
 

1 
 

 لالباب األو 
 مقدمة

 الفصل األول: خلفية البحث
 آالف منذ اإلنسانية احلضارة يف دائما موجودة انتك اليتالفنون إحدى  ىو األدب

 لوجودا قبول يتم حىت اإلنسانية، احلضارة وسط يف األدب وجود إنكار ديكن ال السنُت.

 فٍت عمل أنو على األدب إىل ينظر ال اآلن، حىت والثقافية. اإلجتماعية احلقائق من كواحدة

 إىل ابإلضافة فكري كاستهالك يستخدم مبدعا عمال يعترب والعاطفة، ولكنو اخليال لو

 عاطفي. استهالك
 لتعليم وسيلة أداة واصطالحا ،)األدوات( "tra"و  )التعاليم( "sas"لغة  األدب

 احلقيقة. لنقل شليزة لغة تستخدم ظاىرة ىو األدب .حقيقة سوى ليست احلياة حكمة

 خيالية، شفهي، أويب كتا شكل يف البشرية االخًتاعات أن ىو عام بشكل األدب تعريف

 نقل ادلؤلف ينوي األدب، خالل من .نسبية رسائل على وحتتوي، منوذجية بطريقة نقلها يتم

 حول أفكار عادة ىي نقلها يتم اليت األشياء. القارئ إىل معينة رسائل أو صور أو معلومات

 (.ٖٗ: ٕٓٔٓ ادلؤلف )بوراب، حول احلياة

 الكلمات استخدام شليزة مع كتابة ىو األدب(، ٖٗ: ٕٜٜٔ) قوين قال كما

 األدب، من الكثَت قرأان شليزة. لقد قراءة وتطلب شليزة بطريقة تعمل اليت ادلميزة، والكتاابت

 خالل قصص، من امجيعنشأان  .والتغيَت العمل على حىت جتربان ومؤثرة ساحرة قصة وىي

 وإيصاذلا الكلمات اختيار خالل واألمل. من والتجربة والفرح السعادة دتنحنا أدبية أعمال

 وبصَتة. فهمنا القصص اإلنسانية، تشكل الظروف دلختلف فرويدال
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 يف نفسو، واإلىتمام عن للتعبَت األساسية اإلنسانية الرغبة بسبب األدب يولد

 مر وعلى اليوم طوال يدوم الذي الوِاقع بعامل واإلنسانية، واإلىتمام اإلنسان ادلشاكل

 الفكري والرضا اجلمايل الرضا يوفر أن ادلتوقع من الكتاب ولده الذي األدب العصور.

 للجمهور.

 ساترا، جتسد خيال عمل ىي الرواية .الرواية ىو األديب النوع النثر اخليال إحدى

 كتابتها أسباب أحد ادلاضي يف حدثت اليت التجربة تكون أن نفسو. ديكن لإلنسان

 الكتابة. يف مؤلف نقلها آخر شخص جتربةأو كتاابت،  يف ما لشخصِ 

 العناصر فيو، وىي الواردة العناصر نعرف أن اجلديد، جيب األدب خرباء من كواحد

 ،التوصيف، واإلعدادأو  وادلؤامرة، والشخصية ادلوضوعات، على حتتوي اليت يةالداخل
 موجودة قيما أو سَتة عادة يكون أن ديكن اخلارجية العناصر بينما والوالية، اللغة وأسلوب

 ذلك. وغَت وأخالقية وثقافية إجتماعية رواية يف

 ىي الدراسة ىذه يف دراستها اليت الرواايت إحدى ، فإنالسابق ابلتفسَت يتعلق فيما

 لضابط مستعار إسم أتليف ايمسينة خضرا. ايمسينة خضرا ىو منأشباح اجلحيم   رواية

 مستعارا إمسا اجلزائر تبٌت ابجليش ضابط موليسهول. موليسهول، دمحم السابق اجلزائري اجليش

 يف الناجحة الرواايت من العديد نشر عن النظر صرف العسكرية. الرقابة لتجنب لإلانث
 اجليشِ  مغادرة بعد ٕٔٓٓ عام يف احلقيقية ىويتو موليسهول عن يكشف اجلزائر، مل

 منها النجاة من دتكنو اليت الطرق إحدى اذلوية إخفاء كانت فرنسا. يف عزلة إىل والذىاب

  ٕٚٓٓعام  يف اجلحيم أشباح نشرت الرواية اجلزائرية. األىلية احلرب أثناء الرقابة وجتنب
 الفرنسية يف األكادديية قبل من  Grand prix de Littiratureب خلضرا. فاز مهم كتاب وىي
 . ٕٔٔٓعام 
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األمريكيون إىل  غزا عندما بغداد جامعة دلغادرة شاب أضطر الرواية ىذه حتكي
 شااب يقتلون أمريكيون جنودا وجد ىناك، ولكن الصحراء. وسط ريتو يفق إىل عاد العراق.

 ليلة بعد طويل وقت ديض أمريكية بوليمة النكاح يف ضواحى القرية. مل غبيا، ودمروا طائرة

 واحدة، رلموع اجلنود تدخلوا ِإىل منزلو وتعذيب أبيو.
 على صدره يف أذلادر دمرت. اليت بغداد إىل الشاب يرجع ذلذا احلادث، قرر

 بَتوت، وحىتإرسال الشاب إىل  سرية،  دلهمة معينة. صعبة رلموعة دخلو اإلنتقام. حتما،

 صراع وقع لندن، إىل رحيلو من لندن. قبل ثوان تطلب منو العمل الشق الذىاب إىل النهاية

 أخرى، مت انحية ومن ادلهمتو، إكمال يف يرغب كان انحية موقفو، من يف فجأة عاطفي

 إلتزم هبا. اليت األخالقية ادلبادئ بسبب الرغبة كبح

 رواية  يف ةادلوجود لإلىتمام ادلثَتة ادلشاكل من البحث ذلذا األساسي اإلفًتاض يبدأ

 الشخصية يف ينعكس الذي الداخلي صراع أتليف ايمسينة خضرا، وىي منأشباح اجلحيم 

بسبب غزا  الرواية يف ىذا الرئيسية الشخصية اليت شهدت النفسية الرئيسية )أان(. جوانب
ادلنزلو، واجلَتان، واألقارب، حىت  أيضا إىل العراق، ونتيجة ىلليس ىناك هناية إ األمريكي

 شرف العائلة.

 اليت ادلواقف لنفس األفراد رلموعات إستجابة سبب عن الشخصية نظرية تتساءل

 العاطفي صراع ىناك انك ميحاجل باحشأ  ةايرو  ة، يفدتشيا ذلذا احلالسلتلفة.  بطرق يواجهوهنا

 للجنود السيئة لْلمعاملة نتيَجة لو تعرض الذي للحزن الرئيسية )أان( ةشخصي تشهد

 واجهتها اليت ادلختلفة ادلشاكل جعلت .حولو من الناس سعادة دمروا الذين األمريكيُت

 فرويد سيجموند دراسة ابستخدام الرواية ىذه يف ابلبحث مهتمة الباحثة الرئيسية الشخصية

 األديب. النفس لعلم
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 نظرية ىي الفًتة ىذه .ٜ٘ٓٔ -ٜ٘ٛٔ الفًتة يف التحليلية النظرية ىذه ظهور

 احلياة يف الوعي لعدم الديناميكي الدور فرويد النفسي. اكتشف التحليل نظرية تشكيل

 الالوعي. يف مستوى يف حتدث معظمها يف ىي البشرية النفسية البشرية. احلياة النفسية

 طريقة  فرويد استخدم اذلستَتاي، دراسات بروير، بعنوان جوسيف الدكتور مع الكتاب
 صلة إجياد خالل من ادلرضى عالج على قادرة الطريقة ىذه أن ثبت لقد(. katarsisتنفيس )

 ا.منوم ادلريض يكون أن بعد اذلستَتاي أعراض من ادلنسية الذكرايت بُت
 بو اخلاص الوعي الوعي. فقد فقدان واحد، ىو مفهوم على النفسي التحليل يركز

 ابلبعد فرويد سيغموند ادلذكورة. وصفها األخرى ادلصطلحات من العديد أساسي بشكل

 يف النفسي الواقع حول النفسي التحليل مفهوم تطوير النفسي. مت الواقع أو الصامت اخلفي
 حيث من لغة، وخاصة إىل حتويلو عن طريق Jackues Lacan قبل من الوعي فقدان شكل

 وغَت مؤدلة جتارب من واحد منزل أنو على الالوعي تعريف عام، يتم بشكل .واذلوية الرغبة

 واحلزن حلو يتم مل الذي التوتر أو والصراع والرغبة الفرح ادلشاعر، مثل من ذلك سارة، وغَت

 الرغبات خالل من شبابو أو الشخص ماض عن الالوعي وغَتىا. ينشأ اجلنسية والرغبات

 ادلكبوتة.
 يف تطورات أو اختالف مع كبَتة بسرعة ابألدب النفسي التحليل عالقة تطورت

 فرويد سيغموند مالكها قبل من طرحها منذ الكالسيكي النفسي التحليل تتبع اليت النظرية
 ادلمارسة ادلعاين، مثل من العديد األساس يف لو النفسي التحليل .(ٖٜٜٔ-ٙ٘ٛٔ)

 النفسي التحليل تفسَت ديكن .األكادديية، وكنظرية ادلمارسة أشكال من كشكل ،النفسية

 ادلمارسة أو العالج أشكال من كشكل النفسية ادلمارسة أشكال من شكال ابعتباره

 اعتبار أكادديية، ديكن كممارسة. ادلرضى عالج يف النفس علماء يستخدمها اليت السريرية
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 من سلتلفة أبشكال معرفة خلق النظرية" حياول أشكال من شكل"أنو  على النفسي التحليل

 .(ٜٜٙٔ )مينسكي، وثقايف اترخيي ادلستخدم التحليل. اذلوية بناء
 كممارسة واألدب النفسي التحليل عالقة وضع السابق، ديكن القسم يف ذكر كما

 النفسي التحليل مفهوم يف النفسي، وخاصة التحليل أكادديية، أدب دلمارسة أكادديية، نتيجة

 نفسية من النفسي والتحليل األدب بُت العالقة رؤية ديكن (فرويد الكالسيكي )سيغموند

 ذلك، فإن من العكس والقارئ. وعلى النص بُت النفس وعلم القارئ، نفس اخللق، وعلم

 ادلمارسات سلتلف يف تنفيذىا مت اليت األدبية النصوص يف النفسي التحليل قوانُت تطبيق

 من النفس علم أو النفسي التحليل جوىره يف ألنو حتليلو وإعادة فيو التفكَت جيب األكادديية

 أو احلية غَت األشياء فحص والقارئ، وليس ادلؤلف البشرية، أي النفس يفحص األدب
 النصوص. الشخصية أو األدبية األعمال يف الشخصيات خالل من خيال" ادلؤلف. والقراء"

 النفسي التحليل يف كما معاملتو ديكن ال ا، لذلكحي اكائن ليست األديب النص يف

 النص يف الشكل ديثل .ديناميكياهتا أو الشخصية بنية ادلثال، حتدده سبيل السريري، على

 األديب النص يف األحرف إىل النظر مت إذا ادلنطقي غَت خالقو. من روح حلالة دتثياًل  األديب

(، فرويد سيغموند النفسي نظرية )التحليل . كنظريةسريراي اختبارىم مت كبشر ومعاملتها
 النفسي التحليل البشر. ىذا يف كمواد نفسانية قوانُت عن النفسي التحليل يبحث

 مادية. تصبح حىت أو تتأثر فكرة األساس يف ىو الكالسيكي
 بتقسيم فرويد قام الالوعي.  عملية من جاء البشري السلوك معظم أن فرويد افًتض

 معرف يقع ىاذلو  .القوية ، واألان، واألانىاذلو  أنواع، وىي ثالثة إىل اإلنسانية الشخصية بنية

 .الباطن العقل يف يقع القوية األان والواعي، بينما  الباطن العقل بُت ىي األان الالوعي. يف
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 عمل آلية أن يعٍت فوضوي، وىذا نفسو فادلعر  .البشري الوعي من جزء ىي ىاذلو 

 الصواب بُت التمييز ديكنها وال األخالق بقيم تعًتف قواعد، وال بدون ىي ادلعرف ىذا

شخصية  ادلوقف ىذا واجهت والتعاسة. لقد ادلتعة يف الرغبة أساس على يعمل واخلطأ. إنو
 فعل على قادر وغَت يطاق ال الذي القلب عميق، وجع حبزن أشعر الرّئيسية )أان(، عندما

 والدموع والقلق الشدائد عن ينفصل ال فيو دير يوم انزعاًجا، فكل أكثر جيعلو شيء أي

 حىت مريح وغَت مثقل أبنو يشعر جيعلو ادلوقف ىذا ادلؤرقة. مثل ابلذنب والشعور والكوابيس

 .احلرية يريد
 األان للواقع.  استجابة طفولية ترك يف البشر يبدأ ، عندماىمن اذلو  يتطور نفسو األان

 شخصييت على يؤثر حبيث الوعي عامل إىل األان تدخل. واخلارجية الداخلية األشياء بُت دتيز

 ، اليتاذلوى ىزدية أجل من تكافح ىنا األان منو. يعاين الذي الوضع على مشكلة دلالحظة

 وحياة بلده دمروا الذين األمريكيُت اجلنود من لالنتقام للغاية استعداد على ل "أان" شخصية

 .حولو من
 مع متوافق غَت ذلك كان إذا خاصة، ىاذلو  يف التحكم بسبب القوية األان ينشأ 

 كانت مطلقة، فإذا رغبة لكل االصطدام أو التوزيع طلب إىل ىاذلو  اجملتمع. دتيل أخالقيات

 عندما، أشباح اجلحيم رواية يف وجد القلق. كما تسبب توزيعها، فإهنا يصعب أو مسدودة
 يف الفَتوس إىل للدخول استعداد على االنتقام، وكنت على )أان( تكون شخصية الرّئيسية

ادلطار مث  يف ديرون أشخاًصا رأى عندما لندن، ولكن إىل الذىاب منو تطلبت سرية مهمة
 حُت احلامل، يف بزوجتو اسيد يبدو الذي مؤكد، الزوج غَت جعلو شلا حولو من ادلوقف رأى

 افور  لو حدث بسعادة. لقد البعض بعضهم يغازلون البعض بعضهم حيبون الذين الشباب أن
 كان انحية ألبرايء، فمن يتعرض جسمو يف حيملو الذي الفَتوس كان إذا عادل غَت أنو
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 مواصلة يف مًتدًدا كان أخرى انحية من لالنتقام، لكن السرية ابدلهمة القيام على حريًصا

 عميق. بقلق شعر اللحظة تلك ال. ويف أم ادلهمة

 الفصل الثاين : حتديد البحث
   على ادلشكالت التايلىذا البحث  بناء على اخللفية السابقة، فًتكيز

 منحيم اجلأشباح   رواية يف الرئيسية شخصييت واجهتو الذي الصراع العاطفي ىو أ. ما

 ؟اأتليف ايمسينة خضر 

 يف الرئيسية شخصييت بو مررت الذي الصراع العاطفي يف تسببت اليت العوامل ىي ما ب.
 ؟اأتليف ايمسينة خضر  منحيم اجلأشباح  رواية 

 البحث وفوائد الفصل الثالث: أغراض البحث
  غراض البحثأ. ١

 :ة غرضُت وفقا للبحث ومهاالباحثةالبحث السابق، عينت  حتديدبناء على 
أتليف ايمسينة  منحيم اجلأشباح  رواية  يف الرئيسية شخصيايت مع يتعارض ما صف أ.

 .اخضر 

  رواية  يف الرئيسية شخصييت منو عانت الذي الصراع العاطفي أسباب عن تكشف ب.
 .اأتليف ايمسينة خضر  من حيماجلأشباح 

 البحث .  فوائد٢

 :والعملية النظرية الفوائد مها، قسمُت إىل البحث ىذا فوائد تنقسم

 النظرية الفوائد . أ
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 حول خاصة، األدب رلال يف العلوم لتطوير فوائد البحث ىذا يوفر أن ادلتوقع من

 .فرويد سيغموند طورىا اليت النفسي التحليل نظرية إىل تستند اليت األديب النفس علم نظرية

 عمليةال فوائدال  . ب

أتليف  من حيماجلأشباح  رواية  يف الرئيسية للشخصية الصراع العاطفي"عن  حبث
 مفيدا ىذا يكون أن ادلتوقع من ("فرويد سيغموند النفس األديب علم )دراسة اايمسينة خضر 

 .اوأسباهبة العاطفي الصراعات من سلتلفة أنواع الكتشاف للجماىَت

السابقةالفصل الرابع: الدراسات   
 ىذا عنوان أخذ العلمي. قبل العمل صحة معرفة إىل األدبيات مراجعة هتدف

 تقارير أو كتب شكل يف سواء السابقة،  الدراسات عن دراسات ونالباحثة البحث، أجرى

 ون. دلعرفةالباحثة هبا سيقوم اليت للبحوث أوسع صورة على احلصول ة( بقصدرسالحبثية )

 مراجعة يف مسبق، مث حبث مع خارا ايمسنتو كتبها اليت اجلعمي أسيباو رواية أمهية مدى

 ادلكتبة اجلامعة اإلسالةية احلكومية سوانن غونوج جايت ابندوج يف أجريت اليت األدبيات

 ىذه يف الصلة ذات البحوث اإلنًتنت. لذلك، تعترب موقع يف اخلارجها. ادلشاركة وادلكتبة

 :ذلك يف سلتلفة، مبا حبثية كائنات مع الدراسة، ولكن نفس ىي الدراسة
 الشخصية النفس علم مشكلة"بعنوان ( ٕٛٔٓ) دترين دمحم حسٍت عن رسالة حبث

 .Ayi G:  أتليف من Jam Hiji Duapuluh Salapan Menit الدراما سلطوطة يف الرئيسية

Sasmita النفسي" التحليل دراسة (Problematika Kejiwaan Tokoh Utama Dalam 

Naskah Drama “Jam Hiji Duapuluh Menit” Karya Ayi G. Sasmita: Kajian 

Psikoanalisis) يف برانمج الدراسة األدبية بكلية العلوم  على الشهادة. مقدم للحصول
 Jam الدرامي والسيناري حتليل خالل من البحث ىذا إجراء متالثقافية جامعة ابدجادجاران. 
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Hiji Duapuluh Salapan Menit الرئيسية، واليت للشخصية النفسية اجلوانب تضمن الذي 

 الرئيسية. الشخصية تواجهها عقلية مشاكل وجود حول ادلعرفة على احلصول للباحث ديكن
 ةللشخصي النفسي الصراع"بعنوان ( ٕٕٔٓ) ديستيناوايت أريناعن رسالة  حبث

 Herlinatiens" (Konflik Psikologis Tokohمن أتليف  تبكي احلب  ةرواي يف للمرأة الرئيسية

Utama Perempuan Dalam Novel “Sebuah Cinta Yang Menangis” Karya 

Herlinatiens) اللغات ليةبك الدراسة األدبية يف برانمج على الشهادة. مقدم للحصول 

 تبكي احلب ة رواي حتليل خالل من البحث ىذا إجراء مت .يوجياكارات والية جامعة والفنون

 ،الدراسة ىذه خالل ومن ،واحلياة احلب حول داخلي صراع من تعاين امرأة تناقش اليت
 منها تعاين اليت الداخلية والصراعات النزاعات وجود حول معرفة على ونالباحثة حصل

 .الرئيسية الشخصية
 الشخصية جوانب "حتليلبعنوان  (ٕٛٓٓ) سيتيانينجروم راين عن رسالة حبث

 حلقة اجلذر السوبورنوفا روايةيف  كتبها اليت األعظمية ادلستعرات جذور حلقات يف الرئيسية

 Analisis Aspek Kepribadian Tokoh) ب"لألد النفسية ادلراجعة: ليستاري يويمن أتليف د

Utama Dalam Novel Supernova Episode Akar Karya Dewi Lestari: Tinjauan 

Psikologi Sastra).  الًتبية كلية يف الدراسة األدبية يف برانمج على الشهادةمقدم للحصول 

حلقة   رواية حتليل خالل من البحث ىذا إجراء مت. سوراكارات يف احملمدية جبامعة والتعليم
 وعقبات مبفردىا، حياهتا تعيش اليت بوضي الرئيسية الشخصية تناقشاليت  اجلذر السوبونوفا

 على احلصول للباحثُت ديكن الدراسة، ىذه من ة.احلقيقي ىويتو على للعثور طريقو يف سلتلفة

 بودي. يف ادلوجودة الشخصية حول معرفة
ة للشخصي الصراع العاطفي" بعنوان (ٕٛٓٓ) كارتيكا أيو دايان رسالة عن حبث

 Konflik Batin )ب"لألد النفسية ادلراجعة: أيو ميسا جينارمن أتليف  انيلة رواية يف الرئيسية



 

11 
 

Tokoh Utama Dalam Novel Nayla Karya Djenar Maesa Ayu: Tinjauan Psikologi 

Sastra .) والتعليم الًتبية كلية يف الدراسة األدبية يف برانمج على الشهادةمقدم للحصول 

 تناقش اليت انيلة رواية حتليل خالل من البحث ىذا إجراء مت .سوراكارات يف احملمدية جبامعة

 رقص يف العمل خالل من نفسها دعم من أخَتا تتمكن حىت ادلرحية وغَت ادلعذبة حياة انيلة

 الداخلية الصراعات حول ادلعرفة على احلصول للباحثُت ديكن ،الدراسة ىذه من. ديسكو

 .انيلة يف ادلوجودة

  الفصل اخلامس: اإلطار الفكري
 األديب النفس . علمٔ

: ٕٜٛٔ)حوريف،  ادلوقف على فعل رد األساس يف األديب العمل يكون قد
 رد حىت أو تلقائي فعل رد كان سواء، الفعل رد عن التعبَت يتم كيف ىي ادلشكلة (.ٜ٘ٔ

 يكون أن ديكن، لذلك. معينة ظروف يف ويتأثر األدب يولد .بعمق فيو التفكَت مت فعل

 كوسيلة استخدامو وديكن، لقرائو منفصل تعلم مبثابة، وقتو يف األحداث من كوثيقة األدب

 .التحسن حتقيق أجل من الذايت للتأمل
 النفس علم يف وملهما كثَتا فرويد سيغموند من النفسي التحليل نظرية سامهت

 التحليل فإن، جدا غنية نفسية جوانب على حتتوي األدبية األعمال ألن نظرا. األديب

 .خطورة أكثر وتطوير حتفيز إىل حيتاج لألدب النفسي
 من العديد لوجود نظرا األدب فهم يف مهما دورا األديب النفس علم أحباث تلعب

 ديكن، ااثني ؛التوصيف جوانب من ادلزيد دراسة يف األديب النفس علم أمهية، أوال: مثل ادلزااي

 ا،وأخَت  تطويرىم؛ يتم الذين الضباط مشكلة حول للباحثُت تعليقات يقدم أن النهج ذلذا
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 مشاكل من تعاين اليت األدبية األعمال حتليل يف جدا مفيدا البحث من النوع ىذا يعد

 (. ٕٔ: ٕٛٓٓ، إنداسوارا) نفسية
 من صغَتة رلموعة تشكيل مت عندما األديب النفسي للتحليل األوىل البداية حدثت

 يف. ٜٛٓٔ يف عام النفسي للطب مؤدتر أول وأتسيس ٕٜٓٔ عام يف فرويد حول ادلتابعُت
 مركزية كمنظمة العمل وتواصل International Psychiatric Society أتسيس، مت ٜٓٔٔ عام

، النفسي للطب الدولية اجلمعية أركان أحد، Rank. العامل أحناء مجيع يف النفسيُت لألطباء
 .االجتماع وعلم والفن األدب رلاالت يف النفسي التحليل تقنيات طبقت

 النص أن نظرية على تعتمد التحليلية األدبية الطريقة أن هللا فضل إبراىيم أظهر

 عن التدرجيي البحث ىي ادلؤلف حتليل مهمة فإن وابلتايل، ادلؤلف مشاعر نتاج ىو األديب

 أو طفويل اضطهاد نتاج ىو األديب النص. للكاتب حيدث الذي الطفويل والبحث الالوعي

 .والد مفاجأة
، التأثَت هبذا. الوعي فقدان آاثر على الًتكيز عند األدب على النفسي التحليل يؤثر

 التعرف يتم مل الشعر قيمة أن األدبية احلركة أدركت، ٜٖٜٔو  ٕٜٓٔ بُت ما الفًتة يف

 .الباطن للوعي نتاًجا الشعر كان إذا إال عليها

 علم ىو النفس علم. للعلوم مًتابطان ولكن سلتلفان رلاالن األدب النفس علم

 األدب(. ٚ: ٜٜٙٔ)اتكنسون،  اإلنساين السلوك ويدرس يبحث الذي العلم أو النفس

 نتيجة ىو اإلبداع رلال. واخليال، والنثر، والدراما، والشعر، واخليالية اخليالية العوامل مع يتعامل

 دتت اليت اخلاصة أدواتو تقليل ويتم، والبنية القانون من عامل على األدب حيتوي. الفن صنع

 النفس وعلم لألدب ديكن (. ٖ: ٕٚٓٓ، Eagleton) أخرى بطرق أكرب بشكل دراستها

 مع ويتعامالن احلياة يف وظائف ذلما كالمها ألنن. اإلنسا حياة يف دوره يف التعايش
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 التجربة نتائج يستخدم كالمها. اجتماعية وكائنات فردية ككائنات اإلنسانية ادلشكالت

 األديب البحث يف استخدامو يف مهًما النفسي النهج يعترب، لذلك. دراسية كمواد اإلنسانية
  (.٘ٔ: ٕٛٓٓ، إنداسوارا)

 يف أي، األدبية األشكال من النفسي والتحليل األدب بُت العالقة مالحظة ديكن
 The Interpretation of Dreamفرويد سيجموند كتاب يف ذلك عن التعبَت مت. اللغة شكل

 من العديد يف أيًضا موجودة كانت األدب عن فرويد سيغموند أفكار لكن.  (ٜٓٓٔ)

-ٖٜٛٔ) Studies in Hysteria( و ٜ٘ٔٔ) Repression مثل ، األخرى الكتاابت
 الالواعي العقل إن فرويد سيغموند قال(، ٜ٘ٔٔ) Repression بعنوان كتاب يف(. ٜ٘ٛٔ

 ديكن عقلية ختيالت، كلمات ، واحد فعل يف أو آخر شكل يف نفسو عن التعبَت على قادر

: ٕٔٔٓ)سوسانتو،  النفس فحص أو الوعي معرفة خالل من احلالة معٌت معرفة خالذلا من
٘ٛ.) 

 إن فرويد سيغموند قال(، ٜ٘ٛٔ-ٖٜٛٔ) Studies in Hysteria دراسات يف

 غَت الطاقة خالل من تنفيذىا يتم اليت االجتماعية العوامل من تنبع الالواعية األفكار

 القمع أو التأكيد شكل قوة فإن، ذلك من العكس على. الوعي شكل حترك اليت الساكنة

 األحالم أو اجلسدية األعراض خالل من اخلفية األشياء تنشأ سوف .سلفية خاصة ميزات ذلا

 تلعثم أو اخلاطئ النطق أو اخلاطئة الكتابة أو اخلاطئة الكلمات أو النكات أو النكات أو

 دون تكشف اليت اخلفية احلركات ىذه كل. الثراثر الكالم أو اللسان االلتواء أو الكالم

 أو ابلالوعي واضح بشكل احلالة ىذه يف اللغة ترتبط. للشخص اليومية احلياة وعي

 والتخيالت األحالم فرويد سيغموند جعل(، xiii:  ٕٜٜٔ) َتميلنقال و . ابلالوعي

 .الوعي لعدم األساسية ادلكوانت واألساطَت
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، إنداسوارا) واألدب النفس علم بُت التخصصات متعدد ىو األديب النفس علم
 نتَت ألب كتاب من يقتبس. فيو نفسية زلتوايت على حيتوي أديب عمل وىو(، ٙٔ: ٕٛٓٓ

 ادلؤلف وفكر ذىنية حالة ىو األديب العمل، أوالً  ألنو مهم األديب النفس علم أن روبيدنمي

 ذلك بعد سكبو يتم واضح شكل على احلصول بعد الباطن الالشعور وضع يف يكون الذي

، ابألشكال النفسية ادلرآة فحص اثنياً،(. ٜٙ: ٕٛٓٓ، إنداسوارا) واعي معُّت  شكل يف
 .األول ادلستوى من اخللق

 إىل األدب نفس علم مصطلح ينقسم(، ٔٛ: ٕٗٔٓ) Warrenو  Wellekوقال 

 العملية دراسة ىو، اثنيا .كجائزة أو كنوع للمؤلف النفس علم دراسة، أوال .حواس أربعة

 دراسة، رابعا .األدبية األعمال على ادلطبقة النفس علم وقوانُت ةأنواع دراسة، اثلثا .اإلبداعية

 علم رلال لنطاق فهما ووارن فيلك رأي يقدم(. القارئ نفس علم) القراء على األدب أتثَت

، أديب عمل ببناء يقوم واحد عنصر يف دورا يلعب ال األديب النفس علم. األديب النفس
 العمل بو يقوم فيما وحقيقيا واضحا يصبح حبيث رموزه فك ىي الباحثة مهمة فإن، وابلتايل

 .األديب

 الصراع العاطفي. ٕ

 جًدا مناسب النفسي التقييم أن مالحظة ديكن، السابق الوصف على بناء

 النفسية األساليب ُتستخدم. الرواية يف للشخصيات الداخلي التعارض حتليل يف الستخدامو

. النفسية الشخصية وحياة بسلوك اوثيق اارتباط يرتبط الشخصية يف الصراع العاطفي ألن
 أو توتر ىو الصراع أن يعٍت، األدب يف. صراعات أو نزاعات أو نزاعات ىي النزاعات

، واحدة شخصية يف معارضة، قوتُت بُت تعارض أي، مسرحية أو خيالية قصة يف تعارض
  (. ٚٛ٘: ٕ٘ٓٓ)ألوي واألصدقاء،  وىكذا، شخصيتُت بُت معارضة
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 ال جزءا الصراع ويكون دائما الصراع يكون، تفاعل يوجد حيث، اليومية احلياة يف
 أن ادلؤكد من. اجملموعات أو األفراد بُت النزاعات حتدث أن ديكن. احلياة من منو مفر

 وفقا الصراع فإن، نظرية نظر لوجهة نظرا. سيئة آاثر إىل ستؤدي حلها يتم مل اليت النزاعات

 يف واالختالفات، لو وفقا. بشري رلتمع كل يف دائما موجودة ظاىرة ىو داىندورف لرالف
 .منو مفر وال دتيل اليت األشياء ىي اجملتمعية اجلماعات ىذه بُت وادلصاحل النظر وجهات

 وىو أال، داخلي صراع من يتكون اخليال يف الصراع أن( ٘ٗ: ٜٛٛٔقال سيمى )

 بُت أو وأخرى شخصية بُت الصراع ومها ، خارجي وصراع شخصية يف رغبتُت بُت الصراع

 .وبيئتو شخصية
 بُت العالقة تكون عندما حيدث الصراع أن إىل (ٖٕ: ٜٜٗٔ) ىاردجاان يشَت

. كليهما أو أحدمها مقاطعة يتم حبيث، اآلخر عكس األفعال أحد، رلموعتُت أو شخصُت
 وجود عن انجم صراع ىو( ٚٛ٘: ٕ٘ٓٓألوي واألصدقاء ) لـ وفقا الصراع العاطفي فهم إن

 .السلوك على للتأثَت نفسها على للسيطرة متعارضة رغبات أو، أكثر أو فكرتُت
 -ٕٜٕ: ٖٕٓٓديرغاغوانرس يف صبور ) ذكره الذي النزاع نوع بشأن آخر رأي

 :ذلك يف مبا، أشكال عدة لو الصراع أن(، ٖٜٕ

 أ. يقًتب الصراع
 أو شلتعة) كلها إجيابية دوافع األحيان بعض يف ىناك كان إذا الصراع ىذا ينشأ

 .منهم واحد الختيار قلق ىناك لذلك(، مرحبة
 ب. هنج الصراع
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 كائن حول متعارضان دافعان نفسو الوقت يف ىناك كان إذا التعارض ىذا ينشأ

 كان سواء، قلق ىناك لذلك (،سار غَت) سليب واآلخر)سار(  إجيايب والدافع، واحد

 .الكائن عن بعيًدا أو االقًتاب
 ج. بعيد الصراع
 شك وىناك ، سلبية دوافع الوقت نفس يف ىناك يكون عندما التعارض ىذا حيدث

 .أيضا سليب آخر دافع حتقيق إىل االضطرار يعٍت الدوافع أحد عن االبتعاد أن يف

 الرئيسية الشخصية. ٖ

 أي، رئيسية شخصية عاملل خليالا أن(، ٜٖ: ٜٛٛٔعن الشخصية ) سيمى يفسر

 أو األحداث تكون ما وعادة، القصة يف األحداث بعض يف يشاركون الذين األشخاص

 نظران وجهة التغيَتات أو الذاتية الشخصيات جتاه ادلواقف يف تغَتات تسبب اليت األحداث

 .للشخصية كقراء
 رلموعة أو شخص أنو على األرقام مفهوم تفسَت ديكن(، ٕٓٓٓ) لنورجيانتورو وفقا

 من عنو التعبَت يتم ميل رؤية للقراء ديكن حيث سردية أعمال يف معروضُت األشخاص من

 ديكن، دوره مستوى على ( ذكرٕٓٓٓ) لنورجيانتورو وفقا وأضاف. والعمل الكالم خالل

 الشخصيات .الرئيسية والشخصيات اإلضافية الشخصيات مها، شخصُت إىل األرقام تقسيم

 .األعمال من غَتىا أو الرواايت يف كما ،القصة يف أولوية األكثر الشخصيات ىي الرئيسية

 الشخصية دور مبساعدة مكلفُت مساعدة كأرقام إضافية أرقام إىل اإلشارة ديكن بينما

 الذي ابلدور يتعلق حدث يف فقط اإلضافية األرقام تظهر، ذلك إىل ابإلضافة. الرئيسية

 .الرئيسية الشخصية تؤديو
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 ديكن ، وظائفو من إليها النظر عند األرقام أن (ٜٛٛٔسودجيمان ) وأضاف

 الشخصية إىل يشار. التابعة والشخصيات ادلركزية الشخصيات ومها ، قسمُت إىل تقسيمها

 الدين أمُت يذكر. الرئيسية الشخصية أو الرواية بطل أهنا على القصة لقصة كقائد تعمل اليت
 ديكن. القصة يف حيدث حدث كل يف ادائم موجودة الرئيسية الشخصية أن أيضا( ٕٕٓٓ)

، آخر مبعٌت. القصَتة القصص من غَتىا أو الرواايت من صفحة كل يف اأيض عليها العثور
 ة.القص على الرئيسية الشخصية هتيمن سوف

 


