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كلمة الشكر

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد  رب العاملني، محدا يوايف نعمه ويكافئ مزيده. ذلكم هللا ربكم 
ال إله إال هو خالق كل شيئ ال إله إال هو يدرك األبصار وهو اللطيف اخلبري. 
اللهم أنت ريب ال إله إال أنت خلقتين وأ عبدك وأ على عهدك ووعدك. 

اللهم صل على حممد وعلى آل حممد. أما بعد. 

ليف هذه الرسالة الوجيزة الىت فقد انت ذن هللا وتوفيقه من  هت الباحثة 
تقدمها لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية مادة 

يف اللغة S.Humمن املواد الدراسية املقررة على الطلبة للحصول على شهادة 
ا.  العربية وأد

الباحثة الشكر لفضيلة املشرفني مها ويف هذه الفرصة السعيدة تقدم
ما  الدكتور شريف الدين املاجستري وحممد فردوس املاجستري على مساعد
ما يف إشراف الباحثة على إعداد هذه الرسالة إشرافا  وجهودمها وأنفقا أوقا
جيدا كامال، لعل هللا يباركهما وجيزيهما جزاء حسنا. وتقدم الباحثة الشكر 

عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ورئيس قسم اللغة العربية لرئيس اجلامعة و 
ا وجلميع األساتذة وملوظفي املكتبة جبامعة الرانريي اللذين قد ساعدوها  وأد

عارة املراجع واملصادر الىت حتتاج إليها يف كتابة هذه الرسالة. 

لذين قد ويف هذه الفرصة أيضا تقدم الباحثة الشكر لوالديها احملبوبني ال
فعا لعل هللا  ذيبا  ها  جيزيهما أحسن الثواب يف أن ربياها تربية حسنة وهذ

الدنيا واآلخرة. 
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فعا إلكمال هذه ئًياجو الباحثة من القارئني نقدا بناوأخريا، تر  وإصالحا 
فعة للباحثة خاصة وللقارئني عامة، واحلمد   الرسالة، وعسى هللا أن جيعلها 

. رب العاملني

ه١٤٣٩ذو القعدة ٧

م٢٠١٨يوليو٢٠

ةالباحث
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جتريد

: ود أفلينيتإسم الطالبة
١٤٠٥٠٢٠٤٠: رقم القيد

ا: كلية اآلداب والعلو الكلية / القسم م اإلنسانية/قسم اللغة العربية وأد
"يوم قتل الزعيم" : عناصر سيكولوجيةموضوع الرسالة لنجيب يف رواية 

)حتليلية وصفية(دراسة حمفوظ
٢٠١٨يوليو ٣١: ريخ املناقشة
صفحة٣٥: حجم الرسالة
: الدكتور شريف الدين املاجسترياملشرف األول
: حممد فردوس املاجستريالشرف الثاين

_______________________________________
يف رواية "يوم قتل عناصر سيكولوجيةكان موضوع هذه الرسالة هو

هذه الرسالة عن عناصر كز. وتر )حتليلية وصفيةالزعيم" لنجيب حمفوظ (دراسة 
مة يف وأما الطريقة املستخدسيكولوجية الذي وجدت متضمنة يف هذه الرواية.

ومن النتائج الىت حصلت عليها الباحثة التحليل فهي منهج الوصفي التحليلي. 
هي اهلو من نوع الروح املتضمنة يف الروايةالسيكولوجيةإن العناصرهي: 

حية عقلية الواحدة أن وصفات نفسي وهو طلب اهلو أسا س الّذة. واأل هو 
تكون مناسبة مع الواقع. واأل األعلى هو املوازنة بني زغبة نفسه واألحوال 

احمليطة به.
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Mahfuzd”. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada satu permasalahan yaitu unsur-

unsur psikologi dalam novel Yaum Qatl Al-Za’im . Adapun metode penelitian yang

digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif analisis dengan berpedoman pada teori

Sigmund Freud. Hasil penelitian yang diperoleh dari peneliti yaitu unsur-unsur psikologi

yang terdapat dalam novel adalah id yaitu bagian dari jiwa dan sifat seseorang, yang

berkaitan dengan kenikmatan. Ego yaitu satu-satunya wilayah pikiran  yang memiliki kontak

dengan realita. Super ego yaitu yang mempertimbangkan antara keinginan dirinya dengan

keadaan sekitarnya.



١

الباب األّول

مقّدمة

خلفية البحث.أ

معروف أن مادة البحث األديب هي األدب بفرعيه من الشعر والنثر وما 
–ذائع مشهور كما هو –واألدب ١امتد على كل فرع من غصون خمتلفة.

رة اال نفعاالت يف قلوب القراء والسامعني، ولذلك كان يعتمد يقصد به إىل إ
ره، على حنو ما يالحظ يف رت العلى اخليال، يعتمد عليه يف  كيب الكلى اآل

تكوين العمل الروائى وخلق شخوصه وما جيرى على ألسنتهم من أقوال وعلى 
ووحداته املفردة، على حنو أيديهم من أفعال، كما يعتمد عليه يف عناصره اجلزئية

از والكناية يالحظ يف لغته التصويرية وما يتداخل فيها ما  من التشبيه وا
ّرد كالمه من االو  ستعارة، إذ األديب ال يتحدث حديث الشخص العادى ا

ختالف معانيه  ، وهو حديث خيتلف  التصوير، بل يتحدث حديثا تصوير
واختالف مواقفه واختالف أحاسيسه ومشاعره، فقد يقف على شاطئ حبر، 

كأن البحر يئن شًباث ويلهفيحّس بنيمن التعب، كأن صراعا ال يزال 
٢أمواجه ورمال الشاطئ.

)، ١٩٧٢(القاهرة: دار املعارف، البحث األدىب طبيعته، مناهجه، أصوله، مصادره.شوقى ضيف. ١
٩، ص. ٧ط. 

١٠نفس املراجع، ص. ٢



٢

ألدب أي أمة من األمم إىل معرفة يف دراستهقال شوقى ضيف أن
يف حقيقته األدب األحداث الكربى الىت أثرت يف حياة منشئية، ألن األدب 

ثروا به من أحداث عامة وظروف خاصة. ٣هو تنعكس عليها حياة أهله وما 

أو كيان لغوي، جسد لغوي، أو جمموعة من ،أو لغة اخليال،فن لغويفاألدب 
فهناك أعمال ٤وهناك من يرى أن األدب شكل مجايل خالص.... اخلاجلمل

خل أصبح هلا حدود متفق عن نفسها مثل الرواية، املسرحية... إأدبية تفصح
تتكلم عن الرواية، أحد من أعمال أدبية، حتكي عن ٥عليها بشكل عام.

تمع. أحرف يف احلياة اليومية  حثة أن يف رواية رأت الباوالطبيعة أو التعود ا
فأرادت "يوم قتل الزعيم" تتضمن فيه عناصر السيكولوجيا اعتمادا على هذا

ح ية عناصر السيكولوجيا.الباحثة أن تبحثها من 

الصراع النفسي هو الصراع الداخلي الذي حيدث عندما تتناقض أهداف 
وقع صراع النفسي يف قلوب الناس، ألنه ٦الداخلية.وقيم ومعايري الشخص 

متناقضة بني إختيارين ورغبتني.

ره إىل أمراض نفسية (Freud)حياول فرويد أن يرد كل فنان وكل آ
سببتها رغبات مكظومة، بل قل عقد جنسية مكبوتة ترقد، بل تضطرب ومتوج 

وتنفسا دائما عند الفنانني مبا يتسامون إليه من يف الالشعور وهي جتد هلا 
عليها بصمات املرض فنية، وهي أعمال كلما ازداد فحصه هلا رأيهأعمال 

١١م). ص. ١٩٥٨(القاهرة: دار املعارف. األدب العريب املعاصر يف مصر.شوقي ضيف. ٣
املؤسسة جلامعية . (بريوت:يف نظرية األدبالدراسات األدبية والنقدية شكري عزيز املاضي. ٤

١٠. ص. )م٩٣١٩للدراسات والنشر والتوزيع. 
٩املراجع، ص. نفس ٥
٦٤) ص: ٢٠٠٧، (القاهرة: جامعة القاهرة، تكوين الفرق والعمل اجلماعة، عادل حممد ذايد٦



٣

ضه واضحة، مرض اجلنس، وهو مرض ال تكمن فيه دوافع الفن فقط، بل اوأعر 
ا  تكمن فيه كل دوافع احلياة، وكأن اجلنس جمذافها الذي يثريها وحيرّكها وسّكا

شاء وكيف شاء.الذي  ٧يوجهها ويدفعها أّىن

ريد الباحثة تطبيق نظرية سيكولوجية األدب على يد سيجمون تولذلك
(دراسة (Sigmund Freud)فرويد يف رواية يوم قتل الزعيم لنجيب حمفوظ 

سيكولوجية األدب) حبثا هلذه الرسالة.

مشكلة البحث.ب

الباحثة، فاملسئلة اليت تريد أن لنظر إىل خلفية البحث اليت شرحتها 
تبحث الباحثة هي:

؟يوم قتل الزعيمروايةيف سيكولوجية ما عناصر 

لبحث ض اغر أ.ج

فهي:اليت تبحثالرسالةهذهض البحث منغر وأما 

.يوم قتل الزعيمروايةروايةيف سيكولوجية ملعرفة عناصر 

م). ١٩٧٢. (القاهرة: دار املعارف، البحث األديب طبيعته، مناهجه، أصوله، مصادره،ضيفقي شو ٧
١٠٨ص: 



٤

معاىن املصطلحات.د

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

الرواية.١

ا تشغل لرواية هي أوسع من القصة يف أحداثا ا، عدا أ ها، وشخصيا
حيزا أكرب، وزمنا أطول، وتتعدد مضامينها كما هي يف القصة، فيكون منها 

ت  ٨ية والتارخيية.جتماعالعاطفية والفلسفية والنفسية واالالروا

سيكولوجية.٢

سيكولوجي يف اللغة هي: نفساين، نفسي، خاص بعلم النفس. وأما 
٩غة.سيكولوجية اللغة: دراسة نفسانية لل

الدراسات السابقة.ه

حتتاج الباحثة إىل الدراسات السابقة قبل أن تبدأ حبثها، البد من الباحثة 
قبلها أو ما هي ملعرفة موضوع البحث، هل موضوع الباحثة قد كتب 

املوضوعات الىت تتصل يف حبثها األن. وبعد أن قرأت الباحثة البحوث العلمية 
الىت كتبتها الطلبة يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، وجدت الباحثة البحوث 

ذا البحث .العلمية الىت تتصل 

ض: مكتبة العبيكان. .قيةيالتحرير األديب، دراسة نظرية ومناذج تطب.حسني على حممد٨ (الر
٢٩٢:ص). ٢٠١١

١١٥٠). ص. ٢٠٠٨. (القاهرة: عامل الكتب، معجم اللغة العرابية املعاصرةعمر. أمحد خمتار٩



٥

ليلى" ليوسف .١ وردة اجلنة، الصراع النفسي يف رواية "فديتك 
، وهذه الرسالة ٢٠١٥(دراسة السيكولوجية األدب)، السباعي 

ب والعلوم اإلنسانية للحصول على االعلمية قدمت لكلية اآلد

فهي منهج الوصف وأما الطريقة املستخدمة يف التحليل.ssدرجة
الصراع النفسي املتضمنة يف نتائجه هو إن عناصر التحليلي، ومن 

يكون يف الغضب والكذب والضغوط (id)الرسالة هي اهلو
األ يكون يف تشوش الفكرة، واأل األعلى(ego)واكتئاب. ّمث

(super ego).لذنب والتوتري واحلزن واخلوف يكون يف الشعور 

"عّداء ميلسناوايت، اجتاه السيكولوجيا يف شخصية "أمري" يف رواية . ٢
وهذه الرسالة العلمية .٢٠١٦الطائرة الةرقية" خلالد حسيين، 

.ssب والعلوم اإلنسانية للحصول على درجةاقدمت لكلية اآلد
منهج الوصفي التحليلي. وأّما الطريقة املستخدمة يف التحليل فهي 

نتائجه هو إن عناصر الصراع النفسي املتضمنة يف الرسالة هي اهلو
(id) األيكون يف يكون يف الغضب، (ego)احلسد والكذب، ّمث

لذنب.(super ego)واأل األعلى يكون يف الشعور 

مرزييت، الصراع النفسي يف قصة "أ املوت" لتوفيق احلكيم، .٣
ب والعلوم اوهذه الرسالة العلمية قدمت لكلية اآلد.٢٠١٧

املستخدمة يف وأّما الطريقة .ssاإلنسانية للحصول على درجة
نتائجه هو إن عناصر ليل فهي منهج الوصفي التحليلي. التح

هو جزء من (id)الصراع النفسي املتضمنة يف الرسالة هي اهلو



٦

حية عقلية الوحدة أن يكون (ego)الروح أو النفسي، واأل هي 
األ األعلى لعامل الواقع، ّمث هو (super ego)على اتصال 

تمعة وهناك قيمةإمتصاص  أخالقية ويعطي األفراد عن قيمة ا
حدود بني اخلري والشر.

(دراسة .٤ "الظل األسود  معّمر جفويندي، الصراع النفسي يف رواية 
وهذه الرسالة العلمية قدمت لكلية .٢٠١٦سيكولوجية)"، 

وأّما الطريقة .ssب والعلوم اإلنسانية للحصول على درجة ااآلد
نتائجه هو ليل فهي منهج الوصفي التحليلي. املستخدمة يف التح

إن عناصر الصراع النفسي املتضمنة يف الرسالة هي اهلو واأل واأل 
العلى.

، الصراع النفسي يف رواية حضرة احملرتم لنجيب حمفوظ، .٥ زهر
ب والعلوم اوهذه الرسالة العلمية قدمت لكلية اآلد.٢٠١٦

وأّما الطريقة املستخدمة يف .ssلى درجةاإلنسانية للحصول ع
نتائجه هو إن عناصر ليل فهي منهج الوصفي التحليلي. التح

الصراع النفسي املتضمنة يف الرسالة هي اهلو واأل واأل العلى.

على الرغم من تلك املوضوعات السابقة، فإن الباحثة مل جتد حبثا يف 
يم" لنجيب حمفوظ (دراسة حتليلية عناصر سيكولوجية يف رواية "يوم قتل الزع

وصفية). واعتماد إىل ذلك، ترغب الباحثة يف حبث عناصر سيكولوجية يف رواية 
"يوم قتل الزعيم" لنجيب حمفوظ (دراسة حتليلية وصفية).
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منهج البحث.و

هذه الرسالة فهو املنهج نهج الذي استخدمته الباحثة يف كتابةأما امل
عند يةعلى نظرية سيكولوجية األدبإلطالع والقراءةو ،الوصفي التحليلي

حيث أنه دراسة صراع.،(Sigmund Freud)سيجمون فرويد

ت احملتاجة هلذه الرسالة فتعتمد الباحثة  وأما طريقة مجع املعلومات والبيا
ت على طريقة البحث املكتبة حيث طالعت  الباحثة على الكتب والدور

ذه الرسالة. وأما كيفية كتابة هذه الرسالة فتعتمد  واملقاالت والويب اليت تتعلق 
ا، بكلية اآلداب والعلوم  الباحثة على الكتاب الذي قرره قسم اللغة العربية وأد

اإلنسانية جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية دار السالم وهو كتاب:
Pedoman penulisan skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh, Tahun 2014.
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الباب الثاين

ونبذة عن رواية يوم قتل الزعيمترمجة جنيب حمفوظ

يف هذا الباب ستقدم الباحثة صورة خمتصرة عن سرية حياة جنيب حمفوظ 
ونشأته وحياته األدبّية ومؤلفته.

ووفاتهمولده ونشأته .أ

القصة د الباشا هو أبرز كتاب الرواية جنيب حمفوظ عبد العزيز إبرهيم أمح
ته اليت خيلق فيها صورا سيكولوجية القصرية يف  مصر احلديثة. وقد اشتهر بروا

ت  ا اليومية التحد ا الذاتية يف حيا لشخصيات تعكس من خالل صراعا
تمع املصرى. ١االجتماعية والثقافية والسياسية اليت تواجه ا

الشهرية أحد األحياء اإلسالمية جلمالية، وهود جنيب حمفوظ يف حى اول
ميالدية جوهر الصقلى قائد جيش ٩٦٩مبدينة القاهرة اليت شيدها يف عام 

اخلليفة الفاطمى املعز لدين هللا. وكان مولده يف احلادى عشر من ديسمرب عام 
٢م.١٩١١

مشوار طويل يف الفن واحلياة، ذلك هو املشوار الذي قطعه جنيب 
أكتوبر ١٣إىل يوم اخلميس ١٩١١ديسمرب سنة ١١ذ مولده يف حمفوظ من

ء فازوا جبائزة نوبلأنيس فهمي إقالديوس١ م)،  ١٩٩٩القاهرة: مركز األهرام للرتمجة والنشر، . (. أد
١٦٧، ص. ١ط. 

١٦٧نفس املرجع. ص. ٢
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وهو اليوم الذي أعلنت فيه األكادميية السويدية يف الساعة الثانية ١٩٨٨سنة 
مرشحا ملنحه ١٥٠بعد الظهر وتوقيت القاهرة اختيار جنيب حمفوظ من بني 

قيمة تتغري  دوالر، وهي ألف ٣٩٣بل يف اآلداب، وقيمتها املادية هيجائزة نو 
"فريد نوبل"  ح الىت حتققها األموال الىت رصدها  كل عام حسب قيمة األر

١٩٠١.٣جلائزته الىت بدأت 

ا جملة  كان أول أجر تقاضاه جنيب حمفوظ عن قصة قصرية له نشر
"الثقافة" الىت كان يرأس حتريرها الكاتب العرىب الكبري أمحد أمني هو جنيها 

نيه الواحد إىل الثالمثائة وثالثة وتسعني ألف دوالر مصر واحدا. ومن هذا اجل
٤.. ميتد هذا املشوار الطويل الباهر لنجيب حمفوظ.

، انتقلنا من حى احلسني إىل ١٩٢٠، وحتديد سنة ١٩١٩بعد ثورة 
) شارع "رضوان شكرى". واحلقيقة أن ٩العباسية، وسكنا يف البيت رقم (

العاؤالت الكبرية يف "درب قرمز" مثل: انتقالنا إىل العباسية له سبب، وهو أن
املهيلمي والسيسى واخلربوطلى بدأت يف النزوح من املنطقة، عائلة وراء األخرى. 
جتها وروحها وانطفأت األنوار وانتهت  وبعد انتقال "األعيان" فقدت احلارة 

٥بوحشة شديدة.–بعدهم –السهرات، وشعر 

ويف حوايل التاسعة من عمره انتقل هو وأسرته إىل حي العباسية، واليت  
اليت قضاها يف كانت وقتئذ إحدى القاهرة املرتفعة املستوى غري أن السنوات 

احلي القدمي ظلت مسيطرة على خيالة ال تربحه أبدا. ويرتبط جنيب حمفوظ 

١٦)، ص. ١٩٩٥. (القاهرة: دار الشروق، يف حب جنيب حمفوظرجاء النقاش. ٣
١٦نفس املرجع. ص. ٤
١٦)، ص. ١٩٩٧. (القاهرة: دار الشروق، صفحات من مذكرات جنيب حمفوظرجاء النقاش. ٥
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دانيا انعكس أثره ببيئته وموطن ميالده ارتباطا وثيقا، ويلتحم معه عاطفا ووج
على قلمه الذي جتاول مع إحساسهم جتاول كبريا، قلما خيلو أدبه من احلديث 

عنها وتصوير ما فيها.

٢٠٠٦أغسطس يف سنة ٣٠يوم األربعاء وتويف جنيب حمفوظ يف صباح 
ه. يف مستشفى الشرطة حبّي١٤٢٧م املوافق للسادس من شهر شعبان عام 

ا بعد هبوط مفاجئ يف عجوزة وسط القاهرة، متأثرا  زفة أصيب  بقرحة 
م ٢٠٠٥الضغط وفشل كلوي، حيث أدخل جنيب حمفوظ املستشفى ذاته يف 

جراحية بسبب سقوطة يف الشارع وإصابته خبرج كبرية يف الرأس تطّلب عملية 
لقاهرة أثر جلطة يف القلب دامهته.   على الفور، يف العجوزة 

دراساته.ب

قسم جامعة القاهرة يف –تعلم حمفوظ يف املدارس وخترج يف كلية اآلداب 
ملناطق الشعبية، اليت عاش فيها .١٩٣٤الفلسفة سنة  ثر كاتبنا بقوة  وكما 

ثر  بدراسة الفلسفة، لذلك جند بعض –بنفسه القوة –وهو صغري، 
بني اليمني ية تعاىن أزمات فكرية أو عقائدية، مثل الصراع شخصياته الروائ

(الفكر االشرتاكى)، وتعاىن أزمة البحث عن املصري، وعالقة  (الدين) واليسار 
ت: أوالد حارتنا  . كما يف روا لسماء واإلنسان  –الطريق –األرض 

٦الشحاذ.

١٨م). ص. ٢٠٠٦(القاهرة: دار املعارف، حنيب حمفوظ أمري الرواية العرابية.طه وادى، ٦
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أن يوفق بني العلم –كثريا –حمفوظ روائى درس الفلسفة، لذلك حاول 
ته –واألدب والفلسفة، لذلك كان يعاىن  –من خالل بعض شخصيات روا

–ومن عوامل جناح حمفوظ أزمة التوفيق بني العقيدة الدينية واالشرتاكية العلمية. 
دراسته املنظمة للفكر الفلسفى والسياسى، ومعرفته القوية بتاريخ مصر –روائيا 

معظم ما كتب من جعل له رواية سياسية وفكرية يف القدمي واحلديث. وهذا ما
ت. ٧قصص وروا

، كانت الوقعية يف طريقها إىل الفياب يف ١٩٣٩إن كاتبنا حني بدأ سنة 
معظم اآلداب العاملية، وال سيما املؤثرة منها يف األدب والنقد العرب مثل: 

داب األدب اإلجنليزى والفرنسى والروسى واألمريكى واألملاىن وبعض اآل
لية  االسبانية وبدأت تظهر فيما اجتاهات أدبية جديدة مثل الوجودية والسر

مذهبا للتعبري –واملعقول ورواية تيار الشعور. لكن حمفوظ اختار الواقعية 
٨األديب.

إىل أن –منذ وقت مبكر –ومن أسباب شهرة حمفوظ أيضا أنه فطن 
ثريا من القصة القصرية، لذلك فهو روائى  الرواية نوع أديب أكثر خلودا وأشد 

عة ) جممو ١٨) رواية، و(٣٥نه كاتب قصة، ومن هنا فقد كتب (أكثر م
٩قصصية.

١٩نفس املرجع. ص. ٧
١٩جع، ص. نفس املر ٨
٢٠جع، ص. نفس املر ٩
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مؤلفاته.ج

ت كثرية وتصانيف أخرى، جنيب حمفوظ أديب مشهور، وكتب روا
١٠هي:

من كتب الرواية:.أ

كفاح و )، ١٩٤٤)، ورادوبيس (١٩٤٣وأما مؤلفته فهي: عبس األقدار (
زقاق )، و١٩٤٧)، وخان اخلليلي (١٩٤٦، والقاهرة اجلديدة ()١٩٤٥طيبة (

اية (١٩٤٩)، والسراب (١٩٤٨املدق ( )، وبني القصرين ١٩٥٦)، وبداية و
)، واللص والكالب ١٩٦٢)، والسكرية (١٩٦١)، وقصر الشوق (١٩٥٧(
)، والشحاذ ١٩٦٦)، والطريق (١٩٦٥والسمان واخلريف ()،١٩٦٤(
)١٩٦٧) )، وأوالد حارتنا ١٩٧٢)، ومريامار (١٩٦٧)، وثرثرة فوق النيل 
)، ١٩٧٥)، وحكاية حارتنا (١٩٧٥)، والكرنك (١٩٧٥)، واملرا (١٩٧٤(

)، ١٩٨١()، وملحمة احلرافيش١٩٨٠)، وحضرة احملرتم (١٩٧٧وقلب الليل (
) )، ١٩٨٣)، وليايل ألف ليلة (١٩٨٢)، وأفراح القبة (١٩٨٢وعصر احلب 

)، ورحلة ابن فطومة ١٩٨٣)، وأمام العرش (١٩٨٣والباقي من الزمن ساعة (
)، وحديث ١٩٨٥)، ويوم قتل الزعيم (١٩٨٥)، والعائش يف احلقيقة (١٩٨٥(

). ١٩٨٨)، وفشتمر (١٩٨٧الصباح واملساء (

ت إىل قلبه، –أكثر من مرة –وقد سئل حمفوظ  عن أحب هذه الروا
ا: الثالثية  ت حارتنا. ويبدو أن –احلرافيش –أوالد حارتنا –فذكر إ حكا

ت األربعة هلا عالقة عاط فية وفكرية مبخيلة الكاتب، والبيئة اليت هذه الروا

٢١جع، ص. نفس املر ١٠
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ا، واألزمات الفكرية اليت عاىن  –عاش فيها، وبعض الشخصيات اليت ارتباط 
١١منها.–هو شخصيا 

من القصص القصرية:.ب

)، وبيت ١٩٧٢)، ودنيا هللا (١٩٣٨وأما مؤلفته فهي: مهس اجلنون (
)، وحتت املظلة ١٩٦٩)، ومخارة القط األسود (١٩٦٥سيء السمعة (

)، واحلب فوق هضبة ١٩٧٣)، واجلرمية (١٩٧١)، وشهر العسل (١٩٦٩(
)، ١٩٨٢ائم ()، ورأيت فيما يرى الن١٩٧٩، والشيطان يعظ ()١٩٧٩اهلرم (

)، والفجر الكاذب ١٩٨٧)، وصباح الورد (١٩٨٣والتنظيم السري (
)، وصدى ١٩٩٦)، والقرار األخري (١٩٩٥)، وأصداء السرية الذاتية (١٩٨٨(

).٢٠٠٤)، وأحالم فرتة النقاهة (٢٠٠١)، وفتوة العطوف (١٩٩٩النسيان (

٢٢جع، ص. نفس املر ١١
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الباب الثالث

اإلطار النظري عن سيكولوجية

إلطار النظري عن  يف هذا الباب ستبحث الباحثة عما يتعلق 
السيكولوجية وغريه.من مفهوم هذا الباب سيكولوجية بشكل عام، يتكون ال

مفهوم نظرية سيكولوجية .أ

املنهج النفسي (السيكولوجية) هو منهج غريب نشأ مع (سيغموند 
، الذي حاول عرب تفسري األدب تفسريا جنسًيا ١٩٣٩–١٨٥٦فرويد) 

أو عقد جنسية، ، (pepression)بوصفه عند فرويد ومريديه تنفيًسا عن كبت 
(الالشعور) الذي منه ينبع العمل.  وهلذا يقتضي لدراسة األدب أن يدرس 

ومن هنا يرى النقاد هو الدال على رقابة العقل الواعي،عند فرويد فالكبت 
جوا هذا املنهج الفرويدي أن األدب والفن يشار كان األحالم يف الذين 

اهلروب من رقابة العقل الواعي، وهذا يتعارض مع مذهب قصر األدب على 
١تصوير الواقع.

ر لعييب. ه١ الكتب . إربد: عامل البحوث اللغوية واألدبية (اإلجتاهات واملناهج، واإلجرأات)ادي 
٧٥. ص. ٢٠٠٩احلديث. 
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اإلنسان كمظهر حلياته السيكولوجية هي علم الذي يدرس سلوك 
والعمل األديب ذلك إنتاج النفسي اخليايل، بناء على "نظرية تعبري" أن ٢النفسية.

ء.  ء أو إنتاج خيايل األد العمل األديب تعبري الشعور والفكرة األد

نظرية سيكولوجية عند سجمون فرويدعناصر.ب

ألحباث (Frued)وقد اهتم فرويد الفسيولوجية والتشرحيية اهتماما خاصا 
جلهاز العصىب، يف عام  حصل على الدكتوراه يف الطب، وعام ١٨٨١املتعلقة 

ى الرئيسى بفينا. ونشر بعض األحباث  اهلامة اشتغل طبيبا يف املستشف١٨٨٢
ويف عام مراض العصبية، مما لفت إليه األنظار.يف تشريح اجلهاز العصىب ويف األ

٣م أمراض اجلهار العصىب.عني حماظرا يف عل١٨٨٥

(Joseph Breuer)ونشأت يف تلك الفرتة صداقة بني فرويد وجوزيف بروير

ثرا كبريا. وقد كان بروير  ثر فرويد به  أحد أطباء فيينا املشهورين، وقد 
مرضاه. واكتشف أثتاء عالجة لفتاة مصابة يستخدم اإلحياء التنوميى يف معاجلة

مل تستطع تذكرها ملهلستري أن املريضة ذكرت أثناء نومها حوادث ماضية
ورأى بروير أن ذكر املريضة هلذه احلوادث والتجارب الشخصية أثناء اليقظة.

لعوا ا والىتالقدمية، واإلفضاء  من قبل كانت طف واالنفعاالت املعلقة 
كان له أثر كبري يف شفاء املريضة. وقد مسى بروير فيما بعد هذه مكبوتة،  

وذكر بروير لفرويد قصة .Cathartic Methodالطريقة يف العالج "بطريقة التفريغ"

١٩٩٧ه / ١٤١٦. (بريوت: دار الكتب العلمية) علم نفس الشخصيةامل حممد حممد عويضة. ك٢
٣٧، ص. ١م، ط. 

٩). ص. ٢٠٠٠مكتبة األسرة. . (مصر: املوجز يف حتليل النفسىموند فرويد، سج٣
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عالجة لتلك الفتاة، فأعجب فرويد بطرافتها وبنجاحها يف شفاء املريضة، ولكنه 
٤مل يعلق عليها يف ذلك الوقت أمهية كبرية.

عيوب هذه الطريقة أيضا، فقد وجد أنه –فيما بعد –لفرويد مث ظهر
ستخدام اإلجياء وحده دفع مرضاه إىل تذكر احلوادث  ال يستطيع دائما 
والتجارب الشخصية املاضية الىت سببت مرضهم. هذا فضال عما يف هذه 

فرأى فرويد أن يعدل عن الطريقة من مشقة وإرهاق لكل من الطبيب واملريض. 
فقط من مرضاه أن يطلق العنان ألفكارهم تسرتسل هذه الطريقة وبدأ أن يطلب 

نفسها دون قيد أو شرط. وطلب منهم أن يفوهوا بكل ما خيطر بباهلم من لقاء 
ت ومعاشر دون إخفاء أي شيء عنه مهما كان  أثناء ذلك من أفكار وذكر
فها أو معيبا أو مؤملا، وتعرف هذه الطريقة اليت ابتكارها فرويد بطريقة 

٥.(Association Free)حلر""التدعى ا

الكبت حيدث يف األصل عن الصراع بني رغبتني وذهب فرويد إىل أن 
ت، وحيدث أحدمها يف دائرة متضادتني، وذكر نوعني من الصراع بني الرغبا

الشعور، وينتهى حبكم النفسى ي صاحل إحدى الرغبتني والتخلي عن األخرى، 
الرغبات املتضادة، وال ينتج عنه وهذا هو احلل السليم للصراع الذي يقع بني

ضرر للنفس، وإمنا يقع الضرر من النوع الثاىن، من الصراع الذي تلجأ فيه 
النفس مبجرد حدوث الصراع إىل صد إحدى الرغبتني عن الشعور وكبتها دون 

حكمها فيه، وينتج عن ذلك أن تبدأ إعمال الفكر يف هذا الصراع وإصدار 

١٠نفس املرجع، ص. ٤
١٤نفس املرجع، ص. ٥
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وتبقى (The Unconsious)دة شاذة يف "الالشعور"الرغبة املكبوتة حياة جدي
هناك حمتفظة بطاقتها احليوية، وتظل تبحث عن خمرج النطالق طاقتها احملبوسة، 

وعلى ضوء هذا التفكري رأى فتجده يف األعراض املرضية اليت تنتاب العصابيني.
"التفريغ" و  فرويد أن مهمة الطبيب النفسى ليست هي دفع املريض إىل 
"التنفيس" عن الرغبات املكبوتة كما كان يفعل بروير وفرويد من قبل، بل هي 

ا مرة أخرى إىل دائرة الشعور لكى يواجه الكشف عن الرغبات املك بوتة إلعاد
الذي فشل يف حله سابقا، فيعمل اآلن على حله املريض من جديد هذا الصراع 

صدار حكمه فيه حتت إرشاد الطبيب النفسى وتشجيعه، هي إحالل احلكم 
الفعلى حمل الكبت الالشعورى، ومنذ ذلك الوقت أخذ فرويد يسمى طريقة يف 

لتحليل النفسى. ٦العالج 

رى يف التحليل النف سي. ومن سوء احلظ أن األمور جتري غري هذا ا
ال على تبادل كالم بني احمللل والطبيب. جلة التحليلية النفسية ال تشتمل افاملعا

ث حياته املاضية وانطباعاته احلاضرة، ويتشكى، اإذ يتكلم املريض، ويروي أحد
ويتعرف برغائبة وانفعاالته. ويسمى الطبيب إىل توجيه مسار أفكار املريض، 

ته، ويوجه، ويوجه انتباهه  ويقدم له تفسريات، يف وجهه معينه، ويوقظ ذكر
عن فهم أو عدم  ويرصد ما يثريه على هذا النحو لدى املريض من ردود فعل تنّم
م، وهم من غري أهل االختصاص، يصدقون إال  فهم. مث أن أهل مرضا وأقار
ما هو منظور وملموس وال يقتنعون إال مبثل املشاهد اليت تتواىل على شاشة آلة 

١٥املرجع، ص. نفس ٦
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ج اليت مائي وال ميسكون عن اإلبداء تشككهم يف جنع طريقة العالالعرض السين
٧التعدو أن تكون حمض "كالم بكالم".

أن السلوك هو عاقبة الصراع واملصاحلات يف ثالثة (Freud)قال فرويد
از الشخصية. مث أحبث فرويد عن البنيوية الشخصية تتكون على ثالثة،  ا

:٨هي

لوجياجلانب البيو ه: وميثلاهلو·

: وميثله اجلانب السيكولوجي أو الشعورياأل·

: وميثله اجلانب االجتماعي أو أخلقياأل األعلى·

وكل هذه اجلوانب الثالثة هلا وظيفة وطبيعة واملكونة وأساس العمل 
ودينامية خاصة به، ولكن رغم ذلك كانت هذه الثالثة مرتبطة بعضها بعض 

فاصل التأثريات يف سلوك اإلنسان.حىت ال تستطيع أن ت

(Id)اهلو. ١

اهلو هو أساس نفسية األصلية أو الباطنية، محل منذ ولد األنسان يف 
العامل. تعلم اهلو على أساس اللذة وال يعرف الصعبة والقيم وحال التوترات، 
يطلب كثريا يقهر إرادته دون أن يعرف عاقبة ما فعل منه ألنه يتعرف نفسه أنه 

١٠، ص. ٣)، ط. ١٩٩٥. (بريوت: دار الطليعة، مدخل إىل حتليل النفسيفرويد. موندسيغ٧
. املدخل إىل نظرية النقد النفسي: سيكولوجية الصورة الشعرية يف نقد العقادزين الدين املختاري. ٨

٩)، ص. ١٩٩٨(دمشق: احتاد الكتاب العرب، 
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للوزراء واأل األعلى وراعي ملكا، واأل رئيسا مالكا. كما شبة فرويد اهلو 
لعامل الواقعي. ٩عاليا. كان اهلو يف عامل الالشعور وال يتعلق 

(Ego)األ. ٢

ين من جهاز النفسي، وهذا نظام الذي يتصل بعامل األ هو نظام الثا
لصورة اليت يراها خليقة معقولة، ولذلك كان  الواقع لتحقيق التزعات العريزة 

األمور التصرفات اليت ال تالئم طبيعة تكونية. كان األ يف دئما يف صراع مع 
شعور، األ كما هو اهلو ال يعرف العامل الشعور والعامل الشعور والعامل قبل ال

الصواب واخلطاء.

دة املرتقبة أو املتوقعة يف األمل واأل يسعى وراء اللذة ويتجنب األمل. وز
يستجاب هلا بندير القلق، واملناسبة اليت حتدث فيها. سواء كانت تتهدده من 

١٠أو من داخل تسمى خطرا.خارج 

ومن مثة يكون األ مصيبا يف فعله إذا أشبع مطالب اهلو واأل األعلى 
ا املتباينة. وميكن فتوالواقع يف نفس اآلن.  بال –مكن من التوفيق بني مقتضنيا

لرجوع إىل عالقة الطفل –استثناء  تفهم تفاصيل العالقة بني األ واألعلى 
يتفقان يف –على تباينهما األساسى –بوالديه. ومن بني أن اهلو واأل األعلى 

ما مبثالن املاضىب. وأما التمييز بني األ واهلو فأمر ال ١١بد من التسليم به.أ

9 Albertine Minderop, Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori dan
Contoh Kasus. (Jakarta: Obor Indonesia. 2010). Hal. 21

٢٧، ص. املرجع السابقسيجموند فرويد، ١٠
٢٨نفس املرجع, ص. ١١
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نقطة البدء فيه دراسة العرض، وهو أكثر شيء يف النفس فقد كانت 
. إن العرض ينجم عما هو مكبوت فكأنه ممثل املكبوت عند  غرابة يف نظر األ

، إن صح التعبري. طنية األ واملكبوت منطقة غريبة على األ يعىن منطقة 
فة منطقة خارجية و أجنبية. كما أن الواقع وأعتذر عن هذه العبارة غري املأل

أجنبية. وقد شق التحليل طريقة من العرض إىل الالشعور، إىل حياة الغزائز إىل 
ملرض من الوظيفة اجلنسية. فقد كان رأى منذ البداية أن الناس يسقطون صرعى ا

املقاومة الداخلية اليت تقام يف جزء صراع بني مطالب الغزائز عندهم وبني 
١٢وجهها.

(Super Ego)األ األعلى. ٣

 األعلى هو نظام الثالث من جهاز النفسي. وهو عنصر األخالق األ
ي تعني الصواب واخلطاء، يظهر األشياء الذأو أحكام الشخصية اإلنسان،

الواقعي. كان األ األعلى مفارق من أساس اللذة اهلو وأساس املثايل ليس 
ساس الكمال. ، األ األعلى  الواقع األ

يعيش فيها األنسان كراسب من رواسب فرتة الطفولة الطويلة اليت مث  
ثري ، الناشىء معتمدا على والديه تتكون يف األ منظمة خاصة ميتد فيها 
م األ األعلى. وبقدر ما يفضل هذا األ األعلى الوالدين هذا ويطلق عليها اس

(القاهرة: دار مصر للطباعة، . حماضرات متهيدية جديدة يف التحليلي النفسيسيجموند فرويد، ١٢
٥٢)، ص. ١٩٣٢



٢٢

لثة ينبغي على األ أن يعمل هلا  عن األ أو يعارضه، فهو يكون قوة 
ا. ١٣حسا

٢٧، ص. املرجع السابقسيجموند فرويد، ١٣
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الباب الرابع

يف الرواية يوم قتل الزعيمعناصر سيكولوجيةحتليل

الرواية، وذلك يف عناصر سيكولوجيةيف هذا الصدد تقوم الباحثة بتحليل 
عرض النص مث حتليل عليه مباشرة.عن طريقة

نبذة عن رواية يوم قتل الزعيم.أ

بلدمها بعد هذه الرواية حتكي عن قصة زوجني يواجهان مشكلة أصابت 
االت: السياسة واألمن  مقتل الرئيس يف البالد، حىت يسبب إىل فوضى يف ا
واالقتصاد. هذه مشكلة تؤثر على بينهما. علوان فواز حمتشمى ورندة سليمان 
مبارك يواجهان واقعا يؤثر على بالدمها ويؤثر أيضا على خطبتهما. كان علوان 

بدأ، أن الزواج ال يكفي على فواز حمتشمى هو شخص الذي ميتلك بقوة م
أساس احلب، ولكن املادة مهم جدا يف رابطة الزواج. وهو موظف يف مكتب 
وراتبه صغري وال يكفي لزواج. كان رنده موظفة يف مكتب كعلوان بقيادة مدير 

يدعى أنور علم الذي يريد أن ميلك رنده.

أنور أخريا بعد بعض الوقت، يقرر علوان أن ينهي خطبتهما.مث يعرف 
احلدث. واقرتح الزواج برنده. تتلق رنده عن قراره. يف الليلة األوىل، كانت رنده 

مطلقة من أنور. عرف علوان عن مطلقتهما وغضب إليه. 
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ذات اليوم، ضرب علوان أنوار ومما تسبب يف موته. كان علوان أخرب كل 
ءت األحداث الىت حدث له لشرطة. وأخريا علوان يف السجن ورنده الىت جا

للشهادة يف احملكمة.

يف الروايةعناصر سيكولوجية.ب

:يف الرواية فهوعناصر سيكولوجيةاصر وأما عن

(Id)اهلو.١

:هو(id)ومن الفقرة اليت تدل على اهلو

عام واحد قلت جلدى أريد أن "... ملا جنحنا يف الثانوية العامة يف 
مه مل يكن يياح الكالم أخطب رندة سليمان جارتنا.  جدى قال ىل أنه على أ

يف اخلطبة قبل أن يستقل الشاب حبياته ولكنه وعد مبفاحتة  وماما يف 
١املوضوع كما وعد بتأييدى..."

الثانوية العامة يف يف هذه املقتطفة "ملا جنحنا يف (id)وجدت الباحثة اهلو
عام واحد قلت جلدى أريد أن أخطب رندة سليمان جارتنا". ويف هذه 

يف نفوسه. كان (id)املقتطفة، كانت شخصية علوان حيتوى على عناصر اهلو
أنه علوان يريد أن يزوج رنده دون يفكر كيف حالة اقتصاده. وهو يعرف 

سيكون سعيدا إذا يزوج إمرأة الذي حيب. 

١١يوم قتل الزعيم. ص. يب حمفوظ. جن١
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هو:(id)الفقرة اليت تدل على اهلوومن 

"...آه لو أمكنه أن يكون مهندسا!. كان زمنا من أبطال االنفتاح ال 
ه. وضحية أيضا لـــ  ٢يونية واختفاء البطل املنهزم..."٥من ضحا

يف املقتطفة "آه لو أمكنه أن يكون مهندسا!". (id)وجدت الباحثة اهلو
رتبة عالية ومال كثري. ولكن ما تريدها غري أن رنده تريد علوان أن يكون له م

  . مناسبة مع الواقع. كان علوان هو املوظف العاد

: هو(id)ومن الفقرة اليت تدل على اهلو

"...دعان من علياء مسيح وحممود احملروقي، أمل حتملك األحداث على 
يطل منهزم راحل؟!. كيال تصبح الدنيا فراغا جدى. إىن ألفت نظرك إىل 

يف اجلمال. يضحك ويقوىل ىل:أشياء غاية 

٣_ ما أريد اآلن إال شقة ومهرا مناسبا!..."

أريد اآلن إال شقة ومهرا يف هذه املقتطفة " ما (id)وجدت الباحثة اهلو
(id)مناسبا!" ويف هذه املقتطفة، كانت شخصية علوان حيتوى على عناصر اهلو

وجده.يف نفوسه. كان علوان يريد بيت ومهرا فقط. ولكن ال يفكر عن طريقة ل

:هو(id)ومن الفقرة اليت تدل على اهلو

حىت مىت؟ -"...

١٥نفس املرجع. ص. ٢
٢٢نفس املرجع. ص. ٣
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ال أمهية للوقت -

مل نرد، ومسئولية ثقيلةالوقت مهم أرد أم -

فقالت حبزم:

لية، إىن مثلك متامالست معفاة من املسئو -

ىن أهدر مستقبلك..."- ٤ال مفر من التسليم 

لست معفاة من املسئولية، "يف هذه املقتطفة(id)وجدت الباحثة اهلو
متسقة يف قرارها. ولن رنده ويف هذه املقتطفة، كانت شخصية.إىن مثلك متاما"
ا.حتل عن زواجه ما، على الرغم من العقبات الكثرية اليت تواجهو

هو:(id)ومن الفقرة اليت تدل على اهلو

"...وتنهدت بصوت مسموع شأن العاجز فقالت ولغدها  يتحرك:

فلنبذل جهدا لإلنقاذ وليفعل هللا ما يشاء، ومبا وجد كالمها ما يناسبه.-

أهذا رأى سليمان بك أيضا؟-

أبوها كما إنىن أمها، وما حيزننا إال أن علوان فىت طيب وجديربكل إنه -
٥خري..."

يف هذه املقتطفة هو: "فلنبذل جهدا لإلنقاذ (id)وجدت الباحثة اهلو
وليفعل هللا ما يشاء، ومبا وجد كالمها ما يناسبه". يف هذه املقتطفة تتضح لنا أن 

٢٦نفس املرجع. ص.٤
٣٢نفس املرجع. ص. ٥
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ما وجدا أمها رنده تريد أن تفاسد عن زواج بني رنده وعل وان، وهي ترجو أ
أحسن الزواج هلما.

(Ego)األ. ٢

هو: (ego)ومن الفقرة اليت تدل على األ

"...فهتفت بفزع:

ه .. أتفكر حقا يف ..- ر

وأشفقت من إمتام مجلتها فقلت وأ أمرق من جرحى:

إىن أحررك من قيدى-

نفعال شديد: قالت 

علوان .. ال أطيق مساع ذلك -

٦"أعيدى التفكري يف موفقك بعيدا عن ظلى الثقيل..-

"إىن أحررك من (ego)وجدت الباحثة األ يف هذه املقتطفة هو: 
قيدى". هناك علوان اختار أن يفارق برنده، ألن يعرف أنه لديه مشاكل 

اقتصادية.

:هو(ego)ومن الفقرة اليت تدل على األ

٣٦نفس املرجع. ص. ٦
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لتحرر منه. إنىن أخف مما كنت  "...وقلت لنفسى إنىن جيب أن أسعد 
يسأل عن تعاسىت ذات األنياب يف أى يوم مضى. هجرىن وخانىن. من غريه 

احلادة. جيب أن أهىنء نفسى على التحرر منه. من اآلن فصاعدا أستطيع أن 
.. حس .. أ حرة  ىب أزن األمور بعقل غري مشلول بقيود القلب. أ حرة 

٧ذلك..."

فقالت لنفسها " وقلت ثة األ يف هذه املقتطفة هو: وجدت الباح
لتحرر منه. إنىن أخف مما كنت يف أى يوم مضى.  لنفسى إنىن جيب أن أسعد 

، ألن علوان يرتكها قبل هجرىن وخانىن".  أن رنده تفرح نفسها ولكن قلبها حز
الزواج.

: هو(ego)ومن الفقرة اليت تدل على األ

"...لو تركت وشيخوخىت لكنت سعيدا ولكىن ال أترك يف سالم. سقيا 
لعهد اإلميان الساذج كما تذكره الذاكرة، وعهد الشك ومنازعاته ما أثراها بفتنة 
لشجاعة واالقتحام، وعهد العقل  ته وغناها  اليقظة، وعهد اإلحلاد وحتد

خر املغامرات صبح املوت آوحواره الداعم، وأخريا عهد اإلميان واألمال. أ
ون محل األعباء على احلامل. سيجىء يف ساعة ما سافرا  الواعدة. مناجاته 

٨عن وجهه وسوف أقول له بكل مودة اقطف الثمرة وهي يف متام نضجها..."

يف هذه املقتطفة هو: "لو تركت وشيخوخىت (ego)وجدت الباحثة األ
د يريد أن يكون حمتشمى زاي، كانسالم"لكنت سعيدا ولكىن ال أترك يف 

٤٠نفس املرجع. ص. ٧
٤٣نفس املرجع. ص. ٨
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، ألن عند رأيه الشباب أن يكون فارحا والسالما دائما. ولو كان دون  شبا
السالمة فيفرح أيضا.

(Super Ego)األ األعلى. ٣

:هو(super ego)ومن الفقرة اليت تدل على األ األعلى

قلت جلدى أريد أن "... ملا جنحنا يف الثانوية العامة يف عام واحد 
مه مل يكن يياح الكالم  أخطب رندة سليمان جارتنا. جدى قال ىل أنه على أ
يف اخلطبة قبل أن يستقل الشاب حبياته ولكنه وعد مبفاحتة  وماما يف 

٩املوضوع كما وعد بتأييدى..."

"جدى :يف هذه املقتطفة هو(super ego)وجدت الباحثة األ األعلى
مه مل يكن يياح الكالم يف اخلطبة قبل أن يستقل الشاب  قال ىل أنه على أ

لزواج قبل الرجل مستقل. ألن الرجل حبياته". هناك يقال جد أن مل يسمح 
ؤولية ضخمة.لديه مس

: هو(super ego)ومن الفقرة اليت تدل على األ األعلى

قصرية فقلت هلا من موقعى القريب "...وانتهزت فرصة خلو املكان لفرتة 
منها:

ال أخفى عنك أنىن متنيت لك زجية أفضل-

دوء فتساءلت 

١١نفس املرجع. ص. ٩
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ما هلا هذه؟ -

احلق .. أريد أن أقول إنك تستحقني أحسن زجية-

مسة يف غموض فقالت 

١٠إنه حسن ظنك..."-

يف هذه املقتطفة هو: "احلق .. أريد (super ego)وجدت الباحثة األ األعلى
"، هناك لسانه ميدح ولكن قلبه يرفض، ألن أقول إنك تستحقني أحسن زجيةأن 

علوان ينظر أن أنور عالم ليس أحسن الزوج لرنده. فاالدليل من هذا الكالم 
ال أخفى عنك أنىن متنيت لك زجية أفضل". لقد كان علوان يدل على كلمة "

يرجو إىل أحسن الزوج لرنده. 
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اخلامسالباب

اخلامتة

النتائج.أ

ثة مبوضوع هذه الرسالة، فوصلت الباحثت الباحثة عما يتعلقبعد أن حب
اآلن إىل النتائج، كما يلي:

من نوع الروح (id)سالة هي اهلواملتضمنة يف الر إن العناصر السيكولوجية
حية عقلية الواحدة (ego)ساس الّذة. واأليتعلقوصفات نفسي وهو  هو 

املوازنة بني زغبة نفسه هو (super ego)أن تكون مناسبة مع الواقع. واأل األعلى
واألحوال احمليطة به.

التوصيات.ب

وصيات هي:ومن أهم الت

ا بكلية اآلداب والعلوم الرجاء من مجيع طالب قسم اللغة العربية وأ.١ د
السيكولوجية األدبية ألن قلة البحث عنه.األنسانية أن يهتموا مبسائل 

اب والعلوم اإلنسانية  الرجاء من مدير اجلامعة اهتماما لكلية اآلد.٢
ب اآلداب كاهتمامه لسائر الكليات يف إجياد والتوفري مكتبة اجلامعة بكت

وخاصا كتب السيكولوجية األدبية.
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ا أن يقرؤوا نظرية. ٣ السيكولوجية ومن املمكن لطلبة قسم اللغة العربية وأد
ويستخدموا نظريته لكي (Sigmund Freud)على يد سجموند فرويد

تتوسع العلم يف البحث.
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املراجع

املراجع العربية:

.٢- ١) ط ١٩٧٢(القاهرة، .املعجم الوسطإبرهيم أنيس ورفاقه، 

. (القاهرة: عامل الكتب، معجم اللغة العرابية املعاصرةأمحد خمتار عمر. 
٢٠٠٨ .(

ء فازوا جبائزة نوبلأنيس فهمي إقالديوس.  . (القاهرة: مركز األهرام للرتمجة أد
.م)١٩٩٩والنشر، 

ض: التحرير األديب، دراسة نظرية ومناذج تطبيقية.حسني على حممد.  (الر
). ٢٠١١مكتبة العبيكان. 

. (القاهرة: دار الشروق، صفحات من مذكرات جنيب حمفوظرجاء النقاش. 
١٩٩٧(.

)١٩٩٥. (القاهرة: دار الشروق، يف حب جنيب حمفوظرجاء النقاش. 

املدخل إىل نظرية النقد النفسي: سيكولوجية الصورة زين الدين املختاري. 
).١٩٩٨. (دمشق: احتاد الكتاب العرب، الشعرية يف نقد العقاد

). ٢٠٠٠. (مصر: مكتبة األسرة. املوجز يف حتليل النفسىموند فرويد، سج

ة: دار (القاهر حماضرات متهيدية جديدة يف التحليلي النفسي.سيجموند فرويد. 
).١٩٣٢مصر للطباعة، 
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(بريوت: دار الطليعة، مدخل إىل حتليل النفسيفرويد. سيغموند  .١٩٩٥ ،(
.٣ط. 

(بريوت: الدراسات األدبية والنقدية يف نظرية األدبشكري عزيز املاضي.   .
.م)١٩٩٣املؤسسة جلامعية للدراسات والنشر والتوزيع. 

١٩٥٨. (القاهرة: دار املعارف. مصر. األدب العريب املعاصر يف شوقي ضيف
م). 

. (القاهرة: دار البحث األديب طبيعته، مناهجه، أصوله، مصادره.قي ضيفشو 
م).١٩٧٢املعارف، 

م).٢٠٠٦. (القاهرة: دار املعارف، يب حمفوظ أمري الرواية العرابيةجن. طه وادى

(القاهرة: جامعة القاهرة، .تكوين الفرق والعمل اجلماعة.عادل حممد ذايد
٢٠٠٧ (

. (بريوت: دار الكتب العلمية) علم نفس الشخصيةامل حممد حممد عويضة. ك
١م، ط. ١٩٩٧ه / ١٤١٦

.معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب.وكامل املهندسجمدى وهبه 
١٩٨٣بريوت: مكتبة لبنان. 

ر لعييب. ه . واألدبية (اإلجتاهات واملناهج، واإلجرأات)البحوث اللغوية ادي 
. ٢٠٠٩إربد: عامل الكتب احلديث. 



٣٥

املراجع اإلندونيسية
Minderop, Albertine. Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori dan Contoh

Kasus. (Jakarta: Obor Indonesia. 2010).
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