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 أشرا أودينا:   ةإسم الطالب
 627202125:   رقم القيد

 : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية/ قسم اللغة العربية وأدهبا الكلية / القسم
اه السكولوجيا:  موضوع الرسالة "ال ترتكوين ىنا يف شخصية لوسيان يف رواية  االّتج

 وحدي" إلحسان عبد القدوس
 2071اير فب  5 /ه 7341مجاد األول  2:   تاريخ املناقشة
 60 :  حجم الرسالة
 املاجستري الدكتور شريف الدين:   املشرف األول
 املاجستري سفيان فهمي:   املشرف الثاين

اه  كان موضوع ىذه الرسالة ىو السكولوجيا يف شخصية لوسيان يف رواية "ال االّتج
 العناصر يف مسألة واحدة ىي. املرتكز ترتكوين ىنا وحدي" إلحسان عبد القدوس

وأما الطريقة املستخدمة يف التحليل فهي منهج . السكولوجيا يف شخصية يف "لوسيان"
احيث  يالوصفي التحليل د فرويد، السيكولوجيا على يد سيجمون على تحليلالتعتمد  إّنج

السيكولوجيا التحليلى يف شخصية  العناصرومن النتائج اليت حصلت عليها الباحثة فهي 
( واألنا 2) وىو جزء من الروح أو النفسي، (Id)( اهلو 7ىذه الرسالة ىي )"لوسيان" 

(Ego)  ىي ناحية عقلية الوحيدة أن يكون على اتصال بعامل الواقع، وتطور األنا من اهلو و
( واألنا األعلى 4يف زمن الطفولة وأصبح املنبع للشخص على التواصل بالعامل اخلارجي. )

(Super Ego)   األفراد عن قيمة اجملتمعة، ألنو يف ىذه النقطة ىناك قيمة أخالقية  إمِتصاص
  .خلري والشرويعطي حدود بني ا
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Penelitian ini berjudul Dimensi Psikologis pada Penokohan “Luciana” dalam
novel “La Tatrukuni Huna Wahdi” karya Ihsan Abdul Quddus. Dan pada karya
tulis ini penulis meneliti tentang Psikologis yang terkandung di dalam novel.
Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan inti yaitu unsur-unsur yang
berkenaan dengan teori Psikoanalisis dalam kepribadian Luciana. Adapun teknik
analisa yang digunakan adalah metode deskripsi analisis dengan menggunakan
pendekatan teori psikoanalisis Sigmund Freud. Dan hasil yang diperoleh dari
penelitian ini yaitu unsur-unsur yang berkenaan dengan teori psikoanalisis dalam

penokohan Luciana yaitu Id (اهلو) yaitu bagian jiwa psikologis. Ego األنا ) )
yaitu satu-satunya wilayah pikiran yang memiliki kontak dengan realita. Ego
berkembang dari id semasa bayi dan menjadi satu-satunya sumber seseorang

dalam berkomunikasi dengan dunia luar. Super ego Freud ,(األنا األعلى)

berpendapat bahwa super ego adalah penyerapan individu tentang nilai sosial,
karena pada poin ini terdapat nilai sosial yang memberikan batasan antara
kebaikan dan keburukan
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الباب األول

مقدمة

خلفية البحث.أ

معناها روح أو فكرة، )Psyche(وكلمة السيكولوجية مكونة من كلمة سيكى 
الذي يدرس سلوك واصطالحا هي علم١معناها علم.)Logos(وكلمة لوكوس 

ودرست فالسفة اليونان القدمية السيكولوجية ٢النفسية.حياته اإلنسان كمظهر 
قبل مالد) قبل أن يقوم بنفسه كعلم السيكولوجيا، وبني تلك ٦٠٠–٥٠٠(

٣) ويعترب األب فلسفة.٥٤٨-٦٢٤الفالسفة هو طاليس (

يبحث و ٤.البشريالسلوكمعرفةقالنفس الذي حيقالسيكولوجيا هو علم 
.أعماهلم من حيث هي مظهر للظواهر النفسيةهفي

لم عو اسيكولوجيدب هي التخصصات بني العلم الاألسيكولوجياأما 
٥.لبشراالكشف على أسرار شخصية هوسيكولوجيا األدبوموضوعاألدب، 

1Ivan Taniputera, Psikologi Kepribadian Psiikologi Barat Versus Buddhisme (Jogjakarta: Ar-
Ruzz, 2015) hlm 17

٣٧:، ص١م) ط ١٩٩٦، (بريوت : دار الكتب العلمية،علم نفس الشخصيةكامل حممد عويضة،٢
3 Sarlito W. Sarwono, Pengantar Psikologi Umum, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal. 1
4Albertine Minderop, Psikologi Sastra, Karya Sastra, Metode, Teori dan Contoh Kasus.

(Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 3
٥٩س املرجع، ص:نف٥



٢

أن العمل قسم من سيكولوجيا األدب هو دراسة األدب الذي يشاهد ال
فهو الذي خيتص بدراسة األدب شكل ومضمون العمل األديب، النفس.عمل

التصور الذي يعطي العمل األديب شكله، الفنتازية اليت ميثلها ويقدمها العمل 
األديب، والسلوك اإلنساين الذي يصفه أي عمل أديب.

شف يكولوجيا يف كبالنسبة هلذه الرسالة، تستخدم الباحثة علم الس
ال ترتكوين هنا وحدي".الشخصية املوجودة يف رواية "

الثالثني هو موضوع الرواية اخلامسة و "ال ترتكوين هنا وحدي"تعّد رواية 
١٩٧٩انتهي يف كتابتها سنة و مسه إحسان عبد القدوسإلألديب الكبري املصري

مبصر أي ريدة الشهرية نشرت هذه الرواية يف أول أمرها كقصة مسلسلة يف اجلم.
شخص املرأة كاملسلمة اليهودية منهافيها اشحاص كثرية فيلما.عرضتاألهرام و 

هذه الرواية حتكي سرية تلك املرأة املسلمةهي الشخص املرأة األساسي. و 
هلا شخصيتا يف .مسلمةامسها لوسيان أي زينب بعد أن أصبحت٦،اليهودية

يهودية حضارية ليستشخصية
العائلتني يف توحيد جمدةو شرفالدينا. هي جمدة يف كسب املعيشة واملال والنسب و 

القيدة مطلقا.املتفرقتني يف الدين و 

حسان عبد القدوس"، ص: " إلال ترتكوين هنا وحديواية "ر نظرهذه التسحبة حسب ماذكرها املؤلف ا٦
١٠



٣

، ألن احلبكة يف هذه التحليليالسيكولوجيايف دراسةالوبالتايل فإن تركيز
بالبحوث سّية صورة النف.تتعلق صورة النفسّية يف شخصية الروايةالرواية حتتوي على 

نظرية سيجمون فرويدبالرواية حتليل يف قتطبن ة أريد الباحثتو .السيكولوجياعن 
)(Sigmund Freud .نظرا إىل العناصر املعتمد يف هذه النظرية

االّتجاه السيكولوجيا في شخصية "الرسالةة موضوعالباحثتفجعل
ـإلحسان عبد القدوس" ال تتركوني هنا وحدي"في رواية لوسيان 

مشكلة البحث.ب
يف شرحت الباحثة يف خلفية البحث، وتركز هذه املسألة بناء على ما

مسألتني، أمثل:
السيكولوجيا يف شخصية لوسيان يف رواية "ال ترتكوين هتا العناصرما 

؟وحدي" إلحسان عبد القدوس

أغراض البحث.ج

ويف هذه النقطة تريد الباحثة أن تقدم وتوضح أغراض من هذا البحث يعىن، 
ملعرفة كيف ميكن:

السيكولوجيا يف شخصية لوسيان يف رواية "ال ترتكوين هنا العناصر ملعرفة 
إلحسان عبد القدوس.وحدي" 



٤

مصطلحاتالمعاني .د

قبل الشروع إىل هذه الرسالة، تريد الباحثة أن تشرح معاين املصطلحات اليت 
تتضمن يف هذه الرسالة:

اسيكولوجي.١
ج. سيكولوجّي: نفساّين، نفسّي (يونانية)سيكولو 
٧جية اللغة: دراسة نفسانّية للغة (يونانّية).سيكولو 

عن النفس، إما النفس ظواهرها علم الذي يبحثسيكولوجية: 
٨وعمليتها وكذلك خلفيتها.

الرواية.٢

الرواية هي ٩رواية مبعىن القصة الطويلة.-يروى-الرواية أصلها من روى
أحداث مثرية تصور منطا من احلياة أو أحداثا معينة يشرتك فيها اخليال، وتصاغ 
بأسلوب مشوق يستوي القارئ واملستمع حبيث يربز سرد األحداث املثرية وتتشابك 

١٠فيه األزمات وتتسلسل فيه أفكار.

٥٤١، ص: )٢٠٠٣دار املشرق،  : بريوت(، املنجد الواسيط يف العربية املعاصرة، وان نعمه وأصحابهنتأ٧
٨Albertiner Minderop ،٣، ص:املرجع السابقة
٣٩٨،ص. ٤م)، ط ٢٠٠٨مصر: مكتبة الشروق الدولية،، (،املعجم الوسيطجممع اللغة العربية، ٩

، األدب العريب وتارخيه العصر اجلاهلي وعصر صدر اإلسالم والعصر األمويعبد العزيز بن حممد الفيصل، ١٠
٢٨،ص. ١هـ) ، ط ١٤٠٥التعليم العاىل، (اململكة العربية السعودية: وزارة 



٥

يال تتركوني هنا وحد.٣

والثالثني لألديب هو موضوع الرواية اخلامسة "وحديهناترتكوينال"
م.١٩٧٩انتهي يف كتابتها سنة املصري امسه إحسان عبد القدوس و الكبري

منهج البحث.ه

هذه الرسالة فهو مها الباحثة يف كتابةمنهج البحث الذي ستستخدأما
على التحليل السيكولوجيا علىى عند التحليلي حيثمنهج الوصفي
(Sigmud Freud).سجمون فرويد

فتعتمد الباحثة على الطريقة هلذه الرسالةاملعلومات احملتاجةوأما جلمع
وأما يف كتابة 

هذه الرسالة فتعتمد الباحثة على الك
Pedoman Penulisan Skripsi (Jurusan Bahasa dan Sastra Arab) Fakultas Adab UIN

Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  2014.
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الباب الثاني

ترجمة إحسان عبد القدوس

حياتة ونشأته.أ

١١م يف القاهرة، وتويف يف التاريخ ١٩١٩يناير ١إحسان عبد القدوس يف 
واملرىب م، كان صحفي وروائي مصري من األصل اللبنانية املولد ١٩٩٠يناير عام 

وهي مؤسسة جملة روز اليوسف وجملة صباح اخلري. أما والده حممد عبد القدوس 
.فقد كان ممثال ومؤلفا

وبعد ذلك ترك مهنة احملاماة ووهب نفسة للصحلة واالدب فقد شعر ان 
االدب والصحافة بالنسبة له كان من ضروريات احلياة اليت ال غين عنها، واصبح 

صحفي متميز ومشهور، وراوئى، وكاتب سياسي، وبعد بعد اقل من بضعة سنوات 

١.سنوات مث عمل جبريده االهرام وعني رئيسا لتحريرها٨٥ملد 

للغاية، لدرجة ان شخصيته تتناقض مع  كان إلحسان شخصية حمافظة 
كتاباته، فالبيئة اليت ترىب فيها جعلت منه انسانار صعبا للغاية، فقد كان ملتزما 

باملعىن االجتماعي، فلم يكن يسمح لزوجته بان خترج من البيت مبفردها، وعندما

1 Achmad atho’illah Fathoni, Leksikon Sastrawan Arab Modern Biografi dan karyanya,
(Yogyakarta: Datamedia, 2007). Hal 10.
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ا  يكون مسافرا يطلب منها اال خترج، بل وترفض كل الدعوات اليت توجه اليها مهم
كانت، بل انه كان صعبا معها يف موضوع كل الدعوات اليت توجه اليها مهما  
كانت، بل انه كان صعبا يف موضوع املالبس، لدرجة انه كان يشرتط عليها ان 

.تكون مالبسها حمتشمة ال تصف وال تشف

إحسان حممد عبد القدوس أمحد رضوان وهذا هو امسه بالكامل، نشأ يف 
املرحوم الشيخ أمحد رضوان وكان من خرجيى اجلامع األزهر ويعمل بيت جده لوالده 

رئيس كتاب باحملاكم الشرعبة وهو حبكم ثقافته وتعليمه متدين جدا وكان يغرض 
على مجيع العائلة االلتزام والتمسك بأوامر الدين وأداء فروضه وحملافظة على التقاليد 

٢ج إىل الشرفة بدون حجاب ـحبيث كان حيرم على مجيع النساء يف عائلته اخلرو 

ويف الوقت نفسه كانت والدته الفناتة الكبرية والصحفية الالمعة السيدة روز 
اليوسف سيدة متحررة تفتح بيتها لعقد نداوت، ثقافية وسياسية يشرتك فيها كبار 

٣.الشعراء وألدباء والسياسيني ورجال الفن

١١ص:)،١٩٨٣،العامة للكتب، (اهلبئة املبتوية ، إحسان عبد القدوس يتذكرأمرية أبو الفتوح٢
نفس املكان٣



٨

األدبيةدراستهب.ب

املفضلة هي القراءة، اهتم والده حبسن تعليمه ويف طفولتة كانت هوايته 
وتشجيعه على القراء، بعد أن اجتاز احسان دراسته اجلامعية بنجاح يف كلية 

وعمل كمحامي حتت التمرين ٤اختذ اهم قرار يف حياته.١٩٤٢احلقوق عام 
مبكتب احد كبار احملامني وهو ادوارد قصريي وذلك جبانب عملة كصحفي مبجلة 

.فروز اليوس

م مبعهد املوسيقى العربية لدراسة الكمان ولكن الفىت ١٩٢٨يلحقه عام 
يفشل. فيرتكه األب يواصل دراسته  االبتدئية إىل أن حيصل على الشهادة عام 

م فيحول معه مرة أخرى فهو يريد أن يصبح أبنه فنانا مثقفا وبأى مثن ١٩٣٣
٥ة من املرحلة الثانوبة ـفيحول اقناعه بدراسة التمثيل وهو طالب السنوات االخري 

وهو طالب السنوات االخرية من املرحلة الثانوبة ويكاد إحسان أن يقتنع لو 
ال تدخل األم والعمة معا لكى يبعدا إحسان عن العامل الذي قاسست منه األم 
عن جتربة وخافت منه العمة عن مساع ملا يدور يف حمبط الفن وما يقع فيه من مآس 

حتملها إبن إخيها. ويقع إحسان الطالب مبدرست "فؤد األول وحمن ال يقوي على 

٢٢نفس املرجع ص: ٤
٢٠املرجع، ص:فس ن٥



٩

الثانوية" بني مغناطيسية أبيه وأمه فكل من والديه يرسم له طريق املستقبل الذي 
٦.ليهإريده هو وحياول بشىت الطرق جدبه ي

كان إحسان عبد القدوس يعد نفسه ألن يكون أدبيا يف يوم ما وبالتحديد  
بكافة األصلحة اليت حتقق له هذا الغرض، فاجته كاتب قصة فأخذ يصلح نفسه

١٩٤٠إىل القراءة والبحث ابتداء من أوائل عام 
بكلية احلقوق بعد أن قرر االبتعاد عن  حماولة التأليف املسرحي وكتابة الشعر كم 

٧ة.أدب القصاألدب ال حييد عنه وهوسبق أن ذكرنا خمتارا طريقا واحدا من أنواع

يف احلياة حىت نسطيع أن تشارك فيها دون أن ختطئ، أنه جبنبها هذه التجارية 
.األلوان من البش وذلك من خالل رحلتها مع قصصه

وكان إحسان عبد القدوس يف اخلمسينات حريصا على أن تقدم للقرئ 
أصعب الكتاب وأعقد املذاهب بأسلوب سهل وسلس. ويف روز اليسوف قدمت 
مذاهب غربية كالسرييالية والفضووية والعدمية والوجودية ومذاهب القافيني 

طلب واملغضوب عليهم يف األدب والفن. وكان إحسان يشحعين إىل حد انىن مل أ
يف حياتى منه عالوة. ألنه كان يسبقوىن بذكئه فيقرتح الزيادة. وكل قصص األستاذ 

٢٠نفس املكان ، ص: ٦
٣٦نفس املرجع، ص:٧



١٠

إشارة للجنس ألنه يئمن بأن املواطن العادى رجل سياسى ألن كاتب القصة ال 
مؤلفته ترتجم إىل اللغة أالجنابية، يستطيع أن يتخلص من فكره السياىي. وكثري من 

.مثل فرنسا، الصني، اإلندوتسي وغري ذالك

مؤلفاته األدبية.ج

:ومن أشهر مؤلفاته هي

ال تتركوني هنا وحدي.١

رواية "ال ترتكوين هنا وحدي" هي انتهيت من كتابة هذه رواية يف أوائل 
دود بني . أي قبل أن توقع معاهدة السالم وقيل أن تفتح احل١٩٧٩شهر يناير

يف مصر، ومل أفكر يف أن أعدل من القسة حبيث تعيش داخل األحداث اجلديدة، 
.٨

قصة أكتبها وأنشرها عن ويقول إحسان عبد القدوس وليست هذه أول

منذ كنت أعيش صباى وشباىب يف حى العباسية ملالصق حلى الظاهر الذى كان 
يضم أغلبية من السكان اليهود، وكان ىل من بينهم أصدقاء وصديقات كثريون، مث 

ارة اليهود عندما كنت طالبا يف املدرسة الثانوية عشت مرحلة من صباى يف ح

٤٧)، ص:١٩٧٩، (القاهرة: مكتبة مصر، ال ترتكوين هنا وحدإحسان عبد القدوس، ٨



١١

وكنت أيام األجازة أعمل بائعا يف حمل جتارة بدل وبالطى، ميلكه صديقى املرحوم 
حممد عبد اهلادى بشارع املوسكى وكان يزاملىن يف العمل موظف يهودى امسه 

كربت ساسون كان يصحبىن كثريا لزيارة عائلته يف بيته حبارة اليهود، وبعد ذلك
وعملت ومجعىن العمل بكثري من األصدقاء اليهود كان من بينهم ثالثة معي يف روز 
اليوسف وقد هاجر ثالثتهم إىل إسرائيل، وهو ما سردته يف قصة (أين ذهبت 

٩.صديقىت اليهودية) اليت نشرت يف األهرام منذ أكثر من ثالث سنوات

نسيت أني امرات.٢

من روايات إلحسان عبد القدوس اليت رواية "نسيت أين أمراة" هي إحدى 
ترتجم إىل اللغة اإلندونسية، إن الرواية نسيت أين أمراة حتكى عن خيبة املرأة اليت 

سنوات. وتتمن يف مهتها باجلد. ولكنها ضاعت روجها وابنها، أما الرجل يرتكها 
.وا

أنا حرة.٣

م. يف قصة "أنا حرة" يقول ١٩٥٤هي قصة طويلة اليت نشرت يف عام 
."إحسان" احلرية هي املسئولية، وعند ما تقول فتاة أنا حرة فهي تقول أنا مسئولة

فالبطلة أمينة الفتاة ذات الشخصية القومية اليت تريد أن حتصل قبل الثورة وما بعدها
نفس املكان٩



١٢

على حريتها يف ظل نقاليد قدميه موروثة وحماولتها حتطيم هذهالقيود لتصل إىل ما 
ترنو إليه وصراعها مع أهل احلي (حي العباسية) حىت تستطيع يف النهايه أن حتصل 
رض أو هدف ولكنها حينما 

١٠.أصبح

ن اآلخراللو .٤

أما رواية "اللون اآلخر" هي إحدى الروايات اليت كتبها إحسان عبد 
م. وهذه الرواية يف حتكي فيها عن ١٩٩٩القدوس من القاهرة ونشرت يف عام 

.احلب واحلياة بني مريفت يف حسن يبكرفكى

ال أستطيع أن أفكر وأنا أرقص.٥

مسرحى قصة "ال أستطيع أن أفكر وأنا أرقص" هى أول قصة ىف قالب
اجرؤ على نشرها، رمبا ألىل ولدت ىف املسرح، من أهل املسرح، وقصيت طفو لىت 
وصباى بني كواليس املسارح، وتركت نسأتى ىف نفى نو عا من الرهبة من اإلقدام 

.عل أى عمل مسر حى رغم كثرة ما خطر عل باىل من صور مسرجة

٤٢ص:)،١٩٨٣اهلبئة املبتوية العامة للكتب، (، إحسان عبد القدوس يتذكرأمرية أبو الفتوح، ١٠



١٣

هل هى مسر حية والأدرى أى نوغ من املسر حيات هذه الىت اقدمها اليوم 
استعراضية، أو فكرية وهل هى درام أو كوميدى مضحكة كل ما أعلمه أن الذى 

كماعيكن أن بوحى به التاريخ، وإذاكان ليمار مسنه من مشا هدبعض اخلرابة فهى 
كتاب املسرح احلديث أوما يسمى التصل إىل غرابة مسر حيات بيكيت أو باق  

١١.الالمعقول

في بيتنا رجل.٦

م وهي قصة بطولة ١٩٥٦وأما رواية "يف بيتنا رجل" الىت صدرت عام 
لثورى مصرى هو "حسني توفيق" قاتل أمني عثمان الذي أخفاه كاتبنا يف منزله 

١٢.حتت حراسة زوجته وهي قصة وطنية خالصة

زوجة أحمد.٧

كثري من الناس يقولون ىل: لو كان لك ابنة ملا كتبت هذه القصص الىت 
تكتبها، وملا اعتنقت هذه األراء اجلريئة الىت تدعو إليها. إن الكاتب عندما يكون 

لهن قران قصصى، وأمتىن لو كل واحدة ورغم هذا ففى عائلىت بنات كثريات. ك

٥، ص: د.ت)، القاهرة: مكتبة مصر(، أستطيع أن أفكر وأنا أرقص، ال إحسان عبد القدوس١١
٤٣، ص:)١٩٨٣اهلبئة املبتوية العامة للكتب،(، إحسان عبد القدوس يتذكرأمرية أبو الفتوح، ١٢



١٤

منهن مسعت كالمى. وهذا اخلطاب، أهديه إىل صغريتى فاطمة اجلندى ابنة اخىت، 
١٣.وإىل كل بنات الناس، لعلى أراهن مجيعا سعيدات

القضية نائمة في عربية كاديالك.٨

عن حرب فلسطني. فكاتبنا من أكثر الكتاب تبنيا لقضيتهم. ففى هذه الشهرية 

كل فكره متعلق بالقضية الفلسطينية يتعرف على سيدة أجنبية يأخذ منها املال 
أجل ذلك أخذ ليشرتى السالح هكذا أقنع نفسه بأن الغاية تربز الوسيلة ومن

يقدم تنازالت عديدة وانساق وراء السيدة وتالشت القضية من ذاكرته أمام العرية 
.١٤

الرصاصة ال تزال في جيبى.٩

كل ما يف هذه القصة من حوادث وشخصيات هو جمرد صور أطلقها 
وغري احملقق الصحفى، إنه حىت وهو يتعرض خياىل. وكاتب القصة غري املؤرخ 

بقصته لألحداث الوطنية العامة يعتمد على خياله متحررا من االرتباط بالواقع. وكل 
القصص العاملية اليت انطلقت من سنوات احلرب، أو من الثورات الوطنية الكبرية، مل 
تكن ترسم واقعا ولكنها كانت خياال من وحى واقع. وقصص احلرب والسالم

٧، د.ت، ص: )مصر: القطاع الثقافة(،زوجة أمحدإحسان عبد القدوس، ١٣
٤٦، ص:)١٩٨٣اهلبئة املبتوية العامة للكتب،(،إحسان عبد القدوس يتذكرأمرية أبو الفتوح، ١٤



١٥

لتولستوى، وقصص باردليان والفرسان الثالثة، وقصص جيمس بوند، ليست سردا 
لوقائع تارخيية، ولكنها من وحى واقع تارخيى. وأقول هذه الكلمة حىت ال حياسبىن 

١٥.أحد مبيزان الواقع، ولكن فقط حياسب خياىل

أكتوبر، وتوقفت ٦وهذ القصة كتبتها علي مرحلتني. كتبتها أوال قبل حرب 

أكتوير كتبت املرحلة الثانية من القصة حتت ٦(رصاصة واحدة يف جيىب) وبعد 
).الرصاصة ال تزال يف جيىب(عنوان 

ال تطفئ الشمس.١٠

١٩٥٣سيناريو اليت نسرت يف عام هي قصة و 

خالهلا أن احلياة مبادئ. احبث عن مبادئك جتد نفسك. وهناك العديد من 
١٦.القصش السياسية

٧، ص: )١٩٧٤مصر: قطاع الثقافة، (، الرصاصة ال تزال يف جيىبإحسان عبد القدوس، ١٥
٤٣، ص: )١٩٨٣اهلبئة املبتوية العامة للكتب،(، إحسان عبد القدوس يتذكرأمرية أبو الفتوح، ١٦



١٦

أقدام حافية فوق البحر.١١

كاتب القصة غري املؤرخ إنه يستطيع أن ويقول إحسان عبد القدوس أن  
يطلق خياله يف التاريخ ويصوره كما يريد انه حر يرسم شخضيات احلادث كما 
يصورهم خياله، حيركهم كما يشاء ويضع على ألسنتهم ما يريد من آراء. ومع 

١٧.اعتزازى وفخرى باألبطال هلذه القصة، أرجو منهم أن يعذروا خياىل

شيء في صدري.١٢

م جنده يرسم لنا صورة دقيقة وصادقة للصراع القائم بني ١٩٥٨اليت صدرت

هلم وحقق انتصاراته على  ذلك الرجل الذي مجع ثورته من احتكار اآلخرين والستغال

مل يستطع أن خيدع هؤالء الذين يعيشون داخله. هؤالء الذين استغلهم فهم 
١٨.يعيشون داخل نفسه

٩٧، د.ت، ص: )قطاع الثقافةمصر:(، أقدام حافية فوق البحرإحسان عبد القدوس، ١٧
٤١، ص: )١٩٨٣اهلبئة املبتوية العامة للكتب،(، إحسان عبد القدوس يتذكرأمرية أبو الفتوح، ١٨



١٧

أعوذبك منك.١٣

وهي قصةغربية يف تناوهلا فهو يصور٨١اليت نشرت يف صبح اخلري عام 
الشيخ حممد إبن عويس الذي قتل غدرا وهو يدافع عن قريته تفتح له املالئكة 
أبواب السماح وتقرار عدم حماسيته فقد كان اميانه أقوى من أن ينزل به احلساب، 

يده إىل السماء يطلب من اهللا أن ينتشل أهل قريته يعود باحساسه إىل القرية ورفعه 
من طفاة األرض وحينما أبلغته املالئكة إستحالة ذلك طلب أن ينزل إىل األرض 
ليقف بينهم وينقذهم وحتققت رغبته وأعاد األرض ألهله وناسه وأقاموا األفراح 

صر أن يبقى وطلبت منه املالئكة أن يعود معها بعد أن أمت مهمته ولكنه مل يواقق وأ
يف األرض فهو حيس اآلن أن القرية أصبحت ملكه وله أن يتصرف قيها كما يشاء 

.١٩

ولكن ليس هناك أذن نسمعهم وهكذا حتول املالك حممد إبن عويس إىل 
من أمتع شيطان ويهبط اثنان من املالئكة لرفعه إىل السماء حملكمته، واحملاكمة هنا

ما ميكن وفيها طوع احلوار واستنقى ما فيه من كلمات خلدمة املضمون الذي يريده 
وهو كيف يتحول احلاكم الذي يبدأ مببادئ سليمة إىل حاكم ذى مطامع خاصة 

.حتت تأثري السطان واألغرأات املدية. وإنتهت احملاكمة باحالته إىل أهل اجلحيم

٤٦، ص:)١٩٨٣اهلبئة املبتوية العامة للكتب،(، إحسان عبد القدوس يتذكرأمرية أبو الفتوح، ١٩



١٨

الباب الثالث

عن سيكولوجية األدباإلطار النظري

نظرية سيكولوجيا األدبمفهوم.أ
، ستبني الباحثة عن تعريف األدبجيا األدبقبل بيان عن السيكولو 

وتعريف السيكولوجيا أوال:

عريف األدبت.١

أفكارمل عواطف و أشكال التعبري اإلنساين عن جمعناألدب هو شكل 
عند األدب.وأما األساليب الكتابة اليت تتنوع من النثر املنظوم إىل الشعر املوزونو 

١.هو ما يؤثر من الشعر و النثرامحد الشيب

مبا فيها من أفراح فن من الفنون اجلميلة الىت تصور احلياة وأحدائهااألدب
فيها من وجييشوأتراح، وآمال وآالم، من حالل ما خيتلج يف نفس األديب 

٢عواطف وأفكار، بأسلوب مجيل، وصورة بديعة، وخيال رائع.

١٤:ص،٧ط.،م١٩٦٤، (القاهرة: مكتبة النهضة املصرية) أصول النقد األدب، يباأمحد الش١
،العصر اجلاهلي وعصر صدر اإلسالم والعصر األموياألدب العرىب و تاريغهعزيز بن حممد الفيصل،عبد٢

٥ص:،١ط:،م١٤٠٥)وزارة التعليم العالاململكة العربية السعودية:(



١٩

سيكولوجياتعريف .٢

معناها روح أو فكرة، )Psyche(وكلمة السيكولوجية مكونة من كلمة سيكى 
واصطالحا هي علم الذي يدرس سلوك ٣معناها علم.)Logos(وكلمة لوكوس 

ودرست فالسفة اليونان القدمية السيكولوجية ٤اإلنسان كمظهر حلياته النفسية.
ا، وبني تلك يجبل أن يقوم بنفسه كعلم السيكولو قبل مالد) ق٦٠٠–٥٠٠(

٥األب فلسفة.) ويعترب ٥٤٨-٦٢٤الفالسفة هو طاليس (

يبحث و ٦.البشريالسلوكمعرفةقسيكولوجيا هو علم النفس الذي حيقال
.أعماهلم من حيث هي مظهر للظواهر النفسيةهفي

سيكولوجيا األدبتعريف .٣

علم األدب، و سيكولوجيا األدب هي التخصصات بني العلم السيكولوجيا
وحيتاج إىل .لبشراالكشف على أسرار شخصية هوسيكولوجيا األدبوموضوع 

خالل فهم ، أوال منطرائق ملن يريد ان يفهم نظرية سيكولوجية األدبثالث
ويثّبت عمل أدىبنظريات سيكولوجيا مث حتليال على األعمال األدبية، ثانيا،

3 Ivan Taniputera, Psikologi Kepribadian Psikologi Barat Versus Buddhisme , (Jogjakarta:
Ar-Ruzz, 2015) , hlm 17

٣٧:، ص١م) ط ١٩٩٦: دار الكتب العلمية،، (بريوتعلم نفس الشخصيةكامل حممد عويضة،٤
٥Ivan Taniputera ،١، ص:ةاملرجع السابق

6 Albertine Minderop, Psikologi Sastra, Karya Sastra, Metode, Teori dan Contoh Kasus,
(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 3



٢٠

يف نفس الوقت يكشف ثالثا، ،ةصلكموضوع للبحث النظراية السيكولوجية املت
٧ضوع البحث.نظرية ومو على 

اليت تنظر أن األعمال هي الدراسة األدبيةسيكولوجية األدبيةكانت ال
، واستعمل املؤلف اخرتاعه وشعوره عند ألفها األعمال النفساألدبية كنشاط

ولوجي، األدب اهتماما على الشخصيةوسيك. هناك صلة بني األدب األدبية
العامل الواقعي.فاهتمامه بالشخصية الواقعية يفأما السيكولوجياخليالية و 

٨وانب الشخصية يف العمل األديب.اجلسيكولوجية األدب لفهم 

وجيا األدب هو دراسة األدب الذي يشاهد أن العمل قصم من وأما سيكول
األدب؛ التصور عمل النفس. فهو الذي خيتص بدراسة شكل ومضمون العمل

الذي يعطي العمل األديب شكله، الفنتازية اليت ميثلها ويقدمها العمل األديب، 
والسلوك اإلنساين الذي يصفه أي عمل أديب.

كولوجيايالسبين األدب و العالقة .٤

نطلق عرب الذمن تشكل لدينا ما ميكن أن كولوجيايالسطورت العالقة بني و ت
كولوجيا األدب".يعليه "الس

٥٩نفس املرجع، ص:٧
٥٤نفس املرجع، ص:٨
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كال مها عالقة قوية ألن األدب والسكولوجيا  واألدبالسيكولوجياكانت
وأما السيكولوجيا يتكلم عنه البطل الذي يؤلف املؤلفعن الناس. األدب يبحثات

عية ولو كان صفته يف أعمال األدبية ليس صفة الواق.يتكلم عنه احلقائه اإلنسانية
ونفسية صحيحة، ألن جعل مؤلف الناس بل صفة اخليالية لكن فيها تصور سلوكا
أن مطلوب سلوك البطل هي بعد السيماالواقعية أن يكون مناذج اعمال األدبية.

السيكولوجية للبطل جبانب االجانب اإلجتماعية واجلسمية. لذلك أن حتلل البطل 
األدب على أساس نظرية وقواعد هي بعد السيكولوجية األدبية وشخصية الباحث

٩عة الناس.ية الذي يبني سلوكا وطبيالسيكولوج

Sigmund(ند فرويد و مجسي.ب Freud ( نظرياتهو

مدينة فرايربج م من أبوين يهودين يف ١٨٥٦ند فرويد يف عام و مجيولد س
ىل مدينة ويف سن الرابعة انتقل مع أسراته إف اآلن بتشيكوسلوفاكيا. مبورافيا الىت تعر 

١٠.حيث نشأ ودرس الطب يف جامعتها(wina)فيينا 

وقد إهتم فرويد إهتماما خصا بألحباث الفسيولوجية والتشرحيية املتعلقة 
E.bruckالعصيب. واشتغل وهو ال يزال طالبا يف معمل إرنست بروك باجهار

حصل ١٨٨١ويف عام الفسيولوجى، وقام بعدة أحباث يف تشريح اجلهار العصيب.
١٨٨٢على الدكتوراه يف الطب، وعني مساعدا إلرنست بروك يف معمله. ويف عام 

9 Wiyatmi, Psikologi Sastra: Teori dan Aplikasnya, (Yogyakarta: Kanwa Publisher), 2011.
Hlm: 19

٩م، ص:٢٠٠٠، مكتبة األسرة، املوجز يف التحليل النفسىمد عثمان جناتى، حم١٠



٢٢

ونشر بعض األحباث اهلامة يف تشريح طبيبا يف املستشفى الرئيسى بفيينا.اشتغل
عني ١٨٨٥إليه األنظار. ويف عام األمراض العصية، مما افتاجلهار العصيب ويف

١١هار العصيب.حماظرا يف علم أمراض اجل

ذاثقافة فلسفية وأدبية غنية استخدمها كان فرويد من جهة أخرى، 
استطاع أن يقدر أن وكان على أي حال قدستخداما موفقا خالل حياته كلها.ا

سياما األدبية. كنت قد أتاحت للمبدعني والشعراء كثريا من اإلنتاجات الفنية، ال
بوسعه أن يفهم من خالل ما كان يدركه ما كان أن يبينوا لنا أن فكر اإلنسان

زمنه.

يصله باملوروت اليهودي، قد وكان إرث الثقايف فرويد الثقايف، الذي كان
أغناه كثريا، ولكنه كان قد وضعه باستمرار يف وصع نزاعي إىل حدّكبري ليفسح لنسه 

١٢مكانا يف فيينا املعادية.

ذه ه)Teori Kepribadian Psikoanalisis(نظرية شخصية التحليلى النفسى 
يد اليت موند فرو جالنظرية تبحث عن نظام شخصية اإلنسان، أّمههما نظرية سي
باألشياء حوهلا. جترتيب أساليب الشخصية املتعلقة باآلخرين وتؤثر على اإلحتيا 

املكاننفس ١١
le ca, le moi, le-تحليل النفسياهلو، األنا، واألنا العليا : دراسة يف الجيه أسعد، املراجع الشخصية : و ١٢

surmoi/ ٥م، ص:٢٠٠٢، عة من املؤلنيجممو
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بثمر الطاقة النفسي الذايت، ألساسى يف تركيب الشخصيات الثالثةوصراع ا
.)Super Ego(واألنا األعلى )Ego(واألنا )Id(والرتكيب هو اهلو 

)Id(الهو .١

وهو مكان لشهوة اجلنسية هو جزء من الروح أو النفسي، )Id(اهلو 
، وطلب اهلو أساس الّذة، وحماولة لتلبية احتياجات شهوة الغزيزية إما ١٣الغريزية

.مباشرة أو غري مباشرة

االحتياجاتتلبيةأجلمنالبشريةالغرائزوقمعنفسيةطاقةهو) Id(اهلو
هو ذلك القسم من ١٤.الراحةعدمأواألملونفيواجلنساألكلمثلاألساسية

وما هو دة،سي الذي حيوي كل ما هو موروت وما هو موجود منذ الوالاجلهاز النف
وهو يهوي الغرائر الىت تنبعت من البدن، كما حيوي ثابت يف تركيب البدن.

ففي اهلو إذن جزء فطري العمليات النفسية املكبوته الىت فصلتها القاومة عن األنا. 
وجء مكتسب.

13 J.P.Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, Raja Wali Pers, Jakarta, 2011, hal: 236
١٤Albertine Minderop ،٢١، ص: املرجع السابقة
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(Ego)األنا .٢

هي ناحية عقلية الوحيدة أن يكون على اتصال بعامل الواقع، و )Ego(واألنا 
وتطور األنا من اهلو يف زمن الطفولة وأصبح املنبع للشخص على التواصل بالعامل 

هو الذي يتصل بعامل الواقع لتحقيق النزعات العزيزة ) Ego(األنا ١٥اخلارجي.
، ولذلك كان دائمايف صراع مع األمور والتصرفات معقولةبالصورة اليت يرها خلفيية 

اليت التالئم طبيعة تكوينه. وإين أرى أن تأخذ بافرتاحه وأن نطلق اسم (األنا) على 
١٦ذلك الكيان الذي ينشأ عن جهاز اإلدراك احلسي والذي يصبح ما قبل الشعور.

ومتخالف بأألنا أن تزن بني مطالب اهلو غري معقول)Ego(األناجيب
ولذلك، تسعى األنا لسيطرة على مطالبالعاليا يف مّشي الوظيقة املعرفية والفكرية.

مبطالب وقيعية من العامل اخلارجي،ىعلوغري معقول اهلو واألنا األكفوفنيامل
ويستخدك األنا القمع وآليات أخرى ليحم أنفسه من القلق.

Super)ألعلىااألنا .٣ Ego)

هو إمِتصاٌص ىذهب فرويد أن األنا األعل)Super Ego(ىاألعلواألنا 
حدودويعطي 

األنا . شخصية األخالقيكتعترب ىعلوبعبارة أخرى األنا األ١٧اخلري والشربني

15 Jess Feist & Gregory J. Feit, Treories Of Personality, 7 Th Ed Book 1,Terj.Handriatno,
Salemba Humanika,Jakarta, 2014, hal:33

٤٠:نفس املرجع ص١٦
17Irwanto Dkk, Psikologi Umum, Pt, Gramedia, Jakarta, 1989,Hal: 238
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األنا تْقدمي . و التقييميةهو نظام الشخصية اليت حتتوي على القيم األخالقية ى علاأل
١٨.عن الضمري، وُجيْري باملبادئ الواقعيةىعلاأل

(ضمري)البال، مها خاطرُ نيقسمإىلىعلانقسم فرويد األنا األ
)conscience( بوجه عام، ظهر ن واضح.اخيايل، وال يفرق فريد بينهما ببياألناو

مناسب، ويعّلمنا عن خاطُر البال من جمارب احلصول على عقوبة لسلوك غري 
.األشياء اليت ال ينبغي لقيام به

خيايل األناوتطور وأنشأ الضمري من العقاب واملنع يف التعليم عند الصغار، 
ُدنا جزاءلُ صّ يتحمن جمارب  قيام لاألشياء اليت ينبغي إىلعلى السلوك املناسب وُيسدِّ

وجود اإلجتماعي يف الصغار، بالثاء و عطاء هدية ألن األعمال خيايل، يعّد األنابه
احلسنات يف البيئة السيما يف األسرة. حىت صار اساسا على الشخص يف عفة.

هو نظام شخصية الذي حيتوي على القّيم والقواعد اليت ىاألنا األعل
ا ، وهو يتخارج عن األنلسؤه. ونظام الذي وظيفته األخالقموصوف باحلسنة وا

، ويسمى األنا األعلى يتمثل األوامر الوالديه والنواهيألنه هذا اجلزء منه الذي 
.)Ego Ideal(باسم األنا املثال

18 Robert L, Gibson, Marianne H. Mitchell, Bimbingan Dan Konseling, Edisi 7,Terj, Yudi
Santoso, PustakaPelajar, Jokjakarta, 2011, Hal:208
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الباب الرابع

تحليل السيكولوجيا في شخصية لوسيان في رواية "ال تتركوني هنا وحدي" 
إلحسان عبد القدوس

"ال تتركوني هنا وحدي"لمحة عامة عن رواية .أ

م. هو ١٩٧٩عامينايروقد نشرت الرواية "ال ترتكوين هنا وحدي" يف 
موضوع الرواية اخلامسة والثالثني لألديب الكبري املصرى إمسه إحسان عبد 

١٩٩عشرأحدتتكون هذه الرواية على القدوس.
صفحة.

يريد إحسان عبد القدوس أن يعرض يف رواية "ال ترتكوين هنا وحدي" 
اإلنسان البسيط. نشرت هذه الروية يف بالبحث يف شخصية "لوسيان" ودواخل 

أول أمرها كفصة مسلسلة قي اجلريدة الشهرية مبصر أي األهرام وعرضت فيلما. 
فيها اشحاص كثرية منها شخص املرأة كاملسلمة اليهودية وهي الشخص املرأة 
األساسي. هذه الرواية حتكي سرية تلك املرأة املسلسمة اليهودية امسها لوسيان أي 

زينب يع
دينية إسالمية وشخصية يهودية حضارية ليست دينا. هي جمدة يف كسب املعيشة 

واملال والنسب والشرف وجمدة يف توحيد العائلتني املتفتني يف الدين والقيدة مطلقا.
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"ال تتركوني هنا السيكولوجيا في شخصية لوسيان في روايةالعناصر.ب
وحدي"

يف صفحات التالية سيحلل الباحث عما يتعلق بالفظ اليت تدل على 
ويكون اليحث يف الثالثة الباحث وهي: اهلو السيكولوجيا يف شخصية "لوسيان". 

)Id) األنا ،(Ego(ىعل)، واألنا األSuperego.(

)Id(الهو.١

١تعترب اهلو جزء من الروح أو النفسي، وهو مكان لشهوة اجلنسية الغريزية،

مقطتفات كما وحداهواهلو يف هذه الرواية مكتوبة يف وال يّتصل بالعامل اجلارجي.
تأيت :

املقتطفة األوىل:

٢االستسالم... مل يكن غنيا وال هي أيضا كانت من عائلة غنية."

تتزوج بزكي دون ) يف هذه املقتطفة، كان لوسيانIdوجدت الباحثة أن اهلو (

١
J.P.Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, Raja Wali Pers, Jakarta, 2011, hal: 236

١٢)، ص:١٩٧٩، (القاهرة: مكتبة مصر، ال ترتكوين هنا وحدحسان عبد القدوس، إ٢
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بغة من نفس ) هنا ناIdىت يكون السبب من زواجها زكي، لذلك اهلو (كثرياً، ح
لوسيان ليس هناك اخيارًا من أي شخص كان.

)Ego(األنا.٢

واألنا هي ناحية عقلية الوحيدة أن يكون على اتصال بعامل الواقع، وتطور 
األنا من اهلو يف زمن الطفولة وأصبح املنبع للشخص على التواصل بالعامل 

:فقط، وهيامسةاخليف فقرة فلم جتد الفاظ اليت تشري إىل األنا إال ٣اخلارجي.

املقتطفة األوىل:

وولداها كما تعيش عائلة شكوريل وقطاوى ومزراحى... هذه العالئالت 
اليهودية الىت تتفطرس حىت على اليهود أنفسهم الذين يعيشون يف 

٤املستوى األقل..."

تريد أن بأن لوسيان هي هذه املقتطفة يف)Egoاألنا (وجدت الباحثة أن 
وهي يهودي أصيل ال ميكن أن ،كلهاقضاء كل ما حيتاجتكون قادرأ على

تريد ، بليكتفى بالب وال ميكن أن يشبع بليال يف احضان حبيبها الذي تزوجته
ن احلياة مثل أراد

3 Jess Feist & Gregory J. Feit, Treories Of Personality, 7 Th Ed Book 1,Terj.Handriatno,
Salemba Humanika,Jakarta, 2014, hal:33

١٣: ص، )١٩٧٩، (القاهرة: مكتبة مصر، ال ترتكوين هنا وحدحسان عبد القدوس، إ٤
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العالئالت اليهودية اليت تتفطرس. يف هذهحياة أسرة شكوريل وقطاوى ومزراحى. و 
يف لوسيان.)Ego(املقتطفة تأثر األناهذه

املقتطفة الثانية:

حممد على حىت من قيمتها... كأن يدعوها إيل العشاء يف نادى 
ترتفع إىل مستوى نساء عائالت قطاوى وباروخ وعاداه وشيكوريل 

٥

) يف هذه املقتطفة هي اليت جدت يف نفسEgoوجدت الباحثة أن األنا (
جمر أن خترج مع الرجل الغين الذي ميكن أن حيقق كل ما أرادت لوسيان. لوسيان

إىل مستوى نساء وتلك يف جعله على احلظ والغىن حمرتم، حىت ترتقعمن احلظ
إن النزعة الطبقية 

أن لوسيان تريد حياة كرمية، والثهر والشرف.

١٨: )، ص١٩٧٩، (القاهرة: مكتبة مصر، ال ترتكوين هنا وحدحسان عبد القدوس، إ٥
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املقتطفة الثالثة:

هذا "وتنطلق األحالم يف رأسها... هل ميكن أن يكوم هلا مثل
داخل كيف ميكن أن ميكن هلا... وقفزت ابتسامة ساخرةالقصر...

من نفسها... ال ميكن أن يكون هذا القصر هلا 
٦إال إذا تزوجته... تزوجت القصر..."

يف هذه املقتطفة هي تريد لوسيان يف قلبها ) Egoوجدت الباحثة أن األنا (
اف حتلم لوسيان أن يكون قصرهلا بطريقة الزواج من 

تتزوج مع ) بأنEgoحىت يتلك القصر تتأثر لوسيان باألنا (صاحب القصر.
صاحب القصر ولذلك قد حتقق احلياة السعيدة.

املقتطفة الرابعة:

"مث بعد العشاء
وهي متسح بأصبعها مث جلست جبانبه فوق الفراش وقالت مبتسمة

..، وقال زكى وهو ناك شىء أريده منك.زكى... ه: فوق شعر رأسه
شىء...، قالت من : اطلىب... كل شىء... وأىحيتضنها بعينيه

٣٩نفس املرجع، ص: ٦



٣١

تقول: إىن "ولكن لوسى عادت. ٧: الطالق..."خالل ابتسامتها
٨اتكلم جاجة يا زكى... أريد الطالق..."

) يف  هذه املقتطفة هي داخل نفس لوسيان Egoالباحثة ان األنا (وجدت

)Ego) هنا اتباع الشهوة الىت استمدت من اهلو (Id.(

املقتطفة اخلامسة:

"ويدامهها أحيانا احساس عجيب... مللذا ال تعود لوسى كما  
كانت... لوسيان هنداوى... تعود يهودية وتسافر إىل باريس 
وتعيش مع ابنتها يامسني... أو تسافر إىل إسرائيل لعلها جتد ابنها 
ايزاك ومتوت وهو فىي عينيها... متوت يف األرض املقدسة... يف 

٩أرض امليعاد..."

س زينب ) يف هذه املقتطفة هي اليت يف نفEgoأن األنا (ثة حوجدت البا

يامسني أو تسافر إىلأخرى إىل اليهودية و وتيافر إىل باريس وتعيش مع ابنتها
وهي تريد ومتوت وهومث حياة سعيدة مع أطفاهلا.إسرائيل لعلها جتد ابنها ايزاك،

٥٤-٥٣، ص: نفس املرجع٧
٥٣:ص، نفس املرجع٨
١٩٨:ص، نفس املرجع٩
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) هنا الرتدد Egoبدأ األنا (وت يف األرض املقدسة، يف أرض امليعاد. ييف عينيها أو مت
اليت بدأ يف نفس زينب (لوسيان).

)Superego(ىعلاألنا األ.٣

صاصٌ هو إمتِ )Superego(ىعلاألنا األ
يف هذه الرواية مكتوبة يفىعلواألنا األ١٠والشر.اخلري أخالقية ويعطي حدود بني 

:مقطتقات كما تأيتالثانية

املقتطفة األوىل:

"وقررت لوسى أن تعمل لتعطى عجز زوجها... وذهبت وقدمت 
حالقة يف القاهرة... حالق نفسها إىل (ستافرو) وكان أرقى حمل

الباشاوات واألمراء... قدمت نفسها كعاملة مانيكري تقلم 
١١الرجال..."

املفتطفة هي اليت ههذ) يفSuperego(ىعلوجدت الباحثة أن األنا األ
ألن زوجتها 
هو الرجل الذي يستسلم إنه ليس مستسلما هلا وحدها إنه مستسلم للدنيا كلها 
وما تعطيه الدنيا يكفيه، مث إنه مكتف باملرتب الذي يأخذه من وظيفته كمر اجع 

حسابات.

10 Irwanto Dkk, Psikologi Umum, Pt, Gramedia, Jakarta, 1989,Hal: 238
١٦)، ص:١٩٧٩، (القاهرة: مكتبة مصر، ال ترتكوين هنا وحدإحسان عبد القدوس، ١١
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: املقتطفة الثانية

"لقد بنت كل يوم من أيامها هنا... يف مصر... كل يوم ينته 
بنفسها... كل يوم أطلقت فيه ملعة من النجاح... والنجاح هو 
جيب 

١٢يف تراب جناحها."

) يف هذه املقتطفة هي لقد Superego(ىعلت الباحثة أن األنا األوجد
أخذت زينب (لوسيان)

) يف زينب، انطالقًا من Superego(ىعليف مصر. يؤثر األنا األسعيدةوهي حياة
وذفنت يف أرضها.اختيا

١٩٨:)، ص١٩٧٩مكتبة مصر، ، (القاهرة: ال ترتكوين هنا وحدحسان عبد القدوس، إ١٢
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الباب الخامس

خاتمة

النتائج.أ

السيكولوجيا." هيترتكوين هنا وحديية املستخدمة يف حتليل رواية "اللنظر 
البشري. ويبحث فيه سلوك السلوكمعرفةالسيكولوجيا هو علم النفس الذي حيقق

وأعماهلم من حيث هي مظهر للظواهر النفسية.
، ميكنك ان تاخذ ٤بابىل التحليل الذي نوقش يف الواستنادا إ

:االستنتاجات التالية

السيكولوجيا اليت وضعقها سيغمونو فرويد الذي يقسم إىل نظام الشخصية .١
. وميكن أن تاخذ النتائج بأن اجلوانب االنا، االنا األعلىثالثة: اهلو، ال

ألن تريد لوسيان يف كسب املعيشة واملال السيكولوجيا لوسيان قويها جدا، 
والنسب والشرف. وبذلك، عندما حققت كل املثل لوسيان، أبنائها يبقون 

من رواية "الترتكوين هنا وحدي" ميكن  
احلصول على مفتطفات اليت حتتوي على اجلوانب السيكولوجيا لوسيان.

املعيشة و ) السبب يف حتقيق الرغية يف احلصول علىIdوانب من اهلو (ج
من أجل ان لوسيان قد تقرتب وتتزوج الرجل الذي املال والنسب و الشرق، 
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أكثر مواجنيورا بسبب غرور لوسيانه لوسيانكن ان جيعلها غنيه. ورغبمي
علىاألاألناوجوانب مناهلو.جوانب االنا اليت تدعم.يدعم ذلك حبماسه

الذي هو يف عدم العمل مع لوسيان الكمال للسيطرة نا األعلىاأل:الذي هو
، ألننفسهىعل

.دعم االنا أيضا قويه جدا
اليت تشمل " هنا وحديكوين ترت رواية "ال قد عرب الباحث عن املسائل يف.٢

واملساواة واحلقوق بني لوسيان على القيمة األخالقية يف شخصية لوسيان،
على:الرجال،  وغاية احلياة النسائية. تشمل و 

الذكية، :علىالقيمة األخالقية يف شخصية لوسيان، تشمل.١
الرحيمة، املتخشبة، سهل املعاملة، املسؤلية، واملعتمدة على النفس.

واملساواة واحلقوق بني لوسيان و الرجال، يشمل على: العملية، .٢

تشمل على:إرادة احلياة(تزوجة البنت وتوحيد وغاية احلياة النسائية..٣

(النكاح والعائلة).
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التوصيات.ب

اآلداب والعلوم اإلنسانية قسم اللغة العربية ةالرجاء من الطالب بكلي.١

من نواح أخرى كناحية البنيوية والشخصية أو غري ذلك.القدوس"

٢.
التحليلي من روايات ال والعلوم اإلنسانية بدراسة السيكولوجيا

ترتكويت هنا وحدي رواية إحسان عبد القدوس.
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