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 الباب الرابع
 عرض البيانات و تحليلها و مناقشتها

 
يف هذا البحث تعرضت الباحثة  الباااةاع  ةل العةراد الة ابطا  الةاا الر ا ة  

مث ت سةةرها    ( الةةمت حت ي  ةة ها   تعةة ا  ا) مةةاراع  عبيااةةاال لعةةوا ا  ةةيا  يف ر ا ةة  
 .تع   ا، مث ت اقشت ا   ترال ا اال ظر اع المت  وق  هبا

 
ل ااا    فاار اوا اا  عتاااااات     بيااا  ألبطاااا الروا ااا  داخلىصااراا الاااال نااا أج - أ

 األس انر
 طه شاذلى (أ 

ضةاا    هي شاب ذكا الذي ميطك ا حوم م ذ ط يلته اأال  كيال 
كةاال   .ال  كةيال اةياب العمةار  شرط    لكل  سةب  يف اممتحةاال ن  ة   ااةه 

  بته م ةةذ حمبةةيب ابثا ةة  السةةا ،  حةة  الشاعةةااع يف البعةة    هةةا  ةة طةةه
  حيكى اع  إ باطه يف اممتحاال يف كطا  الشةرط  كةاال طةه متةير  . الل يل 

حبركةةة  ام ةةةوما  انتلةةةريف حةةة  ميةةةيع يف إحةةة ه البعةةةي  مةةة    ةةة قا ه يف 
 .احلرك 
 (Mendekat – Mendekat) امقداإل - امقداإلصراا  -1

 1البيانات
   فعل طه انت ق  طاه   ظةل االسةا ه ةاا مةا  بةرب مةل راة   ةا..

كةةاال حيةر طر بت ةةا .. حة  ظ ةرع اثا ةة ،   شةعر ابطبةةه ه ةق نر هةا
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يف انشةى، تسةخب ولةةياع ضةاب  الاهةة    هةا ملرقةة  فتبة     كأ ةةا 
بجطةةى    ااةمةة  لسةةبر مةةا    كأ ةةا تسةةخب حبةةذر اةةال   طةةى  ةةل  

محةةةهن   ةةةا ترتةةة ه ال سةةةتاال ا  ةةةر .. هةةةن لةةة و تكسةةةر  وليا ةةةا
ا    ظ ةةةر مةةةل فتحةةةه اليا ةةةع  الضةةةاق الةةةذي  ةةة ج ت ا ةةةال اسةةة ه

 ةة رها انكت ةةع فشةةعر االتضةةر   تةةذكر  اةةه تشةةاار مع ةةا مةةل قبةةل 
حةة  م ترتةة ه هةةذا ال سةةتاال لك ةةه كظةةر  اظةةه      ةةرة  ال   سةة  
ان ا ةةةةب    ااتسةةةةمت فبااةةةةت   ةةةة ا ا العةةةةتخب  ان تظمةةةة  ال ا ةةةةع    
يال ال تاجتةةةاال الرا عتةةةاال الطتةةةاال يالةةةاال ا م ةةةا   شةةة تا ا انلطاتةةة  اطةةة

   .ةاكل
 :شرح

   ةةراد الةة ابطى التةةاس يف ا ةةة  طةةه  يقةة  لسةةبر ا ضةةة اة 
ا سةةةه لابااةةةل  طةةةى ظ ةةةير اثا ةةة  الةةةمت ترتةةة ه ال سةةةتاال ا  ةةةر الضةةةاق 
الةةةةذي  ةةةة ج ت ا ةةةةال اسةةةة ها    ظ ةةةةر مةةةةل فتحةةةةه اليا ةةةةع   ةةةة رها 

فأاةةا العطاةةا يف ا سةةه م  بااةةل هةةذا . انكت ةةع، حةة  شةةعر طةةه االتضةةر
تاب ةةه  طاةةه،  ال يف  شةةر د ة ةةل ام ةةوم الةةذي الظ ةةير  اةةه  تطةة  ا

ام وم ه اا شر ع  لط سةاا  ال  ة ا   طةا ل مةل اوااةب ل لكةا م 
 سةه    يافةق اأاةا العطاةا ال اهلةي يف ا.  أذ ل ارااا  خب حباق  طا ل

اهلةي بب ا ةه الطةةذ  قة  م   كةر  ةةل   . ه ةا حيةر ظ ةير اثا ةة  الةذي  

                                                           
 33-33. ، ص(0220ةار الشر ا، : الباهر ) وا ا  يا ،  ماراع  عبياااال،    
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 كةة  اكةةلا  لعبةة   حبةةه مةة  اثا ةة  حةة  الياقةة    م   ةةتر بةةا  بةة    
 .يف ااط ه هلذا ا مر ت اقض ب  ال

 امقةةةةةة ام –ام قةةةةةة   هةةةةةةذا العةةةةةةراد  تضةةةةةةمل  طةةةةةةى  ةةةةةةراد ام
(Mendekat – Mendekat)  م ميكةل  ال طةه يف ا ة  ةافعة   ال ه ةا

  اظةةر إلا ةةا راةةاا  ةةخب  ، اا مةةا  ال  ةةلا اثا ةة  اظ يرهةةاحيبةةق كو ةةا
ترتةةة ه ال سةةةتاال ا  ةةةر الضةةةاق الةةةذي  ال م    عةةة  إهلا ةةةا    احملةةةر م

 . ؤثر ا إس تعارض   ت اجد  ج ت ا ال اس ها   
 

 (Mendekat – Menjauh) اإلحجام -ام قدصراا اإل -2
 2البيانات 

، حةا ا حبةه لبثا ة : شاا  اح  ابا يف ا ة  طةه مةل الع ة  البة م
اجل  ةة  لك ةةه فشةةل   قةة  : ااهةة ا  ال هضةة  شةةعير  ااحات ةةا ل كةةر

" احلجةاب قبةل السةحاب" حضر هلا كتاب : ى مق ا  ا ااملتعام ع
  ضةت   طا ةةا لتبةةر     ظةةل  طةة   طا ةةا حةة  ا ةةلحب ا إس اةةام  
 اةة  اةةةل مالةةك   ا ةةةتمعت معةةه إس بلبةةة  الشةةا  شةةةاكر لك  ةةةا، 
ل هشةةته   حعاةةه،   تتةةأثر االلبةة  اةةل  ةةارحته اأ ةةا  طةة   ةةا ةفعةةه 

ثةخبا، كطمةا التباةا، تسةت ع  ةا مةا  تشةااراال ك  ةارا... لطتشةاار مع ةا
 طةةةى مباطعت ةةةا  حةة   تشةةةاارا فاتضةةةر     عةةةريف كةةل مةةةر   اجمةةةا

   ... ا اا

                                                           
 3 2-0 2. ، صا   انرا    
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 :شرح
  اهلةةةي هةةةي الشاعةةةا  ا  ةةةطا ،    تكةةةيال مةةةل حمركةةةاع ةفةةة  

الت ةةةةا ا اللعةةةام   الشةةةةراب    الباايليااةةة  ا  ا ةةةا  مثةةةةل احلااةةة  إس
طكاةة    شةةعير   اهلةةي الةةذي  ر ةةر  طةةى احتاةةا  ان   .ا كةةل    ةةخب 

اةةه   م اثا ة  ت ةةاهر تم  ،ال يف الياقة م  كت ةى  يف ا ة  طةةه احلةر 
  لكةل طةةه ابةى  طةةى ر بتةه يف حةةر  .امتطةك  ي شةعير لةةه كمةا قبط ةة

 بةةذ العمةةل  ا  ا ة   اةةا العطاةا  ضةة   مطةه هلةةا حة   ةة ف  ا اةةااثا ة    
   ،  ضةت   طا ةا لتبةر  " احلجةاب قبةل السةحاب"حبضير هلا كتاب 

 ط   طا ا ح  ا لحب ا إس اام   ا  ال مالةك ا ةتما ا إس  ظل
  لكل البثا     تتأثر االلبة  اةل  ةارحته اأ ةا . بلب  الشا  شاكر

التضةر اةل حية  ا يف ا سةه اهلةي  ه ةا .  ط   ا ةفعه لطتشاار مع ةا
 .يف ا سه   ضا حبا هلا

ة  ف ةذا العةةراد اعةةض مةل العةةراد اةة  ة افة  اهلةةي، اا مةةا امرا
تأمةةةل حلةةةر اثا ةةة     تتخبهةةةا إس ا ةةة  قبط ةةةا    امراة   ال  بلةةة    ال 

 – Mendekat)ام قة ام –ام قة   هةذا مةل  ةراد ام . ب ته احلر هبا

Mendekat ) م  ال  كيال  مام ال ةرة ه ةا  ال هتةار  حة   مةر ل كو ةا
اا ما إقلاد  ب تةه احلةر مة  اثا ة     ةؤثر  إس  ميكل  ال يباق كو ا

 .عال    ابى هبا   ت اج اال متيا والاحل
 

                                                           
   E. Koswara, Teori-Teori Kepribadian, (Bandung: Eresco, 2992), hal. 30 
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 (Mendekat – Menjauh) اإلحجام -ام قدصراا اإل -3
 3البيانات 

 :اظر الشا  إلاه مطاا مث  مسك اا   فيق انا      قاا
 م  ترا  إس اجلامع ؟:  الشا 
 لل  را :  طه

 اةةةت طالةةةر  ت ةةة    متيفةةةق   .. اةةةل أةةةر  ال تراةةة :  الشا 
تيكةةل  طةةى اهلل   ااةة  مةةا حةة   .. ال اهلل  تظةرا مسةةتببل اةةاهر اةة ذ
 .    إس ةر  ك   كطاتك

 ةكت طةه فجةةأ  ) كاة    ااةه ال ةةاد اعة ؟! م ميكةل:  طه
 لب  هتكيا  رضا  ا ميماا( مث تبطص  ا ه   جفر ابي 

 !ا كت:  الشا 
 . شر مراع... هتكيا  رضا مراع  ا ميماا:  طه

   !قطت لك ا كت  ا طه:  الشا 
 :شرح

لة ابطا  بةة  يف ا ة  طةه  اةةه مضةلر لا عةل مةةا م    ةراد ا
اةل طةه م  ر ة   ال .  شاا،  عىن رااة  إس اامعة  لاظةل ةرا ةته ه ةاا

 ظةةل ةرا ةةته يف اامعةة   اةةه ا ةةتحاا   حيةة   ال  ةةع  ا سةةه قةة  ضةةاد 
 .لتعذ ر ما ت ا له طانا يف السجل

                                                           
 039- 03. ، ص... ماراع وا ا  يا ،    
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    ةةط ا اللاقةةة  ( physical energy)اهلةةي هةةي طاقةة  ال  سةةا  
  كأاةةةةةةه . اا  الةةةةةةمت تيلةةةةةة ها  مطاةةةةةةاع ا  ةةةةةةض يف اجلسةةةةةةرال سةةةةةةايلي 

االعمطاةةةةاع ا  لاةةةة  تتحبةةةةق الر بةةةةاع يببةةةةا  ةةةةير ا، إذال هةةةةي يباةةةةق 
 كمةةا هةةي احتاااةةا لةةاح   م ةةا، فةةاهلي يف ا ةة  طةةه  بحةةث . الر بةةاع

 حيةةةةر   ه ةةةةا م ظةةةةير  ال اهلةةةةي يف ا ةةةة  طةةةةه م.  طةةةةى هةةةةذا احلسةةةةا 
يف السةةجل قةة   ظةةل   ال مةةا ت ا لةةه طةةه ،ال كةةر   ال  راةة  إس اامعةة 

  اااب ا  اا العطاةا الةذي قة  فلةل .  اهرا ح    ب  ق رته  طى ال يم
.  ابةةه  ططةةر العطةةر    ةةتر ةرا ةةته يف اجلامعةة  لخبفةة  ةراةةاع  ال  ةةه

فةةاح  طةةه االعةةراد لشةةةعير  الةةذي م  راةةى  ال  راةة  إس اامعةةة    
 .الي ا لياابه  ال   رد يف اجلامع  ل  سه

 امحجةةةةةام –ام قةةةةة  طةةةةةى  ةةةةةراد ام   هةةةةةذا العةةةةةراد متضةةةةةمل
(Mendekat – Menjauh)   ال  كةةيال  مةةام ال ةةرة ه ةةا  ال هتةةار  حةة 

  ا ةةةةةتكمل ،  عةةةةةىن  ال  راةةةةة  إس اامعةةةةة  اا مةةةةةا بةةةةةخب   شةةةةةر مةةةةر ل 
  م   عةةةل  ئهتبةة ال حيةة  اةةةالجوال     ةرا ةةته يف اجلامعةةة  اةةل هةةةي

 .  هي هسر ا سه شاها
 

 (Mendekat – Menjauh) اإلحجام -ام قدصراا اإل -4
 4البيانات 

 اعثت إلاك يف  مر م ر:  شا  اوا
 يت  مرا:  طه
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 قرراا  ال اتع اك.. امس   ا  ا ي... ا مر هلل  ح  :  شا  اوا
اراة   ا ةةه .. هكةذا قةاا الشةا  فجةأ    ضةةحك لكةل طةه    ضةحك

 :ا مسر   قاا ات ار
 م  ف ر:  طه

 !؟  م ت  ر معىن الع ا .. تتع   ا  ل ي:  شا  اوا
  ه ا  و  يع طه

م  ف ةةر  ال  تي ةةل إلاةةك لكةةا .. م  ةةا ميماةةا م  ف ةةر:  طه
 9 ..م  ف ر ذلك  ا ا إم  ال تكيال تر    ال تسار مين! ؟  .. تع  
 :شرح

مةا  سةةم   ةير هةذا احلةةيار البطةق يف ا ة  طةةه   براقتةه حا  
فمبةرر شةا  اةوا .   لةا  اةه  ةريف  ي انةر    ةاتع   اةه . اةه  ةاتع  

  هةةي  تمطةةك حبةة   ةةارم . ،  اةةه    ت كةةر قبطةةه  ةةل الةةع ا م لةةهمعةة   
تةيق اهلةي يف ا ة  طةه إس . يف السةجل لطج ية الذ ل  ذاي    اات كي 

لتحباةةةق ر بتةةةه  اماتبةةةام هلةةةر   ذلةةةك الةةةتعل  ا ةةةتب  اةةةه   ةفعةةةه ةفعةةةا
(wish fulfilment)   شاه  احلاكا فاما  طاكما تعير يف: 

 رتةةه  طةةى ال ةةيم،  ظةةل  ةةاهرا     كةةأ  تةةذكر طةةه كةةل ذلةةك فا بةة  ق...
ار حةةه فاةةةتبطص  ا ةةةه يف الظةةةوم   تتوحةةق  ا ا ةةةه،  ط ةةةث   كأاةةةه 
 ع      تمطكةه حبة   ةارم   م   ة   حة   سةلا    ةياع الضةبا ، 

                                                           
 090-092. ، صا   انرا  9 
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 عةة   ا   مياعهةةا   هتع ةةا اع ا ةة  يف ذكراتةةه   يتااةةه اعةة  ذلةةك ر بةة  
 ...حارق   كاة اس    رتعن مل  طأ ا

،   هةةذا  مةةةر ا سةةه  بةةذ ا مةةر لاتةةيج  طةةه اضةةلر      ةةذ 
، اا مةةةا ر ةةةر اهلةةةي  ال   ةةةتبر إس ا شةةةااص الةةةذي  ةةةال  ار بةةة  اهلةةةي

حا مةا كةاال الةع ا   مةر  ةعا    هةذا مةل  ة   ال ةر   م السةر .  عذاةه
 .فاه إذ   عطه

   .ا فشةعر  االعةةراد  ال مةا  راة  اهلةةي  ةال  اةةالياق  يف احلاةة
( Mendekat – Menjauh)امحجةام  –ام قة امد مةل العةرا  هةذا العةراد

 .ا مراال،  ح  ا بخب   آبر  شر اه  تعارض ا  
 

 بثين  السيد (ب 
حةةة  تسةةةكل   ةةةرته فةةةيق  ةةةل  العمةةةار  يف   ةةةر  فبةةةخب  اثا ةةة  تيلةةة  

كااةت حمبياة  الةه شةاذيل   متطةك ا حةوم اةه  . عبياااال كما كاال طه شاذيل
ك اال شةةب  فعةةاح  اعاةة ا سةةشةةرط     ا ال تتةةع   اعةة  طةةر  طةةه مةةل كطاةة  ال

   اا ةةةةا  ةةةةخبع  اةةةة   فةةةةا  لكةةةةل  .   كت اةةةةاال ايلةةةة    ا ةةةةت  ةةةةل السةةةةلي 
بطةة  ال بةةية لعا طت ةةا   ان حوم ةا اةةه،   ةفعت ةةا إس  مةةل    ةة   لتبحةةث  ةةل 

  هكةةةذا . يف العمةةةلال ةةةاد مةةة   تعامةةةلالاةةةا  لسةةةبر إس احل  ةةةخبع مسةةةطكت ا 
يكا  يضةةةا م ةةةه   لةةةي  مةةةر  اةةةا ج فرقةةةت اثا ةةة  الةةةه   ابتةةةارع جكةةةا ال ا ةةة

 .الست 
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 (Mendekat – Menjauh) اإلحجام -صراا اإلقدام  -1
 5البيانات 

  كاال تط   الرااا  طا ا ميطؤها اطذ   قرب إس التشة ى   الشةماته،  
كمةةا تأكةة  هلةةا بةةوا هةةذا العةةام  ال  م ةةا تتةةخبع متامةةا فع ةة ما تركةةت 

م الةةة  اعةةةةمت اثا ةةة  العمةةةل اسةةةةبر يرشةةةاع الراةةةاا ا ةةةةتببطت ا 
 قةةرب إس اممتعةةاض     ةة  مةةةا تكةةرر ا مةةر قالةةةت لبثا ةة  مةةر    هةةةا 

ابيتك يف حاا  إس كل قرش مةل  مطةك   : "ت  ض لتتاةر احلجر 
    ةةةةاات هةةةةذ  .." الب ةةةةت الشةةةةاطر  يةةةةافهن  طةةةةى ا سةةةة ا   شةةةةتط ا
كاةةة   حةةةافهن  طةةةى "اجلمطةةة  اةةةاحلعال   احلةةةخب    تسةةةا طت يف ا سةةة ا 

 2 "!  ت   ر اله؟ا سا  مام  احر  تل 
 :شرح

يف ا ةة  اثا ةة   بةة  لسةةبر ابةةتويف اهلةةي  الةة ابطىكةةاال  ةةراد 
 مةا .    ة ل حيلةه شةر د   اا العطاا الذي  عمل حبسر الالطذ  بب ا ه 

  جتاه   ال  عة   ةل الشةعير  ةخب ا مةل مةل  ةاحر اهلي يف ا   اثا 
هةذا ا مةر  سةبر اثا ة     .شةاا ا  سةهم خب  تل ا ت   ر اله الةذي 

 .بوا  ام  اح  ا    ماا       تتطبى  ال
جتاهة  اضة  شةعير ،   هةا تعسةى  ال أاا العطاةا يف ا ة  اثا ة  ف

هلةةةا  ال يةةةافهن  طةةةى ا سةةة ا    اكمةةةا قاةةةل  م ةةة  اتلاةةة  ا مةةةير مةةةل  م ةةة
   سةمى اا ةر ا اةا انثةايل   اةا العطاةا  ظا تةه ا بةوق ال    امةك  .شتط ا

                                                           
 0 . ، صا   انرا  2 
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(ego-ideal )البةةةار الةةةمت  بةةةيم  طاةةةه  اشةةةبه الةةةذي  سةةةت م  مةةةا اتةةةاب  
ابةةة  ف.   هةةةال  اةةاهلي الةةذي جت ةةةر ا     يباةةق الطةةذ   طاةةه العبةةاب

  .اثا  العراد ه ا يف ااطل 
–Mendekat)امحجةةةةام  –  كةةةاال هةةةةذا احلةةةة  ث مةةةل العةةةةراد امقةةةة ام 

Menjauh)  اةةه تتعةةارض اةة  ة افةة  اهلةةي الةةذي  ر ةةر االشةةر    مةةل 
ر اأبوق الكرمية    قةار اماتما اة   م ان س اع    اا العطاا الذي  با

 .ال   ا 
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انةةةةر  الياحةةةة   اعشةةةةر  ا ا ةةةةاع   ا  ةةةةتاذ طةةةةوا  لطب ةةةةا مةةةةرت  يف 
ا  بيد   احاااا ثوثةا   فا ةا  طمت ةا كاة  تبة ه إ جاهبةا ا سةتاال 

.. طةةةوا حةة      ةةةه إلا ةةةا يف احملةةل اةةة  احلةة    احلةةة    تطةةة   طةةى
تكسر   ترت ه ثاااا  اط    ر ضت  م ةا  اطمأاةت لط بةية  ارع 

الةةةمت تأبةةةذها م  ةةةا   ت  ةةةة ا يف  ةةة رها مث تةةة  يها حبةةةرار ،    مةةةةام 
ال  اا تستب  اثا   ر ب  بباث   امض  جتعط ا تطمة  لة م ايضةي   ةل 

 جتاهةةل  وقت ةا الةةوا   جتاهةةل ا م الر ةال  فةةتمعل اثا ةة  حة   عةةخب
ا م مكشةيفا  هشةا لطتا ة      ةةذ ية  اثا ة  اراحةة    كأ ةا ت ةعد  ةةل 

 2 . م ا ق اد ال اا  انع     تؤك  اشلاك ا مع ا يف اجلرمي 

                                                           
   -  . ، صا   انرا  2 
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 :شرح
بةة  لسةةبر  عةةااال د الةة ابطى التةةاس يف ا ةة  اثا ةة       ةةرا 

قطب ةةةا  طةةةى شةةةتط ا   مةةةاا مةةةل  مط ةةةا الةةةذي  بةةةذ ا مةةةل  مةةةل  ةةةخب 
  ال  سةةةتمت  هبةةةةا ةةةتاذ طةةةةوا   اتبةةةا  اسةةةة هكااةةةت اثا ةةةة  .  ةةةحا 

اطمأاةت  م ةا اةال بية م  ةا اةل . فأ لى ا مبط  مل ال بةية   ثاااةا  اطة 
هةةا تسةةةتب  ار بةةة  بباثةة   امضةةة      تعةةة  قةةاةر   طةةةى  ةاا العةةةو    

 .تشعر اأ ا جنس 
اهلي الذي  شةعر الطةذ  بةا ت عط ةا مة    ةتاذ طةوا  ةؤثر قطةر 

 ال  اةةةا العطاةةةا حبسةةبه ا بةةةوق مظ ةةةيال  ال . اط ةةهاثا ةة  إس العةةةراد يف ا
 هةةذا ا مةةةر  عطةةه  الت فعالةةه اأ ةةتاذ طةةوا حمةةر م   لةةةا  اةةه الةةخب إذا 

كمةةا   ةةا   تعةة  قةةاةر   طةةى  ةاا العةةو      ةةذ   . مت ةةاقض االشةةر د
م يف الشةر ع  الةمت تلاع ةا     ر حمة عط ةا تشعر ا س ا   ا جنس   ال ما ت

 .  البطق يف ااط  ا فتب  العراد تؤمل هبا
 – Mendekat) امحجةةةام –  هةةةذا مةةةةل العةةةراد امقةةةة ام 

Menjauh)   الةةذي  اة  اهلةييف ا ة  اثا ة ،  ال ه ةاا ةافعة  متعارضة
   اةةا ا  طةةى  ر ةةر لط بةةية مةةل   ةةتاذ طةةوا اعمةةل  تعةةرض االشةةر ع  

 .يف ا س ا اشعر  ثامذي  ال
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لك  ةةةا، مةةةل ااحاةةة   بةةةره،    عةةة  ا مكا ةةةا اللااةةة      تعةةةة  
 بةذع تتةذكر  اةه  م ةا   . يتمل شعيرها ااممث فب  ع تبا مه اضةرا  

هةةا ط هةةا اأ ةةا طةة م يف الباةةيع   تسةةتعا  كطمةةاع فا ةةا  ةةل الةة ااا    
 كا  تسخب   كثةخبا مةا كااةت تتأمةل جاياةاع احملةل مةل السةا اع الثر ةاع

تةةره كةةر مةةر    ةةطمت هةةذ  انةةةر   : ا اابةةاع   تتسةةااا اشةةت  بباةةث
هةذ  انبا مة  الع ا ة  لطشةعير ! .. اس ها ح  يعةل  طةى  هةذا انةاا؟

االةةةذار    رثت ةةةا مةةةرار    قسةةةي  فطةةةةر تعةةة  تثةةةق اال ةةةاد    تطةةةتم  هلةةةةر 
 ال اهلل  راة هلةا السةبي  (   تسةتت ر اعة  ذلةك)ا  ذار   كثخبا ما ت كةر 

  0 ...ه  راة  خب ذلك لطب ا ثر       ال  فا   اا ا اضع    يام  لي  ا
 :شرح

نةةةاذا م . كااةةت يف ا سةة ا تشةةعر اثا ةةة   ال اهلل م  عةة ا ا  سةة ا
،    حة  ا أال اهلل  طى  فا   ااب ا اضع    ةيام حة  تتةع   الةه حباب ة

 ا،ابضةةع    ةةيام مةةل  مةةير  اا ةة انةةاذا م  ةةرحر اهلل  م ةة. تةة ج  يف احلاةةا 
 ا    ال ت كرهةةاهلل  طا ةةا   يف ااط ةةه  ال تسةةتببل قةة ر  ااثا ةة   ةةرا  عشةةعر ف

امحجةةام  – ةةراد امقةة ام  اةةاب   هةةذا العةةراد مةةل. ا  تشةةعر الابةة  هبةة
(Mendekat – Menjauh)  ، ةراد اة   عةىن ال ه ةاا ةافعة  متعارضة  

 .اهلي    اا العطاا يف ا تبباا ق ر  اهلل  طى ا س ا    ت كرها
يف ا ة  اثا ة   ر ةر  ال   كةر قة ر  اهلل  طةى ا سة ا   هةي فةاهلي 

مةةةل فعةةةل الشةةةر  اةةةه متعةةةارض االشةةةر ع    هةةةي مةةةل امقةةة ام، حا مةةةا  اةةةا 
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ا  طى ابةار ال   اة  يف ا سة ا  تجاهة   ال  ب ة  قة ر  اهلل  طةى ا سة ا   
 .هي مل امحجام  اه طا   االشر د
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 8لبيانات ا
  مت ت اثا   يف ا س ا لي  ال ج ا ا الذي  ييف ترتب  اه  يمةا ميةيال 

انتعا ةة  اةةه كةةاال  طةةى اةةي مةةا  ضةةا ب ا  اةةه رقابةةا مثطةةه لكةةل إ جاهبةةا 
 سةةةت  ى ةابط ةةةا شةةةعيرها اةةةاممث، إاةةةه للاةةة  مع ةةةا   هةةةا طياةةةه   
تؤذ ةةه، هةةذا الراةةل اللاةةةر الةةذي حي ةةي  طا ةةةا    ةة لط ا   حيكةةى هلةةةا 

م ميكةةل  ال  تعةةير  اةة ا   ةةا تعةة  اللةة  لتسةةتييل  طةةةى  حااتةةه  ةةرار 
شةةبته اعةة  ميتةةه،   هةةا ت كةةر يف ذلةةك فتحتبةةر ا سةة ا   تكره ةةا   
 عةةةةعر  طا ةةةةا  ال ط  ةةةةه كمةةةةا  عةةةةعر  طةةةةى اجلةةةةرا  إاةةةةراا  مطاةةةة  
لع اته      مة    ق   ت اأبذ تيقاعه  طى العبة   كثةر مةل مةر    

 3 ...ظ هي  مير لك  ا ترااعت يف آبر حل
 :شرح

لعكا ال ا ةيكا   اااب ةا قة   يف ا س ا حلرااثا   تشعر  كاات
اثا ةة  فتحتبةةر . كمةةا  ةهطه مطةةك  ةةل ا سة ا   ةت اثا ةة   بةةذ تيقاة  جكةةا

  ا تشعر امحساد لعكةا ا س ا   تكره ا    ععر  طا ا  ال ط  ه 
الةةةةةذي  عمةةةةةل  طةةةةةى ا  ةةةةة  فأاةةةةةا العطاةةةةةا . لةةةةةخب    للةةةةة  معامطتةةةةةه هبةةةةةا
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   ا ةةةت احلسةةة     السةةةاه  يةةة   ال فعط ةةةةا ( Asas Moral) ا بوقاةةة 
حا مةا . شبته نطك هي بلأ   هي مل فعل الشةر بذ تيقا  جكا لعب  

مخسةةة  آميف  ،نةةةاا ا ةةةت  فه مطةةةكحتاةةةا  ااهلةةي يف ا سةةة ا يةةة   طةةةى ا
  ه ةةةا شةةةةعر البطةةةق   تبةةة  العةةةةراد يف اةةةاطل اثا ةةة  اةةةة   .لتيقاةةة  الياحةةة 

  تببةةل مخسةة  آميف ا اةةه مةةل مطةةك     ابتاةةار ل، طةة د جكةةا ةا ةةيكا
 .الطت مبا لته م  مطك   ابات إس جكا ةا يكا

  ةةا يف ا سةة ا، طاجةةوال ل    شةةأ هةةذا العةةراد محسةةاد اثا ةة  
 رحر هبا حسة ا اة ا  ةخب   ةا يتةا  جت    ال ط د جكا ال ا يكا الذي 

 امحجةةام –انةةاا مةةل مطةةك مخسةة  آميف ا اةةه، كمةةا  ال  ةةراد امقةة ام 
(Mendekat – Menjauh)   تبة  إذا ه ةاا ةافعة  متعارضة   حة  ا  ة ف

  هةةةذا مةةةا  بةةة  يف ا ةةة  اثا ةةة ، اا مةةةا  ال طةةة د  .عمةةةل شةةةائ معةةة   ال 
شاعةةةا الةةةذي  ر  ةةةا اةةة ا   تت ةةةا ا مخسةةة  آميف ا اةةةه مةةةل مطةةةك    

 (.جكا ال ا يقا)تبلل اات ا فببات ا س ا جباابه   ت ا لت ر   م ه 
 

 عبد ابه (ج 
اجل ةةية الةةذي أ ةة   طةةى العسةةكر   يف   ةة  البطةة     إحةة ه  هةةي 
  ةةةل مةةةل حةةةاحت رشةةةا ،  حةةة  الشاعةةةااع يف الر ا ةةة  الةةةذي الهةةةي الشةةةاذ   

 . االطيا  ستش ر 
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 !؟..ما لك  ا  ب  :  حاحت
 : ...  ب  
 !؟..ما لك:  حاحت
 .. با    ا حاحت اك:   ب  
 !؟..با   مل إ ه:  حاحت
 !؟..مل را ا  بحااه   تعاس:   ب  
 !؟..اتبيا مل إ ه:  حاحت
 اةةةا بةةةا    عاقب ةةةا  طةةةى الطةةةا .. را ةةةا  ةةةبحااه   تعةةةاس:   ب  
 ..ا عمطه

اةةة ا لةةه ا مةةةر  ر بةةةا، كةةةاال ..  ةةكت حةةةاحت   اعةةةل  تأمطةةه يف الظةةةوم
 .آبر ما  تيقعه  ال  تح   م   شابه يف ال  ل

 ه الكوم ة   ا  ب  ؟إ :  حاحت
ا  ةةةا اةةةك  اةةةا طةةةيا  مةةةري   ةةةريف را ةةةا   كةةةاايا يف اطةةة ا:   ب  

ا رضةه يف اجلةام    ما   طى ال ةرض ةا ..  بيليا  طى الشا   ب  راه
 3 .لتا   نا  رفتك تتخبع..   يم رمضاال   الس ل كط ا
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 :شرح
 اقة  شةعر قطبةه بيفة. الذ يا  فعاله م  حةاحت يف ات كر  ب      ا
تةذكر  ةل اناضةا حا مةا ةا مةا  عةطى ال ةرض ا رضةه يف اجلةةام  ف إس راةه

اةةام كةةاال ا ال شةرب المةةر كةل لاطةة    .   السة ل كط ةةا    عةيم رمضةةاال
  هي  تب  اهلي يف ا سه ا عاله م  حاحت، تبعا بب  ه اهلةي . حباحت   الطيا 

ا عالةةه  اةةه ميجةةه  م  رضةةا  حا مةةا  اةةا العطاةةا يف ا سةةه.  عةةىن مبةة   الطةةذ 
   سةببه  فشعر  ب    اه مةذار. ال  ل   تعةري ا بوق اجملتم     أىب

 .يف البطق ح   ؤثر  إس العراد يف ااط ه
امحجةةةةةةةام  –  كةةةةةةاال هةةةةةةذا العةةةةةةةراد ميافبةةةةةةا اعةةةةةةةراد امقةةةةةة ام 

(Mendekat – Menjauh )اةةةه  بةةة   شةةةاه    انشةةةكط   يا ال يف هةةةذ
يف ااحاةةةة  متعارضةةةة ،  عةةةةىن شةةةةعر  بةةةة   اامحسةةةةاد ا  ةةةةا    لكةةةةل 
 .ا بره  راة  ال   عل الطيا  م  حاحت  اه حعل  طى ال رش اه

 
 حاج عزام (د 

كبةةخب يف شةةارد  ةةطاماال  اةا ج السةةت   طاةةياخب الةةذي الشةةا  ان  هةي 
 كثةةر مةةل  ابت ا ةةهاعةة    الةةذي  تحبةةق ثةةر   يف احلةةاةةأال  كةةيال الشةةا  ااشةةا 

كةةةاال     لةةةي  شةةة ي  إس انةةةر اليف  شةةةكطتهكةةةاال ميطةةةك ج اتةةة  ن . شةةةر ل  امةةةا
الشةة ي  لتعةةي ر مشةةكطته ا،    هةةي تتةةع   اسةةعاة اجلةةاار اةةا ج السةةت  مةةر  

 .إس انر    خب احملرم
 



34 

 

 (Mendekat – Menjauh) اإلحجام -ام قدصراا اإل  -1
 11بيانات 

ا ةةةةتابهن احلةةةةا   ةةةةعام لاةةةةؤةي  ةةةةو  ال جةةةةر كعاةتةةةةه فياةةةة  مواسةةةةه 
ال ابطاةةة  مبتطةةة ، ااةةةع     تبةةةاةر إس ذه ةةةه  ال مرضةةةا    اةةةه لك ةةةه نةةةا 
ير  ةبةل إس احلمةةام لاتتسةل تأكةة   اةةه ااتة ا مةةل الشة ي    تةةذكر  ةة

مشيشةةة  اعاةةة   ممةةةر    ار ةةة  رآهةةةا يف احلطةةةر،  ةهشةةةته هةةةذ  الظةةةاهر  
التر بةة   طةةى شةةا  مثطةةه اةةا ج السةةت  مث اسةةا ا بةةوا الاةةيم انةةعةحر 
االعمةةل لك  ةةا  ا ةتةةه اعةة  ذلةةك مةةرارا حةة   ةةار  سةةتحر  يماةةا قبةةل 
 و  ال جر لاتل ةر مةل اجل ااة       بة  ا مةر   ة  هةذا احلة  فبة  

ا   هةةي هةةتط  ال ظةةر إس  اسةةاة العةةاموع ل  ةةه يف ضةب  ا سةةه مةةرار 
احملةةةل    حسةةةت اعضةةةة ل  ر ع ةةةا اشةةة يته فعةةةةرال  تعمةةة ال التشةةةةى   
التحةةة   باي ةةة   مامةةةه م رااةةةةه حةةة  اظلةةةر إس  ةةةةر هةةةل لكثةةةر مةةةةل 

   ...مر 
 :شرح

  كبةةةخب يف شةةةةارد  الكرميةةة  شةةةت ر اأبوقةةةهكةةةاال احلةةةا   ةةةعام ا
ان لبةة  الةةمت شةة  ته  يمةةا   ةةطاماال ااشةةا كأاةةه  ؤكةة   ضةةعه اجل  ةة  يف

فبةخبا معة ما، اعة  مةا ثوثة   امةا  ةرة ا ةر يف السةر   مث اة ا    ةار 
  يف  حةة  ا  ةةةام شةةعر يف ا سةةةه الر بةة  لطشةةة ي  إس . الشةةا  انطاةةةياخب
 .اؤثر  لطبطقه اا ج الست  فانر   حيله  خب  ا

                                                           
 3 . ، صا   انرا    
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فأاةا ا  طةى يف ا سةه الةذي  شةتمل البةار اماتما اة    انثةةل 
   اةة   ةةؤثر   ال مةةا فعطةةه هةةي بلةةأ،  ال يف الشةةر ع  م أةةيج  ال   ظةةر ال

  . إس انةةر    ةةخب ج اتةةه     بةة   االشةة ي   اةةه مةةل العاةةا   هةةي حمةةر م
هتطةة  اةةاهلي يف حسةةر مبةة   الطةةذ  الةةذي  عمةةل   مةةاا الطةةذ  لاةةؤةه 

 اسةاة العةاموع   ةعام  ال هةتط  ال ظةر إسإس ر بته ف ي  ؤثر حةا  
ف ةةةةذا ا مةةةر   مةةةةه اةةةة ا    ةةةار العةةةةراد البةةةةاطين يف . حملةةةةلل  ةةةه يف ا

 .ا سه
امحجةةةام  –ام قةةة   كةةةاال هةةةذا اممةةةر  تضةةةمل  طةةةى  ةةةراد ام

(Mendekat – Menjauh)  ال  يااةه احلةا   ةعام اشةاه  متعارضة  .
   ةةا  ال ميسةةك ا سةةك  ةةل الشةة ي  لظميةةاال      ظةةر إس انةةر    ةةخب 

 .ج اته      بااط ا لر ا سه
 

 د جابرس ا (ه 
، الشةةا  مةةل مةةل ام ةةك  ر   الةةمت تتةةع   ااحلةةا   ةةعامار ا   حةة    هةةا

 مسةةعية اعةة   فةةا  ج اةةه  تتةةع   ااحلةةا   ةةعام . انطاةةياخب الةةذي اةةا ج السةةت 
. لتحباةةةق احلااةةة  مةةةل   ةةةرتهحا مةةةا مسةةةافر إس العةةةراق لابحةةةث  ةةةل البةةةرش 

ا   ةةعام كااةت  ةعاة متطةك اماةةل اا ةر تةامر،   هةا تلكةةه حا مةا تتةع   ااحلة
  ه ةةا يةة  . اةةو  لةة   تةةامر ا اةةه  تةةع   هبةةا اشةةر   ال احلةةا   ةةعام  تةةع   هبةة

 . عاة حاا  ر ب  ما ه تامر حا ما   تشعر  ي احلر لع اه احلا   عام
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ل يف حلظةةاع اةةاةر  ا ةةتث ااا  تظ ةةر  ةةعاة اةةاار  طةةى حبابت ةةا، ت ةة
   سلة  ا  ةا هاهة  ا  ةطا ، متامةا  مل  ا ا ا حمل  باط   كيمض  

كمةةا  راةة  انمثةةةل اعةة  اات ةةاا الةةة  ر إس شاعةةاته فااطةة  مواةةة  
التمثاةةل    ع ةةل اناكاةةا   ةةل  ا ةةه، ا ةة  ال ظةةر  اجلةةاة  انسةةتابظ  
اب ا المت تستعا  شاها مةا اعةوا    إ ةرار تظ ةر يف  اةه  ةعاة   

  هةةةا تت ةةةا ا اللعةةةام مةةة  : ا يف  ي  قةةةتتكشةةة ه، حيةةة   هةةةذا هلةةة
احلةا    تسةةامر    حةة    هةةا معةةه يف ال ةةراش، تتبطةةر يف  حضةةا ه 
  جت   مثار  فحيلتةه الذااطة  مث تة ق هةذ  اليمضة  يف  ا ا ةا فتؤكة  
 ال ذه  ةةا م  تيقةة   ةةل الت كةةخب حةة  يف التةةرام   كثةةخبا مةةا تتةة هن 

  تعةريف الكةذب  اة ا  مل ق ر ا اجل      طى تبمص  ة ار كاذا ،
مل قبل، طياا حااته ا  كةل مةا  ة  ر يف ذه  ةا أةره  طةى لسةا ا، 

   !؟..فمل   ل ااا كل هذا التمثال
 :شرح

ا ال تتةةةع    ةةةعاة ااحلةةةا   ةةةعام   هةةةا تعلةةةا احلةةةا   كااةةةت
. مباال معار   اا  ةا ن ةر الةذي ةفعةه حةا   ةعام لاتع ا ةااس ها 

 ةا تتمةعق شةيقا لتةامر اا  ةا حة  كاات تلا اا  ا يف ا ةك  ار      
 .تبكا  طى ال راش   ا تعرها احلعال   الشيق   اما

                                                           
   2. ص ا   انرا ،   



35 

 

مةةل   ال  سةةا  ا  ةةطا  فر بةة   ةةعاة هةةا كمةةا كةةاال اهلةةي للاقةة
 ا   ةةعاة مشةةتاق  اع ا ةةة. حلةةر   الر بةة محتاااةةا إس اال ظمةة  اهلةةي 

اناضةةا تتسةةل   تلةةب    جت ةةع اناضةةا   تةةامر اا  ةةا كمةةا كااةةت يف 
 ااةل ا ال ج ا ة. ع لتامر   تتع ل   ت تظر مسعية آبر ال  ةارالرضعا

 ا  هةا مضةلر  نسة  ر بت ة. اةو تةامر اهي حةا   ةعام   هةي  تع ا ة
معطح  تةامر،  يف كر ا حبسر مب   الياق   فا اا يف ا س . إس تامر

إذا   تلكةه كاة   ال تلطةر انةاا لةةه؟   اة ف   اةا العطاةا  معةل ال ظةةر 
 ا  هةةذا ا مةةر  عةةعب  ا ال تكبةةت شةةعيره  ر ف ةةا ثااتةةيف الةةخب   الشةة
 .اتامر اا  إس  الر بت  اإس العراد يف ااط   اا ا    ؤثره

 Menjauh)امحجةام  –اعةراد امحجةام هذا العةراد  تضمل

– Menjauh )انشةةكط  تيااةةه  ةةعاة  مةةر ل كو ةةا مةةر،    ال يف هةةذ
 ج  ال تطتبةةى ايلةة ها ةةعام     جتةةي   عةةىن  ال تسةةتمر حاةةا  ج  ةةا ااحلةةا 

تةةةةامر    اات ةةةةى حاةةةةا  ج ات ةةةةا ااحلةةةةا      ت كةةةةر ا سةةةة ا يف ر بت ةةةةا 
 .لتامر

 
 وا اا  عتااااات     بياااا ا فااار  ألبطاااا الروا اا  صااراا الاااداخلىال تغلاا شاا    - ب

 ل    األس انر
ميكةةل  ال   مةةاراع  عبيااةةاال لعةةوا ا  ةةيا  يف ر ا ةة كةاال  ةةراد الةة ابطا 

بةةةاا اةةةه حاةةةل آلاةةة  الةةة فاد    ماكاااعمةةةاع آلاةةة   عةةةياه براحةةةل التعةةةي ر الةةةذي  
  هةا   ةا ل     ةالار م شةعير   مةل اااةر ال ةرة مةل  ظا ت ةا تشةي ه . ال فاد
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  مس  احلباب  ح   تاطص ال ةرة مةل حالة  التةيتر   البطةق ال اجتة  ال امحبةا    
 ةراد الة ابطا يف  ةو    مةل  .العرا اع المت   يةل   الةمت  ة ة  م ةه ال  سةا

 :هذ  الر ا   ها
 طه شاذلر (أ 

 (Sublimation) التسامى -2
هةةي آلاةة  ةفا اةة   طجةةأ إلا ةةا اماسةةاال   ةة ما تضةةاق  طاةةةه   

فبيا ةةةلت ا  سةةةةتلا   ،ا مةةةير    ةةةعةاة التةةةيتر اةةةأ طى ةراةةةاع الشةةة  
مببةةةيا  اماسةةاال  ال  رت ةة  االسةةطيا العةةة  ا  انكبةةيع إس فعةةل آبةةر

   .    ا ةاا    ال  ا ااتما اا   شاعاا، فمثو ال تاااع ال كر 
إس ااط ةه  كثةخبا اممتحاال كطا  الشرط   ؤثر   يفطه   با   ا

ال بةرر ف ة م كطاة  الشةرط    حية    شعر االاب    السةا  ن كما  اه
اظةر  اجملتمة  اا  ة ل   لةي  ال هةذ   م     ااه الةمت إ باطه هي  بر

امى كمةا فطالمةهل قطياةه فعةل طةه االتسة. حةوا يف ة ةل اهلل ان    ها
 . قضى ال  ار متجيم يف الشيارد ح  تعر هي

كةاال طةه قة  قضةةى ال  ةار متجةيم يف الشةيارد حةة  هة   التعةر فعةةاة 
اةةة    ا لةةة  العةةةبا  الةةةمت إس السةةةل    اطةةة  ملرقةةةا  طةةةى ا ر كةةة  

فبةةة ع ا ال ر  ب ةةةا    ةةة لت   اةةة ع رباعةةة    اا سةةة    حا لةةةت 
   .ا م  ال ط     ه

                                                           
 3 2. ، ص...التعامل    اا ل التر ر،    
  3 -3 . ، ص... ماراع وا ا  يا ،    
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ا  يف اممتحةةةاال كطاةةة  الشةةةرط  إس    ةةة  طةةةه وابتةةةه م ةةةب
  بةةة    .ا ا ةةر يبابةةه يف اممتحةةاالحبابتةةه اثا ةة  السةةا    لطمحةةام ل

 .  ضا االر ال  إس  ااة  الر ا  معر، انبارا
 .. ااة  الر ا 

 ةيب    9 لبةةةةة  تعةةةةةت   اات ةةةةة ع حةةةةةة  حعةةةةةطت  طةةةةةى  مةةةةةةيد 
 ا ةةتلعت ا ضةةل مةةل اهلل  ال  جنةة  يف كةةل ابتبةةاراع املتحةةاق اكطاةة 

 ةةا  ةةااة  الةةر ا   ال  حةةرم مةةل املتحةةاق ف ةةل مةةل العةة ا .. الشةةرط 
.. االشةةةرط  جملةةةرة  ال  ىب راةةةل شةةةر     فبةةةخب    عمةةةل حةةةارد  ةةةاقر

 لسةةت حرا ةةة  العبةةةاراع  مةةةو شةةةر  ا   كةةل  مةةةل شةةةر   حمةةةلم  ةةةا 
 9  ااة  الر ا ؟؟

 
 (Supression) الكظر -0

هةةةةةةي امأةةةةةةاة انبعةةةةةةية اانشةةةةةةا ر    الر بةةةةةةاع  ةةةةةةخب انببيلةةةةةة  
  هةةذا .   الكظةةر هةةي  قةةرب آلاةة  الةة فاد إس حاةةع الشةةعير. ااتما اةةا

 2 .هتط   ل الكبت اا تبار  ال الكبت حي   الر ب  م شعير  
  فعةل طةه اةالكظر حا مةا مظلةةر لا ظةر إس اثا ة  الةمت ترتةة ه 
ال سةةةةتاال ا  ةةةةر الضةةةةاق،   ذلةةةةك ال سةةةةتاال  ةةةة ج ت ا ةةةةال اسةةةة ها 

ة اظرها  اةه    ةر ا   ظر إس ما   لي  اه شعر االتضر حا م. اجلمال

                                                           
  9. ، صا   انرا  9 
 23. ، ص... اظر اع امرشاة ب  اهلل  اي ج اعد،  2 
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آبةر الراةةاا   ظةةر إلا ةةا     ي ةةيد هبةةا اةةل طةةه  أكةة  لطسةةكيع إذال 
 .بثا   اه    رة  ال   س  ان ا ب  ابا  ا

ظ رع اثا     شعر ابطبه يف انشى، تسةخب ولةياع ضةاب  الاهة    ..
هةا ملرقةة  فتبة     كأ ةةا بجطةى    ااةمةة  لسةبر مةةا    كأ ةا تسةةخب 

 ا ترتة ه ال سةتاال ا  ةر الضةاق الةذي  ة ج ت ا ةال اسة ها حبذر  
   ظ ر مل فتحه اليا ع    رها انكت ع فشعر االتضر   تذكر  اةه 
تشةاار مع ةا مةل قبةل حة  م ترتة ه هةذا ال سةتاال لك ةه كظةر  اظةه 

 2 ..     رة  ال   س  ان ا ب 
 

 (Hallucination)الااا  -3
بةخب  حة  م اةاجع يف ا سه شعر طةه  ةل الابة  الككاات 

  فكةةر طةةه كثةةخبا   طاةةل  اةةه  طبةةةى . ا سةةه  ةةل الراحةة  اعةة  مةةا  يقةة 
اأ ضةةاا الطج ةة  اممتحةةاال كطاةة  الشةةرط    طةة هر  ةةل حةة  ث ر ةةيا 

 ال تكةةافؤ ال ةةرص   احلةةق   العةة ا الةةذي اهلل  ةةطى اهلل  طاةةه    ةةطر 
ر يف هل  طاةل طةه اةأ ر  عتةذر ا إلاةه    عط ةيا قبةي .  مراا اهلل ا  ال ةاد

الكطاةة  اعةةة  مةةا  بةةة   إلةةا ر كمةةةا كااةةت اظر ةةة  الاةةاا،   هةةةا إةراا 
 0 .باطئ نثخب حسى  خب مياية يف الياق  الاراا

قةاا ل  سةه م ..  بذ طه أيب احلجر    ق   عم  طى  ال   عل شاها
  شةةاها فشةةاها  بةةذ  تااةةل مشةةاه  .. ميكةةل  ال  ضةةا  تعبةةه يف حلظةة 

                                                           
 3 . ، ص... ماراع وا ا  يا ،  2 
  02. ص ،...ا   انرا ، فب اال الياق  0 
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ج هي  طبى  طى الطةياااع   ةذاا الطج ة     ره ا سه مثو: ثأر   برافا 
كطمةةة  مةةةؤثر   ةةةل تكةةةافؤ ال ةةةرص   احلةةةق   العةةة ا الةةةذي  مراةةةا اهلل   

 يو ر ح   ذ ايا حراةا مةل    ظل (  طى اهلل  طاه    طر)ر يله 
 3 .فعطت ر    عتذر ا إلاه    عط يا قبيله يف الكطا 

 
 بثين  السيد (ب 

سامى  -2 ت  (Sublimation)ال
 سةةةةامى حا مةةةةا تشةةةةعر اةةةةالبطق يف ا سةةةة ا  فعطةةةةت اثا ةةةة  االت

  ميطؤهةا     طتعةق هبةاالذي  ر ةر ا  سة ا سبر يرشاع الرااا ل
تتةةةخب اثا ةة  تعةةخب    هةةةذا ا مةةر ،اطةةذ   قةةرب إس التشةة ى   الشةةماته

عةةاا العةةراد تتؤكةة  اثا ةة   ال ف.  احةة أ مةةاا  تط ةة  يف  ةةام  مط ةةا ا
 ةةاحر  شةةكطت ا  ةةل ةةا مةةل مفا ايف ا سةة ا اةةاحلكى إس  ةة  بت 

 .العمل الذي  طتعق هبا
  ظطت  طى حخب ا   ااا  طي ط  حة  ظ ةرع فا ةا اا ة   ةاار ...

الكةةياا اةةار ر يف السةةل  الةةمت  رفةةت اةةأال اثا ةة  تبحةةث  ةةل  مةةل 
  ةة ما فجةةااع تعةةرض  طا ةةا  ظا ةة  اا عةة  يف حمةةل شةة ل انواةة    

 ب ع اثا   بشكطت ا م    حاب الشتل السةااب  شة بت فا ةا 
 3 .ت   رها   ضاحت يف  ا  ا مست كر   ضرا

                                                           
   . ، ص... ماراع وا ا  يا ،  3 
 3 -0 . ، صا   انرا  3 
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  ا ةةتا اا    ةةتاذ طةةوا مةة  فا ةةا للطةةر العمةةل  ذهبةةت اثا ةة  إس 
 .لعا طت ا مبط  ال بيةلتحمل  اآمل  م 

 

 (Rasionalization) الت  ر -0
  هةةي  ال  بةةة م ال ةةرة ت  ةةةراع مببيلةة  ااتما اةةةا   ا سةةةاا 

ثةةةل م.  ةةخب مببيلةة     مع جةة (    مشةةا ر     حةة ا )لتعةةرفاع 
 ال  بةةةةةيا اللالةةةةةةر  اةةةةةةه    ةةةةةة بل اجلامعةةةةة   اةةةةةةه   حيةةةةةةر اةةةةةةي 

 .امبتو ، م  اه    ببل فا ا
  ت ر اثا   با فعطت ةا مة  ا  ةتاذ طةوا اتبة م الت  ةراع 

 ةةةبا  حاا ةةةا كمةةةا قاةةةل إ كةةةر  ةةةل السةةةبر تمببيلةةة  ا سةةةاا هلةةةا ا
 :الر ا ا يف هذا الكتاب

طةةةة م يف  بةةةةذع تتةةةةذكر  اةةةةه  م ةةةةا   هةةةةا ط هةةةةا اأ ةةةةا 
الباةيع   تسةةتعا  كطمةةاع فا ةا  ةةل الةة ااا   كاة  تسةةخب   كثةةخبا 
مةةا كااةةت تتأمةةل جاياةةاع احملةةل مةةل السةةا اع الثر ةةاع ا اابةةاع   

تره كر مر    ةطمت هةذ  انةر   اسة ها : تتسااا اشت  بباث
هةةذ  انبا مةة  الع ا ةة  لطشةةعير ! .. حةة  يعةةل  طةةى  هةةذا انةةاا؟
ي  فطر تع  تثق اال اد    تطةتم  هلةر االذار    رثت ا مرار    قس
 ال اهلل  راة هلةةا (   تسةةتت ر اعةة  ذلةةك)ا  ةةذار   كثةةخبا مةةا ت كةةر 

السةةبي    لةةي  اةةه  راة  ةةخب ذلةةك لطب ةةا ثر ةة      اةةل  فةةا   اا ةةا 
   ...اضع    يام

                                                           
   -  . ، ص... ماراع وا ا  يا ،   
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 عبد ابه (ج 
 (Represi)الكبت  -2

كااةا  عمةو .   راةه بةا فعطةه مة  حةاحت  اةه بلاةئشعر  ب
  حا مةةا تةةةذكر  ةةل راةةةه شةةةعر . المةةر   اامةةةا معةةةا الطةةيا    شةةةراا

 كةةاال   ةة م  ال يف اناضةةا قالةةه .  بةة   االشةةا  يف ااط ةةه نةةا فعطةةه
 بةةةة  راةةةةه   كةةةةاال متأ ةةةة  اةةةة ا لسةةةةبر هةةةةذ ال ةةةةاد لةةةةه الشةةةةا   

  اات ى  ب   هذ  الشةا  اا ةتماد إس كطمةاع حةاحت   . انشكط 
 :اا  ب   لهق. ح   لمهل قطبه   اسا با ا مه مل قبل اام اه

را ا كبخب        ر   حبابا   خب كةوم .. امس   ا حبار
فاةةه اةةاد كثةةخب  تعةةطى   تعةةيم لكةةل .. انشةةا   اجل طةة  يف اطةة كر

إمنةةا اح ةةا  اةةا متأكةة  إال را ةةا .. اتسةةرق   تةةأذه ة ا را ةةا  عةةاقب ر
 ةةا .. اح ةةا اةة  ا حةةر اعةةض..  ةات ر ل ةةا  ا ةةا مةةن  ا ةةا ذا  حةة 

الطاطةةة   اةة  مةةةاوةا   ان ةةةر ض ..  ةةةا اكةة  بةة    حااتةةةك مةةا تبطب
   ..ا ر 

 
 الحاج عزام (د 

 (Sublimasi) التسامى -2
    ةعام يف شةارد  ةطاماال ااشةا  اةه شةا  مطاةياخباحلا  كبخب 

  حيكةةى  اةةه  .ميطةةك  ةةيتا  اةةن    ا ةة  ال ةة    قطاةةل يف كطماتةةه

                                                           
33
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حا مةةا  شةعر الشة ي  لطمةةر    ةخب ج اتةةه  ةاش مسةتباما طةةيا حااتةه 
 . اه ااج  ت   اما طتيتر اع هاالذي  سببه ل

أك  احلةا   ةعام  ال هتةار مشةكطته  ةل الشة ي  اأ ةرها إس ف
 :كما قال الر ا ا كذاسماال  ال  مرااه شا  اعض    قا ه انس   

  ةةةر احلةةةا   ةةةعام بشةةةكط  شةةة يته إس اعةةةض   ةةة قا ه انسةةة   ... 
ى فأكةة  ا لةةه  ال مةةا حيةة   ظةةاهر  طةةا ر  م تطبةةث اعةة  ذلةةك  ال ط ةة

 .إس ا ا 
 "..ةه حو   ر  "-

     ..حكا    به احلا  كامل تاار ا مس تقاا له ضاهكذا 
 

اعةةة   ةةةو  اجلمعةةة    الةةة رد الةةة  ين ا  ةةةبي ا الةةةذي ... 
 بطبةةه الشةةا  السةةماال يف مسةةج  السةةوم ب   ةة  اعةةر، ططةةر احلةةا  
 ةةةةعام اما ةةةةراة اةةةةه   حكةةةةى لةةةةه  ةةةةل مشةةةةكطته فااعةةةة ت الشةةةةا  مث 

 :ا حبماد  قرب لطتضر مت قطاو   قا
 بحاال اهلل  ا حا ،   ناذا  تضةاق ا مةر  طةى ا سةك   قة  ..

  نةاذا ت ةت  البةاب لطشةالاال حة  ! ؟..    اهلل  طاك  ا  بةا
أةةر  ال تععةر ا سةةك كمةا  كرمةةك اهلل، ! .. تبة  يف اللاهة ؟
فتيكةل .. لك الع ا  اأكثر مل امر    طى  ال تعة الب   حل اهلل 
   .د إس احلوا قبل  ال تسب  يف احلرام طى اهلل    ار 

                                                           
 3 . ، صا   انرا    
   -  . ، صا   انرا    
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 رت ةة  االسةةطيا العةةة  ا  كمةةا يف ال ظةةر  ةةل التسةةةامى  عةةىن 
، قةام احلةا   ةعام مببيا ااتما اا   شاعةاا انكبيع إس فعل آبر

الر ةةةق احلكةةةى مشةةةكطته إس اعةةةض   ةةة قا ه   مرااةةةه    تةةةع   كمةةةا 
 .اعاح  مرااه شا  مساال لتج ر  ل ال عل احلرام

، تيكةل احلةا   ةعام  طةى اهلل   جار   ةر   ةعاة يف  ةا ي مل ه ا.. 
الةذي  عمةل ق يااةا )اشر   اط  م  الةر    اة    با ةا ا كة  

  ات بةةةا  طةةةى كةةةل شةةةائ   كةةةاال احلةةةا   ةةةعام كعاةتةةةه يف ( يف ان شةةةا 
 ب  الع باع  اضحا  رحيا   كطمته  اح     ق  تع   مل  عاة 

 9 :ااار  طى الشر   ا تا 
 

 س اد جابر (ه 
 (Proyeksi) ام با  -2

  اماكةةار يف ا سةة ا حا مةةا تت ةةا ا  االكةةذب ةةعاة شةةعر 
اللعةةام مةة  احلةةا   ةةعام   تسةةامر     حا مةةا هةةا معةةه يف ال ةةراش، 
  ةا م تشةعر اشةةائ  ةيه امحتكةاا، تتحاشةةى ال ظةر إس ااةةاض 
اطةة   العجةةيج اجملعةة    شةةعخباع  ةة ر  الببابةة  انتهةةاثر    حطمتاةةه 

 . العتخبت  التامبت
 ةعاة ماكاااعميةاع آلاة  الة فاد  ا تعمطت ،  هلذا انشكط 

  مةةةةةل آلاةةةةة  الةةةةة فاد . ا ةةةةةل العةةةةةراد يف ااط  ةةةةة اتا ةةةةة   ةةةةة رهل
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هةةي  ال  سةةبر ال ةةرة  ام ةةبا   . ة هةةا ام ةةبا اا ةةتعمطت ا  ةةع
إس  ةخب  مةل ال ةاد،   ياة مر   خبما يف ا سه مل  ايب     اع 

ت ةةا مةة  احلةةا   ةةعام    ةةعاة الةةمت تكةةر  حاةةا  ج ا .   تعةة  ا هبةةر
 . ت  ى  ال ير احلا    ت لل اه

تسةةلا   ا ةةه البةةاةر البا ةةى يف تطةةك الطحظةة    تكرهةةه 
مةل  ةةمار قطب ةةا لك  ةا تعةةية فتب ةة  ا سة ا اةةأال كةةل مةا ت عطةةه مةةل 

 ... ال معطح  تامر   مستببط 
  هةةةا ا ال تطجةةةأ إس حاطةةة  تعطمت ةةةا اةةةالتع ع  للفةةة  احلةةةر  

اأظافرهةا   تظةاهرع ابطةيل الةذر   ش بت   براشةت ظ ةر  :   ه
  احتضةة ت اسةة   ان  ةةةك    لبةةت ار  ةة ا  طةةةى  ةة ر    كةةةأال 
الطةذ  قة  بة ر ا     تطبةث  ال فتحةت  ا ا ةا    بةذع تببطةه يف 
ذق ةةةه   رقبتةةةه   متسةةة  اأ ةةةااع ا  طةةةى  ةةة ر  مث  سةةةت اعةةةيع 

 2 ..اا ر
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