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ABSTRAKSI  
Skripsi yang berjudul “Kepribadian Tokoh Aku Dalam 

Cerpen “Shurakh al-Qubur” Karya Kahlil Gibran Kajian Psikologi 
Humanistik Abraham Maslow” ini, mengkaji peristiwa-peristiwa 
yang mempengaruhi kepribadian tokoh Aku menurut teori hierarki 
kebutuhan manusia oleh Abraham Maslow. Alasan peneliti 
mengkaji cerpen ini dikarenakan adanya beberapa konflik sosial 
dalam penegakan hukum yang dilakukan pihak kerajaan sehingga 
menjadikan diri Aku sebagai seseorang yang mandiri dalam 
mengungkap kebohongan pihak kerajaan dan kreatif dalam 
memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Selanjutnya, 
masalah mendasar yang ingin dijawab oleh peneliti dalam skripsi 
ini, yaitu bagaimana bentuk kepribadian dan karakteristik tokoh 
Aku dalam cerpen tersebut.  

Jenis penelitian ini merupakan penilitian kualitatif dengan 
metode deskriptif analisis berdasar pada teori psikologi humanistik 
Abraham Maslow yang membahas tentang kebutuhan bertingkat. 
Teknik catat dilakukan dengan teknik library research (kajian 
kepustakaan), diawali dengan membahas dan memahami isi serta 
tema cerita. Kemudian melakukan pendataan peristiwa-peristiwa 
psikologis, menganalisis, serta mengklasifikasikannya ke dalam 
lima kebutuhan bertingkat. 

Dengan teori tersebut, peneliti mengungkap kesewenangan 
pihak kerajaan dalam menegakkan hukum sehingga membentuk 
kepribadian tokoh Aku. Pertama, cerdas meliputi pemikir kritis dan 
ilmiah, berintuisi kuat dalam melawan kebudayaan yang sudah ada. 
Kedua, pemberontak meliputi teguh pendirian dalam hidupnya. 
Sedangkan dalam proses pemenuhan kebutuhan, tokoh Aku telah 
beradaptasi dengan lingkungan dan mengembangkan potensi, 
meskipun tidak sepenuhnya terpenuhi. Lima hierarki kebutuhan 
tersebut yaitu; kebutuhan psikologis (menghirup nafas dengan lega), 
rasa aman (menyampaikan gejolak hati), rasa cinta dan saling 
memiliki (terhanyut dalam suasana duka), kebutuhan harga diri dan 
penghargaan (mempertanyakan dan berhasil mendapat jawaban), 
aktualisasi diri (peka terhadap rangsangan dan berhasil mengungkap 
persoalan sosial yang menjerat tokoh Aku).  

Kata Kunci: Kahlil Gibran, Surakh al-Qubur, Psikologi 
Humanistik, Abraham Maslow. 
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 تجريد
 

" في القصة القصيرة "صراخ القبور أنا "شخصية إن هذا البحث الذي عنوانه 
" يبحث لوألبراهام ماس تحليلية سيكولوجية إنسانيةلجبران خليل جبران، دراسة في 

سانية اإلن االحتياجاتعن األحداث التي أثرت على شخصية "أنا"بناء على نظرية 
الصراعات . وكانت حجة للباحث أن يبحث هذه القصة لكون براهام ماسلوأل

ذي قام به المملكة  حتى يجعل شخصية "أنا" مستقال الفي عمل الحكم االجتماعية 
 تالإذن، هناك مشكومبتكرا في أن يسد احتياجاته.  في كشف األكاذيب للمملكة

أنا" "اشكل شخصية ة يريد الباحث أن يجيبها في هذا البحث وهي كيف أساسي
 وخصائصه.

ستند إلى ت ةوصفي يةبحث نوعي مع طريقة تحليل هوالبحث  هذا نوعوأما 
ي تبحث عن االحتياجات الهرمية. وأما تقنية التدوين الت م ماسلوابراهأل ةنظرية إنساني

)الدراسة األدبية(، ابتداء بأن تبحث   library researchاستعملها الباحث 
جية الباحث بتعداد األحداث السيكولو م و قيثم   .عهو تفهم عن  معنى القصة وموضو 

 و تحليله وتصنيفه إلى خمس احتياجات هرمية.
يكشف الباحث ظلم المملكة في أن تعمل الحكم  باستخدام هذه النظرية

"أنا". أوال، هو ذكي يقع في المفكر الناقد وحدس قوي  حتى يشكل شخصيات
وة اإلرادة على أفضل هذفه. وكانت والموقف العلمي. ثانيا، هو متمرد يقع في ق

شخصية "أنا" في طريقة سد اإلحتياجات يعمل تكييفا بالبيئة وتطور القوة على الرغم 
ن أاالحتياجات النفسية )االحتياجات الهرمية  هي  وأما.من أنه لم يتحقق كامال

تتنفس الصعداء(، والشعور باألمان )القدرة على الغمغمة في نقل حرقة(، والشعور 
بالحب المتبادل امتالك )االنجراف في جو من الحزن( واحتياجات تقدير الذات 
وتقديرها )طرح األسئلة والحصول على اإلجابات بنجاح( وتحقيق الذات )حساس 

 للمنبهات والكشف عن المشكالت االجتماعية بنجاح التي تكتنف شخصيتى(. 
ية، السيكولوجية اإلنسان،  علم صراخ القبوركلمات البحث: خليل جبرات، 

 أبراهام ماسلو.
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 كلمة شكر وتقدير
 بسم الله الرحمن الرحيم

 
الحمد لله رب العالمين زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسق أسرار أحبائه 
شرابا لذيذ المذاق. وأشهد أن ال إله إال الله، إله عز من اعتز به فال يضام، وزل من 

من خلقه  وصفيهتكبر عن أمره ولق االثام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، 
 .وحبيبه، خاتم أنبيائه، وسيد أصفيائه

أريد أن أغتنم هذه الفرصة النفسية ألن أعبر عما خطر يبالي من الشكر 
والتقدير على كل جوانب واألطراف لعدم إمكاني أن أتم هذا البحث بدون 

 :مساهماتهم من إرشاد، وتشجيع، واقتراح، ومصاحبة. وهم
صطفى كرئيس لقسم اللغة العربية وأدبها بكلية المكرم الدكتور اندوس م .1

محمد حنيف أنواري الماجيستير ككاتب الدكتور االداب والعلوم الثقافية والمكرم 
 .له

د للباحث ق مشرفالالفاضل الدكتور اندوس مستاري الماجيستير ك .2
 زودني بإرشاداته واقراحاته وتشجيعاته خالل كتابة هذا البحث.

سور سوغيغ سوغييونو كمشرفي أكاديمي الذي قد شرفت الفاضل البروفي .3
 .طول الدراسة في كلية االداب والعلوم الثقافية

جميع المدرسين والمدرسات في كلية االداب والعلوم الثقافية خاصة في  .4
قسم اللغة العربية وأدبها الذين قد عالموا العلوم والمعارف المتنوعة جزاكم الله أحسن 

 .الجزاء
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ل رة قد بذالدين الكريمين : أبي محمود عبد الهادي وأمي عيني أمالوا .5
وكل ما أفتقر من مال وعناية. أرجو الله الرحمن  وتهذيب نفسيجهودهما في تربية 

 .الرحيم أن يغفر ذنوبهما ويرحمهما كما ربياني صغيرا
ل ومحمد األلباب ومحمد أليف رسا ىأخي الكبير المحبب محمد أول .6
 .في كل خير ونجاح ولي الله لكمأزكى تنزيل 
ة يسونان كاليجاكا اإلسالمية الحكومأصدقائي بجامعة حميع  .7

جوكجاكرتا خاصة في قسم اللغة العربية وأدبها، شكرا كثيرا وأرجوا الله أن يجزيكم 
 .أحسن الجزاء

 كيم، هادي عرفت،حثم إلى أصدقائي في العمل اإلجتماعي : عزيز ال .8
ب، و محمد أولى النهى، نور ويدي سبدا فامبودي، وأي مغني لبيجفري أرتى غونا، 

اخر. وثم أصدقائي في المعهد هداية الله اإلسالمي. شكرا كثيرا أن يجزيكم  من
 .أحسن الجزاء

وأخيرا أرجوا أن يكون هذا البحث وراثة مني لجميع القراء األعزاء، وأنتظر  
 لم بالصواب.األيام القاادمة. والله أعكل االنقياد والتنبيه ألجل تصويبه وتصحيحه في 
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 الباب األول
 مقدمة
 

 أ. خلفية البحث
ىذا البحث نوع من أنواع البحوث الذم يستخدـ النظرية  

النفسية اإلنسانية ألبراىاـ ماسلو. كفيو سَتكز الباحث على جتاه 
الشخصية اإلنسانية ألبراىاـ ماسلو استنادنا إىل التسلسل اعترمي 

تأثَت الصراع لبلحتياجات اإلنسانية. فاظتوضوع الذم أعينو ىو 
االجتماعي الذم لو تأثَت كبَت على شخصيتهم، ْتيث دينعهم من 
الكفاءة  ككصوعتم إىل مراحل االحتياجات األساسية. كىذا اظتبحوث 
عن علم نفس الشخصية، الذم يًتكز على الشخصية الرئيسية الواردة 

 يف القصة اليت كتبها خليل جرباف حتت اظتوضوع "صراخ القبور".
رباف ؛ كاتب لبناين. سافر إىل أمريكا  للدراسة يف خليل ج 

السنو إحدم عشرة سنة، مث إيل فرنسا، كبعد أف أمت دراستو رجع إىل 
لبناف كتعجب العامل كلها من مؤلفاتو السحرية العديدة كاظتتنوعة، ك 
منها قصة قصَتة بعنواف " صراخ القبور" كمل يكن خليل تظهر شهرتو 

 1إال بعد كفاتو.
                                                           

1
 Joseph Peter Ghougassian, Sayap-sayap Pemikiran Khalil Gibran 

diterjemhahkan oleh Ahmad Baidhawi (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 0222), h.55. 
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ذه القصة "صراخ القبور" قص خليل جرباف عن حقيقة يف ى 
كأما القاضي يقـو غتتمع صغَت عندما يواجهوف اضتكومة كقوانينها. 

. كليست ىناؾ حاجة لنا أف نغمض العيوف ألف بعمل اضتكم ظلما
ىذه اضتقيقة طبعا موجودة كظاىرة جدا. كىم فعلوا األكاذيب 

موا شعبهم كسكاهنم الذين كاألمور اليت ليس فيها أمانة خالصة. أظل
اعتادكا على الظلم كالقوانُت القاسطُت، كالشعب دائما يصطرخوف 
علي طلب العدالة كالقسط. كمهما ذلك ثبتوا يفضلوف زتاية األكلياء 

 الفاجرين من الشعب اظتظلومُت الذين عاشوا يف فقر.
ك من تلك الظلمة كالسيطرية للرئيس اليت كقعت خبلؿ دكلتو  
بعمل اضتكم ظلما ظتن  يُزعموا أف يرتكبوا على جردية. فإنو  أف يقـو 

ما جعل شخصية "أنا" شخصية حساسة، ْتيث حيس القلق من 
شأنو أف يزعج االحتياجات األساسية لدم أحد. ألف حقيقة السليب 
عن حس األمن كاضتماية الضعيفة تبُت أنو قوم. فمراحل النمو 

كارتكب األخطاء، كبذؿ  تتطلب من االستعداد كاستفادة الفرص،
جهده ّترب العادات بشكل مستمر. قاؿ ماسلو: "ديكن للناس 
االختيار" ، أك دعم األمن أك التقدـ ؿتو النمو. كجيب أف يكوف 

 2النمو دائمنا خيارنا ؛ كأما اطتوؼ جيب دائما التغلب عليو ".

                                                           
2
  Frank. G. Goble, Madzhab Ketiga Psikologi Abraham Maslow 

(Yogyakarta: Kanisius, 5891), h. 525. 
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فظهور اضتس أك إرادة  اظتعرفة األكثر من اضتاجات لدم  
يف قصة "صراخ القبور" قد جعلو شخصنا مدققا  شخصية "أنا"

كمتمردنا، كجعلو شخصنا ذكينا. يف حلوؿ اظتشاكل اظتوجودة، كيف النقد 
كالنكت حوؿ اضتكومة كالقوانُت الفاجرة الظاظتة فعلها الرئيس 
كزعمائو، خاصة يف كشف حقيقة األمور خبلؿ أجوبة أسئلة أسر 

كجود إرادة معرفة األمور اجملرمُت. ألف من عبلمة العقل السليم 
اظتتنوعة كالكثَتة. كىذا األمرأيضا مرضية بالذات لدم كثَت من 

 3الناس.
كتبدكأيضا عن تقلبات كثَتة لدم الشخصية الرئيسية فيها،  

كيتضح ذلك من دىشة شخصييت بعد رؤية عملية احملكمة اليت يقـو 
و يتخيل أكثر هبا منفذم القانوف إيل مرتكيب اصتردية. كىذا األمر جيعل

كمتزايدا  عن األشياء السيئة اليت أخفأكاىا كراءىا. كىذه من أمثلة 
 موقف شخصية "أنا" اليت تصف ىف القصة :

"جرل كل ذلك كانا كاقف ىناؾ ك قوؼ اظترأة أماـ 
االشباح السائرة  مفكرا بالشرائع اليت كضعها البشر 
للبشر، متأمبل مبا حيسبو الناس عدال، متعمقا بأسرار 
اضتياة باحثا عن معٌت الكياف. حىت إذا ما تضعضعت 
أفكارم مثلما تتوارل خطوط الشفق بالضباب 

                                                           
3
  Frank. G. Goble, Madzhab Ketiga Psikologi Abraham Maslow…, h. 11-

19. 
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ذايت األعشاب دتتص  خرجت من ذاؾ اظتكاف قائبل ل
 4عناصر الًتاب."

أشار االقتباس أعبله على تقلبات حياتو. ألنو شعر باالنزعاج  
كالتهديد بشكل متزايد على احتياجاتو األساسية كإنساف، أم اضتاجة 
إىل األمن كالسبلـ كاضتماية كالراحة غَت مستقرة ، بل شعربالتهديد. 

إف  ؿ إىل اظترحلة التالية.فإف استمر على ذلك، ال يقدره على الوصو 
االحتياجة إىل القانوف كالسبلـ كالنظاـ جزء من األمن. ألهنا ختتلف 
دتاما عن االحتياجة الفسيولوجية من حيث استحالة اضتاجة إىل 

 5األمن ليتم ملؤىا.
ك بناءن على ذلك، فإف إحدل النظريات اظتناسبة لتحديد  

النفسية اإلنسانية  شخصية الرئيسية يف تلك القصة ىي النظرية
ألبراىاـ ماسلو، كىي تدكر حوؿ التسلسل اعترمي لبلحتياجات 

اإلنسانية. كىذا جيعلٍت أعتٍت بالبحث عن اصتانب من نفسيتو.  
 كأفصلو كما يلي :

أكالن، ليستفيد القارئ كيفية حتديده اظتواقف. ثانيان، الكشف  
قرارات رغم عن أكاذيبهم كقاسطهم كظلمهم يف تطبيق القوانُت كال

أهنم ادعوا علي اسم العدالة، من حيث مت العثور على اضتقيقة خبلؿ 
                                                           

 .49(، ص. 1998، )القاىرة: دار العرب، األركاح اظتتمردةجَتاف خليل جرباف، 4
5
  Feist. Jest. Greogory J, Teori Kepribadian Edisi 1, Buku 5, (Jakarta: 

Penerbit Salmeba Humanika, 0252), h. 010. 
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مبلحظتو كمراقبتو. ثالثنا، لنفهم الشخصية الواردة يف القصة. ك 
افًتض ماسلو علي أف البشر ؼتلوؽ جيد كطيب، حيث ديكن 

 6اإلدراؾ يف حتقيق ذاتيو ليحصل علي جوىرتو.
"أنا" مبنية على العلم، أال ذكر اظتؤلف يف قصتو، أف شخصية 

كىي علم النفس. كفقنا مبا عندم، فإف الرسم الذم يستخدمو اظتؤلف 
يف القصة ىو ذترة من الشخصية اليت يسيطر على ػتتويات القصة مع 
تغيَتات النفس يف شخصيتو بسبب الصراع االجتماعي الذم صدمو، 

ئيس ىي اصتانب النفسي. يعٍت عن القوانُت كالقرارات من الر 
االستبدادم، كلديو سيطرة كاملة يف إجرائء كتطبيق القوانُت 

 كالقرارات.
 

 تحديد البحثب. 
 أذكرىا على النحو التايل :

. كيف كصفية شخصية "أنا"  يف القصة القصَتة "صراخ القبور" 1
ألبراىم  طتليل جرباف على التسلسل اعترمي لبلحتياجات اإلنسانية 

 ؟ماسلو
رئيسية "أنا" يف القصة القصَتة "صراخ القبور" . ما الوصف من 2

 لنظرية ىرمية احتياجات اإلنسانية ألبراىم ماسلو؟
                                                           

6
  Albertine Minderop, Psikologi Sastra Karya Satra, Metode, Teori, dan 

Contoh Kasus, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 0252), h. 49. 
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 غراض البحثج. أ
 

 البحث غراض. أ1 
أ. أشرح عن الشخصية الرئيسية يف القصة القصَتة "صراخ القبور" 

 صتَتاف خليل جرباف.
ب. أشرح العوامل اظتختلفة اليت تؤثر على الشخصية "أنا" 

 سيكولوجية حىت تتغَت شخصيتو للنظرية اإلنسانية ألبراىاـ ماسلو.
ج. أشرح الطرؽ كاظتراحل اظتختلفة اليت انستعملت يف مواجهة 

 اظتشكبلت االجتماعية.
 

 . فوائد البحث2 
أ. اظتزيد من معلومات أدبية خبلؿ القصة اليت كتبو خليل جرباف  

النفسية من حيث  كاألمر اظتادم باستخداـ نظرية أبراىاـ ماسلو
 األمر الرشتي الرئيسي لو.

ب. اظتزيد من اظتعلومات خبلؿ الدراسات األدبية اليت تركز على 
 منظور علم النفس.

ج. توفَت اظتعرفة يف حتليل سيكولوجية الشخصية يف  تلك القصة، 
 خاصة يف النظرية النفسية اإلنسانية ألبراىاـ ماسلو.
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 د. التحقيق المكتبي
على عمليات البحث اليت دتت، كجد الباحث كثَتا من بناءن  

 البحوث اظتتعلقة مبوضوعة البحث، فيما يلي :
البحث األكؿ بعنواف الشخصية كالتحقيق الذايت لنورة يف  

القصة القصَتة "ليلىة الزفاؼ" تأليف ؾتيب الكيبلين دراسة 
 سيكولوجية إنسانية ألبراىاـ ماسلو بقلػم فاضل رفقي عدريل كلية
اللغة العربية كآداهبا يف جامعة سوناف كاليجاغا اضتكومية يوجياكارتا 

. تتناكؿ ىذا البحث  األحداث اليت تؤثر على 2918عاـ 
سيكولوجية الشخصية الرئيسية يف القصة القصَتة "ليلية الزفاؼ" مع 
عملية تلبية احتياجاهتم على أساس نظرية االحتياجات اظتتعددة 

كيف ىذا البحث، كشف فاضل رفقي  7ماسلو.اظتستويات ألبراىاـ 
عدريل عن بعض اظتشكبلت اظتوجودة فيها كىي بالتحديد يف شكل 
ضغوط كهتديدات من الزكج الظامل كالبيئة حولو، ْتيث ال تتمكن 

 النورة من تلبية رتيع ىذه االحتياجات األساسية بشكل مثايل.
 كالبحث الثاين حملمد فاركقي عبد الرشيد طاؿ جامعة 

بعنواف "النكد  2917اإلسبلمية سوناف كايل جاغا اضتكومية عاـ 

                                                           
فاضل رفقي أدريل، الشخصية كالذاتية للشخصية "نورة" يف قصة قصَتة ليلة الزفاؼ  7

لنجيب الكيبلين، )دراسة حتليلية سيكولوجية أبرىم ماسلو(، ْتث، )جوكجاكرتا: جامعة سوناف  
 .(2918كاليجاكا اإلسبلمية اضتكومية 
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اإلجتماعي يف القصة القصَتة صرخة من القرب" طتليل جرباف 
)الدراسو التحليلية اإلجبارية األدبية ألّلن سوينجوكد(. كفيو يستخدـ 
الباحث دراسة علم االجتماع األديب آالف سوينجوكد، كرأم األدب 

كخبلؿ ْتثو استفاد الباحث علي ما يلي،  ىو كثيقة اجتماعية.
األكؿ، عن معنوية القصة القصَتة اليت حتتوم على القوانُت كالقرارات 

 من قبل الرئيسي االستبدادم الظامل كتطبيقها حوؿ اجملرميُت.
الثاين، انتقاد الرئيس االستبدادم يف اختاذ القرارات. الثالث،  

يت حتكي عن اإلمرباطورية النقد االجتماعي يف القصة القصَتة ال
 8العثمانية أثناء قيادة السلطاف عبد اضتميد الثاين.

فعلي ىذا، فإين مل أجد البحث مثلو قط يف القصة القصَتة  
"صراخ القبور" باستخداـ النظرية النفسية ألبراىاـ ماسلو. لذلك 
سأقـو بإجراء البحث حوؿ القصة القصَتة باستخداـ نظريتو لتحليل 

شخصية خليل كإجياد العوامل اليت أثرت على تغيَت كصفية كصفية 
 كسيكولوجية الشخصية الرئيسية.

  

                                                           
جتماع يف القصة القصَتة صراخ القبور صترباف خليل ػتمد فركؽ عبد الرشيد، النقد اإل8

جرباف )دراسة ؿتليلية إجتماعية أدبية ألالف سوينجوكد(، ْتث )جوكجاكرتا: جامعة سوناف  
 .(2917كاليجاكا اإلسبلمية اطتكومية، 
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 هـ. اإلطار النظري
رأل أبراىاـ ماسلو بأف البشر ىو كائن مشويل كلديهم  

احتياجات أكثر من ستسة مستويات، منها االحتياجات 
تمٍت السيكولوجية للجسم، األمن كاالستقرار، كالبيئة االجتماعية، كال

ككفقنا ظتا قالو ماسلو، فإف للناس قدرة على  9كاألمل، كحتقيق ذاتيتو.
أف يكونوا مبدعُت كعفويُت كمنتبهُت لآلخرين كمليئُت بالفضوؿ 
كالقدرة على التطوركالقدرة على اضتب كاحملبة، فجميع ىذه  السمات 

 19اظتذكورة متصفة علي الذين حيققوف أنفسهم كجواىرىم.
كنظرياتو اليتجرد علي رفضتو لعمل فركيد  إف أعماؿ ماسلو 

أك كاتسوف كغَته من علماء السلوؾ، بل ػتاكلة لفحص اصتوانب 
اظتفيدة كاعتادفة ، اليت ديكن تطبيقها على اإلنسانية يف كل من علم 

 11النفس، مث يبدأ من ىناؾ.
كاف ماسلو يعًتض كثَتا على مواقف فركيد الذم ركز على  

لذين يعانوف من التهاب األعصاب التحقيق مع األشخاص ا
كاالضطرابات النفسية، كعن افًتاض فركيد أف رتيع أشكاؿ السلوؾ 

                                                           
9
  Abraham Maslow, Psikologi Sains, (Bandung: Teraju Mizani, 0224), h. 

Viii. 
52

 Frank. G. Goble, Madzhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham 

Maslow, (Yogyakarta: Kanisius, 5891), h. 86. 
55

 Frank. G. Goble, Madzhab Ketiga,… h. 33. 
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النبيل ىي نتائج التعلم، كليس شيئنا طبيعينا للبشر. كلكن ماسلو يثق 
 12بأف الناس لن يفهموا اظترض العقلي قبل أف يفهموا الصحة العقلية.

متميزة، لكنها إلف لدراسة اظتصابُت بأمراض عقلية قيمة  
ليست كافية. ك أف لدراسة اضتيوانات قيمة أخر، كلكن أيضا ليست  
كافية. يف حُت أف دراسة الشخص العادم لن حتل اظتشكلة ْتد 
ذاهتا. كلفهم أعراض اظترض العقلي ؿتتاج إىل فهم الصحة العقلية  
ككل. كأكد ماسلوعلى إدخاؿ ىذا اجملاؿ اصتديد اظتهم من اظتعرفة يف 

قد انغرؽ ماسلو يف فكرتو بأف الناس ك لنفس كالطب النفسي. علم ا
سوؼ يقدركف على تعلم الكثَت عن البشر كقدراهتم اظتختلفة من 
خبلؿ دراسة األشخاص الذين يتمتعوف بصحة جيدة كناضجة 
بشكل غَت عادم، كىي غتموعة من البشر الذين يسميهم ماسلو بػ 

 13)"الطرؼ اظتتزايد"(.
ن ماسلوا ىو دراسة فحص مقدار كاعتدؼ اظتتميز م 

اإلمكانات اظتتاحة لتحقيق التنمية لدم البشرية الكاملة. كقد اعتقد 
أف ظتعرفة صحة علم النفس أحد، كنوعيتها ىي من قبل الشخص 
الذم يصح صحة تامة كمثالية. ككاف ينتقد كثَتا علي فركيد كغَته 

ن خبلؿ من منظرم الشخصية الذين حاكلوا معرفتها كفهمها فقط م

                                                           
50

 Frank. G. Goble, Madzhab Ketiga,… h. 34. 
53

 Frank. G. Goble, Madzhab Ketiga, h. 42-45. 
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غَت صحتهم ككوهنم بشرية، لذلك لن نرل سول اصتانب اظتريض من  
 14كوهنم بشرية حسبها، بل ألناس يف حالة األسوأ كغَتىا.

كلقد علم ماسلو بأف األفراد يف اجملتمع الذين حيققوف حتقيق  
يف اظتائة(، كلكنو ال يزاؿ  1الذات قليلة جدا )كقاؿ يف أهنا أقل من 

ماؿ زيادة عدد األشخاص الذين يصلوف إىل ىذه متفائبلن بشأف احت
اإلنسانية اظتثالية بالكامل. مث يف ىذه النظرة اإلنسانية، للبشر أكثر 
إمكانات ؽتا حيققوف فيو. كقاؿ إذا استطعنا الوصوؿ إيل أقصي اضتد، 
فيمكن للبشر حتقيق حالة الوجود اظتثالية اليت جيدىا الناس يف حتقيق 

 15ذاتيتهم.
التسلسل اعترمي لبلحتياجات الذم يعربه ماسلوا  إف مفهـو 

يعٍت عن الوفاء باالحتياجات يف اظتستويات اظتنخفضة أكالن قبل ما 
يليها ليتمٍت علي ارتقاء أعبلىا يعٍت االحتياجات يف اظتستول بعدىا. 
إف للبشر دفاع كحفز على نفس االحتياجات األساسية الكثَتة اليت 

كال تتغيَت، كاظتستمدة من اظتصادر اصتينية ىي نفسها صتميع األنواع، 
كعرب ماسلو بأهنا موافقة على القوة اليت ىي أكرب من  16أك الغريزية.

 الكل:
 

                                                           
54

 Duane Schultz, Psikologi Pertumbuhan, Model-model Kepribadian 

(terjemahan), h. 99. 
55

 Duane Schultz, Psikologi Pertumbuhan, Model-model Kepribadian 

(terjemahan), h. 98. 
56

 Frank. G. Goble, Madzhab Ketiga…, h. 12. 
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 . االحتياجات الفسيولوجية1 
ىذه من االحتياجات اإلنسانية األساسية مثل الطعاـ 
كاظتبلبس كاألكسجُت كغَتىا. كاالحتياجات الفسيولوجية ىي 

اليت قد تستخدـ بداية لدكافعهم أك ما شتيت بالدافع االحتياجات 
كاالحتياجات الفسيولوجية ىي االحتياجات الوحيدة  17الفسيولوجي.

اليت البد كفائها دائما ألهنا أساسية. كىذه االحتياجة رغم قد مت 
كفائها لكن سوؼ تظهر يف اظترة التالية أك كانت تسلسل ال هناية عتا، 

ف أكل طعاما سوؼ يشعر باصتوع يف اظترة علي سبيل اظتثاؿ بعد أ
 18اظتقبلة.

كيعتقد ماسلو أف طواؿ حيات البشرىم يتوقوف دائمنا لشيء 
ما. ألنو حيواف شريرة كنادران ما يصل إىل مستول الرضا كالكماؿ،  
أما لؤلشياء احملدكدة فهي استثنائية. ْتيث لو حصل علي كفائها، 

 19تظهر رغبة أخرل بدالن من ذلك.
  

                                                           
51

Abraham, Maslow, Motivasi dan Kepribadian, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya Offset, 5883), h 34. 
59

 Feist. Jest. Greogory J, Teori Kepribadian Edisi 1, Buku 5, (Jakarta: 

Penerbit Salmeba Humanika, 0252), h. 010. 
58

 Abraham, Maslow, Motivasi dan Kepribadian, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya Offset, 5883), h. 10. 
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 احتياجات األمن واالستقرار .2
فبعد االحتياجات األساسية، أال كىي الفسيولوجية ، استمر 
ماسلو باحتياجات األمن كاالستقرار. ألف عتذه االحتياجات عادة 
لدل البالغُت العاديُت كاألصحاء، كأفضل طريقة لفهمها ىي مراقبة 

ل حيب األطفاؿ أك البالغُت الذين يعانوف من اضطرابات عصبية. فطف
العامل ديكن التنبؤ بو. كحيب االتساؽ كالتجاعيد إىل حد ما. كإذا مل 
يتم العثور على ىذه العناصر، فسوؼ يقلق كيشعر بعدـ األماف. 
فكما اضترية اليت عتا حدكد أفضل من الذم ال حدكد عتا. كعند 
ماسلو بأف اضترية اليت فيها حدكد كاجبة بالضركرة من حيث تعديل 

 29كىكذا. تنمية الطفل
كيتبُت فيها علي أف البالغُت الذين مل يشعركا باألمن 
كاالستقرار أك ىم اظتصابُت بااالضطرابات شبو سلوؾ األطفاؿ الذين 
يعانوف من عدـ األمن. كحيتاج ىذا الشخص إىل اإلفراط يف النظاـ 

كعندما  21كاالستقرار كسيحاكؿ جتنب أشياء غريبة اليت ال تتوقعها.
كصل إىل مستول معُت من األماف كااالستقرار، فسيتم دفعو إيل 

 22احتياجات االنتماء كاحملبة.
 

                                                           
02

 Frank. G. Goble, Madzhab Ketiga…, h. 13. 
05

 Frank. G. Goble, Madzhab Ketiga…, h. 13. 
00

 Albertine Minderop, Psikologi Sastra Karya Sastra, Metode, Teori, dan 

Contoh Kasus, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 0252), h. 092. 
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 . احتياجات االنتماء والمحبة3
إذا مت كفاء االحتياجات الفسيولوجية كاألمن، فستظهر 
االنتماء احتياجات االنتماء كاحملبة. قاؿ ماسلو "إف للشخص رغبة 

خاص آخرين بشكل عاـ، كالشعور مبكاف يف عبلقات احملبة مع أش
يف كسط اجملموعة خاصة، كسيسعى ىذا الشخص لتحقيق 
أىدافو.كدتٍت يف اضتصوؿ على مثل ىذا اظتكاف قبل كل شيء يف 
العامل، كرمبا حىت اآلف ينسى عندما يشعر باصتوع أنو سيسخر من 

 23اضتب كشيء غَت كاقعي أك غَت ضركرم أك غَت مهم".
طوم ىذه االحتياجات إيل اضتاجة إىل اإللقاء كقاؿ أيضا: "ان

كالقبوؿ. كجيب أف نفهم ما ىو اضتب ؛ كجيب أف نكوف قادرين على 
تعليمو، كخلقو، كالتنبؤ بو. ك إف ال فالعداكة كالكراىية كسقك الدماء 

 24أينما كحيثما نكوف فيو.
 . يحتاج إلى التقدير4

احتياجات كظتا تتخلص الثبلثة السالفة، فسيكوف مدفوعنا ب
اظتستول التايل، أم اضتاجة إىل التقدير كاظتنح كاالحًتاـ. ككجد ماسلو 
بأف لكل شخص فئتُت من ىذه، يعٍت : احًتاـ الذات كتقدير 

. كاحًتاـ الذات يشمل اضتاجة إىل الثقة بالنفس، 1اآلخرين. 
. 2كالكفاءة، كاإلتقاف، كالكفاية، كاإلؾتاز، كاالستقبلؿ كاضترية. 

                                                           
03

 Frank. G. Goble, Madzhab Ketiga…, h. 14. 
04

 Frank. G. Goble, Madzhab Ketiga…, h. 16. 
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اآلخرين تشمل اإلؾتاز، كاالعًتاؼ، كالقبوؿ، كاالنتباه،  جوائز من
 25كاظتوقف، كالسمعة الطيبة، كالتقدير.

 
 . تحقيق الذات5

عند ماسلو إف شرح االحتياجات النفسية للنمو، 
كتطويركاستخداـ القدرات، يُطلق عليو بتحقيق الذات، كىو أحد 

ماسلو عتذه اصتوانب اظتهمة يف نظرية الدافع لدل البشر. كما كصف 
اضتاجة بأهنا "الرغبة يف حتقيق الذات بشكل كامل، كأف تصبح أم 
شيء كفقنا لقدرتو". ككجد ماسلو بأف اضتاجة إىل حتقيق الذات تبدك 

 26بعد االنتماء كاحملبة كافيتُت.
فمفهـو حتقيق الذات بدأ من ميل الكائن اضتي إىل النمو من  

االعتماد إىل استقبلؿ كائن بسيط إىل شيء معقد، مث التحوؿ من 
 27شيء ثابت كجامد إىل عملية التغيَت كاضترية.

 
 و. منهج البحث

أصليا،  28الطريقة ىي اطتطوة الذم يربطو الناس باضتقيقة.
)البلتينية( ، يف حُت أف  methodosفإف الطريقة تأيت من كلمة 

                                                           
05

 Frank. G. Goble, Madzhab Ketiga…, h. 16. 
06

 Frank. G. Goble, Madzhab Ketiga…, h. 11. 
01

 Cervone, Daniel dan Pervin, Lawrence A. KEPRIBADIAN Teori dan 

Penelitian, (Jakarta: Salemba Humanika), h. 051. 
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methodos  نفسها تأيت من اصتذرmeta  كhodos. meta  تعٍت
تعٍت الطريق، اطتطوة،  hodosؿ، متابعة، أما الذىاب، من خبل

االجتاه. أك مبعٌت آخر، فإهنا تعترب طرقنا كاسًتاتيجيات لفهم الواقع 
كخطوات منهجية ضتل السلسلة التالية من األسباب كالنتائج. أكعلي 
سبيل الوضوح، الطريقة ىي اطتطوة اليت يستخدمها الباحث حوؿ 

 29ْتثو.
دـ الباحث أربع طرؽ، كما كيف ىذا البحث، سوؼ يستخ

 يلي :
 . نوع البحث1

ىذا البحث خبلؿ اظتكتبات اظتتميزة بطبيعتو الذم طريقتو 
بتقييم اظتشكلة اليت مل يتم تصميمها باستخداـ اإلجراءات 

كيهدؼ ىذا البحث إىل رتع البيانات كاظتعلومات  39اإلحصائية.
مبساعدة اظتواد اظتختلفة اظتوجودة يف مساحة اظتكتبة من كتب، 

 31كغتبلت علمية، كأطركحات، كغَتىا من اظتواد اظتتعلقة بو.
  
                                                                                                                                           

(, ص. 1987)بغداد: مطبهة الديواين,  منهج البحث األديب,على جواد الطاىر,  09
58 

08
 Siswantoro, Metode Penelitian Sastra: Analisis Struktur Puisi, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 0252), h. 55-56. 
32

 Edi Subroto, Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural, (Solo: 

UNS Press, 0221), h. 5. 
35

 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 0229), h. 09. 
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 . مصادر البيانات2
 قسمُت ، مها:

 أ. مصدر البيانات الرئيسي
القصة القصَتة فمصدر البيانات الرئيسي يف ىذا البحث ىو 

 "صراخ القبور" تأليف خليل جرباف.
 ب. مصدر البيانات الفرعية

مصدر البيانات الفرعية يف ىذا البحث ىو بيانات مكتوبة 
مثل الكتب، كاجملبلت، كاإلنًتنت، كاألطركحة، كغَتىا من اظتصادر 

 اظتتعلقة هبذا البحث.
 . تقنيات جمع البيانات3

دـ الباحثوف تقنيات اظتكتبة يف تقنيات رتع البيانات، يستخ
كتقنيات تدكين اظتبلحظات. فتقنيات اظتكتبة، يعٍت خبلؿ إجياد رتيع 

مث يستخدـ الباحث تقنية تدكين  32اظتصادر اظتتعلقة مبوضوع البحث.
اظتبلحظات اليت تسجل البيانات اظتطلوبة كفقنا الحتياجات البحث. 

 لتحليل.مث يتم رتع البيانات اليت مت تسجيلها كجاىزة ل
 . طريقة التحليل4

الطريقة التحليلية اظتستخدمة من قبل الباحث يف ىذا ىي 
طريقة حتليل البحث الوصفي. كانت العملية األكلية اليت مت تنفيذىا 

                                                           
30

 Faruk, Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjajahan Awal, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 0250), h. 56. 
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تتمثل يف فحص كحتليل كحتديد شكل شخصية القصة القصَتة 
"صرخة من القرب" بناءن على التسلسل اعترمي لبلحتياجات كفقنا 

م ماسلو. مث فحص كحتليل العديد من العوامل اليت أثرت على إلبراىي
التغيَت يف موقف شخصية "أنا" فيها على أساس التسلسل اعترمي 

 لبلحتياجات ألبراىاـ ماسلو.
 

 ز. نظام البحث
من أجل إنتاج البحث اظترتب بشكل نظامي، فصلتو إىل 

 أربعة أبواب. كما يلي:
خلفية البحث، كصياغة الباب األكؿ مقدمة ، كانطوم علي 

اظتشكلة، كأىداؼ كفوائد البحث، كاظتراجع، كاإلطار النظرم، 
 كأساليب البحث ، كنظامية البحث.

سَتة خليل جرباف كأعمالو كصورقصة "صرخة  -الباب الثاين 
 من القرب".

مناقشة ، يتضمن ىذا الباب حتليبلن  -الباب الثالث 
لقبور" يف ؼتتارات القصة أنا" يف القصة القصَتة "صراخ ا”لشخصية 

القصَتة لػ "األركة اظتستمردة" طتليل جرباف من خبلؿ النظرية 
السكولوجية اإلنسانية ألبراىاـ ماسلو ككشف التسلسل اعترمي 

 لشخصية "أنا" كفقنا لنظرية إبراىيم ماسلو.
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 الباب الرابع اطتتاـ، اشتمل علي نتائج البحث كاقًتاحاتو.
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 الباب الثاني
 ومختصر القصة حياة خليل جبران ومؤلفاتهنبذة 

 
 أ. نبذة حياة خليل جبران

يعترب خليل جرباف من أحد شعراء العرب الذائعي يف التاريخ 
على  1883يناير  6، كلد بسم جرباف بن خليل بن جرباف يف 

. فهي مدينة رتيلة، على 33ضفاؼ كادم قاديشا، بشرم، لبناف
بحر، يف الركن الشمايل من مًت فوؽ سطح ال 1799ارتفاع حوايل 

 .34كم ك اليـو نعرفها بلبناف  399حوايل 
كفقنا ظتا قالو حسُت غندام كسينر شاىُت يف غتلتو عن خليل 
جرباف، كاف لبشرم تأثَت كبَت على شخصية جرباف. فقد استكشف 
آثار اظتكاف الذم أمضى فيو شبابو بتأليفاتو. يعٍت يف تلك القرية، 

 .35اضتب كالبؤس كاألمل كاضتزف كالقلقاكتشف خليل عن معاىن 
تولد من العائلة اظتسيحية اظتوارنة. فاسم أمو كاميبل، بنت 
رىيب البابا استيفاف رزتة. كتبدك أرملة عندما تزكجت مع خليل بن 

                                                           
33
 Kahlil Gibran, Rahasia Hati Sang Nabi, diterjemahkan oleh Anton Kurnia, 

(Bandung: Penerbit Nuansa, 0252), h. 5. 
34

 Kahlil Gibran, Cinta, Keindahan, Kesunyian, terjemahan Dewi 

Candraningrum, Ahmad Lintang Lazuardi, Ahmad Norma, (Jakarta: PT. Buku Seru, 

0255), h. 055. 
35

 Husein Gunday and Sener Sahin, Literary Influences of Gibran Kahlil 

Gibran, “Intornational Journal of Business and Social Science”, Uludag University, 

(Vol. 6. No. 3: March 0255), h. 549. 
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جرباف، فهاىوالشاعرحينئذ. فاسم زكجها األكؿ حنا عبد السبلـ 
ا يتولد رزتة. كأؾتب ابنا باسم بطرس، كعمره ست سنوات عندم

تولدت مَتيانا، شقيقة جرباف األكىل. كبعد  1885جرباف. يف عاـ 
 36عامُت، تولدت سلطانو، شقيقتو الثانية كاألخَتة.

فجرباف من األطفاؿ الذم حيب أف يكوف كحيدا نفسو 
كمتدبرا حواليو. كحاكؿ مراقبة الطبيعة احمليطة ، مثل الشبلالت 

اطتضراء. كتلك العوامل اليت اظتتدفقة كاظتنحدرات اضتادة كاألشجار 
تأثر أثرا كبَتا لو يف صوره ككتاباتو. ككاف أيضا من الرجل ذكم مهة 
قوية، حيث انتقلت أمو الحقنا إىل الواليات اظتتحدة حملاكة اضتياة 

 الفقَتة إىل اظتعيشة اظترضية كاصتيدة بالنصبة يف االقتصاد.
ي. لكنو قاـ ك أثناء حاؿ فقر عائلتو، كمل يتلق التعليم الرشت

بزيارات منتظمة لبابا القرية الذم يلقينو بالتعاليم الدينية كالكتاب، 
كقدـ لو دركسنا باللغة السريانية كالعربية. إدراكان لفضوؿ مخ جرباف 
كحساسيتو للطبيعة، فقاـ البابا أكال بتدريس أساسيات األّتدية 

 37ـو كاللغة.كاللغة، مث بعد ذلك بفتح جرباف على عامل التاريخ كالعل
كقد اعترب أف ضتياة جرباف مشقات كثَتة شديدة للغاية، 
حيث كاف أبوه من سّكَت اطتمر جدا، يغتب كيغضب الدىر كطبيعتو 

                                                           
36
 Kahlil Gibran, Rahasia Hati Sang Nabi, diterjemahkan oleh Anton Kurnia, 

(Bandung: Penerbit Nuansa, 0252), h. 5. 
37

 MS Ardison, Khalil Gibran Biografi Perjalanan Hidup dan Karya-Karya 

Terbaik, (Surabaya: Grammatical Publishing, 0256), h. 3 
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القوية، لذا يُظهر ميبلن كبَتنا إىل حتمل مسؤكلية األسر الشابة. كأيصا 
ذىب دائما أبوه للعب القمار بسبب راتبو الصغَت جدا كزراع. ك كاف 
االكتئاب كالفقر، متشاجرة كالدتيو كيتهم كل منهما اآلخر، فتلك 

 38اظتذكورة حربات أف يستخدـ عقلو ليصبح قوة طواؿ حياتو.
كيف سنو الثانية عشرة، ىاجر كعائلتو إىل الواليات اظتتحدة 

كعاشوا يف ساكث إند، مدينة بوسطن، الواليات  1895.39عاـ 
، كىي مؤسسة  Denision Houseمث كاصل تعليمو يف  49اظتتحدة.

خَتية اجتماعية تعمل يف مساعدة اظتهاجرين كأطفاؿ الشوارع. من 
خبلؿ معلمو، التقى بو ىو فريد ىوالند دام، فناف شهَت يف 

صرح سهيل بوسركم كجو جنكينز يف سَتة خليل جرباف  41بوسطن.
. كقدـ جرباف مع  42بأف فنوف كأدب جرباف تطورت منذ لقائو بو

ضة األكركبيُت كاألمريكيُت اظتشهورين مثل بليك كتاب عصر النه
 43كإديرسوف ككيتس كشيلي كيتماف كىكذا.

                                                           
38

 Kahlil Gibran, Man and Poet (A New Biography Suheil Bushrui and Joe 

Jenkins), (USA: Manufacturing Group, 5889) Cet. 5, h. 30. 
39

 Suheil Bushrui dan Joe Jenkins, Kahlil Gibran, Man and Poet Biografi 

Terbaru, (Jakarta: PT. Grasindo, 0222), h. 03. 
41

 Suheil Bushrui dan Joe Jenkins, Kahlil Gibran, Man and Poet Biografi 

Terbaru, h. 03. 
41

 Suheil Bushrui dan Joe Jenkins, Kahlil Gibran, Man and Poet Biografi 

Terbaru, h. 32. 
42

 Suheil Bushrui dan Joe Jenkins, Kahlil Gibran, Man and Poet Biografi 

Terbaru…, h. 30. 
43

 Eugene Paul Nassar, Cultural Discontuinity in The Works of Kahlil 

Gibran, “Oxford Journal”, Oxford University Press, Society for the Study of the 

Multi-Ethnic Literature of the United States (MELUS)”, (Vol. 1, No.0, 5892) h. 00. 
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مث بعد إكماؿ تعليمو يف لبناف، عاد جرباف إىل بوسطن يف 
. كيف العاـ نفسو، توفيت شقيقتو سلطانة بسبب مرض 1992عاـ 

السل الذم أصيب بو. مث أخوه بطرس يف العامُت اظتقبل كاألخَت أمو.  
الباقي الذم يرافقو فقط أختو ماريانا كعاد لتدقيق الفن كاف 

 44كاألدب.
 

 ب. مهنته
ىو  F. H. Dayبدأ جرباف مسَتة مهنتو كرّساـ يف بوسطن.  

الشخص الذم ساىم بشكل كبَت يف اظتبتدأ. باإلضافة إىل اظتساعدة 
يف تطوير موىبتو، ساعده أيضنا يف إقامة معرض الرسم األكؿ صترباف 

كمن اظتعرض بدأ  1994.45أبريل  39يف االستوديو اطتاص بو يف 
اسم جرباف معركفنا كمشهورا يف مدينة بوسطن. جوزفُت بريستوف 

ابيث ىيسكل من اظتعجبُت بعملية رشتو، ككذلك بيبودم كمارم إليز 
ىو الشخص الذم ساىم يف مهنة جرباف ككاتب كفناف. ك جوزفُت 
شاعرة يف بوسطن. قدمت جرباف للعديد من اظتفكرين كالفنانُت 

مارم ىيسيل ىي مديرة مدرسة اآلنسة  46اظتعاصرين يف بوسطن.
                                                           

44
 Suheil Bushrui dan Joe Jenkins, Kahlil Gibran, Man and Poet Biografi 

Terbaru…, h. 53. 
45

 Suheil Bushrui dan Joe Jenkins, Kahlil Gibran, Man and Poet Biografi 

Terbaru…, h. 64-65. 
46

 Suheil Bushrui dan Joe Jenkins, Kahlil Gibran, Man and Poet Biografi 

Terbaru…, h. 62. 
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حىت أنو  ىاسكل للبنات. ساىم بشكل كبَت يف رتيع أعماؿ جرباف.
ظتواصلة دراستو يف أكادديية  1998أرسل جرباف إىل باريس يف عاـ 

 47جولياف ك إجيوؿ بيوكس ارتس.
انتقل جرباف إىل مدينة نيويورؾ. ككاف  1911ك يف عاـ  

، ىاىو اظتبٌت West Tenth Street 51يعمل يف شقتو االستوديو يف 
تج العديد من كيف شقتو االستوديو، أن 48الذم قصد للرسم كالكتابة،

األعماؿ الفنية كاللوحات األدبية ، من بينها ركاية األجناؿ اظتتكسَتة. 
بصرؼ النظر عن كونو ديوانا لو،  49اليت تنشر باللغة العربية.

يستخدمو ىذا االستوديو أيضنا كمكاف النقاش للكتّاب. من خبلؿ 
ىذه اظتناقشات، نشر ىو كأصدقاؤه األدبيوف مقاالت كقصائد يف 

، مت تشكيل الرابطة القلمية، 1929يف عاـ  59ة الفنوف األمريكية.غتل
كىي كمجموعة أدبية لكتّاب عريب يف الواليات اظتتحدة مثل نصيب 
عريضة كعبد اظتسيح حداد كميكائيل النعيمي. إعبلء ظتا يف األدب 

 52ك تتعُت جرباف كرئيس  كرائد عتا. 51العريب اضتديثي.
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 Suheil Bushrui dan Joe Jenkins, Kahlil Gibran, Man and Poet Biografi 

Terbaru,… h. 95. 
48
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جرباف ىي اصتوائز العديدة  فمن الِسَمات على شهرة خليل 
اليت حصل عليها يف رتيع أؿتاء العامل. كمعظم اصتوائز ىي ؿتت اشتو 
ككضعو لدم األصناـ كاظتتاحف أكاسم اظتباىن. كىي فيما يلي من 

 النصب التذكارية اليت توجد أشتائو :
. ختم صور جرباف الذم صادره كزارة الربيد كاالتصاالت اللبنانية 1

 .1971عاـ 
 متحف جرباف يف بشرم، لبناف. .2
 . جرباف خليل جرباف بارؾ يف بَتكت، لبناف.3
 . غتموعة جرباف خليل جرباف، متحف شتية، اظتكسيك.4
 . أرض ريشورت خليل جرباف، لبناف.5
. حديقة خليل جرباف التذكارية يف كاشنطن العاصمة، اليت بنيت يف 6

 .1999عاـ 
بلي، بوسطن، . نصب جرباف التذكارم يف ميداف كو 7

 ماساتشوستس.
 (.2995. دتثاؿ خليل جرباف، دتثاؿ نصفي، يريفاف، أرمينيا )8
. مدرسة خليل جرباف بالرباط، مدرسة دكلية للمغاربة كاإلؾتليز 9

 بالرباط، اظتغرب.

                                                                                                                                           
52

 Joseph Peter Gougassian, Sayap-Sayap Pemikiran Khalil Gibran, 

(Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 0224), h.09. 
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. بارؾ خليل جرباف بارؾ )حديقة خليل جرباف( يف بوخارست، 19
 ركمانيا.

الرخاـ داخل مبٌت النصب  . دتثاؿ خليل جرباف على حصَتة من11
 التذكارم العريب يف كوريتيبا، بارانا، الربازيل.

. دتثاؿ خليل جرباف نصب تذكارم أماـ ساحة ببلسا ناسيونس، 12
 بوينس آيرس.

 . دتثاؿ بيلو ىوريزكنيت، ميناس جَتايس، الربازيل.13
. مبٌت ثقايف خليل جرباف يف اظتنطقة الشمالية من كراكاس، 14

 فنزكيبل.
 53فرباير(. 2913. دتثاؿ جرباف يف بانكستاكف، سيدين أسًتاليا. )15
 

 ج. أعمال خليل جبران والشخصيات التي ألهمته
إف ألعماؿ خليل جرباف عتا ؽتيزات خاصة. من  

ناحية أسلوبو يف الكتابة كالتعبَت مليء باحملتويات الفلسفية اليت جتعل  
بػالعديد من الكّتاب كتابو موضع إعجاب كبَت. ىذا ألنو تأثر 

 كالفبلسفة اظتشهورين من أكركبا أكالعربية.من ىم ؟
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 MS Ardison, Kahlil Gibran Biografi Perjalanan Hidup dan Karya-karya 

Terbaik, (Surabaya: Grammatical Publishing, 0256), h. 05. 
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 . جان جاك روسو1
ىو فرنساكم ككاف فيلسوفنا رائعنا. أثر رأيو يف العقود  

االجتماعية كالسلطة على العديد من الكّتاب، مبا يف ذلك جرباف. 
فكتابو اظتسمي بػاظتواكب مستوحى من ركسو. قاؿ حسُت غندام 

ينر سهيم إف جرباف يف اظتواكب دعا الناس للعودة إىل الطبيعة كس
لينجبوا شيئنا جديدنا. الطبيعة يصف نوعا من الرحم الذم يظهر القوة 
كالسعادة. كمن أعماؿ جرباف األخرل اظتستوحاة من أفكار ركسو 
السياسية ىي يوحنا اجملنوف كخليل الكافر كاألجنهل اظتتكسرة. فيو، 

س إىل أف يكونوا أفضل، ال صتعل الطبيعة تستغل دعا جرباف النا
 54اآلخرين.

 . إرنست رينان2
إرنست ريناف، الفيلسوؼ الفرنسي أيضا، كتب سَتة  
كتبو بالطريقة العلمية كاستخدـ مقاربة كاقعية لتجنب   55اظتسيح.
 Yesus The Son ofكيليو فعل جرباف الشيء نفسو يف كتابو  56حتايل.

Man. 
 

                                                           
54

 Husein Gunday and Sener Sahin, Literary Influences of Gibran Kahlil 

Gibran…, h. 552. 
55

 Husein Gunday and Sener Sahin, Literary Influences of Gibran Kahlil 

Gibran…, h. 555. 
56

 Husein Gunday and Sener Sahin, Literary Influences of Gibran Kahlil 

Gibran…, h. 555. 



28 
 

 ايمرسون. رالف والدو 3
يثَت عمل خليل جرباف موضوع مبادئ الثقة بالنفس كاضترية  

الفردية كحرية التفكَت كالعمل اصتاد كمقاكمة التقاليد أك السلطة اليت 
مثل ىذه اظتواضيع ىي ما  57حتد من اضترية أك تعرضها للخطر.

يستلهمو إديرسوف حسب حسُت غندام كسينر ساىيم. يعترب حسُت 
أف رأم إديرسوف حوؿ البشر لديو القدرة يف  جندام كسينر شاىُت

حد ذاتو على تقييم تصرفاتو كديكنو إعادة الناس إىل اظتسار الصحيح 
 58مع منعهم من اطتطأ، ليصبحوا خلفية قصص جرباف.

 . فريدريش نيتشه4
أثر نيتشو على كتابة جرباف كثَتنا. ككاف أحد كتب نيتشو اليت  
 The Madman, Theتابو ك  .Thus Spoke Zarathustraحيبها 

Forerunner dan The Tempest  اظتوحي من كتب نيتشو. ك لقد تعلم
جرباف كثَت عن نقل األفكار يف كتبو بطريقة تتسم باعتدكء كاألسلوب 

مثل  59اظتلتهب النتقاد اظتؤسسات الدينية كاظتؤسسات االجتماعية.
ركايات عرايس اظتركج، العركة اظتتعمرة، العواسف، اجملنوف كاظتواكب 
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كرغم أف يعجبو نيتشو، كلنو مل يوافق على  69ىي نتائج ىذا التعلم.
 61فلسفتو. ألف نيتشو متشائمي كملحدم.
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 . ابن سينا5
كاف من مفكر إسبلمي يشارؾ يف الفلسفة طواؿ حياتو،  

كقد جذب مقالة ابن سينا حتت  62.كلكنو يوجو يف النهاية التصوؼ
 اظتوضوع "النفس". ك قاؿ ذات مرة عن اظتقالة :

فمن األىم، أف القصيدة ىي تعبَت عن معتقدات ابن سينا 
كتوجهاهتا. كال يوجد أم قصيدة قط الذم يشبها. كأف كجهة نظره 

 63األقرب بالنصبة  إيل ىي يف مسائل اإلدياف كالركح.
 . أبو حامد الغزالى6

مثل ابن سينا، قد اىتم جرباف أيضنا فكرالغزايل. كفقنا ظتا قالو  
حسُت غندام كسينر شاىُت، يشبو جرباف الغزايل بالفيلسوؼ الشهَت 

كفقنا صترباف، على أف ىذه  64(.439-354كالبلىويت أكغسطُت )
الشخصيات اظتعركفة دتثل عنصورين من اظتبدأ، مها: أف اظتيل يف 

من اضتقيقي إىل اظتعقوؿ، مث إىل الفلسفة كيف األحافَت ينقل اظتالك 
 65النهاية  إىل اإلعتي.
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 . ابن الفريد7
كاف ابن الفريد شاعرا مثمرا ىف العصر السابق. كأطلق عليو  

جرباف ملك الشعراء. إذ كاف أسلوبو الشعرم ال ديكن ختيلو من قبل 
 66أسبلفو كال ديكن الوصوؿ إليو طتلفائو.

اظتشرؽ كاظتغرب مثل ابن سينا، فالشخصيات القوية من  
كالغزايل، كابن الفريد، كركسو، كنتشيو، كرالف كالدك اديرسوف قد 
شكلت الفكر كاألخبلؽ لدم جرباف. كىذا الذم جعلو مشهورنا  
ككاتب عريب أمريكي. كمعظم كتبو مكتوبة باللغيت العربية 

  كاإلؾتليزية، منها:
 أ. الكتب باللغة العربية

 ـ 1912اظتتكاسرة: القاىرة ، . العجنية 1
 ـ 1922. العركة اظتتعمرة: القاىرة ، 2
 ـ 1914. دمعة كابتسامو: القاىرة ، 3
 ـ 1929. العاصيف: القاىرة ، 4
 ـ 1919. اظتواكب: القاىرة ، 5
 ـ 1995. اظتتحف: القاىرة ، 6
 ـ 1923. البدائع كالطريف: القاىرة ، 7
 67ـ 1926. مناجة األركاح: القاىرة ، 8
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 الكتب باللغة اإلنجليزيةب. 

1. The Madman: His Parabel And 
Poem, 1918 M 

2. The Prophet, 1924 M 
3. Sand And Foam, 1926 M 
4. Jesus The Son of Man, 1928 M 
5. The Forreunner, 1929 M 
6. The Eart God, 1931 M 
7. The Wanderer, 1933 M 
8. The Garden of Prophet68 
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 د. وفاة خليل جبران
، يف شارع 1931أبريل  19تويف خليل جرباف يـو اصتمعة  

مستشفى فنسنت، نيويورؾ، بعد مرض طويل. يف تشريح اصتثة، 
أكضح أنو يعاين من "تليف الكبد مع مرض السل اظتبكر يف رئة 
كاحدة". ككضعت جسده يف جناح جنازة ظتدة يومُت كجاء اآلالؼ 

إىل بوسطن حيث  من اظتصلُت لدفع احًتامهم النهائي. مث نُقل
 Church of Our Lady of theاحتُلت اظتشركبات الركحية يف كنيسة 

Cedars مت كضع جسده يف صندكؽ حديدم يف انتظار إعادتو إىل .
أغسطس. بعد اضتدث  21لبناف ككصل أخَتنا إىل ميناء بَتكت يف 

األكثر تفردا على نطاؽ كاسع يف التاريخ اللبناين، كمت نقل جثماف 
رباف إىل مسقط رأسو، إىل مكانو األخَت يف كنيسة ماف خليل ج

سركيس القددية. كقد أسس سكاف مدينة بشارم قريبا من ذلك 
 69اظتكاف متحف خليل جرباف، برعاية اضتكومة اللبنانية.

كظتا تويف، ترؾ خليل جرباف كتابُت مت نشرمها بعد كفاتو: مت  
يقة النيب" عاـ . ك"حد1932( عاـ The Wandererنشر "اظتسافر" ) 

. من قبل باربرا يونغ، شاعرة أمريكية  اليت أقرت أهنا رافقت 1933
 79جرباف طواؿ السنوات السبع األخَتة من حياتو.
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أما يف إندكنيسيا، فإف كتب خليل جرباف من الكتب األجانبة 
اليت تًتجم كنشرت على نطاؽ كاسع. حىت يف هناية التسعينيات كحىت 

ارت سيطرت كتبو اظتًترتة إىل اإلندكنيسية يف أكائل سنة ألفُت، كص
إصدارات ؼتتلفة )خاصة قصائد اضتب( قائمة الكتب األكثر مبيعنا 
يف إندكنيسيا. حيت يعترب أف يف ذلك الوقت اظتراىقوف كاألطفاؿ 

 71الصغار أصيبوا ْتمى خليل جرباف.
ك حىت اآلف، حيظى العامل خليل جرباف باحًتاـ كبَت باعتباره  

كفنانان رائدان. الذم يستمر نشر كتبو كقراءهتا عند الناس  شاعران 
 72كإعتامهم ؿتو األجياؿ بعده.

 
 هـ. ملخص قصة قصيرة

تعترب ىذه القصة القصَتة بعنواف "صراخ القبور" جزءنا من  
ؼتتارات القصة القصَتة "ركح اظتتمردين" للكاتب الذم ألفو خليل 
جرباف. كحتكي ىذه القصة عن نظاـ استبدادم للقيادة، يتمتع 
بسلطة كاملة من حيث إرساء القانوف كالنظاـ يف اجملتمع داخل 

 القصة القصَتة، كىي سياسة إقليمو. كما كصفت بعض األحداث يف
اظتلك الذم حكم على ثبلثة أشخاص باإلعداـ كاعتربكا ؼتالفنا 
لسيادة القانوف. كىذه اظتسألة قد غَتت بطريقة غَت مباشرة عقلية 
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اجملتمع لبلعتقاد كالسياسة لبلمتثاؿ للسياسات القانونية اليت كضعها 
وطن. كمع اظتلك. على الرغم من أف السياسة ادعت ركح شعب ال

ذلك، يف موقع احملكمة العامة اليت حضرىا كثَت منهم، كاف لدل 
أحدىم حساسية للمحفزات من البيئة، ْتيث أصبحت شخصيتو 
منزعجة كاستجوبت رتيع أشكاؿ قرار اظتلك، ك تستعمل عتذه 

 الشخصية الرئيسية يف تلك القصة القصَتة بصيغة "أنا".
ة. على الرغم من أف فصيغة "أنا" ىي دتثيل لشخصية متمرد 

التمرد ليس مباشرا، فقد مت نقل النية عبلنية إىل اظتلك أك اجملتمع 
بشكل عاـ، غترد شكل من أشكاؿ التمرد من ركحو كلكن ىذا ما 
مت كصفو يف القصة القصَتة "صراخ القبور" من قبل خليل جرباف. بعد 

اضتدث العملية التجريبية، سرعاف ما صمت الرقم كفكر باىتماـ جتاه 
الذم رآه مباشرة. مث يف اليـو التايل، بإحساس قوم بالفضوؿ حوؿ 
أطفاؿ آدـ الثبلثة الذين ظلوا باألمس حتتضن اضتياة كاليـو ىم بالفعل 
يف أحضاف اظتوت. مث اقًتبت من الرقم الذم سألتو كاستجوبتو من  
كل عائلة أرادت دفن جثث مرتكيب اصتردية احملكـو عليهم باإلعداـ 

بلؿ تطبيق القانوف. ك من ىناؾ كاف شخصية "أنا" نقطة من خ
 مضيئة حوؿ حقيقة موت ثبلثة أطفاؿ من آدـ عرب أسرتو. 

فصورة الشخصية اليت يف قصة "صراخ القبور" ىي من إحدم  
دتثيبلت ؼتتارات العنواف "األركاح اظتتمردة" للكاتب الذم ألفو خليل 
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مشاعر كاتب القصة جرباف. ك ىذا شكل من أشكاؿ التطبيق من 
القصَتة، كىو خليل جرباف. رمبا ىذا ىو ما جيعل خليل جرباف كاتبنا 
مشهورنا كمعركفنا من حيث تقدًن شكلو من القلق كاظتعاناة خبلؿ  

  كتاب، كالذم جعلو شاعرنا ككاتبنا عظيمنا يف عصره.
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 الباب الثالث
 البحث

" لجبران وصفية شخصية "أنا" في القصة القصيرة "صراخ القبور . أ
خليل جبران على التسلسل الهرمي لإلحتياجات اإلنسانية 

 ألبراهم ماسلو.

ذكرت  يف القصة القصَتة "صراخ القبور" اليت ألفها خليل 
جرباف شخصيات كثَتة، كلكن شخصية أنا عتا الذكر األكثر دكف 
غَتىا. كمع ذلك، فإهنا ال تزاؿ الشخصية الرئيسية يف تلك القصة. 

ذات صلة حالية كثَتة عند التعامل مع اظتشاكل كرتيع  ألهنا تعترب
 األحداث أمامها.

فشخصية أنا، لديها القدرة اضتساسية للبيئة اليت ختتلف كثَتا 
عن بعض الشخصيات األخرل. ألهنا أكثر غالبة يف الكشف عن 
اظتشاكل اليت حتدث أمامها، أم عندما شاىدت إجراءات احملكمة 

على أساس كلمات اظتالك. ككفقا لرأم شخصية اليت أجراىا اضتكومة 
أنا، على أف قرار اظتالك ىف العقوبة ليس بعدؿ. مبا فيها حدثت شيأ 
غريبا، بالنظر إىل عملية تنفيذ العقوبة توجد الكثَت من اظتخالفات، 

 لذا شعرت بغريب جدا.
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إف تصوير نظاـ القيادة االستبدادية يف قصة "صراخ القبور" 
على الذكاء العاطفي للمراىقُت اظتستقبلُت. ألف اظتراىقة  عتا تأثَت كبَت

ىي فًتة انتقالية من مرحلة الطفولة إىل مرحلة البلوغ كىي كذلك جزء 
مهم من اضتياة يف دكر التنمية. كيتغَتىف ىذه الفًتة نظاـ العمل 
اعترموين للمراىقُت، ْتيث كاجهوا الكثَت من التغيَتات ىف نفوسهم 

اضتالة من اظتمكن أف يغَت كل من الشكل  كأجسادىم. كىذه
اصتسدم )األعضاء اصتنسية خاصة( كأيضا النفسية مثل العواطف 

. فهذه ىي اضتالة اليت مرت هبا شخصية أنا، حىت جعلتها 73كاظتثقفُت
 شخصية شاب ذكي متمرد عنيد. ك للتوضيح فيو جدكؿ كما يلي:

صيغة  قمر 
 سياؽ القصة اظتتغَتة الشخصية

الرئيس "أنا" يقلق ْتاؿ اجملتمع  اظتفكر الناقد ذكاء 1
الذم يقيده، لذلك يتساءؿ على 

 نفسو كالكوف.
يف حياتو، خاصة يف حاؿ اجملتمع  دس قومح

الذم يقيده، الرئيس "أنا" قد فعل 
األشياء الذم اعتقاده اضتق، 
اعتبار أكاذب النظاـ باستجاب 

 على األخرين.
الرئيس "أنا" مهادب عندما اظتوقف 
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يتسائل على األحواؿ اجملهولة  العلمي
 كاصتداؿ.

قوة اإلرادة  متمرد 2
على أفضل 

 ىذفو

الرائس "أنا" حيافظ رغبتو باعتبار 
األكاذب يف شكل انفاد القانوف 

 باسم العادلة كالقانوف.
 

كاستنادنا إىل اصتدكؿ أعبله، ديكنٌت كالباحث الثابث إعداد 
 بصيغة شخصية أنا، كىي كما يلي: األدلة الىت تتصف

 . ذكاء1
كالدليل على ذكاءه قادرعلى اكتشاؼ الغرابة اليت حدثت يف 
اضتكومة كعمليتها، ألف العقوبة ال تتناسب مع زالت اصتردية كختتلف 

. فهاىو االقتباس من القصة :  دتاما عن العمـو
"انا كاقف ىناؾ كقوؼ اظترأة أماـ األشباح السائرة 

بالشرائع اليت كضعها البشر للبشر، متأمبل مبا مفكرا 
حيسبو الناس عدال، متعمقا بأسرار اضتياة باحثا عن 

 74معٌت الكياف".

فتعبَت مشاعره الواردة يف االقتباس أعبله دليل على أف 
للشخصية معدف صحي، حىت أنو يتصور بسرعة ىف مشكلة اضتياة 

شكلة ىف حياتو اليت اختتمت بالعدالة كالقانوف. كأثرت ىذه اظت
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اظتستقبلة، لذلك كاف شجاعا على تعبَت مشاعره رغم من االضطراب 
 يف قلبو فقط. ىذا ىو الفرؽ بينو عن دكنو.

فالصحة العقلية لشخصية أنا تتفق مع ما قالو الدكتور ماسلوا 
يف كتابو اظتسمى بػ "اظتذاىب الثالثة"، أف البشر لديهم القدرة على 

م كحتديد مستقبلهم األفضل خبلؿ استخداـ النمو لتلبية احتياجاهت
هنج يأخذ يف االعتبار اظتشاعر كالرغبات كالعواطف. كىكذا، سوؼ 
يدرؾ البشر أف الصواب كاطتطأ موجوداف بالفعل كديكن حتديدمها من 
خبلؿ اظتبلحظة كاطتربة، ْتيث أف اظتسؤكلية صحية كالبلمسؤكلية 

 75خارة.

 اظتفكرالناقد . أ

لعديد من اإلجراءات القضائية، شعر ككاف بعد مشاىدتو ا
بعدـ االرتياح كأتاه اعتم، ألهنا بالفعل أثرت حياتو، كسيعيق تطور 
اإلمكانات الذكائية لكل إنساف. مث، تساءؿ عن الظلمة اظتغلوفة 

 بالعدالة. انظر االقتباس :
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 Frank. G. Goble, Madzhab Ketiga Psikologi Abraham Maslow 

(Yogyakarta: Kanisius, 5891), h. 580. 
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"فهل توجد قوة تتغلب على اظتوت فتجعل سلسلة ىذه 
قوة حتوؿ رتيع ىذه األسباب الكريهة اظتظامل عدال سرمديا؟ أتوجد 

 76إىل نتائج رتيلة؟"
كفيها مل جيد الباحث، أف اظتؤلف مل يصف العنف الذم 
أجرب الناس على اتباع قواعد كقرار اظتلوؾ. كيعًتؼ الشعب بأف 
اظتالك ىو مصدر السلطة كاضتكم عتم، كرمبا يعترب اظتالك "اظتلكة 

كل ىذا الفهم، مل يفكر العادلة" اليت تطغى عليهم. لذلك، مع  
اصتمهور أبدنا يف قرار اختذه اظتالك. فاجملتمع الذم تنفذه أيديولوجية 
اظتالك قد جعلو يتحوؿ إىل سياسة كسوؼ يتماشى بشكل طبيعي 
مع قراره، ككذلك "اظتالك معركؼ بأنو حاـز كعادؿ لدعم اضتكومة". 

نسانية كلكن عند شخصية أنا "ال". كيف رأٌن كالباحث، ىو أكثر إ
من الشخصيات األخرل. ألنو الغالب يف كشف األشياء اليت تعترب 

 جتاكزت اإلنسانية.
عندما يكوف الشخص متضايقنا بشكل متزايد كيشعر 
بالتهديد بسبب احتياجاتو األساسية، فإنو سَتفض بشدة كحىت 
يتمرد. ألنو سيعيق أيضنا إمكانات تطور البشر لتلبية احتياجاهتم. 

رية أبراىاـ ماسلو، يولد البشر بالقدرة كاضتاجة للتطور بناءن على نظ
النفسي. كمعظم الناس، إف مل يكن اصتميع، لديهم حاجة كميل 
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لتحقيق أنفسهم. كمع ذلك ، على الرغم من أف كل شخص لديو 
ا منهم قد حققوا ذلك.  77ىذه القدرة، إال أف نسبة مئوية صغَتة جدن

 حدس قوم  . ب

دىا جعلتو شابا لو اىة اليت شرتيع أنواع إجراءات اضتكوم
حساسية للمحفزات. كىي اليت تظهر من قبل اصتهاز اظتلكي ملفوفة 
يف العدالة. ىذا جعلو شخصيةن توضح كتشكو أسر الضحايا. 

 كاالقتباس كما يلى :

 سألت شخصية أنا إىل عائلة القاتل .1
ال ختايف مٍت أيتها اظتسكينة. فأنا قد ندبت حظ فتاؾ 

 78كيف أنقذؾ من قبضة العار؟.قبلك بل خربيٍت  

 سألت شخية أنا إىل أقارب الزانية .2
ما نسبة ىذه اظترأة الساقطة إليك حىت سعيت ؼتالفا 
ارادة االمَت كؼتاطرا ْتياتك لكي حتمي جسدىا 

 79اظترضوض من طيور السماء اصتزارح؟.
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 سألت شخية أنا إىل عائلة اللص .3

 89سارقا؟.ما غرؾ أيتها اإلمرأة فجئت تدفنُت لصا 

كانطبلقا من الوعي كصحة القلب كالعقل لشخصية أنا، ؽتا 
جيعلو شخصية إنسانية لديو حدس قوم كصحة عقلية. كقد شجعو 
ىذا على استكشاؼ اظتشاكل االجتماعية حولو، ْتيث يتم العثور 

 على معلومات ؼتتلفة تتفق مع ما جعلو فضوليان.
ساف لديو أما االضطراب الذم حييط بو جعل نفسيتو كإن

حدس قوم. كيبدك ىذا اضتدس من تلقاء نفسو، كلكنو ناجم أيضنا 
عن عوامل أخرل تصاحب حياتو لتشكيل شخصيتو. كاضتدس ىو 
مصطلح القدرة على فهم شيء ما دكف اطتوض يف التفكَت العقبلين. 
يبدك أف الفهم يأيت فجأة من عامل آخر خارج الوعي. كاضتدس بلغة 

ىتزاز القلب )الركح( لشيء ما )السببية( يواجو بسيطة ديكن أف يعٍت ا
أك سيحدث. اىتزازات القلب أك رمبا ديكن أف تعٍت أيضنا "الشعور" 
بشيء. كالتفكَت )الصحي( كالتحدث )صحي( سيجعبلف القلب 

 81السليم / الشعور )اعتدكء(.
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 ج. اظتوقف العلمي
عائلتهم عندما شاىد جنازات اجملرمُت ال تزاؿ منتشرة، كرأل 

يقًتبوف إليهم، كحاكلوا دفنها. كبعد دفنهم اقًتب شخصية أنا مع 
 األسئلة حوؿ حقائق أباب أحداث اظتوتى. كاالقتباس كاألتى:

 شخصية أنا مع عائلة القاتل .1
كبعد أف غمرتو بالًتاب غرست لصل السيف ..."

الذم قطع عنقو على قربه، كأذا مهت باالنصراؼ 
شت خوفا مث أظرقت تقدت ؿتوىا فأجفلت كارتع

 كالدمع السخُت يتساقط كاظتطر من مقلثيها

ال ختافِت مٍت أيتها اظتسكينة. فأنا قد ندبت حظ فتاؾ قبلك 
 82"بل خربين كيف أنقذؾ من قبضة العار؟

 شخصية أنا مع عئلة الزانية .2
كبعد ىنيهة نظرت فرأيت فىت يف ربيع العمر يتقدـ "

 ساترا كجهو بأثوابو

كإذا ىم بالذىاب أك قفتو قائبل "ما نسبة ىذه اظترأة 
الساقطة إليك حىت سعيت ؼتالفا ارادة االمَت كؼتاطرا 
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ْتياتك لكي حتمي جسدىا اظترضوض من طيور 
 83"السماء اصتوارح؟

 شخصية أنا مع عائلة اللص .3
كبعد ساعة ظهرت إمرأة ضعيفة اصتسم ترتدل خرقا "

درىا باكية، كظتا بالية ككقفت بقرب اظتشنوؽ تقرع ص
حتولت ؿتو الوجهة اليت جاءت منها أك قفتها قائبل 

 84"ما غرؾ أيتها اإلمرأة فجئت تدفنُت لصا سارقا؟"

كمن أنواع األحداث اظتذكورة أعبله، فإف شخصية أنا حاكؿ 
أف يعاطفهم كفقنا للوضع اضتايل كالظركؼ اضتالية. إنو يعرض عرض 

جتاه عائبلت كأقارب اجملرمُت.  مشاعره من خبلؿ اظتوقف الذم أظهره
كاستمع شكاكىهم دكف مقاطعة على اإلطبلؽ. من ىنا أراد شخصية 
أنا معرفة حقيقة ما جرت بينهم، اليت ضاعت بسبب الظلمة اظتخفية 
أقامتها اضتكومة كالسلطة اظتلوكية. كاضح بعد مشاىدتو رتيع 

 إجراءات احملكمة.
لذم مت إنشاؤه ىو فلؤلسف الشديد، فإف القرار كالقانوف ا

قانوف ببل رزتة شتحة، الذم ليس عتم الدفاع قبل كال بعده، يعٍت 
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تعيُت ما اليت جتعل الشخص غترما أك دكنو. قد سد القانوف األعمى 
أعُت أكلئك الذين يشعركف أنو مت تطبيقو بشكل صحيح، دكف الدفاع 

م عن اجملرمُت، كال توجد فرصة عتم للتحدث كحتمل مسؤكلية أفعاعت
حىت يصبح القانوف نفسو صرحيا. كبالنظرإىل ىذه الظركؼ أف القانوف 
الذم قرره اظتالك يشبو اظتنجل الذم يديره اجملنوف األعمى كمستعد  
كل ساعة لقتل الذين يكسركف كال ديتثلوف قواعد. ىذا معركؼ 
باصطبلح سلطة دكتاتورية. كيف ىذه القصة، أراد خليل جرباف عرض 

 ب غتموعة من الناس أك اضتكاـ الظاظتُت.عدـ اتفاقو بتبلع
إف حقيقة االضطراب كاعتّم الذم شعر بو شخصية أنا 
خطَتجدا لنفسو، ألنو كسم نقد كدترده لقرار سلطة اظتلوؾ. كفقنا ظتا 
قالو ماسلو، فإف األشخاص الذين حيققوف أنفسهم ىم أناس 

ا بشكل تلقائيوف كبسيطوف كطبيعيوف. غَت تقليدية، لكنهم ما فعلواى
إلزامي، أهنا أخبلقية للغاية كلكن ديكن أف تظهر غَت أخبلقية أك ال 
تتبع القواعد. كعادة ما يتصرفوف بشكل تقليدم ألف اظتشكلة اضتالية 
ليست مهمة أك شيئنا حيظى بتقدير اآلخرين. كمع ذلك، عندما 
يكوف اظتوقف مهمنا، ديكن أف يتصرفوا بطريقة غَت تقليدية كال يوجد 

 85ع خطر التعرض للنبذ كاالنتقاد إليو.حل م
 

                                                           
95

 Feist. Jest. Greogory J, Teori Kepribadian Edisi 1, Buku 5, (Jakarta: 

Penerbit Salemba Humanika, 0253), h. 346. 



47 
 

 . متمرد2
دتردت شخصية أنا على العادة اظتوجودة بالفعل. ىي الطاعة 
كاالمتثاؿ مبا جيرم من القواعد أك ما من اظتالك دكف مقاكمة قط. 
ىاىو الفرؽ بُت شخصية أنا مع األحرين، حيث يكوف لو حساسية 

العدالة، ألنو مل يناسب  حولو. كلقد شعر بغرابة اضتكم كالقرار دكف
اصتزاء كالعقوبة مع اجملرمُت. مث أخذ شخصية أنا اكتشاؼ اظتخبأ من 

 اضتكومة . كاالقتباس كالتايل:
"ثبلثة من أبناء ادـ كانوا باألمس على أحضاف اضتياة 
فأصبحوا اليـو يف قبضو اظتوت ثبلثة أساؤا يعرؼ البشر 

سحقتهم إىل الناموس فمدت الشريعة العمياء يدىا ك 
 بقساكة

ثبلثة جعلهم اصتهل غترمُت ألهنم ضعفاء فجعلهم 
 86الشريعة أمواتا ألهنا قوية"

أكضح االقتباس أعبله أف شخصية أنا لو اختبلفات مع 
الشخصيات األخرل. كرأيت أنو أكثر حساسية من حيث الصراعات 
االجتماعية الىت حولو. كىذا يؤثر على شجاعتو ليتمرد العادات 

بالفعل يف اجملتمع، على الرغم من أف التمرد مل يتم التغلب اظتوجودة 
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عليو مباشرة. بل اقتصر التمرد فقط على شكاكاه كإنساف عندما 
 يواجهو الظلم كالقسوة كالعنف من جانب السلطات.

كبعض اضطراب كمهومو اظتعركضة يعٍت إف كاف ظلم 
ة يف السلطات مسًتة، سيؤدم إىل تأخَتتلبية االحتياجات األساسي

حياة الشعب. أك على سبيل الوضوح، الدكتاتورية ىددت حياة 
الشعب اجملتمع. كىذه التهديدات ستؤدم إىل شعور اطتطر كعدـ 

 87األمن كاطتوؼ كىكذا.
أما اظتفهـو الذم أشاره ماسلو، فيو التشبو بُت شخصية أنا 
كالشخصيات األخرل. يعٍت أف البشر ال يستبعد إمكانية كجود 

راثية ناجتة عن الوالدة، كلكن اظتفهـو يف الوقت نفسو اختبلفات ك 
يعًتؼ أيضنا بالقدرات اظتشًتكة صتميع األنواع. كىذه القدرات 

 88العظيمة موجودة يف كل إنساف، لكن صعب قياسها.
كلقد تبُت تصوير شخصية أنا يف القصة "صراخ القبور"، بأنو 

صيتو ىف البيئة يريد عرض نفسو كجوىرتو. يريد أف يتطور بعقلتو كشخ
الىت عاش فيها، ؽتا أجربه على حتريك أسبابو للقتاؿ ككشف أكاذيب 
العدالة باسم القانوف كالقرار، كمن شأف بقاء الشعب اجملتمعى حولو 

 كلنفسو كذالك.
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كعتذا، إف تغَتات شخصيتو أسباب خاصة بناءن على الظركؼ 
ريقو اطتاص، االجتماعية القائمة بو. فاالنتيجة أف كل إنساف سيجد ط

كسيصل إىل اضتد الذل جيب أف يغَت موقفو كعقليتو حسب إصرار 
بيئتو الستمرار حياتو، رغم دكف عمد كمباشر. ألف ىف اضتقيقة، البشر 
ىي كائنات تتغَت دائمنا كتنمو كتتطور حسب االحتياجة. كمع ذلك 
يعتقد ماسلو بأف غرائز النمو البشرية ضعيفة، فلذلك فإف بذكر النمو 

صبح عاجزة بسبب العادات السيئة أك البيئة الثقافية السيئة أك ت
كمع ذلك، على األقل فإف كل  89التعليم غَت الكايف أك اطتاطئ.

 99طفل يولد مع القدرة كاضتاجة إىل تطور نفسيتو.
إف الذكاء العاطفي يشَت إىل قدرة معرفة مشاعرنا ك اآلخرين 

أنفسنا جيدا كالعبلقات مع ككذلك التحفيز الذايت كتنظيم عواطف 
اآلخرين. مث اعترب على أف الذكاء العاطفي أىم عنصر يف إعداد 
األطفاؿ أك اظتراىقُت ىف اظتستقبل، ألنو سينجح يف مواجهة أنواع 

 91التحديات مبا يف ذلك التفوؽ أكادديينا.
من خبلؿ دراسة غتموعة اظتتفوقُت، أم اجملموعة العليا اليت 

احد باظتائة، سنتعرؼ على القدرات البشرية. يوجد هبا أقل من ك 
كيعتقد ماسلو أف أغلب الناس، إف مل يكن اصتميع، لديهم حاجة 
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كميل لتحقيق أنفسهم. لكن القليل قد حققوا ذلك. ألهنم عمياء 
عن قدراهتم. كال يدركوف حدكد اإلمكانيات اليت ديكنهم حتقيقها أك 

 92ال يفهموف مكافآت حتقيق ذاتو.
ضتكومة اليت كصفها خليل جرباف يف قصتو إف صيغة ا

دكتاتورية، كقد تؤدم شخصية أنا إىل شخص حساس، ْتيث يشعر 
باعتمـو الذم يسبب االحتياجات األساسية لكل إنساف. ألف التأثَت 
السليب للحاجة إىل األمن كاضتماية اظتنخفضة تبُت أنو قوم. كتتطلب 

كاب األخطاء، ككسر عملية النمو الرغبة يف استفادة الفرص، كارت
العادات بشكل مستمر. كقاؿ ماسلو "ديكن للناس االختيار" ، 
للًتاجع ؿتو األمن أك التحرؾ ؿتو النمو. كالبد للنمو دائمنا خيار، ك 

 93تغلب اطتوؼ كالقلق كاجب.
، إف القادة الفّعالُت قادرين على أداء Soegihartonoكفقنا لػ 

القوة اليت يتمتعوف هبا  كظائفهم بشكل جيد، ليس فقط من خبلؿ
كلكن أيضنا من خبلؿ اىتماـ القادة بالرفاىية، كرضا اجملتمع بالقادة 
كحتسُت نوعيتهم، ال سيما موقف الرعاية الذم يظهر أنو يعزز إرادة 

كرضا  94اجملتمع يف تنفيذ مهمة لتحقيق األىداؼ التنظيمية.
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جيابينا كيساعد اظترؤكسُت لقادهتم. كللمعلـو أف الراضي سيفعل شيئنا إ
القائد يف حتقيق األىداؼ التنظيمية، كبالعكس، لن يساعدكا القائد 
يف حتقيق األىداؼ التنظيمية. كباإلضافة إىل القيادة، ىناؾ شيء 

 95آخر ديكن أف يؤثر على اجملتمع كىو البيئة.
كمن نتائج الدراسة البارزة أعبله يعرؼ أف ليس البيئة األسرية 

يَت السلوؾ اإلنساين، بل البيئة غَت األسرية عتا فقط اليت ديكنها تغ
تأثَت كبَت أيضنا للشباب يف مبستقبلو. أما السلوؾ ىو نتيجة ظتختلف 
القول. ليس فقط جملموعة من االحتياجات األساسية  كلكن 

ىذا ىو  96للعادات الشخصية، كالتجاربة، كمواىبو كبيئة عاش فيها.
يات األخرل، أم امتبلؾ ما جيعل شخصية أنا ؼتتلفة عن الشخص

معلومات استخباراتية فيما يتعلق بالكشف عن األكاذيب، كاظتتمرد 
يف األمور اليت تعترب ؼتالفة لعقيدتو، كالعناد فيما يتعلق بالدفاع عن 

 األدلة البحثية اليت رتعها.
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ب. الوصف من الرئيسية "أنا" في القصة القصيرة "صراخ 
 ت اإلنسانية ألبراهم ماسلو.القبور" لنظرية هرمية احتياجا

 
أما التسلسل اعترمي لبلحتياجات من شخصية أنا، الذم 
جيب من أدىن مستول الوفاء بو أك على األقل قبل أف تصبح 
االحتياجات يف اظتستول األعلى ػتفزة. فيما يلي االحتياجات اليت 

 سيقـو الباحث بتقشَتىا يف ىذا البحث:
 البيولوجيةأ. االحتياجات الفسيولوجية أك 

األساسية مثل الطعاـ كاظتبلبس كاألكسجُت  ىي االحتياجات
ىذه االحتياجات ىى الوحيدة البد للوفاء هبا ك  97كما إىل ذلك.

دائما. كىي طبعا لديها القدرة على الظهور مرة أخرل. سبيل اظتثاؿ  
كما بعد االنتهاء من األكل كالشرب، سوؼ يأتيهم اصتوع حسب 

 98الساعة.مرة أخرل حسب مركر 
ك تعرب ىذه القصة "صراخ القبور"، االحتياجات الفسيولوجية 
لشخصية أنا باستماع معلومات ك شكول عائبلت اجملرمُت عن 
األسباب الىت أصابتهم، ْتيث حيصلوف على عقوبة اإلعداـ من 
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اظتملكة. كاالقتباس التاىل عند الباحث صار متفقا على االحتياجات 
 :الفسيولوجية لشخصية أنا

 99"كقفت متهدا كلو ال ماست شعبلت"

مث من االقتباس أعبله، كجد الباحث حاجة من احتياجات 
شخصية أنا اليت مت كفاءىا كتلبيتها، يعٌت أنو قادر على تنفس اعتواء 
النقي كاظترتاح ك حفاظ حياتو جسديا، ألف االحتياجات الفسيولوجية 

كنادران ما يصلوف إىل ىي األساسية. كىكذا البشر، ىم اضتيوانات 
مستول الرضا التاـ، إال لفًتة زمنية ػتدكدة. إذا ختلص كاحد، أراد 

 199ثانيا ك ثالثا إىل األخر.
 ب. اضتاجة بشعور األمن

إف عتذه اضتاجة سوؼ يتم كفائها لدل البالغُت األصحاء، 
كبالتايل فإف أفضل طريقة لفهمها ىي مراقبة األطفاؿ أك البالغُت 

يعٍت عندما يشعر شخص  191ف من اضطرابات عصبية.الذين يعانو 
كيهتم األشخاص  192ما باألمن كاعتدكء كالثقة كالتناغم مع بيئتو.
 193الذين يطبخوف أيضنا بأشياء جديدة كغامضة.
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كتوجد ىف ىذه القصة عدة عمليات إجراء األحكاـ جريها 
اضتكومة على مرتكيب اصتردية، كالذم جيعل شخصية أنا تشعر 

كالتهديد ْتاجتو إىل األمن. أما بالنسبة ألشكاؿ قلق باالنزعاج 
 كاضطراب شخصية أنا فيها كما يلي :

 اضتكومة الظاظتة .1

كاف يشعر شخصية أنا باالنزعاج كالتهديد ْتاجتو إىل األمن 
بعد عمليات إجراء العقوبة للمجرمُت. ىذا جعلو حساسنا لبيئتو، 

يات التحكيم لذلك يتخيل أف ىناؾ أشياء سيئة خفية كراء عمل
 للمجرمُت، كاظتقتطفات كالتايل:

"جرل كل ذالك كأنا كاقف ىناؾ كقوؼ اظترأة أماـ 
االشباح السائرة مفكرا بالشرائع اليت كضعها البشر 
للبشر، متعمقا بأسرار اضتياة باحثا عن مع الكياف. 
حىت إذا تضعضعت أفكار مثلما تتوارم خطوط 

قائبل لذايت الشفق بالضباب خرجت من ذاؾ اظتكاف 
 194األعشاب دتتص عناصر الًتاب."

كشعر أيضا أف ما فعلو اضتكومة من أشكاؿ تصرفات 
الدكتاتور كلكنهم باسم العدالة ككجودىم كاضتكومة. بدليل إخفاء 
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اضتقيقة عن الشعب خبلؿ التنفيذ، بالنظر أف العقوبة اليت يتلقوهنا ال 
 تتناسب معهم.

الشك كالقلق. ألف ر بباإلضافة  إىل ذلك فإنو دائما شع
اضتادث مرتبط بإحدل احتياجاتو األساسية، كىي اضتاجة إىل األمن. 
حسب تناقص الضمانات األمنية كالراحة كاضتماية من قبل اضتكومة. 

 حىت يبدك تعبَت نتائج تأملو، كىي كما يلي:
"كاطتركؼ يلتهم األعشاب. كالذائب يفًتس اطتركؼ. 

كاألسد يصيد كحيد القرف. ككحيد القرف يقتل الذائب 
كاظتوت يفٌت األسد. فهل توجد قوة تتغلب على اظتوت 
فتجعل سلسلة ىذه اظتظامل ىدال سرمديا؛... أتوجد 
قوة حتوؿ رتيع ىذه األسباب الكريهة إىل نتائج رتيلة؛ 
أتوجد قوة تقبض بكفها على رتيع عناصر اضتياة 

ع كتضمها إىل ذاهتا مبتسمة مثلما يرجع البحر رتي
السواقي إىل أعماقو مًتمنا؛ أتوجد قوة توقف القاتل 
كاظتقتوؿ كالزانية كخليلهاكالسارؽ كاظتسركؽ منو اماـ 

 195ػتكمة أشتى كأعلى من ػتكمة األمَت؛"
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كاف يفكر كيتأمل، كتسائل إىل ػتاكمة الكوف. ألف يف 
الواقع ال أحد قادر على تنافر كػتاربة اظتوت. ككل الناس سوؼ 

أتيو األجل. كمع ذلك، ما الذم جيعل السلطات فخورة ينحٍت ظتا ي
ا باظتوقف الذم تنطوم عليو. على الرغم من أنو بغض النظر عن  جدن
مكانتهم كمناصبهم ، فكلنا سواء أماـ اهلل. أىم نسوا قوؿ النيب بأف  

 196كلكم راع ككلكم مسؤكؿ عن رعيتو ؟.

 أموات اجملرمُت مشاىدةاضطراب شخصية أنا بعد  .2

د اضطرابو كشعر بانعزاج اضتياة من حالة أموات قد ازدا
اجملرمُت لقسوة الدكتاتور. شخصيتو ليست كاظتعتاد. فوجئت بشكل 

 متزايد من شدة إنفاذ القانوف ضد اجملرمُت. كىكذا اصتملة :
"كقفت كىوؿ اظتشهد يغشى بصَتيت بنقاب كثيف 
مظلم كنظرت فلم أر سول خياؿ اظتوت اظتريع منتصيبا 

ث اظتلطخة بالدماء. كأصغيت فلم أشتع غَت بُت اصتث
عويل العدـ ؽتزكجا بنعاب الغرباف اضتائمة حوؿ فريسة 
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شرائع البشر. ثبلثة من أبناء ادـ كانوا باألمس على 
 197أحضاف اضتياة فأسبحوا اليـو يف قبضة اظتوت."

مث ازداد عدـ ثقتو كذلك إىل منفذم القانوف الذين يطبقوف 
قط من اظتالك كىى باسم العدالة كتطبيق القرارات كالقوانُت ف

األحكاـ. كىذا السبب أيضنا الذم جيعلو يقضي االحتياجات 
األساسية لكل إنساف. شعر شخية أنا بالتهديد ضد منوذج القيادة 
االستبدادية، ألنو يؤخر قدرهتا على تلبية كقضا اضتاجة إىل األمن. 

طر داما حولو، كاضتس بالتهديدات ما ستؤدم إىل الشعور بأف اطت
 198مثل ما شعر بعدـ األمن،كاطتوؼ الشديد كىكذا.

أما أشكاؿ االضطرابات اليت أظهرىا شخصية أنا ىي رفض 
حالة القلب كالعقل اظترتبطة باظتشاكل االجتماعية حولو. كىذا الذل 
يؤدم إىل تغيَت سلوكو. فسلوكو سريع التعبَت عند الباحث. ما يكوف 

حيانا ما حيدث دكف تعويض الذل يتطلب غالبنا دكف عمد ككعى، كأ
من اصتهد القليل. إف عتذا السلوؾ ليس لو أم غرض، إمنا ىو غترد 
تعبَت شخص عن شيء ما. من غَت تعلم كال تدريس، بل عفويا، 
كيتم حتديده بواسطة القوة يف نفسو دكف بيئتو. أما لسلوؾ اظتعاصتة 

من الذم يقـو غرض )على الرغم من أنو ال يدركو أك عدـ معرفة 
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بو(، كىذا السلوؾ دائمنا مدفوعنا باحتياجات معينة )ماسلو، 
1979.)199 

 مهومو بعد معرفة أسباب العقوبة .3

بعد مشاىدة عملية احملكمة، كرأية أموات اجملرمُت من قسوة 
اضتكومة البلإنسانية. مث مع ذلك، قابل كل عائلة ضحايا احملكمة 

الفرصة لسؤاؿ كل من أسباب الذين أرادكا دفن األجساد. كلديو 
 العقوبة، أكعتا شاب حكم عليو بقطع الرأس، نقرأ االقتباس :

 "خربين كيف أنقذؾ من قبضة العار؛ 

جاء قائد األمَت إىل حقولنا ليتقاضي الضرتئب كجيمع 
اضتزية كظتا راىن إىل نظرة استحساف ؼتيفة مث فرض 
 ضريبة باىظة على حقل كالدم الفقَت يعجز الغٌت عن

 119دفعها"

مث من عائلة الضحية للمحكمة الثانية، كىي امرأة حكم 
عليها بالرجم مع استعراض جسدىا العارم، االقتبا على النحو التايل 

: 
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"ما نسبة ىذه اظترأة الساقطة إليك حىت سعيت ؼتالفا 
إرادة االمَت كؼتاطرا ْتياتك لكي حتمي جسدىا 

 اظترضوض من طيور السماء اصتوارح

ذلك الرجل التعس الذم ررتت من أجلو، أنا ىو 
 111أحببتها كأحبتٍت مذكنا صغَتين نلعب بُت اظتنازؿ."

كاألخَت، شاىد امرأة كانت ستدفن زكجها الذم ُحكم عليو 
 بالشنقا، كأعتا عن أسباب، االقتباس كالتايل:

 "ما غرؾ أيتها اإلمرأة فجئت تدفنُت لصا سارقا؟ 

الد أطفايل. ستسة ىو زكجي الصاحل كرفيقي اضتنوف كك 
أطفاؿ يتضوركف جوعا أكربىم يف الثامنة كأصغرىم 

 112رضيع مل يفطم"

ؽتا يتعلق عن بعض االقتباسات أعبله، يبدك أف شخصية أنا 
أراد أف يفسرعلى أف احملكمة جتعلو مهددا. كأف اضتاجة إىل األمن يف 
 اظتستقبل منزعجة جدا، ألف تطبيق القانوف كأخذ القرار يبدك ساديان 

كقاسيان عنيفان. نعم، أف الشجاعة على التصرؼ جيب أف يكوف 
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الشجاعة للمسؤكلة أيضا، لكن العواقب اليت حصل عليها اجملرمُت 
الثبلثة ال تتناسب مع كاقع القانوف. كىذا جيعلو شخصنا مبدعنا، 
مذكيا يف معرفة اضتالة االجتماعية حولو، إشارة على أنو ال زاؿ ىف 

 عقل صحى.
لو أف أكثر الناس لديهم القدرة على أف يكونوا اعتقد ماس

مبدعُت، عفويُت أك تلقائُت، منتبهُت لآلخرين، مليئُت بالفضوؿ، 
كالقدرة على التطور بشكل مستمر، ككذلك القدرة على اضتب كاحملبة 

 113كرتيع اظتيزات األخرل اظتوجودة يف حتقيق الذات.
 ج. اضتاجة بشعور احملبة كاظتملوكة

قالو ماسلو، فإف الناس عموما سوؼ يتوقعوف إىل كفقنا ظتا 
عبلقة اضتب مع اآلخرين، ال سيما اضتاجة إىل الشعور باالنتماء يف 
كسط اجملموعة، كسيبذؿ جهدان لتحقيق ىذا اعتدؼ. يأمل يف 
اضتصوؿ على مكاف كهذا يتجاكز كل شيء يف ىذا العامل، كرمبا حىت 

من اضتب كشيء غَت اآلف ينسى عندما يشعر باصتوع أنو يسخر 
 114حقيقي أك غَت ضركرم أك غَت مهم.

فاضتاجة إىل اضتب كاالنتماء ىي حاجة تدفع الناس إىل الرغبة 
يف عبلقات اضتب كالعاطفية مع اآلخرين. كتتميز ىذه اضتاجة باضتب 
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كاالنتماء، على سبيل اظتثاؿ اظتودة كاالعًتاؼ. كسيحاكؿ الناس تلبية 
 115ظتتبادؿ كاالنتماء إىل بعضهم البعض.ىذه اضتاجة بالود كاضتب ا

كتعترب القصة بأنو شعر بالغرابة كالشك يف تطبيق القانوف 
الذم قاـ بو السلطات. ألف ىناؾ قطبية قانونية حتدث. بدءا 
عمليات العقوبة ك تدفُت اصتنازة اليت نفذت سرا من قبل كل عائلة 

 كأقارب الضحايا. استدالال من البيانات التالية:
 شاعر شخصية أنا بعد رؤية عمليات العقوبة للمجرمُت. م1

انتهت عمليات العقوبة للمجرمُت الثبلثة. كقد شاىد القسوة 
من أسلوب القيادة االستبدادية. كأحاطت مشاعر اضتزف ىف قلبو 

 كعقلو. االقتباس التايل:
"انا كاقف ىناؾ كقوؼ اظترأة أماـ األشباح السائرة 

ا البشر للبشر، متأمبل مبا مفكرا بالشرائع اليت كضعه
حيسبو الناس عدال، متعمقا بأسرار اضتياة باحثا عن 

 116معٌت الكياف."

يف االقتباس أعبله، يبدك أف شخصية أنا شعر بقسوة تطبيق 
قرار حكومة استبدادية. كأثر أسلوب القيادة االستبدادية على 
شخصيتو كمتمرد. كيف ىذه اضتالة، فإف التمرد قاـ بو مل يتصرؼ 
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مباشرة، لكن فقط على صراع القلب. كحدث ىذا التمرد بسبب 
ؿ عند قياـ ضباط إنفاذ القانوف تشويو يف إقامة القانوف. ىذا ىو اضتا

بواجباهتم يف تناقض مع القانوف سواء يف عملية التحقيق أك قضيتها. 
ككذلك تطبيق القانوف الذم قاـ بو ال يتناسب مهم، ديكن القوؿ أنو 

 غَت إنساين حقنا.
ىذه األشياء تؤدم إىل منو التعاطف كالقلق لدل شخصية 

موف كالقلق مع حريتو يف داس أنا. من اصتزاءات اليت تلقاىا اجملر 
حياتو. كسيؤدم ىذا يف الواقع إىل إعاقتو لتطوير اإلمكانات يف تلبية 
احتياجاتو األساسية، خاصة احتياجات اضتب كاظتلكية اظتتبادلة. 
كغالبنا ما يتم كسر اضتاجة إىل اضتب كاالنتساب اظتتبادلُت إذا خشي 

 117كاطتطأ فيو. أحد الطرفُت من أف يتم الكشف عن نقاط الضعف
لذا، يف ىذه اضتالة، فإنو مل يعرب عن دترده بشكل مباشر ضد اظتالك، 

 كشركاءه، ككذا الشعب حوؿ اظتملكة.
. مشاعر شخصية أنا بعد مشاىدة أموات اجملرمُت بسبب 2

 السلطات اظتملكية الظاظتة
أشارتنا القصة، بأف شخصية أنا يستحق شعورنا باضتب 

د رؤية حالة األموات اليت كانت يف اليـو كاالنتماء، كلقد حدث بع
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قبل احملكمة ال تزاؿ ىف حضانة اضتياة، كلكن بعدىا ىف أحضاف 
 اظتوت. االقتباس كما يلي :

"أنقابل الشر بشر أعظم كنقوؿ ىذه ىي الشريعة. 
كنقاتل الفساد بفسد أعم كهنتف ىذا ىو الناموس. 

 كنغالب اصتردية أكرب. كنصرخ ىذا ىو العدؿ

ف معصوما عن ىذه احملرمات فجاز لو أعداـ ىل كا
 118القاتل كشنق السارؽ كرجم الزانية؟"

كاتضح االقتباس، أنو شعر باضتزف بسبب اظتعاملة القانونية 
اليت يفرضها منفذم القانوف باسم النظاـ الديٍت كأمر الوحي كالعدالة. 
 على الرغم من أف احملكمة ىي إجراء اختذتو جهات إنفاذ القانوف يف

إكماؿ القضية، إال أنو يف ىذه القصة يزيد اظتشكلة فعلينا. كىذا ما 
جيعل شخصية أنا يشعر باالنزعاج كالتهديد بشكل متزايد من خبلؿ 
تلبية احتياجاتو األساسية للحب كاضتماية كاألمن كاضتضانة من 
السلطات. ألنو إذا مت تنفيذ نظاـ قانوين قائم على كلمات اظتالك 

 يؤثر على األجياؿ اظتقبلة غَت اظتبالية.بشكل مستمر، ف
ككفقا لػماسلو أنو من دكف اضتب سوؼ يعوؽ منو كتنمية 
قدرات الناس. أما اضتب ينطوم على عبلقة صحية كػتبة بُت 
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شخصُت، مبا يف ذلك الثقة بينهم. كيف عبلقة حقيقية لن يكوف ىناؾ 
 خوؼ. كغالبنا ما ينهار اضتب إذا خشي أحد الطرفُت أف يتم

 119الكشف عن نقاط الضعف كاألخطاء.

 مشاعر شخصية أنا بعد معرفتو أسباب عقوبة اجملرمُت .3

تزايد اعتمـو بعد أف كقف شخصية أنا متأمبل أماـ األموات 
اظتظلومُت، كبدأت كل عائبلت اصتناة لدفنها. مث اقًتب شخصية أنا 
إليهم، كعثر على بقعة اضتقيقة الىت كانت ؼتبأة من قبل السلطات 

ظتلكية للمواطنُت. كىي اليت يتم عرضها من قبل منفذم القانوف ىي ا
 جردية ظاظتة باسم العدالة كإنفاذ القانوف. اصتملة ؿتو التالية :

"كقفة مؤبن ارتج عليو كانعقد لسانو لوعة فانسكب 
 .دمعو متكلما عن عواطفو

كقفت ساكتا كلو فهم الناس ما تقولو السكينة لكانوا 
 129منهم إىل كواسر الغاب." أقرب إىل االعتة

كضوحا أف ؼتاكؼ شخصية أنا من االقتباسى الذم عربه. 
كازداد خوفو القرار القائم على كلمات اظتالك إذا كاف مستمرا. ألنو 
إذا مت ذلك، فسئم الشعب من كل سياسات اظتالك. مث إذا قاـ 
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 تطبيق القانوف اإلنسانية كاظتداكالت، فلن تتكرر اظتأساة اليت حدثت
بالفعل. على الرغم من أهنا ملفوفة بالدين أك الوحي أك العدالة. ألف 
اإلنسانية تشمل رتيع أنواع العبلج، مبا يف ذلك رتيع احتياجات 

 أساسية إنساف، كاحتياجاتو الفسيولوجية، كاألمن، كاضتب كاالنتماء.
أيا كاف نوع تطبيق القانوف الذم ال يزاؿ يثبت على اإلنسانية 

، فإف رتيع أشكاؿ التمرد من الشعب دتيل إىل اضتل. كاظتداكالت
كيؤثر ىذاف اصتانباف بشكل كبَت على البيئة اآلمنة كالسلمية كاظتستقرة 
للمجتمع. كسيكوف صتميع سياسات اظتملكة تأثَت إجيايب للبيئة 
كاجملتمع، كسوؼ ترضي الشعب اجملتمع إذا كانت اضتكومة تفضل 

 اضتب كاإلنسانية كالتداكؿ.
إف أحق ما حيتاجو البشر ىو شعور باضتب كاالنتماء لبعضهم 
البعض، كلكن ليس كل البشر يلبوف ىذه االحتياجات بسبب القلق 

 .Frank Gيف كتابو  Karl Menningerكاطتوؼ الذم يغلفو دائمنا. كفقنا 

Goble  اظتعنوف "اظتذىب الثالث" ، قاؿ إف اضتب باألساس سوؼ
، بل بسبب اطتوؼ الذم  يتفسخ ليس بسبب شعورنا أننا ال ؿتًـت
خيتربه كل شخص إىل حد ما، خوفا أف يقـو شخص آخر سوؼ 
تكوف قادرة على رؤية من خبلؿ أقنعة لدينا، أقنعة القمع اظتفركضة 

 121علينا من قبل العادات كالثقافة.

                                                           
505

 Frank, G. Goble, Madzhab Ketiga…, h. 15-16. 



66 
 

 حتياجات باحًتاـ الذاتد. اإل
عندما يتم كفاء رتيع اظتستويات الثبلثة لبلحتياجات 
اإلنسانية األساسية، سيتم دفعو إىل اظتستول التايل من االحتياجات، 
أم اضتاجة إىل االحًتاـ. ككجد ماسلو أف كل شخص لديو فئتُت من 

ات . احًتاـ الذ1اضتاجة إىل االحًتاـ : أم احًتاـ الذات كاآلخرين. 
يشمل اضتاجة إىل الثقة بالنفس، كالكفاءة، كاإلتقاف، كاالكتفاء، 

. كاآلخرين يشمل اإلؾتاز، 2كاإلؾتاز، كاالستقبلؿ كاضترية. 
 122كاالعًتاؼ، كالقبوؿ، كاالنتباه، كاظتنصب، كاالحًتاـ.

أشكاؿ السلوؾ اليت أظهرىا شخصية أنا دتيل إىل إظهار 
كىي عملية احملكمة ظترتكيب كجود. بدءا من األحداث اليت شاىدىا 

اصتردية، كظهور أمواهتم، كدفن عالتهم. كقد أدل ىذا إىل منو ثقة 
شخية أنا من الشخصيات األخرل. كقد أثبتت ىذه األحداث 

 عندما شاىد عملية احملكمة. االقتباس كالتايل:
"ككقف الناس أمامة بُت متفرج أتى بو حب 

ة قريبو االستطبلع كمًتقب يلتنظر اضتكم يف جردي
كرتيعهم قد احنوا رقاهبم كخشعوا ببصائرىم كأمسكوا 

 123أنفاسهم"
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كيف االقتباس أعبله، يبدك أف شخصية أنا يرل أف اصتمهور، 
أم الشعب حولو الذين ينتظركف إقامة العدؿ. لكن بالنسبة إليو "ال" 
، كقفا من عنده أف اضتكوميو ال تفضل اإلنسانيو ىف إنفاذ القانوف 

ك أف ثقتو قد جتعلو شخصية مثمرة، ْتيث يسيطره على  كالعقوبة. 
كشف اظتشاكل االجتماعية اليت حتيط بو. إثبات اظتقتطف على 

 النحو التايل :
"انا كاقف ىناؾ كقوؼ اظترأة أماـ األشباح السائرة 
مفكرا بالشرائع اليت كضعها البشر للبشر، متأمبل مبا 

احثا عن حيسبو الناس عدال، متعمقا بأسرار اضتياة ب
 124معٌت الكياف."

قد مت انتهاء عملية احملكمة. مث أدل شخصية أنا يف توفَت 
االستقبلؿ كالثقة بالنفس كحريتو يف التفكَت إىل أف كل الدعاكل 
القضائية ىي شكل من أشكاؿ عدـ اظتساكاة القانونية يف اضتياة 
االجتماعية. كشك كثَتا، لذلك قرر اختاذ موقف ؼتتلف عن 

كىذا ما دفع شخصية أنا إىل كشف أسباب اضتقيقة األخرين. 
ألحداث. كاستخدـ شخصية أنا للطشف عنها بطريقة األسئلة 
كاألجوبة مع العديد من أقارب كعائبلت اجملرمُت الذين يرغبوف يف 
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دفن أجسادىم اظتلقاة على األرض. فإثبات عملية السؤاؿ كاصتواب 
 على النحو التايل :

 القاتلسؤاؿ كجواب مع عائلة  .1

 "خربين كيف أنقذؾ من قبضة العار؛

جاء قائد األمَت إىل حقولنا ليتقاضي الضرتئب كجيمع 
اضتزية كظتا راىن إىل نظرة استحساف ؼتيفة مث فرض 
ضريبة باىظة على حقل كالدم الفقَت يعجز الغٌت عن 

 125دفعها"

 سؤاؿ كجواب مع عائلة الزانية .2
سعيت ؼتالفا "ما نسبة ىذه اظترأة الساقطة إليك حىت 

إرادة االمَت كؼتاطرا ْتياتك لكي حتمي جسدىا 
 اظترضوض من طيور السماء اصتوارح

أنا ىو ذلك الرجل التعس الذم ررتت من أجلو، 
 126أحببتها كأحبتٍت مذكنا صغَتين نلعب بُت اظتنازؿ."
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 سؤاؿ كجواب مع عائلة السارؽ/اللص .3

 "ما غرؾ أيتها اإلمرأة فجئت تدفنُت لصا سارقا

زكجي الصاحل كرفيقي اضتنوف ككالد أطفايل. ستسة ىو 
أطفاؿ يتضوركف جوعا أكربىم يف الثامنة كأصغرىم 

 127رضيع مل يفطم"

إف بعض االقتباسات أعبله، يعٍت عملية السؤاؿ كاصتواب بينو 
ك عائلة كأقارب احملرمُت ىي شكل من أشكاؿ االستقبلؿ كالثقة 

ن ىذه األحداث بالنفس كالشجاعة لكشف األسباب اضتقيقة م
الظاظتة. ككاف االقتباس يدلنا على على أف شجاعتو، قد أسفرت عن 
نتائج حوؿ ما جعلو دائما يتسائل. ك أيضا أعطى عائلة اجملرمُت 
التكرًن كاالحًتاـ إليو، مبا ىو عن عدـ دحض أك رفض اإلجابة على 
أسئلة ألقيها إليهم. بل أكضحوا لو أسباب أحداث العقوبة اليت ال 

 تناسب مع ألخطاء اجملرمُت.ت
كأثناء اضتوار، يبدك أف شخصية أنا قد كجد االستقبلؿ 
كاضترية كالقبوؿ كشكاكل عائبلت اجملرمُت. ديكن القوؿ أنو كاحد من 
الذين لديهم احًتاـ الذات األكثر ثقة كقدرة كإنتاجية أيضنا. كينمو 
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لآلخرين،  ثباتنا للذات، كبالتايل األكثر صحة، من التقدير اظتعقوؿ
 128ليس بسبب االسم كالشهرة كالعطرة.

إف شكل االستقبلؿ الذم يثبت يف شخصية أنا ىو عندما 
يشعر بالغرابة عن  عملية احملكمة، ؽتا يؤدم إىل صراع قلب كعقلو، 
األمر الذم ينشأ بعد ذلك انعكاسنا جيعل من الغمغمة دتثيل أفكاره. 

ثقة. لذلك ،  كشكل شجاعتو كلطفو، جعلو الشخص الذم لديو
بعد أف شعر بالرضا جتاه شخص ما حيتاجو، مت حتقيق فكر جديد 
جعلو يتساءؿ كأدىشو كما كاف قادران على الكبلـ، لكن اقتصر فقط 

 على اضطراب قلبو كعقلو.
 ق. حتقيق الذات

اضتاجة إىل حتقيق الذات من إحدل االحتياجات القصول 
ضمن ىذه اضتاجة إىل لبلحتياجات اعترمية اليت زتلها ماسلو. كتت

 129تلبية حاجة نفسو، كالوعي بإمكانيات اصتميع، كالرغبة يف االبداع.
كاألشخاص الذين يدعموف القيم مثل الصدؽ كالعدالة  129االبداع.

كاصتماؿ ىم الذين سيتحققوف الذات بعد تلبية اضتاجة إىل االحًتاـ، 
يف حُت أف األشخاص الذين ال ديتلكوف ىذه القيم لن حيققوا 
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ى الرغم من كفائهم بكل االحتياجات األساسية أنفسهم عل
 139األخرل.

كحتكى القصة أف شخصية أنا ىو الشخصية الوحيدة الذل 
شعر بغرابة احملكمة. لذلك، مت نقل الشخصية أنا لفعل ما كاف من 
اظتفًتض أف يفعلو كإنساف، ألنو ال يريد إذا كانت ىذه العقوبة موركثة 

ف ما يقـو بو ىو أحد أشكاؿ من جيل إىل جيل. على الرغم من أ
 الرفض كالتمرد، بل على كلمات اظتالك.

 بداية من قلق كاضطرابو بعد مشاىدة عملية احملكمة،
"جرل كل ذالك كأنا كاقف ىناؾ كقوؼ اظترأة أماـ 
االشباح السائرة مفكرا بالشرائع اليت كضعها البشر 
للبشر، متعمقا بأسرار اضتياة باحثا عن مع 

 131الكياف."

االضطراب الذم شعر بو، جعلو شابنا أراد كشف  فإف
الغرائب. فاالستقبلؿ كالثقة بالنفس اليت ملكها الشخصية لقد كانت  
كافية لو للقياـ مبا جيب علي فعلو. كمع ذلك، فإف ما قاـ بو طبعا 
دكف معرفة اظتملكة أك السلطات، خوفا من على كقوع العقوبة بشأف 

 قاـ بو. إذا اظتملكة تعرؼ األشياء اليت
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فعملية احملكمة اليت شاىدىا بب كشف ما الذم جعل 
الشخصية غريبة. كاألشياء اليت قاـ هبا الشخصية للكشف ىي عن 
طريق التشكيك ألسباب العقوبة كاضتوار بينو كعائلة اجملرمُت الذين 

 رافقوا عملية ػتكمتهم .
 
 صل الثالث : خصائص أحد فى تحقيق ذاتهفال

لبلحًتاز الذل اختذه شخصية أنا عند الباحث، أما بالنسبة 
يتوافق مع خصائص أكلئك الذين حيققوف أنفسهم كاليت قاـ هبا 
ماسلو. يعٍت القيم اظتميزة اليت حيملها ماسلو أال كىي الصدؽ )إدراؾ 
أكثر فاعلية للواقع( كالعفوية كالبساطة كالًتكيز على اظتشكبلت 

 اإلبداع كعدـ اتباع الثقافة.كاضتاجة إىل اطتصوصية كاالستقبلؿ ك 

 الصدؽ أك إدراؾ أكثر فعالية للواقع .1

حتكي القصة أف شخصية أنا شعر بغرابة كاعًتؼ باألشياء 
 اليت تغطيها السلطات اظتلكية اظترتبطة بالعقوبة الىت تلقاىا اجملرموف،

"جرل كل ذالك كأنا كاقف ىناؾ كقوؼ اظترأة أماـ 
اليت كضعها البشر  االشباح السائرة مفكرا بالشرائع
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للبشر، متعمقا بأسرار اضتياة باحثا عن مع 
 132الكياف."

كيف االقتباس أعبله، يبدك كأف شخصية أنا قد نفد األفكار 
كحتَت باألحداث اليت شاىدىا. من حيث كجود الغرابة كاألشاء الىت 
ال تتناسب مع الواقع، كعند الباحث ىذا جعلو متطابقا مع 

بالذات كاألسلوب الذم بناه ماسلو. قاؿ  اطتضائص الذين حتققوا
ماسلو، ديكن لؤلشخاص الذين يقوموف بتحقيق ذاهتم أف يتعرفوا 
بطبلف اآلخرين. كيسلم من خداعهم كيرل كبل من الصفات 

 133اإلجيابية كالسلبية يف حاالت أخرل الىت ال يعلمو أكثر الناس.

 العفوية .2

مشاىدتو إف القيمة العفوية اليت يف شخصية أنا ىي بعد 
 عمليات إجراء احملكمة،

"ثبلثة جعلهم غترمُت ألهنم ضعفاء فجعلتهم الشريعة 
 134أمواتا ألهنا قوية."
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كلقد أثبت االقتباس أف األحداث اليت شاىدىا شخصية أنا 
 قد أعمت عيوف كقلوب الناس.

 كمشاعر الشخصية عندما شاىد جنازات اجملرمُت منتشرة،
بنقاب كثيف مظلم "كىوؿ اظتشهد يغشى بصَتيت 

كنظرت فلم ار سول خياؿ اظتوت اظتربع منتصبا بُت 
 135اصتثث اظتلطخة بالدماء."

مث يف االقتباس أعبله، كصف اظتؤلف كيف كاف موقف 
شخصية أنا بعد مشاىدة جنازات اجملرمُت منتشرة. كحىت ال يستطيع 

 أف يعرب ما ببالو. من حيث أف التنفيذ ال يتناسب.
من أف العفوية تظهر عليو. كىذا يتفق مع فشخصية أنا كاثق 

افًتاض ماسلو حوؿ قيمة العفوية بأف الذين يتأىلوف ذاتيان ىم 
أشخاص عفويوف. إهنا غَت تقليدية، لكن ال تفعل ذلك بشكل 
إلزامي، أهنا أخبلقية للغاية كلكن ديكن أف تظهر غَت أخبلقية أك ال 

مل يتجاىل كاحًتازه ىو شكل من أشكاؿ الع  136تتبع القواعد.
 اظتخاطر اليت سيتم قبوعتا، ألنو يعارض ثقافة اجملتمع اضتايل.
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 البساطة .3

كلشخصية أنا قيمة البساطة اليت أكضحها مؤلف ىذه 
 القصة، ىي : 

"فرفعت عيٍت إىل العبلء كبسطت يدم ؿتو القبور كما 
عليها من الرموز كصرخت باعلى صويت "ىذا ىو 

بالًتاب. كىذه ىي سيفك أيتها الشجاعة فقد أغمد 
زىورؾ أيها اضتب فقد لفحتها النَتاف. كىذه ىو 

 "137صليبك يا يسوع الناصرم فقد غمرتة ظلمة الليل

يف االقتباس أعبله، حاكؿ التعبَت عن مشاعره بعد أف شاىد 
احملكمة، كعندما عرؼ حقيقة األسباب الىت حدثت كراء تنفيذ عملية 

ضيت، فطبعا ال ديكن أف احملكمة. كعلى كل حاؿ إهنا قد مضت كق
 يًتاجع الوقت إلصبلح رتيع األسباب اليت أدت إىل نتيجة مرضية.

كشخصية أنا، يف ىذه اضتالة ؽتن الذم حتقق ذاتو. كاألشياء 
اليت قاـ هبا ىي شكل من أشكاؿ البساطة، ألنو ال يتظاىر كال 
خيشى أك خيجل من التعبَت عن الفرح أك اإلعجاب أك اضتزف أك 

 138ك مشاعر قوية أخرل.الغضب أ
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 الًتكيز على اظتشكلة .4

األشخاص الذين حيققوف الذات ىم أكلئك الذين لديهم 
كفقا للباحث شخصية أنا  139مصلحة يف مشاكل خارج أنفسهم.

من الشخصيات الذين حققوا أنفسهم. ىذا ألنو لديو مصلحة يف 
اظتشاكل اليت تصاحب حياتو. اظتشكلة اليت كاجهها ىي شكل من 

العقوبة القسرية، ْتيث ديكن جر أم شخص ينتهك القواعد أشكاؿ 
اظتتفق عليها معنا، كلكن من خبلؿ النظر إىل اطتلفية اليت حتدث يف 
القصة ىو لصاحل قواعد اظتالك. كلقد حرؾ ىذا قلبو كعقلو مبا يكفي 

 للمسامهة يف القسوة اليت ترافق احملاكمة.
أماـ "جرل كل ذالك كأنا كاقف ىناؾ كقوؼ اظترأة 

االشباح السائرة مفكرا بالشرائع اليت كضعها البشر 
 149للبشر، متعمقا بأسرار اضتياة باحثا عن مع الكياف"

كيف االقتباس أعبله، يعٍت بعد مشاىدتو عملية احملكمة، 
أصبح قالقا. عن األسئلة، ألف عملية احملكمة غريبة جدا كال شك أف 

اء ؼتالفة لثقافة اجملتمع تكوف فيها ظلمة. كىذا الذم جيعلو يفعل أشي
 اضتايل.

                                                           
538

 Feist. Jest. Greogory J, Teori Kepribadian Edisi 1, Buku 5…, h. 346. 
 .48 .(، ص1913، )القاىراة: دار العرب، ، األركاح ااظتتمردةجرباف خليل جرباف 149



77 
 

فبثقتو، أخذ زماـ اظتبادرة لكشف شيء خفي كراء حدكث 
ػتاكمة. ككاف حيًتز باضتوار مع عائلة اجملرمُت عن حقيقة أسباب 

 اإلعداـ. 
 سأؿ شخصية أنا إىل عائلة القاتل،

 141"خربين كيف أنقذؾ من قبضة العار"

 سأؿ شخصية أنا إىل عائلة الزانية،
قائد األمَت إىل حقولنا ليتقاضي الضرتئب كجيمع "جاء 

اضتزية كظتا راىن إىل نظرة استحساف ؼتيفة مث فرض 
ضريبة باىظة على حقل كالدم الفقَت يعجز الغٌت عن 

 142دفعها"

 سأؿ شخصية أنا إىل عائلة السارؽ/اللص،
 143"ما غرؾ أيتها اإلمرأة فجئت تدفنُت لصا سارقا؟"

حًتازات اليت اختذىا شخصية أنا يف االقتباس أعبله بعض اال
يف الكشف عن حقيقة األسباب الىت ىف اضتكومة. ككاف لو اضتوار مع 

 عائلة اجملرمُت، حىت أف حصل مبا ىو يريد أم الكشف عن اضتقيقة.
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يف القصة القصَتة "شراخ اصتبور" للكاتب خليل جرباف ، 
يف ىذه  كفقنا للباحث ، يعد أكو مثاالن على حتقيق اإلنساف لذاتو.

اضتالة ، قمت بالشخصية اليت قمت بفعلها كاليت تركز انتباىو على 
ا ْتيث  ا جدن مشكلة كاحدة ، كىي إنفاذ القانوف الذم يعد بعيدن
يأخذ حياة شخص ما. ىذه ىي إحدل خصائص األشخاص الذين 
حيققوف أنفسهم ، ألف األشخاص الذين حيققوف أنفسهم ىم أكلئك 

ة كيهتموف باظتشاكل اليت حتدث خارج الذين يركزكف على اظتهم
 144أنفسهم.

 اضتاجة إىل اطتصوصية .5

إف الذين يتحققوف ذاتياهتم دتيزكا أف يكونوا مبفردىم دكف 
كىذا يتفق مع موقف شخصية أنا اليت ركاىا  145الشعور بالوحدة.
. من حيث أنو حتاكؿ فصل نفسو عن "صراخ القبور"اظتؤلف يف قصة 

اطتها أيديولوجية السلطات.  حيب أطاعوا الثقافة الشعبية، للىت أح
السلطات كرتيع قراراهتا، حىت لو كانت ظاظتة بل سفك دماء 

 اإلنساف.
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"فحوؿ اضتاضركف أعينهم كتطاكلت أعناقهم كأهنم 
يريدكف مسابقاة الشريعة بنواظرىم لَتكا فريسة اظتوت 

 146خارجة من أمهاؽ ذلك القرب"

كأف الشعب اجملتمعى مث يف االقتباس أعبله، يبدك األمر  
حينئذ ال يصربكف على قضاء احملكمة فوريا. لكن على الرغم من أف 
شخصية أنا شاىد األحداث، إال أف شخصية أنا أكثر اىتمامنا 
بالرفاىية العامة للشعب اجملتمعى كثركهتم. فاضتكم الذم فرضو اظتالك 

 مل يكن يستحق للمجرمُت.
س فمدت الشريعة "ثبلثة أساؤا بعرؼ البشر إىل النامو 

 "147العمياء يدىا كسحقتهم بقساكة.

كأصبحت القصة عند الباحث، دليبلن على أف شخصية أنا 
قد شاىد عملية احملكمة الظاظتة من السلطات جتاه اجملرمُت. كذلك 
ألف ىناؾ ضحايا القانوف. فاالحًتاز الذم اختذه ىو شكل من 

ىم إىل إضاعة أشكاؿ االىتماـ إىل رفاىية اآلخرين دكف أف يضطر 
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كشخصية أنا ىو الوحيد  148الوقت كالتورط يف مشاكل غَت ضركرية.
 من الشعب حوؿ اظتملكة الذم حيًتز ما سيهدد حياتو.

 االستقبلؿ .6

األشخاص الذين حيققوف الذات ىم أشخاص مستقلوف 
كيعتمدكف على أنفسهم يف النمو رغم أهنم يف اظتاضي تلقوا اضتب 

ىذه القصة، فإف شخصية أنا ىو كيف  149كاألماف من اآلخرين.
الوحيد الذل يتمتع بقيمة االستقبلؿ بفضل شجاعتو، كىي عدـ 

 خوفو للكشف عن األشياء اظتتعلقة بغرائب احملكمة.
كدليل قيمة االستقبلؿ لدل شخصية أنا. بدءا من بعض 
أفعالو، أم من حيث الرغبة يف الكشف عن اضتقيقة. كاضتًتاز الذم 

ب / حوار بينو كعائلة اجملرمُت احملكومة اختذه ىو سؤاؿ كجوا
 باإلعداـ.

 أكال، عندما اقًتب كسأؿ شخصية أنا إىل عائلة القاتل:
 ... "كإذا مهت باالنصراؼ تقدمت ؿتوىا فأجفلت

 159خربين كيف أنقذؾ من قبضة العار؟"...
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 ثانيا، عندما اقًتب كسأؿ إىل رجل الذم يدفن جثة الزانية
 :قفتو قائبل"كإذا ىم بالذىاب أك 

ما نسبة ىذه اظترأة الساقطة إليك حىت سعيت ؼتالفا 
ارادة االمَت كؼتاطرا ْتياتك لكي حتمي جسدىا 

 "151اظترضوض من طيور السماء اصتوارح؟

 ثالثا، عندما اقًتب كسأؿ إىل امرأة الىت تدفن جثة السارؽ:
"كظتا حتولت ؿتو الوجهة اليت جائت منها أك قفتها 

 : قائبل

 152يتها اإلمرأة فجئت تدفنُت لصا ساؤقا؟"ما غرؾ أ
من االقتباس أعبله، قد حدث اضتوار بينو كالعائلة. 
فبشجاعتو قد حصل على كشف حقائق األسباب اليت جتعل اجملرمُت 
نالوا عقوبة اإلعداـ. دليبل على أنو كاحد من األشخاص الذين حتققوا 

ية أنا ال ذاهتم ىف تلك القصة ألفتها خليل جرباف. ذلك ألف شخص
يشعر بتهديد من أحداث غَت متوقعة مثل ما يتعرض لو اصتامدكف 

 153أكغَت مرنُت.
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 اإلبداع .7

األشخاص الذين حيققوف أنفسهم ىم أشخاص مبدعوف. 
 154مبدعوف يف غتاالهتم.رغم أهنم ليسوا يف الفنوف، كلكن كلهم 

اظتبدعوف مرنوف، ىم قادركف على التكيف إذا تغَتت األحواؿ، كعلى 
إيقاؼ العادات، كالتعامل مع الشكوؾ كاألحواؿ اظتتغَتات دكف 

 155التوتر.
ككما ركل اظتؤلف ىف قصتو القصَتة "صراخ القبور". أف 
شخصية أنا قد انفصل ذاتو عن عادات الشعب اجملتمعى حوؿ 

لوجية السلطات، ْتيث يضطر الناس إىل اظتملكة اليت أحاطتها أيديو 
 اتباع قواعد اضتاكم أك اظتلك. كلكن كلمة "ال" بالنسبة لشخصية أنا.

كقررشخصية أنا على عدـ الوقوع يف نفس اضتفرة معهم، 
 كفضل اختاذ االحًتازات الىت ختتلف دتاما معهم.

 عدـ اتباع الثقافة .8

من فبعض االحًتازات اليت اختذىا شخصية أنا ىي شكل 
أشكاؿ انفصالو جتاه ثقافة الشعب حوؿ اظتملكة الىت أحاطتهم 
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ا على  أيديولوجية السلطات كأطاعوا قرار اظتالك. لذلك لن ينقدكا أبدن
 ذلك القرار.

مث االحًتاز الذم اختذه يف ىذه اضتالة يعٍت عدـ اتباع الثقافة، 
كخيتلف دتاما مع الشعب، من حيث أف الشعب تلقى القرار أما ىو 
ال. لذلك، يرل الباحث أف شخصية أنا بذؿ جهده لتطوير 
إمكاناتو. كيف تطوير اإلمكانات اليت يقـو هبا، تتوافق مع خصائص 

 الذين حيققوف أنفسهم.
ك تتمتع خصائص الذين حتققوا أنفسهم قدرة على فصل 
أنفسهم عن بيئتهم ك جتاكز حدكد ثقافية معينة. أم يريدكف التغَتات 

 156فضوف متابعة ما ىو مطلوب من اجملتمع.االجتماعية كير 
كيف ىذه القصة، احًتازات شخصية أنا اليت مل تنفذىا 

 شخصيات أخرل. االقتباس كالتايل:
"فحوؿ اضتاضركف أعينهم كتطاكلت أعناقهم كأهنم 
يريدكف مسابقاة الشريعة بنواظرىم لَتكا فريسة اظتوت 

 157خارجة من أمهاؽ ذلك القرب"

أف اجملتمع باضتقيقة يريد قضية احملكمة كصف اظتؤلففى قصتو 
 على الفور. كلكن بالنسبة إليو "ال" االقتباس كما يلى :
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"جرل كل ذالك كأنا كاقف ىناؾ كقوؼ اظترأة أماـ 
االشباح السائرة مفكرا بالشرائع اليت كضعها البشر 

 "158للبشر، متعمقا بأسرار اضتياة باحثا عن مع الكياف

خصية أنا بأنو ديتلك اطتصائص يف ىذا االقتباس، أثبت ش
اليت ديتلكها أكلئك الذين حيققوف أنفسهم. ككاف يتخيل ىف ىذه 
اضتالة ظلمة للحكومة. كاحًتازاتو ؼتتلفة دتامنا عن ما تقـو بو 
شخصيات أخرل. "كما لو كانوا يريدكف تنفيذ حكم فورم دكف 

رادكا تأخَت" ، كأثبت االقتباس أف الذين شاىدكا إجراءات احملكمة أ
 احملكمة على الفور.

لقد أثبت شخصية أنا يف ىذه القصة أف لديو ذكقنا ؼتتلفنا مع 
شخصيات أخرل متعلقة بأحداث احملكمة. كيتوافق مع خصائص 

( أف الذين 1979أكلئك الذين حيققوف أنفسهم. ك يذكر )ماسلو 
حيققوف أنفسهم "ال يتبعوف الكثَت من العادة كالثقافة، كال يشعركف 

 159ضغوط اظتفرطة، كال حييطهم األمور اظتتنوعة".بال
  

                                                           
 .58 .(، ص1913، )القاىراة: دار العرب، األركاح ااظتتمردةجرباف خليل جرباف،  158
558

 Feist, Jest. Greogory J, Teori Kepribadian Edisi 1, Buku 5…, h. 355-350. 
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 الرابع الباب
 الخالصة واإلقتراحات

 
 الخالصة .أ 

يف التحليل أعبله، كجد الباحث بعض أشكاؿ الشخصية 
من شخصية أنا كتسلسل ىرمي لبلحتياجات اليت ابتكرىا إبراىيم 
ماسلو كاليت ارتبطت بالشخصية الرئيسية يف قصة خليل جرباف 

القبور" ، ككذلك بعض خصائص األشخاص الذين حيققوف "صراخ 
 أنفسهم، كىاىو شخصية أنا.

 أشكاؿ الشخصية ىف القصة .1

بناءن على التحليل أعبله، فإف شخصية أنا لديو الشخصية  
 كالتايل :

الذكاء الذم يتمكن ىف شخصية أنا من حيث أنو شعر  . أ
أيضا عدة بغرابة عمليات إجراءات العقوبة اليت شاىدىا. ك تشمل 

 ذكاءه، كىي:
اظتفكر الناقد، حينما شعر باالضطراب كالقلق  .1

للمجتمع حولو، كيبدك الشك كاالهتاـ من عنده حىت طرح األسئلة 
 على نفسو كالكوف.
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ينشأ اضتدس القوم يف نفس شخصية أنا فيما يتعلق  .2
بالظركؼ االجتماعية حولو، ْتيث يتحرؾ للكشف عن ما يعتقد أنو  

 كذب.
االحًتازات اليت قاـ هبا شخصية أنا يف  كونو علمي، .3

القصة القصَتة "صراخ القبور". مث تصرؼ بأدب عندما سأؿ أشياء 
 غتهولة كمهذبة عند تقدًن األفكار.

ػتاربة الثقافة اظتوجودة بالفعل ىو أحد أشكاؿ  .4
 مقاكمتو ضد الثقافة اظتوجودة بالفعل يف اجملتمع احمليط باظتملكة.

ية أنا البارزة اليت عرضها اظتؤلف يف اظتتمرد من شتات شخص  . ب
ىذه القصة. لكن التمرد الذم قاـ بو ليس مقاكمة ماشرا ال يتم 
التعبَت عنو أماـ اظتملكة، أك ديكن القوؿ إنو غترد صراع كاطراب. أما 

 أنواع التمرد الذم يقويو كما يلي:
أصبح الًتكيز ىدفا رئيسيا لدم شخصية أنا الختاذ  .1

لكشف حقائق األحداث ىف القصة اظتذكورة، يعٌت موقف كاحًتازه 
 عن عمليات العقوبة كاألحكاـ خدعت اصتماىَت على نطاؽ كاسع.

أما التسلسل اعترمي ألبراىاـ ماسلو ىي أداة يستخدمها  .2
الباحث لتحليل نوعية االحتياجات اإلنسانية. ك عتذا البحث العلمى 

أنا قد كصلت ينتج أف جودة االحتياجات اإلنسانية لدل شخصية 
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إىل اضتاجة اطتامسة أال كىي اضتاجة إىل حتقيق الذات. كسردىا على 
 النحو التايل:

 اضتاجة إىل فسيولوجيا . أ
 يعٍت عندما تنفس شحصية أنا بالراحة.

 اضتاجة إىل األمن . ب

لقد قضيت ىذه اضتاجة عندما شعر بالضطراب كالصراع ىف 
حقائق األحداث قلبو كالتعبَتعم فيو، ككذلك الرغبة يف كشف 

 .اضتكومية ْتيث جيب أف يواجهوا عقوبة اإلعداـ

 اضتاجة إىل اضتب كاالنتماء . ج

ىي بارزة عندما اغًتؽ يف ظركؼ ػتكمة اإلعداـ ك دفن 
 جنازاة اجملرمُت احملكومُت باإلعداـ الذم يقـو بو عائبلهتم.

 اضتاجة إىل االحًتاـ كاظتنح . د

الؤلجوبة من  قضيت ىذه اضتاجة عندما عمل اضتوار ك نيل
أسئلتو من عائبلت مرتكيب اصتردية فيما يتعلق ْتقائق األحداث اليت 

 حلت بو إىل حد قتلهم.
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 اضتاجة إىل حتقيق الذات . ق

يعٍت عندما كاف شعر بغرابة تنفيذ احملكمة. كقرر الكشف 
 عنها ْتيث كجد كضوح اظتبهم من تلك الغرابة.

 ج. خصائص الذم حتقق ذاتو
اؾ األكثر فاعليا عتذه اضتوادث ْتيث . الصدؽ أك اإلدر 1

يكوف قادرنا على إدراؾ كشعور بوجودعرابة أك أخطاء من تنفيذ 
 احملكمة.

. فعفويتو عندما قرر اختاذ موقف كالعمل بعد مشاىدة 2
 احملكمة أم عقوبة اإلعداـ.

. بساطتو عندما رفع يديو إىل السماء توكبل إرضاءن لوجو 3
 اهلل.

اظتشكلة ىو خاصية / شتة بارزة لدل . الًتكيز على ىذه 4
لشخصية أنا. كذلك طموحو للكشف عن كذبة قانونية أكدت ْتياة 

 البشر.
. اضتاجة إىل اطتصوصية ىي من أبرز اطتصائص اليت 5

ديتلكها شخصية أنا. ألنو ؾتح يف االنفصاؿ عن الثقافة اليت كانت 
ىناؾ دخلوا  موجودة بالفعل يف اجملتمع احمليط باظتملكة، كألف الناس

 كنفذكا بأيديولوجية اضتاكم أك اظتالك.
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. االستقبلؿ الذم ديتلكو  ديكن رؤيتو عندما مت نقلو 6
 كحاكؿ الكشف غرائب تنفيذ احملكمة.

. اإلبداع ىو عمل تكيف مع البيئة كاألحواؿ حوؿ 7
اظتملكة. كاستطاع أف يفصل نفسو عن عادات اجملتمع الذين زتلوا 

 أك اظتالك.أيديولوجية اضتاكم 
. عدـ اتباع الثقافة ىو دترد شخصية أنا ضد السياسات 8

اليت قررىا اظتالك. كتعارض ثقافات/عادات اجملتمع الذين زتلوا 
أيديولوجية اضتاكم أك اظتالك، حىت يقـو شخصية أنا بشيء ال تقـو 

 نسانية.الكشف عن كذبة كراء احملكمة الئل بو شخصيات أخرل، أم
 

 اقتراحاتب. 
ى من ىذا البحث العلمى قدرة مسامهة أفكار لكل ْتث يرج

الحق الذم يتعلق بعلم النفس، خاصة البحث الذم يستخدـ نظرية 
إبراىيم ماسلو. كالبحث عن القصة القصَتة "صراخ القبور" طتليل 
جرباف يرجى تطويره كذلك ليس فقط من النظرية النفسية، ألف ىذه 

كخلفيتها السلطات اظتملكة، القصة الرائعة حتكي عن حياة ؽتتعة 
كتكوف أكثر إثارة عندما يكوف ىناؾ شخصية تعارض سياسات 

 اظتملكة.
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