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احملاضرينواحملاضرات،
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،ارهمنذصغهاللذينقدربياهالشكراخلاصلوالديالباحثدمقوكذلك
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هللاونعمالوكيلنعماملوىلونعمالنصري.ونستغفرهللالناولكم،واحلمدهللرب
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 جتريد
حممدشوقيفتحالرمحن: اسمالطالب

1٧050202٤:رقمالقيد

:كليةاألدبوالعلوماإلنسانيةقسماللغةالعربيةوأدهباكلية/قسم
 )دراسة"البنيةالشخصيةيفرواية"أمسعد"لغسانكنفاين:عنوانالرسالة

".حتليليةسيكولوجيةعندسجمونفرويد(  
م2022يويل1٨يوماإلثنني،:اتريخاملناقشة
٣٦:حجمالرسالة

املاجستريسفيانلصاالدكتورنوراخلاملشرفاألول:

سومردىاملاجستري:املشرفالثاين
  


وأما.كنفاينلغسان"سعدأم"روايةيفالشخصيةالبنية"الرسالةهذهموضوع
"سعدأم"روايةيفالشخصيةالبنيةأشكالفهيالباحثحبثاليتاملشكلة
فهوالرسالةهذهكتابةيفالباحثاستخدمهالذياملنهجوأما.كنفاينلغسان
السيكولوجيةمبدخلوحتليلهاالروايةوصفوذلكالتحليلي،الوصفياملنهج
فرويدلسجمونداألدبية مقتطفةاهلوفهيعليهاحصلتاليتالنتائجوأما.
.مقتطفةواحدةواألانأربعةمقتطفات،واألاناألعلى،واحدة
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Judul skripsi ini adalah “Struktur Pribadi dalam Novel “Ummu Saad” 

Karya Ghassan Kanafani Adapun masalah yang peneliti teliti adalah 
bentuk-bentuk struktur pribadi dalam novel “Ummu Saad” karya 
Ghassan Kanafani. Dan dianalisis dengan psikologi sastra Sigmund 

Freud, dan hasil yang diperoleh adalah satu kutipan dari id, empat 
kutipan dari ego, dan satu kutipan dari superego. 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفيةالبحث .أ

ت أحسن يف اإلنسان هللا أشكالهقوميخلق وأمجل املخلوقات، بني  ومتيز
 علىاإلطالقمنخلقهاليكتفيابالنتقالإىلوتقديره إنسان يوجد ال حبيث

أوصورة مجيلجداومهيبملالهمنمجاليأوأيخملوقآخرحيوانأوطيور
وعنميزانأعضائه،وهيكلبدنهليقومبكلمنوظائفه،شكلهوحسنمظهره

 1.تقومي"خلقنااإلنسانيفأحسنلقديقولهللاسبحانهوتعاىل:"

القر آحتدث عدة مفردات مستخدما )وإليه( البشري الكائن عن كثريةن
املثال سبيل اعلي النفسنسان،إل: آدم، امل2.بنو عندهمخلوقالبشر

خمتلفة بعضشخصيات ابعضه تبين. اليت اجلماعية الروح من جزء الشخصية
البشري )الذات(،أوفهم.الوجود الذات فهم أو فهمي، يعين الشخصية فهم

 3.،ألنالشخصيةهيمبدأيوحدبيولوجًياواجتماعًيايكلالالبشر

جمال هي واألفكارالشخصية البشري السلوك لفهم النفسية الدراسة
واألنشطة. وثيقة،ألن4واملشاعر بعالقة واألدب النفس علم علمالنفسيرتبط

                                                                 
          

1
 4األية سورة التين   

          
2
 شرافإل. هيئة اخالقيأل" و "المرء" في القرآن، أو بين الماهية الميتافيزيقية والشخص انسانإلشفيق اكريكر.  "ا  

 . Journal of islamic ethics 5 (2021) 1-47 التربوي لماد الفلسفة، وزارة التربية، الرباط، المغرب.

          
3
 10 ولتحليل النفسي، صسيجمون فرويد، حياتى ا  

 
4
 Alwisol, “psikologi kepribadian”, Universitas Muhammadiyah Malang, cetakan pertama 

Oktober 2018.Halaman.2 
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هلما الشيءواألدب  نفس اإلنسانيوهو حياة على يدرسكالمهاحالة.عرف
األدبروح يف بينما حقيقية النفس علم يف األعراض أن هو والفرق اآلخرين،

 5خيالية.تكون

األخرى. األرواح لفهم البشرية للروح متثيل هو أن6األدب لألدب ميكن
والفرح، املتعة، أو السرور القارئ مينح أن وميكن الشخص، مشاعر على يؤثر

)تشويق(. توترات شكل يف احلزن خالل7وكذلك من النفس علم فهم ميكننا
ال علم فهم أيًضا وميكننا خاللاألدب.لذلك،فإهنسيكولوجيةاألدب مامن

 .ابعضامرتبطانبعضه

 كفاح عن قصة سعد" "أم عمله يف كنفاين غسان أماألميقدم تدعى
 خميم يف تكونبوحدة.حىتةبوكلالعقتجاوزتبأنجتحيثلالجئني.اسعد

 قال ألنه عمها ابن على غاضبة سعد أم كانت األايم من سعدكانيوم
طرًقامسجوان تفعل سعد أم كانت والشوق، اهلموم أصابتها عندما وهرب.

خالل من مهومها عن وختلت استسلمت النهاية ويف ، طفلها ملقابلة خمتلفة
 دائًما.حيفظهاالعتقادأبنهللا

حتدث اليت املشكالت إىل ،تظهرللشخصيةالرئيسيةتاستناًدا الرواية يف
 اهلوي من ابنواألانواألاناملكونة دفا  على الضضب مشاعر بدليل ،هاالعليا.

                                                                 
  5

 Ihsan Abraham, “Struktur Kepribadian Tokoh dalam Novel Surat Kecil Untuk Tuhan Karya 

Agnes Davonar”, Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya Universitas Kanjuruhan 

Malang, Vol. 3, No. 1, April 2017, hal. 56. 

 

  
6
 Ahmadi Anas, 2015, Psikologi Sastra, Unesa University Press, Jln. Ketintang, Surabaya, 

Hal.2 

  
7
 Rismawati,2017, Perkembangan Sejarah Sastra Indonesia, Bina Karya Akademika, Jalan 

Kuta Inong Balee 69 Darussalam, Banda Aceh, Hal.9 
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مؤمًناأنهاعنمهومتوتنازلتبطرقخمتلفة،ويفالنهايةاستسلمطفلهارعاية
 مثريةظهحيفهللا الرواية هذه يف الشخصية بنية أن الباحث يرى لذلك دائًما.

 .موندفرويدضسيمبقاربةعلمالنفسعلمالنفسللدراسةمبنهججزاب

 البحث مشكلة .ب

الرسالةيفهذهذيحبثاملشكالتالباحث،صاغالاعلىاخللفيةأعالهوبناء
؟البنيةالشخصيةيفرواية"أمسعد"لضسانكنفاينشكالأماهي

 البحثمن ضاغرأ .ج

أغ فتكون املذكورة البحث أسئلة على اروبناء هض ذايف البحث ملعرفةهو
 ."أمسعد"لضسانكنفاينالبنيةالشخصيةيفروايةشكالأ

 املصطلحات معاىن .د

 وأمامعاينالوصطاحاتالذيحيتاجإيلالبيانيفموضو هذهالرسالةفهي:

 بنية .1

.) )ِبىنِِ : واجلمع بىن. ما : أيالبنْ َيُة الكلمة: بِْنية ومنه البناء، هيئة والبنْ َيُة
وفالنصحيحالِبنْ َية. واصطالحاللبنيةداللةواسعةميكنأنتشمل8صيضتها،

على الرايضيات الفكر.يف طريق عن إدراكه ميكن والذي النظام، شكلي كال
م يرتبط املثال، يتمسبيل منطقي تنظيم هو الشكل ابلشكل.هذا البنية فهوم

                                                                 
           

8
، القاهرة، 4الطبعة ، المعجم الوسيط ، محمد خلف هللا أحم وعطية الصوالحي وعبد الحليم منتصروإبراهيم أنيس  

 72، ص 2004، مكتبة الشروق الدولية ومجمع اللغة العربية 
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ي إدراكهمنخاللالعملأوالفكر.منالناحيةالنظرية،يتعاملبشكلأساس
جمموعة، مفاهيم: ثالثة من ويبدأ التوليف شخص،عالقةملكية،جمموعة مع

 9منأيعناصرمرتبطةبسند،وهذهالسندهيملكيةمشرتكةبينهما.

 شخصية .2

خصِية:صفاتمتيزالشخصمنغريه ويقال:فالٌنذوشخصيةقوية:ذو .لشَّ
مستقل وكيان وإرادة مَتميَّزة الشرعية.صفاٍت املسائل الشخصية(: و)األحوال

والزواج املرياث كأحكام ابألسرة، )انظر:.املتعلقة الشخصية(: )البطاقة و
 10.بطاقة(

جمموعةخصائصةاجلديةوالعاطفيةاصطالحا:هيهويةالشخصاملكونةمنو
صإلوا راكيةوالتزوعية،كماأهناجمملالسماتواملالمحاليتتشكلطبيعةشخ

خالقيةوهلايفألأوكائنحيوهيتشريإىلالصفاتاخللقيةواملعايريواملبادئا
األا وعلى أخرى معدن روايةألدب أو قصة متثله بشخص يتعلق ما 11.خص

الشخص البنية الرواملراد هذه يف شخصية هيوايةية بنية سعدحتليل لألم
 .ابستخدامنظريةسيكولوجيةسيضموندفرويد،وهياهلويةواألانواألانالعليا

 

 

                                                                 
             

9
 06ص  ، 1984،تونس للتوزيع،  1علي بن هادية، القاموس الجديد للطالب، معجم عربي مدرسي، طبعة 

          
10

 475نفس المراجع،    

         
11

للشخصية في نصوص عبد الحسين ما هو المسرحية،  بعادإلسمير عبد المنعن محمد ووصال خلفة كاظم البكري، ا  
 188م، ص. 2018رابع عشر،مجلة فنون البصرة، العدد ال
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 رواية .3

ا مع شخص قصة على حتتوي طويلة نثرية تركيب هي منألالرواية شخاص
خاللإبرازالصرا والطبيعةوالشخصيةلكلممثل من هيأطوالمن12.حوله
13.بيئة،واألسلوبالقصةقصرية،هلاعناصركالفكرة،والشخصية،واحلبكة،وال

 السابقة راساتدال .ه
هاجرجمنح،حتتعنوانالبنيةالشخصيةيفرواية"وطنمنزجاج"ليامسينة .1

بو حممد جامعة واللضات، اآلداب كلية العريب، واألدب اللضة قسم صاحل،
ابملسيلة ضياف املناقشة اتريخ ،28/05/2017 املؤلف ، يريد ما

هنا الزجاج" : مناقشته من "وطن رواية يف الشخصيات تشكلت كيف
 14.للروائيةايمسينةصاحل؟وكيفاستطاعتالروائيةانتبينشخصيتها؟

 
ملصطفىانةرحي .2 "الزعيم" مسرحية يف الرئيسي للشخص الداخلي الصرا  ،

 حتليلية )دراسة فرويد(حممود سجموند عند العربيةنفسية اللضة قسم ،
وأدهبا،كليةاآلدابوالعلوماإلنسانية،جامعةالرانريياإلسالميةاحلكومية،

2020 هنا، مناقشته املؤلف يريد اليت: ما الداخلي الصرا  أشكال ما

                                                                 
         

12
مفتح الصالحة، مشير، لقمان سمرنا."الصراع الداخل الشخصية في رواية "فند ميرامار" لنجيب محفوظ )دراسة علم  

 .Jurnal Bahasa dan Sastra Arab. Vol.1, No.1, Desember 2020, hlm.59-37النفس األدبي(". 
         

13
النسائية اإلجتماعية للشخصية الرئيسية في رواية "ال تتركوني هنا وحدي" إلحسان عبد أحمد نووي،"الدراسة   

 .1(، ص 2017القدوس"، الرسالة، )ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج 

         
14

، لمسيلةا ،مد بو ضيافجامعة مح، )حلينة صامس ليا "البنية الشخصية يف رواية "وطن من زجاج، نحجهاجر م  
 م( 2016/2017
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وما حممود؟ ملصطفى "الزعيم" مسرحية يف الرئيسي الشخصي أصابت
 15.تيفالصرا الداخلي؟العواملاليتتسبب

 
 

3.  ممدوح ملروة اهواك" "نعم رواية ىف الشخصية البنية رمحة، دراسة)فوجا
سجموندفرويد عند نفسية ،قسماللضةالعربيةوأدهبا،كليةاآلداب(حتليلية

 احلكومية، اإلسالمية الرانريي جامعة اإلنسانية، 2020والعلوم يريد، ما
هنا مناقشته : املؤلف اهواك"ما "نعم رواية ىف الشخصية البنية مكوانت

منحيثدراسةحتليليةنفسيةعندسجموندفرويد؟ ممدوح  16.ملروة
 

منبنياألحباثالسابقةاليتأحبثعنها:
أوجهالتشابههينفسهامنحيثالعنوانمعالعنوانالذيصنعته (1

خيتلفاالختالفمنحيثالنظريةواملوضو .
هينفسهامنحيثالنظريةمعالنظريةاليتصنعتهاأوجهالتشابه (2

خيتلفاالختالفمنحيثالعنوانواملوضو .
أوجهالتشابههينفسهامنحيثالنظريةمعالنظريةاليتصنعتها (3

 خيتلفاالختالفمنحيثالعنوانواملوضو .
 

                                                                 
         

15
)دراسة تحليلية نفسية  الصراع الداخلي للشخص الرئيسي في مسرحية "الزعيم" لمصطفى محمود، ريحــــــــــــانة  

 (2020جامعة الرانيري اإلسالمية الحكومية، ) ،عند سجموند فرويد(

        
16

، (دراسة تحليلية نفسية عند سجموند فرويد) البنية الشخصية فى رواية "نعم اهواك" لمروة ممدوح ، فوجا رحمة 
 (2020جامعة الرانيري اإلسالمية الحكومية، )
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 البحث منهج  .و
 الباحث استخدم الذي البحث منهج أما منهجيف فهو البحث هذا

 فرويدسيكولوجيةالبحث سجموند عند أن الباحثبتحليليحيث  قوم
."أمسعد"لضسانكنفاينروايةالبنيةالشخصيةيف

هذهالرسالةيفالباحثليهاإتاجحيمجعاملعلوماتوالبياانتاليتوأمايف
 علىطريقةالبحثاملكتب ىبإلطال علىالكتبالعلميةاملختلفةفيعتمد

قهبذهاملتعلقة الرسالةاملبحوثةمنالكتباألدبيةواملقاالتوغريهامماتتعل
ابملوضو .

العلميف البحث هذا كتابة يف الطريقة عتمدالباحثعلىالطريقةيوأما
الران اليت جامعة األدآب، بكلية وأدهبا العربية اللضة قسم يريقررها

 تاب:بنداآتشيةهوك-اإلسالميةاحلكومية،دارالسالم
“Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab 
Fakultas Adab UIN Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh 2021” 
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 الباب الثاين

 ترمجة عن غسان كنفاين

 نشأته .أ
عصران. يف العرب والصحافيني الكتاب أشهر أحد كنفاين غسان يعترب
مجاهريان فلسطني.عرفته لتحرير الشعبية للجبهة السياسي املكتب عضو وهو
ة صحفياًتقدمياًجريئًا،دخلالسجننتيجةجرأتهيفالدفا عنالقضاايالوطني

مرة. من مسلمةسنيةمن1أكثر أسرة غسان أسرة أسرالطبقةاملتوسطةكانت
مبدينةعكامدينةبساطنيالربتقالوالزيتونالقائمةعلىضفةالبحراملتوسط.
احلقوق شهادة على حصل قد حماميا كان كنفاين الرزاق عبد فائز حممد أبوه

،وكانيعمليفالنشاطات”ايفا“خالفرضىأبويه،ويشتضلحماميامبدينة
اال ضد الفلسطينية لذلكالقومية و الصهيوين، واالستيطان الربيطاين، حتالل

–أود السجنمراراقبلالنكبة.أماأمغسانكنفاين،فرغمكوهناغريمتعلمة
2كانتعاقلةوذاتحكمةعظيمة.-كماوصفهاغسان

نيسازرأبريل من التاسع يف فلسطني. مشال عكا، يف ،وعاش1936ولد
 أايرامايو حىت ايفا غسان1948يف يفايفا. فريري مدرسة يف يدرس كنفاين

بضع األساسي تعليمه استمر نعلم. مما أكثر الفرنسية يعلم ألنه حنسده وحنن

                                                                 
          

1
الذكرى السابعة واألربعين الستشهاد األديب وعضو المكتب السياسي للجبهة ، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

 2019يوليو  08، انيالرفيق غسان كنف

          
2
مارس -السنة الثانية، العدد األول )يناير، غسان كنفاني: دراسة في حياته و أعماله، محسن عتيق خان الندوي 

 اقالم الهند، | دراسات و مقاالت 2017
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فقط. حنيأجرببسبباحلرباليتأسفرتعنإنشاءإسرائيل،على3سنوات
سوراي. إىل مث لبنان، إىل األمر ابدئ يف عائلته هع واللجوء األم وطنه مضادرة

يف وعمل .1960دمشقمثيفالكويت،وبعدذلكيفبريوتمننسنةعاش
 متوزايوليو من الثامن يف1973ويف مليس أخته ابنة مع بريوت يف استشهد

4انفجارسيارةمفخخةعلىأيديعمالءإسرائيليني.

يف وجوده أثناء هبا التقى اليت حوفر" "آين الدمناركية من متزوج وغسان
5نانيفهذاالشأن.هيالداعمالرئيسيلهيفحياته.فلسطنيعندماأتىإىللب

 
 دراساته .ب

عملغسانمنذصضرهيفجمالنضالاألمة،وعملمدرًساللرتبيةالفنية
الالجئنيالفلسطينينيبدمشق،مثانتقلإىلالكويتعام مساعدة مدارس يف

مدرًسا.الرايضةوالرسميفاملدارساحلكومية1965 عمل حيث الكويتية،م
6وخاللهذهالفرتةعملأيًضايفالصحافة.

 عام انتقل جريدة1960مث يف أدبًيا حمرًرا عمل حيث بريوت مدينة إىل
 عام يف مث ، األسبوعية احملرر،وعمل1963احلرية جريدة حترير رئيس أصبح

                                                                 
          

3
المكتب السياسي للجبهة الذكرى السابعة واألربعين الستشهاد األديب وعضو ، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

 2019يوليو  08، الرفيق غسان كنفاني

           
4
 4، ص 2013 طبعة سنة، قبرص، دار منشورات الرمال، أم سعدغسان كنفاني،  

           
5
ذكرى اغتيال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية األديب الكبير الرفيق ، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  

 2021 يوليو 08، ان كنفانيالمناضل غس

            
6

 2017يونيو  15، تقرير عن غسان كنفاني ،إسراء عبد القادر
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يبقى األنوار. أخبار .. األحداث وجريدة احلديث اجلريدة. صحيفة يف أيًضا
7ئيسحتريرهالفرتةمعينةمنالزمن.ر

 وفاته .ج

 عام متوز/يوليو من الثامن يف كنفاين غِسان ميالداًي،يف1972استشهد
"اإلسرائيلي" املخابرات جهاز ُعمالء وضع إقامته. مكان اللبنانِية، العاصمة

)املوساد(،العبوةالناسفةيفقلبسِيارتهاخلاِصة،ومليُكنغِسانرجاًلعسكرايً
يصطاد أن )املوساد( على السهل من فكان األمنية، احتياطاته أيخذ كي

8جسده.

( جنم مليس الصضرية أخته ابنة مع الرجل أشالء وهي19تناثرت عاًما(،
يف إاِيها ويُهديها القصص هلا يكتب كان حيث قلبه، إىل أقرب كانت اليت

الصضري( )القنديل كتابته كانت وقد اجلميلة، تلكمناسباهتا من واحدة ،
يضعاملقدمةللطفلة،ويُبنِيهلاأِنأفضل القصصاليتُنشرتخبِطغِسان،وهو

9مامُيكنأنيُهديهلطفلٍةمثلها)قصة(.







                                                                 
            

7
 2017يونيو  15، تقرير عن غسان كنفاني ،إسراء عبد القادر

           
8
الكبير الرفيق ذكرى اغتيال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية األديب ، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  

 2021 يوليو 08، المناضل غسان كنفاني

           
9
ذكرى اغتيال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية األديب الكبير الرفيق ، لجبهة الشعبية لتحرير فلسطينا 

 2021 يوليو 08، المناضل غسان كنفاني
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 مؤلفاته .د

مناعمالغسانكنفاين:

 قصص .1
 1961)قصص(12موتسريررقم 
 )1962ارضالربتقالاحلزين)قصص 
 )1965عاملليسلنا)قصص 
 1968الرجالوالبنادق)قصص(عن 

 
 رواية .2
 )1963رجاليفالشمش)رواية 
 )1966ماتبقىلكم)رواية 
 )1969امسعد)رواية 
 )1969عائداىلحيفا)رواية 
 196العاشق)روايةغريكاملة(بدأبكتابتهاعام 
 )روايةغريكاملة(  االعمىواالطرش
 )72-71برقوقنيسان)روايةغريكاملة 


 مسرحية .3
 )1964الباب)مسرحية 
 )1967القبعةوالنيب)مسرحية 
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 )1965جسراىلاألبد)مسرحية
 

 دراسة .4
 )1966ادباملقاومةيففلسطنياحملتلة)دراسة 
 )1967يفاالدبالصهيوين)دراسة 
 )1968االدبالفلسطييناملقاومحتتاالحتالل)دراسة 
 )1970املقاومةومعضالهتا)دراسة 
   1972فلسطني)دراسة(يف39-36ثورة

والفكرية السياسية والدراسات الرواايت من اخرى جمموعة اىل ابالضافة
والتارخييةوالتقديةاليتملتنشريفكتب.منها:

 قتلليلىاحلايك؟()رواية(نشرتعلىحلقات )من او اآلخر، الشئ
 1966اسبوعيةعام

 )1961اللوتساالمحرامليت)رواية 
  اشرقت حلقاتمث على نشر الصني( اىل رحلة عن )كتاب آسيا

 1965اسبوعيةعام
 1964.10ترمجة)صيفودخان(لتينيسيوليامس 

 

 

                                                                 
           

10
ـ  ، 1987ة الطبعة الربع،  بحاث العربية ش م.ممؤسسة األالناشر: ، عن الرجال والبنادقغسان كنفني،   بيروت 

 لبنان
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 جائزاته .ه
والقاص والروائي السياسي للكاتب خاصا منوذجا كنفاين ميثل
ونضاله حياته يف مبدعا كان كما كتاابته يف مبدعا فكان والناقد،

واستشهاده.

سانكنفاين:منبنياجلوائزغ

  عام انل رواية1966وقد الفضل لبنان( يف الكاتب )اصدقاء جائزة
 عنروايته)ماتبقىلكم(

 (كماانلجائزةمنظمةالصحافينيالعامليةI.O.Jعام)1974 
 عام وافريقيا آسيا كتاب احتاد مينحها اليت )اللوتس( جائزة وانل

1975.11
 
 

 

 

 

 

 
                                                                 

           
11
ـ  ، 1987ة الطبعة الربع،  مؤسسة األبحاث العربية ش م.مالناشر: ، عن الرجال والبنادقغسان كنفني،    بيروت 

 لبنان
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 الباب الثالث

 اإلطار النظري

 الشخصية، عن فرويد سجموند نظرية يف الباحث يبحث أن يأيتسقبل
سيكولوجيةأدبيةومايتعلقهبا.  مبفهوم

 مفهوم سيكولوجية األدبية .أ
العربية األمة حياة يتطورة معناها تطورة اليت الكلمات من أدب كلمة

املدينة  أدوار إىل البداوة دور من معانوانتقاهلا عليها اختلفت وقد واحلضارة.
الكالماإلنشائي متقاربةحىتأخذتمعناهاالذييتبادرإىلأذهاننااليوم،وهو
البليغالذييقصدبهإىلالتأثرييفعواطفالقراءوالسامعني،سواءأكانشعرا

 1أمنثر.
اليتيُنظر األنشطة أو السلوكيات عنها وتدرس تبحث هي السيكولوجية

أوإ النفس علم يف البشرية. النفسية احلياة مظاهر من مظهر أهنا على ليها
احليةملتنشأمعاملفاصل الكائنات أو األفراد يف املوجودة األنشطة أو السلوك
نفسها،ولكننتيجةحافزأواملنبهاتاليتتؤثرعلىالفردأوالكائناحلي.يف

 2أواالستجابةحلافزذلكحوله.هذهاحلالةيعتربالسلوكأوالنشاطالرد
لتفسري تستخدم اليت األدبية الدراسة من نو  هي أدبية سيكولوجية
ابستخدام ، األديب لألعمال كمحيب والقراء األدبيني واملؤلفني األدبية األعمال

                                                                 
،1،جملد.العريبجملة األدب إهلامرمضان،هانية،تطورةمفهوماألدبالعريبدراسةلضويةاترخيية، 1

2،ص:2019،ديسمبري1رقم.
2
 Wiyatmi, Psikologi Sastra Teori dan Aplikasinya, (Yogyakarta: Kanwa Publisher, 

2011), hal: 9 
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هناككثريفرو لدىسيكولوجية، مفاهيمخمتلفةوإطارالنظرييفسيكولوجية.
أدب سيكولوجية عنوأحده يعرب الذي العلم هو النفس علم عام، بشكل ية.

على  هذا يعتمد الشخص. وطبيعة سلوك يشرح اليت والقوانني العامة املبادئ
 3نتائجالبحثمنقبلاألطباءالنفسينيوالنظرايتالعلمية.

العملي. سيكولوجي املشاكل حل إىل هتدف ال األدبية السيكولوجية
دبيةهيالفهماجلوانبالنفسيةالواردةيفاألعمالهنائيا،هتدفسيكولوجيةاأل

عن متام مستقل لألدب النفسي التحليل أن يعين ال هذا ذلك، مع األدبية.
بنيعلمالنفس العالقة لفهم طرق ثالث هناك لراتنا، وفقا عام. االحتياجات

( وهي: للمؤلفككاتب،)1واألدب النفسية العناصر فهم (فهمالعناصر2(
)الن األدبية، األعمال يف الروائية للشخصيات النفسية3فسية العناصر فهم )

 4للقارئ.
إنشاء هو األدبية األعمال أوال، أشياء. بعدة األديب سيكولوجي يتأثر
وضع"شبهوا "،مثيصبيف يف للمؤلف املوجودة واألفكار العقلية العمليات

يدراسةاالنعكاسالنفسييفشكل"واعي".اثنًيا،دراسةعلمالنفساألديبه
بسبب ابهلدوء القارئ يشعر حىت املؤلف قدمها اليت الشخصيات األدب
دراسةالعمل املمكن من القصة. فيها متورط أنه أحيااًن يشعر نفسية مشاكل
تظهر األدبية األعمال ألن األدب نفس علم النهج هذا خالل من األديب

                                                                 
،)األردون:داراملناهجعلم النفس اإلعالمي مفاهيم نظرايت تطبيقاتنبيهةصاحلالسامرائي، 3

17،ص:1م(،ط.2007للنشروالتوزيع،
4
 Albertine Minderop, Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus, 

(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hal: 54  
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ولك خيالية، ذلك رغم الشخصيات نميكنأنتظهرجمموعةمتنوعةشخصية
5مناملشاكلالنفسية.

الباحث حيتاج رواية، مثل أديب عمل يف الواردة الشخصيات ليبحث
املتعلقة تلك خاصة النفسية، املفاهيم من متنوعة جمموعة إتقان إىل األديب

6ابلشخصيةواحلالةالعقليةللشخصية.
 

 سيكولوجية عند علماء األدب  .ب 
النهاية ولكن وآرائهم ألسلوهبم وفقًا سيكولوجية األدب علماء يعرف

( ابلواعي املرتبطة )(Consciousnessكثرية الفكرsensation،اإلحساس ،)
(ideation( الذاكرة ،)memory)أشياء سيكولوجية تدرس ذلك. إىل ومعا ،

مالروحالسليمةيفحنيبينمايفحصالطبالنفسيالروحاملضطربة. يعملعل
النفس علم أن لدرجة وثيق بشكل مًعا عام بشكل النفسي والطب النفس

وبيئتها. احلية الكائنات بني التفاعالت مجيع يدرس الذي العلم أيًضا  يسمى
غرياجلسدالبشريأوميكنالقول آخر شيء هي النفس لعلم كموضو  الروح

اجلسم يف اجلسد مع تبادلية عالقة للروح الروح. حيثيوجددماغواآلخرإهنا
 7وظيفةللدماغ.

وخاصة ، واخلربة البشري الوعي يدرس النفس علم أن رمحات جيادل
إنهبناًءعلىأصله،أييتعلمالنفسمناليواننية السلوكالبشري.قالواجليتو

                                                                 
5
 Albertine Minderop, Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus, 

(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hal: 55 
6
  Wiyatmi, ibid, hal. 14 

7
 Umy V. E Singal, “Kajian Psikologis Perwatakan Tokoh Novel Pada Sebuah Kapal 

Karya NH. Dini Dan Implikasinya Dalam Pengajaran Sastra Di SMP”, Jurnal Bahasantodea, Vol 

3, No 1, Januari  2015, hal: 67-68. 
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 ومها: كلمتني، من تتكون تعينالروح(،psycheاليت )العلم(.منlogos)اليت
يُعرَّفسيكولوجيةعلىأنهعلمالروحأوغالًبامايشارإليهبعلممعينالكلمة،

 8النفس.
 

 سيكولوجية يف اإلسالم .ج 
البحث يف الضربية والفلسفة القدمية اليواننية الفلسفة عن األسالم خيتلف

عناحلقيقة.احلقيقةيفسيكولوجياإلسالميتكامليةولكنهااحتماليةأيًضا.
 اجلهد من الرغم البشرإىلاحلقيقة،لكناحلقيقةيفجوهرهاهيعلى يتوصل

بعمليةطويلةوالهنايةهلا دائًما البشري اجلهد مير أن جيب إًذا فقط، احتمالية
إذاكانتاحلقيقةاليتبلضها وحده. هللا ختص اليت املطلقة احلقيقة إىل للوصول

التوصلإليهعنطريقاإلنسانخمتلفةعنحقهللااملطلق،إذنفاحلقالذييتم
يتمكنمنالوصولإىلحقيقةهللااملطلقة.وهكذا،فإنفهم مل أنه يعين العقل
ورمبا حقيقية قيمة رمبا دائًما سيكون العلمية اجلهود خالل من البشرية النفس

 9قيمةخاطئة.
هللا، صاحلات خملوقات البشر اإلسالمية، سيكولوجية نظر وجهة من

واإلسال أنوالتوحيد، على القدرة ولديهم مقدسة، دولة يف ولدوا وقد م،
خلفاءعلىاألرض.عبداجمليبويوسفمذِكرجيادلأيًضاأبنالبشر يصبحوا

                                                                 
8
 Ibid 

9
 Siti Faridah, “Metodologi Dalam Kajian Psikologi Islam”, Jurnal Studia Insani, Vol. 

4, No. 1, April 2016, hal: 73.  
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أمرت الذين والنفساين والروح اجلسد من تتكون كاملة مادة هلا خملوقات
ابلقيامبكمالهينحينله. 10املخلوقاتاألخرى

بوفقالبحرالدين،ينتلكالبشر ق سريةذاتيةتسمىالبشار.البشارهول
تتعلق املطلوبة اجلوانب مجيع تلبية يف الرغبة أي حيواًي، بعًدا للبشر ألن للبشر
تبدو وأن مجيلة تبدو أن وتريد والشراب الطعام تناول يف الرغبة مثل ابجلسم
بعد لديهم البشر ذلك، غضون يف اآلخر. اجلنس من الزواج يف الرغبة وسيًما
هبذا البشر على يطلق لذلك واملودة، اإلدراك من جوانب البشر ألنفي نفسي
املعىنمثلاإلنسان.يوضحاإلنسانأنلإلنسانقوةاإلدراك،أيالتفكريوقوة

11املودةهيالشعور.
عند الشخصية تكوين يف مهًما دوًرا يلعب النفس الضزايل، وحبسب

متأثرً النفس شرط هذا كان إذا شخصيتهاإلنسان. تعكس القلب، ببعد ا
هادئة وشخصية نظيف بقلب يتمتعون الذين األشخاص هادئة. شخصية
قادرونعلىالتفكريأفعالهللاوأمسائهوصفاته.ومعذلك،إذاكانتحالةهذه
ن النفستتأثرأببعادالعقلإذنشخصيتهستعكسشخصيةهادئةأحيااًنولك

ن.إذاأتثرتحالةالنفسبُبعدالشهوةإذنأيًضاتشعرابلقلقيفبعضاألحيا
مثيتمتصنيفهذهالشخصية مستقرة. غري شخصية شخصيته تعكس سوف

12اهلادئةعلىأهناشخصيةمطمئنةيفتقاليدسيكولوجياإلسالمي.
لديهم البشر حول اإلسالمي  سيكولوجي و الضريب سيكولوجي مراجعة

لنفساإلنساينيعتربالبشرخملوقاتشيءمشرتك.التشابهحبسبمدرسةعلما
                                                                 

10
 Meta Malihatul Maslahat, Citra dan Kepribadian Manusia Dalam Perspektif Psikologi 

Barat dan Psikologi Islam, Jurnal Syifa al-Qulub, vol. 5, No. 1, hal: 81 
11

 Ibid, hal: 81 
12

 Ibid, hal: 82 
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جيدةولديهمإمكاانتغريحمدودة.وهذاالرأييتوافقمعتعاليماإلسالموآراء
يففهمشخصيةاإلنسان،وعلمالنفس ذلك، ومع البشر. عن الشرقي اجملتمع
مدرسة نظر وجهة من خمتلفة. نظر وجهات اإلسالمي النفس وعلم الضريب

يت النفسي، تقليلالتحليل يتم ملاضيه. كنتاج اإلنسان شخصية على احلكم م
تطويرالذاتحبيثيكونالشخصالذينعانوامنفرتةمظلمةعندما إمكانية

أيأمليفاحلياةاحلياةبشكلطبيعي.وابملثل هناك يعد مل وكأنه طفاًل كان
الطبيعةوالطبيعةالبشرية اإلمكاانت أبطلوا فقد السلوكي، التدفق املقدسة.مع

اإلنسان اإلسالمي سيكولوجي منظور من الشخصية املرتكز-الديين-دراسة
السيئة الشخصية كان إذا ما حتدد اليت العوامل أن يعين مما اإلنسان على

13لإلنسانهينفسهوهناكتدخلأوإرادةمنعندهللا.
 

 (Sigmund Freudسيكولوجية عند سجموند فرويد ) .د 
 عام يف فرويد سجموند فرايربج1856ولد مدينة يف يهوديني أبوين من

إىل أسراته مع انتقل الرابعة سن ويف بتشيكوسلوفاكيا. اآلن تعرف اليت مبورافيا
اهتماماًخاصاً الطبيفجامعتها.وقداهتمفرويد مدينةفييناحيثنشأودرس

ابجله املتعلقة والتشرحيية الفسيولوجية ازالعصيب.واشتضلوهواليزالابألحباث
طالبايفمعملإرتستبروكالفسيولوجي،وقامبعدةأحباثيفتشريحاجلهاز

 عام يف و مساعدا1881العصيب. وعني الطب، يف الدكتوراه على حصل
يفمعمله.ويفعام اشتضلطبيبايفاملستشفىالرئيسى1882إلرنستبروك

اهل األحباث بعض ونشر األمراضبفيينا. ويف العصيب اجلهاز تشريح يف امة
                                                                 

13
 Ibid, hal: 83 
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 عام ويف األنظار. أليه لفت مما أمراض1885العصبية، علم يف حماظرا عني
 14اجلهازالعصيب.

 عام )1900يف األحالم تفسري أعماله أهم فرويد نشر ،The 

Interpretation of Dreamsعلىالنظريةاهليكليةاألساسيةومبادئ (اليتحتتوي
التحليلالعم نظرية أساس الكتاب هذا منها نشأ واليت البشري، البدين ل

التحليل مجعية وهي لفرويد، أخرى كتب ظهرت التايل العام ويف النفسي،
( اليوميةPsychoanalytik Societyالنفسي للحياة املرضي النفس وعلم ،)

( اجلنس مظرية حول مقاالت  Psychopathology of Everyday Lifeوثالث

dan Three Essay on the Theory of Sexuality ). 
فقدان عن يعرب الذي النفس علم من جزء هي النفسي التحليل نظرية
أوال، الوعي، من مستوايت ثالثة هناك لفرويد، وفقا العقلية، احلياة يف الوعي
شبهالشعورأوماقبل اثنيا، حدوثها، عند ندركها ظاهرة هو الشعور املستوى

إدراكهاإذاكانتمرتبطةهبا.اثلثا،إنمستوىالشعور ميكننا عقلية حالة هو
خاصة. 15الالشعورهوجزءمنالعقلالتدركهوالميكنناإدراكهإاليفظروف

تويلنظريةالتحليلالنفسياهتماماخاصاللالوعيألنحمتوايتهميكنأن
 النفسي التحليل لنظرية األساسية الفكرة القلق. أنناهتدفإىلمحايةتثري هي

هذااهلدفعنطريق وحتقق ورغباتنا، أفكاران ببعض املرتبط القلق من أنفسنا
 إبقاءهذهالفكرةخارجالوعيوإيواءهايفالالوعي.

                                                                 
1 4  فرويد، املوجز يف التحليل النفسي، تر: سامي حممد على عبد السالم القفاش، سيجموند

9(،ص:2000)مكتبةاألسرة:
1 52م(،ص:1994،)القاهرة:داراملعارف،حيايت والتحليل النفسيسيجموندفرويد، 5
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اهلو، وهي: ابعاد ثالثة من النفسي اجلهار أو الشخصية أن فرويد يرى
 16واألان،واألاناألعلى.

 
 (Idاهلو) .1

يقع لتلبيةاهلو الضضط يتم وغزيرة نفسية طاقة هو "اهلو" الوا ، غري يف
من متتابعا األصلي، ابلشخصية أيضا ويسمى للبشر. األساسية االحتياجات

17الوالدة.
موروث هو ما كل حيوي الذي النفسي اجلهاز من القسم هو "اهلو" أن

 وهو البدن. تركيب يف اثبت هو وما الوالدة، منذ موجود هو الضرائزوما حيوي
العملياتالنفسيةاملكبوتةاليتفصلتهااملقاومة اليتتنبعثمنالبدن،كماحيوي

اللذة" "مبدأ اهلو ويطيع مكتسب. وجزء فطري جزء إذن اهلو ففي األان. عن
Principle Pleasure.الواقع أو األخالق أو املنطق يراعي ال وهو

 18ديفاهلو.والالشعورهوالكيفيةالوحيدةاليتتسو
 
 


                                                                 

 
1 اجلاميعية،معاملا لتحليل النفسي،  تر: حممد عثمان جناحيت، ديوان، املطبوعات سيضمودفرويد، 6

16،ص:5،1986اجلزائر،ط
1 أتثرياحلماسةالدنياويةيفروايةرفاقاملداقلنجيبحمفوظدراسةاآلدبالنفسييفعفيفةاملربرة،" 7

.97،ص:1،2019،رقم.2اجمللد.جملة الدراسات اإلسالمية، شخصيةمحيدة"،
1 8  فرويد، (،ص:1982)بريوت:الدارالشروق،،جنايتاألان و اهلو، تر: حممد عثمان سيجمند

16
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 (Egoاألان) .2
حاجةالفردإليها بسبب تنشأ اليت للشخصية النفسية اجلوانب هي األان
ترتبطجيداابلعاملاحلقيقي،منحيثاملبدأ،تتشبتاألانابلواقع.ووظيفتهحل
أي اخلارجية والظروف اهلو مطالب بني والتوفيق واهلو األعلى األان بني الصرا 

حسب السلوك املثرياتيكيف معاجلة طريق عن الذات وحيمي للواقع، تقيمه
اخلارجيةعنطريقمااكتسبهمنخربةيفالذاكرةتتعلقهبذهاملثريات،فيتجنب
يعدلمن كيف ويتعلم ابلتكيف املعتدلة املثريات ويواجه ابهلرب القوية املثريات

،واملثرياتاخلارجيةتؤثريفاألان ابلنشاط اخلارجي فالتوتراتإنارتفعتالعامل
لذة،ونذيراألمليستجيبلهابلقلق يستشعرها اخنفضت إن و أملًا يستشعرها
صلته األان يفقد واآلخر احلني وبني خطرا تسمى فيها جيري الذي واملناسبة

 19ابلعاملعندحدوثالنوم.


 (Super Egoاألاناألعلى) .3
منالتحكم ونو  النفيس، الرقيب أو الداخلية السلطة هو األعلى األان

األان ويتكون خارجي، رقيب هناك يكن مل وإن الفرد لسلوك الداخلي الفردي
التنشئة نتيجة وينمو اجملتمع يقدمها اليت والقيم واملعايري املثاليات من األعلى

الوالدي تعاليم خالل من الطفولة منذ التعاليماالجتماعية هذه يصاحب وما ن
"أان فرويد: قال االجتماعية. والقيم املعايري خالل ومن وثواب عقاب من
يعتقد اليت األشياء تلك ميثل فاألول املثايل واألان الضمري مها نظامني األعلى

                                                                 
،1يع،القاهرة،طإيرتاكللنشروالتوزاملختصر يف الشخصية وإلرشاد النفسي، نبيلصاحلسفيان،7

75،ص:2004
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يكوهنا أن جيب اليت األشياء ميثل اآلخر بينما يفعلها، أن جيب ال أنه الفرد
األان وغرياأل ووظيفة مرفوض سلوك إىل املؤدية اهلو دفعات يف التحكم على

ت سلطةتشريعيةقضائيةتنفيذيةيفوق العقابفهو مرغوبفينقدويوجهويوقع
يكتسبعنطريقاخلوفواالحرتامواحلب". 20واحد.واألاناألعلىالشعوري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2 76ص:نفساملرجع، 0
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 الباب الرابع

 الشخصية يف رواية "أم سعد" لغسان كنفانحتليل البنية 

"أم رواية يف الشخصية البنية صورة حيلل أن الباحث يريد الباب هذ يف
كنفاينومفهومالشخصيةعنصرامركزاييفكلرواية،لذلكمن لضسان سعد"
شخصيات،وابلتايليصبحالتشخيصحمورالتجربة بدون رواية ختيل املستحيل

 أن إال الصعوابتالسردية. من متنوعة جمموعة يواجه الشخصية عن البحث
إىل وتصل الشخصية مفهوم حول والنظرايت املقارابت ختتلف حيث املعرفية،

التناقض حملة1. والتناقض نقطة بعرض يقوم أن الباحث يريد الصدد هذه يف
عامةعنروايةمثيقومبتحليلالبنيةالشخصيةيفروايةمثالتضلبعليه.

 ة عامة عن الروايةحمل . أ
بعض سعد أم السيدة روايته ىف كنفاىن غسان الفلسطيىن الكاتب ينقل
مل مكافحة، فلسطينية امرأة فهي الرائعة. الشخصية هذه حياة من مشاهد
وتعايش الكاتب عايشها ودم. حلم من حقيقية ولكنها خياله، من يبتدعها

وغس سعد أم السيدة بني تربط ومرها. حبلوها قرابةمعاها صلة كنفاىن ان
أكثر قضت وسنوات، لسنوات الضبسية قرية ىف أهله مع عاشت فقد وطيدة،
ولكنالعالقة املعذابت. الفلسطينيات من كضريها املخيم ىف عمرها نصف من
وغسانملتقفعندصلةالقرابةفقط،فقدكانهناك سعد أم السيدة بني ما

                                                                 
الدارالعربيةللعلوم،بريوتداراألمان،حتليل النص السردي، )تقنيات و مفاهيم(،حممدبوعزة،1

 39،ص1ط،2010الرابط،
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 علمته بينهما. ونفسيا وجدانيا والكرامةترابطا العزة معاىن من والكثري الكثري
املسلوب وطنها حترير ىف أملها على هي كما لتظل الصعاب حتدت والشرف.
حياهتاوسطأبنائها.هذهاملرأةفخر هتاية فيه تشهد نظيف مبكان العيش وىف
معاانة جيعل منا الكثري فهناك فحسب، الفلسطينية املرأة وليست العرب لكل

وهلذايهديغسانكنفاىنهذهالقصةلكلالعربلكلأيخذواالفلسطينيات،
العربةواألملوالتضحيةمنها.

 أشكال البنية الشخصية يف رواية "أم سعد" لغسان كنفاين  . ب
سعد" "أم ىف الباحث وجد الىت رواية ىف الشخصية النية أشكال وأما

لضسانكنفاىنفهيتتكونمنثالثةأشكال،وهي:

 (Id)اهلو  .1
اهذا نظامأصلىىفالشخصية،ومنهذ اجلانبهوجانببيولوجيوهو

(.Super Ego(واألاناألعلى)Egoاجلانبينمواجلانباناآلخران،ومهااألان)
أيضاأبهناحقيقةالنفسيةاحلقيقية،ألناهلوهيالعاملالباطىنأو وصفهافرويد
على اجلانب هذا وحيتوي املوضوعى. ابلعامل مباشرة هلا وليست للبشر، الذاتى
وهيأيضا"مستود " الضرائز من بيولوجية( )عناصر الوالدة منذ ولدت أشياء

واأل األان حترك الىت النفسية أوللطاقة امللك يشبه اجلانب وهذا األعلى. ان
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تعسفياوأاننيا،ومايريدهجيب ويكون دائما حيرتم أن جيب اهلو وكان امللكة.
2أنيتمعلىالفور.

يومها، على سعد أم يكون عندما اهلو جانب يظهر الرواية، هذه ىف
وتوصفتعبريهاىفالتاىل:

اليومالتايل،وقدجاءتمبكرة صباح سعد أم قالته ما أول ذلك "كان
3كللعادة،وكنتقدمنتمتأخراولكنهاملتنتظري،ففاجأتينيفالفراش"

منزل إىل سعد أم ذهبت صباح، ذات حدث ما أعاله النص يصف
حغسان،تريدأنتسألعنشيءيتعلقمبختاروابنهاملسجون،يفذلكالصبا

لياًل. ينام كان ألنه انئًما يزال ال كان غسان منزل إىل سعد أم ذهبت عندما
أتخرالنوم،لكنيفذلكالوقت،عندمامليستطعأومواالنتظارحىتيستيقظ

 غسانمننومه،ذهبعلىالفورإىلغرفته،ففاجأغسانواستيقظمننومه.

بنيةشخصيةتسمىيوضحالنصأعالهويوضحلناأنهبشكلعامهناك
IDوهيمسةتنشأتلقائًياواليتمالتحكمفيهاعلىالرغممنأنهميكنالتحكم،

علىالرغممنأهنامسةفطرية،وهناأيًضارأيناأنهملا ما شخص قبل من فيها
ذهبأمسعدمباشرةإىلغرفته،غساندونانتظارأنيستيقظغسانأواًلمن

 ميكن كان أنه رغم إىلإزعاجنومغساننومه، يضطر أن دون قلياًل ينتظر أن

                                                                 
2
 Keuis Rista Ristiana, Ikin Syamsudin Adeani, “Konflik Batin Tokoh Utama Dalam 

Novel Surga Yang Tak Dirindukan 2 Karya Asma Nadia”, Jurnal Literasi, Vol. 1, No. 2 Oktober 

2017, hal. 52 
3
16(ص1969سانكنفاىن،أمسعد،)مؤسسةاألحباثالعربية،غ 
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الرغبات خيتار عندما العامة هويته من الطبيعة. يوضح وهذا وجوده، بسبب
 .واالهتماماتيفذهنهبداًلمناالضطرارإىلالتحليابلصرب

 (Ego)األان   .2
مع التعامل عن املسؤولة الشخصية جوانب من جانب هي األان يعترب

حبيث تعملاألانًوفقاللجهوداملستخدمةيفاحلصولعلىالرضاالذيالواقع،
اإلحتياجات يليب حبيث جديد توتر حدوث ملنع اهلوية به تًستشد4.يسرتشد

مناسب موضع يوجد حىت التوتر منع إىل يهدف الذي الواقع دببدأ أالن
احلتياجاتأوتكوندوافعاذلودونصعوبةأومشقة.إناأالنعا لقةلتحقيق

بينقوتينمتعارضتينوىيزمليةومطاعةدلبدأالواقع.اأالنبينالواعيوالالوعي.
ابلواقع املرتبطة األعمال مجيع يستكمل و لوزراء كرئيس األان فرويد شبه

 5واالستجابةللرغبات.

الصخر، يستطيع ال كما قوية يبدويل، كما األربعني، يف سيدة "إهنا
قالصرب،تقطعاايماألسبو جيئةوذهااب،تعيشعمرهاعشرصبوركمااليطي

 6مراتيفالتعيبوالعملكيتنتز لقمتهاالنظيفة،ولقمأوالدها."
سعد،وهيامرأة أم تُدعى ألم األان شخصية هيكل أعاله النص يصف
احلماسوإحساسابلقتالمنأجلالبقاءيفمرارة من عاٍل حبس تتمتع حماربة

                                                                 
بندأنشية:جامعةالرانريى،البنية الشخصية ىف رواية "نعم اهواك" ملروة ممدوح،فوجارمحة،4

27،ص2021
5
Mulia Citra Dewi, Enny Hidajati, "Konflik Batin Tokoh Utama Dalam Novel Nyonya 

Jetset Karya Alberthiene Endah”, Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra, Vol. 4 No. 1. 

April 2019, hal. 425 
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 ذلكومرارة خالل من احملاكمات من العديد مرت وقد هبا، مرت اليت احلياة
كانكلماواجهتهبشعورمنالصربوالصدقأنهاليوجدتسامح.

اهلويةهيطبيعةنقيةهتتمابلرغباتالداخليةللفرددونالنظرإىلاملصاحل
رغممنالداخليةلآلخرين،ولكنهاختتلفعنالطبيعةاليتتسمىاألان،علىال

وحمدد مرشح يكون أن ميكن أنه إال اهلوية، مع واحدة حزمة تزال ال األان أن
حتقيقإرادته،بضضالنظرعنالكيفية،دون املعرف يريد عندما اهلوية، لطبيعة
احلاجةإىلالتفكرييفرغباتاآلخرين،فإناألانستوجهاهلويةحنوإجتاهأفضل

 احمليطة.وميكنقبوهلاابلواقعوالبيئة

سعد أم يفضل حيث سعد ألم مملوكة هذه األان مسة أن الواضح من
الكفاحبداًلمناإلضطرارإىلاالستسالمللظروف،ويفضلالتحليابلصربيف
شخص سعد أم ، البؤس من الشكوى من بداًل املختلفة اإلختبارات مواجهة

أي وهي تشعر تعيشها. اليت احلياة مرارة وجه يف وقوي مثلعظيم قوية أم ضا
الصخرةلديهاصربغريمتسامحيفتربيةأطفاهلاوتعليمهم.

"أتدري؟إناألطفالذل!..لومليكونلديهذانالطفالنللحقت
لعشتمعهمطبخت تفرق خيمة عن خيمة خيام؟ هناك، معه لسكينت به،

7هلمطعامهمخدمتهمبعيينولكناألطفالذل."
ا االقتباس الذي لسابقويصف ابنها على األم صرب يصف أعاله النص

وطنهفلسطني،وهنايفكرأمسعديفطفله أجل من يقاتل الذي سعد يُدعى

                                                                 
7
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يكافحرغماشتياقهالشديد الذي سعد مقابلة إىل اإلضطرار من أكثر الصضري
يف تكون أن اجليد من اللذيذة. األطباق وطهي مقابلته حًقا يريد إنه لسعد،

ا عليهخيمة صضريين طفلني لديه يزال ال الواقع يف أنه يدرك لكنه ملخيم،
اإلعتناءهبما.

حدثت ملا ذلك حدث لو إنه هلا أقول كدت فقد الصمت، "التزمت
عدت ولكنين املخيم، يف سنة عشرين نفسها هي أمضت وملا كثرية، أشياء

8فقلت،لوفعلتذلكلقتلتالناس"
اإلقتباسىفالسابقأن النصأعالهيوضحلناموقفوشخصية يوضح

سراًي، شيًئا قال إذا ألنه شيًئا، تقول أن دون الصمت ختتار اليت سعد، أم
ذلك. عند العامة األان طبيعة نرى أن ميكننا وهنا ابآلخرين، ضاًرا فسيكون

أكثر اآلخرين بسالمة هتتم حيث هويتها، طبيعة تضطي أن طاعةميكن من
.إرادهتاالداخليةيفالكالم

الذييسنداتحائطقربالبسكليت؟...هو القرد؟..ذلك ذلك "أترى
عرضأكتافه،ويكفيينشره. يريك أن له وتقول إليه تذهب أن أرجوك بعني،

 9وملاذاايأمسعد؟أقوللكإنملتفعلأنتفسأنزلأانوأضربه."
السابق االقتباس قرًدا ويصف رأى إذا ما شخًصا سأل سعد أم أن

أنيقابله للشخص سعد أم قال مث دراجة. من ابلقرب جداًرا حيمل وشخًصا
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وأمرهمبضادرةاملكان،فهذايكفيألمسعد.لكنهذاالشخصسألمرةأخرى
وتضربه. نفسها سعد أم تنزل يرد، مل لو فأجاب: هذا. كل مت ملاذا سعد، أم

 أن على يدل األمسعدقدحذرالشخصمناالختيار.متذلكحىتالوهذا
حيدثكلشيءعلىالفوردونأيتفسري،فأمرتأمسعدأحًدابفعلذلك.

ُيالحظيفالنصأنأمسعدملتتخذقراراهتابنفسها،بلسألاآلخرينأواًل.

يشرحالنصأعالهبنيةالشخصيةاملسماةاألاناليتميلكهاأمسعد،واليت
لذلكمنالنصأعالهميكنناأني غضبه، وكبح ابلصرب التحلي سعد أم فضل

رؤية وميكن ، هويته طبيعة يهزم أن ميكن سعد أم لدى األان موقف أن نرى
خيربصديقهأنيطردهمنالشخصالذييكرههبداًلمن عندما بوضوح ذلك

أنيضطرإىلهزميتهمماسيجعلاملشكلةطويلة.

 (Super Egoاالان األعلى )  .3
وااألن الشخصية، من أخالقي جزء هي األعلى األان أن لفرويد وفقا
األعلىمتثلهاكالضمريالذييعرتفابخلريوالشر،واهتمامهاالرئيسىهوتقرير
شئءابعتبارهجيداأمسيئا.األاناألعلىهيمكونأخالقىللشخصيةاملتعلقة

 يتعلق فيما قواعده أو اجملتمع وخيتلفمبعايري واخلطأ. والصواب والشر ابخلري
األشياء تصار  ال ألهنا احلسبان ىف الواقع أتخذ ال األعلى األان كانت ابهلو،
الواقعية.األاناألعلىهياملتعةألهناميكناعتبارهاأخالقالشخصية،وشبهها
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عل حيب السئة، اجليدة للقيم ابالعتبار مليئا دائما يكون الذي ابلقس ىفرويد
10األاناألعلىتذكرياهلواجلشعةملعرفةأمهيةالسلوكاحلكيم.

"ويفاملساءجاءتالعجوزفوضعتالزوادة،ووضعتهاهناكفجراليوم
ميا. أيديكي تسلموا الدغل، وراء من يناديها سعد كان مرة كل ويف التايل،

11ويسمعوهناتقول:هللاحيميكايإبين."
يصفالنصأعالههيكلشخصيةاألانالعليااملوجودةمنالنصالسابق،

اببنهاالذيخيتبئيفاحلرب،فهويفالواقع تلتقي عندما أي ، سعد أم داخل
قلقللضايةويريدإعادةإبنهإىلاملنزللكنهيدركأنإبنهيقاتلمنأجلبلدهو

 إنهللاحيفظه،ودائماتكونصالتهمعه.
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