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 الباب الخامس
 الخاتمة

 االستنباط -أ 
يف رواية  "صراع الداخلى ألبطال الرواية ال"تستنبط الباحثة كل بياهنا من 

 :كما يلي" لعالء األسواين" عمارات يعقوبيان
" عمارات يعقوبيان" في رواية صراع الداخلى ألبطال الروايةال أجناس (أ 

 لعالء األسواني
 طه شاذيل -1

خليبته ألنه  يف نفس طه حجاماإل –ام قدو يقع الصراع اإل
اإلحجام هو صراع  –صراع اإلقدام  و. مل يلتحق يف كلية الشرطة

الذي يقع إذا هناك دافعني متعارضني أحدمها يدفعنا ألن نعمل 
فمثال قد يرغب .شيئ معني، بينما يدفعنا اآلخر إىل جتنب عمله

الشخص يف مشاهدة عرض يف شائق و لكنه يعرف أن تكاليفه 
 .باهظة

 بثينة السيد -2
اإلحجام،  –و يقع الصراع يف باطن بثينة بصراع اإلقدام 

 .إلحساس األثيم يف نفسها أن تبيع جسدها باملال ألستاذ طالل
 احلاج عزام  -3

و يقع الصراع اإلقدام اإلحجام يف نفس احلاج لشعور 
 .رغبته للمرأة قري زوجته حينما يشعر األسيف يف باطنه مبا فعله

 هعبد رب -4
ه اإلحجام يف نفس عبد رب – صراع اإلقدامو يقع 

متعارضني يف نفسه، بينما إحساس األسيف يف نفسه  لدافعني
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ليكون اللواط مع حامت و للذة يف نفسه ليكون اللواط و تناول 
 .الفرش منه

 سعاد جابر -5
اإلحجام يف نفس سعاد جابر  –و يقع صراع اإلحجام 

ر ابنها و إحساس لدافعني مّرين يف نفسها، بينما رغبتها لتام
 .الكريه يف نفسها للحاج عزام الذي ينهىها للتقاء بابنها تامر

 
عمارات "شكل تغلب الصراع الداخلى ألبطال الرواية في رواية  (ب 

 لعالء األسواني" يعقوبيان
 التسامى -1

هو آلية دفاعية يلجأ إليها اإلنسان عندما تضيق عليه  و
و هنا فعل طه . األمور و يزداد التوتر بأعلى درجات الشدة

شاذيل و بثينة السيد و احلاج عزام هذه اآللة الدفاع لتغلب 
شعورهم كما كان حياكو مشكالهتم إىل أشخاص الذين يسمعون 

 . إليهم و ينصحون ملا عرفتهم
 الكظم -2

املشاعر أو الرغبات غري املقبولة هو اإلجياد املقصود ب
اآللية الدفاعية ليكظم  كما كان فعل طه هبذه  .اجتماعيا

إحساسه لنظر حمبوبته ترتدى الفستان الذي يربز صدرها املكنز 
 .يف املعمل

 اخليال -3
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و هي إدراك خاطئ ملثري حسى غري موجود يف الواقع 
كان يفعل طه هبذه اآللية الدفاعية لغلب إحساسه بعد . اخلارجي

 .ما يسقط يف اإلمتحان كلية الشرطة
 التربير -4

الفرد تربيرات مقبولة اجتماعيا و نفسيا و هو أن يقدم 
و . غري مقبولة أو مزعجة( أو مشاعر أو أحداث)لتصرفات 

فعلت بثينة هبذه اآللة لتصويب مشكالته للحاجة إىل النقود و 
 .صاحب العمل الذي يعاملها بالشر

 اإلسقاط -5
هو أن يسبب الفرد ما يف نفسه من عيوب و صفات و 

و سعاد اليت  .اس، و يتصفها هبمإىل غريه من الن غوبةمر  غري
تكره حياة زوجتها مع احلاج عزام تدعى أن حتب احلاج و تدلل 

قامت سعاد باإلسقاط إلحساسه الذي مل يرضى باحلاج . به
 .عزام زوجه

 الكبت -6
و هو آلية الدفاعية األنا الذي يقع يف الالشعورية حينما 

 و هكذا ما فعله عبد ربه. يكبت الشخص شعوره بال وعي
 .لتغلب شعوره بنائم مع حامت الرشيد

 ةاالقتراح -ب 
صراع الداخلى ألبطال الرواية "قد أمتت الباحثة هذا البحث باملوضوع 

ترجو الباحثة . بعون اهلل و توفيقه" لعالء األسواين" عمارات يعقوبيان"يف رواية 
ى يف لتستطيع أن تساعد الطالب قسم اللغة العربية و أدهبا ملعرفة الصراع الداخل

و مل يكن هذا البحث شامال، و هو ال خيلو عن األخطاء و النقائص . هذه الرواية
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فرتجو . سواء كانت من ناحية البيان و الشرح و الكتابة و النظرية و صياغ الكلمة
من القراء املخلصني أن يصوبوا ما يف هذا البحث من اخلطيئات و النقد املفيد 

احلمد هلل رب "ل الباحثة و تقو . إىل الكمالالتقدم يف األيام اآلتية للوصول 
 ".العاملني


