
 

 

 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث .أ

منها الشعر، وهو من  .تاب األديبكالتطوير األعمال األدبية والدة  إتصل

عبارة عن مقال طويل حيتوي على  شعركتبوا العامل األديب. الت  طااالنشأعمال 

خالل من طبيعتها، وصفتها  حوله من اسلسلة من قصص حياة الشخص م

 القصة. من الكاتب ألحياء املؤلف اخليالهبا الرتفيه املليء  للفارئ

من وقت إيل وقت. الرواية هي  أعمال اليت يطلبها معظم الناس دائماالرواية 

إكمال  غري قصص خيالية هلا اختالفات مع األعمال األدبية األخرى. ألنه

. و القارئ وقتا طويال إلهناء قراءة الرواية يستخدم، يعين وقت بسيط الرواية يف

الغضافة إليها وجه أخرى الرواية أكثر من األعمال اخليالية األخر من واسة و 

 .تفصيلة

ناجحة إذا استطاع القارئ أن يفهمها ويعيشها )حيملها يف القصة(،  الرواية

توي على عناصر مجالية فيها. العنصر اجلمايل يف السؤال هو أن العمل ليس إح

القدرة واملسؤولية من حيث اإلبداع  خيتاج إليها  جمرد عمل جمرد خيال، ولكن



 

 

يكون الكاتب فهم حمتويات القصة يف الرواية، ينبغي أن  كسبكعمل فين. ل

قادرا على وصف الشخصيات حول ما سيفعله هذا الشخص ، ومشاعر 

الشخصيات ، وملاذا تتصرف الشخصيات بطريقة تؤدي إىل حدوث مشاكل أو 

 .(122 :1984، تارغاتسمى الصراع )

، قد يكون الصراع فيها الناس املؤلف من احلياة اإلنسانية أنشأالصراع الذي 

(. 442: 4002جتماعية )راتنا ، إ مخلوقكوظهور صراع يف  الناس   

احلضارة  تقدم مستوى إيل ضبط النفس عندما يصلعن ببطء  الناس   سفقدون

يثري صراعا، متيل الروايات كنوع واحد من األدب إىل الكشف اجلوانب النفسية 

 ا..اخلالروح  فيها صف موضوعات هذه الرواياتو رتبطا وثيقا باجملتمع و م

، وهي: ة تعريفاتألدب له أربعلعلم النفس ا، 93 :2016)والك )وفق 

دراسة العمليات اإلبداعية ،  نفس املؤلف كنوع أو كشخص، والدراسة علم 

 ،القارئ يةنفس وودراسة أنواع وقوانني علم النفس املطبقة على العمل األديب 

وصفه مبجال األدب هو  مت أكثر إرتباطا لدراسة تأثري األدب على القارئ.

أنواع قوانني علم النفس يف حني أن البعض اآلخر من علم النفس الفين. دراسة 



 

 

نفس املؤلف والعملية اإلبداعية يف تدريس األدب، لكن من علم المت استخدام 

 األفضل أال يتم استخدام أصل عملية إنشاء األدب كدليل إلعطاء تقييم.

لية املوجودة علم النفس األدب إىل العناصر العقلية للشخصيات اخليا هتم  إ

جوانب اإلنسانية هي األشياء الرئيسية  إىل العناصر  هذه دا، عاألدبيف العمل 

قبول ب لعلم النفس األديب، ألنه سيتم تطعيم األشياء العقلية وجتليها يف  الناس

وظيفية. املؤلف  هذا األدب وعلم النفس هلما عالقات متبادلة غري مباشرة و

الواقع وبني اخليال وشخصياته ، للمؤلف دمج اخليال لديه الرغبة يف اجلمع بني 

يف علم النفس أن يفهمها شخص  موضعيف العقل الباطن. األعمال األدبية ك

 من خالل مراقبة سلوك الشخصيات يف الرواية باستخدام الدراسات النفسية

 النظريات النفسية.بالتعبري يف  وفقالحصول على صورة لسلوك الشخصيات ل

ناصر الشخصيات املوجودة، تشمل األعمال األدبية جوانب حياة بع إرتباطا

 من نفسها بشرال يف الطبيعة األهن ة األدبيةلنفسي ةاهلدف الرئيسي وهو اإلنسان ،

ما أ(. 424: 4002تشمل وتستثمر )راتنا ،  شخصياتجوانب نفسية ك

 للبشر الذي ينشأ دائما ةعلى السلوك هو اجلانب النفسي ها و توجيههاسطر 

ويصبح مشكلة. اجلوانب النفسية للبشر اليت ترتبط باألفكار واملشاعر واليت 



 

 

ميكن تعلمها يف الدراسات النفسية، تتمثل مهمة علم النفس يف حتليل الوعي 

 املصور من العناصر اهليكلية املرتبطة ارتباطًا وثيًقا بالعمليات يف احلواس اخلمس.

عن  يت يفرق بينهااألفراد ال له شخصية تصف نفسها عن طبيعة كان الناس

اآلخرين. متيل خصائص األفراد إىل أن تكون قادرة على حتديد االختالفات يف 

السلوك النفسي للشخص على املدى الطويل ، ال ميكننا أن نفهم ذلك ببساطة  

كشكل من أشكال الضغط البيولوجي وضغط الظروف االجتماعية اليت 

خص جيب أن يكون قادًرا على احلفاظ يتعرضون هلا. عند تطوير شخصية الش

 (.422: 4002على وحدة التناغم جلميع عناصر شخصيته )سوريابراتا ، 

كيالين النجيب لستخدم املؤلف رواية مواكب األحرار إبعلم النفس،  إرتباطا

احلياة يف احلقبة عن هذه الرواية قص سه. يتدر يف من املثري غاية لالهتمام  األهن

االستعمارية يف مصر ، وتقدم هذه الرواية من قبل املؤلف من خالل تقدمي 

الصراعات الداخلية اليت عانت من شخصيات يف رواية مواكب األحرار ، قصة 

الصراع يف هذه الرواية مليئة بقصة حب مجيلة للفتاة املصرية هيلدا بارثيالمني 

ني الرغبات الشخصية ، وطموحات األب ، التعامل مع ثالثة شروط إشكالية ب

هو شعب مصري من أصل أرمين وكان دائًما مدافعا  برتلميومتطلبات الوضع. 



 

 

عن الغزاة. يف السابق كان لديه جزء من حكومة املماليك. اخليال الذي حيكي 

جمموعة متنوعة من املشاكل يف احلياة  الناس ية يف تفاعالهتا مع البيئة والتشابه 

فاعالت مع الذات ، والتفاعالت مع اهلل. يعد النزاع الذي خيتربه الشخص ، والت

مصدرا مثريا لإلهلام للمؤلف يف خلق عمل أديب. إن قدرة املؤلف على اختيار 

وبناء الصراع من خالل أحداث خمتلفة ستحدد نتيجة مجال القصة املنتجة 

 (.4: 0991)نورجيانتورو ، 

لصراع،  ميكن دراسة الظروف اليت عانت بناء وتنمية ا هو كتابة قصةأن  

منها الشخصيات الرئيسية يف الرواية باستخدام هنج علم النفس الفردي 

 (.124 :1995)نورجيانتورو، 

الصراع الداخلي،   عن يف رواية مواكب األحرارالرئيسية الشخصيات  صارت

 كيالين:النجيب لرواية مواكب األحرا الس اقتبكإ

في حسرة : الحس تبلد يا جنجيهي, أو قال هز الحج المسطف رأسه 

 (9)إنه قد ماتي 

لصراع داخلي. بسبب تصرفات اعرض احلاج مصطفى ، السابقيف االقتباس 

 الصراعالذين هنبوا املتجر. العوامل اليت تشجع على حدوث  أصحاب املمالك



 

 

، للمجتمعاألحرار هي العوامل احملفزة  الرواية مواكب شخصيات يف عليداخلي 

جتنيد اإلنسان بدافع من الدوافع االجتماعية. فيما يتعلق هبذا الزخم رأي أدلر 

مت استبدال  .اجلنسي تشجيعالالتشجيع العدواين أكثر أمهية من  بأن تقدم أدلر،

 الشهية العدوانية من قبل رغبة قوية.

 شكل، شهد حاجي مصطفى السابقاالقتباس  من لامعاألشكل أما 

وهو نوع املسافة البعيدة. قوتان مثبطتان يف االجتاه املعاكس ، ل النوع األولامعأ

نفسني بدوافع ذات خيارات سلبية وقوية الصراعني ال، واجهت احلاج مصطفى 

بنفس القدر، مل يكن اخليار األول للحاج مصطفى يود رؤية متجره يف التاريخ 

بشأن  فعل أي شيءأن يمن قبل عشرية املماليك واخليار الثاين  مل يستطع 

 املماليك هنب متجره.

الرواية،  عن دراسةال بوصول علي الباحث أرد، السايقةما مت وصفه  وفقا

الصراع الداخلي للشخصيات يف "عنوان حتت  الباحث  أخدبينما يف الدراسة 

 ".نجيب الكيالينل رواية مواكب األحرار

 تحديد البحث .ب



 

 

املشكالت احلالية على ، ميكن تعريف لشابقةا اليحثعلى خلفية  بناء

 النحو التايل:

الصراع الداخلي للشخصيات يف رواية  وجودما العوامل اليت تؤثر  .0

 كيالين؟النجيب لمواكب األحرار 

رواية مواكب األحرار يف شخصيات للما شكل الصراع الداخلي  .4

 كيالين؟النجيب ل

 أهداف البحث .ج

 يف هذه الدراسة فيما يلي:  األغراض، متحتديد البحث السابقبناء على 

يف رواية  شخصياتلل ملعرفة العوامل اليت تؤثر على الصراع الداخلي .0

 كيالين.النجيب لمواكب األحرار 

شخصيات يف رواية مواكب األحرار  للملعرفة أشكال الصراع الداخلي  .4

 كيالين.النجيب ل

 فوائد البحث .د

مفيدة من الناحية هلا هذه الدراسة  من نتائج أن تكون ،حثاالب وصفبعد 

 النظرية والعملية.



 

 

 الفوائد النظرية .0

 أن تساهم نتائج هذه الدراسة يف تطوير األدب. .أ

أن تكون نتائج هذا الباحث مفيدة إلثراء استخدام النظريات األدبية يف  .ب

 التحليل الفين لألعمال األدبية.

 الفوائد العملية .4

على إنشاء أعمال قادرة توفري مدخالت هذا البحث ، بالنسبة للباحثني .أ

 أدبية أفضل.

الرؤى األدبية ويضيف قادر علي هذا البحث  أن يكونبالنسبة للقراء ،  .ب

 ا لتطوير األدب العريب.حث األديب العريب حبيث يكون مفيدإىل كنز الب

 

 اإلطار الفكرى .ه

 علم النفس الفردي .0

صور  فهمكم .بشرال دور مهم كوسيلة لفهم السلوك  لعلم النفس الفردي

، والدونية ، والتعويض ، ومنط احلياة ، والنفس اإلبداعي ، يوفر إرشادات العام 

ا للهيكل الناس . ال يوفر هذا التدفق ترتيبا دقيق ضرورية إلثارة إخواننا من بين 



 

 

والديناميكيات وتنمية الشخصية ، ولكنه يؤكد على صياغة تعليمات عملية 

ألدلر ، وهنا بعض العوامل أو العناصر اليت  . وفقاالناس  لفهم إخواننا من بين 

 :الناس  تؤثر على 

 يةالفرد .أ

كد أدلر على أمهية الطبيعة اخلاصة )الفريدة( للشخصية ، وهي الفردية أ

، يعد كل شخص تكوينا  أدلر يعة الشخصية اإلنسانية. وفقطب واالستدارة و

ما جيلب  خصا من الدوافع والسمات والقيم ، فكل إجراء يقوم به شفريد

 ا.أسلوب حياة فردي

 

 

 املصلحة االجتماعية أو تشجيع اجملتمع .ب

  الناس هم ألدلر  دوافع اجتماعية. وفقب حيفزهم الناس أوالأن أدلر  رأى

كائنات اجتماعية. يربطون أنفسهم بأشخا. آخرين ، ويشاركون يف أنشطة 

التعاون االجتماعي ، ويضعون الرفاهية االجتماعية فوق اهتماماهتم اخلاصة ، 



 

 

 الناس  ويطورون أساليب حياة تعطي األولوية للتوجه االجتماعي. يوجد لدى 

 دافعان رئيسيان يشجعان ويدعمان كل السلوك ومها:

اجملتمع الذي يشجع الناس على العمل من أجل خدمة  تشجيع (0

 .اجملتمع

، واليت تشجع الناس على التصرف يف خدمتهم تشجيع الذات (4

 ألنفسهم.

العدواين  أهم الدفع التشجيع  أن، فيما يتعلق هبذا الدافعتطور رأي أدلر 

 يف ( بالرغبةGeltungtriebالشهوة العدوانية ) لالدافع اجلنسي. مت استبدا من

ستبداهلا برغبة يف أن تكون ( ، وبعد ذلك مت اWille Zue Machtالسلطة )

ر كماال. األولوية هنا ليست ا على أن تكون قيمة ، وأن تكون أكثمتفوقا ، وحنث

ا ، مثل املكانة االجتماعية العالية وبعضها ، بل هي حالة موقفا موضوعي

لقيمة يف املوضوع كجزء شخصية أو جتربة أو شعور قيمة للغاية. هذا التشجيع ل

ا فقط بتشجيع االنغماس الذايت يف اته. يف البداية ، كان أدلر مهتممن حي

الكثري من  ا ألنه حصل علىية واجلهود املبذولة ليكون متفوقمشكلة الدون

ا من يدعم الدميقراطية ، فإنه يوسع رأيه أخريًا ويتضمن االنتقادات. ألنه أيض



 

 

فع بشكله امللموس هو على سبيل املثال التعاون دافًعا اجتماعًيا. هذا الدا

والعالقات االجتماعية والعالقات الشخصية وحتسني الذات مع اجملموعات وما 

 إىل ذلك. 

ا الجتماعي ، مبعناه األوسع ، دافعمن الناحية النظرية ، يعد الدافع ا

اس ملساعدة اجملتمع على حتقيق أهداف جمتمع مثايل. الدافع االجتماعي هو أس

كائنات اجتماعية. ولكن كما هو احلال مع   الناس  املولد ، يف الواقع 

االحتماالت األخرى ، فإن إمكانية خدمة اجملتمع ال تظهر تلقائًيا ، ولكن جيب 

 (.0١9-0١١ : 4002،  )سرياباياأن يتم توجيهها وتدريبها 

 عقدة النقص .ج

حمرك جلميع  النقص ليس عالمة على عدم التناسق، بل لعقدةأن اأدلر  رأي

التحسينات يف حياة اإلنسان. بالطبع ميكنك أيًضا أن تشعر بالنقص حبيث 

تكون املظاهر غري طبيعية ، على سبيل املثال ظهور جممع النقص. ولكن يف 

 حالة طبيعية من النقص ، فهو حمرك حنو التقدم أو الكمال )متفوقة(.

 معيشة احليات .د



 

 

طبيعة أهنا تأثر ب ستخدامها لفهم سلوك الفرد، وي ي أساسه معيشة احليات

ومشاكله أيضا مشاكله  ه منط حياته اخلاصة ،الشخص. كل شخص لدي

يصل هبا كل شخص إىل أهدافه أو حل مشاكله  طريقةبل تكون هلا  اخلاصة ،

 ختتلف باختالف منط حياهتم.

 القنفس اخل .ه

وتصنع األدوات الالزمة  غراضللحياة، واليت حدد األ أعاىن النفسية اخلالق

من  سلبيني للتأثريات البيئية. بدال ليسوا متلقني الناس  حتقيقها. صرح أدلر بأن 

ذلك ، كل شخص حر يف التصرف ملعاجلة هذه التأثريات أو املشاكل ودجمها 

 بقدر ما يريد.

 الصراع الداخلي .4

راع إىل قسمني، ومها الصراع تنقسم الص (0991:10)نورجيانتورو  وفق

البدين والصراعات الداخلية، والداخلية والصراعات اخلارجية. الصراع البدين اليت 

تنطوي على ممارسة النشاط البدين، وهناك تفاعل بني الشخصيات مع شيء 

خارج نفسه: حرف أو بيئة أخرى. الصراع هو الصراع الذي حيدث يف قلب 

اخلارجية اليت توجد يف اخليال ميكن أن تتكون الشخص. الصراعات الداخلية و 



 

 

من جمموعة متنوعة من األشكال واملستويات وظيفة. الصراع الذي ميكن أن 

تكون مبثابة صراع كبري أو الصراعات الفرعية )صراعات إضافية(. جيب دعم كل 

صراع إضايف، وبالتايل قد يتم اإلشارة أيضا إىل تقدمي الدعم الصراع وتعزيز 

جود صراعات كبرية، والصراع املركزي )الصراع املركزي( ميكن أن يكون وجود و 

الصراع الداخلي أو اخلارجي أو كليهما يف آن واحد. هذا الصراع هو جوهر 

املؤامرة، بنية األساسية للقصة، ويف الوقت نفسه يتعلق بعمل تطور احلبكة 

 (0991:041  ،نورجيانتورواملركزي، )

 4002كورت لوين )سارليتو ويراوان ، نظريات علم النفس االجتماعي قال  

الشخص على نقاط  يف بيئة نفسية هي حاالت حيصل فيها صراعأن ال( 14، 

يف االجتاه املعاكس. ناقالت بشأن الشخص ، ودفع الشخص  بلالقوة نفسها 

 سمى اجلمع بني االجتاه والقوة عدداجتاه معني مع بعض الصالحيات. ي يف

القوى )القوة الناجتة( ، وهو اجتاه للتوجه الشخصي )احلركة النفسية أو 

 .وضوعاملاجلسدية(. هذه هي قوة أو مطالب احلقائق أو 

 األولالصراع  نوع (أ



 

 

بسيطة إذا كان هناك قوتني خبصو. الفرد. هناك ثالثة أنواع  الصراعحتدث 

 :األول من الصراع

املعاكس ، على سبيل املثال يقرتب الصراع ، تدفع قوتان يف االجتاه  .أ

 شخص يواجه خيارين حيبه.

، قوتان مانعتان يف االجتاه املعاكس ، على سبيل  التبعد-تبعدال الصراع .ب

 املثال ، شخص يواجه خيارين ال حيبهما كالمها.

، قوتان تشجعان وتثبطان ظهور هدف واحد ،  التبعد-بقر تالصراع ال .ج

يف نفس الوقت حيتوي على على سبيل املثال، واجه شخص ما خيارين 

 .رغوب و مرهوبمعناصر 

 نوع الصراع الثاين (ب

جعل الناس يصمتون أو يثب تون أو  ني.أكثر من قوت املعقدة عالصرا  تتكون

 حياصرون مبختلف نقاط القوة واملصاحل حىت ال يتمكنوا من اختاذ اخليارات.

 الصراع ثالثةنوع  (ج



 

 

صبح الصراع املثبطة ، حبيث على القوى  الباغ الناسالصراع الذي جيعل 

التمرد أو االستسالم الذايت الغريب  العدوان و الغضب وبعالمة مفتوحا، 

منفذ هلزمية القوة  التأثري، يؤدي إىل التعارض بني االحتياجات و اجلديد و

 املثبطة.

 رؤية إطار الفكر اإلجياز كما يلى:

 

 

 

 

 

 

 

 السابقة اتالدراس .و

 مواكب األحرار

 النفسية الفردية

 نوع الصراع

 اعصر أعمال ال

 نوع الثاينال

 يبعد-يبعدنوع 

 معيشة احليات عقدة النقص الفردية النفس اخلالق تشجيع اجملتمع

 نوع األولال نوع الثالثال

 يتقرب-نوع يبعد يتقرب-نوع يتقرب



 

 

حول الدراسات املماثلة اليت أجريت فيما يتعلق  املراجع بعض املعلومات

هبذه الدراسة ، وميكن استخدام دراسات مماثلة يف السابق كمقاييس يف هذه 

 الدراسة. حبث أو جملة سابقة تناقش دراسة التحليل النفسي يف الروايات وهي:

يف الرواية  شخصيةللالداخلي  صراعالبعنوان ' ويويك رحايو حبثقام ، ولاأل

 ، كلية اللغات والفنون ، جامعة 4001يف عام  للربتن إنداه يقة األخرةالد

 يوجياكارتا. احلكومية

لشخصية لوصف شكل الصراع الداخلي  وهي ويويك البحث الغرض يف

، والعوامل الكامنة وراء الصراع الداخلي  الديقة األخرةالرئيسية يف رواية 

، وشكل حل الصراع الرئيسي للشخصية  DTللشخصية الرئيسية يف رواية 

. املعادلة مع الباحث يف هنج الدراسة باستخدام الصراع DTالرئيسية يف رواية 

 الصراع يف حني أن الفرق يف الكائن.

ول' طالب األدب هليلى خورونيدا بعنوان 'احلبيب اجمل ثثاين، قام حبال

، وهي قصة  4001العريب جبامعة سنان كاليجاغا اإلسالمية احلكومية عام 

قصرية يف خمتارات توفيق احلكيم ، ملعرفة شخصية الشخصية ، يستخدم 



 

 

الكاتب نظرية سيغموند فرويد. ، وجد الباحث أن شخصية 'أنا' هلا شخصية 

' آلية أخرى ، وهي Iتتأثر كثريا باألنا الفائقة. إىل جانب ذلك ، يستخدم '

، يرجع ذلك  Idتشكيل رد الفعل واإلسقاط وتقييد األنا. وشخصية أخرى مع 

' دون البحث عن Iإىل خيانته من خالل احلياكة واالهتامات املوجهة ضد الرقم '

الغضب احلر ، بينما يصف املؤلف الصراع  أوالاحلقيقة اليت يطلق عليها 

 .أدلرفردي لدى الداخلي باستخدام هنج علم النفس ال

-Denden Perempuanدارا ويندياريت بعنوان  حبثقام ا ، ثالث

Perempuan yang Tersakiti  يف روايةTempurung   رمسين ؤوكااليت كتبها 

. يف دراسة الصراع 4000، دراسة التحليل النفسي االجتماعي ، يف عام 

التقاليد اإلقليمية القوية كبح النفسي تعاين منه القائدات يف الروايات النامجة عن 

 األخري احلياة. الفرق بني الباحث واملؤلف يكمن يف الكائن وكذلك النهج

 املستخدم من قبل.


