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Kibriyaaun Mahzumatun” Li Muhammad Al-khair Hamid (Dirasah psikologi 
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mahzumatun” karya Muhammad Al-khair Hamid. Adapun metode yang 
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الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث . أ
مييلإىلاحلدوثيفالقلبصراعالنفسيهوصراعخيتربهالبشرأنفسهمو

للبشروالعقل ميكن ال يومية سلوكية مشكلة هو الصراع البشرية. النفس يف
،واليتحتددارتباطالبشرابلبشراآلخرين.هذاجتنبها.البشرخملوقاتاجتماعية

الصراع كلإنسانلديهمشاعروقيمعادةهواملكانالذيحيدثفيه ،ألن
،وهوأيًضاوزمانأيمكانحيدثالصراعالنفسييفو1ورؤيةورسالةخمتلفة.

لكونالصراع2.لناسعندالتعاملمعأشخاصآخرينيواجههمعظما ونظرا
الضروري من وأصبح أسبابه، وتعقدت انواعه، تعددت فقد الوجود، حتمي

 3تطويراسرتاتيجياتإدارته،مبايتالءممعمعطياتالعصر.
"درامي"يشريإىلأنالصراعالنفسيهوشيءWarren,  و Wellekيشرح

إجراءمضاد. يعينضمًنا مما الصراعالنفسي4قتالبنيقوتنيمتوازنتني، ينشأ
أو احتمالني بني خيتار أو بدائل الشخص يواجه عندما خاصة الفرد، داخل

                                                                   
"،القاهرة:إدارة السلوك التنظيمي، نظرة معاصرة لسلوك الناس يف العمل“،امحدسيدمصطفي1

 37ص.،2005،دارالفكرالعريب
272ص.،2005،اإلسكندرية:الداراجلاحمية،"إدارة الذات"،امحدماهر 2

اسرتاتيجية مقرتحة إلدارة الصراع بني مديري مدارس التعليم العام "،سعودسعيدمسفرالسلمي3
رة،كليةالبنات،جامعةعني("،رسالةدكتوراهغريمنشوواملشرفني الرتبويني مبحافظة حربة )دراسة ميدانية

 37ص.،2004،مشس
4
 Wellek, (dkk), “Teori Kesusastraan”, Jakarta: PT. Gramedia, 1992, hal. 235 
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عدةاحتماالتحتتويعلىدوافعأواألسباب.السببالذيحيركأفعالاملرء
وثيًقابنفسيةالشخصالنفأوأساسأفكارهيرتبطالصراع الصراع.سيارتباطًا

كنتسميتهاالقلبأوالروحشخصيةيفقصةأومتدثيفالنفسيهوصراعحت
البيئة مع طبيعية بيئة مع رمبا خارجها، بشيء شخصية بني حيدث تضاراًب

 5البشرية.
منقصةاليتتتضمنفيهاالصراعالنفسيهيقصةالقصريةحملمداخلريو

الصراعالنفسيخاصة،حيثالقصةالقصرية"كربايءمهزومة"يفوهيحامد
.يشرياملؤلفإىلأنالشخصيةالرئيسيةهياليتتواجهفيهالشخصيةالرئيسية
الصع من شرحالعديد كما حياته. يف واملعاانة انحموابت حامد اخلري مد
رئيسية شخصية أجربه العملالذي على واختاروالده رفض لكنه متسواًل

،وهومجعاألمواللتحقيقآملهابلتاجارةيفمتجرصغرييفالسوقولوطريقه
ىالباحثتروكانجسدهالعاقة. الذيالصراعالنفسيصورةكثريمنةأنهناك

قصةالقصرية،واليتتوجدمنخاللالنصوصيفهذهالشخصيةرئيسيةحيدث
الواردةفيها.

القصريةهيشكلمنأشكالالعملاألديبالقصة منكشكلاخليا.ي.
وهىفنقصصيقدميتوفرجتربةعاملية.ةالقصريةصأشكالالعملاألديب،أنق

وغراب والواقعالدافع شاعوذاعشرقا واإلجيازوالتمثيلية وأتسسعلىالسهولة
التفكري. ارت6إىل مرتبطة العاملية التجربة هذه أن املؤكد ابحلياةمن وثيًقا باطًا

                                                                   
5
 Wicaksono, “Pengkajian Prosa Fiksi”, Bandar lampung: Garudhawaca, 2014, hal. 138 

133ص.،(2004،نشروالتوزيعالدارالبيضاءشركةال)، "الثوابت واملتغريات"،جبارسعيد6
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واإلنسانية.ميكنأنيكوناألدبمسألةزواجورومانسيةواتريخوسياسةودين
ملاألخيبةمشاعرتنشأاخلالفاتالداخليةعلىشكل.وتعليموماإىلذلك

احلو ومشاعر الزن ومشاعرمشاعر الصرالسعادةقلق هذه كل خيتربها. اعات
.الشخصيةالرئيسية

 يف القصة هذه عن حبث الذي من الباحثة حبثت ان اإلنرتنتبعد
(Internet)  بعرب جتد (Google)أو القصريةةحثاالبفلم القصة هذه ألن عنها.

 عام يف القصرية للقصة غا.ي نيل الكاتب مسابقة يف نشرت2010نشرت
 واإلعالم.(Sidbad)بسندابد


 لة البحثمشك . ب
البحثةالبحثالسابقةفمشكلةيفىفخلالباحثةهتاوبناءعلىماذكر

هيتتعيشالصراعالنفسيالماصورةي:"الىتستحاولالبحثىفهذهالرسالةه
؟قصرية"كربايءمهزومة"حملمداخلريحامدالشخصيةالرئيسيةيفقصة

 
 غرض البحث  . ج

الصراعالنفسيصورةالبحثيفهذهالرسالةهومعرفةأماالغرضمن
ا قصة يف الرئيسية الشخصية تعيشه اخلريلذي حملمد مهزومة" "كربايء قصرية

حامدمنخاللدراسةسيكولوجيةاألدب.
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 د. معاىن املصطلحات
الباحثة تريد هذهشرحتأن موضوع يف املوجدة املصطلحات معاين

 :الرسالةكماتلي
 صراع .1

 الالتيين الفعل من الصراع البعض.configere"أييت بعضنا ضرب يعين ."
الصراعهوصراعتقومبهأطرافخمتلفةللحصولعلىأشياءاندرةمثلالقيم

ذلكواملك إىل وما والسلطة والسلطة الانة أولئك هدف يكون حيث ذين،
األرابح جين فقط ليس إيقاتلون أيًضا ولكن من، أو خضاع ابلقوة افسيهم

سلبيادائمابلإنهميكنانيكونصحياعندماتتمالصراعاليكون .التهديد
7.إدارتهبكفاءةوفعالية

 
 الصراعالنفسي .2

الصراعالنفسيهوشجارأونزاعأوحتدي.يفاألدب،يتمتفسريالصراع
صراع قوتني، بني صراع أي دراما، أو خيالية قصة يف توتر أنه على النفسي
النفسيشخصيةواحدة،صراعبنيشخصيتنيوماإىلذلك.الصراعهوصراع

نفسحبيثتؤثرلضبطالانتجعنوجودفكرتنيأوأكثر،أوالرغباتاملتضاربة
السلوك كليهما.على أو أحدمها إزعاج يتم حبيث األخرى اإلجراءات مع

                                                                   
عمان:"، اسرتاتيجيات إدارة الصراع املدرسيحسني،سالمةعبدالعظيمحسني،"طهعبدالعظيم7

 38،ص.2007دارالفكر،
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,ينصعلىأنمفهومالصراعهوحالةظهوراثننيأوIrwantoبشكلمتبادل
8أكثرمناالحتياجاتيفنفسالوقت.

 
 قصةقصرية .3

كلمة)قصص(هيصيغةمجعلكلمة)قصة(.أتيتالكلمةمنفعل فإن
القصصهوفنمنفنوناألدبالغرضمنهالرتويحعنالنفسيقص.-قص

ابحلكمة للخلق وهتذيب للعقل تثقيف من حيتويه وما هلو، من يتضمنه مبا
9واملوعظةاحلسنة.

ليستالقصةالقصريةجمردقصةتقعيفصفحاتقالئل،بلهيلونمن
هخصائصومميزاتيفأواخرالقرنالتاسععشر،ولألواناألدباحلديثظهر

شكليةمعينة.وقبلالقرنالتاسععشرشهداتريخاألدبالغربيةعدةحماوالت
احلجمالمن منانحية قصرية كانتقصصا ولكنها القصرية، القصة لكتابة

10انحيةالشكل.

 
 

                                                                   
8
 Irwanto, “Psikologi Umum”, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, (1997), hal.  207 

مكتبةلبنان",)بريوت:معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب,"آخرونكاملاملهندسو 9
 292(,ص.1984ساحةريلضالصلح،

 291جع,ص.نفساملر 10
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 سيكولوجيةاألدبة .4
مبعين logosمبعينالنفسو psycheخاءمنلغةيواننكلمةسيكولوجية

علمالسيكولوجيةاألدبيةهياستعراضلألعمالاألدبيةاليتيعتقداهناالعلم.
إنعلمالنفسهوعلمالسلوك،ويفهذهاحلالةتعقسالعمليةونشاطنفسي.

كالمهاودراسةسيكولوجيةيرتبطابلسلوكالبشري. األدبةهلماعالقةوظيفية،
والفرقهوأناألعراضالنفسيةاملوجودةيفمفيدلدراسةاحلالةالعقليةللناس،

بشر هم النفس علم يف بينما اخليا.ي، لإلنسان نفسية أعراض هي األدب
حتليل املمكن من سيكون الشخصيات، على الرتكيز خالل من حقيقيون.

11.قدتتعارضمعالنظريةالنفسيةصراعاتالباتيكاليت


 الدراسة السابقةه. 
بعدأنحاولتالباحثةأنتطلباملعلوماتاملتعلقةابلبحثعنهذهبقدر

وطالبجامعةوويكيبيداي،إلنرتنتأوبعربااالقصةالقصرية،إمامنحالل
كليةاآلدابوالعلوماإلنسانية،مليبحثهااحدعنالصراعالنفسييف الرانريي،

م حامد اخلري حملمد مهزومة" "كربايء القصرية قبل.القصة اآلخرونن ولكن
كماصراعالنفسيعنيبحثون ومنهم األخري, الرواية او القصرية يفالقصة

 يلي:

                                                                   
11

 Ratna, Nyoman Kutha, “Kajian Puitika Bahasa, Sastra, Dan Budaya”, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, (2009), hal. 350 
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"احببتكاكثرالصراعالداخليللشخصيةالرئيسيةيفالروايةجوتريرينسورااي .1
 اإلسالمية الرانريي جامعة يف طالبة هللا." عبد ينبغي,ألثري دارمما احلكومية,

 بند 2021اتشيه,السالم الدراسة. هذه أن عليها احلصول مت اليت النتائج
 الصراعالداخليالذيتعيشهالشخصيةالرئيسيةيفهذهالروايةأشكالتوضح

والتصميم،،ومشاعرالصدقمشاعرغضب،ومشاعرالقلقواخلوفصورة يف
املفرط التوتر وومشاعر احلزن ومشاعر الشوق. ، سيكولوجيشعور بنظرية

 12.عنداندرسواراعنددبيةاأل
ستيانينجاتنيتالصراعالباطينللشخصالرئيسييفرواية"محامةسالم" .2 ليندا

 جامعة يف طالبة الكيالين. احلكوميةلنجيب اإلسالمية إبراهيم مالك موالان
هناكمخسةأنواعمنالصراع(1).النتائجاليتمتاحلصولهي:2020،ماالنج

 ماسلو.)الداخليحسبنظرية التحليل،وجد2احلاجاتأبراهام (يفعملية
الباحثونالعديدمناالحتياجاتاألساسيةاليتيعاينمنهاالشخصيةالرئيسية،

 13عبدالودود.بنظريةسيكولوجيةأدبيةعندأبرهمماسلو.
إثناأراناحلقالصراعالباطينللشخصالرئيسييفرواية"أشواك"لسيدقطب. .3

ج يف طالبة امعة ماالنج، احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك .2017موالان
احلصول مت اليت أشواكالنتائج رواية يف الرئسية لشخصية الباطن الصراع أن

                                                                   
، ")سيكولوجي األديبدراسة علم ("احببتك اكثر مما ينبغي,ألثري عبد هللا ،جوتريرينسورااي 12

.2021،دارالسالمبنداتشيه،معةالرانريياإلسالميةاحلكوميةجا
جامعة،"لنجيب الكيالين الصراع الباطين للشخص الرئيسي يف رواية محامة سالم"،لينداستيانينجاتنيت  13

.2020موالانمالكإبراهيماإلسالميةاحلكوميةماالنج،



8 
 

 
 

لسيدقطبهوأربع:الرجاءاليناسبمعالواقع،أماالعواملالصراعالباطن،
بنظريةسيكولوجيةاملسألة.اخلالفبنياخلياراليناسبابلواقع،مترتديفيقبل

 14أدبيةعندأبرهمماسلو.
ستكتبها وما السابقة الدراسات بني واإلختالف اإلتفاق وجوه وأما

 لباحثةتركز،لكناعنالصراعالنفسيوهواملوضوعكانهلمنفسالباحثةهي
 نظريةعندسيجمونفريود.جمال،أنالباحثةختصصيفالدراسةخمتلفاعنهم

 
 منهج البحثو. 

كتاب يف الباحثة تستخدمه الذي البحث منهج فهوأما الرسالة هذه ة
التحليلي الوصفي مناملنهج الدراسة قيد املشكالت حلل إجراء أبنه يُعرَّف .

خاللوصفحالةموضوعالبحث)يفهذهاحلالةالصراعالنفسيللشخصية
 حملمد مهزومة" "كربايء القصرية القصة يف إىلالرئيسية استناًدا حامد(. اخلري

ترتبط اليت املفاهيم لوصف يستخدم الكيفي هي. كما أو املوجودة العناصر
15ببعضهاالبعض.

بطريقةالبحثاملكتيبحيثأنتطالعالباحثةواماطريقةالبحثهي
علىالكتبوالدورايتواملقاالتوالشبكةالدوليةللمعلوماتاليتتتعلقهبذه

الرسالة.

                                                                   
جامعةموالان،"الصراع الباطين للشخص الرئيسي يف رواية أشواك لسيد قطب",إثناأراناحلق  14

 .2017ماالنج،،مالكإبراهيماإلسالميةاحلكومية
15

 Jurnal Pendidikan Dan Sastra Indonesia, Volume 2, Nomor 2, (Maret 2019), hal. 231 
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 الباب الثاين
 ترمجة حممد اخلري حامد

 حياته ونشأته . أ
يف حممداخلريحامدعبدالعزيز،ولديفقرية)ماغاشي( امسهالكاملهو

16،وهومتزوجولهثالثةأوالدولدوبنتان.1977يونيو30مشالالسودان،يف
تتكونعائلتهمنمخسةأشقاءوثالثةأشقاءوشقيقتنيوهوالطفلاألوسطأو

كاتبوكاتبوصحايفسوداين.الطفلالثالث. العزيز حممداخلريمحيدعبد
درس كما جامعته. يف الدرجات أبعلى وخترج واالجتماع االقتصاد يف خترج

 الصحف.التأمنييفجامعةنيالن،وهوصحفيوكاتبعموديفعددمن
وعاشمابنيمدينةاخلرطوموالريفابلواليةالشماليةابلسودان.عاشحممد
اجلريحامدبدايةطفولتهابخلرطوم،وانتقلاألسرةبعدوفاةوالده.وكانتوالدته

وربتهخبالتهمثأصبحتزوجة قدتوفيتايضاقبلذلكوهويفعمرالثالثة
ألبيهبعدوفاةأمه.

كانيفاحلاديةعشرمنعمرهانتقلإىلمسقطرأسهمرةأخرى، عندما
ومليسافر. فرجعواوعاشوايفالريفأياخلرطوما.يماغاشيبشما.يالسودان

حيثدخلاجلامعةودرسيفجامعةاخلرطوم.18 إىلأيمكانحىتبلغسن

                                                                   
نيلغا.يللقصةالقصرية،املركزالثاين:،)مسابقةالكاتب"لعنة الساعة التاسعة،حممداخلريحامد 16

 20ص.,2010 سوداين(،
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رسيةيفاالقتصادوالعلوماالجتماعيةوخاللدراستهأييفالكليةاملد
بعدالتخرجمناجلامعة اجلامعيةسيعودإىلقريتهلقضاءاإلجازة.ومن

 حامد2003عام اخلري حممد ابلكامل. اخلرطوم إىل األسرة عادت ،
جمال يف وختصصت واالجتماعية االقتصادية الدراسات بكلية درست

واإلحصل القياسي وميارساالقتصاد الصحافة يف يعمل االجتماعي. ء
كتابةعمود،وحيملشهادةيفالصحافةاملهنية،ويقدموحيضرالعديد

 منالربامجاإلذاعية.
 

 ثقافة ومؤلفاته . ب
 مؤلفاته .1

كثريةيفجمالاألديب كاتبمشهورولهمؤلفات حممداخلريحامدهو
كالروايةوالقصصوالسياسة،كمايلي:

 القصص .1.1
- لعنة )قصص( التاسعة عن2013الساعة تبحث الكتابة هذه .

حكاية .منها آخر عامل إىل حتملنا اليت القصرية القصص من جمموعة
مجيلوخمتلف.لقدرسماملؤلفالشخصياتبشكلجيدللغاية.يوجد
يفهذاالكتابجمموعاتعديدةمنالقصصاألخرى،إحديجمموعة

قصصبعنوان"كربايءمهزومة".
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وا- )قصص( الشيطان القصة2014بتسم عن تبحث الكتابة هذه
حبوافمدهشة،ويزينهابفنترفيهي،وكذلكالقصةالفريدةواملعقدةاليت
حبيث عالية، للقراء.يتدربالكاتبابحرتافية جاذبية أكثر جتعلالقراء

جيعلالقراءأكثراهتماما.
السياية.1.2

.هذهالكتابةتبحث2018اسي(إسرائيلوالقرناإلفريقي)كتابسي-
كيفحتقق كيفأنطبيعةبينإسرائيليفالقرناألفريقيتناقش عن

 املخططيف الوجود هذا وآاثر ومظاهروجودها ، كلإسرائيلرغباهتا
األفريقي. القرن دول من والقرندولة "إسرائيل كتابه يف املؤلف يؤكد

كلرغباتهمنخاللاألفريقي"أنمصاحلإسرائيليفإفريقياهي حتقيق
السياسةواالقتصاد.

مستقبلاملنطقةالعربيةبعدالربيعالعريب)كتابسياسيواسرتاتيجي( -
هذهالكتابةتبحثعناألحداثالسياسيةيفاملنطقةالعربية،2018

يسمىابلربيع ويستعرضاملشهدالسياسيالعريبأبكملهقبلوأثناءما
ت إىل ويسعى عليهالعريب. ستبدو ملا واستشرافية إسرتاتيجية رؤية قدمي

املنطقةالعربيةيفالسنواتالقادمة.
 الرواية .1.3

- )رواية( األابلسة الباحث2019دائرة عن تبحث الكتابة هذه
الذييريدانحيملنااىلدنياواتعامرةابلزهدواالحتفاءابجلمال
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اىلسوحاالستبصا الغفلة عمنوهاد يفاالهداء،وانتزاعنا رورمبا
والفضل واملعروف الود حفظ وهي مندثرة تكاد لفضيلة يشري

.ألخرينيفزمناصبحاجلحودقاعدةل
الشعر .1.4

هذهالكتابةتبحثعن2014تراتيلعلىرصيفالشجن)شعر(- 
فاتته جيل أذهان يف عالقة تزال ال مواضيع حول للجمهور كتاب

 باحلياةوظالماملستقبل.مساراتاألحالموالتطلعات،وسطصخ
 
.جائزته:2

 ومنغرياعمالهاألدبيةاملذكورةفحصلهاجلوائزكماتلي:
عنرواية2019جائزةالطيبصاحللإلبداعالروائي،اخلرطوم،عام .2.1

 .""دائرةاألابلسة
جائزةمركزالفكراالسرتاتيجيألفضلالباحثنيالعربالشبابيف .2.2

االسرتاتيجية، والدراسات الدولية والعالقات السياسية العلوم جمال
لبنان،-عنحبث"مستقبلاملنطقةالعربيةبعدالربيعالعريب"،بريوت

 م.2018
للقصة .2.3 غا.ي نبيل الكاتب )جائزة السوداين، القصة اندي جائزة

 .2010صرية(،اخلرطوم،الق



13 
 

 
 

أخبار .2.4 اخلرطوم،صحيفة للكتابالسودانينيالشباب، القصة جائزة
 .م2002اليومالسودانية

 .م2007جائزةالقصيدةالوطنيةعليمستوىالشعراءالشباب .2.5
 .م2005جائزةالشعرعلىمستوىجامعاتواليةاخلرطوم .2.6
مستوى .2.7 على يف نلتها عديدة أخرى جوائز مع اجلامعاتوهناك

17السودانية،واجلامعةوالكليةواملناشطالثقافية.

                                                                   
12يفالتاريخfbلخالمنلهاتصبطريقةهذهاملعلوماتوجدهتاالباحثةمنصاحبةالقصةمباشرة 17

.30،17،يفالساعة2022منمايو



 
 

14 

 الباب الثالث
اإلطار النظري

كربايءمهزومةسابقا كماشرحتالباحثةأنموضوعاهلذهالرسالةهي
النظرية هي املوضوع هبذ املتعلقة النظرية أن الباحثة قرأ حامد، اخلري حملمد

 فرود. سيكولوجيةعندسجموند
 مفهوم سيكولوجية أدبية  . أ

النفسية بسياقات درس الذي علم هو األدبية ألنسيكولوجي وذلك ،
هي النفسيهوالنفساإلنسانية علم والفنون. العلوم اليتحتتضنمجيع رحم

لشخصشرحتكويناألعمالاألدبيةيفشكلالفنوكشفالعواملاليتجتعلا
 األدبمبدًعا. دراسة نوع من إحدى هو األدب لقراءةسيكولوجية

وتفسريأعمالاألدب.علمالنفسهوالعلمالذييدرسسلوكاإلنسانأبوسع
يشتم حبيث الطبيعيةلالسلوك، البيئة مع تفاعله يف اإلنسان كل

18واإلجتماعية.

 أن مندروب الداخل،وعند من اإلنسان حول األديب النفس علم يدور
ابإلضافةإىلأناملفهوماإلنساينللروحمنعلمالنفساألديب،والذيالحيدث

                                                                   
)سورية:داراحلوار،"علم النفسي التحليل هناد خياطة )املرتجيم( الالذقنييونجكارلغوستاف،" 18

252،ص.1997للنشروالتوزيع(،
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البيئية والعوامل به، احمليطني األشخاص بسبب حيدث بل املاضي، مع فقط
19وغريها.الغرضمنعلمالنفسهوفهماجلوانبالنفسيةلإلنسان.

إبداع أهنا على األعمال إىل تنظر أدبية دراسة هو النفس نفسي.علم
واألد النفس علم يدرس عمله. يف والنية والذوق اإلبداع املؤلف بيستخدم

وظيفًيااحلالة،بينمايدرسعلمالنفسواألدببشكلغريمباشراحلياةالبشرية
،والفرقهوأناألعراضيفعلمالنفسحقيقية،بينمااألدبالعقليةلآلخرين

 20خيا.ي.

يدرسالسلوكالبشرييفالتفاعلمعسيكولوجيأدبيةهوالعلمالذي
.علمنفساألدبهوحبث21الطبيعةوالبيئةومعالكائناتاالجتماعيةاألخرى

علم نفسها. النفس علم نظرية ابستخدام أديب، عمل لوصف يستخدم أديب
النفساألديبهواملعلوماتاملتعلقةابلبشر،األفرادواجملتمععلىحدسواءيف

كتابة.ال كاتبالقصةأوشخصيةالقصةمكتوبشكل نقطةاملهمةهيأن
وملاذا وخصائصهم وصفاهتم سلوكهم يصفون أو يصفون وكيف البشر، عن

                                                                   
19

 Minderop, albertine, “Psikologi Sastra,Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh 

Kasus”, (Jakarta: yayasan pustaka obor Indonesia, 2010), hlm 59. 
20

 Endraswara, S,” Metodologi Penelitian Sastra Epistemologi, Model, Teori, dan 

Aplikasi”, (Yogyakarta: Caps, 2003), hlm 71. 
-26.صه(،1426"،)رايض:دارالزهراء،أصول علم النفس احلديثفرجعبدالقادرطه،" 21

25
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يفعلونذلك.يفأدبالقصص،الميكنناأنننسىماقدمهشكسبريوماهي
 22.الدقيقةيفتفسريالروحالبشريةاألمور

كنشاطمنيرى علمالنفساألديبهودراسةاألدب .املؤلفروح العمل
التجربة جمهزةنفسية.تنبؤ يفالنصو التقاطأعراضالروح،مثمعاجلتها سوف

احلياتية والتجربة تلقائيًا اخلاصة عرضه سيتم املؤلف نص حول يف ختيلي
يستخدمعلىنطاقواسعمنقبلاملؤلف األساس،الدراساتالنفسيةلديها

 املؤلفمليفعلذلكعمدا يفبعضاألحيانمنقبل،ولكن منذذلكاحلني
 23.بشكلصارخ تؤديإىلظهورأعراضنفسية

النفس، علم عن األدب األدب خيتلف فهمنا كما ابلعامل ألننا تتعلق
املصنف اخليا.ي، الدرامي الشعر النفس مقال علم يشري بينما الفن،  يف

علىالرغممنأنعقليا. حولالسلوكالبشريوالعمليات للدراساتالعلمية
 عناإلنسانواحلياةاالبتعاد نقطةالتقاءأوالتشابهعلىحدسواء كالمهالديه

عنه حتدث لألحداث. منخرط كمصدر النفس علم أن الواضح من البشر،
الميكنفصلالبشرعنجوانب علمالنفسيدرسالسلوك بشكلوثيق،ألن

 24.سلوك الذيلفهاو احلياة

                                                                   
")بريوت:املكتبةالتجاريللطباعةوالنشراملفيد يف األدب العريبجوزيفاهلاشمواصحابه،"22

 13-14.(،ص1968والتوزيع،:
")بريوت:دارالنهضةالعربية،دونالسنة(،مقدمة يف علم النفس العامعبدالسالمعبدالغفار،" 23

 23-24.ص
24،ص.نفساملرجع 24
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للشخصال املرضنفسي اآلخرين. ومع الفردية النزاعات بسبب ينشأ
العقليهومرضحيددهاجملتمعوكذلكنفسه،وخيلقمشاكللنفسهممايؤدي

واجلنون. والغضب اخلوف مثل خمتلفة مشاعر ظهور تكون25إىل أن ميكن
آابؤان كيفيعاملنا أي العقليةانمجةعنعواملعائلية، أو األمراضالنفسية

 وكيفنشعروإخوتنا وكراهية وخدامنا، حًبا فيهم هلجند ومشاعرانجتاههم،
أوحىتاخلوفوالغضبوالتوترالذيميكنأنيتسبب ورعايةوهجرًاوصفاًء؟

نفسي. مبرض الشخص إصابة والعائالت يف الصحية اجملتمعات يف فقط
26السليمةسيعيشالناسحياةصحية.


 نظرية السيكولوجية لسيجمون فريود .ب

كانطبيًبامنساواًيمنأصلا مسهالكاملهوسيجيسموندشلوموفرويد،
ولد النفسي. التحليل ملخص أبرزها الكتب، من جمموعة لديه يهودي.

كان1939سبتمرب23وتويفالحًقايف1856مايو6سيغموندفرويديف
ةمؤسسمدرسةالتحليلالنفسييفجمالعلمالنفس.وفًقالفرويد،فإنحيا

الروحهلاثالثةمستوايتمنالوعي،وهي:اهلوي،واألان،واألانالعليا.واألكثر
شهرةهووجودالعقلالباطنالذييتحكميفمعظمالسلوك.فرويدشخصية
ابرزةمرتبطةآبرائهيفجمالعلمالنفس.يتماستخدامالعديدمناملصطلحات

                                                                   
24.,ص2012هنداويللتعليموالثقافة:"،دراسات سيكولوجيةسالمةموسي" 25
 32.جع،صنفساملر 26



18 
 

 
 

كانسيغموندفرويدمنقبلاجلمهور،علىسبيلاملثالاهلوواأل انواألانالعليا.
تفسري لتقدمي النظرية هذه تستخدم النفسي. التحليل لنظرية مؤسس أول
علىصفاتهالنفسية.يُطلقعلىالتحليلالنفسي منهجيلشخصيةالفردبناًء
فقط ليست املعطاة اإلضاءة أن هو والسبب العميق. النفس علم اسم أيًضا

اخل من املرئية الفردالشخصية داخل املوجودة الشخصية أيًضا ولكن ارج،
 27الالواعي.

يفاألساس،تعاينالنساءمنمشاكلنفسيةأكثرمنالرجال.ألناملرأة 
فيها فتنشأ قلبها يف منها أجزاء وتدفن هبا متر مشكلة كل ختفي ما كثريا

ولقدحدثتناقصصالتحليلعواطفنفسيةفتؤديالطريقإىلمرضخطري.
 28.جلاألمراضالعصبيةمردهااجلنسالنفسيأبن

النفس  علم بني العالقة درست اليت الشخصيات احد فرويد كان
يعتمد النفسواألدب. مزيجمنعلم نتيجة النفساألديبهو علم واألدب.
نظرية وخاصة لفرويد، النفسي التحليل على األديب النفس علم يف التحليل

 علم يستخدمه اليتالشخصية. النفساألديبالكتشافاالضطراابتالنفسية
تعاينمنهاالشخصيةالرئيسيةيفالعملاألديب.قسمفرويدحالةالنفسالبشرية
هذا ينقسم والالوعي. الوعي هي أجزائه مستوايت. ثالثة من قسمني إىل
اإلدراكإىلمستويني،ومهاالوعيوماقبلالوعي.بينمايصبحالالوعيمستواه

اخلاص.صرحفرويدأنالعقلالباطنهواجلزءاألكربمنالعقل.العقلالباطن
                                                                   

.17-19(،ص2008بريوت:دارالشروق،)،"كتاب الكبت حتليل نفسي"،سيجموندفرويد 27
 18-19،ص.نفساملرجع 28
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أو الذكرايت أو الغريزة أو الشهوة مثل املعقدة األفكار لتخزين مكان هو
مصدر هو لفرويد ابلنسبة الباطن العقل الصدمة. نتيجة تنشأ اليت العواطف

29حتفيزللرغباتالفرديةاليتيسهلاإلبداع.
ةشخصيةالتحليلالنفسييفحماولةلفهمنظامالشخصيةالبشرية،نظري

الصراع البعض. بعضنا مع التوتر وخيلق مرتابط شخصية منوذج فرويد طور
هذه تصبح للفرد. النفسية الطاقة خيلق الثالثة الشخصية ألنظمة األساسي

ه الثالثة األنظمة الرضا. تتطلب فردية غريزية حاجة األساسية اهلوالطاقة ي
واألانواألانالعلياعلىالرغممنأنهذهاألنظمةالثالثةهلاخصائصومبادئ

يعمل فريًقا متثل أهنا إال خمتلفة، وخصائص ووظائف علىعمل للتأثري مًعا
كل.صراعاتبنيةالشخصية،أيالصراعاتاليتتنشأمنمشاالسلوكالبشري

أيفشكلصراعاتنفسية،واضطراابتاليتتنشألعلياهلوية،واألان،واألانال
 30سلوكية،وحىتحاالتنفسيةأكثرشدة،ممايؤديإىلصعوابتيفالقصة.

طوره  الذي النفسي التحليل على كبري بشكل النفسي النهج يعتمد
الرجليتحكميفالغالببطبيعته أنهذا دراساتخمتلفة، بعدإجراء فرويد.

يفالبشرمماجيعلالبشردائًمايفحالةواألانالعلياالداخلية.هناكاهلوواألان
 حربداخلأنفسهممثلالقلقوماإىلذلك.متيزنظريةبريودالشخصيةإىل

.،وهياهلوواألانواألانالعلياالثالثة


                                                                   
 29-30(،ص.1947"،)بريوت:لبنان,عقلي وعقلكسالمةموسي،" 29

30
 Alex Sobur, “Psikologi Umum”, (Jakarta Pusat: Pustaka Setia, 2016), hlm 266-267. 
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اهلو .1
للحصولعلىالرضاحبيثميكنتسميتهمببدأاللذة،الذييسعىدائًما

ويتجنباالنز بشكلإىلاملتعة أاننية ملكأكثر فرويدأبهنا يشبه عاجدائًما.
تعسفي.

.األان2
عقالنية قرارات اختاذ على القادر القائد يشبه الشخصية، يف قائد أول هي
العقلية للوظائف مكان إعطاء هي األان مهمة فإن لذلك، شركته. لتقدم

كرئيسللوزراءيشبهفر الرئيسيةمثلالتفكريوحلاملشكالتواختاذالقرار. يود
.لديهمهامجيباستكماهلابعمليتعلقبواقعرغباتاجملتمع

.األاناألعلى3
على العليا األان هتيمن والسيئة. احلسنة القيم يعرف بضمري أشبه
القيم إىل قرارات إلختاذ العليا األان واملشاعر. املشاعر خالل من الشخصية

الكاهن مثل العليا األان والسيئة،األخالقية. احلسنة القيم دائًما يراعي الذي
 والذيجيبأنيذكرالشخصاجلشعواجلشعليكونأكثرحكمة.

كل كبرييفحدوثالصراعاتالداخليةيف هذهاهلياكلالثالثةهلاأتثري
فرد.وفقالرأيفرويدالذييقولأنالسلوكالبشريهونتيجةسلسلةمستمرة

يؤديإىلظهورصراعاتداخليةنتيجةالصراعمنالصراعاتالداخليةوهذ ا
اهلياكلالشخصية. الصراعالداخليهوصراعحيدثيفقلبوروحبنيهذه
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بينما ، أنفسهم مع البشر به مير الصراع من النوع هذا القصة. يف شخصية
 31الصراعاتاخلارجيةهيعكسذلك.




                                                                   
 267،ص.نفساملرجع  31



 
 

22 

 الرابعابب 

 قصرية "كربايء مهزومة" حملمد اخلري حامدالصراع النفسي يف قصة 

هذ قصةايف يف النفسي الصراع صورة حتلل أن الباحثة تريد الباب
قصرية"كربايءمهزومة"حملمداخلريحامد.وصورةالصراعالنفسيتنقسما.يال

 اقسام: اربعة األملمشاعر خيبة ومشاعر مشاع،احلزن، مشاعرسعادةالر ،
 وهيكمايلي: ومشاعرالتوترالقلق

 قصريةالقصة حلمة عن  . أ
كربايءمهزومةهومناألعمالاألدبيةحملداخلريحامد. قصةالقصرية

م.وهذهالقصةحتكيعنبرايءمهزومةحتكي2010صدرتالقصةيفعام
التسو  يف تعمل عائلته وكل مقطوعة، يده وفقري، بسيط رجل قصة ل،عن

وتضغطعليهليعملمعهميفتسوهلم،خاصةوأنيدهاملقطوعةستكونسببا
يتحملالضغوط لكنه كثرية، لتعاطفاجملتمعمعه،وستتسببيفمجعأموال
ويرفضنصيحتهم،وجيتهديفالعملالشريف،فيعمليفمعابئعزهورإىلأن

فت رمسي. صغريغري متجر لفتح يكفي املال من مبلًغا سلطاتجيمع أيت
محلة ضمن عليه علىالبلدةوتقبض وتستو.ي املقننة، غري املتاجر مصادرات

الشمس يف يقف أن يضطر النهاية الغرامةيف دفع من تعفيه مث بضاعته،
32ويتسو ل.

                                                                   
يفالتاريخfbلخالمنلهاتصبطريقةهذهاملعلوماتوجدهتاالباحثةمنصاحبةالقصةمباشرة  32

.30،17،يفالساعة2022منمايو12
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العامل دول يف واالجتماعي السياسي الواقع ظلم حالة جتسد القصة
املواطنني،بداًلعندعمهمالثالث،وجشعالسلطاتوتعديهاعلىالبسطاءمن

اخلاصة االحتياجات ذوي إىل اجملتمع وتنبه مستضعفة. من.كشرحية وتعلي
التسوُّل ظاهرة وتنتقد وتستنكر الشريف، والكسب واالجتهاد العمل .قيمة

كوهناقدمتبطلالقصةرغمقوته وتنتقدالواقعاملؤملواحملبطبقوةابلرغممن
الكربايء، مهزوم وصموده للتسو ل. النهاية يف النقد ومضطرًّا من نوع وذلك

كمرضعضالومستفحلوميئوسمنها نوع.اساخرللمجتمع.بتقدمياحلالة
33مننقدالذاتاملؤملواحملبطيفآنواحد.

و الرائعةمن من القصة شخصيةهذه يف النفسي الصراع فيها تتضمن
كثريهذهيفوالرئيسية. منالقيماألخالقيةاليتجيبعلىالقصةالقصريةأيًضا

القراءاالقتداءهبا.



 .صراع النفسي يف قصة القصرية "كربايء مهزومة"حتليل ب. 

فسيهوصراعخيتربهن،يفحلفيةالبحثانصراعالكماذكرهتاالبحثة
البشرية. النفس يف والعقل القلب يف احلدوث إىل ومييل أنفسهم البشر

 مشكلة هو للبشرالصراع ميكن ال يومية خملوقاتسلوكية البشر جتنبها.
،واليتحتددارتباطالبشرابلبشراآلخرين.هذاهواملكانالذياجتماعية

كلإنسانلديهمشاعروقيمورؤيةورسالة حيدثفيهالصراع  عادة،ألن
                                                                   

 نفس المكان   33



24 
 

 
 

ال34خمتلفة. صراع عن الباحثة تبحث البحث، هذا بنظرينويف ةفسي
 ةعندسيجمونفريود.سيكولوجياألدبي

الصراعالذييهدداألعراضالنفسيةواالضطرابالسلوكللشخصبني
ا )األان واألان، ، سلوكألعلى)اهلو( يف ابلتدخل يهدد صراع كلها الثالثة )

كلها عاينمناالضطراابتوالتدخلمننفسه.وبعدرؤيةاالضطراابتتالفرد.
 35لتحليلالصراعابلتفصيل.النفسيةاليتميرونهبا،لذلكمهم

 الرئيسيةيفهذهقصةالقصريةهولذلك،فإنالصراعالنفسيللشخصية
وهوشكلمنأشكالالصراعالذي النفساألدب. علم  أحدجوانبمن
يتعرض الذي الضغط كان منها. يعاين مشكلة بسبب متوترا املوقف جيعل

أبهله، متسوال ليكون أجربت أنه هي رئيسية لكنهشخصية منه. واستغلوها
كلدعواهتموإكراههموقررأنيعيشحياتهجبهودهيفالعمل.ألنهيعتقد رفض

 36جبانبقيوداجلسديتهالتعينأنهاليستطيعأنيكسبقوتهبنفسه.

صراعصة،فلخصتالباحثةأنهناكاربعةبعدانقرأتالباحثةهذهالق
تلي كما م :مشاعروتفصيلها األمل، السعادة،خيبة مشاعر حزن، شاعر

القلقالذيسيتمشرحهكمايلي:ومشاعر
                                                                   

"،القاهرة:إدارة السلوك التنظيمي، نظرة معاصرة لسلوك الناس يف العمل“،امحدسيدمصطفي34
 37ص.،2005،دارالفكرالعريب

(.2003:القاهرة:دارالفكرالعريب"،)يف الصحة النفسية،"لقريطي،عبداملطلبأمني 35
،)مسابقةالكاتبنيلغا.يللقصةالقصرية،املركزالثاين:"لعنة الساعة التاسعة،حممداخلريحامد 36

.2010 سوداين(،



25 
 

 
 

 اهلوى  .1
اب يتعلق الذي الصراع عن الباحثة حللت أن القصةبعد هذه يف هلو

 فوجدتالباحثةنوعافقدوهومشاعرخيبةاألملى.
 مشاعر خيبة األمل

أحدمنالصراعالنفسيالذيأييتابإلنساين. األملهو خيبة شعور
مستوى إىل ترقى ال لكنها شيًئا تريد بسبب أتيت األمل اخليبة شعور حتدث

مرفوض،37التوقعات. مقبولولكنيفالواقعحبه أملالولدأبنحبه املثال،
وهذايسببمشاعرخيبةاألمل.لذلكفإنالشعورخيبةاألملهوحيدثيف

الشخصعندماالتتماشىرغباتهمعالتوقعات.

أهدافاملوضوعةلشيءأوشخصماملةاألملهوألناألسبابخيب
تتحقق يلومشيًئاأوحيكمعلىاآلخرين.،وهلذا ويفهذهقصةيشعر38غالًبا

األمل اخليبة شعور من الرئيسة الشخصية إسعاديشعرألنه يف األمل خبيبة
عائلتهوإخوانه.عندمااقرتبتجمموعةمنالناسوطلبوابعضاملاهلللجائزة.وال
كما جائزة يفكرونشعوراحلزنالذيعاشتهودونالشعورابلذنب.وطلبوا

 ينقلوااألخبارالسعيدة.كمايفالتعبريالتا.ي:

يف أمل كل أمامي قطعت اليت اهلانمجلته .ياحلياة وجلبت مشاتةئة،
كلها،وتدرصولقد"ـ ،وإخواينيأهل عفاءمنإلاناعليك،ابفضلتحاجياتك

                                                                   
105،ص.2019بية،العدودالثالثديسمربجملةعلومالرت37

38 Jurnal Pendidikan Bahasa, Vol. 4, No. 2, Desember 2015 
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كأنهيلقيا.يخبرب"....قررة،وهيمائةألفجنيهدفعالغرامةامل قاهلاهكذا،
39أونبإسعيد.ملينتبهحلجماألسيواحلزنواإلحباطالذيانتابين....

 املقطفة هذه عن اصابتهاابلتأمل الرئيسة الشخصية ان الباحثة فرأت
منهاملاللألشخاصفهميريدأنيخيبةاألمل.وهو الذينيريدونأنيطلبوا

ويريد يرهمللجائزة. أن حزينواأيًضا أنه اتجرااجلمهور يكون ألن آبماله
انجحا.

 األمل خيبة أيضا يشعر وكذلك والديه نصح جيعندما املالالذي مع
إنتهىالكالممعهلكنوالو.سائلبطريقةال ةريداالستماعإىلنصيحيوالده

كمايفالتعبريالتا.ي: .ولده

ماقامقوابل،حيسبوهوجالسعىلرسريممز،يبذاتمساءألقلت
هنارا ا".جبمعه أحد ألمسعت يقول: الناسأل"ئمة أكمل"تسأل أن وقبل ..

حمارقلتمتعمداأالأش.أسأهلم؟عنماذاغضوب:"ابنفعالياجلملةردعل
مضيملعرفيتأبنهيعلم,لكنهيتجاهلحىتخييبأملييفاحلديث،ومناقشة

40املوضوعمعه.

                                                                   
39

،)مسابقةالكاتبنيلغا.يللقصةالقصرية،املركزالثاين:"لعنة الساعة التاسعة،حممداخلريحامد 
 19.ص,2010 سوداين(،

  
40

 20جع،ص.النفساملر 
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اصابتها الرئيسة الشخصية ان الباحثة فرأت املقطفة هذه عن ابلتأمل
وقطعحديثهعلىالفورمعيسمعنصيحةإبنهأنأبهاليريدخيبةاألمل.ألن

.محلهكسائلذيينصحه.ألنهاليريدأنيفقدابنهال

 

 األان .2
يتعلقابألانفوجدتبعدأنحللتالباحثةعنالصراعالنفسيالذي

:الباحثةنوعا،وهو

 مشاعر القلق

ا هو ذاتيةالقلق حدث الذي التوتر أو ابخلوف الشخص.لشعور يف
القلقهيشكل كحالة،وحالة .خاصةاألوقاتمنيفوقتلعاطفةاالقلق

التوترأواملشكلةأيًضا.إنتهاهذاالقلقعندمانهىاجملهدة.وسييفحالةعندما
التوتر مبشاعر داخلًيا تتميز إنسانية أو عاطفية حالة إىل القلق واخلطر.يشري

 اليت القلق االستجابةيلمتمشاعر جتعلإىل الىت كحالة تعتبري الىت احلالة
الذينيواجهونمشاعرالقلقيكونوندائًماعلىصشخاواألالشخصجمهدة.

41استعدادإلدراكخماطرالتهديداتولديهممستوىعاٍلمناليقظة.

                                                                   
التعامل مع الضغط النفسي املركزة "دراسة الغضب والقلق واسرتاجييات انيتعبدالسالمكرمي، 41

دراسة مدينة مقارنة بني  -حول االنفعال كعوامل استهدافية لالصابة ابرتفاع ضغط الدم الشرايين األساسي
،)اجلزءاألول(جويلية2،العدد.9"،جملةوحدةالبحثيفتنميةاملواردالبشرية،جملد.املرض وغري املرض

 269،ص.2018



28 
 

 
 

على القدرة لعدم فعل كرد  العقلي ابلتوتر شخصي شعور هو قلق
التغريات تكون سوف واليت سارة غري الشعور وهذا مشاكل. مع التعامل

اا يشعر القصة ويفهذه القلقلرجلنفسية. مشاعر اهلروب  ل يستطع مل ألنه
الناس منهؤالء ولكناجلائلوناآلخرونبسببقيوداجلسديته.،وإنقاذحمله

 وبضائعهم. ابهلروب يفمشغولون كتب ضاع. حلمه ألن القلق اصابه حىت
االقتبارالتاىل:

مشتأايميهكذا،حيفهاالرخاء،ويتبعهاالرضا،حىتجاءذلكاليوم
.تدافعالناس،الباعةي،وضجالسوقالكبريابلصراخ.عمتفيهالفوضالذي

ممسكا هرب الكل وقوية. غريبة صافرة ومسعت أبشيائهم, هربوا اجلائلون
ستطيعملأمتكنمناهلرب،ألنينالأملكالقوةوالأ أبشيائهوحاجياتهإالأان.
شياءمنعملي،هذهاأل.وملأهربوأانالذيمجعتاهلربمبامعيمنأشياء.

أانأبيعوأشرتي،علياملأل،أماماجلميع،مثلغرييمنورزقياحلالل.. وها
 42بقيةاحملرتمني.

أصابتها الرئيسة الشخصية ان الباحثة فرأت املقطفة هذه عن ابلتأمل
 القلق. اجمليريدألنه مع يهرب ينفثومعأن الذي الناس ملامن لكنه صافرة،

 يستطعانيهرببسببقيوداجلسديتة.
                                                                   

،)مسابقةالكاتبنيلغا.يللقصةالقصرية،املركزالثاين:""لعنة الساعة التاسعةحامد،حممداخلري 42
21.ص,2010 سوداين(،
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 األان األعلى .3

األعلى ابألان يتعلق الذي النفسي الصراع عن الباحثة حللت أن بعد
فوجدتالباحثةنوعا،وهومشاعراحلزن.

 مشاعر احلزن

الشعوراحلزنبسبباملعاانة،ولذلكتصبحاملعاانةلكتابةالعمل.عادة
كثريمناملعاانةمناحلياةاحلقيقية.تكلمعنالشعوراحلزنهناكأيخذاملؤلف

حدث.أحدهمابوبكرالقرشي:املفكريناملصطلحاتواألفكارعناحلزنعند
ابلضرورة. حتقق مل إرادة كلما ألن والندم، الضياع عند هوا43احلزن حلزن

اإلنسان، نفسية على يسيطر الذي عقلي اضطراب وهو نفسي. اضطراب
ذلك ألن ذلك. غري و األمل وخيبة والقلق  املزاجية احلالة من يبدأ والذي

44الشعورينشأمنالداخلمثيظهرعلىالوجهحبيثيؤثرعلىالسلوك.

اخلسارةاليت احلزنعاطفةتتميزمبشاعراحلرمانواخلسارةوالعجز.وعديدة
الرئيسية الشخصية يشعر قصة هذه ويف احلزن. تثري أن حزن.ميكن مشاعر

و وهو حلظة. يف وآماله أحالمه كل وإخوحيحطمت أسرته يسعد أن ته.الم
.كمايفالتعبريالتا.ي:حزانيفحياتهجعلتهتهعااناملمنةبوجتر

                                                                   
)حتق:جمديالسيد:دارالسالمللطبع" اهلم واحلزن"،أبوبكرعبدهللابنأيبالدنياالقرشي، 43

6(،ص.1991والنشروالتوزيعوالرتمجة،مصر،
سالمةعابد،"سيمياءاحلزنيفشعرسليمالنفار،"قدمتهذهالدراسةاستكماالدعاءعادل44

-2018ملطلباتاحلصولعلىدرجةاملاجسترييفاللغةالعربية)ختصصاألدبوالنقد(جامعةاألقصى,
90،ص.2019
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كادتأنتتسلقجدرانواحلزنجفوينهاربة.بكيتمن مسحتدمعة
قد أنه فأيقنت القلب غشت سحرٍية  دفقة وتسللت أكثر، ضاع،أعماقي

45واتهتأحاملهبينوجعقةيتهحاملبةعسنوات.

اصابتها الرئيسة الشخصية ان الباحثة فرأت املقطفة هذه عن ابلتأمل
ألنهإختفاحلزن. .بكاءشديدايفقلبهولكنخريمبسحدموعه.كأنهيفحزنه

ألنحتطمتكلأحالمهوآماله.

ي الرئيسة أجوالشخصية عندما ايضا احلزن شعر الناسربه من بعض أن
بعونوتيقنهللإ.يسلمويهأنيفعليريدنقوده.لكنهاليريدونمنهأنينفق

التعبريالتا.ي:يفكما،هللا

وعندما .ي: وتفضلناقيل حاجياتك، دفع صودرت من ابإلعفاء عليك
كرمي"وكبديتتحرقالغرامة،قلتيفنفسي، اجلدرانترددوكانت.أملا:"ربنا

46وتقولبذاتاخلشوع:"ونعمابهللالوكيل،ونعمابهللالوكيل."معي
الشخ ان الباحثة فرأت املقطفة هذه عن احلزن.ابلتأمل الرئيسية صية

وإجبار التهديد خالل من رغبتهم يتحقق أن يريدون الذي القاسية كالناس
كثريةولكنانمينحمالهعليهم.الشخصيةالرئيسية هولوكانيواجهمشكالت

انيستسلمإ.يهللاومنالظنعليهوتيقنبعونهللاتعاىل.حياول

                                                                   
القصرية،املركزالثاين:،)مسابقةالكاتبنيلغا.يللقصة"لعنة الساعة التاسعةحممداخلريحامد، 45

19ص.,2010 سوداين(،
22ص.نفساملرجع،46
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يفهنايةهذاالبابخلصتالباحثةنتائجالتحليلعنالصراعالنفسييف
مشاعر فيه يتضمن اهلو، وهي انواع ثالثة اىل تتلخص مهزومة. كربايء قصة

واألاناألعلىخيبةاألملي.واألان،يتضمنفيهمشاعرالسعادةومشاعرالقلق.
يتضمنفيهمشاعراحلزن.
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 ابب اخلامس

 اخلامتة 

يتعلق عما الرابع الباب حيت األول الباب من الباحثة حبثت ما بعد
 يف النفسي الصراع "بصورة القصرية مهزومةقصة كربايء حامدحملمد" اخلري

فوصلتالباحثةاآلنإىلالنتائجوالتوصيات:

 النتائج . أ
كلصورةالصراعالنفسي ونتائجاليتوجدهتاالباحثةيفهذاالبحثهي

يفقصةقصرية"كربايءمهزومة"حملمداخلريحامدهي:

ةاألمل.اوال:صراعالنفسييف"اهلو"يتضمنيفمشاعرخيب

القلق.مشاعريفضمناثنيا:صراعالنفسييف"األان"يت

اثلثا:األاناألعلي:يتضمنيفمشاعراحلزن.



 التوصيات . ب
 خامتهذهالرسالةتريدالباحثةأنتقدمالتوصياتكالتالية: يف

وتطلبالباحثةمنطالبقسماللغةالعربيةوآدهباانيبحثونقصة"كربايء .1
 اخلريحامدمننظريةاألخري.مهزومة"حملمد

وأتملالباحثةمنطالبقسماللغةالعربيةوآدهباانأيخذمنفعةمنهذه .2
 الرسالة.
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وترجوالباحثةمنطالبقسماللغةالعربيةوآدهباانيبحثونعنمؤلفات .3
ألثريحممداخلريحامديفرسالتهم.
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