فنصحت له أن يبتعد عن تلك"
بنت غالب، إهنا أسبانية األصل، لئيمة املنبت، جاسوسة لألسبان وإن بالغت يف كتم 
أسرارها. وهي امرأة خميفة، تقتنص الرجال، وتُلزمهم التزوج هبا، حىت إذا سئمتهم قذفت 

 03."هبم من حالق كما تقذفني بقشرة الربتقال

هذا اخلرب حىت ُذعر واصفر لونه، وهاله األمر،ُ وأكثر وما كاد ابن زيدون يسمع مين "
 01."ظين أنه سينفلت منها قبل أن حُتكم انطباق الشبكة

حىت أمرت حامليها أن يذهبوا هبا إىل دار ابن زيدون  وما كادت تستوي على حمفتها"
 لتدعوه إىل صنيعها. فلما دخلت عليه رأته حزيًنا مهموما، فسألته عما به يف ذعر وقلق

رِتين من التزوج هبا، ولكين  فقال: لقد نصحين كل صديق باجتناب عائشة، وكثريًا ما حذم
 01".أخاف عاقبة مغاضبتها، وال أجد يف نفسي من اجلرأة ما ميكنين من قطع حباهلا

واختار ابن زيدون أحد من الدافعني السلبيني برتك أغالل حب عائشة حىت 
غضها، وأما خبياره يعين هو يستقبل بسخطها وبأنه يستقبل األثر من الدافع السليب 

ابن زيدون قالق من شأهنا ألن عائشة عرفت بعيوب ملكه يعين انتقاداته حبكم ابن 
 جهور اليت يؤثر ليس بثقة ابن جهور إىل ابن زيدون.

 وصور هذا احلال يف اقتباس كما يلي:

س ومل حيرتز، ها، مل حيرت وقد تبيمنت من حديثها أن سيدي ابن زيدون أيام تدهله يف هوا"
فكان يبعث إليها برسائل فيها سخرية وتندر واستخفاف بعميد اجلماعة ابن جهور 
ورجالِ دولته. وقد حفظت امللعونة هذه الرسائل يف خزانتها لتشهرها يف وجهه إذا 
حدثته نفسه باالنفالت من يديها. وأعلنت باألمس يف صراحة أهنا ستضع هذه الرسائل 

 00."جهور يف يد ابن
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شة ليس مشبعة ألن عائالبشرية وأما بغضها وسخطها هو السبب من احلاجاة 
 لى مرة أخرى حينما يهرب من السجن يعينوتقبضه عتغرق ابن زيدون إىل السجن 

 ليس مشبعة احلاجة الفسيولوجية وإىل األمن واآلمن ليس مشبعة.

 .(approach-avoidance) اإلحجام-اإلقدام (3
اإلحجام الذي تعاين إلبن زيدون إذا كان الدافعان التعارضان -اإلقدامالصراع 

يف موضع واحد، الدافع األول اإلجيايب واآلخر السليب. ويف هذا احلال إذا كان ابن 
زيدون حيصل على مكانة عالية يف يد حكم ابن جهور يعين بارتفاعه كالوزير يف 

اته إىل مسامهاته واجنازاته وموهب حكم بالد قرطبة، ألن ابن جهور يفرح ويفخر على
حكم بالد قرطبة. وكذلك حصل ابن زيدون على حب والدة حىت أنه عقد اخلطوبة 

 على النجاح حبهما، وصار فرحه بالكامل حبصوهلما.

 وصور ذلك احلال يف اقتباس كما يلي:

لصباح افلما أمت األبيات حترك ابن جهور يف جملسه وقال: لقد اجتمع الوزراء يف هذا "
وأسندوا إليك منصب الوزارة، ورأيت إىل ذلك أن تلقب بذي الوزارتني، ألنك ستكون 
وزيري وسفريي إىل أمراء األندلس. ولن أنسى لك يا أبا الوليد عظيم جهادك وكرمي 

 00."بالئك يف كبح مجاح الرببر

أشعارا  هنال السعادة يف احلب حينما رضيته والدة خطيًبا، فغىن هبذا احلب، وأرسل في"
أرق من النسيم، وأنضر من صفحة ُ الروض الوسيم. ولقد كان حبهما عذريًا فردوسيٍّا 
أطهر من ماء الغمام، وأصفى من بسمات الصباح، مث نال السعادة يف منصبه، فأعلى 
ابن جهور مكانه، واصطنعه لنفسه، ونوه بفضله، وأشاد بذكره، وقدمه على نظرائه، 
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ل اليت لوك الطوائف ليسفر بينه وبينهم، وكثريًا ما استكتبه الرسائوكثريًا ما أنفذه إىل م
 01."ُتضرب ببالغتها األمثال

وملك ابن زيدون السعادة يعين بارتفاعه كالوزير وحصوله على حب والدة 
ميلك الدافع السليب بوجود غرية اإلجتماعية بني جمموعة الشخص يف حوله حىت يؤثر 

 تعاين إلبن زيدون. التعارض والصراع النفسي الذي

ومن بعض األشخاص الذي يشعر الغرية على فرحه هو ابن عبدوس الذي 
يشعر احلسد والغرية إىل مكان العايل الذي حصل إلبن زيدون يف يد حكم ابن 
جهور وكذلك يشعر بالغرية على حب ابن زيدون إىل والدة حىت أن حب ابن 

هي عائشة بنت غالب الذي عبدوس إىل والدة جانح. واآلخر سوى ابن عبدوس 
غضبه ألهنا تشعر أن حبها خيني حلبه الذي خيتار إىل حب والدة، سوامها ابن القالس 
وابن املكر اللذان يشعران بالغرية إىل مكان العايل يف يد حكم ابن جهور. وأصبح 
غريهتم على بغض وسخط إىل ابن زيدون حىت أهنم جيعلون التجمع بينهم لكي 

ون ليفعل اخلطأ أمام حكم ابن جهور حىت أنه ليس بثقة من حكم حيصرون ابن زيد
 ابن جهور وخيله إىل السجن على دهاء الذي جعلوا.

 وصور ذلك احلال يف اقتباس كما يلي:

وكان أبو عامر بن عبدوس أشد الناس له حسدا، ذلك ألن ابن زيدون كان يزامحه "
يربم أمرا  ر حىت أصبح ال يكادجبانبني: جانب حبه لوالدة، وجانب قربه من ابن جهو 

 00."دون مشورته
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إن ابن زيدون يف هذه األيام ليس كعهد الناس به، فهو كثري الوجوم، بادي اهلموم. "
وقد فارقه ذلك املرح الذي كان ينشر األنس يف كل مكان، ويغتصب الضحك من فم 

 311."احلزين

بغني أن ت منازهلم وعظمت مناصبهم، وقد كنت بُنية إذا ارتفعت تزيد مهوم الناس يا"
  313".يكون خطيبك وزيرا، فلما أصبح وزيرا برمت برزانته، وضقت ذرعا لصرامته وجده

وزاد غضب ابن جهور: فر الطائر من القفص، واختفى ثانية ليعيد الفتنة مرة أخرى. "
 ننظر يفمث وجه الكالم إىل صاحب الشرطة وقال: خذ هذا الوغد إىل السجن حىت 

ا جزاُء الذين حُياربُون اهلَل ورسوله  أمره ونرى حكم اهلل فيه. صدق اهلل العظيم: )ِإمنم
ُلوا أَو ُيصّلُبوا َأو تُقطع أَْيديهم وأَرجُلهم من خالف  وَيسعونِ يف اأَلرض فسادا َأن يُقت م

 310."أَو ينفوا من األرض(

رية حلاجة البشوأما غرية ابن عبدوس مع عائشة هي السبب ليس مشبعة ا
س وحيرضان حكم بالد قرطبة حىت أنه ميلك لي ألهنما يغرقان ابن زيدون إىل السجن

 بثقة وتقديره يف بالد قرطبة.

اإلحجام الذي تعاين ابن زيدون حينما يف السجن، -وأيضا، الصراع اإلقدام
ولوجود ابن زيدون يف السجن تشعر والدة ونائلة على نصيبه بالشفقة حىت أهنما 

نصحا إلبن زيدون لكي يهرب من السجن خبطة جتعلهما. وأما هروبه من السجن ت
 هو الدافع اإلجيايب ألنه حير من اإلضطرابات يف السجن. 

 وصور هذا احلال يف اقتباس كما يلي:

وكان يقول ويكرر؛ أما هلذا الليل من آخر؟ أما آن للطائر السجني أن يرف جبناحيه "
قالت ف يأن للمقبور أن يبعث فيحاسب حسابًا يسريًا أو عسريًا؟يف الفضاء الطليق؟ أمل 
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والدة: ال ينطلق الطائر إال إذا حطم القفص. فنظرت إليها نائلة يف استنكار وقالت: 
   313"ملاذا ال يتحقق؟– ما هذا يا والدة؟ إن مما يؤمل اليائس أن يُلوح له بأمل ال يتحقق 

إن من احليلة  - حراس الطائر غالظ شدادألن هذا السجن ليس قفصا حيطم، ألن -"
هينة يسرية، وطاملا  -؟ ما يُعجز القوة. فعجل ابن زيدون وقال: وأين احليلة يا سيديت

إننا نبعث إليك بالطعام يف   -؟ وما هي- فكرت فيها، وأقلقت وسادي يف تصويرها
إذا محله ف كل يوم، وسيكون بني ألوانه يف الغد طبق من الفالوذج خلط به عقار خمدر،

 311".........إليك السجان فأظهر الرضا عنه، وكافئه بطبق الفالوذج فيلتهمه

ومن جانب اآلخر يوجد الدافع السليب الذي تعاين ابن زيدون حينما هروبه 
من السجن وهو وجود الشعور بالفزع والقلق يف نفسه بسبب حينما هروبه من 

بن زيدون د مبمارسة الشرطة السرتداد االسجن فيطلبه حكم بالد قرطبة إىل زاوية البل
إىل السجن، وكذلك عائشة بنت غالب اليت تسمع عن خرب هروبه من السجن 

 فتسارع إلجياده وحتتمل إلعادة إرساله إىل السجن.

 وصور هذا احلال يف اقتباس كما يلي:

القواد و وشاع يف الصباح خرب فرار ابن زيدون، وقام له ابن جهور وقعد، واجتمع الوزراء "
هلذا احلادث اجللل، ومجع كبري الشرطة أعوانه وأمرهم أن ينبثوا يف املدينة وأرباضها، وأن 

 311."يطلقوا عيوهنم يف كل مكان للوقوف على موضع اختفائه

ووصل النبأ إىل عائشة فتلقته يف حرية ووجوم. أحتزنٍّ أم تسر؟ ال تدري. حتزن، ألن "
ا وتسر، ألن أمال خافق أصبح حرا طليقا، ى سجنه وتعذيبهعدوها الذي عملت عل

 310."خيدعها بأن فراره قد ميهد هلا السبيل إىل لقائه
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اإلحجام الذي تعاين ابن زيدون حينما ابن زيدون يف -وأيضا، الصراع اإلقدام
لفالح بين أمية كعصر ا  أندلسيةإشبيلية لتحقق طموحه يف توحيد العرب يف منطقة 

ه تراجع طموحه ألنه خياف على جانب السليب من طموح فهو الدافع اإلجيايب، ولكنه
عصر ك  أندلسيةأي إذا كان ابن زيدون حيقق طموحه يف توحيد العرب يف منطقة 

اف عن ، وكذلك خيأندلسيةالفالح بين أمية فأصبح احلرب والفوضى يف منطقة 
 العقب والسجن وإلضطرابات تعاين ابن زيدون كما يف بالد قرطبة.

 احلال يف اقتباس كما يلي:وصور هذا 

لكل هذا أىب ابن زيدون أن يعرض على املعتضد أمنيته اليت القى يف سبيلها عذاب "
اهلون وآالم احلبس والتشريد. أىب أن يدعوه إىل توحيد دويالت العرب باألندلس ألنهً  

 فرأى فيه جبارا يضع السيف يف موضع الندى، ومتكربًا صلفا ال يدين إال بسياسة العن
 310".واجلربوت، لذلك كتم سره يف صدره، ومل يومئ به ألحد ال يف صراحة وال يف تلويح

" في رواية "هاتف من بن زيدونآثر الصراع النفسي لشخص الرئيسي "ا -ج
 .األندلس" لعلي الجارم

الصراع النفسي الذي يتعاين إلبن زيدون يسبب ليس مشبعة احلاجة البشرية الذي 
ماسلو أن اإلعتداء هو رد فعل على اإلحبط أو ليس استطاع يسمى باإلعتداء. وذكر 

الشخص الذي يسقط يف مشبعة احلاجات و  311شبعة احلاجات النفسيات األساسيات.مل
هذا احلال خمتلف جدا برأي فرويد الذي يذكر . Neurosisاألساسيات املسمى بالعصاب 

أن  الفرد الذي يسقطأن العصاب هو اجلهد ملشبعة احلاجة اليت عدم توجيهها، ولكن 
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الشخص الذي  310خيتلف احلاجات الصحيحات من احلاجات ليس بالصحيحات.
 ولة إشباع احلاجة يفعل اإلعتداء.يسقط يف حما

وأما ليس مشبعة من إحدى احلاجات األساسيات فتمكن أن تؤدي يف بعض األنواع 
شبعة احلاجة ليس ماألمرض النفسية اليت يتعاين إلبن زيدون بسبب و  331.األمراض النفسية

 البشرية ينقسم إىل مخسة األمراض النفسية وهي:

 خيبة األمل. -3

يشعر ابن زيدون باستياء حكم ابن جهور الذي تسجنه بسبب كسب 
التحريض والدهاء من أعداء ابن زيدون حىت أن ابن زيدون يشعر خبيبة األمل على 

 قرطبة، السيما أنقرار ابن جهور لتسجن ابن زيدون الذي هذا وقد ساهم لبالد 
ابن زيدون هو من قبيلة بين حمزوم الذي ذات الشرف بسبب أن بين حمزوم هو قبيلة 

 اليت انتحل املنطقة األندلسي يف توسع الدولة اإلسالمية يف أوربا.

 وصور خيبة األمل إلبن زيدون يف اقتباس كما يلي:

كاسف البال بعد أن طارت آماله، وتقطعت حباله،  دخل ابن زيدون السجن بائسا"
له  ويصور ،كبرياوبعد أن زلت به القدم، وأخطأ سهمه اهلدف. كان يبين له اخليال عزا  

الطموح جاها عريضا، أمل يكن من قبيلة بين خمزوم ذات الشرف الباذخ، واحملتد الراسخ، 
 تكن أمل ؟ ئم اإلسالمووطدت دعا اليت دخلت األندلس مع الفاحتني فملكت البالد،

 333"ألبيه غالب الرياسة واملنزلة الرفيعة يف القضاء والعلم واألدب؟

خيبة األمل إلبن زيدون على قرار حكم ابن جهور لتسجن ابن زيدون كان 
هي أثر ليس مشبعة احلاجاة الفسيولوجية، حىت أن ابن زيدون ينبغي أن يعيش حياته 
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ىت امهة إلبن زيدون يف حكم بالد قرطبة حيف السجن كاملكان غري مستحق علي مس
أن ابن زيدون تعاين اإلضطرابات حياته يف السجن بأنواع العذاب بسبب اهتام ودهاء 

الفالح بين  كعصر  أندلسيةأعدائه بينما هو ميلك الطموح لتوحيد العرب يف منطقة 
 أمية.

ن و وكرر ابن زيدون أن اعتذار إىل ابن جهور بإرسال شعره ولكن ابن زيد
اكتساب خيبة األمل من حكم ابن جهور بسبب ابن جهور ليس بالشعور الشفقة 

 واملتعاطف إىل ابن زيدون وتفضل باعتقاد احلريض والدهاء أعدائه.

 وصور خيبة أمله يف اقتباس كما يلي:

ولكن ابن جهور مل يُلق إىل شعر أيب الوليد مسعا، ومل يقبل له عذرا، ومل تعطفه عليه "
 وبقي ابن زيدون يسخط على احلياة، ويبكي األمل الضائع، والرجاءعاطفة، 

 330."اخلائب

عن  عدهويبكي كان ابن زيدون ال يزال يف سجنه يقاسي أمل الوحدة وذل اإلسار، "
والدة، ويندب آماله اليت طارت مع الرياح. فقضى يف السجن أكثر من عام خياطب 

يخيب نفسه، وينتظر الفرج يف كل حلظة، فاجلدران، وينادم القضبان، ويشكو بثمه إىل 
أمله يف كل حلظة، ويستقبل النهار املشرق مبثل ما يستقبل به الليل العابس. وإذا أظلمت 
نفس املرء فماذا يفيد الضياء؟ وسعادة اإلنسان وشقاؤه من نفسه اليت بني جنبيه، فقد 

 333البؤس نعيما." تريه

قطعت ت ين النفس، واجف القلب، بعد أنوبقي ابن زيدون كما هو يف أسره وذله حز "
به األسباب، وجفاه الصحاب. وكانت نائلة تزوره، وكانت والدة ال تنقطع عنه، فبينما  

 331".كانتا عنده يف أحد األيام راعهما ما بدا عليه من شحوب وذبول وقنوط من احلياة
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 واستعاد ابن زيدون خيبة األمل من حكم ابن جهور بسبب أن ابن ابن زيدون
ال حيصل اإلعتذار من حكم ابن جهور حىت أن ابن زيدون يكسب احلاجاة 

الفسيولوجية ليس مشبعة يف السجن بأنواع الندم واإلضطرابات الرثاء إىل نصيبه  
 كالسجني يف حكم بلد قرطبة.

 الفزع. -0

الشعور بالفزع الذي تعاين إلبن زيدون إذا كان ابن زيدون يهرب من السجن 
 الدمشقية ووالدة لتوجيه إىل موضع اختفائه يف دار محدانة ابنة خالمبساعدة نائلة 

نائلة الدمشقية حىت هدد استقراره وأمنه إىل وجود اعتقاله مرة أخرى إذا كان يف 
 السفر إىل موضع اختفائه.

 وصور هذا احلال يف اقتباس كما يلي:

رتق يف سرعة خي وكان ابن زيدون قد جاوزه بعيدا فعاد االطمئنان إىل نفسه، وسار"
دروب قرطبة وأزقتها، حىت بلغ دار محدانة ابنة خال نائلة فطرق الباب يف وجل 

 331."ورعب

فدفعها ابن زيدون بيده يف رفق، ودخل وأغلق الباب دونه، وقدمت محدانة ضاحكة "
 330."من بالهة خادمتها، ولكنها حينما رأت زي ابن زيدون لعب برأسها الشك

ائه ور بالفزع عند ابن زيدون يف السفر إىل موضع اختفوتعاين ابن زيدون الشع
وهو أثر من احلاجاة إىل األمن واآلمن ليس مشبعة حىت يشعر هتديدات استقراره 
وأمنه قبل أن تذهب من خالل الطرق قرطبة لتوصيله إىل موضع اختفائه يف دار 

لقبضه  بالفزعمحدانة ابنة خال نائلة الدمشقية ومباشرة هلرع دخول إىل دار محدانة 
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على مرة أخرى يف حكم ابن جهور وسيستقبل اإلضطرابات على مرة أخرى يف 
 السجن بكل الشعور خيبة األمل الذي جيعله ليس مشبعة احلاجة الفسيولوجية.

مرت شهور، وقد مت الوفاء وجود ابن زيدون على موضع اختفائه يف دار 
شفت حىت قليال فقليال اكت محدانة ابنة خال نائلة الدمشقية لعائشة بنت غالب

عائشة بنت غالب على موضع اختفائه يف دار محدانة، وإذا وجدت عائشة على 
موضع اختفائه فأسرعت عائشة لتوجيهها إىل موضع اختفائه مع خادمه بالل إلعادة 
جلعل الندم فعله، ألن عائشة حتتسب أن ختان حبها إلبن زيدون. وأما ذهاب عائشة 

هبدف جعل اخليار على مرة أخرى، وإذا كان ابن زيدون خيتار إىل موضع اختفائه 
على حب عائشة فيثبت على أمنه، ولكن إذا كان ابن زيدون ثابت على حبه إىل 

 والدة وال خيتار على حب عائشة فحملت ابن زيدون على مرة أخرى إىل السجن.

 وصور هذا احلال يف اقتباس كما يلي:

ن فتلقته يف حرية ووجوم. أحتزن ٍّ أم تسر؟ ال تدري. حتزن، ألووصل النبأ إىل عائشة  ."
عدوها الذي عملت على سجنه وتعذيبه أصبح حرا طليقا،ً  وتسر، ألن أمال خافقا 

 330."خيدعها بأن فراره قد ميهد هلا السبيل إىل لقائه

ومضت أشهر على اختفاء ابن زيدون كانت فيها عائشة تفكر يف وسائل العثور على "
ه، وما كاد يلتمع هلا قبس من الرأي حىت قصدت يف إحدى الليايل إىل دار خادمها ً خمبئ

بالل ًً".331 

هذا  ت عائشة يفوكانوجاء الصباح، وانقضى النهار وأقبل الليل، ومرت منه زلف، "
احلني تسري وبالل خلفها حنو خطة الشام، بني خوف وتوجس ويأس وأمل، حىت بلغت 

قف خلف هذا اجلدار يا بالل، وسأدخل الدار فأمكث  دار محدانة مالت حنوه وقالت:
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هبا قليال أو كثريًا، فإذا مسعتين أهتف بامسك فادع رجال الشرطة، وناد بأعلى صوتك 
 330."بأن ابن زيدون خمتف هبذه الدار

وتنبهت محدانة من نومها فذهبت لتستجلي اخلرب، واستيقظ ابن زيدون على أصوات "
ته تنكار وفيها سخرية، ففتح باب حجرته قليال، وحملخمتلطة فيها غضب، وفيها اس

 301."عائشة فصاحت به

نعم إين كدت لك عند ابن جهور، وطوحت بك يف غيابة السجن، ولكين أقسم إين "
فعلت ما فعلت وأنت أعز الناس علّي، وأحبهم إىل نفسي. إن احلب جمنون يا أبا 

ل والغرية نار مشتعلة األوار تلتهم كالوليد، وإذا اشتد مل يعرف ماذا يأيت وماذا يدع، 
شيء أمل تسمع بذلك الشاعر املشرقي الذي قتل حبيبته لوهله هبا وشدة غريته عليها 

 303....." .من أن تناهلا عني ناظر، أو يصل إىل أذهنا حديث عاشق

رتباكا، ا كان الغيظ حيتدم يف صدر ابن زيدون، واخلوف من العودة إىل السجن يزيده"
ك املفاجأة صرعة بددت نفسه وأطارت صوابه فقال يف صوت أجش حزين: وكانت لتل

أما الغفران فقد غفرت لك، ولن أمحل لك يف نفسي ضغًنا أو حفيظة، وإذا كان لنا 
صلة وداد يف املاضي فإين سأحرص على ذكراها، ولكن األحوال تتبدل والقلب 

 300."يتقلب

وإذا وجدت عائشة على موضع اختفائه يف دار محدانة، فتعاين الشعور بالفزع  
الذي جيعله التهديدات على استقراره وأمنه الذي هو أثر من احلاجة إىل األمن واألمن 
الذي ليس مشبعة، حىت أن شعوره خيشن باخلوف إىل رجعها حلمله على مرة أحرى 

وابن عبدوس يفخان ابن زيدون يف دار إيل السجن كما يف احلال إذا كانا عائشة 
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املكر لدخول إىل السجن. وأما وصوهلا يف موضع اختفائه جتعله أن يشعر بالفزع ألن 
 عائشة خيضر األخيار الذي جيعله أن تغرقه إىل السجني على مرة أخرى.

 الضعفية.  -3

الشعور بالضعف والعجز الذي تعاين ابن زيدون إذا كان ابن زيدون يشعر 
واحلنني إىل حبه والدة األحبة. وأما شوقه وحنينه يبدأ من فراره إىل بالد بالشوق 

الح بين أمية. كعصر الف  أندلسيةإشبيلية لتحقيق طموحه لتوحيد العرب يف منطقة 
وإذا كان ابن زيدون وصل يف بالد إشبيلية فيشعر الشوق واحلنني العميق حلبه والدة 

 ه والدة األحبة.ز ألن املسافة اليت يفرقه حبباألحبة حىت جيعله بالشعور الضعف والعج

 وصور ضعفه على شوقه إىل والدة يف اقتباس وشعره كما يلي:

مل ينس ابن زيدون عهد والدة ومل يزده تنائي الديار إال شغفا هبا، وهياما بذكراها وكان "
يح السارية ر الليل وقف بنافذة داره، وملح البارق املؤتلق يف مشال األفق وتلقى ال إذا طواه

 :من حنو قرطبة بليلة شذية، فهاجت بالبله، وثارت شاعريته فقال

 وناب عن طيب لقيانا جتافينا  أضحى التن         ائي بديال من تدانين      ا

 303....."إن الزمان الذي ما زال يضحكن          ا

ومن ذلك اقتباس وشعره يدل على وجود الشعور بالشوق واحلنني العميق إىل 
حبه والدة األحبة. وأما ضعفه وعجزه على شوقه وحنينه هو أثر من احلاجاة إىل 
احلب واإلنتمائه الذي ليس مشبعة إىل حبه والدة األحبة. وأما شوقه وحنينه إىل حبه 

ارة احلب أن يتعاين أيامه اجملفف على حر والدة األحبة بفرق املسافة والوقت يسببه 
من حبه والدة األحبة وحلوة على التقاء حببه، ويشعر بظلم ليله وهناره بدون خضور 
حبيبه. وشوقه جيعل شعوره بالوحدة حىت أنه ينتظر جميئتها دائما بتكرار إرسال 
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ألحبة االتحيته إىل نسيم الصبا من أفق الشمايل بالد قرطبةلتسليم إىل حبه والدة 
 من خلف نوافذ منزله. وتالشي آمله إال رجائه على التقائه إىل حبه والدة األحبة.

ابن عبدوس على مرة أخرى إىل رجاء ابن زيدون اللتقاء ابن زيدون مع  ومنع
والدة تريد أن تعاجل ابن زيدون يف بالد إشبيلية، فسقط خطتها لتعاجل عند والدة 

عاجل عبدوس راح خطة فرارهتا إىل بالد إشبيلية لتابن زيدون يف إشبيلية، ألن ابن 
ابن زيدون بالتحريض حكم أيب الوليد ابن جهور ليمنع ذهاب والدة إىل بالد 
إشبيلية، حىت ضعفه وعجزه على الشعور بشدة الشوق واحلنني وال ميكن وقفها إىل 

 رجاء التقائه مع حبه والدة األحبة وخيضع أيامه بدون نور حب يف قلبه.

 ور هذا احلال يف اقتباس كما يلي:وص

ومضت أشهر أوشك فيها الناس أن ينسوا فرار ابن زيدون، فأزمعت والدة ونائلة "
الرحيل إىل إشبيلية، ولكن جواسيس ابن عبدوس أوصلوا إليه اخلرب فنقله إىل ابن جهور 

ا غادرتا ذوأغراه مبنعهما من السفر، فأرسل إليهما صاحب املدينة ينذرمها بسوء العاقبة إ
 301."قرطبة، ووضع حول داريهما األرصاد والعيون

وطاملا مهت والده باللحاق به بإشبيلية حتت ستار الليل، فكان ابن عبدوس يفشي "
 301."سر مؤامرهتا، وحيول بينها وبني السفر

عاش ابن زيدون بإشبيلية سنوات قلق النفس مضطرب اخلاطر، مل ترتح نفسه للمعتضد  "
وإن أغدق عليه، ومل يطمئن له قلبه وإن توالت مواهبه، ألنه كان من الصنف الذي 
يعطي من غري أرحيية، ويبتسم من غري حب، ويسأل عنك من غري شوق، وجياملك يف 

ريد ت كابوس خميف ألنه يراك دونه، ويغري مودة. صنف تشعر وأنت جتالسه بأنك حت
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ني ب أن يكون لطيفا، ويريد أن يكون ظريفا، ولكن شتان بني اخللق والتخلق، وشتان
 300".الروح اخلفيفة املرحة والروح اليت تريد أن تكون خفيفة وتريد أن تكون مرحة

وزاد الشعور بالضعف والعجز على شوقه وحنينه إىل حبه والدة األحبة الذي 
أثر من احلاجة إىل احلب واإلنتماء الذي ليس مشبعة. وزيادة شوقه بسبب يسمع هو 

خرب امتناع والدة لذهاب إىل بالد إشبيلية بسبب خطة فرارهتا تريح إلبن عبدوس 
حىت أن ابن عبدوس حيرض حكم أبو الوليد ابن جهور ليمنع ذهاب والدة إىل بالد 

ني العميق األحبة يؤثر الشعور بالشوق واحلنإشبيلية. وأما فراق ابن زيدون حببه والدة 
على مرة أخرى. ومرت سنوات يعيش يف بالد إشبيلية بدون خضور حبيبته الذي 
جيعله أن خيضع أيامه بظالم دون نور حبه من والدة، وفرحه وابتسامه الشاغر، ونفسه 

ظلول ألوان باملبللة السراب على مجيل وحلوة التقاء حببه والدة األحبة، وفكرته املليء 
أخيال صورة حبيبته حىت أن نفسه يتغري العواصف املستعرة الذي يطارد الظالل 
صورهتا باسم الشوق، وقلبه املعذب هبدوء والوسخ بشوق واألسري بأغالل احلب. 
وقد مت تسليم ماليني التحياته إىل نسيم الصبا لتسليم إىل حبه والدة األحبة لكي 

مقيد بالشعور الشوق لعناق حبه وومداعبة مجالية وجه جمرد من احلدود الذي جيعله 
 حبه والدة األحبة.

وأيضا، إذا كان ابن زيدون يف بالد إشبيلية هو ينال خرب وفاة نائلة الدمشقية 
حىت أن قلبه يشعر اإلضاعة على وفاهتا الذي يعتربها كأمه اليت تساعده بإجناز 

 املشكالت لضد أعدائه.

 نائلة يف اقتباس وشعره كما يلي:وصور إضاعته على وفاة 

ومحل إليه الربيد خرب موت نائلة فذهبت نفسه عليها حسرات، وتقطعت زفرات، "
 :وبكى فيها الوفاء واحلنان واحلب السماوي النقي الطاهر وأنشد
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 لرزئ  ك تنه     ل الدم  وع فمث              له   إذا حل ود القلب لو كان مدمعا

 األمس   باكيا عليك كما حن الوفاء فرجعالقد أجهش اإلخالص ب

 300ا......"ودنيا وجدنا العيش يف غفالهتا    طريق             

وزاد ضعفه وعجزه مرة أخرى على الشعور باإلضاعة بسبب استماع خرب وفاة 
نائلة الدمشقية اليت تكون مكان للجوء من اعتداء أعدائه ألن من خالل الوقت 

الشخصية اليت تساعده لإلجناز املشكالت من أعدائه اليت تعاين  نائلة الدمشقية هي 
 كثري من اإلضطرابات حىت أن وفاة نائلة الدمشقية جتعله الدنيا بدون الرجاء.

 اليأس. -1

اليأس الذي تعاين ابن زيدون عند قبل خروجه من بالد قرطبة إىل بالد  إشبيلية 
الوليد ابن  قرطبة بأمري أبو بسبب ليس استعاد ثقته وتقدير الذاته من حكم بالد

جهور الذي حيصل التحريض من أعدائه. وخمتلفة اإلهتامات واملكر اليت تتكون من 
أعدائه إىل حكم أبو الوليد لكي ال ميلك احلرية لتحقيق طموحه يف توحيد العرب 

 كعصر الفالح بين أمية.  أندلسيةيف منطقة 

 وصور هذا احلال يف اقتباس كما يلي:

األيام، وكرت الليايل، وأخذ شغف ابن جهور بابن زيدون يهدأ قليال ويعدو وترامت "
عليه السأم ويصيبه املالل. واستمر أعداء ابن زيدون يرسلون األخلوقة إثر األخلوقة، 
والنمة وراء النمة، وكانوا من اللباقة يف الكذب والرباعة يف الدس حبيث ينقلون اخلطا 

ه أو وئيدة، حىت ال يشعر من يسعون عنده بأهنم يتغفلون فيما مهوا به من الفساد وئيدة
 301."يستغلون ثقته
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وقفل ابن زيدون إىل قرطبة حزيًنا كاسف البال، ألنه علم أن احليمات بقرطبة عادت "
هتز رءوسها، وأن عناصر الشر اليت مخدت حيًنا أخذت تتجمع من جديد لتفعل 

يبعد أن حيلو له يوما أن حيرك أفاعيلها، وأنه أصبح بقرطبة بني فكي أسد ال 
 300."ماضغيه

وضاعت ثقة حكم أبو الوليد إىل ابن زيدون تدرجييا بسبب اهتامات ودهاء 
يعمل أعدائه حىت أن ابن زيدون ال ميلك احلرية وليس بتقديره يف حكم أبو الوليد. 

 ويشعر باليأس بإضاعة ثقه من حكم أبو الوليد الذي ليس مبشبعة احلاجاة إىل تقدير
 الذات يف بالد قرطبة.

 وصور هذا احلال يف اقتباس كما يلي:

ويف إحدى الليايل انطلق ابن زيدون حنو إشبيلية جبواده يف خوف وتوجس كما ينطلق "
 331."السهم، ولفه الليل كأنه طيف نائم، أو خيال شاعر

ونظر من ذلك اإلقتباس أن ابن زيدون يفر من بالد قرطبة إىل بالد إشبيلية 
هو تصوير على يأسه إىل حكم أبو الوليد الذي ليس بثقة إىل ابن زيدون حىت أن 
ابن زيدون ال ميلك احلرية وتقديره يف بالد قرطبة وأنه ليس بثقة نفسه على طموحه 

 بة.ح بين أمية يف حكم بالد قرطكعصر الفال  أندلسيةلتوحيد العرب يف منطقة 

 اإلحباط. -1

ة أي داللة أن احلاجة إىل حتقيق الذاته ليس مشبع فرار ابن زيدون إىل إشبيلية
ة، ألنه كعصر الفالح بين أمي  أندلسيةلتحقيق طموحه لتوحيد العرب يف منطقة 

 الميلك السبيل واحلرية يف حكم بالد قرطبة ووجود أعدائه الذي حيسده.
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وأيضا يف بالد إشبيلية كان ابن زيدون ليس مشبعة احلاجة إىل حتقيق الذاته 
ألن حاجاة إىل حتقيق الذات حيتاج إىل مشبعة احلاجات اآلخر قبل أن يشبع احلاجة 
إىل حتقيق الذات مثل احلاجة إىل احلب واإلنتماء اليت اليشبع إلبن زيدون ألنه يف 

زيدون  اليت اليستطيع أن تعاجل ذهاب ابن إشبيلية نفسه جمفف من حبه إىل والدة
إىل إشبيلية بسبب حتريض ابن عبدوس إىل حكم أيب الوليد ليمنع ذهاب والدة إىل 
إشبيلية. وكذلك ابن زيدون يسمع خرب وفاة نائلة الدمشقية اليت تعترب كأمه وتساعده 

لعرب امواجهة أعدائه. وكذلك أيضا خليفة املعتضد ليس اعطاء ما يطمحه لتوحيد 
 كعصر الفالح بين أمية.  أندلسيةيف منطقة 

 وصور ذلك احلال يف اقتباس كما يلي:

ومحل إليه الربيد خرب موت نائلة فذهبت نفسه عليها حسرات، وتقطعت زفرات، "
 333."وبكى فيها الوفاء واحلنان واحلب السماوي النقي الطاهر

يفشي  الليل، فكان ابن عبدوسوطاملا مهت والده باللحاق به بإشبيلية حتت ستار "
نفس عاش ابن زيدون بإشبيلية سنوات قلق ال. سر مؤامرهتا، وحيول بينها وبني السفر

 330."مضطرب اخلاطر

عاش ابن زيدون بإشبيلية سنوات قلق النفس مضطرب اخلاطر، مل ترتح نفسه للمعتضد "
الذي  الصنف وإن أغدق عليه، ومل يطمئن له قلبه وإن توالت مواهبه، ألنه كان من

يعطي من غري أرحيية، ويبتسم من غري حب، ويسأل عنك من غري شوق، وجياملك يف 
غري مودة. صنف تشعر وأنت جتالسه بأنك حتت كابوس خميف ألنه يراك دونه، ويريد 

 333...."أن يكون لطيفا، ويريد أن يكون ظريفا

بيلها عذاب يف س لكل هذا أىب ابن زيدون أن يعرض على املعتضد أمنيته اليت القى"
اهلون وآالم احلبس والتشريد. أىب أن يدعوه إىل توحيد دويالت العرب باألندلس ألنه 
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ياسة العنف صلفا ال يدين إال بسمتكربا رأى فيه جبارا يضع السيف يف موضع الندى، و 
 331".واجلربوت، لذلك كتم سره يف صدره، ومل يومئ به ألحد ال يف صراحة وال يف تلويح

بن زيدون يرتاجع عن نيته لتحقق طموحه لتوحيد العرب يف وأخريا ا
منطقةكعصر الفالح بين أمية حىت أن حاجة إىل حتقيق الذاته ليس مشبعة، ألن 
قلب ابن زيدون جمفف من حب إىل والدة كالصحراء القاحل دون ينشئ من نباتات 

األحبة،  ةاملورق بسبب شوقه وحنينه العميق إىل حاجاة احلب واإلنتماء إىل والد
وكذلك ابن زيدون يفقد نور حياته لوفاة نائلة الدمشقية اليت تعترب كأمه وتساعده 
من اإلعتداء أعدائه. وكذلك أيضا ضاع ابن زيدون إىل وصول اإلجنازات يف حاجة 
إىل تقدير الذات لسلطان املعتضد ألنه ليس اعطاء ما يطمح إلبن زيدون بسبب 

املعانة،  وقت املاضي حىت يستطيع أن يهدد نفسه إىل خائفه على احلوادث احلادثة يف
 والعذاب، والسجن، والقذف اليت حيدث يف بالد قرطبة.

الذي  الشعور باإلحباط. اإلحباط شبعة احلاجة إىل حتقيق الذات يؤثروليس م
يتعاين ابن زيدون هو أثر من احلاجاة إىل حتقيق الذات ليس مشبعة بسبب ليس 

كعصر   لسيةأندمشبعته باحلاحات األساسيات قبلها أي لتوحيد العرب يف منطقة 
الفالح بين أمية. احلاجات األساسيات قبل أن يصل إىل حاجاة حتقيق الذات قد 

شبعة احلاجة الفسيولوجية إلبن زيدون تؤثر على الشعور خبيبة شرحت مثل ليس م
عبدوس  وابن األمل ألنه يدخل إىل السجن بسبب الفنت والدهاء الذي جعل عائشة

غريته يف حبه مع والدة ومقامه العايل يف حكم ابن جهور حىت أنه وأصحابه بسبب 
األمن واآلمن  إىل تعين احلاجاة الفسيولوجية ليس مشبعة يف السجن، وليس مشبعة

تؤثر على الشعور بالفزع بسبب هروبه من السجن الذي خياف على قبضه من شرطة 
حكم ابن جهور والتهديد من عائشة بنت غالب، وليس مشبعة إىل احلب واإلنتماء 
تؤثر على الشعور الضعف والعجز بسبب شوقه إىل حبه والدة األحبة والشعور 

                                                                 

 نفس املرجع. 134 



54 
 

ر شقية، وليس مشبعة احلاجاة إىل تقدير الذات تؤثباإلضاعة بسبب وفاة نائلة الدم
على الشعور باليأس بسبب ليس بثقته وتقديره من حكم أبو الوليد ابن جهور حىت 

 ييئس بفراره من بالد قرطبة إىل بالد إشبيلية.

بسبب كذلك، إذا كان ابن زيدون يف إشبيلية تراجع طموحه لتوحيد العرب 
وصور  د.بين أمية يف بالد إشبيلية يف حكم املعتضكعصر الفالح   أندلسيةيف منطقة 

 تراجعه على طموحه يف اقتباس كما يلي:

لكل هذا أىب ابن زيدون أن يعرض على املعتضد أمنيته اليت القى يف سبيلها عذاب "
اهلون وآالم احلبس والتشريد. أىب أن يدعوه إىل توحيد دويالت العرب باألندلس ألنه 

ف يف يف موضع الندى، ومتكربا صلفا ال يدين إال بسياسة العنرأى فيه جبارا يضع الس
واجلربوت، لذلك كتم سره يف صدره، ومل يومئ به ألحد ال يف صراحة وال يف تلويح. 

 331."...ومل يكن له من سلوى يف غربته إال يف حممد بن عباد ويل عهد اململكة

الشعور باإلحباط ابن زيدون لرتاجع طموحه يف توحيد العرب يف منطقة 
كعصر الفالح بين أمية بسبب خواطره على الشعور باألمراض النفسيات   أندلسية

واإلضطرابات مثل خيبة األمل، والفزع، والضعفية، واليأس كما تعاين إلبن زيدون. 
رتاجع ابن . ولذلك يسيةأندلوكذلك خيطر على توقيع الفوضى واحلرب يف منطقة 

زيدون لتحقيق ذاته بتفضل اختفاء واستتار طموحه يف قلبه. واملتبق هو الشعور 
بإحباطه وسقوطه على إضاعة حتقيق ذاته الذي هلك بقسوة وخيبة اجليل والزمان، 

 .أندلسيةوخافت أنوار الرجاء إىل عصر الفالح يف 
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 الرابع الباب

 اإلختتام

 .الخالصة -أ

"هاتف  شخص الرئيسي يف روايةلل عن حتليل األحوال النفسيةومن نتائج البحث 
 لي:ية أبراهام ماسلو فيحصل اخلالصة كما تمن األندلس لعلي اجلارم بنظر 

احلاجة البشرية اليت حتتاج إلبن زيدون وهي احلاجة الفسيولوجية حينما يف السجن،  (3
واحلاجة إىل األمن واآلمن إذا كان هروبه من السجن، واحلاجة إىل احلب واإلنتماء 
إذا كان خيتار لوجود طموحه إىل إشبيلية وترك حبه والدة األحبة، واحلاجة إىل تقدير 

قيق واحلاجة إىل حت، الذات من حكم أيب الوليدقة وتقدير الذات إذا كان ال ميلك الث
 تراجع نيته لتحقيق طموحه.الذات حينما 

اإلقدام الذي تعاين ابن زيدون حينما يوجد -الصراع النفسي هو األول اإلقدام (0
الدافعني اإلجيابيني يعين لبقائه على جانب حبه والدة وإلرادته لتحقيق طموحه. 

ام حينما يوجد الدافعني السلبيني من عائشة بنت غالب اإلحج-والثاين اإلحجام
لبقاء حبها أو ترك حبها. والثالث اإلقدام اإلحجام حينما يوجد الدافع اإلجيايب 
واآلخر السليب التعارضان حينما حيصل املكان العايل يف يد حكم ابن جهور وحيصل 

 أيضا حينماة، و ابن عبدوس وعائش حبه من والدة حيت ينشئ الدافع السليب لغرية
خيتار الدافع اإلجيايب حينما هروبه من السجن ليحصل احلرة حىت ينشئ الدافع 

الدافع  ميلك ن جهور بسبب هروبه، وأيضا حينماالسليب حينما يطلب حكم اب
اإلجيايب لتحقيق طموحه الذي ميلك الدافع السليب هو يقع الفوضى واحلرب يف 

 املاضي. وخوفه على حدث اإلضطراب يف أندلسية
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آثره هو الشعور خبيبة األمل بسبب ليس مشبعة احلاجة الفسيولوجية، والثاين  كان (3
الشعور بالفزع بسبب ليس مشبعة احلاجة إىل األمن واآلمن، والثالث الشعور 
بالضعفية بسبب ليس مشبعة احلاجة إىل احلب واإلنتماء، والرابع الشعور باليأس 

 الذات، واحلامس الشعور باإلحباط بسبب بسبب ليس مشبعة احلاجة إىل تقدير
 ليس مشبعة احلاجة إىل حتقيق الذات.

 اإلقتراحات. -ب

 :لزم عليه أن يقدم اإلقرتاحاتيومن نتائج البحث الذي قد شرح ذكره، 

ينبغي لطالب قسم اللغة العربية وأدهبا أن يدرسون عن دراسة نفسية األدبية أو كل  (3
نفسية يعرفون أحوال النفسية للشخص ألن علم الما يتعلق ببحث علم النفسية لكي 

ي جيعلون فيها لك حوال النفسية للشخص مث أخذ العربةهي دراسة اليت تدرس عن أ
 اإلنسان الصحة النفسية.

ر ال حمدود يف تصويالبحث إىل رواية "هاتف من األندلس" لعلي اجلارم ما ز كان  (0
هذه  قرتح إىل البحث التايل يفأحوال النفسية إىل شخصية واحد هو ابن زيدون. ا

الرواية أن يبحث على كل شخصية فيها باستخدام نظرية سيكولوجية األدبية أبراهام 
 ماسلو. 

أن هذه الرواية ال يزال أن حيتفل اإلمكانية املشكالت املتنوعة اليت مهتم أن يبحث،  (3
تماعي جأن البحث التايل أن يبحث من نظرية خمتلفة مثل نظرية اإل اقرتح فلذلك

 األديب، والبنيوية األدبية، والبحث اآلخر الذي يناسب هبذا البحث.
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