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 فصلية ،آدابهاو  العربية للغة اإليرانية الجمعية مجلة
 ش/ .ىـ 1395 خريف ،40لـا العدد ،محكمة ةيعلم

 1-22 صص ؛م 2016

 عنترة لشخصية نفسية   دراسة  
 «أدلر» نظرية ضوء في

 3یمحمد علي علي ،2زماني حسنم ،1عقدا افخمي رضا
 يزد جبامعة وآداهبا العربية اللغة قسم يف مساعد أستاذ .1
 يزد جبامعة وآداهبا العربية اللغة يف الدکتوراه طالب .2
 يزد جبامعة وآداهبا العربية اللغة يف الدکتوراه طالب .3

 06/11/94 :البحث قبول خيتار     01/09/93 :البحث استالم خيتار 

 صالملخ  
 األديب العماا  شخصاايات   بتحلياا  والقيااا  الاانف  علاام مبااادئ أساااس یعلاا وربليل هااا واألدبيااة الفنيااة باألعمااا  االىتمااا   
 ىاا ه باان وماا  العشااري   القاار  يف ادلختلفااة النقديااة االذباىااات باان امتاااز قااد النفسااية  النظاار وجهااة ماا  آثااارىم خاا  

- يعتقاد ألنّاو خاصة ؛ بأعلية   النفسية  (1937 - 1871) أدلر" ألفريد" نظرية تتمتع الشخصية  یإل ادلتطّرقة النظريات
 ويعتقد اجلنسية. الغريزة ال وسلوکّياتو اإلنسا  تصّرفات ربّدد اليت ىي االجتماعية العوام  بأ ّ  -فرويد نظرية عک  یعل
 وذاتيا . فطريا   اإلنسا  يف يکو  والتطّور التفّوق یإل ادلي  بأ ّ 
 يف عاجلناا لا ل  النفساي؛ للتحليا  خصابة   غنيّاة   قابليّاة   ذلا ا اشعاره خ  َ  نفسو وصف ما َحسب ا عنرتة شخصية أ ّ  ودبا
 بعاا  أوحاا  وقااد .ربليلاايّ  ااا وصاافي   ماانه    وفاا  وذلاا  النفسااية  أدلاار نظريااة ضااو  يف عناارتة شخصااية ربلياا  ادلقااا  ىاا ا

 عنارتة یإلا الّنقااد يعزوىاا الايت الانق  عقادة ليس  والفروسية والکرامة لشجاعةا إظهار یعل عنرتةَ  ضب  ما أ    علی النتائ 
 عنارتة   یفيساع والکماا . التفاّوق ألجا  الکفااح یعلا وزلرّکاو وذاتاو اإلنساا  فطرة م  يکو  ال ي بالنق  الشعور ىو ب 

 ال خاّصاا   أسالوبا   حلياتاو يّتخا  أ  یإلا یدّ أ شلاا والتعاا؛؛ والکماا  العاّزة أي ادلبتغااة وغايتاو وادلنشاود النهائي ىدفو لتحقي 
 العالية. الغاية ذل ه نتيجة إاّل  يکو 
 
 .أدلر ألفريد ؛النق  عقدة ؛بالنق  الشعور ؛عنرته :الرئيسة الكلمات
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 المقدمة
 فرويااد" "ساايجموند طرحااو مااا رغاام - الفااّ   النقااد یإلاا واالىتمااا  والفاا ّ  األدب یإلاا النفسااي االذباااه إ ّ 

 یإلاا یأدّ  قاد - اجملاا  ىا ا يف عديادة نقاشاات عا  سبّخضا  ونظريّاات    وآرا    مباحا،  ما  وت ميا ه
 التحلياا  باان الع قااة عتاارت األديب. النقااد مساارح يف اذلامااة والنتااائ  احلاااِن   والتغياا  التطااور ماا  کثاا   

 األخ . القر  يف واألديب الفّ   النقد تيارات أىمّ  م  )األدب(  والف ّ  النفساين
 األساااااس حجاااار وضااااع الاااا ي ىاااو الوقاااا  نفاااا  ويف الاااانف  علاااام مؤّسااا  فرويااااد يعتاااار أنّااااو یعلااا

 1ال شااعوري العقاا  أو الباااط  العقاا  عاا  فرويااد ربااّدث وعناادما والفاا  األدب يف الّنفسااية للّدراسااات
 األديب النقااد کااا  ال شااعوري العقاا  عاا  الکشااف قباا  ألنّااو النقااد؛ رلااا  يف عظيمااة   تطااورات   ظهاارت
 عا  الکشاف   ضلاو النقد   اذّبو فرويد  بعد ولکّنو ونّيتو  2الواعي العق  علي مرّکزا   دراساتو ومعظم والف 
 األديب العما  لشخصايات النفساي النقد أصبح فقد .(17 :1374 )ياوري  وقرا تو ال شعوري الضم 
 وطرحاوه الانف   علام علما  م  واآلخري  ت مي ه قب  م  بالغ   اىتما    موضعَ  -فرويد بعد- وربليلها
 أللفرياااااد الفاااااردي الااااانف  علااااام نظرياااااة النظرياااااات  ىااااا ه بااااان ومااااا  األديب. النقاااااد يف جدياااااد   کاذّبااااااه  
 الادور يرجاع بأنّاو يعتقد -فرويد  ينق یعل- ألنّو خاصة ؛ بعناية   ح ظي   .(1937-1871)3أدلر

 وت عااّن  البشااري الساالو  تساا  الاايت االجتماعيااة العواماا  یإلاا وساالوکياتو اإلنسااا  تصاارفات يف الاارئي 
 م  نابع   والتطور التفوق یإل ادلي  أ ّ  یوير  .(285 :2111 )عامود 4اجلنسية والدوافع الغرائز ال ثغورىا 
 العاما  ولکا  الفطرة ى ه يف ادلؤثّرة العوام  یإحد إاّل  ليس  اجلنسية الغريزة وإظلّا وذاتو اإلنسا  فطرة

 مااا  بعضاااا   اجلديااادة نظريتاااو خااا   أدلااار وّضاااح .(41 :1991 )اجلباااوري  باااالّنق  الشاااعور ىاااو الااارئي 
 واالىتماا  والتصرفات  السلو  يف األسرة وبيئة االجتماعية الع قات وتأث  النق   کعقدة ادلفاىيم

 ع قااااات يف إنسااااانية نزعااااة ذات نظريااااة قااااّد  ىنااااا وماااا  اخل. و.. اإلنسااااا   يف والغائيااااة االجتماااااعي 
 .(15 :1377 )ساعتچي  وخالفتها فرويد نظرية وجو يف وقف  اإلنسا  

                                                                                                                                                       

1. Unconscious 

2. Onscious Mind 

3. Alfred Adler 

4. Sexual Instinct 
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 :منها وادلفاىيم  األساسية ادلبادئ بع  علی  (الفردي النف  علم)با ادلسماة أدلر نظرية تشتم 
 5الا ات وعاي-5 4احليااة أسالوب (4 3والکماا  التفوق دافع (3 2التعوي  (2 1بالنق  الشعور (1
 .(43-41 :1991 اجلبوري ) 8اخل قة ال ات مبدأ (7 7الغائية (6 6االجتماعي االىتما  (5

 النابعاة حياتاو وقّصاة عنرتة  شأ  يف يهمّنا ما ن کر أ  غرو ف  ونظريتو أدلر حو  التقدمي ى ا بعد
 ويطااب  ينساجم شلاا شخصايتو  يف والتفاوق الکماا  قاوة یإلا یأدّ  الا ي باالنق  الشاعور ما  ناو    ع 

 يف االجتماااعي ق بااالن الشااعور ماا  ادلعاناااة باان عنيفااا   صااراعا   يعااي  کااا  فعناارتة النفسااية. أدلاار نظريااة
 واستشاعاره ال اتياة احلقيقاة وىا ه واألداة. العادة کاما  بأنّاو علماو وبان العصابية یعل قائم   قبلي   رلتمع  
 اجلاناب ىاو االجتمااعي الاوىم باأ ّ  يعلام ىاو ذل  ومع . یاخلاط االجتماعي الوىم أما  تنتف  ى ا

 مقاا  تقاو  حبقيقاة الاوىم ذلا  إزالاة ما  لاو بادّ  ال أىدافاو  یإل الوصو  أراد إذا وإنّو وادلسيطر  الغالب
 حب . وعريبي  عبسي   بأنّو اإلقرار یعل واجملتمع النفوس ترغم وحبقيقة   والبياض  الّنسب

 وأسئلتو البحث فرضي ة
أساالوب حيااااة عناارتة يف التعااوي  عاا  الشااعور باااالنق  الاا ي ينبااع ماا  سااواد لوناااو  یيباادو أّ  مااا يااؤثر علاا

وى جنتااو ماا  جانااب   وماا  البيئااة االجتماعيااة والقااوانن احلاکمااة عليهااا ومعاملااة أقربائااو معااو خاّصااة أبيااو ماا  
عر . فما  ىناا يتجاو الشااةعناو أدلار يف نظريتاو النفساي تحادثيجانب آخر  کّلهاا الادافع االجتمااعي الا ي 

ضلو السمّو والعلّو والعزّة ويرسم أسلوَب حياتاو. لا ل  يساتهدذ ىا ا ادلقاا  أ  ػللاّ  حيااة عنارتة وأسالوهبا 
 األسئلة: ى ه وس هتا م  خ   أشعاره ويف ضو  نظرية أدلر النفسية مستهدفا  اإلجابة ع 

 عنارتة شخصاية علاي اجللاد( )سواد اجلسمي والنق  وادلکانة االجتماعية الظروذ تؤثّر کيف (1
 الزمنية؟ احلقبة تل  معاي  مع عنرتة وتعام  یتعاط وکيف
 وحياتو؟ عنرتة شخصية يف النفسّية أدلر نظرية مفاىيم مظاىر أىمّ  ىو ما (2

                                                                                                                                                       

1. Inferiority Feeling 

2. Compensation 

3. Perfection 

4. Life Style 

5. Self-Awareness 

6. Social Interest 

7. Aim of Life 

8. Creative Self 
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 اذلدذ؟ ذل  یإل توّص    ادلستخَد  أسلوبو ىو وما عنرتة يتوّخاه ال ي الغائي اذلدذ ىو ما (3

 البحث خلفية
 ما  عنارتة نفا  يف اللاو  أثار» کتاب یإل وصلنا عنرتة لشعر النفسية الدراسة حو  البح، خ   م 

 يف کااا  الاا ي شاافاقوج  أماان الاارؤوذ عبااد الرا ماا   .(1995) «نفسااّية أدبيّااة دراسااة شااعره: خاا  
 ادلساتقّلة اتالدراسا عا  الّنظار بغا  ولک  األردنية. اجلامعة يف عنها النقاش مت جامعية   رسالة   احلقيقة
 ى ا شعر عاجل  مهمة دراسات أما  ضل  وغ ه  العريب العامل يف عنرتة حو  كتب  اليت ادلستقّلة وغ 

 علااي حملمااد ق(1411) «وشااعره حياتااو شااداد: باا  عناارتة» کتاااب منهااا: متعااددة زلاااور ماا  الشاااعر
 يف مقااالت عاّدة یإلا نشا  أ  ؽلک  کما عامة . الشعرية وأغراضو عنرتة حياة یإل تطّرق ال ي الصباح
  وآداهبا العربية للغة اإليرانية اجلمعية )رللة «شداد ب  عنرتة شعر در عف  بازتاب» مقالة منها: اجملا   ى ا

 ادلبن  اللسا  )فصلية «فتَتٓ ٍاشٕ ّب هصذاق ثررظٖ ٍ تحل٘ل» ومقالة قي متّ  مقد  ألم  (ش1384
 اللساا  )فصالية «عنارتة شاعر در ساااىيرري تصااوير» مقالاة ذلا  یإلا وإضاافة   دزفو؛ حملمد ش(1391
 اؽلانيا . حلسن ش(1392 ادلبن 
 ىا ا شاعر درساوا ي الّا  أ ّ  لناا تباّن  والعاريب الفارساي األدبان کا  يف الدراساات ى ه یإل العابرة النظرة إ ّ 
 األخ قية والصفات وادلرو ة احلماسي اجلانب دراسة یعل اىتماَمهم احتکروا قد ا كثرهتم یعل ا الكب  الشاعر
 یتسع ل لك أشعاره؛ خ   الشاعر ى ا لشخصية فسيالن والتحلي  بالدراسة اىتّموا وقّلما وشعره عنرتة حلياة
 أشعاره. خ   النفسية أدلر نظرية ضو  يف شخصيتو وربلي  النفسي اجلانب یعل الضو  تسليطَ  الدراسة ى ه

  لقرابتها ببع    بعضها ادلفاىيم تداخ  بسبب وذل  األحيا  بع  ادلعاين يف تشاهبا   ىنا  أ ّ  بال کر؛ وجدير  
 اإلمکا . حد یعل عنها التجّنب یسع الکاتب ولک  هابين الصلة وقرب

 النظرية ى ه مفاىيم نوّضح فاآل  النفسية  أدلر نظرية حو  ذکره سب  ال ي اإلصبا؛ التعّرذ بعد
 أشعاره: خ   عنرتة شخصية يف عنها ونبح،
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 1بالنقص الشعور
 أنّو یعل بالنق  الشعور یإل أدلر نظر لقد» أدلر. طرحها اليت یاألول ادلفاىيم م  ىو بالنق  الشعور
 إ ّ  معهاا. ولاد الايت ادل  ماة وعاد  باالنق  الشاعور عا  ليعاّوض دبحااوالت يقاو  الفارد وأ ّ  شاام    عا   

 ىا ا أدلار اعتار ثّ  ما  .(41 :1991 )اجلباوري  «ظروفاو ربسان یعلا الشاخ  يساعد بالنق  الشعور
 األطفاا  صبياع   يبادأ ويقاو : الکباار. ماع مقارناة   الصغار األطفا  صبيع   لو يتعّرض عاما   مفهوما   ادلفهو 
 أدلاار أّماا دائمااا ؛ إلايهم ػلتاااجو  فهام هباام ػليطاو  الاا ي  أماا  والعجااز بالضاعف يشااعرو  وىام حيااهَتم
 إىل تدفعااو اإلنسااا  لساالو  مستنهضااة   زلركااة   قااوة   ي عتاار والقصااور بااالعجز اإلنسااا  شااعور بااأ ّ  فوّضااحَ 
نقاااا   ماااا  موسااااا  ومانياااااجي   56: 1386)ناصااااحي   ربقيقااااو إىل يسااااع  الطمااااوح ماااا  مسااااتو    ربديااااد  
باأّ  کا   »ودبا أّ  ى ه ادليازَة تشارت  بان کافّاة البشار فليسا  ضاعفا  أو ميازة  غاَ  طبيعيّاة . ويعتقاد  .(1999

 ی. ووصا  باو األمار إلا(79: 2115)أدلار   « يبدرجاة سلتلفاة  عا  اآلخار  ق مشااعر الان ما  یفرد  منّا يعان
 .(86)ادلصدر الّساب : « شعورنا بالنق  یاحلضارة البشرية کّلها قد ب ني  عل»حد  يقّر بأّ  
سلتلفااا ؛  مفهومااا  وعلااا 2الانق  بااالنق  ؼلتلاف عاا  عقاادة الشااعور بااأ ّ  نعارذ أ  غلااب علينااا ولکا 
 ميازة   ىاو -مارّ  کماا- باالنق  الشاعور أل ّ  سالٌّي؛ الانق  وعقادة اغلايبي  أمر   ىو بالنق  الشعور حي، إ ّ 
 قد ال ي بالدونية العمي  اإلحساس ىو ب  بالضعف عاديّا   إحساسا   لي  وإنّو البشر أفراد کافة بن مشرتکة  
 ىاا ا علاای والتفااّوق التعااا؛ ضلااو حرکتااو يف التغلّاابَ  الفاارد   يسااتطع مل إذا إنّااو حياا،. الاانق  عقاادة إىل يااؤدي
 .(8; - ::: 5008 أدلر )النق   عقدة إلی اإلحساس ذل  فيوّدي مرضية   نتيجة   إلی يتوّص  ومل الشعور
  (22 :2695 منوچهريااا  ) الشخصاّية يف وادلاؤثر الرئيساي العاما  ىاو أدلار عناد باالنق  الشاعور إ ّ 
 وعوامااا  واللاااو  والضاااعف اجلسااادي والااانق  وادلنظااار الوجاااو کراىاااة مثااا  داخلياااة   عوامااا  عااا  والناااات 
 .(;22 :0>26 عرب ) عنصري وسبييز وطبقّية مناسبة  غ  مکانة فيها دبا خارجية  
 تعّرضاا   أکثر ذبعلو وظروذ   بيئة يف وينمو يعي  فنراه عنرتة  حياة يف نتأم  إ  سب ؛ ما ضو  ففي
 مل حبيا، وأوالدىام واإلماا   العبياد  إلای ونظرتو اجلاىلي اجملتمع رؤية تکو  حن يف بالنق   للشعور
 وآمناا  شاي    کاا ّ  قبا  اجلاان  وحادة علاای قائماا   کااا  اجلااىلي اجملتمااع أل  ومکاناة ؛ وز    أيّ  ذلاام ي ق ام

  "الاّد  برابطاة" أبنائهاا إؽلاا    العربياة القبيلاة عليها قام  اليت األس  م  أل ّ  وذل » .جبنسها القبيلة
                                                                                                                                                       

1. Inferiority feeling 

2. Inferiority Compelx 
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 يف واإلصااالة الشاارذ علاای العااريب حاارص رغاام .(206 :;:>2 خليااف ) «واحااد   د    ماا  صبيعااا   أهناام أي
 اجلاىلي اجملتمع ولک  أمتو م  العريبّ  يتزّوج أ  أحيانا   ػلدث کا » واألمهات اآلبا  م  الطرفن ک 
 م  العريبّ  إب  فسّمی خاّصا   اِا شبره علی أطل  ىنا وم  متکايف  غ  زواجا   الزواج ى ا يف يری کا 
 يعاارذ العااريبي  يکا  ومل احاارتا  نظارة إليهااا ي نظار يکاا  مل الصاالة ىا ه أ ّ  الطبيعااي وما  .«ىجينااا  » األماة
 إماااائهم أوالد يساااتبعدو  کاااا  ىناااا ومااا  ...ادلعاملاااة يف مسااااواة   وال احلقاااوق يف مسااااواة   اإلماااا  ذلاااؤال 

  السّاااب  ادلصاادر) «بنساابهم يلحقااوهنم حينئاا    فاامهنم شلتااازة   صلابااة   أباادوا إذا إاّل  هباام االعاارتاذ ويرفضااو 
 :ويقو  ذل  م  ويعاين بو وعنايتو اجملتمع اىتما  عد  ع  دائما   عنرتة يتحّدث .(>20 :;:>2

ناااااااااااااااااااادَ  َحسَااااااااااااااااااااناي  ذ نااااااااااااااااااااااوب   الزَمااااااااااااااااااااا    ع 
 

 وع ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوب   مَااااااااااااااااااااااااااااااَ م ة   وَفَعااااااااااااالااااااااااااااااااااااااي 
 
 

اااااااااااااااااااا َ  وَنَصااااااااااااااااااااااااايٌّ  ب اااااااااااااااااااااااعاد   احلَاااااااااااااااااااااااابيب   م 
 

غَيااااااااااااااااااااااااااري  نااااااااااااااو   الد ن اااااااااااااااااااااااااااااااااوي  وَل   نَصيااااااااااااااااب م 
 (:5 : 5>>2 الديوا  ) 

 وال وحّقو بفضلو علمهم رغم قدره ح ّ  يقدرو  وال بالشاعر أفراده يعرتذ ال رلتمع   يف يعي  فهو
  وػلّقرونو: احلاجة قضا  بعد ويطردونو احلاجة   عليهم اشتّدت عندما إاّل  إليو يتوّجهو 

َااااااااااااااااا ت   أ ناساااااااااااااااااا   خَاااااااااااااااااَدم     أَقااااااااااااااااااااار با   وَازب 
 

عَاااااااااااااااااااوين  ااااااا  ل   َكاااااااالعَاااااااااااقار ب   َأصبَااااااااااااحوا وََلك 
 
 

اااااااااااااالم   يف ي نااااااااااااااادونَ  باااااااااااااا َ  يااااااااااااااا الس   زَبيبَااااااااااااااة   ا 
 

ناااااادَ   دا    وَع  باااااا َ  يااااااا اخلَياااااا    اصااااااط   اأَلطاي ااااااب   ا 
 (68 :السّاب  ادلصدر) 

 وماايزا  طفولتاو يف الشااعر لاو تعاّرض الا ي 1اإلعلاا  تاأث  مادی األبياات ىا ه يف نری أ  فيمک 
 نظر يف اجملتمع إ ّ » ويقو : .احلياة معنی فهم يف خطأ إلی –أدلر رأي حسب– يؤّدي شلا لو  يتعّرض
 أهّناام ىااو ىنااا ادلهاام والشااي  کباا ة  درجااة إلاای وعاادواين مشاااعر باا  بااارد   رلتمااع األطفااا  ىااؤال  مثاا 

 علااای يبقاااو  فااامهّنم وذلااا ا فعلاااوا  مهماااا اجملتماااع ىااا ا وتعااااطف صاااداقة اکتسااااب عااا  بعجااازىم يؤمناااو 
 .(>6 :5008 أدلر ) «اآلخري  يف تشّککهم
 مااع وتعاااملهم شااداد أباوه خاّصااة   وأقرباااؤه القبيلااة ىاو عناارتة شخصااية علاای أثارّ  الاا ي اآلخاار العاما 

يَت  يف وادلااارو ة والشاااجاعة البساااالة مااا  إلااايهم يقاااّد  ماااا کااا ّ  رغااام عنااارتة   حااان يف واجلاااود؛ القتاااا  سااااح 
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 :شکواه يب،ّ  وىک ا عديدة مرّات ذل  م  يشکو حي، بو  ويزدرو  االحتقار نظرة إليو ينظرو 
 م شااااااااااااايّدا   رلااااااااااااادا   بالسّااااااااااااايف   ذلااااااااااااام    يااااااااااااابن

 
ي ىَاااااااااااَدموا رلاااااااااااد ى م یتنااااااااااااى فلمّاااااااااااا   رَلاااااااااااد 

 
 

 وانّاااااااااااااااااما بالسّااااااااااااااااااواد   لوناااااااااااااااااااااااااااااااااي بااااااااااااااااو َ ييع
 

عااااااااااااذل  م    ااااااااااا  أساااااااااااوَد   باخل بااااااااااا،   ف  ي م  لااااااااااااد   ج 
 (>8 :5>>2 الديوا  ) 

 عنرتة  شخصية يف ادلؤثرة اخلارجية األسباب م  ادلسبوقن   العام َلن   نعتر أ  ؽلک  أدلر لنظرية وفقا  
 أل ّ  باالنق ؛ الشاعور يف ىاّماا دورا   -العواما  أبارز بوصافو– عنارتة جلاد ساواد ػلم  ذل  علی فض   
 ما  اآلَخاري  علی التفّوق علی وػلملو شخصّيتو إثبات علی عنرتةَ  ػلّرض ال ي العام  ىو اجللد سواد
 وفقاا   .اآلخاري  إلی بالنسبة رلتمعو يف عنرتة   بو يقاس ال ي الرئي  ادلؤشر ىو آخر جانب وم  جانب  
 .عنرتة يف النفسي والکب  اليأس إلی األسباب ى ه أّدت أدلر لنظرية

 التادليع (5 العضاوي الانق  (2 :ث ثاة مصاادر ما  تنباع الطفا  يف الانق  عقادة باأ ّ  أدلار يعتقد
 الااانق  إلااای ف جاااع عنااارتة يف باااالنق  الشاااعور أّماااا .(>26 :::26 شاااولتز ) العناياااة عاااد  (6 (الااادلع)

 طارد باأ ّ  القاو  ؽلکا  ثَّ  ما  .واألقاارب الوالد أو اجملتمع قب  م  العناية وعد  (اجللد سواد) اجلسماين
 ماا  واذلجنااة اجللااد وسااواد جانااب   ماا  والعائلااة اجملتمااع قباا  ماا  بااو واالعاارتاذ العنايااة وعااد  الشاااعر
 .الشاعر ضم  يف وظلّوه بالنق  الشعور إلغلاد األسباب أىمّ  م  تعتر آخر  جانب

 1التعويض
 والّتقااد   النجاااح  ومااا .وکفاحااو اإلنسااا  جهااود صبيااع مصاادر ىااو بااالّنق  الشااعور بااأ ّ  أدلاار يعلاا »

 والکفااح اجلهاود عا  يصادر يعا  باالنق ؛ الشاعور ما  للتعاوي  نتيجة إاّل  والتطور والتنمية  والنمّو 
 أدلاار فطاارح .(139: 1377 شااولتز ) «واخلياليّااة احلقيقيااة واالحتقااارات 2القصااور مرّکبااات علاای للتغلااب
 .التفوق وربقي  بالنق  الشعور لتغطية 3دفاعية آلية أو كحيلة التعوي  مفهو َ  أو فكرةَ 

 الاانق  عقادة (2 :حاالتن ادلنشاودة غايتاو إلای والوصااو  بالدونياة الشاعور مواجهاة يف الفارد غلاّرب
 الوصاو  م  يرومو ما لو يتحّق  مل إذا بالنق   الشعور م  التخّل َ  الفرد   أراد عندما» التعوي . (5
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 الظاروذ فساتعّقد   سابب   أليّ  (باالنق  الشاعور) اإلحسااس ىا ا علای التغلاب يف وأخفا  التعاا؛  إلی
 .(99 :2685 فرجي ) «النق  باعقدة ادلسّمی الناق  النفسي التکّيف (حيلة) آلية م  ضرب   إلی وتنتهي عليو

 [.1التساامي] اإلعا   أو التصاعيد ت ادعی فع    رّدة م  ضربا   سنواجو الدفاعية  اآلليات يف النظر أمعننا إذا
 علاای طبيعيّااا   ويکااو   (ال شااعوري العقاا ) الباااط  العقاا  ماا  تنحاادر الاايت التصاارفات علاای التصااعيد يشااتم 
 يااااتم الاااايت الدفاعيااااة اآلليااااات أو احلياااا  ماااا  اإلعاااا   أو [التصااااعيد] ويعتاااار» (.>22 :0>26 عاااارب ) اإلطاااا ق
 واألخ قياة  الثقافياة الناحياة ما  أِ  ىدذ إىل غ ادلقبو  البدائي اذلدذ م  احلافز أو الطاقة ربوي    دبوجبها
 .(2;2 التا  الشربي  ) «متميز   رياضي   أو ف  أو علمي نشاط إىل اجلنسي الدافع ربوي  مث 

 ويغلب   بالدونية الشعورَ  الفرد   فيها يواجو التعوي ؛ فهو البح، ى ا يف هتّمنا اليت الثانية احلالة أّما
 .وتوسيعها ال اتية مواىبو ع  الکشف علی فيها ويقدر والتعا؛  العلوّ  إلی ادلي  وغلّرب عليو

 اآللياة ىا ه ولکا  الشاعور ىا ا عا  يعاّوض لکاي دائما   يسعی أ  علی الفرد غلع  بالدونية الشعور
 الفئااة :فئتاان إلاای األفااراد ي صاان ف   التعااوي  آليااة ففااي .األفااراد باااخت ذ زبتلااف ادلسااتخدمة التعويضااية
فو  ال ي  ىم األولی   يهتمو  قلّما ال ي  ىم الثانية  والفئة األحيا  غالب يف اآلخري  ع  نقصهم ؼل 
 .(:8 :9;26 ناصحي ) وزنا   ذلم يقيمو  وال اآلخري  برأي

 والا ي  دبجتمعاو يهاتمّ  ال ألنّاو الثانياة؛ الفئاة ضام  عنارتة شخصية تندرج ذکره  سب  ما ضو  ففي
 يطلاب کما .واحل لم بالصر وفضائلو خصائصو يَاع دي  أصبح ب  وى جنتو  جلده سواد علی مرارا   ي ع ونو
 عنارتة لساا  ما  احلقيقاةَ  تسامع أ  ويادعوىا وادلزيّفاة التافهة األقوا  ى ه ت صّدقَ  ال أ  عبلة حبيبتو م 
 :ويقو  والعّفة والشجاعة ادلکرمات م  فعَلو ما علی وشهدوا القتا  ساحةَ  حضروا ال ي  أو

 عليااااااااااااااااااااااااااااااااا    قلااباااااااااااااااااااا   یب ااااااادلنااااااااااااااااااااااااااا أعلّاااااااااااااااا   
 

مياااااااااااااااااااااااا    بالصّاااااااااااااااااااااار وَ    یتَااااااااااااااااااااااامادَ  وإ  اجل 
 
 

اااااااااااااااااادی ي عاااااااااااااااّ ين  جلاااااااااااااااااااااااااااادي بساااااااااااااااواد   الع 
 

 السّاااااااااااااااااوادا سبح ااااااااااااااااو خصاااااااااااااااااائلي وَبااااااااااااااااي    
ااااااااااااعَا؛   عَااااااااااا  قومَااااااااااا    عبااااااااااا َ  ياااااااااااا سَااااااااااال ي   ف 

 
 والطّااااااااااااااااارادا الوَقيعااااااااااااااااةَ  حضااااااااااااااااااااااااااااااارَ  وَمَاااااااااااااااا  

 (>7 :5>>2 الديوا  ) 
ه لونو سواد أّما  :والّرذائ  الفحشا  ع  ي بع ده اغلايب   َکَعام     إليو ويَنظ ر   اآلَخر ي َ  َعَلی َفض    فَيعَتر 
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 لَااااااااااااااااااااوين   فادلسااااااااااااااااااااك   أسااااااااااااااااااااودا   أ    لاااااااااااااااااااائ 
 

ااااااااااااااااااااااااسواد   ومَااااااااااااااااا  لااااااااااااااااااااااادي ل   دوا  ماااااااااااااااااا    ج 
 
 

اااااااااااااااااااا     عَناااااااااااااااااااااّي الَفح شااااااااااااااااااااا    تاَب ع اااااااااااااااااااااااد   وََلك 
 

 الس اااااااااااااااااما  جاااااااااااااااااو   عَااااااااااااااااا    اأَلر ض   َكب ع ااااااااااااااااد   
 (55 :السّاب  ادلصدر) 

 يف يستويا  ف  واحد   نق    أو مشرتکة   عاىة   م  يعانيا  ال ي    الفرَدي    فم ّ  أدلر  نظرية علی فبنا   
 آليااة حسااب األفااراد تصاانيف أيضااا   ؽلکاا  .واسااتطاعتهما قاادراهتما إلخاات ذ والتعاماا  اإلجابااة کيفيااة

 تعاوي ) نفساها والعجاز الضاعف ناحية يف التعوي  (2 :التالية الفئات إلی معها والتعاطي التعوي 
 لکاي منهاا يعااين ناحياة ماع نفسو يکّيف أ  يسعی الفرد أ ّ  يع  (:منو يشکو ال ي العجز أو النق 
 عقاااادة) اإلفراطااااي التعااااوي  (6 األخااااری الناحيااااة يف التعااااوي  (5 .اعاااارتاه الاااا ي ادلاااارض نفاااا  ي زياااا َ 

 .(>>>2 ومانياجي  موسا  ع  نق     ;8 :9;26 ناصحي ) (1االستع  
 مناسااابة   غااا    بيئاااة   :منهاااا شاااديدة وصاااعوبات عديااادة مشااااک َ  حياتاااو يف عنااارتة   واجاااو قاااد شااا    بااا 
 والبسايطة التافهاة األعما  يف واستخدامو ودعمو  األب بعناية التمّتع وعد  مؤدلة  اجتماعية وظروذ
 وادلکاار والنفاااق ادلرضااية  وادلکانااة االجتماااعي االىتمااا  وعااد  والصااّر  واحلاا ب وادلاشااية اإلباا  کرعااي
 وماا والقساوة  واالساتهزا   والاتهكم  واالنتهار  ادلفرط الزجر إلی والتعرض الطّبقي  والتمييز واخلدا  
 طريا  يف فهاو لا ل  عنارتة  إليهاا يشا  الايت والتناافرات وادلفارقاات ادلشااک  ما  کانا  کّلهاا شاکلها
 التعامااا  عاار بااا  مباشاارة   بصااورة ال رلتمعاااو بنقااد يباادأ وادلفارقاااات الساايئة الظااروذ ىااا ه ماا  التعااوي 
 ودورىاا صافاهتا إحصا  خ   م  والرمح السيف خاّصة   احلربّية   والع َدد   (احلصا ) الَفَرس مع والع قة
 عنرتة يعرذ عندما .ادلکبوتة الوجدانية ومشاعره وأدلو نقصو ع  للتعوي  يسعی وىک ا وادلهم  النافع
 أاّل  وياری ومقاماو  االجتماعياة مکانتاو بسابب باو يهتّماو  وال أحاد   مناو يقارتب ال رلتمع   يف يعي  بأنّو

 إلای ؽليا  فلها ا مع اآلخري   ع قتو خ   احلقيقية شخصيتو وي ثب َ  ومواىبو قدراتو يعرض يتمک  م  أ 
. والعادد األدوات ىا ه ماع الع قاة بمغلااد ويقاو  احلربياة والعادد والفارس والارّمح کالّسايف إنساانيّة   غ    أشيا 
 يعقااد مارارا   نشاااىد کماا. عناارتة عناد تعويضاايّة أسااليب ماا  واحاد   انسااانية غا  أشاايا  إلای والنزعااة ادليا  فها ا
 تلا  عا  فيتحادث خا   أشاعاره القناا  ِر خاّصة احلربية األدوات وبن بينو الَنَسبيّة   والع قة   القرابة صلة
 :بنسبو ي لحقو وال بو يعرتذ ال ال ي وأبيو قبيلتو وجو يف ومقابلة   فع    رّدة   م  نوعا   يکو    شلا القرابة 

                                                                                                                                                       

1. Superiority Complex 
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 انت ساااااااااااااااااااااااااااااب   إ؛   القَنَااااااااااااااااااااااااااااا ل س اااااااااااااااااااااااااااامر   وَ 
 

ي   أ جياااااااااااااااااااااااااااب   دعااااااااااااااااااااااااااااين   إذا وَجَاااااااااااااااااااااااااااواد 
 
 

 (;5 :5>>2 الديوا  )
 ادلثالية اإلنسانية صفاتو وسائر وعّفتو  ومرو تو  وشجاعتو  بطولَتو   عنرتة يظهر أخری مواضع ويف
 األفعااا  ماا  باابع    ويقااو  اجلساامي؛ نقصااو عاا  النااابع الروحااي ويأسااو ادلکبوتااة مشاااعره عاا  تعويضااا  
 القبلاي اجملتماع» أ ّ  والساّيما اآلخاري   علای وصاول و يصاعب مقاا    اکتسااب إلای تاؤّدي اليت التعويضية

 بطولياة قّماة أعلای إلای يرتفاع أ  ىاي الوحيادة فالطريقاة وادلعنوياة ادلادياة القاّوة علای شاي    کا ّ  قبا  قائم  
 والاارمح  الساايف  ماا  لديااو مااا کاا ّ  عناارتة اسااتخد  لاا ل  .(:50 :5ج :8;26 الفاااخوري ) «ومعنويااة
 الشعري  (لسانو) ويراعو وترسو  بسيفو  حريتو واشرت  الروحية  معاناتو علی للتغلب ولسانو والرتس 
ااو  صااانع   اإلنسااا  أ  وأثباا   ولونااو  وجنسااو  وفصاالو  أصاالو عاا  النظاار بغاا ّ  مصاا  ه  وصاااحب   نفس 
 يف واألفعاا  األعماا  ىا ه نلّخا  أ  ؽلکنناا إذ  .والعلاوّ  العازّ  ويطلاب واذلاوا َ  ال لّاة ويرف  .وشكلو
 البحاا، ماا  ادلزيااد )ساايأي واحليااا  العّفااة )5 والبهلوانيااة والبطولااة  الشااجاعة  )2 :تعويضااّيتن َعَمل ّيتاان
 عنرتة(. حياة أسلوب قسم يف عنها

 حينئاا    الروحااي؛ ويأسااو کبتااو عاا  يعااّوضَ  لکااي العنصااري  ىاا ي  مسااتخدما   يسااعی عناارتة وإ ّ  ىاا ا
 بشجاعتو اجلميع   يعرتذ ال ي قبيلتو بط    إلی ال ات وربقي  التفوق يف والرغبة اإلرادة قوة بفع  يتبّد 
 :لسيفو س ّجدا   والعرب العجم جبابرة ؼلرّ  حتی ويکرمونو ومرو تو

قااااااااااااا     باَااااااااااااارََدت إذا َأضبيهاااااااااااااا ل لحَااااااااااااارب   خ ل 
 

ااااااااااااااّدة   يف   نارَىااااااااااااااا أصااااااااااااااطَلي وَ    الليهَااااااااااااااب   ش 
 
 

يااااااااااااااااااااااااا َ  ب صااااااااااااااار     َسجَااااااااااااااااااااَدت جَر دت اااااااااااااو   ح 
 

 والعَااااااااااااااارَب   األعاجَاااااااااااااااااااااااااااام   جَباب اااااااااااااااااااااااارَة   لَاااااااااااااو   
 (69 :5>>2 الديوا  ) 

 1والکمال التفوق دافع
 ويری .القصور مرّکب ع  للتعوي  التفوق أج  م  الكفاح علی کث ا   نظريتو خ   أدلر ألفريد يؤّکد
 مفهااو  أدلاار يطاارح .إليااو للوصااو  ونکااافح ألجلااو نعماا  الاا ي النهااائي اذلاادذ ىااو التفااّوق ربقياا  بااأ ّ 

 وربقياا  ولؤلعلاا  لؤلمااا  مسااتمرة حركااة حياتنااا تكااو  أ » بااو يقصااد والاا ي التفااوق أجاا  ماا  الكفاااح

                                                                                                                                                       

1. Perfection 
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 سلتلفة   بطرق   األخر  الدوافع ك ّ  عنو تصدر دينامي   دافع بأنّو ويصفو فطري وىو كماذلا وبلوغ ال ات
 احلقيقااة ىااو التفااوق أجاا  ماا  الکفاااح بااأ ّ  أدلاار يااری» .(55 :5005 موساای ) «شااخ    كاا    تناسااب
 .(:8 :9;26 ناصحی )«صباعّية   حرکة   ب  فحسب فردية   حرکة   ولي  للحياة األساسية
 االستع    بعقدة مرتبطا   ادلفهو  ى ا يک  ومل ادلصطلح ذل ا عاّديا   مفهوما   التفوق م  يقصد أدلر يک  مل
 باأّ  الکماا  أدلار فيعتقاد. الکماا  ىاو التفاوق مفهاو  م  أدلر بو قصد ما ب  اآلخري   علی التفوقَ  بو يرد ومل
 .(272: ::26 شولتز )ال ات  وربقي  الکما  إلی ترمي للتّفّوق ادلب ولة اجلهود وک ّ  التّفّوق  ال األص  ىو

 يف التمع  خ   م  کماَلو ؟. يسأ    وعّما ادلتوّخی کمالو ىو ما نعرذ لکي عنرتة إلی نعود واآل 
 جملتمعو احلقيقية شخصّيتو إلثبات والشهامة والبسالة  اجلهد  م  لديو ما صبيع يکّرس أنّو نری أشعاره
 االجتماعيااة الظااروذ أنزلتااو شلااا وجهااو عاا  والتهمااة اذلجنااة غبااار ونفاا  عاتقااو عاا  العبوديااة ناا  وإزالااة

 نّيتو: ع  يتحّدث ىک ا .الشجا  البط  ى ا حب  اخلاطئة واالعتقادات والقوانن
 العَلاااااااااااااااايا    إلاَااااااااااااااااااااااي م ااااااااااااااااااااااااااااااااااارتَقيا   مَاز لااااااااااااا   

 
 اجلَااااااااااااااااااااااااوزا    ذ رَی إ؛َ  باَلَغاااااااااااااااااااااااا    حتاااااااااااااااااااااااای 

 
 

 الماااااااااااا  مَاااااااااااا  علاااااااااااای ألااااااااااااو ي ال فَاه ناااااااااااا َ 
 

 األحيااااااااااااااااااا    وف رقااااااااااااااااااةَ  ادلَمَااااااااااااااااااات   خَااااااااااااااااااوذَ  
 (55 :5>>2 الديوا  ) 

 والتفوق العلوّ  علی تد ّ  اليت والصفات ادلفردات باستخدا  ويقّدمها شعره يف شخصيتو يعّرذ إنّو
 .ذکره سب  ال ي ويأسو ادلکبوتة مشاعره ع  والتعوي  کمالو طري  يف وؼلطو

 شااعره يف يقااو  کمااا- ألهّنااا الکمااا ؛ ماا  نوعااا   ي عتاار عناارتة عنااد عبلااة إلاای الوصااو  أ ّ  يباادو کمااا
 وکان   (:: :2722 الصباح ) األرومة وشرذ الصبا نضارة يف قومها نسا  أصب  م  كان  -ويصفها

 .غائيا   وىدفا   هنائيا   عنصرا   عنرتة ذى  يف أحدث  قد احلقيقة ويف الکما  رمزَ  عنده واحلس  اجلما  يف
 عيوبااو يف تنظاار ال ذروهتااا بلااغ الاايت وشااجاعتو احلربيااة مهارتااو يف تنظاار لکااي عبلااة ماا  يطلااب ادلقاباا  ويف

 :ىک ا ينشد ادلرموقة وادلکانة العا؛ ادلقا  إلی سعيو وخ   .ونقائصو
اااااالي فعلااااااي فااااااانظ ري قااااااومي عباااااا َ  يااااااا  والتَس 
 

ب   ي نبياااااااا    الّاااااااا ي احلسااااااااودَ  عاااااااا ّ    بالَکاااااااااا  
 
 

 تَااااااااااااااااااااااااارم ق     الف رساااااااااا    حَاااااااااَدق   أقبَلَااااااااا  إذا
 

قاااااااااااااادا    ک اااااا ي  و   ل لحاااااااااااارب   ماااااااا َ  حَااااااااااااااارب   م 
 (69 :5>>2 الديوا ) 

 وکفااح جهاد بکا  عاتقاو عا  العبودياة نا  يزيا َ  أ  ف بدّ  ووصاذلا  عبلة أراد إذا جيدا   عنرتة يعرذ  
 أ  يأمااا  فحينئااا    أماماااو  بقاااي الااا ي الوحياااد الطريااا  ىاااو وىااا ا واإلنساااانية وادلااارو ة القتاااا  سااااحيت يف

 م  ضرب   ازّباذ إلی وأّدت األسباب ى ه ک ّ  تضافرت .عنو بوجها ت دير وال جلده سواد عبلة ت غم 
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 .ومطالبو احلرما  ذل  نتيجة إاّل  ولي  بو ؼلت ّ  ال ي عنرتة عند احلياة أسلوب

 1االجتماعي االىتمام
 اجتماااعي اإلنسااا  بااأ ّ  يعتقااد فهااو الساالو   ربديااد يف االجتماعيااة القااو  أعليّااة علاا  أدلاار أّكااد لقااد

ااا  الااايت وىاااي  (9> :::26 کرؽلاااي ) وذاتيّاااا   فطريّاااا   ادليااازة ىااا ه ويعتااار   الاااوالدة منااا  بطبعاااو ك   مااا  الفااارد سب 
 ؽليّااز الاا ي الشااي  ولعاا ّ » .ال اتيااة ادلصاااح فااوق االجتماعيااة ادلصاالحة وتضااع الناااس لبقيّااة االنتساااب

 تصّوره  يف الّ شعورية  فالدوافع .االجتماعي باجلانب اىتمامو ىو الباح، ى ا جانب إىل أدلر نظريّة
 الباااط  الشخصاية عاامل تفاعا  ماا  البادّ  إذ البشارية؛ للطّبيعاة مكااتم    فهماا   دبفردىاا تقاّد  أ  ؽلكا  ال

 معازوال   كائناا   لاي  رأياو  يف الفارد  أل  االجتماعياة؛ الع قاات وخباّصة   ادلوضوعّية  الّشيئّية بالع قات
لياو دباا يتصّرذ االجتماعي  وسطو ع    ;>>2 ادلختااري ) «ال شاعورية ودوافعاو الفاردي نزوعاو علياو ؽل 
 .(بعدىا وما 226 ص :ت.د فال ي  ع  نق  27

 اجملتمااع ولصاااح اجملتمااع يف كفاارد اإلنسااا  يعماا  بااأ  اجتماااعي؛ ىااو التفااوق ورا  اذلاادذ بااأ ّ  أدلاار يعتقااد
 يأخااا  ثَّ  ومااا  الااوالدة منااا  بطبعااو اجتمااااعي اإلنسااا  أ ّ  علااا  ذلاااك يف واعتمااد لاااو. قااوة   اجملتماااع أ ّ  وباعتبااار
 بااأ  الفااردي ضااعفو عاا  الفاارد ويعااّوض االجتماعيااة العليااا ادلثاا  يف الكمااا  يتمثّاا  و اجتماااعي   طااابعَ  التفااوق
 57 :5005 موسااای ) الرتبياااة باااو مااااتقو  وىاااو تااادريب اىل ػلتااااج اجلاناااب وىااا ا  (العاماااة) اجلمياااع لصااااح يعمااا 

 حاجااة وىااي صباعتااو ماا  منبااوذ أو مکااروه بأنّااو شااعوره مثاا  الفاارد بطمأنينااة ياا ىب مااا ىنااا  فلااي » .(58و
 حابّ  يف أيضاا تبدو أهنا کما لآلخري   الزما  وجهوده وجوده وأ ّ  اجتماعية قيمة لو بأ ّ  الفرد شعور   يرضيها
 .(2;  ;9>2 راجح  عزت) «والتفوق للتزّعم وحبّو الظهور  إلی وشوقو للثنا  االنسا 

 االجتماااااعي الشاااعور يف والسااا مة بالصاااّحة يتمّتعاااو  الاااا ي  عناااد التفاااوق ألجااا  الکفااااح يتمثّااا 
 األفاااراد ولکااا  والکماااا  التفاااوق إلااای فااارد   کااا ّ  ؽليااا  .(2:2 :26:5 ب اااروي  ) والتنااااف  واجلااارأة والتعااااو 
 ادلصااااابو  يتمّتعااااو ال ادلشااااارکة؛ ي اااادعی اجتماعيّااااا   حسااااا   يتمّتعااااو  ادلياااا   ىاااا ا جانااااب إلاااای العاااااديو  

  .(90 :9;26 ناصحي ) االجتما  ػلّبو  وال العزلة إلی ؽليلو  ال ي  "2 عصاب"بالا

                                                                                                                                                       

1. Social Interest  

2. Neuroses 
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 أدلار يقاو  وکماا البشار  افاراد وبان بينناا تضاام  عااطفيي  أو انفعا؛   عم    ىي االجتماعية الع قة
 .(90الّساب ؛ ادلصدر) وغ ىا واخل قية  والتضام   والتعاو  ادلراقبة  :علی تشم 

 اجملتمااع ارتکااب مااا کاا  رغاام سااا    اجتماااعي   روح   ماا  يتمتّااع بأنّااو عناارتة شخصااية يف نااری ولکاا 
 فضلهم ينسی وال جانبهم إلی ويقف يطردىم ال إنّو حي، حبّقو. واإلحتقار الظلم م  وقبيلتو اجلاىلي
 :بدعمو يهتف وىک ا .العا؛ االجتماعي روحو إلی يرجع ذل  .عليو ونعمتهم

 السّاااااااااااااااااک وت   أعااااااااااااااااادائ ي فَاغَااااااااااااااااار   سَااااااااااااااااَک ي 
 

اااااااااااااااااااااي ظَنّاااااااااااااااااااااوين   وَ   ىل  اااااااااااااااااااااي    قَاااااااااااااااااااااد أل   نَس 
 
 

 قَااااااااااااااو    سااااااااااااااادات   عَاااااااااااااا  أنااااااااااااااا    َکياااااااااااااافَ  وَ 
 

 رَبياااااااااااااااااااا    ن عمَاااااااااااااااااااات هم   َفضاااااااااااااااااااااااا    يف   أنااااااااااااااااااااا 
 (;6 :5>>2 الديوا  )  

 فاار  إلاای حثيثااا   تسااعی باذخااة   نفسااا   لااو فاام ّ  معااو  رلتمع ااو غلااط فاامذا األکياادة ادلاارو ة فااارس عناارتة
 وادلهجاااور ادلعشاااوق وادلنباااوذ احلاار والعباااد الثاااري الفقاا  إ ّ  ىاااو» باااو  االعاارتاذ علااای وإرغامهاااا األنااوذ
 اإلنفصاا    فکرةَ  لو تسوّغ مل جروتو ولک  اجلبار اإلنساين بالصمد االنکسارت عاد  قد ...ادلوصو 

 دعمو ع  يعل  ب  .(79 :>270 الصائغ ) «قائمة اإلنفصا  أسباب کان  وإ  اجلماعة أو القبيلة ع 
 :ويقو  حياتو هناية حتی قومو ع  وصيانتو
اااااااي و َااااااای أضب  ي ضب   م اااااااّدي   ط اااااااو    عَلَااااااای قَاااااااوم 

 
 ا درَج   اللّفاااااااااااااااااااااائ ف   يف   ياَااااااااااااااااااااارَوين أ  إلااااااااااااااااااااای 

 
 

 (75 :5>>2 )الديوا   

 1الحياة أسلوب
 الفاارد لكفاااح ال اتيااة الطبيعااة ليؤكااد الفااردي الاانف  علاام يف مهاامّ  كمصااطلح احلياااة أساالوب أدلاار اسااتخد  لقااد
 الايت والطرق الفرد أىداذ ب لك يقصد وىو .الكما  يف للتميز خ ذلا م  يسع  اليت أىدافو ربقي  أج  م 

 بعاا  نطاااق يف احلياااة ماا  شااي  کاا ّ  تتضااّم  ذبريديااة فکاارة احلياااة أساالوب .األىااداذ تلااك لتحقياا  يتبعهااا
 عا  ؼلتلاف فارد کا ّ  ذبعا  الايت للشخصاية الفريادة النوعيّاة إهّناا اذلادذ  إلای الوصاو  وساائ  أو ادلميّزة اخلطط
 إلای ادليا  يف تنضاوي وإهّناا األسااس حيا، م  متشاهبة   اإلنسانية األىداذ إ ّ  أدلر  رأي إلی واستنادا   .اآلخر
 رباااو  الاايت ادلتعااددة الطاارق ىاا ه إ ّ  .احلياااة ىاادذ إلاای للوصااو  متشااّعبة طاارق إهنااا .التفااّوق أجاا  ماا  الکفاااح

                                                                                                                                                       

1. Life Style 
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 .(75 :0>>2 اجلبوري ) للشخ  الفريد احلياة أسلوب سبثّ  احلياة ىدذ إلی الوصو 
 وأساااليب التصاارّفات يف طلتلااف ولکاا  الکمااا  ىااو اإلنسااا  لاادی النهااائي اذلاادذ بااأ ّ  أدلاار يااؤم 
 يطلا  الايت والعاادات والتصارفات  واألعماا   اخلصائ   م  متمّيزا   ظلطا   ظلارس إنّنا أي إليو؛ الوصو 
 أسلوب بأ ّ  القو  ؽلک  احلقيقة يف .(205 :;;26 قبادي ) ادلتمّيز الطابع أو احلياة أسلوب أدلر عليها
 .بالنق  الشعور م  تعويضا   الفرد هبا يقو  اليت السلوکية األظلاط ىو احلياة

 .والبطولياة القتاا  ىاو -باو االعارتاذ عد  أي- نقصو ع  للتعوي  عنرتة يّتخ ه ال ي األسلوب
عااا  عناااده اذلااادذ وىااا ا  يف أبياااو سلالفاااة يواجاااو فعنااادما کبااا  ؛ حاااد   إلااای باااو ويهاااتمّ  أىدافاااو مقدماااة يف غل 

 باحلريااة ي بش ار ه عنادما ولکاا  أبياو  أمار وياأبی قبيلتااو علای ادلهااصبن األعادا  مقاتلااة يارت  باو  االعارتاذ
 لا ل  .لشخصايتو إثباتاا   ويادّمرىم ادلهااصبن ويقاتا  سيفو يقب  "حرّ  وأن  بکرّ " وي وَعد کر ه مقاب 
 عناد ومطارودا   ما موما   کاا  أنّاو رغام .ذلا انفصا  ال وع قة تاّما   تناسقا   حياتو وأسلوب ىدفو بن نری

 شااارفو إلياااو عااااد قاااد منقااا ا   بطااا    جعلتاااو القّيماااة اخلصيصاااة ىااا ه ناااری اآل   ولکنّاااو لوناااو لساااواد النااااس
ااو   خاّصااة   بأعماا  يقااو  أ  يسااعی إنّاو .وعيبااو شااؤم و   وزا  وشخصاّيتو  اآلخااري  يف والعلااوّ  األفضالّية سَبَنح 
 رغااام– قوماااو إلياااو يعاااود حاااد   إلااای األمااار باااو ينتهاااي أ  إلااای نقائصاااو يزيااا  لکاااي جهاااوده قصااااری ويبااا  
 بو: فيستنجدو  والدوائر الوقائع عليهم تشتدي  عندما -إياه تناسيهم

ي سَاااااااااااي ک ر ين  أصااااااااااابح  اخلَيااااااااااا    إذا قَاااااااااااوم 
 

 ادلَضااااااااااااار ب   باااااااااااان الف رسااااااااااااا    هبااااااااااااا ذَب ااااااااااااو    
 
 

 والقَنَااااااااااااااااا فالصّاااااااااااااااااااوار     نَس اااااااااوين   ى ااااااااااام   فااااااااام 
 

ر ى م  اااااااااااااااااي ت ااااااااااااااا َک  عل   َمضَار باااااااااااااااااا ي ووَقاااااااااااااااااااااااااعَ  ف 
 (68 :5>>2 الديوا  )  

 بيناو فناری .وادلارو ة والعّفاة والفتاوة احلربياة بالعاّدة الّتعلا  ىاو الشاعر حياة أسلوب کا  احلقيقة يف
 رلتمعاااو نقاااد علااای يدفعاااو الااا ي (التمااااىي) التاااا  واالرتبااااط االخااات ط مااا  نوعاااا   األدوات ىااا ه وبااان

 النفاااق ماا  يشااکو أ  يريااد عناادما مااث    .احلربيااة لااؤلداة ذکااره خاا   اخلاطئااة اعتقاداتااو علاای واذلجااو 
 :لؤلمور واحلاسم الويفّ  الّسر وأمن الصادق بالّرسو  ويصفو الرمح ي کر اجملتمع  يف والغدر
ااااااا  وَ   عاشاااااااا    أنّاااااااا َ  الاااااااّدار   تَاااااااادر ي أياااااااا َ  م 

 
ناااااااااااااااااااَدىَا أو   م بتلَااااااااااااااااااای ب أنّااااااااااااااااااا َ  خَاااااااااااااااااااَر   ع 

 
 

اااااااااااااااااااااااي مَاااااااااااا الل   وَ  قا   رَس اااااااااااااااااااااااااوال   ؽل ض   صَاااااااااااااااد 
 

اااااااااااااااااااااااااانَا    إاّل   ياااااااااااااااااااااااااا    إذا الس   تاَبَااااااااااااااااااااااااااد ال اخلَل 
 (226 :السّاب  ادلصدر)  

 السايئة ومعتقداتاو وعاداتاو اجملتماع لنقاد کوسيلة التشبيو دبساعدة   َسيَفو   يستخد    آَخر َمکا    يف   و
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 :يقو  .وأصحاهبا القبيلة بو تعتقد ما ويرف 
ه إخااااااااا ق   السااااااااايفَ  يَعياااااااااب   ولااااااااي َ  ماااااااااد   غ 

 
 احلاااااااااااد   قااااااااااااطعَ  الااااااااااوََغ  يَاااااااااااو    يف َكااااااااااا َ  إذا 

 
 

 (>8 :السّاب  ادلصدر)
 حقيقتاو يف ولكناو والغ مد   السيف   ع  احلدي،َ  الشاعر   منها يَقص د   حكمة   البي  ى ا ظاىرَ  إ ّ »
 عاا  حاادي، والغمااد الساايف عاا  احلاادي، يشااتم  وادلتغاا   الثاباا  أو والعاارض  اجلااوىر عاا  حاادي،
 مقابلاة ىاو إظّلاا ىنا عنرتة حدي، ا    واحل  داخليي  شي  وىو السيف وع  خارجيي  عنصر   وىو الغمد
 اللاااو  يف ادلتمثاا  اخلااارج أو البااا؛ الغمااد عاا  حاادي، أي شااغلتو  الاايت والااداخ  اخلااارج لقضااية رمزيااة

 سالوكو يف يظهار الا ي اإلنساا  جاوىر أو السايف  لاداخ  القيماة وإظّلاا لاو  قيماة ال أمار وىاو األساود 
 إىل عنارتة يتعارض ىا ا ويف ادلتغا   علا  والثابا  العارض  علا  اجلوىر تفضي  إىل عنرتة وؽلي  .وأفعالو
 .(>26 :5005الوائلي ) «وجدانو عليو وتؤّرق تقلقو اليت اللو  معضلة

 يف آخااار عاماا    تااادّخ » للتحااّرر؛ االجتهااااد   علاای عنااارتة ضبلاا  الااايت والشااجاعة البطولاااة إلاای باإلضااافة
 تسااّل  الاا ي احلاابّ  إنّااو التحاّرر  إلاای طموَحااو وأشااع  عقاب علاای رأسااا   وقلّبهااا حياتاو رلااری غااّ   عناارتة حيااة
 ماع. ادلناا  عزياز   بأما  عنارتة تعلّا  لقاد .(57  0;>2:هباي ) «هباا وتعلّقاو احلياة يف رغبة يزداد وجعلو قلبو إلی
 ما  بشاي    يبوحاا أ  بوسعهما يک  مل العاشقن   أ ّ  إاّل  احلب م  ذلا يک ي  ما مث  لو تک ي  کان  عبلة أ ّ 
 يف .وسااايفو شااجاعتو إاّل  عناارتة أماااا  يکاا  ومل. بينهمااا ربااو  الااايت احلااواجز تلاا  لوجاااود ألحااد   احلاابّ  ىاا ا

 جاناب   ما  الروحاي وطلباو حبيبتاو إلای الوصاو : رئساين غرضان إلی عبلة وصا  م  عنرتة يقصد احلقيقة
 الاايت الوحياادة الوساايلة إ؛ الشاااعر يتوجااو ادلنطلاا  ىاا ا ماا  فنااری. آخاار جانااب ماا  اجملتمااع يف بااو واالعاارتاذ
 عا  يتحادث کّلماا ناراه لا ل  األعادا   مقابلة يف وشجاعتو اجلسمية القّوة وىو عليها ويّتک  لديو کان 
احلربياة  ومهاراتاو األعادا  أماا  وصاموَده وخاضها َحَضرَىا اليت والبطوالت احلرب ساحات ب کر يردفها عبلة
 والتغاّز  وحاديثها زلبوبتاو جبماا  يهتم قلّما ايّاه  يف ادلقاب  وظلمها وفراقها عبلة حبيبتو لصفات ذکره خ  
. اجلساااامية وقوتااااو لديااااو اإلغلابيااااة األخ قيااااة واخلصااااائ  نفسااااو إلاااای ينظاااار -يف غالااااب األحيااااا  –و هبااااا
 باإلحتقااار الشااعور عاا  شا  دو  يصاادر وال شااعورية ال وعياة النرجسااية ماا  نوعاا   غزلااو يف نااری ولا ل »

 وجاااوده إثباااات مااا  الباااد ولااا ل . اجلااااىلي اجملتماااع خاصاااة وقبيلتهاااا ادلعشاااوقة قبااا  مااا  والضاااعف والفشااا 
 .(76: 5>26 اؽلانيا  )« فخره يف عنرتة غلوّ  سبب ى ا وکا  بنفسو الثقة وتوکيد

 العاازّة   ىااو وادلعانااة ادلصااائب ىاا ه کا ّ  ألجلااو عناارتة ػلتما  الاا ي والغااائي الرئيساي اذلاادذ أ ّ  يبادو
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 .عليو آمالو صبيع ويب  ى ا حياتو أسلوب يرسم ال ي اذلدذ فيها؛ والکما 

 1الغائية
 وضااع   كاا  يف إليااو يّتجااو ظلااوذجي   ىاادذ   فاارد   ولكاا  الفاارد  حياااة يف واألساسااي األِاا  اذلاادذ ىااي الغائيااة
 ماا  فالغائيااة. »عاطفيااة أو مهنيااة أو اجتماعيااة كاناا  سااوا    احلياااة مشاااک  يف يقااع حينمااا والساايما جديااد  

 ىاا ه ساالو  ذبعاا  الاايت وىااي. اجلمااادات حرکااة عاا  احليااة الکائنااات ساالو  سبيّااز الاايت األساسااية اخلصااائ 
 .(;9: ;9>2 راجح  عّزت)« ادلتغي ة الظروذ وف  للتکّيف والقابلية والتنو  والتغي  بادلرونة يّتسم الکائنات
- يعتقاد لا ل  .الغائية العلة أساس علی - يون  جوستاذ كار  فع  کما- نظريّتو أدلر أّس 
 الفارد  ماضي ع  غاف    يک  مل وإ  أىدافو  ىو اإلنسا  سلوکيات ػلّدد ما أ ّ  -فرويد لنظرية خ فا  
ّدد الفرد فَاَعلو ما علی ينحصر ادلاضي بأ ّ  يعتقد ولکنو  لکا  فقاط؛ الفارد أصلازه ال ي العم  حدود وػل 
 52 :5005 موسی ) أدلر عليو يؤّکد ما وى ا ادلستقب  ىو وسلوکياتو وَتَصريف و الفرد عم  کيفية يعّن  ما
 البشااري الساالو  أ  ويااری الساالو   تعياان يف و الغرائااز  إصااالة يف فروياادَ  إدلاار ؼلااالف لاا ل  .(55 و

 .(97: 1377 کرؽلي ) [والتفوق الکما ] اآلتية لؤلىداذ تابع  
 إلای ويسار  ألجلاو حبياتاو غلازذ ال ي واألساسي األِی ىدفو ىو ما نری لکي عنرتة إلی نعود واآل 
 ادلنشاود  اذلادذ ذا  ىاو ووصااذلا عبلاة باأ ّ  نعتقاد کنّاا إذا. طلباو يف ومغاامرا   متهاّورا   ادلخيفة القتا  ميادي 
 مل أيضا   ف ل  بو واإلعرتاذ شخصيتو إثبات ىو اذلدذ کا  وإ  لو  ذل  يتحّق  مل ألنّو أخطأنا؛ فقد
فيجب أ  نبح، عنو يف شي   ». قدره ح ّ  قدروا وما لقبيلتو ومنق    بار    ببط    يلي  کما بالکام  لو يتس ّ 

تکو  عبلة ووصاذلا م  دونو  یللمجتمع وحت یالطبقة األول یآخر يکو  االعرتاذ  بشخصيتو والوصو   إل
وأقّ  شأنا  منو ويعتر ک  ى ه الطموحات مقدمة  لو. ولي  ذا  اذلدذ إاّل العزّة والکما  والوصاو  إلياو؛ 

 «وسيلة  الکتسابو وکّ  األشيا  أمامو شيئا  ىامشيّا . حاتحي، غلع  عنرتة ک   ى ه ادلطالب والطمو 
 عبلاااةَ  غلعااا  ال والتحقااا   واإلزدرا  ادلصاااائب مااا  عبلاااة حااابّ  طريااا  يف عنااارتة   ػلتمااا  ماااا کااا ّ  رغااام
 عبلاة تکاو  آخار مطلاوب   إلی باالفتقار يشعر ب  ادلنشودة  أىدافو م  األولی الرتبة يف إليها والوصو 
 الشااجاعةَ  يسااتخد  الاا ي واجملااد العاازّة اکتساااب ىااو وىاا ا أمامااو ىامشاايا   شاايئا   عبلااة حاابّ  وغلعاا  دونااو

                                                                                                                                                       

1. Aim of Life 
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 :ويقو  تدو  ال والزينة اجلما  دولة بأ    عبلة سلاطبا   اليها  للوصو  والبطولية
 قَليالاااااااااااااَة   اجلَمَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    أياااااااااااااااااااا    عبيااالااااااااااااااااااااااااةَ 

 
 تَاااااااااااا ىب   ث اااااااااااااامّ  معلاومااااااااااااااااااة   دولااااااااااااة   لاااااااااااااااااااااااها 

 
 

 ناااااااااااد  الب عااااااااااااااااد علاااااااااااااااااای إينّ  ربسبااااااااااي فاااااااااااا 
 

 ي عاااااااااااااااااااااااّ ب   الغَااااااااااااارَا    نَااااااااااااار   يف   القلااااااااااااب   ال و 
 اذلَاااااااااااااااااوی عَااااااا    سَاااااااَلوت   إن اااااااااي ق لاااااااا    قَااااااااد وَ  

 
 ويکااااااااا ب   يقاااااااااو  ال مثلااااااااای کاااااااااا  مااااااااا  و 

 مَااااااانز     رَبااااااااااااااااااع   عَلَااااااای أماااااااسَی مَااااااا  َذ    لَقَاااااااد 
 

 ويَنااااااااااااااااااااااااااد ب   الااااااااااّديَار   رَسااااااااام   عَلَاااااااااای ياَن اااااااااوح   
 جاااااااائ    أصبااااااااح احلااااااارب يف مااااااا  فااااااااز وقاااااااد 

 
 م طَااااااااااااااااااااااااان ب   والغابااااااااااااااااااااااااااااااار قرناااااااااااااا   يطااااااااااااااع  

 (26 :5>>2 الديوا  )  
 وي زي  عبلة يقنع أ  ؽلک  العالية الرتب إلی والوصو  العليا  طلب بأ ّ  يقو  آخر مکا  يف و
 فسرتضای والسمّو  العزّة بلغ وإذا «الفرا جوذ   يف صيد   ک   » يری أ ّ  والغضب  االضطراب عنها
 :طلَبو وتعتن  عبلة عنو

ااااااااااادي  دَعااااااااااا     الطّلاااااااااااب   يف العَلياااااااااااا    إلااااااااااای أج 
 

ااااااااااااا َ  الق صَااااااااااااوی الغااااااااااايَةَ  أبل اااااااااغ   و   الرّتَاااااااااب   م 
 
 

 راضّياااااااااااااة   وىااااااااااااااااااااااايَ  ت ضاااااااااااحي عَبلَاااااااااااةَ  لَعَااااااااااا   
 

ي علَااااااااای   الَغضَاااااااااب   ص اااااااااورَةَ  وسَبح اااااااااو سَاااااااااوَاد 
 (69 :السّاب  ادلصدر) 

 إ ّ  يقاو  أ  يرياد ردّباا احلربياة  بااألدوات وجوارحهاا عبلاة صبالياات تشبيو عنرتة شعر يف النظر ي لف  ما
ااا َ  أ  ؽلکااا  بعااا    علااای بعضاااها تضاااافر عنااادما العشااايقات ىااا ه  الااايت األولااای الرتباااة إلااای الشااااعر ت وص 

 عبلة بن يربط ال ي واخليط احملور ىي العزّة بأ ّ  نقو  أ  ؽلک  ل ل  .وادلقبولية العزّة فت عطيو يتوّخاىا
 دلعاااا  تشاابيو ادلثااا  ساابي  علاای .شااعره يف ذکرىااا عناارتة ي ک ثاار الاايت القتااا  وساااحات احلربيااة واألدوات
 :يقو  حي، عبلة  بثغر السيوذ
 نواىااااااااااااااااا  والرّمااااااااااااااااااح   ذکرت ااااااااااااااااا    لقاااااااااااااااااد و

 
 دمااااااااااي ماااااااااا  تقط اااااااااار   اذلنااااااااااد وبااااااااااي  ماااااااااا ّ  

 
 

 ألهّنااااااااااااااااااا السّيااااااااااااااااااااوذ   تقبياااااااااااااااااا َ  فااااااااااااااااااوددت  
 

 ادلتبسّاااااااااااااام   ثغااااااااااااااااار    کبااااااااااااااااااااااااااارق   دلعَاااااااااااااااااااااا  
 (2>2 :السّاب  ادلصدر) 

 شلزوجا   طهرا   ع ريا   حّبا   اکتسب أخ ا   ولکّنو آمالو وخ ّيب  عبلة إلی الوصو  لو يتحّق  مل أنّو رغم
 .لو وادلنشود األو  اذلدذ کان  اليت وعزّتو ذکره خلود إلی أّدی شلا ذروتو؛ وبلغ والعفة باحليا 

 فالصافات. علياو وحصاولو العاا؛ اذلدذ ذل  ألج  إاّل  والشريفة العالية صفاتو ع  عنرتة يتحّدث ال
 ادلواقااف تلاا  شااعره يف سااّج  ولقااد. واجملااد والعظمااة والشاارذ العاازّة سبنحااو اإلنسااا  يف اجتمعاا  إذا الاايت
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 واعتاازازه إبائااو يف الاا ي فهااو شااداد باا  عناارتة موضااع ظروفااو تضااع إنسااا  کاا ّ  ت شااّرذ الاايت والشااريفة العزياازة
 :صادق   اعتزاز يف يقو  وضيع  کسب أو دين  مأک  ع  نائيا   اجلو  ػلتم  کا  أنّو يعل  بنفسو
 وأظَلّااااااااااااو   الط ااااااااااااوَی عَلَاااااااااااای أب ياااااااااااا    لَقَااااااااااااد وَ 

 
 ادلَأَکااااااااااااااااا    َکااااااااااااااااارميَ  ب اااااااااااااااااو أناااااااااااااااااا َ  حَتَااااااااااااااااای 

 
 

 (:5 :السّاب  ادلصدر)
 خصاوص ادلاراد لاي  إذ وأرػَليّة عزّة ينب  ال ي النه  ذل » احلياة يف الشاعر هن  القو  ى ا حّدد قد
 وغايااة ساا ّ  ىادذ سابي  يف القاساية الّشادة ػلتما  العفياف الشاريف هنجاو يف أنّاو ادلاراد وإظّلاا واجلاو  األکا 
 بعازة تليا  ال ألهناا اإلباا ؛ کا ّ  يأباىاا يشان دبا مسبوقة أو ذميمة بوسائ  زلاطة   لو ترق اليت فالغايات نبيلة
 اجملااا   ىاا ا يف وتعاليَمااو تتّفاا  ألهّنااا وحبّاا ىا؛ فزّکاىااا اإلساا   جااا  الاايت الفطريااة العاازة تلاا . ومشمااو العااريب
 عناارتة عازة اا تعجباو...  الطّاوی علای أبيا    ولقاد- عنارتة قاو  أماماو ي نشاد حينماا( ص) الل رساو  أ ّ  حتای

احتو  .(:6;و 69;: 7>26 ناجي )« عنرتة إاّل  أراه أ  فأحبب  قطّ  أعرايب ؛ وصف ما: ويقو  ِو

 وما  شديدا   ذبنّبا   وتعيبو والشرذ العزّة ى ه سب ّ  وأعما    أمور   ع  ويتجّنب والکر  ادلرو ة ع  يتحّدث جهة   م  إنّو
 :وآثارىا النّف  لعزة نتيجة   يکونا  الل ي    واحليا  کالعّفة ع  الصفات اليت ت ئم ذل  اذلدذ يتحّدث أخری جهة

ااااااااااااااها عنا اااااااااااااادَ  احلاااااااااااااي   فااااااااااااااتاةَ  أغشااااااااااااای  حَليال 
 

 جَااااااااااااارَي   ؛   بَااااااااااااَدت مَااااااااااااا طَااااااااااااريف   وَأَغ اااااااااااا ي  
 
 

 أغشااااااااااااااااااااااااىا ال اجلاااااااااااااااااااااااي  يف غااااااااااااااااااااااازا وإذا
 

 مَأوَاىَااااااااااااااا جَارَت اااااااااااااااااااااااااااااااااي يا ااااااااااااااوَار   حَتّااااااااااااااااااااا  
اااااااااااااااااااح   امااااااااااااااااارؤ   إين    يقَاااااااااااااااااة   َِ ااااااااااااااااااااااااد   اخلَل   مَاج 

 
 َىواىَاااااااااااااااا اجلَنااااااااااااااااااااااااااااااااوحَ  الااااااااااااااان ف َ  أ تب اااااااااااااااع   ال 

 (;50 :5>>2 الديوا  ) 
 ماا  نابعااة   کاناا  ألهّنااا واحليااا ؛ العّفااة ماا  ت بعااده ال ولکنّهااا عناارتة عنااد ومتااوفّرة   ميّساارة   کاناا  اذلااوی أسااباب أ ّ  رغاام
 :يقو  فل ل  السامية  والعزّة الکب ة الغاية تل  ؽل ي  شي    ک    ويرف  واجملد العزّة إلی يرنو فهو .العالية ونفسو شرفها

 مااااااااااا َکتَماااااااا    ثااااااااااااام   ىَاااااوَياااااااااااا    ث    أبصاااااااارت  
 

ي ب ااااااااااااااااااااااا ا  يَعلَااااااااااااااااام وملَ  ألقَااااااااااااااااای   م نااااااااااااااااااج 
 
 

اااااااااااا  عََففاااااااااااا    ث    قَااااااااااااااااَدرت   ث    فَاوَصَاااااااااااال     م 
 

 اإلنضااااااااااااااااااج   إلااااااااااااااااای يب   تَنااااااااااااااااااَىی شَااااااااااااااااارَذ   
 (76 :السّاب  ادلصدر) 

 .وغ ىا والقوس  والرمح  کالسيف  احلربية والعدد عنرتة بن وثيقة ع قة ىنا  سابقا ؛ مرّ  کما
 الوصاو  يف أداة   ويتخ ىا السامي ىدفو سبي  يف األدوات ى ه صبيع يستخد  الشاعر أ ّ  يبدو ولک 
 :ويقو  والعظمة اجملد بنا  أداة السيف غلع  ادلثا  سبي  علی العالية؛ غايتو إلی

 م شَاااااااااااايّدا   رَلاااااااااااادا   بالسّاااااااااااايف   ذَلاااااااااااام باَنَياااااااااااا   
 

 رلااااااااااادي ىَاااااااااااَدموا رَلااااااااااَدى م تَنااااااااااااىی فلمّااااااااااا 
 
 

 (>8 :السّاب  ادلصدر)
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 واذلداية: الض لة بن فاص    وغلعلو الغيّ  م  الَرشاد وتبين احلَ    إلقامة کوسيلة   الّسيفَ  يستخد    وأحيانا  
 م طاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع   فينااااااااااااااااااااااا ساااااااااااااااااااااايّد   وَلاااااااااااااااااااااااااوال

 
مَاااااااااااااااااااااد   م ااااااااااااااااااااارتَفع   القَااااااااااااااااااااادر   عظاااااااااااااااااااايم     الع 

 
 

 رغماااااااااااااااااااااا   باذلنااااااااااااااااااااادي   احلَااااااااااااااااااااا    أقمااااااااااااااااااااا   
 

اااااااااااااااااا َ  الضّاااااااااااااااااا  َ  وََأظهَاااااااااااااااااارت     الرّشاااااااااااااااااااد   م 
 (;8 :السّاب  ادلصدر) 

 غرضاو ليسا  العشايقات ى ه أ ّ  إلی ذل  يرجع وردّبا عنرتة  کفّ  يف الّسيف   يسأ  قد لک 
 طريقاااو يف الّسااايف يکااا ي  حيااا، العشااايقات؛ تلااا  مااا  أىااامي  ىاااو الشااااعر يتوّخااااه ماااا بااا  الرّئيساااي 
 .العزّة ىو اذلدذ وى ا ويتعب 

 مااااااااااا ال   َکفّاااااااااااي مااااااااااا  السّااااااااااايف   ويشاااااااااااکو
 

 الن جاااااااااااااااااااااد   ضَباااااااااااااااااااا َ  عاااااااااااااااااااااتقي ويَسااااااااااااااااااااأ    
 
 

 (;8 :السّاب  ادلصدر)

 النتيجو
 الشااعر فياو ظَلاا الا ي اجملتماع أو البيئاة ىاي: أعّلهاا عادة عواما  علای عنارتة لدی بالنق  الشعور يعتمد
 بالنسبة وظهوره بالنق  الشعور م  نو    إلی أّدی شلا أخری  جهة م  واذلجنة اجللد وسواد جهة   م 
 تاؤّدي مکاناة   إلای الوصو  يف األزمة ى ه م  واخلروج اخل ص طري  عنرتة يری وک ل  .اآلخري  إلی
 علاای والقااوة وادلاارو ة البطولااة أ ّ  دبااا .واجلااروت العاازّة   ىااي ادلکانااة ىاا ه .حّقااو ومعرفااة بااو االعاارتاذ إلاای

 للشااعرا  وکااا  القبلااي والنظااا  اجلاااىلين اىتمااا  موضااعَ  کاناا  کل هااا الشااعر وإنشاااد وادلناضاالة القتااا 
 أسلوبا   وازب ّ  ى ا .لشخصيتو إثباتا   ادلضمار ى ا عنرتة دخ  ل ل  القبيلة عند مرموق   مکا    واألبطا 
 الغاية تل  وخاصة   الشاعر عاشها اليت والبيئية االجتماعية الظروذ م  ينحدر احلياة  م  شلّيزا   خاّصا  

 وادليا  القتا   وساحات ادلعار  ووصف احلربية باألدوات واالخت ط التعام  .يتوّخاىا اليت القصوی
 .حلياتو عنرتة ازّب ه اليت األسلوب ى ا ذبّليات أىم م  العالية اإلنسانية الفضائ  إلی

 باازدرا  الشااعر إلای تنظر ألهّنا عبلة؛ ىي األولی: الرئيسية غايتو طري  يف عنرتةَ  سبنع عوائ  ث ثة   ىنا 
 االثناا . ادلناضالن والکمااة احلارب ميادا  والثالثاة احلبشاية  وأّماو األساود لوناو الثانية وزنا   لو تقيم ف  وىوا 
 األولاای إلاای بالنساابة سااه    عليااو التغلّااب کااا  الاايت الفرديااة للقااوة واألخاا  االجتماعيااة للقااّوة ؼلضااعا  منهااا

 .احلقيقية وقيمتو شأنو وتثبي  إلزالتهما والبطلولة الفروسية جانب م  عليهما الشاعر يهجم فل ل  والثانية 

 يساتخد  األحيا  م  کث  يف نراه حد   إلی هبا وادلزج احلربية واألدوات بالع دد عنرتة ع قة وصل 
 خاّصااة   الع ااَدد ىاا ه صاافات تعديااد خاا  َ  اخلاطئااة اعتقاداتااو علاای واذلجااو  اجملتمااع لنقااد األدوات ىاا ه
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 الااّرمحَ  ياا کر اجملتمااع  يف والغاادر النفاااق ماا  يشااکو أ  يريااد عناادما ادلثااا  ساابي  علاای .والاارمح الساايف
 لؤلبطااا  نکراناو يف السايئة اجملمتاع عاادة ينتقاد آخار مکاا  ويف .الّسار وأمان الصاادق بالّرساو  ويصافو

ّدة ع  متحدثا   احلقيقن  والشجعا   نوعا   يعتر شلا .تزيينو فائدة وعد  غمده مقاب  وجوىره السيف ح 
 .الشاعر جانب م  التعويضية فات0والتصر الت يف م 

 ادلکانااة وفقاادا  اجللااد سااواد أي- بااالنق  شااعوره عاا  التعااوي  ساابي  يف عناارتة بااأ ّ  القااو  ؽلکاا 
 يف عنااو يعااّوض لکااي يسااعی الشااعور  هباا ا اعرتافااو عاا  فضاا    -بااو اجملتمااع اىتمااا  وعااد  االجتماعيااة
 ومسااعدة والشاجاعة وادلارو ة والفتاوة الفروسية إلی ي قب   ل ل  آخر؛ بدي  إلی ويبّدلو أخری رلاالت
 شخصايت و إلثباات ويساتخدمها ىا ه موىباتاو خ   م  جملتمعو نفسو يعّرذ کما الناس  وسائر أترابو
 .والتعا؛ العزّة يف الکما  يع  الرئيسّية غايَتو ػلّق    وىک ا مکانتو  وقدر  

 عبلااة  فيهااا دبااا ويصاافها عناارتة يعشااقها الاايت العناصاار باان تاّمااا   تناسااقا   نااری التحلياا  ىاا ا ضااو  يف
اار والسايف   ساابي  يف يسااتخدمها العشاايقات ىاا ه جان  اخاات ذ رغاام ألنّااو احلربياة؛ والعاادد القنااا ِو

 العشاايقات ىاا ه ذبعاا  حياا،   .واحااد   ىاادذ   عاا  وتبحاا، واحااد   مساال    يف تساا  وکّلهااا واحاادة   غايااة  
 .والکما  العزّة ربقي  أي النهائية غايتو إلی عرىا الشاعر   يص    س ّلما   أو طريقا   کّلها

 واتصاال   تناسقا يوجد العشيقات  أو العناصر ى ه ع  الشاعر يتحدث اليت واألبيات القصائد يف
 وتشااّت  باالسااتطراد يعتقاادو  الاا ي  القاادما  النقاااد بعاا  علاای نااردّ  أ  ؽلکاا  ولاا ل  بينهااا  وع قااة
 .خاّصة عنرتة وشعر عامة اجلاىلي الشعر يف األفکار
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 العربية
 .للثقافة األعلی اجملل  القاىرة  األولی  الطبعة بشری  صليب عاد  :وتقدمي ترصبة  الحياة معنی  (5008) الفريد أدلر 

 .والوثائ  الکتب دار بغداد   النفس علم ضوء في الشخصية  (0>>2) اجلبار عبد زلمود زلمد اجلبوري 
 .ادلعارذ دار القاىرة  الثالثة  الطبعة  الجاىلي العصر في الصعاليک الشعراء (;:>2 ) يوسف خليف 
 .الصحيو العلو  تعريب مركز العلمي  للتقد  الكوي  موسسو:  .د  النفسي الطب   مصطلحات معجم  (ت.د) صادق عاد  لطفي  الشربي  
 .العلمية الکتب دار ب وت  األولی  الطبعة  شعره و حياتو :شداد بن عنترة  (ق.2722) علي زلمد الصباح 

 .القربی ذوي انتشارات قم    الثالثة الطبعة األّو   اجمللد  العربي األدب تاريخ في الجامع  (ش.8;26) حنا الفاخوري 
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 .العرب الکتاب ارباد دمش    العشرين القرن في النفس علم  ( .5002) الدي  بدر عامود 
 .والنشر للطباعة العريب دارالکتاب القاىرة  السابعة  الطبعة  النفس علم اصول  ( .;9>2) اضبد راجح  عزت
 .العريب الکتاب دار ب وت  األولی  الطبعة طّراد  رليد واذلوام  التقدمي الديوان،  ( .5>>2) عنرتة 

 .العرب اربادالکتاب منشورات تلمسا    النفسي النقد نظرية إلی المدخل  ( .;>>2) الدي  زي  ادلختاري 
 .العربية الصداقة دار ب وت  األولی  الطبعة  (…و النف  علم أع  )العالم مشاىير موسوعة  ( .5005) نبي  موسی 
 .اجلي  مكتبة صنعا   الثانية الطبعة  الفنية ظواىره و قضاياه الجاىلي الشعر  ( .5005) ىلي  عبد کرمي الوائلي 

 الفارسية
 .ثعثت :تْراى کذَٗر،ٍ  جَادٕ هترجن: شخصيت،شىاسيريان ،(1372) إ الرًط پرٍٗي،

 .ظخي :تْراى اٍل، چبح ،شىاسيرياندرَاوظريٍيپردازانوظريٍ ،(غ1377) هحوَد ظبعتچٖ،
َلت الي ظ٘ذًٍٖ  دٍاى ؼَلتس، ٕ، ظ٘ذ ٗحٖ٘ هترجن: ،شخصيتَايوظريٍ ،(غ.1377) ؼ  .ّوب :تْراى هحوذ
 کبٍٗبى. :تْراى َا،عقذٌ ،(غ.1352) اهلل رث٘ح فرجٖ،
 .ٍٗراٗػ ًؽر ظعِهؤ تْراى: چْبرم، چبح شخصيت،شىاسيريان ،(غ.1377) َٗظف کرٗوٖ،

ٍٗس هٌَچْرٗبى، ل، چبح ،(آى درهبى رُاٍ  تحل٘لٖ ؼٌبخت) حقارتعقذة ،(غ.1362) پر ٌجرگ. تْراى: ٍا َت  گ
 .اٗراى تبرٗخ :تْراى جْبى، دٍ اًعبى، دٍ هتي، دٍ ادبيات،يکاييريان ،(غ.1374) حَرا، ٗبٍرٕ،

 المقاالت
 .>6;–69; ص  واألربعو   السادسة السنة األزىر، مجلة  «العريب الشعر يف العزة مواقف»  (ق.7>26) عبدالغ   ناجي  اضبد

لسانامةفصلى ،«ؼذاد ثي عٌترٓ ّبٕ عبؼمبًِ در گرٕ ظپبّٖ تصبٍٗر» (غ.1392 ثْبر) حع٘ي، اٗوبً٘بى،

 .54-37 صص ،11 ؼوبرُ چْبرم، ظبل ،مبيه

 .27 -24 ص  215 العدد  الجديد واللغات األدب مجلة  «واحلب الشعرا » ( .1981 ديسمر) غريب علي هبي  

 .;9->5 ص   ;2 العدد  الرافدين آداب مجلة  «اإلس   قب  العريب الشعر يف احلبيبة طيف» (ق.>270) عبدالو الصائغ 

مجلٍ ،«آدلر هکتت ثراظبض صعبل٘ک اؼعبر بظٌٖؼ رٍاى تحل٘ل» (غ.1391) پٌبُ، حك ًَٗط عجبض، عرة،

 .144 -115 صص ،5 ؼوبرُ ،عربيادبياتيزبان
 ظبل ،ادبيوقذفصلىامٍ ،«آدلر آلفرد دٗذگبُ از زال ؼخص٘ت ثررظٖ ٍ ًمذ» ،(غ.1388) حعٌ٘علٖ لجبدٕ،

 .119 -91 صص ،7ؼوبرُ دٍم،
 ،شىاختيعلًمَايٌتازمجلٍ ،«آدلر ًظرٗبت ثر هرٍرٕ» ،(غ.1386) رئ٘عٖ ف٘رٍزُ عجبظعلٖ، ًبصحٖ،

   .66-55 صص ،1 ؼوبرُ ،9ظبل
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«عىترٌ»شخصيتةکاياوريانيبررس

آدلرلفردآةوظرياساسبر
 3يمحمذيعليعل،2يزماومحسه،1عقذايافخمرضا

 سدٗ داًؽگبُٖ عرث بت٘ادثٍ  زثبى گرٍُ برٗاظتبد .1

 سدٗ داًؽگبُٖ عرث بت٘ادثٍ  زثبىٕ دکترٕ داًؽجَ .2

 سدٗ داًؽگبُٖ عرث بت٘ادثٍ  زثبىٕ دکترٕ داًؽجَ .3

ذٌيچک
 هٌظرر  از ادثٖ اثر ّبٕ ؼخص٘تٍ  هتَى تحل٘ل ٗبفت. رٍاجٕ ٌّر آثبر کبٍأً رٍاى ًمذ عتن٘ث لرى در

ٖ ٕ ًمذ گًَبکَىٕ کردّبٗرٍ بى٘ه درٖ ؼٌبظ رٍاى ٕ  ٍٗصگر ٖ  ّرب  ّربٕ  ِ ٗر ًظر بى٘ر ه از .دارد خبصر

ِ چرا ؛داردٕ ا ٍٗصُ ت٘اّو دلرآ آلفردٕ فردٖ ؼٌبظ رٍاىِ ًٗظر ت،٘ؼخص  ذٗر فرٍ خالفرثر ٕ ٍ کر

ِ  ذکٌٖ ه ي٘٘تعٖ اجتوبع عَاهل راٖ اًعبًٕ رفتبرّب ًَع داؼت عم٘ذُ  ذُ٘ر عم اٍ .ٖجٌعر ٓ سٗر غر ًر

 اٍظت.ٕ فطرٍ  اًعبىٖ رات ،ٕثرترٍ  پ٘ؽرفت ثِ ل٘ه داؼت

 آىٔ کبٍاً رٍاىٖ ثررظٕ ثراٖ غٌٖ ت٘ظرف ،ؼبعر خَد فبت٘تَص ثِ تَجِ ثب عٌترُ ت٘ؼخص کِ آًجباز

ٔ ًٗظر برچَةْچ در ر آىٕ ّب ت٘ظرف ثِ تَجِ ثب ر را عٌترُ ت٘ؼخص تب کَؼذ هٖ جعتبر يٗا دارد،

ِ ٕ ٍ اؼعبر ل٘تحلٍ ٖ ثررظ ثِٖ ل٘تحلٖ ف٘تَص رٍغ ثب رٍ يٗازا ؛ذًٗوبٖ ثررظ دلرآ  اظرت.  پرداختر

ِ  را عٌتررُ  ذآًچِٗؼرب  :دّذٖ ه ًؽبى پصٍّػ ّبٕ بفتِٗ ِ  ترب  ٍاداؼرت ٍ  کراهرت  ؼرجبعت،  اظْربر  ثر

 احعربض  ّوربى  ثلکِ ؛اًذ دادُ ًعجت عٌترُ ثِ را آى کِ ًجَدُٖ حمبرتٓ عمذ ،ثپردازد خَدٕ جٌگبٍر

ِ ٍ  اظرت  اًعربى ٖ راتر ٕ ّبٖ ٍٗصگ از کِ ثَدُٖ حمبرت َ  ثر  بت٘ر ح آغربز  در اًعربى ٖ عر ٘طجٖ اًًربت

 اظت ثَدُ ر خَد ٖٗغب ّذف ّوبى رٖ لبتعٍ  علَ عسّت، کوبل، ثِ ذى٘رظ دًجبل ثِ عٌترُ .گرددٖ ثره

 .کٌذٖ ه ت٘تعم را ٍاال ّذف يٗا ،ٍٕ تَظط ؼذُ اًتخبةٖ زًذگ رٍغٖ ًَع ثٍِ 



 .رآدل حمبرت؛ عمذٓ حمبرت؛ احعبض ؛عٌترُ:َاکليذياژٌ

                                                                                                                                                       

ٓهعئَل: ًَٗعٌذ                mohsen_zamani65@yahoo.com 


