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 الباب الثاني
 اإلطار النظري

 الصراع الداخلى في السيكولوجية أدبية: المبحث األول .أ 
 مفهوم سيكولوجية أدبية -1

(مPsukhè)أخذذذكلمة سذذذلمجذذذمن ا كممم ذذذوماان سذذذلماام  م مذذذلم  ذذذ خ م
األدبم ذذوخ   مومة سذذلمم  .أيمع ذذ (مLogos)ااذذتمىن ذذسم  ذذ موم ذذوما  ذذ  م

وماات  ذم مومااذياموموماارذذمو  مومم  نمهذممابامرذذ  (مSansekerta)مSas ذومة سذلم
م  .  نمهمماآلالموماألدا مTra ومة سلم

ةم تماا من ا كملمأد مذلمهذ ماا  ذ مااذكيم ذيو ماألدبم ذومخذ  م
ع مذذملمد ياعذذأمومأجذذذ   أم ماا سذذوموميذذ ومومىن  متذذذأمومخوم وذذأماان  ذذذملموم
 احذذذذام ماانتذذذذميماا ذذذذياع مومااةوذذذذذلموماا وا ذذذذلموماب ذذذذ دالموما ا ا ذذذذذ موم
األجذذ   ملمومع هت ذذمم مباذذيبمومااام ذذلمااذذتم نتسذذنمدام ذذمموم تنذذمو مابت ةذذنمجذذ ا م
أةذذمقمهذذمودماألدبمأوماانةذذيمأوماعس ذذ ومعم ذذلمومدواجذذلماجذذت م أمومىن  ذذم ىنأم

م  . مدطمومعسوم ايبمواحيمومه ا  م ةي لمحت م ملما نو ص
ألقماألدبموم.ماااحذذذذذذاماا ذذذذذذمن ا كملماألد مذذذذذذلم ذذذذذذممأجمجذذذذذذملمه  ذذذذذذذل

وموأىماألجذذتم مىذذوىم  جذذ م م.ما كملمة مهذذمم ذذيو محمذذم ماا  ذذمقجذذمن م
دب م ذذذممجذذذ مدمكذذذومجذذذ ميمأقماايواجذذذملماان  ذذذملمابت ووذذذلم م ذذذم لماأل

مةذمقم ت خمهذمماباذيب موممهياومااذت سمقمااي  لموماألدوومةاريمومف م م مىن
                                                           

 1 .م مص(891 داومااط م ل م:م ريول) م مااتح موماان   مومااوحلماا ة ملع  مز   وم  
   Mas’an Hamid, Sosiologi Sastra (Ilm Al-Adab al-Ijtima’i), (Surabaya, Tanpa 

Penerbit, 2102), hal 0 
مم20.م مص(1002عمملماانت ما ي ا م:مدو ي) مابمهملموما جتمهمل:مجمن ا كممماألدبمج مي مج مدمكوم   
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اذذيبمومة سذذمم ذذتسنوماانمهذذيموماص ذذوماذذنغم ذذممأقم ت ذذ  م ملمسمذذملمع ا ذذوماب
1 .ىن مىومر ومتأمااامطنل

 

 التحليل النفسي -2
 س عذذذذذلم    ذذذذذملموم ذذذذذن  مأجذذذذذ  بمع كذذذذذ محت مذذذذذوماان  ذذذذذ مهذذذذذ م

ط وهذذذذذذذذممجذذذذذذذذذم س  يمف و ذذذذذذذذيموماىنامعذذذذذذذذذأ مةسذذذذذذذذممدواجذذذذذذذذذلمويم ذذذذذذذذلماا  ذذذذذذذذذمقموم
وم شذذذذريم وذذذذط لمااتح مذذذذوماان  ذذذذ معذذذذمد مىنشذذذذم نممه  ذذذذممم.اا ذذذذ  نماا  ذذذذمي

لمومط  ذذذذذذذقماا ذذذذذذذ يمف ذذذذذذذ م شذذذذذذذريمأحمم ذذذذذذذممد م    ذذذذذذذلمااش وذذذذذذذم.م ماب ذذذذذذذمه 
اان  ذذذذذذ مااذذذذذذذتمأع ن ذذذذذذذممف و ذذذذذذذي مومأحمم ذذذذذذذمم شذذذذذذذريمد مط  ةذذذذذذذلم ما جتةوذذذذذذذم م
ىنذذذذذذت  غمأجمجذذذذذذمم مىنامذذذذذذمقماب ذذذذذذسماا وعذذذذذذ مانذذذذذذ  مومأف ذذذذذذم مااشذذذذذذ غ مومم

م.ةكاكم  سما ت مهماات م ن
 الهو و األنا و أنا العليا (1

مجذذذذ و.ماألد مذذذذلماا ذذذذمن ا كملمابنطةذذذذلماان  ذذذذ مااتح مذذذذومدو 
ماألدبماا ذذذمن ا كملموماان  ذذذ مااتح مذذذوم  تذذذوما نشذذذ محممواذذذلماايواجذذذل
مو(مEgo)ماأل ذممو(مId)م  ذلا م  ذ  ممعنمىذ ماان  ذملمث ثذلمىنشذسومر وذمل

م ا  ذذ مم  ىناطذذلما ش وذملمااث ثذذلمهذذكهما ذن  .م(Super Ego)ماا  مذذمماأل ذم
مةذوم ذوماات معذوم تذميمد م ممه ماااش يمواا   نم سو موىنشنومااا ض
م:  سماث ثلام موم2 .ث ثت م

 (Id) الهو -أ 

                                                           
  

 11.مص م   ماب كع  

 2 Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra, (Yogyakarta: Pustaka 

Widya Utama, 2112), hal. 010 



   
 

ومهذذذذذذ مأىذذذذذذومااش وذذذذذذمل موماىنوذذذذذذماأم مع ذذذذذذ موثمذذذذذذق مألقم
ااطمهذذذذذذلماا  ذذذذذذم ا كملمااذذذذذذتمىن ذذذذذذذومد ما ذذذذذذ مىنتحذذذذذذ  مفمذذذذذذأمد مطمهذذذذذذذلم

ومخذذذذذوالما ذذذذذذ مخذذذذذوالم اىنمذذذذذلمداخ مذذذذذذل موماذذذذذكاكمف ذذذذذذ م.ماان  ذذذذذمل
اا اهذذذذذذعمااذذذذذذن  ما ةمةمذذذذذذل موم مع ذذذذذذ ماذذذذذذأم ذذذذذذما اهعماب  ذذذذذذ ع  موم م

نزقماا نزا ذذذذذ  موم  ذذذذذسنمف و ذذذذذيم اذذذذذذكم مومهذذذذذ م ذذذذذ  ذذذذذ ومعنذذذذذأمرذذذذذم م
 موممبةت ذذذذذذذمهمفذذذذذذذ قمخ ذذذذذذذضم(Pleasure Principle) اذذذذذذذيأماا ذذذذذذذك م

م9 .اات ىن م  سمجتن ماألملمومحتةمقماا ك 
 (Ego) األنا -ب 

ماأل ذذذممهذذذ مو ذذي مفمعنذذذيمملااش وذذم اا نمىذذذم ذذومااثذذذميماا نوذذ 
مأومنطذذقابمأوما ةمةذذلم اذذيأم ح ذذم ذذريىنمىن ذذكمااذذتم(Ego)ماا جذذطن
م ةذم م ذ داام ةذم محتةمذقمد م ن  مااكيم ااكةمةمبي  ممأل مف.ماات ةو
ماألع ذذذذذنماأل ذذذذممأومري طماذذذذ ماا ذذذذذسمني ذذذذذم ذذذذمات فمقمو اذذذذذكمم    تنذذذذ
(Super Ego)م طماذذذذذ مااام ذذذذذلموةذذذذذكاكمتنمه ذذذذذل ابمطماذذذذذ ابمىن ذذذذكم

م.اا اه مل
 مم تحذذ  مااذذكيمف ذذ م  ذذ داام ممذذكى ااتنماع ذذمزمىنشذذاأممأل ذذمف
مو ذذذذذذن  م(Ego)ماألع ذذذذذذنماأل ذذذذذذممو طماذذذذذذ م(Id)مااذذذذذذي ممماأل ذذذذذذمم طماذذذذذذ 

ماا اهذذعم اذيأم  ذحم(Id)مااذي ممماأل ذمم ذريو .مم ما ذمملمااذمويمم وذا ىن
مهذذذ وم.م(Id)مااذذذي مممم ذذذاألمال مان ذذذمهذذذ ما ذذذم مةسذذذمماا ذذذكا م اذذذيأمواذذذم 
م ذذذذ صااحتذذذذنيممحذذذذىماذذذذا ضمااذذذذيوافعمامرذذذذ ابمرذذذذامباام ؤكذذذذوماذذذذكاك

                                                           
م 12.مصم ماعنز مااثمىن (1001داومااوياهلماا   مل م:م ريول) ماا مملريشمه م  ج عل اموم  جن م 8 
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ماأل ذمم ذت مم سذومة جذ ىنم(Id)ممااي مممفمأل م.ماكتسمعمممةا الوابمنمجالاب
األخ همذذذلممثذذذووابماذذذمددابمىذذذمحملماايىننز نذذذل م(Super Ego)ماألع ذذذن
 8 .وااش   ماا ك م ايأمىمحالم(Super Ego)مماألع نماأل ممو ني

 األنا العليا -ج 
ه م  ح لمدكتسمعملمىنن م ممااثمه لمحذىمحتتذ ىماأل ذمماألع ذنم

(Superegoم) وم.مريماجملتسذذعااذذيوافعمد مااذذريموم مس ذذعمجذذ  ةأمب ذذم
هذذ ماا ذذ نمد محتةمذذقم(مSuperego)اا يم ذذلماألجمجذذملماأل ذذمماألع ذذنم

م.ابامددماألخ هملموماانسم مومااتحن م ماا   ن
فذذمماط ذذوم م يا ذذلمحمذذم مس ذذعمجذذ  ةأمب ذذم ريماجملتسذذع موم م
 نذذذذ مااط ذذذذذومعذذذذذومااىنمذذذذذمقم ما ذذذذذ  نماا ذذذذذريم ةاذذذذذ  مد م مح ذذذذذ وم

كاماا ذذذذ  نمأيماألبمأوماأل  مفمأل ذذذذمماا ذذذذ طلماا ذذذذم ةلمأوماانمعذذذذلم ذذذذ
األع نمهذ ماا ذ طلمااياخ مذلماا ادعذلم ماا  ذمق مومهذ ممبثذوماآل ذمموم

هذذذكهمهذذذ م.م تسذذ قماألوا ذذذ موماانذذذ اه مااذذذتم  ة ذذذمماأل ذذذم مع ذذذنمااط ذذذو
 من ذممف اذممع هذلمماا نمى مااث ثلمابن  ذلمااش وذمل مأ ذممعذوماا  هذل

  موماألع ذن مىذ ابم ذنيمااذريمومااشذى ابم نيماأل ذممااذي ممموم ذنيمأ ذمم
رذذذ  و موم ذذذومهنذذذممةم ذذذتم ذذذ وو محيذذذيذمهذذذكامااوذذذ ابم م طذذذم ماا 

 10.ويم لماأل مماا جطنما ت فمقم نيمه يمااريمومااش م ماا  مق
م
 

                                                           
م   .مصم،(داوماب موو)م ع  ماان  م ما مم ماب مى   معايماا لومعم نم 8 
م   .م مصم   ماب كعم 10



   
 

 (Mekanisme Pertahanan Ego)عن األنا ميكانيزمات الدفاع  (2
وماات افقمومحمذومااذيفمبماان  ذ  مومهذ موجذم وم:موم ط قمأ  م

أجذذمام م مرذذ  و لم ذذذومكم ذذ ماا ذذذ دموميم ت ذذممىنشذذذ  أموم  ذذ ما ةمةذذذلم
حذذىم ذذت  غماا ذذ دم ذذذومحماذذلمااتذذ ىن مومااة ذذذقماانمجتذذلمعذذومااحامطذذذملموم
ااوذذذذ اعملمااذذذذتمملمحتذذذذو مومااذذذذتم موذذذذيدمأ م ذذذذلمااذذذذن  مومهذذذذيف مموهم ذذذذلم
ااذذكالمومااذذيفمبمعن ذذمموما حت ذذم م ماثةذذلمم مااذذن  موماحذذ ا مااذذكالموم

أوم منم منز ذذذملم(ما مذذذو)أ ذذذممةامذذذلمااذذذيفمبمأوم  1.قماا احذذذلماان  ذذذملحتةمذذذ
م:ف  ا م س  يمف و يماايفمبم

 (denial)اا نموم -أم
أقم ننذ ماا ذذ دمحةمةذلموا ذذحلمهم سذل مومأقم توذذ وممومهذ م

ومست ذ ماا نذموم.مةوقمهكهما ةمةلم موك دم ممع نمأوضماا اهع
وعذذذ م و ذذذأمعذذذوماانذذذكبم و ذذذأم محماذذذلماانذذذكبم نذذذ قماا ذذذ دمع ذذذنم

م.س  محةمةلم م مأ مم ماا نمومفما  دم م ن قمواعممم كاك
وم  ت ي ماانم ماا نمومةمجذت م لمأو م محماذلماألخاذموم

أقمهنذذذمنمخطذذذذوم م ةذذذذوم:ماا ذذذم ل مم مذذذذامىن  ذذذ ماجذذذذت م ملم ثذذذذو
م11.األخري

 (Repression)ااناتم -بم

                                                           
م100.مص م(1 100م نتالماألجن  مابو  ل ) مفةياقماا اهعموماجت مدىنأمجري م اىنملما تم مفوم ملحمسيمأليمخطمب مم  1
م9 .مص(  10  ةنزمد م   مات  م ماات نري م) م يخومحت م  :م    ملمااورمدموماا  يماان   عايماهللم  ج مأ  مزعمنزب م11



   
 

عس مذذلمد  ذذمدمااذذكة  ملمابنزع ذذل مأومابشذذمع مأومااناذتمهذذ م
ومهذكام(م مذامىنوذالم مرذ  و ل)املماص  ذلمعذومحمذنزمااشذ  وماا  

 م  ذذذذذسمأاذذذذذممهذذذذذيما ت ذذذذذت محمذذذذذامأاذذذذذممىن ذذذذذتن م مىنوثريهذذذذذممع ذذذذذنم
  1.ااش غ

 (projection)مااجةمط -يم
أقم  ذذنزومىذذ ملمأومو اذذملم  كذذ د ماذذي نممألرذذ مصمممهذذ 

عمذذذذ أم مأواهذذذذممومعمذذذ بماانذذذذم مأكذذذذ ىموواهذذذذم م:م ثذذذذم م 1.ةخذذذ  و
ملمااا ذذومعذذوماآلخذذ  وموم نن هذذممعذذوم  ذذة مااا مذذومىذذ :م ثذذم 
 . 1   أ

م(Reaction Formation)مودماا  ومأومااتن  وماا ن  ىنن  وم -دم
 لمجذذ  ةمممرذنوم  ذذمة ماات اذذريمعذومااذذيوافعماب ذت    ذسم

ومهذذذذم مأ ذذذذ مزعمذذذذنزبمأقمىننذذذذذ  ومم11.أوم مرذذذذنوماجذذذذت م لم وذذذذمد 
هذذ مأقم تاذذسمدجتمهذذملمأومىنوذذ فملم مىنت ذذقمو امىننذذم مةذذوقماا ن ذذنم

م12.اغماا  دم ما حم م  م مكم م موهتم ريم نمج  ام
 (Regression)اانن صم -هم

                                                           
م8 .م مص   ماب كعم 1
م8 .م مص   ماب كعم 1
م100.مص م...فةياقماا اهعحمسيمأليمخطمب مم  1
م 10.مصم    ماب كع   1
م8 .مص م...    ملمااورمدب معايماهللم  ج مأ  مزعمنزمم12
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ومه ماا  د مد م  ح لمجم ةلم وم  احوماانسذ مةذوقم شذ  م
م19.اا  دم ماطس تمقمخ  م

هذذذ ماوىنذذذيادمأومم ذذذأمأقمااننذذ صمهذذم محمسذذذيمخطذذمبم مةتوم
ه وبم وماا اهعموماا  د مد محمالمااط  اذل موم   ذ م ماألحذ   م

 نمجذامومابثذم  ما جذتسمبمومع.متاموهممحمالم ومحم لما  وب مع
 ذذذذذماماا مط مذذذذذلمأوما جذذذذذتستمبم ماةوذذذذذغموماألجذذذذذمطريمااذذذذذتمد ماأل

م18.حتيذمعوماااط ال
 (Displacement)اا يا م -وم

ومهذذ مدعذذمد مىن كمذذأمابشذذمع مااة  ذذلم ذذومرذذ غماآلخذذ  مأوم
يمفماط ذذذومااذذذكيم شذذذ  م ما  ذذذ مجتذذذمهمأ مذذذأ مهذذذ.م ذذوم   ذذذ بماآلخذذذ 

 0 .  كأم  اأمحن مأخمأمااو ري
 (Identification)ااتةسغم -زم

هذذ مأقم ةذذ  مرذذ غم تذذكو تمخوذذم غمرذذ غمةخذذ  م
ةذذذوقم ذذذتةسغم  اهذذذذقممم-مجمعذذذلم مذذذامىنوذذذالمخوذذذذم غمااكاىنمذذذلم

   .-ر وملمأحيماان   ماا منسم
 (Compensation)اات   ضم -حم

                                                           
م8 .م مص   ماب كعم19
م101.م مص...فةياقماا اهعحمسيمأليمخطمب مم18
م8 .م مص   ماب كعم0 
 8 .م مص   ماب كعم  



   
 

ومهذذ مدي ذذموماا ذذ دمعم ذذ مهذذ  ماي ذذأمانذذ مس ذذنمك ا ذذ م
يم   ذذ مااطماذذ ماا ذ م م ذذوماانمحمذذلم ذ  م ذذيونموك دهذذم مفةذ

 1 .ا  ةملماهتسم ممزا يام مان محم م م مااتحوموماايواج 
 (Rasionalization)ااتو  م -طم

ومهذذ مأقم ةذذذي ماا ذذ دمىنو ذذذ الم ةا اذذلماكتسمعمذذذمموم   ذذذممم
 ثذذذوم.م ذذريم ةا اذذلمأوم نزع ذذل(مأوم شذذمع مأومأحذذياذ)اتوذذ فملم

أمملمحيذذذذذذ مكذذذذذذ مأقم ةذذذذذ  مااطماذذذذذذ مأ ذذذذذذأمملم ذذذذذذيخوماعم  ذذذذذلمأل ذذذذذذ
   .ااخت ط م مأل أمملم ةاومفم م

 (sublimation)اات م نم -يم
أقمحيذذذذذ  ماا ذذذذذ دمااننزعذذذذذملمأوماا  اذذذذذملماا يوا مذذذذذلمومومهذذذذذ م

ومهذكهما م ذلماايفمعمذلم ذومأهذ مم.  اعن ملمد م شطملم المهمسل
ا مومومأف   م موماألةث ما تشموا موم ي ماجذت يا  مع نمااوذحلم

 مم  ذذذذتطمعماا  ذذذذمقمأقم  ىن ذذذذعم ما ذذذذ  نمفا اجذذذذطت.ما   ذذذذملما مامذذذذل
اا ذيوايمابناذذ لمد مف ذومةخ  ةاذذ  ماكتسمعمذممومر وذذمم مفسذذث م

م  .اانتمكملماا ن  لموماألد ملموماا نمل
 (Supression)اان  م -نم

                                                           
 1
م8 .م مص   ماب كع 
م8 .مصم    ماب اكعم  
م8 .م مص   ماب اكعم  
م 1 .مصم (1008ابنحم  م)م   طماان  مل اات م وم عمااأليم م وماا  وو مم  



 1 
 

هذذذذ ماااذذذذذمدمابةوذذذذذ دم مبشذذذذمع مأوماا  اذذذذذملم ذذذذذريمابةا اذذذذذلم
ومهذكام.موماان  مه مأه بمةاملمااذيفمبمد محمذنزمااشذ  و.ماكتسمعمم

 1 .ست  معومااناتم معتامومأقمااناتمحييذم ط  ةلم مر  و ل
 (Fixation)ااتثامتم - م

ومه معس ملمىن ه ماانس ماان    محمامأقماا ذ دم  شذوم
م2 . ما  تةم م وم  ح لممنم ملم  منلمد م  ح لمأخ ى

 (Hallucination)مه و /اامم  - م
هذذذذ مددوانمخذذذذذمط مبثذذذذذريمح ذذذذنم ذذذذذريم  كذذذذذ دم ماا اهذذذذذعم

موك  مومو  م اكمف اممىنن قمكنز م ذومحمذم مابذ  ضماا ة مذل ماا
ه م ومىنعماا ةذوم اىنذأموملثذوم ذ يمحمت  ذملماا رذ  ومعنذيم ذمم
 ن ذكمابذ ضماان  ذنماأل ذم مومهذ مىناذنيمحمكذملمابذ  ضماان  ذملم
ومدواف أمومو امىنأمومىن نز نزمااذكالمومااح ذم م ماذك  مومعةذمبم

م9 .ااكالموماانةيمااكايت
 راع نظرية الص .3

ااوذذذذذذ ابما ذذذذذذذلمهذذذذذذذ ماانذذذذذذذنزابمومااوذذذذذذذم مأومااذذذذذذذ ومومااشذذذذذذذةم  مأ ذذذذذذذممم
ومهذذذذذ مىنذذذذذي مع ذذذذذنم.مفت ذذذذذسمااتطذذذذذمحوم  ذذذذذمم مجذذذذذت يا مااةذذذذذ  مConflictة سذذذذلم

اذذذذذذذذكام.ماا ذذذذذذذذ انمأومااوذذذذذذذذم مأومااتنذذذذذذذذمف مأوماات ذذذذذذذذموضمأومااوذذذذذذذذم مأومااي ذذذذذذذذل

                                                           
م 0.مص م...مدرااومم مل   مأ  مزعمنزب مم  ج معايماهللم1 
 1
 8 .م مصكعاب م   م 

م 10.مصم ... مفةياقماا اهعحمسيمأليمخطمبم8 
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 شذذذذذومااوذذذذذ ابماذذذذذيىماا  ذذذذذمقم ذذذذذومخذذذذذ  ماا  هذذذذذلماا  نز ذذذذذلم ذذذذذنيماا  ذذذذذمقموم
م8 . م تأ

أقمااوذذ ابمهذذ ماا سذذومابستذذنزاقمم(Hamid Zahran)م ىمحم ذذيمزهذذ اقوم ذ
أومابت اهذذذذذتما ذذذذذيوافعمأوماا  اذذذذذملمابت مو ذذذذذل مأومابتامداذذذذذلموم نذذذذذت  وموكذذذذذ دم
حذذذمكتنيم م نذذذومدرذذذامع مم موهذذذتمواحذذذي موم ذذذؤدىمد مااتذذذ ىن ما    ذذذم موم

م0 .ااة قموما ط ابمااش ومل
ااوذذ ابمهذذ مة ذذذمحمأقم(مLewis A. Coser)ة جذذ م.مومعذذ وماذذ   مأ

حذذذ  مااةذذذذم موماا ذذذذ  م ذذذذومأكذذذذومابنم ذذذذلمومااةذذذذ  ماانذذذذمدو مأوماصذذذذيد  محمذذذذام
م  .  يوماأل يادمد محتمميمخو    مأومااة م مدام  

أقمم ن   ذلما كتسمعمذذلم(March dan Simon)موم ذ ىم ذموومومجذمس ق
مااو ابمه محمالما ط ابمومىن طموماي نم مملماختم مااة او م مام  اكأماا ذ د

 1 .ى   لم ماختمموماااي ومابنمج 
 الصراع الداخلى في نظرية علم النفس .4

ح  مف و يمأقمج  نماا  مقمه ماا تذميمعذومدوومااوذ ابمااذياخ نمم
وم.مومأقمهذذكامااوذذ ابم ذذنيما ذذ موماأل ذذممومأ ذذمماا  مذذممهذذ مرذذ  مطام ذذ .ماب ذذتس 

  ذيمأقم توك ذأم وماا ا مه مأقما ذ م   ذ م م هتنذمبمعذمك مومكم ا ذمماأل ذمم 
م.حىم  كيم  ةمم  مملمااموك مومأحمم ممأع نزهمأ مماا  مم

                                                           
م 10.مص م(  10ابنحم  م) مىن   مةم مىن ن ما   مامم:مااكةم ماا   ماد مقمعام ماا مو مم  
 98م. مص(899 داوماا مملماا  أ م:ااةمه  ) مان   ااوحلماان  ملموماا  يماحم يمعايماا   مزه اق م1 
م 10.م مص...ااكةم ما    م د مقمعام ماا مو مم  
 1
  11. ، ص   ماب كع 



   
 

ىنذذذذذمةومف و ذذذذذيمأقمااوذذذذذ اعملمااذذذذذياخ نم ناذذذذذعم ذذذذذومااذذذذذيوافعماألحذذذذذ  موم
ح ذذ مف و ذذيمأقماألحذذ  مومأو  مم:وم اذذكمأجذذام مقمهماذذأمف و ذذيم  ذذي.ماا ذيواق

يوافعماا ذذذذيواقمهذذذذ مااذذذذيوافعماجملسذذذذعموم ة ذذذذقم  اهاذذذذلما كتسمعمذذذذلمأةذذذذوم ذذذذومااذذذذ
أقمااذذذيوافعماألحذذذ  موماا ذذذيواقم ذذذ ادبم ذذذن  م ذذذومااذذذيوافعممااثذذذمي موم.األخذذذ ى

   .اا  مم ا كممماألخ ى
م: نة  مااو ابم ومحمامىنن قمااش وملمد مث ثلمأه م 

حيذذيذمهذذكاماانذذ بمم-(The Id Conflict) صررراع بررين دوافرر  الهررو ( 
معنذذي مم نطذذ ىما ذذ مع ذذنمداف ذذنيمةذذوم ن سذذمم  ذذ نمحنذذ م   ذذأموم 

ةماو ابم نيمدوافعماعذ بمومااذ ومع ذنم.م نومحتةمقماا   نيم  م
ومهذذذذيم ذذذذنيمف و ذذذذيمأقمااذذذذيوافعماا رذذذذ  و لمابت مو ذذذذلمىن ذذذذ نم.ما مذذذذم 

 .اامدمحوموج م ن قم  كم نمجاممانومااياف نيمابتنمه ني
 The Id – Superego) صررراع بررين دوافرر  الهررو و األنررا األعلررى (1

Conflict)-بم ذذومااوذذ ابمعنذذيم ذذمم ذذتسنوماا ذذ دمومحيذذيذمهذذكاماانذذم 
 مم ذذذذوماات فمذذذذذقم ذذذذذنيما مكذذذذملماألوامذذذذذلما  ذذذذذ مومدوافذذذذعماأل ذذذذذمماألع ذذذذذن

ةماوذذ ابم ذذنيمدوافذذذعماعذذن مومااةذذذم ماا  مذذم مفذذ م نذذذوماا ذذ دمدرذذذامبم
دوافعما  م  ا م شتيمحذي مهذكامااوذ ابمد امةم ذتمدوافذعما ذ مه  ذلم

 .يمري يما كالأومحنيم ن قمختطنمهم ماأل مماألع نم نط يموي 
م–(The Superego Conflict)صررراع بررين مكونررات األنررا األعلررى  ( 

حييذمهكاماان بم ومااو ابمعنذي مم  اكذأماا ذ دم نزاعذممأومىن مو ذمم ذنيم

                                                           
 2

 Yustinus Semiun, Teori Kepribadian dan Teori Psikoanalitik Sigmund Freud, 

(Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2110), hal. 10 
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همستذذذنيمأخ هتذذذنيمأوم  ذذذم ريىنني معذذذمم نطذذذ يمع ذذذنم ذذذسريه موم تطذذذ وم
هذذذذكاماانذذذذ بموم وذذذذالمعنم ذذذذذممومهمجذذذذمم مومهذذذذيم ةذذذذ دمد ما ذذذذذ وب موم

وم ثماذذذأمااشذذمبمابتذذذنزويمااذذكيم ت م  ذذذأمم. ذذذك  مااذذكال ت  ذذيم مىن
همسذذأمحنذذ مزوكتذذأمومأ ذذأمحذذنيم ذذيبمااذذ وم من سذذممومةذذكاكماذذيىم
ااةم ذيم ماب  ةذذلم ذذنيمواكاذذأمحنذذ ماعنذيىماب هذذقمابت ذذ موم ذذنيمواكاذذأم

م  .حن مة  ماب  ةلموماانو 
ث ثذذلمأ ذذ ابم ذذومااوذذذ اعمل م(مKurt Lifin)وماذذقمحذذيدمةذذ ولمام ذذنيم

م:ه 
 (Mendekat – Mendekat) اإلقدام-اع اإلقدامصر  (1

ومانذذذذذوم.موم نشذذذذذومهذذذذذكامااوذذذذذ ابمعنذذذذذي مم  اكذذذذذأماا ذذذذذ دمهذذذذذيفنيم   ذذذذذ  ني
حتةمذذذقمأحذذذذيمهمم  ذذذذا مخ ذذذذمو مااثذذذذميمومهذذذذكامحيذذذذيذمعنذذذذي مماذذذذيماا ذذذذ دم
أقمأ م ذذذذأمويم تذذذذنيمانذذذذوم ن سذذذذمم  ذذذذضمابنزا ذذذذممومع مذذذذأمأقمستذذذذموموم  ذذذذ ام

 اذذذذذذكمأقم نذذذذذذ قم:م ثذذذذذم .ما كذذذذذ دمااةذذذذذذيو مع ذذذذذنمااتسممذذذذذذنزمعنذذذذذيماا  ذذذذذذمق
م.تذذذذمو م  ذذذذ ومأ  ذذذذممسأ ذذذذم ماا ذذذذ دمف ىذذذذلما اتحذذذذم م ن متذذذذنيمعتذذذذمزىننيموم

أوم نذذذذذ قمأ م ذذذذذأمد نم مذذذذذلما اتحذذذذذم م ذذذذذ يم تنيم  ذذذذذ  تني مفمةذذذذذعمااوذذذذذ ابم
وم نز ذذذذذذذيمهذذذذذذذكامااوذذذذذذذ ابمة سذذذذذذممزادلمأمهمذذذذذذذلما ختمذذذذذذذمومومأثذذذذذذذ هم.مومااذذذذذذ دد

م.ااا ميم محمم مااش ومل
 (Mendekat – Menjauh) األحجام –صراع اإلقدام  (2

                                                           
م  1.مصم ...ااكةم ما    م ا مو مد مقمعام مام   
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وم نشذذذذذذذومهذذذذذذذكامااوذذذذذذذ ابمد امهنذذذذذذذمنمداف ذذذذذذذنيم ت مو ذذذذذذذنيمأحذذذذذذذيمهمم
 ذذذذذذذذيف نممألقم  سذذذذذذذذومرذذذذذذذذم م  ذذذذذذذذني م منسذذذذذذذذمم ذذذذذذذذيف نمماآلخذذذذذذذذ مد مجتنذذذذذذذذ م

فسذذذذذذث مهذذذذذذيم   ذذذذذذ مااشذذذذذذ غم م شذذذذذذمهي معذذذذذذ ضم مرذذذذذذم قموم.عس ذذذذذذأ
فمةذذذذذعم مىذذذذذ ابم ذذذذذنيمدافذذذذذعمااهذذذذذيا م.ماننذذذذذأم  ذذذذذ ومأقمىننمام ذذذذذأم مه ذذذذذل

م.ااتنمام مع نم شمهي مومدافعمااح م م  ا 
 (Menjauh – Menjauh) اإلحجام –صراع اإلحجام  (3

قمستذذذذمومأحذذذذيمأوم نشذذذذومهذذذذكامااوذذذذ ابمد م نذذذذ قمأ ذذذذم ماا ذذذذ دمهنذذذذمم
 ذذذذث  مااشذذذذذ غمااذذذذكيم نذذذذذ قمأ م ذذذذأمأقم  سذذذذذوم مم.أ ذذذذ  ومة مهذذذذمم ذذذذذ 

أوماعنذذذذيىمع ذذذذنماعا ذذذذلم نذذذذ قم.م محيا ذذذذممأوم ذذذذ لمك عذذذذم  نذذذذلمرذذذذمهلم
م  .أ م أما ختمموم نيمأقم  اكأماب مط مأومأقم ن قمكام م

 
 نتاج األدبياإلالصراع الداخلى في  .5

ومااو ابم م نذ قم ذنيمااذن  موحذيهم مومدمنذممااوذ ابم ةذ  مأ  ذمم مذنوم
مم شذنومىنشذي ياماا  مقموم نيمااام ل مومفم ممط م مومرذ اب مومفم ذممأ  ذمم ذ

 مذذذم ماا  ذذذمق موم مااام ذذذلم شذذذاعمو اذذذملموم   ذذذنمحمكذذذملمومفم ذذذمم ذذذوم م
م1 .اك 

أو  مااوذذذذذذ ابم م  ذذذذذذ م.م نة ذذذذذذ مجذذذذذذم يتمااوذذذذذذ ابمد مث ثذذذذذذلمأه ذذذذذذم 
أ ذذممهذذكام.موم  ذذسنمهذذكامااوذذ ابم وذذ ابماااذذمطسمأومااوذذ ابمااذذياخ ن.ماا  ذذمق

 فذذقم ذذأموم ثاذذتم ذذممااوذذ ابم  هذذعم  ذذمدم  ذذ ماا  ذذمقم نذذمفلم   ذذأ محذذىم ت
                                                           

م  1-  1.م مص( 881 داوماانت ماا  سمل م:م ريول) مع  م   مااش وملةم ومحمسيمحمسيمع   ل ممم  
م128.مصم ...  ج علم شمه  م اموم  جن    
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ااوذذ ابمااذذكيم  هذذعم نمفحذذلماأله ذذلمأ م.مثم مذذم مااوذذ ابمااكتسذذمع .مجذذم  وم ذذأ
 ماا ذمد  مةذمقمهذكامااوذ ابم نذ قم ذنيمااشذ غموم م تذأم.مااش غمأ ماجملتسذع

وم نومجم هعمهكامااوذ ابما ذا مجذحنلماا  ذمقم ام تذأمعذومأ ذلم شذن لمااذتم
ةذمقمااوذ ابم  هذعم.ممااشذ غموماا ذمملومااثماذا مااوذ ابم ذني.مىن هعم ماجملتسع

 ماا ذذمد مد امةذذمقمااشذذ غمملم نذذمف مأقم ذذتح أموم نت ذذعمأيم ذذمم ماا ذذمملموم
ف ذذذكاكمد امةم ذذذذتماا  هذذذلم ذذذذنيمااشذذذ غمومعمبذذذذأم م  ذذذنم م  ذذذذقم.مح اذذذأ

م2 .ف م هعماخت  مااكيمجماحامااو اب
ابمومومبذذمما وذذ ابمأقم نة ذذسأمد مه ذذسنيموممهذذممىذذ ابمااذذموك مومىذذ م

ىذذ ابمااذذموكنمهذذ مىذذ ابمااذذكيم  هذذعم ذذنيمااشذذ غمومرذذ  مااذذكيم.مااذياخ ن
هنذذكامةذذذمقما وذذذ ابمااذذذموك مىنت ذذذسوم.م نذذ قم م   ذذذ مااذذذمويم ذذذوماا  ذذذمق
ومىذذذ ابم ذذذنيماانذذذم موم(مkonflik sosial)ع ذذذنمه ذذذسني مةوذذذ ابمااكتسذذذمع م

ومىذذ ابمااذذياخ نمهذذ مىذذ ابم(.مkonflik dengan manusia dan alam)اا ذذمملم
وم ماا ذمد  مهذكام.مكيم  هعم مىيوماا  مقمأوم م مطنأمااش وملماا وا ذلاا

ااو ابم  هعم محذنيماا هذتمد امةم ذتمع هت ذمم ما  ذمقمااذكيم ةذم م ذمم طذوم
م.اا وا ل

م
م
م
م

                                                           
 1  Suminto A. Sayuti, Berkenalan dengan Prosa Fiksi, (Yogyakarta: Gama 

Media, 2111), hal.  2- 2 
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 "عمارات يعقوبيان"عالء األسواني و كتاب : ثانيالمبحث ال . ب
 لمحة عن المؤلف .1
 هو نشأ حياته (أ 

ةم ذذذذتمأ ذذذذأم.م مح ةذذذذلمة م ذذذذل مع ذذذذ م 2 8  ذذذذم  مم11واذذذذيم م
.مة اطملمحمذذامةذذمقمعس ذذمموز ذذ اما ت  ذذم مهاذذومثذذ و م  امذذ ز نذذ م ذذومعم  ذذلمأوجذذت

 م"م يوجذذلماا م ذذملماا    ذذمل"وااذذيهمعاذذم ماألجذذ اي مأ ذذ مدواجذذتأمااثم   ذذلم م
  محمامةمقمةمىناذممومووا مذمموم0 8 كم م ومأج اقمد مااةمه  معم م.م و 

 مووزماام جذذذ محتذذذتمعنذذذ اقمأجذذذ ا مملمومحمم مذذذم مومةذذذمقم نتذذذ م ةذذذم لم
م. مع نمكم نز ماايوالمااتةي   لما  وا لموماألدب821 حوومعم م

ةذذذمقم ذذذكه مد م يوجذذذلم.مةذذذمقمعذذذ  مفذذذ دمط ذذذوم ذذذومحذذذأمأجذذذ ىنأ
ةمىناذم ماا م ملماا    ملم معس مأحيمعش  مجنلمعنيم ممةذمقمحي ذ م ذوقم نذ قمم

دوقمم9 .ألةثذ ماا م ذلموماان ذمومجذتس او ماأل أم ةذ أممع مأأ أماإلهتسم ممفتانن
أ  ذذمماا ذذم نزم) طذم ما  مشذذلممب نذذلماانمىنذ ممد م وذمحلمأ مذذأمومىنذمةوم ذذأمأ ذذأم 

 تذيوبم(مع نمكذم نز م   ذوماانمىنذ مابوذ يمجنمذ محم ذ  م ت ذكمع ذنماا سذو
ا طامذذذ ماألجذذذنمق م شذذذ حمع ذذذنمى ىذذذ وم وح ذذذومةسذذذممةذذذمقم ذذذت   ماألجذذذنمقم

م8 .أم   طميان مكنز م وم ن ميماات  م مااكيم شموم 
ماا ذ مطذ مة مذلم ذومااانذما و   مع ذنمع  ماألج ايمووفنمقمحي

مطذ م مابمك تريمر مد مع نموحووم890 معم مااةمه  مكم  لمواألجنمق
                                                           

 9www.theguardian.com/culture/10 1/jan/1 /alaa-aswany-interview-politically-
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ومهذذ مماأل   نمذذلمابتحذذي م ما   ذذملمرذذمنم  م مدامنذذ يمكم  ذذلم ذذوماألجذنمق
عذذذ  مم ذذذممزا م.األطاذذذم م م ذذذ ده:م ةطذذذلمحتذذذ  م محممىنذذذأمومع ذذذنمحذذذيمه اذذذأ

األجذذ ايم ذذمو م  نتذذأمةطامذذ ماألجذذنمقم ذذووام اذذكم و ذذأم م   ذذيمأقمىنوذذذالم
وم.ماانتم لموجم لم تن  م ن ذممعمشذل م ذومه ا ذلم تذن  مومحي ذ م ذومخ  ذم

 0 .ه مع  م مح ةلمة م لماب مو لم م و 
وم تنذذذمو مثذذذممث ثذذذلمأط ذذذم ممةذذذمقمعذذذ  ماألجذذذ ايم تذذذنزويممبحمجذذذ 

اانتم ذذل مصمىذذلمد مووا ذذملمكنذذ بمأ   نذذ مااذذكيمحمنسذذمم  ذذتس م ماة ا ذذلموم
وم ذذذنيم.مأةثذذ مع ماذذلم ذذوماا وا ذذملماا    ذذ مةذذمقم يوجذذأم م يوجذذتأمااةذذيم

 مة  ذذأمألقم نذذ قمةمىناذذممأل ذذأمهذذيم ت ذذ بم ممعذذ  مع ذذنمختممذذ حيذذ ممحذذني
ومم. 880  مجذنلمم ذ المثذ ذعس ذأمموقعش  معم ممومهيموفذضم ذأماانمرذ م
ا ت ذذذم م"معسذذذموالم  ة  مذذذمق" ذذذأماألدأممب  ذذذ بمع ذذذنم ذذذياوماا ذذذنلم  ذذذيهممعس

فمرذذ نم ذذأمد ماألىذذيهم موماانمهذذيوقما س  ذذ   مفةذذم م ذذأمأاذذ م  مذذ قماان ذذ لم
أحيذم أمفم  م ن  أماب   بماا وا لمااذكيمهذيم ممخ مومث ث قماا  ملموم

 .ا ن  موه مهممج ماا منسم  م و 
ما يواجذذذذملماا   ذذذذطميمااجذذذذ ا م  ماب ةذذذذنزمهذذذذم م 0 10مأةتذذذذ   م 
مد مةتاذأمىن مجذلماألجذ ايموفذضم منسذمم  ة  مذمق معسذمو مووا ذلم  مجذلمواااحذ ذ
ماألجذ ايمواوذ .م   ذمما تطامذعماب ذمديمب ه أمدج ا موم مةتاأم ش مأوماا و ل
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مااذذذذذيواماإلحتذذذذذمدمرذذذذذن ىم تةذذذذذيمموهذذذذذم موااة ىذذذذذنل م ما ذذذذذ هلماااحذذذذذ ذم  ةذذذذذنز
م  .ا نمر  و

 
 األدبية لهاعمأ (ب 

 ووا مل ( 
  880  معاياا مطنمعوم مأووا. 
  1001 م  ة  ممقمعسمو. 
  1002 مرمنمك. 
 10 ماا مموالم مدي  . 

 هوري مهوغ (1
 880  مووأىمأه بمااكي. 
 889 م اانزعم م نت  يممج مل. 
 100 مىي ةلم رياق . 

 ةت   ( 
 10 0ابو   ق؟م ث وم مبم ا:م 
 10  ااي  ه اطمل؟م  تحقمهو:م 
 10  ا حتممط مدةلمع نم و :م 
 10 1:ابو  ل؟مااث و مأخطولمهوم 
 10 1اان  ؟مع نما ؤم و:م 
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 التقديرية جوائزه (ج 
 :و ن مماع ا نز م وماا ي يمع نماألج اىنمع  محوو

 KSA  م 100 ماا   ملما  وا لم مر حمومكم نز 
 Greece100م األدأما نا غمة مىفمكم نز م  
 1001مم ىن ا قم   كمقم وما  وا لماانوىماعم نز مف   م 
 م ذذذذذذم  ا ممابت جذذذذذذ ماااحذذذذذذ م ؤج ذذذذذذلم ذذذذذذومااثةمفذذذذذذلمكذذذذذذم نز مد طمامذذذذذذم 

1002 
 مد طمامذذذذذذذلمكذذذذذذذم نز مأةذذذذذذذو)ما  وا ذذذذذذذلمةذذذذذذذمف ومك  نذذذذذذذنزاىنمكذذذذذذذم نز مد طمامذذذذذذذم

 .1002 مىن و ن م (ماب ك ماألدب
 Austriaموزوا مو ذذذذذذذذذم م ذذذذذذذذذوموىن ذذذذذذذذذ س ممة ا  ذذذذذذذذذننم  و ذذذذذذذذذ مكذذذذذذذذذم نز م

 1009 ماانس موي
 م م ذذذذذذمعمحيوذذذذذذومأد ذذذذذذ مأو موهذذذذذذ مووةذذذذذذريلمف  ذذذذذذيو  مكذذذذذذم نز مأبم مذذذذذم

 .1009 ماألو ما س  م  ستمأاممحماماا ممل م 
 USA1009 ماامن يمكم  لم ومااجنمزمكم نز م. 
 Canada10 ماا   ملما  وا لم  و  ام م   مكم نز م  . 
 1 10 ماألد ملمىنريزايمىنمنز م  مكم نز مد طمامم. 
 1 10 ما ثةمفلمابت ج ماأل مضماااح مكم نز مد طمامم 
 10 ماات اريم   لم مملمم م فم  همقمكم نز مأبم مم  . 

م
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 "عمارات يعقوبيان" البيان السجلي للرواية .2
مةتمبما   ل
م  ة  ممقممعسموال:ممم    ب
مع  ماألج اي:مممةمىن 
مووا لم:ممكن 
م 1001:مممجنل

مجذذذذذذ ا يمف   م ذذذذذن مكذذذذذذ   س وذذذذذ  مم–داومااشذذذذذذ و م:ماانمرذذذذذ ممممممممممممم
مد يو  مم

مى حلم8  :مممى حمل
ISBNم829-828-0 01-  - :ممم
 The Bashrahil Award for)اا   مذلمما  وا ذلم مرذ حمومكذم نز :م         مدجنذمز

Arabic Novel) 
وم شذذ همداوم  ة  مذذمقمهذذ مووا ذذلمااذذتمةتاذذأماا ا ذذ معذذ  ماألجذذ ايممعسذذموال

مومهذذذذذ مأو م نذذذذمقماجذذذذذت س أمعذذذذذ  ماألجذذذذذ اي.م 1001ااشذذذذ و م م وذذذذذ معذذذذذم م
ووا تذذذأمهذذذ معسذذذموالم  ة  مذذمقموم.مجذذنمقم مأو معس ذذذأب نتذذذأمةطامذذذ ماأل ختاذذموهم

متةم ذذ.مااثذذميمااذذكيمأةثذذ م ام ذذممجذذنتنيم  ذذتس ام ماا ذذ بمومخو ىذذأم مابوذذ 
هذذيمحيذذذ  ما نشذذ ما ت حتذذأمامنشذذذ ماب تذذ همااكتسمعمذذلموماا ممجذذذملمومهذذكهماا وا ذذلم

 م1001 م ذ مد م اذذك مهذكاماا وا ذذلمىنوذريمجذذمنسمهم مجذذنلم.مكن ذم ملم م وذذ 
م.ىن مه م مأ لم   كمقماا منسم  ماايو مابستمزوم
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 مع ذيمحمذم ماجملتسذعما ذي ام م وذ محذ مةم تمهكهماا وا لمحتننمع نم
حتنذذنم.مخو ىذذأم معسذذمو م  ة  مذذمقمأ ذذمماةذذمه  م م ذذع مااذذكيم وخذذكماب م880 
وما ذذ مم(ا اطذل) شذن لمااذتم  ذنزو م ماا ذم مةسذممارذت م مابسمثذوممع ذناا ا ذ م

أرذذمومااوذذ اعملمم مف ذذلمأومااننذذمحماا ذذ م ذذنيمابذذ أ موماا كذذوموم ذذ أ م ذذنيمااشذذم مو
ااذذذتمأحمم ذذذذممهذذذذيموكذذذذي مم ماجملتسذذذذعموماننذذذذأم  ذذذذنزو ما احذذذذام م ن ذذذذ هم ذذذذومك ذذذذلم

م.ااةمود
  مذ   مأو مذيم ةذم مهذمك وم  ة  مذمقمم نىذأمااانذم ومعسموالم  ة  ممقمهذ م

ومةذذذوم.مأوووم ذذذوماألم ممىن ىنذذذ م  شذذ  م  طذذذملمموميذذذ وومةثذذري   8  مجذذنلم
ا  ذذذ ايمعسةذذذأماجذذذت مدموم.مرذذذةلم تنذذذ قم ذذذومااثم نذذذلمحذذذىمعشذذذ  م ذذذ ومومح ذذذ  

ومأ ذمم مجذطحأم اذسماا ذ وما  ذمد مومعم  تذأم.م و  ابمدحتممط ما ذنمقماا سذمو 
 مةذذذمقم820 حذذذىمجذذذنلم.م ذذذومجذذذنمقماا سذذذمو م  ذذذ ىننيمانذذذوم  فذذذلم ذذذوما ي ذذذي

ماذكمف ذذم   م ذذوم  ذذنومةسذذممدوادىنذذأماباجذت يا ماا  فذذلم مجذذطلماا سذمو م ذذريلمم
وم  ذذيهممةذذمقم.مفم ذذممألقمجممجذذملمحن  مذذلم  جذذعماا   ذذلموم اذذسمكا ذذلماعي ذذيد 

اا  فلم  ىننز ما س ذمةنيموما ت ذم مع هذلم ذنيم  فذلماا ذنمقماا سذمو مومجذنمقمفذ  م
م.جطلماا سمو مومىننة  ماا سمو مد مه سمقم ت  مق

لم  ة  مذمقموماذ مس لمأر مصمااكيم نث قم  سذموا  ومهكهماا وا لمص
وم ذن  مزاةذنمااياجذ هن ماب ذت  ماان ذومااذكيم ذ ددم.مأا م وماايوكذلماب ت  ذل
وم  ذمنلماا ذمي مأحذيماألرذ مصمااذتمىن ذنوم مفذ  م.مأقم  ذتستعم ذوةث ماان ذ  

ومه محما  لماش وملمطأمرذم ا ما ذوماااذ ابم.مجطلماا سمو م عمأ  ممومأخ اوم
 ذذكمك ذذياممجذذم موم ثذذريامحذذىمةذذمقم ماات م ذذومةم ذذتم  ذذمنلمل.معسذذمو م  ة  مذذمق
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ىن   ماا كم مع م ممومدف  ممد معسومااتمجاا ممىن ذريلماا سذوماهم ذلمرذم مم م
.م محذم مورذذمي مو ذم مااتح  ذذ مااذكيم  ذذكماا مهذم مااحذذت  معذن م ث ذذأ.معس  ذم

ةذذذمقم  اذذذيم مأجذذذ  م ذذذتسنوموم مل ذذذكماألوهذذذملماتحاما ذذذممحذذذىم  ذذذت   محذذذم م
ومهذذ م ذذؤودمعاذذيمو مذذأ ماجملنذذيم م.م ذذأمااذذكيمحيذذ مدام ذذمموماةن ذذمم  ذذمملماا ذذ ط صمد

م.األ وماب ةنزيم و مااكيمجااأما ماب لم  يم مداتأم أ
ومحميمعنزا  مااشم ماب يمابذيعوم مد ذوماهللمااذكيم تا ثذ مومحي ذوم و ذلم

خذذريمطذذأماأل.مط  ةذذلم ختذذموم م  ذذ مااثذذ ابم مجذذت سم ماا رذذ  مافذذمد مااىذذت م 
رم ا مطما مكذم   م مكم  ذلمهذمه  مومهذ ماا اذيم ذوماااذ ابمعسذمو م  ة  مذمق م

ةذذمقمااشذذمبم  ذذكماأل ذذوم نذذكمط  اتذذأم ذذوقم نذذ قم ذذم  مرذذ طلمماتاذذي وم.مرذذم  
حذذأم ةذذيووهموم ذذ ومحما  ذذأم  ذذمنلماا ذذميمد م  هذذعمكمذذيم ذذوم  ذذننأم مجذذطلم

مم وماااذذ اب مومهذذ م ومهذكاماأل ذذومهذ ماأل ذذوماا ذم ماشذذ غمةذ.معسذمو م  ة  مذذمق
م.  كمأيم تمبمأوم م مارير مابستحننيمأقم ت اىأم مة ملمااش طل

ةذذمقمااشذذمبم  ذذكماأل ذذوم نذذكمط  اتذذأم ذذوقم نذذ قم ذذم  مرذذ طلمماتاذذي وم
حم محذذأم ةذذيووهموم ذذ ومحما  ذذأم  ذذمنلماا ذذميمد م  هذذعمكمذذيم ذذوم  ذذننأم مجذذط

طذذذذأم)م وماااذذذذ ابومهذذذكاماأل ذذذذومهذذذ ماأل ذذذذوماا ذذذم ماشذذذذ غمةذذذم.معسذذذمو م  ة  مذذذذمق
ستحنذذذذنيمأقم ت اىذذذذأم مة مذذذذلم م  ذذذذكمأيم تذذذذمبمأوم ذذذذم ماريرذذذذ مابمأل ذذذذأ م(رذذذذم  
 .ااش طل

 


