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 الشّعار

ُ لَّن يُِصيبََنآ إَِّلَّ َما َكَتَب  قُل" ِ ََلَا ُهَو َمۡولَىَٰناۚ َولََعَ  ٱّللَّ ِ  ٱّللَّ
 "لُۡمۡؤِمُنونَ ٱفَلَۡيَتَوَّكَّ

(15ة : توب)ال  

 “Man is not free from his conditions, but he is free to 
take a stand towards his conditions” 

 –Viktor E. Frankl 
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، ةاملرحلة النهائية من الدراس حلياتى، حىتى وصلت إىل هتمعدمساإىل مجيع عائلىت أبنواع 
 وهم :

 عفيفة بوبوبةأمىى احمل 
 ديديك سوفرايدي بوبوبأىب احمل 
 أخى الصغري نور حممد موحد 
 من الذي مل يزل يسألىن دائما 
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ABSTRAK 

 Penelitian ini membahas tentang makna hidup tokoh Insinyur yang terdapat 

dalam cerpen Nashib karya Taufiq al-Hakim. Cerpen tersebut mengisahkan tentang 

penerimaan takdir Insinyur dalam perjuangan mencari pasangan hidupnya. Adapun 

permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penemuan dan wujud 

makna hidup Insinyur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan psikologi sastra dengan teori logoterapi Viktor Frankl. Logoterapi 

merupakan pandangan yang beranggapan bahwa makna hidup dan hasrat untuk 

hidup bermakna merupakan motivasi utama manusia untuk meraih kehidupan yang 

lebih bermakna. Teori ini memiliki tiga prinsip dasar, yaitu kebebasan 

berkehendak, keinginan akan makna, dan makna hidup. Makna hidup bersumber 

dari penerapan nilai-nilai berkarya, nilai-nilai penghayatan, dan nilai-nilai 

bersikap. Hasil dari penelitian ini adalah proses penemuan makna hidup tokoh 

utama dapat dilihat melalui tiga fase kehidupannya. Fase pertama adalah 

kesendirian, pada fase ini Insinyur menemukan makna dalam kerja yang bersumber 

dari nilai-nilai berkarya. Fase kedua adalah pencarian pasangan hidup, Pada fase ini 

ia menemukan makna dibalik penderitaan yang bersumber dari nilai-nilai bersikap. 

Fase ketiga adalah penemuan pasangan hidup, Pada fase ini Insinyur menemukan 

makna dalam cinta yang bersumber dari nilai-nilai penghayatan. Wujud makna 

hidup Insinyur adalah kebebasan berkehendak, keinginan akan makna, dan makna 

hidup yang terdapat dalam setiap fase kehidupannya. Insinyur merasa bahagia 

setelah menemukan pasangan hidup. Hidupnya lebih bermakna ketika ia dapat 

menerima takdir dengan lapang dada.   

Kata kunci: Makna Hidup, Psikologi Sastra, Logoterapi 
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 جتريد

يبوبحث هذا البوبحث يف معىن حياة املهندس يف القصة القصرية "نصيب" لتوفيق  
. ةزوجال عن تكتاا يف اجلهاد ل  انصيبوباملهندس  قبوبولالقصة القصرية عن  دراسةاحلكيم. 

دس. معىن حياة ووجوده للمهن عن تكتاا ال املاكلة يف هذا البوبحث هي تكيفية عملية 
 .رانكلهو منهج نفسية أدبية بنظرية لوجوتريف فيكتور فاملنهج املستخدم يف هذا البوبحث 

إلنسان لتحقيق ل مها التاجيع الرئيسياملعىن إرادة ترى أن معىن احلياة و لوجوتريف هي وجهة 
رادة املعىن إو حرية اإلرادة  وهيادئ أساسية، ياة أتكرر معىن. هذه النظرية اها لثالة مبوباحل

تيجة نف قيم السلوتكية.القيم التجريبوبية و القيم اإلبداعية و لاومعىن احلياة. أييت معىن احلياة من 
معىن حياة الاخصية الرئيسية من خثال لثاث  نع تكتاا ال هذا البوبحث هي عملية من 

العمل  ، يف هذه املرحلة جيد املهندس معىن يفاملنفردةمراحل من حياته. املرحلة األوىل هي 
ة جيد انية هي البوبحث عن الزوجة، يف هذه املرحلقيم اإلبداعية. املرحلة الرالالذي أييت من 

الزوجة، يف  عن ا اتكتاالسلوتكية. املرحلة الرالرة هي قيم المعىن يف املعاانة اليت أتيت من 
حياة  قيم التجريبوبية. أما وجود معىنالهذه املرحلة جيد املهندس معىن احلب الذي أييت من 

احلياة املوجودة يف تكل مرحلة من مراحل  إرادة املعىن ومعىناملهندس هو حرية اإلرادة و 
ما يستطيع . حياته أتكرر معىن عندالزوجةعن  اتكتاا ته. ياعر املهندس ابلسعادة بعد حيا

 قبوبول النصيب إبخثاص.

 الكلمة املهمة: معىن احلياة، نفسية أدبية، لوجوتريف
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 كلمة شكر وتقدير

 بسم هللا الرىمحن الرىحيم

ق اللوح والقلم أمحده سبوبحانه وتعاىل علم اإلنسان ما مل احلمد هلل ابرئ النسم خال 
 لإ يعلم وأشكره على ما أسدى وأنعم. وأشهد أن ل إله إلى هللا وحده ل شريك له ل إله

سبوبيل دى إىل ه ااهاتالرب امللك األعز األتكرم وأشهد أن حممد عبوبده ورسوله وحبوبيبوبه وخليف
 األقوم صلى هللا عليه وسلم.

لتوفيق  "نصيب"احلياة ىف القصة القصرية  معىن عنوانالبوبحث ب ابة هذالقد متت تكت 
لبوباحرة للحصول ا الذي وضعتهاحلكيم )دراسة حتليلية نفسية أدبية لفيكتور فرانكل( 

على الاهادة اجلامعية ىف تكلية اآلداب والعلوم الرقافية بقسم اللغة العربية وأدهبا. وهبذا تود 
 ابلتوجيهات واإلرشادات والتاجيعات ىف يناساعدو را ملن البوباحرة أن تقدم شكرا وتقدي
 إمتام هذا البوبحث، منهم : 

 فضيلة السيد الدتكتور احلاج أمحد فتاح، تكعميد تكلية اآلداب والعلوم الرقافية. .5
 ا.أدهبستري، تكرئيس قسم اللغة العربية و فضيلة السيد مصطفى املاج .2
 .لبوباحرةل  فضيلة السيد احلاج جارت وحيودي املاجستري، تكمار  .3
 .لبوباحرةلتكمارفة أتكدميية ي  أيو تكوسوماواتى أنينج ةتور تكالد  فضيلة السيدة .4
 مجيع األساتذة واحملاضرين واملوظفني األفاضل بقسم اللغة العربية وأدهبا.  .1
 مجيع املاايخ واملدرسني األفاضل مبعهد دار العلوم جومبوبانج. .6
 مبعهد واحد هاشم جوتكجاتكرات.مجيع املاايخ واملدرسني األفاضل  .7
 مجيع املاايخ واملدرسني األفاضل مبعهد نور األمهات جوتكجاتكرات. .8
قد أعطياين دعما وعوان  ذانلالوالديى، أمىى عفيفة وأىب ديديك سوفرايدي  .9

 ومساعدة إما يف شكل دعاء أو مال.
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ينا أمانإىل إقبوبال وريكا و  ىف قسم اللغة العربية وأدهبا وخصوصا يمجيع أصدقائ .51
 .وشازا

وحسىن  وإمسي يف معهد نور األمهات جوتكجاتكرات وخصوصا إىل نورا يمجيع زمثائ  .55
 وزلفى ونيثا. وإيفا وفطري وأولياء وحنني

 (  ىف تكاندو قرية مرتيلو تكدانج سارى تكونونج تكيدول. 99kknمجيع األسرة ) .52
 تكل من يساعد البوباحرة ىف إمتام هذا البوبحث.و  .53

ن هذا البوبحث انفًعا يل وجلميع القراء. ل خيلو هذا وأخريا أرجو أن يكو   
قاد بوبحث بسبوببوبها، غري أن اإلنتالبوبحث من األخطاء من شأهنا أن تنقص قيمة هذا ال

 قرتاحات مل تزل منتظرا اها ألجل إصثاحها.وال
 
 

 2159ديسمبوبري  52جوتكجاتكرات، 
 البوباحرة
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ب األولاالب  

 مقدمة
 خلفية البحث .أ

ة معىن حياة الاخصية الرئيسية يف القصة القصري  يف يبوبحث هذا البوبحث 

لقصرية، اتم تسمية الاخصية الرئيسية يف القصة تمل   احلكيم. توفيقل "نصيب"

 عىن احلياةعن م تكتاا ال  عمليةيف  ةالبوباحر بوبحثتو  تكمهندس.وصف  ت يهوإمنا 

طبوبيق نظرية ثال تمن خ "نصيب"القصة القصرية  يف الرئيسية للاخصية هاوجودو 

  .(logotherapy) لوجوتريف

ملوضوعي ا سبوببالمها ، لسبوببوبني بوبحثهذا ال موضوععلى  ةرالبوباحختارت ا 

 بوبني:سبوب ةالبوباحر هإختارتالذي  املوضوعيسبوبب الفكان . الذايت سبوببالو 

أو  النصيب معناه ذيالقصة ال موضوع هذهعلى  ةالبوباحر ختارتاأوًل،  

كل ب لجيو  يف احلياة اليومية. نسانيةالنفسية اإل ابلعناصر ناسبمالقدر ألنه 

 القصرية لقصةهذه ا وحتتويإبخثاص.  خريه وشره هللا تعاىل ا قدراإلميان مبمسلم 

 يلةمجليست  هقصة حبوب لكن. و عن الزوجةبوبحث للهندس املحياة  أحوال لىع

 تعاىل هللالكن و ، إنه يستطيع أن خيطط تكل شيئ إنساانعتبوباره اباملهنية.  مسريتهتك

 . ريقدعلى تكل شيئ 
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مل يبوبحث و هذه القصة القصرية،  يف البوبحوث بعض ةالبوباحر تاثنياً، وجد 

 ةالبوباحر تختار ا فيكتور فرانكل.لأدبية بنظرية لوجوتريف نفسية من انحية  أحد

 هعن تكتاا ل ايف  تهحماولو  معىن حياة املهندس ملعرفة مناسبوبة هذه النظرية ألهنا

 وحياة ياةاحل معىن إلجياد نفسيةال نظريةاللوجوتريف هي . القصة القصريةهذه يف 

 يعونيستط ل ولكنهم ،فقط حياهتميعياون  الناس . تكرري منمعىن أتكرر

مجيع  يف نهع البوبحث الناس على جيب لذلك،ف. حياهتم يف معىن عن تكتاا ال 

 .أحوااهم

 :سبوببوبنيفهناك  ةالبوباحر ختارتهاالذي  لذايتاب سبوبال فأما  

دراسة القصة القصرية ألن احلوار أسهل يف الفهم  ةالبوباحر إختارتأوًل،  

 .املسرحيةأو  ةروايمن الأقصر القصة  حبوبكة كونت، و الاعر على قارنةابمل

أشهر  من حدأ توفيق احلكيم ألنهلقصرية ال ةقصال ةالبوباحر تختار ااثنياً،   

ابإلضافة إىل ، رةحلديالعربية ا سرحيةرائد يف املتكرغم أنه معرو   املصريني.  األدابء

 تكررية هتكانت مؤلفات ،بلوالقصص القصرية.  تمن الروااي تكررياتكتب  ذلك، أنه  
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 اإلندونيسية ابللغة جاتكرات "يف جملة "هوريزون ةرتمجاملقصرية ال ةقصالية و سرحامل من

  5981.5يف أول سنة 

 يةالناح عن تكتاا ل  الفورية العاطفة تهأاأن خيايل عمل هو األدب 

و ه املنتج أدبيا يايلوالعمل اخل 2.واملعنوية اللغوية الناحية إىل تستند اليت ليةاجلما

 مث واع   بوبهش وضع يف املؤلف وأفكار النفسي نتاج هو األديب العمل أديب. عمل

ة داليت تكانت موجو  احلربةناأ ظهور األعمال األدبية من و  3.واع شكل يف سكب

 درةق مدى من األدبية األعمال جودة ظهرتو  .يف روح املؤلف من خثال اخليال

 .حيوية تكررأ العمل يصبوبح حبيث الاخصيات يةنفس عن التعبوبري على املؤلف

، فإن األعمال األدبية اها وظيفتان رئيسيتان، مها: Horaceهوراس  رأىو  

يعين مجيلة ومفيدة. تعمل األعمال األدبية للرتفيه  utileو أوتيلي  dulceدولسي 

هي  ألخرىيقول بعض املنظرين وظيفة األدبية ا 4وتعليم شيء )مفيد( للجمهور.

تعترب  ،من بعض اآلراء السابقةتب من الضغط العاطفي. حترير القارئ والكا

                                                           

 5  Terj. Kelik M. Nugroho, Di Negerinya Ia Tak Dihormati,Hakim, -Taufiq al
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 125     

 2 (Surakarta: Muhammadiyah University, 2000), Telaah Sastra, Zainuddin Fananie, 
hlm. 60 

 3 Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra; Epistemologi, Model, Teori, 
dan Aplikasi, (Yogyakarta: CAPS, 2013) hlm. 96 

 4 PT Gramedia  (Jakarta: ,Teori Kesusastraanen Austin, Rene Wellek dan Warr
Pustaka Utama, 2014) hlm. 23. 
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األعمال األدبية مفيدة للغاية أيًضا ألهنا ميكن أن توفر الوعي مبعىن احلياة. ابلنسبوبة 

للكرري من الناس، تصبوبح األعمال األدبية وسيلة إليصال رسالة احلقيقة، حول ما 

ميكن أن تؤلر األعمال األدبية أيًضا  1أو ضمنية. هو جيد وسيئ يف لغة صرحية

على عقلية القراء ألهنا حتتوي على قيم أخثاقية وتعاليم دينية ميكن حماتكاهتا يف 

 احلياة اليومية.

يف دراسة األدب العريب، ينقسم األدب إىل قسمني رئيسيني، مها: األدب و   

ريخ اتلة أجزاء: من لثا يتكون األدب الوصفيو الوصفي واألدب اإلناائي. 

أجزاء:  اإلناائي من لثالة يتكون األدبو والنظرية األدبية.  النقد األديبو  األدب

،  Burhan Nurgiyantoro برهان نورجيانتورو ورأى 6املسرحية.و  والنرر  الاعر

شكل  مكتوب يف عادة الاعر 7.تكررياواملسرحية   النررالاعر و يف الواقع ل خيتلف 

 واملسرحية يف شكل حمادلة. سردالنرر يف شكل و  بيت

رواايت، ال خبثا قصص قصرية. يف األساس، ينقسم النرر إىل رواايت و  

فإن القصص القصرية هي قصص قصرية، مبعىن أهنا حتتوي فقط على قصص ترتكز 

                                                           

 1 okja Akademik P (Yogyakarta: , Metode Penelitian Sastra IYulia Nasrul Latifi, dkk, 
UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm.10. 

 6 (Jakarta: PT Teori Kritik Sastra Arab: Klasik Dan Modern, Sukron Kamil, 
RajaGrafindo Persada, 2009) hlm. 8. 

 7 (Yogyakarta: Gadjah Mada jian Fiksi, Teori PengkaBurhan Nurgiyantoro, 
University Press, 2013) hlm. 9 
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على تعارض واحد مع شخصيات حمدودة وغري متطورة. سطر القصة بسيط، 

، Edgar Allan Poeدغار آلن بو إ رأىقط حل النزاع املعرب عنه. و ويصف ف

فإن املقياس القصري يف هذه القصة انتهى من القراءة يف جلسة واحدة، أي أقل 

القراء  يفهم لذلك، 8وهو أمر لن يكون ممكًنا يف الرواية. –من ساعة تقريبوًبا 

 الرواايت. إىل   قارنةمب بسهولة القصرية صالقص

ليت ية أساًسا للحياة اخليالية اأحد األنواع األدبتعترب القصص القصرية  

فسية الن عناصرال تكتاا . ل اخصيةتكإلنسان  سلوك احداث و حتدث فيها األ

اليت تعاين منها الاخصيات يف القصة، حنتاج إىل دراسة تبوبحث يف األعمال 

 9.يةأدب يةسنف دراسةوهي حتتوي على عناصر نفسية و األدبية تكنااطات نفسية 

إىل  د  أساًسا، أن األعمال األدبية هتفسية أدبيةن دراسةعلى األقل من خثال 

 .إلنسانيةوصف البوبيئة ا

 

 

 

                                                           

 8 hlm.10Teori Pengkajian Fiksi, Burhan Nurgiyantoro,  

 9 Penelitian Sastra: Pendekatan, Teori, Metode, Teknik, dan Kiat, Sangidu, 
(Yogyakarta: Sastra Asia Barat UGM, 2007), hlm. 30. 
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 حتديد البحث .ب

 تكتاا ل ا عمليةتكيف هو   تحديد هذا البوبحثفبناء على خلفية البوبحث،  

من خثال  "يبنص"القصة القصرية  يف الرئيسية للاخصية هوجودو  احلياة معىن عن

 ؟ فيكتور فرانكلل تطبوبيق نظرية لوجوتريف

 البحثض غر  .ج

 احلياة معىن عن تكتاا ال  عمليةملعرفة  وهفذا البوبحث اه الغرضوأما  

بوبيق نظرية من خثال تط "نصيب"القصة القصرية  يف الرئيسية للاخصية هوجودو 

 .لوجوتريف لفيكتور فرانكل

 فوائد البحث .د

هذا البوبحث مفيًدا للقراء باكل مبوباشر  ىفريج، ض البوبحثبناء على غر  

 :تتكون من قسمني مهائد هذا البوبحث فأما فواوغري مبوباشر. 

 نظريةال وائدالف .0

. علومالبوبحث ميكن أن تكون مفيدة لتطوير ال إنتاجتارح الفوائد النظرية أن  

 هذا البوبحث فوائد نظرية وهي:إعطاء أن  يرجي

 األفكار العلمية يف جمال األدب. زايدةيف  إلعطاء املسامهة .أ
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حليل ميكن استخدامها لت فيكتور فرانكل لوجوتريفتأتكيد أن نظرية ل .ب

 عربية.األدبية ال وخاصة ،سية املوجودة يف األعمال األدبيةالعناصر النف

 عمليةال وائدالف .0

ل ون مفيدة يف حج البوبحث ميكن أن تكإنتا تارح الفوائد العملية أن  

 هذا البوبحث فوائد عملية إعطاءأن  البوبحث. يرجي مبوضوع ناسبوبةاملاكثات امل

 وهي:

 .ومراجع لدراسات أخرى مماللة ميمفاه إلعطاء .أ  

، خاصة "نصيب"ملساعدة القارئ يف فهم حمتوايت القصة القصرية  .ب

لرئيسية لاخصية اوجوده لمعىن احلياة و  عن تكتاا ل فيما يتعلق اب

 .فيكتور فرانكلل لوجوتريفمن خثال تطبوبيق نظرية 

 التحقيق املكتيب .ه

ستتم  تهد  الذيتحقيق املكتيب ضرورية جًدا ملعرفة أن الكائن املسال 

ودة. تكرار البوبحوث األخرى املوجعن تجنب خرون ولاآلبوباحرون الدراسته قد درسه 

العديد من  ةالبوباحر ت، وجدةاليت أبداها البوباحر عملياتالو بناًء على املثاحظات 

توفيق ليت قام هبا ال "نصيب"ابملوضوع املادي للقصة القصرية  ناسبوبةاملالدراسات اليت 

 :وهياحلكيم، 
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)دراسة  ة نصيب لتوفيق احلكيمري "القصة القص عنوانالبوبحث حتت الوًل، أ 

ة العربية م، طالب يف قسم اللغجر سثاامه تكتبوبه الذيرمياس(" غلة بنياوية ليحتلي

مية احلكومية ا اإلسثاتكاليجاتك سونن جبامعة الرقافية ب والعلوماداآل تكلية  هبا يفدأو 

العثاقات املتبوبادلة بني  يه حثبوبال اهذ فنتيجة. 2114عام  يف اتكاراتجوتكج

افة إىل ذلك، هيكل القصة. ابإلض الاخصيات واألشياء املختلفة اليت حتيط هبم يف

ء القيم اليت تاكل أساس القصة القصرية حىت يتمكن القرا يف بوبحثال اهذ يبوبحث

 51من أخذ احلكمة.

 دراسة"القصة القصرية نصيب لتوفيق احلكيم ) عنوانحتت الالبوبحث  اثنياً، 

دهبا أالعربية و  دي، طالب يف قسم اللغةيو حتكتبوبه أريس و الذي  ليلية نفسية أدبية(" حت

ة يف ليجاتكا اإلسثامية احلكوميتك  سوننب والعلوم الرقافية جبامعة اديف تكلية اآل

ا هذ من فنتيجة. Alfred Adlerنظرية ألفريد أدلر ب 2116تكرات عام جوتكجا 

ناأ سية يف شكل القلق والقلق اليت توجود العديد من املاكثات النف هي البوبحث

اليت تؤلر على سلوك الاخصية  inferiory feelingبسبوبب الاعور ابلنقص 

                                                           

جوتكجاتكرات: ) "البوبحث: القصة القصرية نصيب لتوفيق احلكيم )دراسة حتليلية بنيوية لغرمياس("،اجر سثام، مه 10 
 69-5( ص. 2114جامعة سونن تكاليجاتكا اإلسثامية احلكومية، 
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يد من أيًضا العد قدمي البوباحثهو  ا البوبحثما يرري الهتمام يف هذ الرئيسية.

 55الرسائل اليت يرغب الكاتب يف قراءهتا.

نظرية  مستخدحوث اليت تبعض البوب ةالبوباحر ت، وجدابإلضافة إىل ذلك 

 ، وهي: لوجوتريف لفيكتور فرانكل

 Makna Hidup dalam Dinamika " عنوانأوًل، البوبحث حتت ال 

Eksistensi Tokoh Silas Marner dalam Novel Silas Marner Karya 

George Eliot (Sebuah Pendekatan Psikologi Eksistensialisme)  "

رو سيمارانج يف امعة ديبوبونيجو جباإلجنليزي  يف قسم األدب ةهيين، طالبوب تهتكتبوبالذي  

معىن حياة سيثاس مارنر  عن اتكتاا هي  ا البوبحثهذ من فنتيجة. 2151 عام

ا هذربط ياث اليت حتدث تغيريات يف حياته. الذي يظهر يف العديد من األحد

ود ومعىن لارح ديناميات وج لوجوتريفالعناصر اجلوهرية للقصة بنظرية  البوبحث

 52ارنر يف ظرو  خمتلفة جتعله له اجتاه وهد  يف حياته.حياة سيثاس م

                                                           

جوتكجاتكرات: )البوبحث: القصة القصرية نصيب لتوفيق احلكيم )دراسة حتليلية نفسية أدبية(، أريس وحيودي،  11 
 69-5( ص. 2116ن تكاليجاتكا اإلسثامية احلكومية، جامعة سون

 12 Tesis: Makna Hidup dalam Dinamika Eksistensi Tokoh Silas Marner dalam Heni, 
Novel Silas Marner Karya George Eliot (Sebuah Pendekatan Psikologi 

Eksistensialisme), (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010) hlm. 1-147. 
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توفيق لان الايط تبوبغل مرأةا ةري ة القصالقص" عنوانالبوبحث حتت الاثنياً،  

  ءفا أولياص هتتكتبوبالذي   فيكتور فرانكل(" لة سيكولوجيا ليحتلي دراسةاحلكيم )

 قافية جبامعة رب والعلوم الاداآل تكلية  هبا يفدأبية و قسم اللغة العر يف  ثا، طالبوبةتكم

 اهذ يبوبحث .2154 يف عامجوتكجاتكارات تكاليجاتكا اإلسثامية احلكومية   سونن

الصراع الداخلي والضطراابت احلياتية اليت تعاين منها الاخصية يف بوبحث ال

ى أمهية حياة فيكتور فرانكل للعرور عل لوجوتريف الرئيسية من خثال تطبوبيق نظرية

 ا البوبحثذه نتيجة منفل اليت تؤلر عليها. عوامالاخصية الرئيسية إىل جانب ال

ل لثالة ثاهي معىن احلياة الرئيسية للاخصية اليت ميكن العرور عليها من خ

 53.حلياةمعىن ااملعىن و  إرادةو  رادةهي: حرية اإل، و وجوتريفافرتاضات أساسية لل

 Kebermaknaan Hidup Tokoh " عنواناثلرًا، البوبحث حتت ال 

Utama dalam Novel Perang Karya Putu Wijaya (Tinjauan Teori 

Logoterapi)  "   اإلندونيسية ة قسم اللغ يف ساتراي نوفيرباينسيا، طالب تكتبوبهالذي

. 2154ة مالنج يف عام حممديدريب املعلمني وتعليمها، جامعة ، تكلية تاأدهبو 

سية معىن حياة الاخصية الرئي نع تكتاا ال هي عملية  ا البوبحثهذ نتيجة منف

                                                           

"البوبحث: القصة القصرية إمرأة غلبوبت الايطان لتوفيق احلكيم )دراسة حتليلية سيكولوجية صفا أولياء تكمثا،  13 
 48-5( ص. 2154)جوتكجاتكرات: جامعة سونن تكاليجاتكا اإلسثامية احلكومية، لفيكتور فرانكل("، 



 
 

11 
 

يت تظهر من خثال سلسلة من التجارب ومراحل األناطة اليت تؤدي إىل معىن ال

ميكن رؤية شكل مغزى حياة الاخصية الرئيسية من التغيريات يف حالته قبوبل حياة. 

 ميكن رؤية معىن حياة الاخصية الرئيسية منو وبعد العرور على معىن حياته. 

قدمي تقدير وقدرته على ت انةا الاخصية موقًفا جتاه املعاالطريقة اليت تتخذ هب

 54حلياته.

 Pencarian Makna Hidup Tokoh " عنوانالبوبحث حتت ال ،رابعاً  

Boku dalam Novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara Karya 

Kawamura Genki: Kajian Psikologi Sastra "   لولوك  تهتكتبوبالذي

اتكارات وتكججاجه مادا يف الياابين جبامعة جتريسنانينجياس، طالبوبة يف قسم األدب 

 عن ا تكتال  بوبنيويةلنظرية الم ااستخدابرواية  ةالبوباحر ت. حلل2158يف عام 

 ن معىن حياة بوتكوعملية البوبحث عملعرفة  جلوهرية للرواية وتطبوبيق لوجوتريفالعناصر ا

هي أن شخصية بوتكو تكتاف  ا البوبحثهذ نتيجة منف والعوامل اليت تؤلر عليها.

                                                           

 14 Dalam Novel Skripsi: Kebermaknaan Hidup Tokoh Utama Satria Nofebriansyah, 
Perang Karya Putu Wijaya Tinjauan Teori Logoterapi, (Malang: Universitas 

Muhammadiyah, 2014) hlm. 1-60. 
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بعد أن خضعت ملكوانت البوبحث عن املعىن يف احلياة حىت  معىن حياته وغرضها

 51يتمكن من قبوبول احلياة تكما هي.

 يالسعداو  نوالل تكرامة ةصري الق القصة" ث حتت العنوانحالبوب خامًسا، 

قسم يف   طالبوبة ليلية،اخل ئدةأف تكتبوبتهالذي  (" فرانكل فيكتورل نفسية ةليحتلي دراسة)

تكاليجاتكا   سوننجبامعة  ةيالرقافالعلوم و  باداآل تكلية يف هباوأد العربية اللغة

 هي هذا البوبحثمن  نتيجةف. 2159 عام يفاإلسثامية احلكومية جوتكجاتكارات 

 حرية مع أول،. طرق لثاث يف احلياة معىن جتد أن ميكن اليت الرئيسية الاخصيات

 يف يشالع ارخيت املعىن، إرادة خثال من اثنياً،. حبوبيبوبه رؤية يف اإلرادة وهي ،اإلرادة

 56.احلقيقية السعادة وجد احلياة، معىن اثلرا،. مزيفة سعادة

مت إجراء  د، ميكن أن نرى أنه قالسابقةاألدبية املذتكورة  وثبوبحمن بعض ال 

ة الفردية أللفريد نرظرية النفسيلابنصيب لتوفيق احلكيم  حبث يف القصة القصرية

 يكفي لبوبحثا أن من لرغما على. حتسني إىل حباجة البوبحث أن البوباحرة تعتقد أدلر.

 ملهندسا شخصية فهمولكن ل ،للمهندس عن الاعور ابلنقص املعلومات لتوفري

                                                           

 15 Skripsi: Pencarian Makna Hidup Tokoh Boku Dalam Luluk Tresnaningtyas, 
Novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara Karya Kawamura Genki (Kajian Psikologi 

Sastra), (Yogyakarta: UGM, 2018) hlm. 1-90. 

 "البوبحث: القصة القصرية تكرامة لتوفيق احلكيم )دراسة حتليلية نفسية لفيكتور فرانكل("،أفئدة اخلليلية،  16 
 41-5( ص. 2159)جوتكجاتكرات: جامعة سونن تكاليجاتكا اإلسثامية احلكومية، 
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 لفيكتور لوجوتريف نظريةب البوبحث البوباحرة تكمل لذلك،. أخرى معلومات يتطلب

يستحق  فإن هذا البوبحث ،املهندس نصيببمناسبوبة  النظرية هذه تعترب. فرانكل

 .االقيام هب

 اإلطار النظري .و

يف  ةظرية هي أداة مهمة للغاية يف الدراسة ألهنا ميكن أن تساعد البوباحرالن 

نظري إلطار الا وأماحتديد أهدا  واجتاه البوبحث على أساس املفاهيم الصحيحة. 

 تيف هذا البوبحث، استخدم 57حدوًدا ملا يعترب مهًما. إطار للفكر يعطي هوف

 .فيكتور فرانكلل لوجوتريفنظرية ب يةنفس دراسة ةالبوباحر

 نفسية أدبيةدراسة  .0

 يتالتخصصات بني علم النفس واألدب. أي نفسية أدبية هي دراسة 

مبعىن  "logosو "  ،" مبعىن النفسpsyche" اليواننية لغةعلم النفس من ال

العلم الذي يبوبحث ويدرس السلوك  هو، علم النفس . لذلكالعلم

علم  يدل ا، بينمالفن يفدب بعامل اخليال املصنف رتبوبط األي 58اإلنساين.

                                                           

 17 n Akademik Dan Penulisan Skripsi PedomaTatik Maryatut Tasnimah dkk, 
(Yogyakarta: Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN 

Sunan Kalijaga, 2013) hlm. 41. 

 18 Albertine Minderop, Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh 
Kasus, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011) hlm. 3. 
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لى والعمليات العقلية. ع نساىالنفس إىل الدراسات العلمية للسلوك اإل

 59.واحلياة إلنسانعن ا يدرسان ماإل أهنالرغم من اختثافهما، 

. امليثاد بوبلق الرابع القرن منذ معروفة واألدب النفس علم بني العثاقة 

 فسن اهما واألدب النفس علم فإن ، Endraswaraإندراسوارا ورأى

ما ينب حقيقي النفس علم أن هو الفرق. الروح حالة دراسة أي العثاقة،

 هي سالنف علم وظيفة. األدبية األعمال يف شخصيات أي ،خيايل األدب

 أعمال نع املزيد ومعرفة األدبية األعمال يف الاخصيات أرواح استكاا 

 21.أخرى أعمال علىإجابة و  اإلنسان

 ينفسال علم مصطلح فإن ،Warren ووارن Wellek ويلك ورأى 

 اولحت. تكخاص املؤلف نفسية يف البوبحث أولً،. معان أربعة له ديباأل

 الراين، .األدبية األعمال إنااء عند للمؤلف النفسية الةح الفهم ةالبوباحر

تكون  تكيف البوبحث هذا يناقش. بنفسية املتعلقة اإلبداعية العمليات دراسة

 يف حثالبوب اثلرًا،. األدبية عمالاأل عن التعبوبري عند النفسية اخلطوات

 بوبحثال هذا ستخدمي. األدبية األعمال على املطبوبقة النفسية القوانني

                                                           

 59 Siswantoro, Metode Penelitian Sastra: Analisis Psikologis, (Surakarta: 
Muhammadiyah University Press, 2005) hlm. 29. 

 21 hlm. 96.., astra, Metodologi Penelitian SSuwardi Endraswara. 
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 أتلري يف البوبحث رابعا،. األدبية النصوص بوبحثلت معينة نفسية نظرايت

 النفسية حيةان إىل البوبحث هذا مييل. القراء على األدبية للنصوص ةالنفسي

 25.رائهق جتاه األدبية للنصوص ةولياتدال

 أولً،. نفسية أدبية نظرية لفهم هبا القيام ميكن طرق لثاث هناك 

 اثنياً،. األديب للعمل حتليل إجراء يتم النفسية، النظرايت فهم خثال من

 ظرايتالن حتديد مث للبوبحث، تكهد  أولً  األديب العمل حتديد خثال من

 العرور تالق نفس يف الرالث،. لثاستخدام صلة ذات تعترب اليت النفسية

  22.البوبحث مادةو  النظرية على

 نظرية لوجوتريف لفيكتور فرانكل .0

Viktor Emil Frankl  (5911-5997 )فرانكل إميل فيكتور 

 ثالخ. النمسا فيينا، من يهودي نفساين وطبوبيب أعصاب طبوبيب هو

 النازيني اجلنود قبوبل من اعتقاله مت ،5942 عام يف الرانية العاملية احلرب

 من خثال. اآلخرين اليهود من اآلل  مع اعتقال رمعسك يف ووضعه

 عاش قد فرانكل تكان النازي، للجيش سجيًنا تكونه من سنوات لثاث

                                                           

 21 Rene Wellek dan Warren Austin, Teori Kesusastraan, hlm. 90. 

 22 Albertine Minderop, Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh 
Kasus, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011) hlm. 59. 
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 حيث Maidanekو  Treblinkaو  Dachauو  Auschwitz يف مقيًما

 ناءأل. البوبار بين من ألخواهنم ضحااي األبرايء اليهود من اآلل  تكان

ة اسمح يفقدونو  تكررياً  عانوا لذينا السجناء ظرو  لحظ هناك، وجوده

 الكتب من العديد تكتابة يف بدأ العتقال، معسكر مغادرته بعد. احلياة

 23.احلياة معىن حول

 هو ياةاحل يف املعىن أجل من الكفاح فإن فرانكل، إىل ابلنسبوبة 

 يف رغبوبة هناأب فرانكل فيكتور وصفها لذلك،. الفرد لقوة الرئيسي الدافع

 pleasure) تاعالستم يف الرغبوبة عن تكبوبريًا اختثافًا تلفخي وهو التفسري،

principle) تلفوخي فرويد يف النفسي التحليل مذهب أساس هو الذي 

 دلرأ لدى الفردي النفس علم تدفق هي اليت السلطة إرادة عن أيًضا

 النموذجية التغيريات هذه. (will to power) زايمتاإل على للحصول

 24.تريفلوجو  ودعا جديد، نهجم إىل حباجة رانكلف طالب اليت املختلفة،

 معىن عىنمب اليواننية اللغة يف "logos" تكلمة من لوجوتريف أييت 

 ذهه تفرتض. العثاج أو الافاء مبعىن "theraphy" تكلمة بينما روحانية،و 
                                                           

 23 Logoterapi: Sebuah Pendekatan Untuk Hidup Bermakna, Ni Ketut Sri Diniari, 
(Denpasar: Fakultas Kedokteran UNUD) hlm. 4. 

 24 Viktor E. Frankl, Logoterapi: Terapi Psikologi Melalui Pemaknaan Eksistensi, 
Terj. M. Murtadho, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), hlm. 91 
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 لتحقيق انلإلنس الرئيسية الدوافع مها املعىن إرادةو  احلياة معىن أن النظرية

 لذينا األشخاص مساعدة إىل لوجوتريف يهد . املرغوبة ةااهادف احلياة

 احلياة معىن إن 21.حياهتم معىن عن تكتاا لثا  احلياة فراغ من يعانون

 أبراهام وممفه يعادل لوجوتريف مفهوم يف فرانكل فيكتور وصفه الذي

ولكن   .لثاحتياجات ااهرمي التسلسل عن Abraham Maslow ماسلو

عند ماسلو  الاخص داخل من ظهري هو ياةاحل معىنالفرق بينهما أن 

 26الاخص عند فرانكل. خارج وجد ولكنه خيلق مل احلياة معىنو 

 27:وهي ،أسس لثالة على لوجوتريف حيتوي

 (The Freedom of will) حرية الرادة .أ

 البوبيولوجية األحوال من التحرر ليست اإلنسان حرية  

 جتاه قفاملوا ديدحت حرية لكنو . والتارخيية جتماعيةوال والنفسية

 كلش دائًما يقرر لكنه فقط، يعيش ل اإلنسان. األحوال خمتلف

 " عليه يطلق اإلنسان جيعل ما هي القدرة هذه. ستعيش اليت احلياة

                                                           

 25 Logoterapi; Psikologi Untuk Menemukan Makna Hidup Dan H.D Bastaman, 
Meraih Hidup Bermakna, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007) hlm. 36 

 26 Model Kepribadian Sehat, -Psikologi Pertumbuhan: ModelDuane Schlutz, 
(Yogyakarta: Kanisius, 1991) hlm. 155. 

 27 , (New York: Pocket Books, 1984) Man’s Search For Meaning, Viktor E. Frankl
hlm. 162  
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the self determining being "اإلنسان أن على يدل والذي 

 تحقيقل ايةاملعي هأحوال لتغيري واحلرية القدرة لديه معينة حدود ضمن

 إبحساس مصحوبة احلرية هذه تكون أن جيب ،لكنو . مزية اةحي

 .تعسف إىل تتحول ل حىت ابملسؤولية

 (TheWill to Meaning) إرادة املعىن .ب

 مكنأ إذا. لإلنسان الرئيسي التسجيع هي املعىن إرادة إن  

 معىن وذات وقيمة مفيدة احلياة فستكون ،اإلرادة هذه حتقيق

(meaningful) .اإلرادة تتحقق مل إذا كس،الع على ولكن، 

 ابعتبوبارها .(meaningless) معىن بثا ابحلياة الاعور يف فستتسبوبب

 معىن تذا حياة يف اإلرادة هذه تتوق ،لإلنسان الرئيسي التسجيع

 ادفةه أبناطة القيام خثال من معىن وذات قيمة ذا شخًصا لتصبوبح

 .أيًضا

 (The Meaning of Life)  معىن احلياة .ج

 وتوفر غايةلل وقيمة مهمة تعترب اليت األشياء هو ياةاحل معىن  

 إذا. اةاحلي يف ااهد  تكون أن تستحق حبيث لاخص، خاصة قيمة
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 ىنمع ذات حبياة ما شخص شعور إىل فسيؤدي بنجاح، إجنازها مت

 .سعيد شعور إىل النهاية يف وسيؤدي

 كنمي حبيث احلياة يف معىن تكتاا لثا  الطرق من العديد هناك  

 اةاحلي معىن تكتاا ال  يتم ل .معىن ذات حياة يعيش أن شخص ألي

 رأى. اانةاملع يف أيًضا عليها العرور ميكن ولكن ممتعة، أحوال يف فقط

 28:وهي احلياة، معىن مبصدر مرتبوبطة قيم ةلثال هناك أبن فرانكل

 (Creative values) القيم اإلبداعية .أ

 هذا يتعلق .واإلنتاجية اإلبداعية األناطة يف اإلبداعية قيم تتجلى  

 مجيع يف القيم هذه عن التعبوبري ميكن أنه من الرغم على ابلعمل، عادةً 

 اتاإلجراء خثال من العامل إعطاء على القيم هذه تنطوي. احلياة جمالت

 آلخرينا خدمة طريق عن أو مرئية غري فكرة أو واضحة نتيجة ختلق اليت

 اخصال مساعدة إىل قيمال هذه تعميق يهد . فردي تعبوبري هم الذين

 أخرى أبناطة القيام أو أفضل باكل به يقوم الذي العمل متابعة على

 .إخثاص و اتم   بتفان  

                                                           

 28 Model Kepribadian Sehat, -Duane Schlutz, Psikologi Pertumbuhan: Model
(Yogyakarta: Kanisius, 1991) hlm. 155. 
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  (Experiental values)  القيم التجريبوبية  .ب

 ابلتخلي عنه التعبوبري يتم العامل من قبوبول على التجربية قيم تنطوي  

 لاخصل وحيت يمالقهذه  تعميق إن. الفن أو الطبوبيعي العامل مجال عن

 وفهمها هاإلي والستماع احلياة يف املوجودة القيم خمتلف مراقبوبة مبحاولة

 .فيها والعيش وإمياهنا

 (Attitudinal values) القيم السلوتكية .ج

 آلمالل خميبوباً  ليس املوضوعي نصيب اإلنسان أن فرانكل يعتقد  

 اليت ةئالسي األحوال. نصيبوبه جتاه به نتمسك الذي السلوك مرل ومدمراً 

 يتيح حوالأ أهنا على فرانكل إليها ينظر منها، ميؤوس وتبوبدو اليأس تسبوبب

 املوقف لختاذ لاخص فرصة القيم تعميق يتيح. معىن إلجياد عظيمة فرصة لنا

 هذه لمر ستوفر. حدلت اليت واإلخفاقات املأساوية للظرو  الصحيح

 إذا ،احلكمة تسبوبب قد أهنا حىت لاخص، قيىمة جتارب و دروًسا األحداث

 .أخرى زاوية من إليها النظر أو معها التعامل من متكن

 واجهسي احلياة معىن جيد ل الذي الاخص فإن فرانكل، قاله ملا وفًقا 

 من املتثازمة هذه تتكون (.syndrom of meaninglessness) املعىن عدم متثازمة

 العصيب العصابو  (existential frustation) الوجودي اإلحبوباط ومها مرحلتني،



 
 

21 
 

(noogenic neuroses). يف فردي فال أو إعاقة ظاهرة هو الوجودي اإلحبوباط 

 الفراغ مااعر الوجودي اإلحبوباط عن الناجتة األعراض تامل. املعىن إرادة حتقيق

معينة   ظرو  يف هذا حيدث ،لكنو . احلياة يف والفراغ املبوبادرة،و  وفقدان وامللل

 29.واألوقاتاألفراد و 

 ثمنهج البح .ز

ء باكل نظامي لفهم الاي رتتبت أو اخلطوات الطرق هومنهج البوبحث  

 :هي البوبحث هذه يف املستخدمة الطريقة وأما. لبوبحثل وسيلة يكونالذي 

 البياانتأنواع  .0

اليت حصول عليها من ث هي جمموعة من نتائج البوبح البوبياانت 

لت صحاليت  البوبياانت 31يف البوبحث. حتليلهاأو املعلومات اليت  املثاحظات

 عن تكتاا ال عملية  على دلت مجل هو بوبحثال ايف هذالبوباحرة عليها 

 ."نصيب"الرئيسية يف القصة القصرية  لاخصيةوجوده لو  ياةاحلمعىن 

 

                                                           

 29 , 1992), E. Koeswara, Logoterapi: Psikoterapi Viktor Frankl, (Yogyakarta: Kanisius
hlm. 91 

 30 , (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. Pengantar Metode PenelitianAhmad Tanzeh, 
100 
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 البياانتمصادر  .0

 ، مها:إىل نوعني بوبحثال ايف هذ البوبياانتم مصادر سنقت

ة جمموعة القص يف "نصيب"هي القصة القصرية  ةاألساسي دراصامل .أ

لتوفيق احلكيم الذي ناره دار مصر  "ليلة الزفا " القصرية

 .5966للطبوباعة، مصر يف عام 

 والبوبحوث واملراجع األخرى الكتب واملقالتصادر الرانوية هي امل .ب

 املناسبوبة هبذا البوبحث.

 البياانت عمج طريقة .3

 كتبوبيةامل الطريقة يه البوبحث هذا يف املستخدمة البوبياانت مجع طريقة

 هي: ةهبا البوباحر تاليت قامأما اخلطوات  .حظةواملثا

 تكرارا. "نصيب"القصة القصرية   ةالبوباحر اءةقر  .أ

وده وجو ياة احلمعىن  تكتاا ال  أظهرت تانياب ةالبوباحر تكتابة .ب

 .القصة القصرية هذه اخصية الرئيسية يفلل

 .بناًء على حتديد البوبحث البوبياانت ةالبوباحر تصنف .ج
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 البياانتليل حت .4

 الوصفي املنهج .تحليليال الوصفي املنهج البوباحرة تستخدم 

 القيام مث املادة وصف خثال به من قامت املنهج الذي هو التحليلي

 هي: ةهبا البوباحر تأما اخلطوات اليت قام 35ابلتحليل.

 .البوبياانتخبفض  ةالبوباحرقوم ت .أ

 .رحشيف شكل اليت مت ختفيضها  البوبياانت ةعرض البوباحرت .ب

 .هذا الارحالنتائج من  ةستخلص البوباحرت .ج

 ثنظام البح .ح

احلصول و  النظامي البوبحثنتيجة  يف التسهيلإىل  نظام البوبحث يهد  

 :يأربعة أبواب، وهإىل  نظام البوبحثيقسم فهذا البوبحث،  يفأما  .عليها

 هي:ي على مقدمة تقوم عليها البوبحث، و البوباب األول حيتو  

 هذا القسم أسبوباب اختيار ماكلة.حيتوي خلفية البوبحث،   .5

 البوبحث. جوهرعلى أسئلة هي  حتديد البوبحث، حيتوي هذا القسم .2

 هذا القسم األهدا  يف إجراء البوبحث.حيتوي أغراض البوبحث،  .3

                                                           

 31 (Yogyakarta: Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra,  Nyoman Kutha Ratna,
Pustaka Pelajar, 2015) hlm. 53. 
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ث اليت حللبوبهذا القسم الفوائد النظرية والعملية حيتوي فوائد البوبحث،  .4

 تساهم يف تطوير العلوم.

 . السابقة لنتائج البوبحوثحيتوي هذا القسم على دراسة  التحقيق املكتيب، .1

إلجابة ة لناسبوبا القسم على مفاهيم ونظرايت مذ، حيتوي هاإلطار النظري .6

 على مااتكل البوبحث.

منهج البوبحث، حيتوي هذا القسم مناهج البوبحث واخلطوات البوبحرو منها  .7

 .البوبياانتوحتليل  البوبياانتومجع  البوبياانتومصادر  البوبياانت

نظام البوبحث، يارح هذا القسم أخدود تكتابة األطروحة مصحوبة حبجة  .8

 سام البوبحث.البوباحث حول تكوين أق

 تبوبحث. بوبحثال حبوبكةالبوباب الراين حيتوي على معلومات مطلوبة لفهم   

صة القصرية القحملة عن و  همؤلفاتتوفيق احلكيم و  سريةيف هذا البوباب  ةالبوباحر

 خصيات.االو  لخصمن امل تتكوناليت  "نصيب"

يات عطالبوبحث حيتوي على وصف وحتليل مل مادة هو لثالبوباب الرا  

لاخصية ل وجودهو  معىن حياة تكتاا ال  يف هذا البوباب ةاحرالبوب بوبحثتالبوبحث. 

 .ور فرانكلابستخدام نظرية لوجوتريف فيكت "نصيب"القصة القصرية  يفالرئيسية 
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 البوباب الرابع هو خامتة يتكون من :  

 راضغاخلثاصة، هي اإلجابة على املاكلة املناسبوبة بتحديد البوبحث وأ .5

 .البوبحث ونتائج البوبحث

ئج بناًء على نتاوي هذا القسم على اقرتاحات مقدمة القرتاحات، حيت .2

 العملية.البوبحث النظرية و 
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 الرابع بابال

 خامتة

الرالث. يف جوهره،  بوبابمعىن احلياة للاخصية الرئيسية يف اليف  ةالبوباحر قد حبرت 

 ةيب البوباحرجت ،بوباب. يف هذا الوجودهو  عن معىن حياة املهندس تكتاا ال عملية  يف بوبحثي

قدم ت. ثملاكلة وأهدا  البوبحث ونتائج البوبحعلى أسئلة من مااتكل تتفق مع صياغة ا

 .ث من الناحية النظرية والعمليةبناًء على نتائج البوبح قرتاحاتأيًضا ال ةالبوباحر

 اخلالصة .أ
 قصةلاحول معىن حياة املهندس يف  بوباحثاستناًدا إىل نتائج البوبحث وامل  

ميكن الستنتاج أن  فيكتور فرانكل،لوجوتريف توفيق احلكيم بنظرية ل "نصيب"القصرية 

در. يواجه لقاب رضي ،، طموحالزوجةأبنه رجل انتقائي يف اختيار  املهندس يوصف

دأ حياة معىن حياته. تبوب نع تكتاا ال املهندس لثاث مراحل من احلياة تصف عملية 

 .هاعن تكتاا ابينتهي و  الزوجة بوبحث عنوال املنفردةاملهندس من مرحلة 

ياة احل معىنإرادة املعىن و و  حرية اإلرادة حياة املهندس هومعىن  وجودإن   

 العمل ىنمع جيد، املنفردةيف تكل مرحلة من مراحلها. عندما يكون املهندس يف مرحلة 

 مرحلة يف يكون وعندما .العمل خثال من قدراته تطوير وميكنه. بداعيةقيم اإلالمن 

 ملختلف بةالستجا سلوتكية. وميكنهقيم الال مند معىن املعاانة جي ،الزوجة عن البوبحث
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 مرحلة يف املهندس يكون وعندما. بصرب من خثال املعاانة املأساوية األحداث

 والكمال ةابلسعاد جربية. ياعرتقيم الالجيد معىن احلب من  الزوجةعن  تكتاا ال 

 بوبه قدنصيمن هذه املراحل الرثاث، يفهم املهندس أن حياته من خثال احلب.  يف

 .نصيبوبه على رغم أنه حياولهللا  حدده

 قرتاحاتإلا .ب
ربية، ألعمال األدبية العواهتمامهم ل معرفة القراءأن يزيد هذا البوبحث عسى   

نفسية تعترب إتقان النظرايت األدبية وال القصرية. يف هذا البوبحث، ةالقصيف وخاصة 

النفسية اليت  ناصرعمهمة للغاية. جيب تكييف النظرية النفسية املختارة مع الاخصية وال

 لوجوتريف ةنظريب األدبية النفسية التحليل إن تظهر يف الاخصيات يف األعمال األدبية.

، ولكن .ل األدبية األخرىاندرة. لذلك، ميكن تطوير هذه النظرية لتحليل األعما مازالت

 ةل البوباحرقبوبت. لذلك، ا البوبحثيف هذ نقصانالل تزال هناك أوجه  اأهن ةدرك البوباحرت

 .هذا البوبحث تكمالالنقد والقرتاحات من القراء إل 
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