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  :الملخص

ن أ ألمؤثرات التي من شأنها تشكل الوحدة النفسية للشخصية الدرامية أحد أهم
من هذه األهمية جاءت مشكلة "  وانطالقا،على طبيعة الصراع في العمل الدرامي تؤثر

 كيف تؤثر الوحدة النفسية للشخصية الدرامية :بالتساؤل التالي" البحث الحالي متمثلة
على الصراع في المسلسل التلفزيوني، كما اشتمل البحث في اطاره المنهجي على 

ألهم المصطلحات الواردة " وحدوده الزمانية والمكانية وتحديدا ية البحث واهدافهاهم
اما االطار النظري للبحث فقد اشتمل على ثالث مباحث تمثل االول منها بالوحدة ،فية

بين المرض النفسي واإلختيار اما الثاني فقد جاء تحت عنوان البعد النفسي للشخصية 
لث تإثيرات الوحدة النفسية على الصراع الدرامي ثم قدم الدرامية وتناول المبحث الثا

الباحث في النهاية اهم المؤشرات التي اسفر عنها االطار النظري والتي تم االستناد 
مأمون  (مسلسل عليها في اجراءات البحث وتحليل عينة البحث التي تمثلت في اختيار

   : التي توصل اليها ومنهاله ثم ختم الباحث بحثة بأهم النتائج "انموذجا) وشركأه

 األول يتمثل في خط مأمون ومحاولته الحفاظ ، وجود صراعيين في المسلسل-١
على امواله بينما تمثل الخط الثاني بالصراع الخارجي الذي يدور حول 
مأمون دون ان يؤثر عليه اذ تتصارع االطراف المحيط به دون ان تؤثر 

  .عليه

ا مأمون نفسه أثرت وبشكل كبير على تقدم خط  الوحدة النفسية التي احاط به-٢
الصراع الخاص به وذلك من خالل اإلنسحابات الكثيره لمأمون من الصراع 

عن طريق ادعائه  "وابتعاده عن المجتمع وعن طريق قبوله بالسجن واخيرا
  . فقدان الذاكرة
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Abstract 
The effects of a character's isolation in dramatic conflict 

using the television series، " Mamoun and his colleagues" as a 

model. 

Ihsan Hassan Hussein-Department of Film and Television Arts، 
University of Baghdad، Baghdad، Iraq 

This study focuses on the isolated character who is always 

distance from the community in dramatic events; this character will be 

able either to develop or reduce the conflict in the drama. For this 

reason، we have identified the objective of the study as follows: How 

does the isolated character affect the dramatic conflict in the television 

series. 

This study also reviewed the importance of the subject and the 

limits of the spatial and temporal study. In addition this study explains 

the terms contained. 

This study also included a literature review of three chapters. 

The first is about the isolation problem and its relationship to 

personality and the psychological dimension of such a character. 

The second chapter presents a study of the psychological 

dimension of the character in the drama. 

The third chapter deals with the effect of isolated personnel in 

dramatic conflict. After that we analyze the television series " 

Mamoun and his colleagues" on which the results of the literature 

review are based. At the end of the study، the results are as follows: 

1- We come to the conclusion that there are two types of conflict 

in the drama. The first is when Mammon is in conflicts whit 

himself trying to keep his money safe، and the second involves 

Mammon relationship with others. And the second involves 

Mammon relationship with others. This results in isolation. 
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2 –The psychological isolation suffered by Mammon through his 

pretense to be amnesiac and removing himself away from 

people create further dramatic conflict and isolation.  
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  :مقدمة

 ومنذ نشأتها األولى بالمجتمع وعاداته وتقاليده ألنها" وثيقا" رتباطاترتبط الدراما إ
نساني بصورة غير ية وقد استخدمت لمخاطبة العقل اإلجتماعإ كانت ذات اصول دينية و 

وقد دأبت الدراما على  ،مباشرة لحثة على فعل الخير والتمسك باأللهة ونبذ الشر والعنف
لها عبر تناول كل ما يخص الشخصية االنسانية من "موضوعا ) الفاعل (نسانجعل اإل
حدى  ويأتي هذا البحث ليركزعلى إ،بهاخارجية ومؤثرات نفسية واجتماعية محيطة افعال 

 الوحدة النفسية التي تتعرض الموضوعات المهمة التي تناولتها الدراما اال وهي قضية
هم المؤلفين كاتب العالمي وليم شكسبيريعد من أال ويعد ،لها الشخصية ألسباب متعدده
" عة الوحدة النفسية في اعماله المسرحية مؤسسا وممهداالدراميين الذين تناولوا موضو 

 "بذلك الطريق الذي سارعليه اغلب الكتاب الدراميين في مختلف العصور بعده وصوال
لدراما عبر  ولعل من اهم اسباب الوحده النفسية التي تناولتها ا.يالى الزمن الحال

كذلك  او في تحقيق االهداف و بالعقد النفسية والفشل في الحياةالعصور المختلفة تتمثل 
لتعالي الفارغ على المحيط البخل المادي والمعنوي والشعور بالدونية تجاه المجتمع او ا

 كل تلك االزمات قد تقود الشخصيةف ،الغربة الناتجة عن تغيير المكانجتماعي و اإل
ما بالنتيجة الى الوحدة النفسية وبالتالي فهي تؤثر على الصراع الذي هو لب الدرا

 وعلية فقد جاء هذا البحث ليتناول ،فمن دون الصراع يتوقف الفعل الدرامي وجوهرها
بالدراسة والتحليل قضية تأثيرالوحدة النفسية للشخصية الدرامية على الصراع وكيفية 

  . تفعيله وتثبيطة كونه من االمور ذات االهمية القصوى في الدراما

   :مشكلة البحث 

همه في صناعة الحدث لمصيات الدرامية أحد ألمفاتيح أالفعل الحركي للشخيمثل 
في كافة ،وبالرغم من كون االنسان،نتاج وتكوين الشخصية الدراميةالدرامي وفي إ

موضوعًا للدراما منذ نشوئها ، كان واإلقتصادية أوضاعه وظروفه النفسية واإلجتماعية
صفات البشرية ة تركيب الدائم في عملية بناء وٕاعاد) فني (اال أننا نجد ان هناك تدخل
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... .تجعله يتفاعل معها مقنعة بإمكانها أن تؤثر في الجمهور و لتكوين شخصية درامية
بعض الصفات حاملة ل الشخصية الدرامية عي الدائم لجعلر عن السوبغض النظ

للمتلقي سهولة  تتيحاإلجتماعية أوالنفسية أو الجسدية التي تجعلها مختلفة عن غيرها و 
ومعه  ن بقية الشخصيات من خالل الفرز المتقدم الذي يقوم به المؤلفتمييزها ع

اعلة ومشاركة البجعلها متفيز ال يتحقق عادة إاال ان الحقيقة هي ان هذا التمي،المخرج
 من احداث وشخصيات كي تصل بالضرورة الى حالة الصراع دائمًا مع ما يحيط بها

فاعلية والحركة والطبيعة اإلجتماعية ن الإ، وعلية فدونهمن الذي التتحقق الدارما 
 :ولكن السؤال هنا هو. .للصراع في الدراما) الطبيعي (المحركتعد والنفسية للشخصية 

ذا ماعانت و إنعزال عن محيطها ا ماجنحت الشخصية الدرامية نحو اإلماذا يحدث اذا
يه التي أشار نواع المرض أوقد تكون أحد األختياراً  التي قد تكون إ،من الوحدة النفسية

اليها علم النفس الحديث وفسر بها العديد من الشخصيات الدراميه وأبطال الروايات، 
 وكيف ستؤثر هذه ،) كراما زوف ( واألخوة،) أوديب ملكاً  (بدراسته لـ) فرويد (كما فعل

 ي سيراألحداث، ولعلالوحده النفسية للشخصية الدراميه في بناء بقية الشخصيات وف
 من هنا تأتي مشكلة ،ساس الدراماكيف ستؤثر على الصراع الذي يشكل أو هاألهم هنا 

  - :بالتساؤل األتي البحث والتي يمكن ان تطرح

  ؟لى الصراع في المسلسل التلفزيونيكيف تؤثر الوحدة النفسية للشخصية الدراميه ع

   :أهمية البحث

بين الشخصية بالنظر للترابط المنطقي القوي الذي تقوم عليه حبكة الدراما ما
والفعل الذي يعبر عنها وعن دورها في المسلسل الدرامي التلفزيوني فغالبًا ماتكون هذه 
الشخصية متفرده في صفات متعددة أو على األقل متفردة في صفة واحدة تميزها عن 
بقية الشخصيات لتجعل منها محور الحدث الدرامي وتفرعات الصراع التي تنشأ عن 

ما رصد النقاد حاالت كثيرة لشخصيات دراميه تعاني من الوحدة هذِه األحداث ولطال
النفسية شكلت حجر الزاوية في بناء تلك الشخصيات الدراميه المؤثرة بشكل رئيس 
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لى ق وإ ريا دفع الكثير منهم الى مراجعة اإلرث الدرامي منذ اإلغعلى األحداث مم
فسية والوجودية لألنسان رائد بناء الوحدة الن) شكسبير (وقتنا الحاضر مرورًا بـ

 ومن هنا تأتي أهمية هذِه الدراسة والبحث في عملية أيجاد حلقة وصل ،)١(المستوحد
مابين الوحدة النفسية لدى أبطال المسرحية القديمة وتغيرات وظروف هذه الوحدة 

وكيف تم تناول هذه  الملسلسالت الدراميه التلفزيونية شخصيات وتإثيرها في النفسية
 بشكل كبير على ة الدقيقة في بناء الشخصية الدراميه والتي يؤًثر وجودهاالتفصيل

  . حداث الدراميةالصراع الدرامي وٕامتدادات األ

  هدف البحث 

يهدف البحث الحالي الى الكشف عن تأثيرات الوحدة النفسية للشخصية الدراميه 
  .صراع في المسلسل الدرامي التلفزيونيالعلى 

   البحث دحدو 

  :بحث الحالي بما يأتييتحدد ال

لشخصية الدراميه وتأثيرها على  دراسة الوحدة النفسية ل- :موضوعي الحد ال– ١
  .في المسلسل الدرامي التلفزيوني الصراع

  ) .همأمون وشركأ (نتاج وعرض مسلسل سنة إ٢٠١٦ - : الحد الزماني–٢

  .نتاج المسلسل جمهورية مصر العربية مكان إ- :ني الحد المكا– ٣

  المصطلحاتتحديد 

في العديد من مصادر علم  تباينت تعاريف الوحدة النفسية :الوحدة النفسية
 العالقات بكم أو نوعن الشعور بالوحدة النفسية يرتبط ال أنها تكاد تجمع على إالنفس إ

مشية بهم هاصدقاء والمعارف وكلما كانت العالقة فكلما نقص عدد األ.. .مع األخرين
ن يب تباعد "رف الوحدة النفسية بأنها وتع .شعور بالوحدة النفسيةلك دليًال على الكان ذ

 ،١٩٧١ ،بوحطبأ (" الصورة التي يراها األخرون عنهصورة الفرد عن ذاته وبين
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فتقاد المؤلم رغبة التي يشوبها الشوق واإلال"نها على أ"  كما تعرف أيضا،) ٤١ص
اد أرتباط ة أفتق حالة عجز نتيج" او هي ،) ١٧ص،١٩٩٠ ،فروم (" لطرف أخر

أي الوحدة  (أو هي، )٣٦ص،١٩٩٠ ،فروم ("عاطفي يربط الفرد بأخر أو بأخرين 
 معايشتهحالة وجدانية يكون دونها الفرد واعيًا بأنه منفصل عن األخرين مع ") النفسية

تي األي جرائاإلومما تقدم يضع الباحث التعريف  ) .٢٦ص،١٩٧١،ابوحطب ("لهم
 للعيش وسط الشخصية وهي الحالة التي تختارها - : الدراميهللوحدة النفسية للشخصية

نفصال الكلي عنه ويكون التعامل مع المحيط المجتمع دون التماس معه ودون اإل
حسب الحاجة والمصلحة الذاتية التي يفرضها الحدث الدرامي ومنطقية تسلسل 

وض وجوده في واالنساني المفر المصنوع تجاهين الدرامي ما يحافظ على اإلاألحداث م
  .الشخصية موضوع القصة الدرامية

  طار النظري للبحثاإل 

  ختياربين المرض النفسي واإل. .الوحدة

كالته ب من مشو نسان للهر لجسدية والفكرية المالذ األمن لإلتشكل الوحدة ا
ال أنها موجودة في الطبيعة التكوينية للنفس اإلجتماعية وألنفسية وحتى الجسدية إ

تفضل الوحدة والتفرد بذاتها ولكن بالضرورة هناك حاجة كبيرة للمجتمع البشرية التي 
ساس على مبدأ ء الذاتي وٕانما يعتمد بالدرجة األاإلنسان غير قادر على اإلكتفاف

ن بأية حال من األحوال أن يقوم اإلنسان قتصادي اذ اليمكالتكامل اإلجتماعي واإل
كل يش  والفالح والمهندس والبناء مماعمال فهو بحاجة الى المعلم والطبيببكافة األ

 ولكن  مستوياتهمجتماعي بين بني البشر على مختلفنوعًا من التكافل والتعايش اإل
األخرى بحاجة الى الوحدة على الصعيد النفسي بالدرجة الفينة و نسان بين يبقى اإل

 ِاال من الخدمات التي يقدمها لهويستفيد  األولى فهو يستطيع أن يبقى ضمن المجتمع
 وهنا يطرح المجتمعستفادة من خدمات ذلك ه يبقى وحيدًا بطريقة تضمن له اإلنإ

 ومادامت الدراسات ،ختيار شخصي هل الوحده مرض نفسي أم إ :السؤال نفسه بقوة
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 تختص بطبيعة سلوكيات اإلنسان ودراسة شخصيتة كان البد لها من أن تعرج النفسية
لوعي الفرد وادراكه لذاته بأنه "تكون مالزمة  التي )٢(ةالوحدة النفسي على موضوعة

جتماعية التي ع األخرين نتيجة تقطع الروابط اإلغيرقادر على التواصل االجتماعي م
 "جتماعية وكيفها مظاهرها نقص في عدد العالقات اإل ومن،"وجدانًا ومشاركةتربطُه 

اس س الرغم من األويرى الباحث أنه على ،) ١٢٠- ١١٩ ص،١٩٨٩الشناوي،(
ويتضح أن الوحدة النفسية األولية " جتماعيةال أنها مرتبطة بالقضايا اإلالنفسي للوحدة إ

سمة سائدة في الشخصية ويعاني صاحبها من مشكالت أنفعالية صعبة ومنذ فترة 
سمة الى كونها  وهذِه الوحدة هي أقرب ماتكون ،) ٧٠ص،١٩٧٨،البحيري ("طويلة 

وهي األقرب الى أن تكون مرضًا نفسيًا  لهاحمتثانية من السمات الشخصية التي 
إنهيار مفاجئ لشبكة نتيجة "وهناك الوحدة النفسية الثانوية التي تحدث  .واجب العالج
حساس هناك عالقات قوية مشبعة ومن ثم فإن اإلجتماعية وبعد أن كانت العالقات اإل

اتظهر هذِه الوحدة  م"وعادة ،ة تغير المواقفحدة الثانوية يمكن أن يزول في حالبالو 
 "أو تمزق العالقات األسرية أو حدوث الطالق أو الحراك الجغرافيبعد تصدع 

رار من الوحدة لالنسان من الف مناصالباحث أن ال  ويرى.،) ٧٠ص،١٩٧٨،البحيري(
جتماعية للعالقات اإل  سنوات حياته وكإفرازاتتعرض لها على طولالتي يمكن أن ي

د التطور الكبير في تكنولوجيا فع ضريبتها خصوصًا بع يدنسانبدأ اإلالمعقدة التي 
تراضية من خالل فقات العالم الواقعي لحساب عوالم إتصاالت التي حطمت عالاإل

الواحدة وجعلت  سرة التي قطعت العالقات حتى داخل األجتماعيمواقع التواصل اإل
 أفضل عن فرصةًا أو بحث من الواقع الحقيقيهربًا كل فرد وحيدًا أمام شاشة مضيئة 

 ستعراضاً كان من أكثر األفالم إ) الماتركس (ولعل فلم من المكان الذي يعيش فيه
وهو يقضي أيامه ولياليه سواء في ) نيو (النفسية التي كان يعاني منها البطلللوحدة 
نترنت يلجاء اليه الكثيرون إال أنه  أو في البيت كقرصان إكموظف برمجيات العمل

لذي يعيش فية ويحاول نفسية جعلته يشك في العالم اإلفتراضي أ يعاني من وحدة
وعوالمها ) الماتركس (تجميالتوينجح في الوصول الى العالم الحقيقي القبيح بدون 
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كارل  (ولعل هذِه المحاولة الفلمية تتوافق مع طروحات عالم النفسي االمريكي .المذهلة
، ١٩٩٣،جاكوبي (يق النقاط االتيةر دراساته وأهدافها الى تحقبالذي يسعى ع) يونغ
  -:) ٦٨ص

 .ضطرابهنسان المعاصر من عزلته وتشوشه وإ تحرير اال -١
  .مد يد العون لكي يجد طريقه في تيار الحياة الضخم -٢
عن  و اعن عمدا ، التي يمكنالكليةتقديم المساعدة له ليفوز بالكمال ويحقق  -٣

 .الالوعي المظلم من جديد جانبه الواعي المضئ مع جانبه  توحدأن ،معرفه
فرد وكبير بشكل متاليونغية طبق هذِه النقاط ) الماتركس (فلمويرى الباحث أن 
الذي يعمل ) مورفيوس (العمل الفكري والعملي فيه اذ يقود ،ودون اللجوء الى المباشرة
الحقيقة  موأعادة دمجهم بالواقع الحقيقي وتقدي) الماتركس (على تحرير الناس من

 عادتهم الى تيار الحياة الحقيقية وأخير يقدم لهم الفوز بالكمالإ وشة و الواضحه ال المش
 .فتراضيي أستعبدتهم في عالم الماتركس اإللهة التوأنهم قادرون على التفوق على األ

 أن التماسك األجتماعي عند القدماء كان أقوى واليسمح ألفراد "يضا أويرى الباحث
 في السلوك أو حرية تمامًا للجماعة فالالفرد خاضع نسان إلاالمجتمع بالتمرد ف

والصيد كذلك والهروب  اونتعالزراعة تحتاج الى ف ، عير القطيفهو يفكر تفك،التفكير
فقي " الجوانب الفردية ل هذا أختفى مع تقدم الحضارة وبروزمن أهوال الطبيعة وك

نها لتولد تتصارع فيما بي جتماعيةالظواهر السياسية واإلالمجتمع الحديث عندنا نجد 
 ،) ٥٢ص،ت،زيعور،ب ("خدم المجتمع  فماهو جدير بالبقاء يبقى لكونه يفضلاأل

 وهنا تظهر السمات الفردية بشكل أكبر مما يخلق فرصًا للتميز البشري الفردي بعيداً 
نتشار السريع الذي يحققه عبر وسائل عن التجمعات البشرية وساعد في ذلك اإل

المجتمعات الرأسمالية على التفرد والوحدانية كيزفي نتشار والتر تصال سريعة اإلاإل
مبراطوريات المالية والصناعية الكبرى وشعور مؤسسيها اإل والعصامية في صناعة

أفراد المجتمع وهو نوع من الوحدة النفسية التي  بالتفرد والتعملق على حساب بقية
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 مستندة على حب ، االنسانفي ي  الروح الجانبخلقتها العوالم المادية التي قتلت
 .يرهالتملك الذي هو مغروس في الطبيعة البشرية ومن ثم عدم القدرة العملية على تغ

أو فعل أي شيء إال ،رغبون في العمل  وسلبيون وِانهم اليِان الناس بطبيعتهم كسالى"
من العقاب  ذا كانوا مدفوعين بحافزالربح المادي أو تحت ضغط الجوع أو الخوفإِ 

شخص يشك في صحة هذِه العقيدة التي تبنى على طرائق التربية واليكاد يوجد 
 بي كسام ( ويرى الباحث أن في فيلم،) ٩٢- ٩١ص، ١٩٩٠فروم، ("وأساليب العمل 

يق  تطب،) كستوم هان (و) دي كابريو (وبطولة) يرغبسبل (خراجمن إ)  أستطعتان
لضغوطات ) دي كابريو( بطل الوحده النفسية ِاذ يخضع العملي لهذِه العقيدة التي تولد

والتي يصرفها من جتماعية صعبة تصنع منه أكبر مزور للصكوك النقدية مالية وإ 
والمعيشية شخصًا يعاني من  خلقت الحاجة الماديةوقد ،مريكيةجميع المصارف األ

يعيش في  ويفشل في تحقيق االنسجام معهم وهو م منفصالناألب واألفلوحدة النفسية ا
 في حياته عات غربية عَنه ويستخدمها لمصالحهقي بمجتمشقق وغرف سرية يلت

يبرز على الجانب و  ،ها الصكوك التي يزور مزور كماكل شيء فيه  ،جتماعية اإل
مريكية عبر القارة األ) دي كابريو (يطاردالذي ) كسهانتوم  (األخر العميل الفيدرالي

تيجة طبيعة عملها كلها وهو أيضًا من الشخصيات التي تعاني من الوحدة النفسية ن
ًا مع عمالء أخرين لوضع الخطط أو في كمين أو مجتمع فهو اليرى ِاال مطارداً 

أفرز العامل المادي وحب التملك نوعين من الوحدة  وهكذا،) كابريو (ـمساك بلإل
يجابية فهذا المزور ن هي اإلالنفسية اليستطيع المشاهد أن يحكم َمن هي السلبية وم

 ويرى الباحث أن ،ا العميل يقبض مرتب كبير وله سلطة ونفوذيبحث عن الثروة وهذ
ولكن ،النفسية نسان من الوحدةة اإلأستطاع أن يطبق المفهوم المادي لمعانا) يرغبسبل(

راق ختبأن يكون التملك نوع من الفوضى وإ هناك مؤسسات وأشخاص اليسمحون 
الذي هو فوق القانون  و مريكيةالواليات المتحدة األالقانون الوضعي الذي يطبق في 

   ومما .نتصار للمادة على الروحالسماوي كإ
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للشخص الشاعر بالوحدة وهو ) الي وبيرلمانيب (الباحث نموذجتقدم يتبنى  
عدد المالمح كلما وصف ة في عشرة مالمح أصلية وكلما زاد عبارة عن صور 

، ١٩٧٨،يالبحير () الي وبيرلمانيب( تي وصف لنموذج وفيما يأ، الشخص بأنه وحيد
  -) :٧٤- ٧٣ص
 .نشطة وليس عضوًا في جماعة من األشعور الفرد بأنه منفصل ومستثنى -١
هناك شيء (( ئ وعديم القيمة وأنه غير كفوء كما أنه يفكر قائالً يشعوره بأنه دن -٢

 . ))خطأ لدي وأنني وضيع
 .كتئاب والحزن وعدم السعادةيشعر باإل -٣
 .يشعر بأنه منفصل ومختلف عن األخرين -٤
 .  وأنه منعزل عن األخرين، مختلف عن أي شخص أخر وأنه ليس الِئقًا ه أنهيرى نفس - ٥
 .نه غير محبوب وغير معتنى به ويعتقد بأن الناس اليحبونهيشعر بإ -٦
 .حتياجه لصديق وكيف تتم المصادقةيفكر في إ -٧
 ويعزل نفسه عن األخرين ويعمل أو يذاكر بجد ،جتماعية ب الصالت اإلنيتج -٨

  ..ولساعات طويلة
 .عر بالغضب ويتسم بجنون العظمةيش -٩

 .يكون هادئًا وحذرًا ومتمعناً  - ١٠

 ستفادتا خاص بشكل التلفزيونية والدراما عام بشكل الدراما أن الباحث ويرى
 النفسية الوحدة ومنها النفسية للحاالت مختلفة سلوكيات تقديم في النفسية الدراسات من

 وهي مهمة قضية الى المعانات تلك أسباب وتعود الدرامي البطل منها يعاني والتي
 والتي والفكرية والنفسية جتماعيةواإل الجسمانية بأبعادها الدرامية الشخصية بناء تفرد

 ومحددات جتماعيةوإ  نفسية عوامل تقوده فكري توازن أيجاد عملية في فذاً  ترابطاً  تشكل
 فقط النفس علم يالف والتحليل للدراسة القابل المتكامل النموذج تقديم الى تميل سلوكية

 النفس أسرار عن للكشف محاولتها في الدراما مع تشترك التي العلوم بقية في نماوإ 
  .البشرية
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  البعد النفسي للشخصية الدراميه

فيها بعاد الثالثه التي بحثت اء من األدرامية متكاملة البنال تكاد تخلو شخصية 
البعد بعاد هي  األوتلك،في هذا البحث  تفاصيلهاخوضلالمجال  و ،مصادر عدة

الجانب و  الشخصية بجسدكل مايتعلق الذي يمثل الجسماني أو ما يسمى بالفيزيائي و 
وسينما امسرح والواضح بالنسبة للمشاهد في جميع أشكال الدراما من  المرئي منها

من الناحية التي تشكل الطبيعة جتماعي وهو هيكلية الشخصية  والبعد اإل،وتلفزيون ا
في حاالت معينة  جتماعي اليعيش منفصًال ِاالنسان بإعتباره كائن إاإلجتماعية لإل

لبعدين مرة ونتاج ل ويأتي البعد النفسي ث،ن المجتمع بتعاد عله واإلتفرض عليه العز 
 وهو الذي يكون مسؤوًال عن نجاح الشخصية أو هزائهما "جتماعي  واإلالجسماني

 ولطالما شكل هذا ،) ١٠٩ص،١٩٥٦،ايجري ("ويشكل مزاجها ومركبات النقص فيها 
في تقصي بنا الشخصية اإلنسانية ال في الدراما حسب وٕانما في البعد أهمية كبيرة 

بعاد التي ماتزال ورغم الدراسات الكثيرة عنها اليضبطه الحياة الواقعية ذلك ألنه من األ
  في الخطوط العريضة والرئيسية التي أتفق عليها علماءال إمعيار أو مقياس عام

نفصام الشخصية أو تشابة الظروف  كتشابة التصرفات بين مصابي مرض إالنفس
لمصابي مرض الكآبة ولطالما شكل األدب والفن مرجعية مهمة في دراسة اآلمور 

صوصًا في وخ) فرويد (هوأول من أخضع األدب للدراسات النفسية لعل النفسية و 
وطبق  دراسة نماذج أدبية فنية فيه علىوالذي عرج  ))التحليل النفسي والفن(( كتابه

عليها مناهج علم النفس ومن أبرزها مسرحية أوديب ملكًا ورواية االخوة كرامازوف 
وبشكل عام تشير اغلب الدراسات الى ان  ) .دافنشي (ـلديستوفسكي ولوحة الموناليزا ل

تمثل احد مخرجات التفاعل المعقد لللجسد والعقل والمحيط فهي، اي  الشخصية
تتجلى عبر المزيج الكامل لكل مكونات الشخصية وفاعليتها مع المحيط " ية، الشخص

") Storm.2016.p92 (. اما من الناحية النفسية فان الدراسات النفسية مهما أختلفت
تتفق على الخطوط الرئيسية للبعد النفسي للشخصية  تكاد انفهي من ناحية التطبيق 

  التيالتحليل النفسي وهي تعتمد في عمليةوالتي تشكل االبنية السايكلوجية التي 
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اليمكن مالحظتها بشكل مباشر رغم امكان معرفتها و يمكن أن تدرك نظريًا كأحداث "
 والقدرات العقلية مثال لالبنية ،لية ونتائجهاالماعن طريق االستدالل من ظروفها 

 "السايكلوجية التي اليمكن مالحظتها على الرغم من مالحظة أثارها 
 قدرة أكثرالكتاب من الدرامي الكاتب أن الباحث ويرى،) ٨٥ص، ١٩٨١،وسالزر (

 األثارالتي لتلك المشاهد مالحظة خالل من للشخصية البناءالنفسي أثار أبراز على
   المشاهد إلىنتباهإ توجية خالل ومن السايكلوجية االبنية تخلفها

 فلم ففي ،للشخصية  نوالمتواز  لعام التصرف اتشذعن التي االمور بعض 
 األكبر األخ) هوفمان داستن (بطولة ومن ،) ليفنسون ياري (للمخرج) المطر رجل(

ن لم يك الكاتبان   نرى،) كروز توم (ر األصغواألخ التوحد بمرض آصالً  المصاب
 مريضة كشخصية يقدمه البداية األكبرفهومن األخ التوحدعلى أثار برازإل بحاجة

) توم كروز (الصغر لألخ االصغر ومنذ النفسية العقد يركزعلى ولكن طبياً  مشخصة
لنا  ليبينكبر وشريكه في الميراث  من تصرفات آخيه األيريةالذي يصاب بنوبات هست

أمل العقد والمخاوف النفسية التي يحاول األخ األصغر أخفائها ولكن المشاهد يت مدى
مصاب بالتوحد ية ال من قبل األخ األصغر تجاه أخلةمسؤو في أثارها والتصرفات الال

ر مصداقية في تقديم نفسه للمشاهد كاسبًا التعاطف والمشاركة والذي يكون أكث
الخطوط العامة التي يستند  أهموسيقوم الباحث بتحديد  ،الوجدانية من قبل المشاهدين

 الوحده النفسية التي لتي تكون لها عالقة مباشرة بقضيةصية وااليها البعد النفسي للشخ
هتمام اإلستحواذ على إو شخصية الدرامية والتي تكون سببًا في تفردها منها التعاني 

   - :المشاهد ومن هذِه الخطوط

فل في تقبيل الطشياء معينة كرغبة وهو شعور بالميل نحو أشخاص أو أ"الرغبات  - ١
 "النظرية النسبية وتنشأ من تفكير الفرد فيها  تقانأمه أو رغبة الطالب إ

احث أن عدم تحقيق الرغبة وكثرة التفكير فيها قد ويرى الب) ٧٩ص ،١٩٧٦،راجح(
 . التي تزول بمجرد تحقق تلك الرغبةالوحدة النفسيةمن تقود الشخصية الى نوع 
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  التيضطراب الجسمي أو النفسي وهي حالة من النقص واإلفتقار أو اإل"الحاجات  - ٢
مازال ى  متبزول أثارت لدى الفرد نوعًا من التوتر والضيق  ً "تلق إشباعاان لم 

ويرى الباحث  ،) ٧٩ص- ،١٩٧٦،راجح ("وأستعاد الفرد توازنه  ضطرابالنقص واإل
 األحداث واليمكن التنازل لتحقق حسب سيرا واجبةلشخصية الدراميه حاجات أن ل
 ولخلق توتر درامي يواجه البطل صعوبه في الحصول على حاجاته مهما ،عنها

 .نه يكسب ود المشاهدين ِاال إيجعلة عرضة للوحدة النفسيةكانت بسيطة مما 
أن الطعام هدف ألنه ف وهو مايرضي الدافع أو الحافز وهكذا "أهداف الشخصية  -٣

 ويرى الباحث أن للشخصية ،) ٥٠ص، ١٩٧١،عاقل ("يرضي دافع الجوع 
 الدراميه التي تنشأ من تواتر الدراميه أهداف حتمًا ستصل اليها بمقتضى الضرورة

ة النفسية أخر  الشخصية بالوحدسيصيبق تلك األهداف عدم تحقيف لذا ،حداثاأل
 . العطف والتأييد من قبل الجمهوربكسبمر إال أنها ستحقق مبتغاها األ

ستجابة الى حادث معين أو فكرة معينة وهو نزعة إنسانية لإل"موقف الشخصية  -٤
 ،) ١٨ص، ١٩٧١،عاقل ("اقف قد تكون سلبية أو ِايجابية والمو  ،محددة سلفاً 

الباحث أن الكثير من المواقف التي تتخذها الشخصيات الدراميه تجاه ويرى 
 بالبطولة أحقيتهاتخاذ موقف يؤيد امها من أحداث وأمور تجبرها على إمايجري أم

 .نعزال عن المجتمعومن بعدها اإل
 أهدافها الى الوصول الشخصية استطاعة وهوعدم النجاح  عكس" الشخصية فشل -٥

 القدرة خارجية أوعوامل الشخصية داخل من تنبع معنوية أو مادية ألسباب
 من الفشل نا الباحث ويرى ،) ٩٧ص، ١٩٧١،عاقل ( "جتيازهاإ على للشخصية

 الفشل هذا سواءكان الشخصية على النفسية خطرالوحدة فيتعاظم ساسيةاأل العوامل
 معينة مواطئ أو في ،لعزلة الدائمةالك  ذبعد يسبب  وهوالذي،بأسرها الحياة في

 .وهو المسؤول عن الوحدة النفسية المؤقته ،من الحياة
ات األكثر ديمومة وجه من وجوه الشخصية ويشمل بخاصة الصف "وهو الطبع  -٦

 ويرى الباحث ،) ٢٤ص-  ١٩٧٨،محمد ("جتماعي ذوات المعنى األخالقي واإل
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المؤلف جعلها تعاني من أزمات الشخصيات الدراميه التي يتقصد أن بعض 
يؤكد ذلك عبر جعل تلك االزمة مالزمة لطبع و الوحدة النفسية نفسية ومنها 

الشخصية مما يعطي أنطباعًا مبكرًا لدى المشاهد على أن تلك الشخصية ستكون 
لها معاناة مع طبعها الثابت وصفاتها النفسية المركزة في تصرفاتها تجاه األخرين 

  .وتجاه نفسها

وأحداث مكبوتة مشحونه بشحنة  هي مجموعة مركبة من ذكريات " عقد شخصية - ٧
 ويرى ،) ١٣٩ص ،١٩٩٠فروم، ("أو الغضب أو الكراهية إنفعالية قوية من الذعر 

 النفسية القوية لحدوث الوحدة النفسية لدى الباحث ن العقد باعث من البواعث
لشخصية ا اهحداث والمواقف التي تواجهن خالل بث تلك العقد في ثنايا األالشخصية م

 الشخصية من خالل الذكريات تظهر ستثارت فكلما رتبطه بالماضيوبعض العقد م
العقدة جلية للمشاهد مما يجعلها من المسببات الواضحة لحدوث الوحدة النفسية 

 .وكسبب مقنع لدى الشخصيات األخرى في المسلسل وبالتالي لدى المشاهد

خطارها يحمي نفسه من أيسعى الى ان كل كائن حي ينضم الى بيئة  "المخاوف -٨
ويرى ) ١٩ص،١٩٧٦،راجح ("المخاوف  فأي إضطراب في هذا النظام يثير فيه

بيئية  الباحث أن المخاوف التي يثيرها المحيط البيئي للشخصية سواء أكان
 في وحدتها ي التمادعدمالى تدفع الشخصية  التي طبيعية أم بيئة أجتماعية هي

من فر الحماية الجسدية والنفسية نعزال عن البيئة التي تو  مخاطر اإللدرء النفسية
ساسية  يشكالن الحماية األللذاناج بالمجتمع والمحيط الطبيعي أندمخالل اإل

جبار واإل كراهخارجية عنها حتى وان كان ذلك باإلللشخصية ودرء المخاطر ال
 الى نوع لرغم من وجود رفض داخلي له يدفعهاعلى االلتصاق بالمجتمع على ا

 .من الوحدة النفسية
هتمامات نحو العالم للداللة على إتجاه اإل) يونج ( مصطلح يستخدمه"األنطواء  -٩

شخاص وهو نموذج من نماذج  عالم األشياء واأل،الداخلي وليس العالم الخارجي
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الطبع في الشخصية يميز االشخاص الذين يتجه أهتمامهم الى أفكارهم 
 ،١٩٧١ ،عاقل ("يط بهممن أتجاهه الى العالم المحومشاعرهم الذاتية بدًال 

طبع االنطواء للشخصية عطاء المؤلف الدرامي  ويرى الباحث أن إ،)٦٠ص
التي تعاني منها الشخصية والتي ه يساعده كثيرًا في تسهيل تبرير الوحدة النفسي

 وهو ،نعزال واالنطواء أكثر على دواخلها األحداث تتجة الى اإل تطور ربما ومع
صية التي وجدت الشخ  معوالتماهيى التعاطف أمر يمنح المشاهد القدرة عل

يئي اللذان يسهمان بتعميق ذلك حياء الوراثي والمحيط البنفسها ضحية علم األ
 . النفسيةةنطواء لدى الشخصية والذي يذهب الى حدود أبعد من الوحداإل

ي البيئة الخارجية المادية أو وهي كل موقف فعال غير خامد ف"الضغوط  - ١٠
ؤثر على سالمة الفرد بصورة فعلية أو محتملة وقد يكون مرغوبًا فية جتماعية ياإل

أو  اطهاحبإل أو تهديدًا "شباع حاجةأو غير مرغوب ألنه أما أن يكون إل
 "يدة أو مؤذية للفرد يمكن أن يكون عملية مفالضغط إذنوعليه فان ،صدها

بيرة ن عملية الضغط من المؤثرات الك ويرى الباحث إ،) ١٢ص،١٩٨٨،بابير(
ظهور الوحدة النفسية على الشخصية الدراميه فالضغط على شكل تهديد للحياة ل

ي فيها حتمًا من الوحدة النفسية او يؤدي بالشخصية الى الهروب الى أماكن ستعان
ذا جاء بشكل صد للشخصية عن تحقيق أهدافها سيؤدي الى أنحراف مسار إ

ة لعدم تحقيق تلك األهداف ومع الشخصية ووقوعها في دائرة الوحدة النفسية نتيج
أخطر من  ماهو الى األمرول ضغوط ورضوخ الشخصية لها يتحاستمرار ال

الى االنعزل التام عن المجتمع والبيئة المحيطة بالشخصية حتى ..الوحدة النفسية
 ،حققا لتالى ذاتها ومن ثم تلجئ الطبيعية منها تصبح في نظرها كلها طاردة له

 .سعى اليهاا التي تئًا من أهدافهشي ،بعيدًا عن المجتمع
او الجسمية في البنية   عن نقص مالتعويضا ل الىي البخهدفياذ . .لالبخ - ١١

ة قيمة أضافية أمام المجتمع حتى المال يعطي  انأي أنه يرىالبيئة االجتماعية 
 ويرى الباحث أن تلك العوامل ، ب له نوع من الوحدة النفسيةوأن أبتعد عنه وسب
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تكّون فهمًا بات ماهي إال متغيرات مابين شخصية وأخرى واليمكن ان والمسب
أي أن لكل حالة خصائصها وأسبابها والنتائج التي وصلت اليها على  جمعياً 

  . تشابه الحاله العامه وهي البخلالرغم من

  :)٣(لبخل والوحدة النفسيةا

ة البخل للجاحظ من أشهر الكتب التي تتناولت قضي )٤()البخالء(( لعل كتاب
نفسيًا حسيًا جتماعية وقد صور الجاحظ البخالء تصويرًا واقعيًا النفسية واإلوأسبابها 

 النفسية وفضح أسرارهم ظراتهم القلقة والمطمئنة ونزواتهمًا فأبرز لنا حركاتهم ونيفكاه
 نا،سوخفايا منازلهم وأرانا نفسياتهم ولكنه اليكرهنا بهم ألنه اليترك لهم أثرًا سيئًأ في نفو 

وقد عرض الكتاب بأسلوب مميز  ،لهم صيرةق تربوية وخصص الكتاب مواقف هزلية
 والكتاب عبارة عن دراسة اجتماعية ،رة استخدام الحوارمع استخدام ألفاظ عامية وكث

ويرى الباحث أن ....تربوية نفسية أقتصادية لهذا الصنف من الناس وهم البخالء
ونفسية موجودة جتماعية  إكحالةلجاحظ مسألة البخل الطريقة الدرامية التي يتناول بها ا

 إذ عمد ،هذا النوع من السلوك والطباعلعديد من الناس ظلت هي المهيمنة على لدى ا
الجاحظ الى أن تسيطر الفكاهة وروح المرح على شخصية البخيل ومواقفه من الناس 

ًال من الحقد وبالتالي أنعكس حتى على النكات التي تحكي عن مواقف البخالء وبد
االبتسامة والطرافة وسرعة البديهة حاضرة لدى البخيل وهو والكراهية عليهم نجد أن 

 وبعض ،مختلفة من الحياة يحاول تبرير بخلة بأنه حرص وعدم تبذير في نواحي
 نوع من الوسطية التي دعا دون النظر الى البخالء من يعتبر البخل نوع من الدين

ولم  ، العنق الى مغلولة وعدم جعلها م بسط اليد كل البسطلقران الكريم بعداليها أ
له نفس ) موليبر (اهو بخيله ف، للبخيل عن ماقدمه الجاحظالغربييخرج النموذج 

) ونهاريا غ (وجتماعية ويتمتع بنوع من الفكاهة واليعتبر نفسة بخيًال الظروف اإل
وفي  ،دث خالل المسرحيةيكلوجيًا على الرغم من كل مايحااليتطور س") موليبر (بخيل

بعد أن تنكشف كل   األخير في البخيل شديد الفصاحةطار يبدو المشهدهذا اإل
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 مستسلمًا في حكاية غرامه  ويعد مايفشل حتى،)هاريا غون (العيب المحاكه حولاأل
 وال يبدو عليه أي تطهير ،أن المحبوبة أنما هي حبيبة أبنة ال حبيبته هوو  إلى الواقع

 أنه منكب من جديد "مور شخصيته أوسلوكه ولو في ظاهر األير في أو أدنى تغي
- ٢٠١٣ ،العريس ("يرضى بالنهايات السعيدة شرط أن اليدفع النفقات،على أمواله 

 العامة المتعارف عليها طراألمور أصبحت من  ويرى الباحث أن هذِه األ،)١٠١٠ص
تصرفات والصفات ل في أي عمل درامي يصل حد تشابة اليشخصية البخ في تناول

 مفاهيم واحدةوالمواقف مع تغيير الزمان والمكان واللغة اال أن للغة البخل 
ومصطلحات مشتركة أصبحت بمرور الوقت مفهومة لدى كل المجتمعات الغربية 

  .على حد سواء والعربية

فإنه "  أما علم النفس الذي إستفاد كثيرًا من نماذج البخل التي قدمها األدب
والبعيدة التي تجعل هذا اب والدوافع أي أنه يبحث في المكونات الدفينة سبيدرس األ

 وأسبابه الجاهزةلديه دوافعه   والذي،) ١٠١ص- زيعور،ب،ت، ("نسان أوذاك بخيالً اإل
أن من ."  الخطيرجتماعي والنفسي بها حول سلوكه لهذا المسلك اإليجاهروالتي 

ادة في مسلك بعض الناس سعي بها االسباب النفسية المعللة والمحللة لهذِه الع
 حيان هدف البخيل في بعض األللتعويض عن نقص في جسمه أونفسه وربما يكون

  وقد يكون البخل،في بعض االحيان"نا نفسياعادة التالئم مع مجتمعه او مع األهو ا
  او انه يخاف عودتها ونتائجها،من ايام مضت او من حوادث اليمه انتهت" انتقاما

  .) ١٠٢-١٠١ص- زيعور، ب،ت، (" ه له من بقايا نفسيةما سببتاو 

ومما تقدم يخلص الباحث الى أن من أهم أسباب البخل والذي يؤدي بدوره الى 
  -:نوع من الوحدة النفسية مايأتي

 وهذا ،أي يبخل لكي اليحتاج،وقائيةالخوف من الفقر وفقدان العمل وهي عملية  -١
 مع المحيط عهاقطصر عالقته أو مايعرضه لنوع من الوحدة النفسية نتيجة ح

 .حتى اليساهم في الصرف والتبذير غير المبرر من وجهة نظره
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كي تعطي للفرد قيمة بين الناس وتعزز  ،عن طريق البخل ،محاولة جمع ثروة -٢
أي يكون منفتح مع  ،وحدة النفسية بقدر معينجتماعي وهنا تكون المركزه اإل

نمي ثروته ويبتعد عن الناس الذي الناس الذين يقدمون له الخدمات التي ت
 . تبديد ثروتهونيحاول

العيش في أسرة بخيلة يسبب البخل بالوراثه وهو من أوضح حاالت البخل المؤدية  -٣
 . النفسيةالى الوحده

منصب أو الوصول الى حب جتماعي في  على فشل إطية للتغالبخل كمحاولة -٤
والحاجة الى الناس  قرمعاناه الف - ٥مسببات الوحدة النفسية وهو أيضًا من 

"  غالباألن الفقير الوحدة النفسية كحالة مستمرة عدهبتؤدي الى البخل ومن 
  .معمن المجت" مايكون منبوذا

  
  تأثيرات الوحدة النفسية على الصراع الدرامي

 ق طرفييحق التي اليد من وجودها لتيشكل الصراع الدرامي الركيزة الثابتة
الخير وقوى الشر قوى كالتي تقوم عليها الحكاية الدراميه  يةالثنائ أو المعادلة الدرامية

التناقض الفكري  ها لتحقيقنائيات التي البد من توفر غيرها من الثو  الحب والكراهيةو 
 إليه المؤلف والمخرج مايعدلكي تكون هناك قوتين فاعلتين تحققان و  والنفسيوالجسدي 

وهو األمر الذي تسعى اليه الدراما  أهداف مؤثرة على الجمهور المتلقيالدرامي من 
 فن (في كتابه) يسطالطو أرس (منذ بداية نشوئها وأستقرار بناءها الذي أسس له نظرياً 

يات الخارجية والداخلية للشخصيات  أن هذا الصراع حتمًا يتأثر بالمعط،) الشعر
اد بتعلشخصيات الرئيسية الى الوحدة واإلاحدى اركنت  المتصارعة وخصوصًا إذا ما

بالصراع الدرامي الى الخروج   يدفععن المجتمع أو الشخصيات األخرى المتنافسة مما
في  جمهوهنا تبرز صعوبات  ذكرهاالمصادر على  عن قواعده الكالسيكية التي دأبت

 على وفق الحالة الجديدة التي وضع بها المؤلف  والصراعدارة األحداث الدراميهإ
هوم االرسطي يدور بين البطل وقوه خارجية هي فالصراع حسب المف" فيها،شخصيته 
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نجد ان هذِه القاعدة ) ٣٥ص ب،ت،،سرحاان ("القدر أو األلهة التي ترسم له مصيره 
  االرسطية المستنبطة من أساسيات المسرح االغريقي لم يخرج 

 إال أن الكثير من الكتاب ومنذ) أرسطو (الذين تلوعليها أيًا من الكتّاب 
) شكسبير (ـنسانية البطل فمية القوى الخارجية للتأكيد على إ من أهقللوا) دسيوربي(

 داخل عقل البطل ذاته فرغم التزامنقل مجال الصراع الى " على سبيل المثال 
فرد  من مستوى الأفضل التراجيديبالقاعدة االرسطية التي تقول بأن البطل ) شكسبير(

 ه ولذلك فهو يهبى خارجية عنهنسانيته وليس مع قو العادي فهو يضعه في صراع مع إ
 وهنا يرى الباحث أن تغير ،) ٣٥ص -ب،ت،،سرحاان ("نفسية وعقلية خارقه قدرة

حتفظت يعد نقطة اإلنطالق في الدراما الحديثة التي إ) شكسبير (على يدشكل الصراع 
رسطية اال أنها تطورت مع تطور الفعل والفعل االنساني تجاه بالكالسيكيات األ

لنفسي في بناء العامل أ ودخول وتعقيداتها عيةجتمالقدر والدين والعالقات اإلبيعة واالط
الشخصية الدرامية ودخول علماء النفس على النصوص األدبية والدرامية بالتحليل 

من أهم كتاب ) شكسبير (ورسم الخطوط النفسية العامة للشخصيات الدرامية لذا يعد
التزال محط دراسات ،طر الصراع الدرامية في انوعية وفكري ن أحدثوا نقلةالدراما الذي

 ،) هاملت (شخصية الى وقتنا الحاضر، ولعل من أبرز تلك الشخصيات الشكسبيرية
نسان من قبل  الذي حاول أن يحصل على إجابات لم يحصل عليها إ،الوجودي البطل

فأدت تلك المحاولة الى وحده نفسية تحولت بمرور الوقت الى وحده نفسية عنيفة 
لديها نقاط ضعف " نه حتى الشخصيات القوية  هنا فإوكما يبدو" .وقاتلة لمن حولها

معينة يمكن ان تعرضها الى اثار جسدية أو نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو 
  .) Dunne.2009.p.308 ("سياسية غير مرغوب فيها ومن الصعب تحملها 

الباحث اثرها  سيقتفيتي انواع الصراع الدرامي وال وتكاد تتفق المصادرعلى 
توقف يو "وصوًال الى ثأثير الوحدة النفسية على تلك االنواع من الصراع بين الشخصيات 

الصراع بين الشخصيات على مدى الصلة التي تربط كل شخصية باألخرى وهذِه 
 "له التنتمي الى المحبة أو العداءاما أن تكون صلة محبة أو صلة عداء أو ص الصلة
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 الشخصية أضمار ويرى الباحث أن صلة المحبة هي عدم ،) ٢٨ص، ٢٠٠١ابراهيم،(
مثال امها و لى ذلك بسبب أثدفعت اانِاذا   نحو َمْن يحبها ِاالأطالقاً  أي كره او بغض
) أسماعيل عبد الحافظ (و) سامة أنور عكاشةا (لـ) الشهد والدموع (على ذلك مسلسل

محمود ( مع أخيه)  حافظ- انيوسف شعب (التي زرعها فعلى الرغم من الكراهية
 أبن) علي ( بين تنشأقصة حب اال ان ،بعد أن أخذ الميراث منه) شوقي - الجندي

واليدع للماضي مجال في منعه الذي يقع في حب أبنة عمه )  محمود الجندي- شوقي(
 الحب وينتقم ابن العم من أبنة عمهِاال أن تاريخ الكراهية يتغلب على واقع  ،من حبها
 ام االبأثفعًا بالمحبة بعيدًا نحو اد في الصباحية بعدما يتزوجها رغمًا عن أبيهاويتركها 

 أما إذا كانت ،بين أبناء العم  الذي كان هو السبب في نشوء الصراع والكراهية) حافظ(
الصراعات التي تجري في العمل الدرامي فعلى  فهي من أوضحعداء صلة  الصلة

 ـل) الراية البيضاء (يها ففي مسلسلدمة تجاه من يعاأن التظهر تعاطفًا أو رح الشخصية
فضة  (نجد أن العداء عندما ينشب بين) محمد فاضل (و) أنور عكاشة أسامة(

 بكل ما أوتيت من قوة ودون هوادة) فضة (تهاجم) مفيد أبو الغار (والسفير) المعداوي
ساحقة في طريقها كل ) مفيد أبو الغار ( فيالللوصول الى أهدافها والحصول على

 قواعد دون أي) أمل صبور (الفنان التشكيلي والصحفية) هشام أنيس (ـالشخصيات ك
وهواللجوء الى الرأي  خراجي لقصة عداء التنتهيالى الحل اإل" شتباك وصوالأخالقية لإل

 القادم لهدم الفيال) البلدوزر (الشارع اما) أبو الغار (العام والشارع عندما يفترش أنصار
هل  :ويجلسون أمامه قاطعين الطريق علية فتتوقف الصورة وتبقى النهاية مفتوحة

صرار إمام ا) البلدوزر ( أم وقف،وجماعته وفلته) أبو الغار (سحقت فضة بعداءها
عداوة بين ذا لم تكن هناك الصلة محبة والصلة أما إ.الجماهير على وقف هدم الفيال

المصادفة التي أما ان تخلق العداء أو تخلق مر اقرب الى الشخصيات فهنا يبدو األ
إذ تجمع ) غريب في بيتي (المحبة ومن بعدها يبدأ الصراع وعلى سبيل المثال فيلم

في أكثر من موقف يتراوح مابين ) سعاد حسني (و) نور الشريف (الصدفة البحتة بين
داث الفلم العداء أوًال بدون مقدمات والمحبة بعد مقدمات عديدة ومنطقية تسوقها أح
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وبتقصي المصادر التي أعتمد عليها الباحث .رات الوحدة النفسية على البطلينوتأثي
  - :أمكن تحديد أهم أنواع الصراع الدرامي الذي تخوضه الشخصيات وكما يأتي

 بين بدائية الصراعإن هذا الصراع الخارجي هو أشد ألوان " - :الصراع الخارجي -١
في حاجة الى العبقرية التي ترفعه الى أنماط الصراع المفجع كلها وهو 

صية مسيطرة وعالم من وغالبًا مايكون هذا الصراع بين شخ..... .الذروة
قل شأنًا أو بين تلك الشخصية المسيطرة وبين قوة أكبر منها وأجل الشخصيات األ

ويرى الباحث أن الوحدة النفسية التي تصيب ،) ١٣٥ص- ، ١٩٩٢،نيكول (" شأناً 
 مية أول ماتوقف الصراع الخارجي نتيجة أنسحاب هذهِ  الشخصيةالشخصية الدرا

رف نفسي أو اجتماعي أو وجود أطراف تحت أي ظ من ساحة الحدث الدرامي
ن تنسحب والتقود تدفعها ألفتلك الشخصية  ضاغطة خارجية تؤثر على

الشخصية الى الصراع الخارجي ِاال بحدوث أمر مهم جدًا على الصعيد الدرامي 
 أخراج) أوبرا عايدة( ن تلك الشخصية تعاود الصراع كما في مسلسليجعل م

 و)  سيد اوبرا-يحيى الفخراني (ومن بطولة) أسامة غازي (وتأليف) أحمد صقر(
أقوى ) أوبرا (ـإذ ينسحب سيد عبد الحفيظ الشهير ب) عايدة (بدور) حنان الترك(

ات والقوى التي صيوأشهر محامي في االسكندرية من الصراع الخارجي مع الشخ
نهيار أحد زبائنه في المحكمة والحكم تكون في بعض األحيان أقوى منه نتيجة إ

ويركن  ،على نفسه حباط وينغلقباإل) سيد أوبرا ( فتصاب شخصيةعلية باالعدام
الى الوحدة النفسية منهيًا صراعات عديدة مع شتى القوى الخارجية ِاال أنه يعود 

المتهمة " حنان الترك"رى لتولي قضية الدكتورة عايدة الى الصراع الخارجي مرة اخ
نما صراع خارجي من وإ بجريمة قتل طبي ولكن اليعود لصراعات خارجية مزيفة 

  .أجل الحقيقة هذِه المرة

هذا الصراع الذي يستحيل علينا أن " وهونقيض الصراع الخارجي - :الصراع الداخلي - ٢
 النزال الذي لم يعد نزاًال ،ق عقل البطلأنه صراع في أعما...نتبينه في أخلص صورة

 "بين قوة وقوة والحتى بين عقل وعقل ولكن بين عاطفة وعاطفة وبين فكرة وفكرة 
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 ويرى الباحث أنه اليمكن ألي كاتب درامي الركون الى ،) ١٣٦ص،١٩٩٢،نيكول(
يكون الصراع الداخلي موافقًا  مكان أنع الداخلي كصراع أساسي ولكنه باإلالصرا

 صراع الخارجي لنفس الشخصية وهنا تتدخل الوحدة النفسية لتكون عامًال مؤثرًا فيلل
صراع الخارجي الصراع الداخلي وتنميته قبل أن يتبلورأو ينفجر ليكون مصاحبًا لل

مثلة على ذلك الشخصيات الشكسبيرية خصوصًا شخصية الجديد ومن افضل األ
 نفسه الداخلي مع اطه وصراعهي تريد أسقعطيل وصراعه الخارجي من القوى الت

شخصية  كذلك،) دزدمونه (بـ  االسود ومدى أرتباطه العاطفيه للونالدونيةونظرته 
 لم فرات ومرات ومنها الداخلي والخارجي والتي عولجت مهاملت ذات الصراعين

مما يدل على قوة وتنوع الصراع العاطفي والفكري الكبير الي ) ٢٠٠٠ هاملت(
  .هذه الشخصيةسية على فرضته الوحدة النف

 ودون تدرج  بسرعةبيث الذي يحدث بال تدرج أي " وهو الصراع: براع الواثالص -٣
 ويرى الباحث أن تحوالت ،) ٧٠ص ، ١٩٨٧،النادي ("باً  وثبيثمنطقي أي أنه 

 تحوالت الشخصية والتتم معرفة الصراع الواثب دائمًا ماتكون غير منطقية في
جئ الى حاب الشخصية من الصراع وتحولها المفانساألسباب التي أدت الى إ

فال بد ((  أخرى تقف على النقيض من بداية دخول الشخصية في األحداثحالة
البد  جعل من هذا التحول تحوالً  منطقيًا أيمن وجود المبررات والدوافع التي ت
  التحول واليكون مجرد مفاجئةلى ذلكدت امن وجود األسباب المعقولة التي أ

دة النفسية هنا أن الوح ويرى الباحث) ٧١ص ، ١٩٨٧،النادي ())لقي فقطالمت
 غير المنطقي ألن الوحدة رة والتكون هي السبب في هذا التحولتكون غير مستق

  .تتطور مع تطور االحداث والصراعو  النفسية تأتي على مراحل

وهو الصراع الذي على وشك النشوب أو ما يدل من طرف  ((المرهصالصراع  -٤
بدوره الى التوتر خفي على ماينتظر حدوثه ويؤدي الى الترقب والذي يؤدي 

فالمتفرج الذي يظل مترقبًا حدوث حدث معين أو أكتشاف شي معين يظل في 
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، ١٩٨٧،النادي)) (حالة من التوتر والترقب الى أن تتم المواجهة ويحدث الحدث
دوث هذا النوع من  ويرى الباحث أن الوحدة النفسية غالبًا ماتسبق ح،) ٧٢ص 

نشوب الصراع بل اليمكن الصراع إذ تكون العوامل النفسية في الشخصية مؤجلة ل
حيان التنبؤ بما ستفعله الشخصية وكيف ستصطدم بالشخصيات في بعض األ

ه للشخصية في أن تفكر  األمنهنا تكون الوحده النفسية بمثابة المساحةو األخرى 
 . للصراع القادموتخطط وتهيئ

ر عنها اآلطار تقدم أمكن للباحث أن يخرج بمجمل المؤشرات التي أسفومما 
  -:النظري وكما يأتي

 الوحدة النفسية من أهم المشاكل التي تواجه االنسان في شتى االزمنة تعد -١
 .ووحشتهنسان عاصرة والحديثة التي زادت من عزلة اإلوخصوصًا الم

 طريقها في الحياة وتياراتها جدلنفسية الشخصيات الدرامية من أن تالوحدة اق تعي -٢
 .الضخمة

 المظلم بعيدًا عن الوحدة النفسية الشخصيات الدرامية في جوانب الالوعيتحبس  -٣
 .يئ والجوانب المشرقة في الحياةضوء الوعي المض

 .مراض النفسيةوشتى األالوحدة النفسية الشخصية الدرامية بالكأبه صيب ت -٤
نعزال  منفصلة عن مجتمعها دون اإلدراميهالوحدة النفسية تجعل الشخصية ال -٥

 .وال نشعر به وسطهتكون فهي النهائي عنه 
تدفع الوحدة النفسية الشخصية الدراميه الى أن تكون غاضبة تمامًا على من  -٦

 . الى الشعور بجنون العظمة الذي يبعدها عن المجتمع أيضاً أو تدفعهاحولها 
ساسية لمبررات حدوث الوحدة يشكل البعد النفسي للشخصية الدرامية الحاضنة اال -٧

المتوخى النفسية لدى الشخصية الدراميه من خالل الرغبات والحاجات واالهداف 
 الشخصية وعوامل الفشل والنجاح الذي يصيب تتبناهاتحقيقها والمواقف التي 

لك ماتعاني منه من الشخصية والطبع والعقد النفسية التي تحملها الشخصية كذ
  .نطوائية وما تعانيه من ضغوط جراء ذلك اة أونبساطيمخاوف وكونها إ
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وهو أحد  ،وي البخل تحت العوامل النفسية التي تعاني منها الشخصيةينظ -٨
 النفسية نتيجة للتجارب الى الوحدة المسببات المهمة التي تدفع بالشخصية

 .صابتها بحالة البخل تلك التي مرت بها الشخصية وأدت الى إوالخبرات
فسية على الصراع الخارجي من خالل أنسحاب الشخصية من تؤثر الوحدة الن -٩

 للعودة "الى الظل أما بشكل دائم أو ااستعدادحلبة األحداث الدرامية وركونها ا
 .والمشاركة في الصراع الخارجي من جديد

تؤثرالوحدة النفسية على الصراع الداخلي من خالل أبقاء الشخصية منكفئة على  - ١٠
تمازج الصراعين الداخلي والخارجي ألن  اة مع امكانيةذاتها غير مساهمة في الحي

  .الداخلي يدمر خصوصية الشخصية الدرامية ويبعدها عن االحداث الصراع تغلب
ب أرضية منطقية لقيام الوحدة النفسية لدى الشخصيات  اليوفر الصراع الواث - ١١

الدرامية الن الوحدة النفسية تبنى بشكل تدريجي ومنطقي أي التحدث بشكل 
 .مفاجئ اال في حاالت الصدمة

 المرهص أي ب الصراعة النقطة الدرامية التي تسبق نشو تشكل الوحدة النفسي - ١٢
 مع مختلف القوى التي قبل أن تنطلق الشخصية الدرامية في صراعها الخارجي

 .شويق للمتلقيمصدر ت الكمونحداث وغالبًا مايكون هذا تشاركها األ
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  جراءات البحثإ
  :حث منهج الب- اوًال 

وي على التحليل لتحقيق ألدقه في لباحث على المنهج الوصفي الذي ينظسيعتمد ا
  .الكشف عن هدف البحث

  : عينة البحث- :ثانياً 

مأمون ((  لتحقيق أكبر دقة في النتائج وهو مسلسللقصديةأعتمد الباحث العينة ا
   ))وشركأه

  . مأمون وشركاه:سم العملا
  . يوسف معاطي:تأليف
   . مصطفى فهمي، شيرين ، لبلبة ،مام  عادل أ:بطولة

   . رامي أمام-:خراجإ
   سينرجي تامر مرسي :نتاجاإل 

   مصر:البلد
   حلقة ٣٠:عددالحلقات

   دقيقة٤٠ :مدة الحلقة الواحدة

  -:قصدية مايأتي ختياره لهذا المسلسل كعينة الباحث أن من أهم أسباب إرىوي

 .ودينية ماعيةجتجوانب متعدده نفسية وإ تناوله قضية البخل من  -١
 قيم وصراع وجود صراعات مختلفة داخل المسلسل الدرامي دينية وأجتماعية -٢

 وحضارات تغلف شخصية البخيل 
طار الكوميدي العام لشخصية البخيل والذي هو أمتداد تاريخي لشخصيات اإل -٣

 .البخالء للجاحظ أو موليير
تصاالته إ شخصية البخيل على الرغم من بروز عوامل الوحدة النفسية لدى -٤

  .العديدة بالمجتمع
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    أداة البحث- :ثالثاً 

 على الباحثعمل لمية لهذا البحث لتحقيق أكبر قدر من الموضوعية الع
طار النظري وبما يحقق أهداف لبحث مما جاء في تحديد مؤشرات اإلأداة استنباط إ

  -:البحث وكما يأتي
اب الشخصية من  على الصراع الخارجي من خالل إنسحتؤثر الوحدة النفسية -١

حداث  األ في مؤقت أستعدادًا للدخولالظل بشكل حداث الدراميه وركونها الىاأل
 .والصراع من جديد

 على ةبقاء الشخصية منكفئخلي من خالل إتؤثر الوحدة النفسية على الصراع الدا -٢
مكانية تمازج الصراعين الداخلي والخارجي ألن ذاتها غير فعالة في األحداث مع إ

 الصراع الداخلي يدمر خصوصية الشخصية الدراميه ويبعدها عن تغلب
 .االحداث

 ذات مقدمات منطقية فالصراع ب لكونهاثالتؤثر الوحدة النفسية على الصراع الوا -٣
 بالتدريج أتي إالالتي التالعكس من الوحدة النفسية  ب الذي يأتي فجأة علىالواث

  .ةأو عن طريق صدمة مفاجئ
قبل  أي لمرهصلنفسية النقطة الدرامية التي تسبق نشوب الصراع ال الوحدة اتشك -٤

 مع مختلف القوى التي أن تنطلق الشخصية الدرامية في صراعها الخارجي
  . مصدر تشويق للمتلقيالكمونحداث وغالباً  مايكون هذا تشاركها األ

   صدق االداة- :رابعاً 

 أراء الخبراء على قفاأتأعتمد الباحث على الصدق الظاهري لألداة من خالل 
صالحية أداة البحث للتحليل وتحقيق الهدف الذي اعدت من أجله وعرض استمارة 

 .من ذوي األختصاص  والمحكمين)٥(على لجنة من الخبراء البحثأختيار أداة 
  ) cooper،1974،p71( كوبروفقًا لمعادلة  نسبة االتفاق حسابو 

Pa=Ag\Ag+Dg×10
)٦(
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   وحدة التحليل -:خامساً 

يعتمد الباحث على المشهد واللقطة كوحدة ثابتة للتحليل وذلك للحصول على س
  .أدق النتائج العلمية

  ) مسلسل مأمون وشركأه (تحليل العينة

  :قصة العمل

أربعة غاية في البخل وله رجل وهو ) عادل أمام ("مأمون "قصةالمسلسل يحكي 
أنه ليكتشفوا بعدها عًا عنه جمينفصلوا حتى إ وزوجة حرمهم بخله من كل مايتمنوه بناءأ

 لتسوية الحصول على جزء منها  محاولةيبدأو رحلة البحث عن أمواله أولو ملياردير 
أمورهم المتدهورة إال أنه يعمل وبكل جهد ه على عدم حصولهم على أي شيء 
ويحتدم الصراع أيضًا حول ملكية البيت الذي تسكنه العائلة مع زوجة السفير 

د البيت ألنه يمثل لها تاريخها العائلي على ارض مصر والتفلح االمريكي التي تري
سجلها على  ةتيكيعد موته في وصية دراماأوالده المال ِاال ب وال يعطي مأمون جهودهم

 تنتهي أحداث مسلسل قرص مدمج وأعطاها للمحامي الذي بدوره أسمعها ألوالده وهكذا
  ."مأمون وشركأه"

  :التحليل 

الدرامية  ية على الصراع الخارجي من خالل إنسحاب الشخصيةستؤثرالوحدة النف - ١
في ستعدادًا للدخول إلى الظل بشكل مؤقت ومحاولة ركونها إ من األحداث

 .األحداث والصراع من جديد

على الرغم من أن الخيارات الدرامية كانت متاحة لدى المخرج في تقديم 
ة موضوعية أو تقديم سيرة لتقاطدث درامي أو إمباشر من خالل ح) مأمون (شخصية

مختصرة عن الشخصية ِاال أنه بحكم كون المكان والزمان شريكين دراميين في هذا 
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إذ  حداثالمكان الذي ستجري فيه األ تقديمالعمل أختار المقدمة التقليدية من خالل 
فية حركة الصورة الحياة في مدينة القاهرة بشكل عام كانت   سريعة أيقاعقدم وبلقطات

) جاردن ستي(  كانت الحركة أبطا عند دخول الكاميرا الى منطقةهاة جدًا وبعدسريع
المقهى و طبيعة اليومية لسكان هذا الشارع الوأستعراض ) الخديوي (ومنها الى شارع
ومنذ اللقطات األولى .. .فية االحداثالمنزل الذي تجري " ايضاض والبواب وأستعر 

فسية التي أدت الى ان يكون المنزل شبه لينا المخرج الشعور بالوحدة النأوصل إ
لضجة الموجودة خارج المكان مهجور ومظلم والهدوء بذات المكان على العكس من ا

في ) مأمون (تقديم المكان ثالثه عشر مشهدًا قبل أن تقدم شخصية استغرقوقد 
القديم  المستهلك ثاثاألالمشاهد السابقة له كل  إذ استعرضت" ١٤"المشهد رقم 

 الذي هو أقرب ،من يعيش في هذا الخرابتهي الصالحية قبل تقديم شخصية منوال
البيئة المحيطة ندما يعيش وحيدًا وبعيدًا عن يختارها طائر الغراب عالى الخرابة التي 

ئض جدًا أختير بعناية  ورغم أن التقديم للشخصية والمكان كان في يوم حار وقا،به
الذي كان ظهوره ) مأمون (ومع شخصية مثلم الحياة في هذا المنزل ليعبر عن جحي

منهارة ) حميدة (ضاءة المنزل وقد فصل الكهرباء وزوجتهاألول وهو يقوم بإصالح إ
 بعد هذا ،كريمةالوال ماء وال اي معطيات تشير الى الحياة   ال كهرباء،من هذا الوضع

 قديممن داخل منزله ينتقل بنا المخرج الى ت) مأمون (التقديم لشخصية البخيل
بعده يتم تقديم  وما"١٦  "الشخصية عن طريق الشخصيات األخرى ففي المشهد رقم

) ارعبد الغف (وصاحب المقهى) د التوابعب (لسان بواب البيتعلى ) مأمون (شخصية
 وما بعده يعود المخرج الى ١٨ ومن المشهد) مأمون ( في وصف بخلانيسهبوهما 

 ،جتماعيةكل وأللبس والعالقات اإلفي طريقة األ) مأمون (التوغل في وصف بخل
إال ) مأمون (سع في تقديم شخصيةالواسهاب اإلويرى الباحث أنه على الرغم من هذا 

زمنة الحديثة ِاال ان االداء تقليدي لشخصية البخيل في األالتقديم الأنه لم يخرج عن 
التقليدية في مام هو الذي أضفى نوعًا من األهمية الدرامية غير  للفنان عادل إالمتفرد

مر على طول الحلقات الخمس األولى البخيل التقليدية ويستمر هذا األتقديم شخصية 
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أو قوى حقيقية تواجه  التقليدي إذ اليوجد اعداء بمعناهوهنا اليوجد صراع خارجي 
التي أختارت الوحدة النفسية كجزء من حالة البخل التي يعيشها ) مأمون (شخصية

ه على العالقات والمجامالت والصراعات الخارجية مع ألنها توفر له ماسيصرف
الشخصية منسحبة تمامًا من الحياة االجتماعية  المجتمع المحيط به لذا نجد أن

كانت صب تجاه دفع األموال أليه جهة حكومية نغلقة على ذاتها وذات موقف متعوم
اقة وحيدة صدفهو اليمتلك سوى  ،المحامي) راضي (ن العاملين لديه كالبواب و مام

الثري وعائلته لوجود أستفادة مادية وتعاطف من قبل ) نشأت (مع) حميدة (هو وزوجته
فقر ألنه  حالة من حاالت اليعتبرهاووضعيته التي ) مأمون (مع حالة) نشأت (الثري

 وال تنجح ايه ،الذي أشهر أفالسه منذ سنوات) مأمون (اليعلم أي شيء عن اموال
 صراع خارجي مع المجتمع وفي ظل الركود في نحو محاولة لسحب الشخصية

 لشخصية اذبجعنصر كجراء أثر الوحدة النفسية يظهر عامل المال  الصراع
حداث والصراع الخارجي من جديد من خالل دخول عصابة في األ لدخولل) مأمون(

ولى ِاال أنه يبقى سلبيًا ويعتمد على من الحلقة األ" ٤١"جته في المشهد لسرقة سيارة زو 
... .ستعادة السيارة المسروقةال الصراع مع العصابه إلفي أكم) نشأت (صديقه الثري

 دوره في أبعاد ةطبيعل) مأمون (ويتعمق الشعور بالوحدة النفسية من خالل كشف
عنه وهروبهم الى دول أوربية بعيدًا عن جحيم حياة أبيهم ويعود الصراع أبناءه 

رقم  وفي المشهد ،سلبية عالقات مأمون الخارجي الى حالة السكون التي تدعمها 
رئيس جمعية الصداقة المصرية ) الدكتور حسين (من الحلقة الثانية يدخل"١٠"

ذا ترغب زوجة السفير بشراء األمريكية وعائلة السفير األمريكي على خط األحداث إ
 مرة اخرى يتجلىوهنا ، الذي هو باألصل منزل أهلها،) حميدة (و) مأمون (منزل

 مادي حول عملية بيع  بجدارة ألنه صراعيدخلهأن ) مأمون (ـل  يمكنخارجيصراع 
فكار دخال الطرف األخر في دوامة من األسعار واألوشراء المنزل ِاال أنه ينجح في أ

من الحلقة الثالثة   "٩ ، ٨ ، ٧" المتناقضة حول بيع البيت ويتوافق في المشاهد 
عادة إليكي وفريقه والرجل الذي يفاوض مر س طرفي الصراع الخارجي السفير األجلو 
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الدائر  أن يسيطر على طرفي الصراع) مأمون (االمسروقة ويحاول هن) حميدة (سيارة
) نشأت (صراع لصوص السيارة عن طريق كسب فيينجح و هات رغم أختالف التوج

 ويرى الباحث أن كل ،مريكي الى حين األ فريق السفير الصراع معو يؤجل 
جية التي تخوضها شخصية مأمون هي صراعات من النوع السلبي الصراعات الخار 

 وكنتيجة ، قوى وشخصيات أخرى الى نتيجة ملموسة والتي تتدخل لحلهاالتفضيالتي 
 الى طريق مسدود بسبب طغيان بخل) مأمون (و) حميدة (طبيعية لوصول الحياة بين

ومع فإننا نرى ) حميدة( وأنغالقة على نفسه والوحدة القاتلة التي تعيش فيها) مأمون(
المحامي ) راضي (الى وهي تذهب) حميدة (مطلع الحلقة الخامسة ومنذ المشهد االول

نهاء كل شيء معه وهنا ينشب الصراع وإ ) مأمون (وتطلب منه رفع قضية طالق ضد
 وهنا ،اليريده أبدًا ألنه مع القوة الوحيدة التي يأمن لها) مأمون (الخارجي الذي كان

سابقة من أثاث قديم لورمي كل مخلفات المرحلة ابالتصرف في البيت ) دةحمي (تبدأ
 اقم من حدة حالةمما فلوان جديدة وجلب أثاث جديدة ه بأالبيت وطالئاصالح و 
ويستمر هذا ، )حميدة (من قبل ،غير المبرر ،النفسية تجاه هذا الصرف) مأمون(

) مأمون (ألول والثاني يصالح الى الحلقة الثامنه وهنا وفي المشهد اهماالصراع بين
ال أنه إ) المنصورة (اء وتسأله عن سر ذهابه الىويدعوها الى طعام الغد) حميدة(

 حول أبناء أحد أصدقاءه لتسوية حسابات محل أبيهم الميت وما إن "ايختلق عذر 
ينتشر خبر عن حريق كبير وأنفجار في  حتى) مأمون (و) حميدة (يصفوا الجو بين

 يسافر مباشرة الى فإذالخبر با) مأمون (مدينة المنصورة وما أن يسمعمصرف كبير في 
التي شكلت  من الحلقة الثامنة" ١٠ ، ٩ ، ٨ ، ٧" المنصورة كما في المشاهد 

المصرف  هذا الهائلة التي كان يختزنها في) مأمون (الفيصل في الكشف عن ثروة
 في فضح ثروة مكتوبعالم المرئي والمسموع والودائع وهنا يتدخل اإلعلى شكل 

الذي ) مأمون (وهنا نرى،ة قضية رأي عامتأمام الرأي العام وجعل قضي) مأمون(
أختار الوحدة النفسية عن طريق حالة البخل التي وصل اليها بمواجهة المجتمع 

ه المجتمع األكبر الذي اليعرف دائرة من" والذي يحيطه على شكل دوائرابتداءبه  المحيط
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 والتي الدائرة األضيق الى"  وصوال،عارف واألصدقاء والمتعاملين معهدائرة المو  ،بدقه
   ،وعائلته) نشأت (صديقهوأوالده وكذلك ) حميدة (تمثلها

  النفسيةهاوحدتويرى الباحث أن الشخصية هنا دخلت صراع خارجي سيؤثر على 
 لدختوهنا أيضا  ، لمواجهة ضغوط ومتطلبات المجتمع الذي تعيش فيةهاأختارت التي

فالسه منذ سنوات مطالب الذي أشهر إ) مأمون (السلطة في الصراع الخارجي أذ أن
ي المشهد العشرين من الحلقة الثامنة فف، ..الخ..بفواتير لمصلحة الكهرباء والضرائب والغاز

حول حقيقة هذه الثروة ) مأمون (لتحقيق معليتدخل )  كمال أبو ريا-  فهمي( اللواءنرى 
 الذي يراوغ) مأمون (من عةوقاطال أنه اليحصل على أجابات واضحة اِ ومن أين جاء بها 

 بدأ حداث إذفي األ" ا أنعطاف،، نقطة الكشف عن الثروة النقطة شكلت هذهِ  وقد،كالعادة
كل  وقد تزامن كل هذا ،أولهم يوسف وعائلته وعائلة زوجتهو  تباعاً أبناؤه بالعودة من الخارج 

 بالتدخل في أدق وفي الحلقة التاسعة يستمر اإلعالم، ) حميدة ( أختفاءةهذا مع حادث
من الحلقة التاسعة يجتمع مجموعة من  ىولففي المشاهداأل) مأمون (تفصيالت حياة

بالمريض ) مأمون (فويقوم المحلل النفسي بوص) مأمون (المختصين لتحليل شخصية
 على نكفاءإلا الى مما يدعوه ، والملياردير،ر المعدوميالفق،بشخصيتين  يعيشالنفسي الذي

مثال للمواطن ) مأمون (أن  الىجتماعي اإلير المرشدالذات والتقوقع داخلها بينما يش
ستقرار المادي في نهايات العمر وتتداخل عن اإلالمصري المحتاط للزمن والذي يبحث 

رد فعل عصابه  :التاسعةمن الحلقة " ٤"أثناء هذِه الحوارات من المشهد فعال ردود األ
راضي  (رد فعل ،"٦"في المشهدمريكية رد فعل فريق السفارة األ ،"٥"في المشهد  راتالسيا

وهو رأي الدين الذي يطرح فيه رجل " ٧"صل الى المشهد وهكذا الى أن ن.. ) .المحامي
 وفي الحلقة ،) مأمون ( أموالوالحالل والحرام في موال األالدين التساؤل حول شرعية

وفي نفس   التي قامت بها هناكبعد رحلة التجميلمن فرنسا ،) حميدة (الحاديه عشر تعود
أنا حاسس ") مأمون (وأبناءه من أيطاليا الى الحد الذي يصرخ فية) يوسف (الحلقة يعود

 قامة حفلة كبيرة دعت اليهاتتمادى حميدة بإ" ١٣ " وفي الحلقة" بأني غريب في بيتي
 ان بشدة وخصوصًا بعد) مأمون (مريكي وزوجته ما أغضبوعائلته والسفير األ) نشأت(



  إحسان حسن حسين                )مأمون وشركاه( التليفزيوني الوحدة النفسية للشخصية الدرامية وثأثيرها على الصراع في المسلسل

 

- ٥١٣ -  

  هذاأنه سيتركها لتسجن دون أن يسددوقد هدد ) حميد ة (عرف بالقرض الذي أخذته
 زوج) معتز (في الخالص من جو الحفلة الصاخب ِاال يعودة) مأمون (والينجح ،القرض

عن الوضع  للتنفيس ليجد فيه فرصة  "١٣" من الحلقة " ٢١"أبنته في المشهد ) زينب(
 يعود" ١٦" وفي الحلقة ،سالمي متطرف إ) زمعت ( لكون"اي وجد نفسة فية محاصر الذ
أبن مأمون ولكنه يقيم في فندق بعيدًا عن بيت أبيه االمر الذي يدعو مأمون الى ) زكريا(

 خرقت  ويرى الباحث أن كل هذِه االحداث...عليه عبئاً أستقباله بشدة وفرح ألنه ال يشكل
ارجي كان معطل منذ مدة من الدخول في صراع خ وأجبرته علىالوحدة النفسية لمأمون 

مع بقية أفراد األسرة التي سحاب من جديد من الصراع يقرر االن) مأمون (نالزمن إال إ
الشرطة تلقي القبض نرى  "١١"عشرين المشهد الففي الحلقة  ،موال ليًال ونهاراً تطالبه باأل

دخول ) مأمون ( السجن فيختاردخولاتير أو من فو  ما عليه دفعوتخيره بين ) مأمون (على
االحداث  بقىأذ ت،لمنزله في اوبقية شركاء) مأمون (ل الصراع مابينالسجن وهنا يؤج

نوع وهذا يمثل  ، داخل السجن نفسهبقية النزالءو حياه مأمون محصورة بين داخل السجن 
رة أخرى من عطيل الصراع الخارجي الى فتوت) مأمون (ـمن أنتصار الوحدة النفسية ل

ن  ع بعيداً ،موجودًا في السجن " ٢٢ ، ٢١ ، ٢٠" ويستمر مأمون في الحلقات  .الزمن
 يخبر، لذلك نراه مريكيال الذي حصلوا علية من السفير األصراعات أوالده حول الم

" ٢٦" وتصل ذروة طلب الوحدة النفسية لمأمون في الحلقة ،بأنه سعيد في السجن ) نشأت(
صابة  يدعي اإلهِاال أن عه تخلأن) حميدة (صاح عن مكان ثروته فتقررفاإلعندما يرفض 

 ويرى الباحث أن هذه النقطة أيضًا ،بفقدان الذاكرة حتى اليسأله أحد عن مكان هذه الثروة 
 ومعارفه حول ثروته وأين مكانها وأين أبناءهمع ) مأمون (لصراع" اضافيا معطالً شكلت 

هم على كافة الصعد الفكرية والحضارية وحتى الجسدية دون يدور بينليخفيها تاركًا الصراع 
ويبقى محافظًا على مكان أخفاء  حداث التي تدور أمامهألأن يتدخل هو شخصيًا في أ

وصيته التي أعطاها للمحامي تاركًا ثروته حتى يوم وفاته ودفنه إذ يفصح عن مكانها في 
  .امية وصلت الى حد القتلودسترخاء بعد صراعات مريرة  واألالجميع يشعر بالراحة
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 بقاء الشخصية منكفئةاخلي من خالل إ تؤثر الوحدة النفسية على الصراع الد- ٢
مكانية تمازج الصراعين الداخلي على ذاتها غير فعالة في األحداث مع إ

والخارجي ألن تغلب الصراع الداخلي يدمر خصوصية الشخصية الدرامية 
 .ومشاركتها في االحداث

توفرت القدرة الدرامية لألحداث على أمكانية بل ) مأمون وشركأه (في مسلسل
الصراع الخارجي الذي يخوضه و خصية مأمون وضرورة تمازج الصراعين الداخلي لش

أخفائها ) مأمون ( الى الثروة التي أحسنبالوصولبناء الطامعين الشركاء واألضد 
صول على المال بعيدًا عن للح  فيما بينهارعتتصاتاركًا بقية الشخصيات  ،بخًال منه

 بعد ان نجح القدر فقط في أفشاء سر تلك الثروة في الحقلقة الثامنةو  ،فيةثروته المخ
ولقد أمكن للباحث  بلة وأحترق مبنى البنك الذي كان يدخر ثروته فيهعندما أنفجرت قن

 أن يلخص أهم النقاط التي تمكن خاللها المخرج من أن يمازج مابين الصراع الداخلي
  -:مع الصراع الخارجي مع بقية الشخصيات وكاألتيلدى الشخصية 

في داخل منزله وكيفية الحفاظ على ) مأمون (الصراع الداخلي الذي يخوضه - أ
ت عنه كل ذلك أفصح ،ألكلاوحتى في النفقات  قتصاداء واإللمواالكهرباء 
 جي معمن الحلقة األولى وتمثل الصراع الخار  " ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦" المشاهد 

 التي تريد أن تتمتع بالحياة في أواخر العمر وهو صراع سلبي ألن) حميدة(
  ) مأمون (فاقدة ألرادة المواجهة مع) حميدة(

في داخل بيته مع القوى العاملة التي ) مأمون (الذي يخوضه الصراع الخارجي -  ب
 "  ففي المشهد..) راضي (وأبنه المحامي) عبد التواب (تعمل معه مثل البواب

منذ ثالثة أشهر  بأنه لم ياخذ مرتبه) حميدة (ـل) عبد التواب (يشكو " ٢٤ ، ٢٣
) مأمون (ـل  القضايا التي يرفعهابأتعاالذي لم يأخذ ) راضي (المحاميكذلك و 

يحاول أن يحصل على أكبر ) مأمون (ـضد الهيئات الحكومية كالكهرباء والغاز ف
على حقوقها إال للحصول تسعى قدر من المكاسب من هذهِ  الشخصيات التي 
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اع سلبي معه ينتهي وتخوض أيضاً  صر ) مأمون (أنها تصطدم بشدة بخل
 .بأنتصاره عليهم

مع سكان الشارع والمقهى الموجودة ) مأمون (الذي يخوضه خارجيالصراع ال - ـج
 من أهل الشارع ِاأل أن الصراع وشلة) عبد الغفار (قرب بيته وصاحبها الحاج

بقدر مايكون حديث سخريتهم  همال يكترث ل) مأمون (ـ منقطع فالخارجي هنا
  .بخله الذي فاق التوقعات على درهموتن

والذي يحاول ان يتغلب والده مع نفسه في حبه أل) مأمون (هيخوضصراع داخلي  - د 
 يردففي كل مرة نراه يحاول تجاوزه في كل مره،  هذا الحب غريزياً  ولكون ،علية

من سلبياتهم تجعلهم خارج الحسابات وهم أي يورد هو سلبية  هفيها اسم أحد اوالد
بيهم إذا أنسحبوا ليس خارج ًا سلبيون في صراعهم الخارجي مع أاألوالد أيض

 .المنزل وأنما خارج البالد
فهو الخاصة به الصداقة دائرة عالقات عتوسيضد صراع داخلي يخوضه مأمون  - هـ 

الذي يكون دائمًا ) نشأت (ك بصداقة الثرياليريد األصدقاء غير النافعين ويتمس
الحلقة الثالثة  في متعاطف معه ويخوض صراعات خارجية من أجله كما حصل

 عندما يخوض صراعًا خارجيًا مع العصابة التي سرقت سيارة " ١٠، ٩"المشهد 
 مع نفسه في) مأمون (اخلي يخوضهصراع د - و ) مأمون (زوجة) حميدة(

أمره في  شف عن مكان ثروته ألبناءه بعد أفتضاحعدم الكمحاولة للصمود و 
يحاصره أبناؤه  بعد أنوحتى وملياردير الحلقة الثامنه ومعرفة الجميع أنه ثري 

دعاء إ من خالل أخرىو  ، تارة الى السجن،الهروب بمشاكلهم يصطنع أسباب
بنائه وزوجته حميدة ومن فقدان الذاكرة تاركًا الصراعات الخارجية مالزمة أل

 .ل بهميتص
ليه ولكنه بمرور ضد نظرة المجتمع إمع نفسه ) مأمون (صراع داخلي يخوضه -  ز

  . لجمع الثروةاطريق بالبخل ترتضإويتعايش مع نفسه التي يتجاوزه الوقت 



 العدد السابع واألربعون                                                                        مجلة بحوث الشرق األوسط

 

- ٥١٦ -  

الذي فقط ) مأمون (وموت نتهاء جميع الصراعات الداخليه والخارجية بمرضإ-ح  
حلقة األخيرة تاركاً  لهم وصية  الوالده فيألعن مكان ثروته  حوعند ذلك يفص

  . وعدم تبذيرهاالحفاظ عليها
 الشخصية من نطاق سلبية الصراع تأخرجويرى الباحث أن بذلك التمازج 

قية القوى الدرامية الموجودة في المسلسل مما أعطى حياة الذي كانت تخوضه معها ب
  .لمسلسل ا التقليدي طيلة حلقاتالبخلثوب جديدة للشخصية بعد صمودها داخل 

 لكونها ذات مقدمات منطقية الواثبالوحدة النفسية على الصراع  تؤثر ال -٣
 تيعكس من الوحدة النفسية التي ال تأفالصراع الواثب يأتي فجأة على ال
 .ةاالبالتدريج أوعن طريق صدمة مفاجئ

 ب الذي يفتقد الى المقدماتالصراع الواث) همأمون وشركأ ( مسلسلفي يتوفرلم 
نما كانت هناك بشكل مفاجئ وإ ) مأمون ( مفاجئ خاضه فال يوجد أي صراعالمنطقية

أذا   وطبيعة صراعاتها الممكنهلشخصية متدرج لحداث وتقديممنطقية في األتسلسالت 
الحلقات االولى والثانية والثالثة بشكل ) مأمون (لشخصية أستتغرقت المقدمات المنطقية

تاريخ طويل من البخل فهو عبر ) مأمون (ا البخل التي وصل اليهكامل لتغطية أفعال
في  ل أفعاله وسيطرة البخل على حياتهأي شخصية مأمون قدم نفسه بالتدريج من خال

 قدمها المحامي واإلدعاء العام في المحكمة التي حين وردت معلومات أخرى تاريخيه
يا فيها قضا  بينما رفعت الحكومة،قضايا على الحكومة من جهة) مأمون (رفع فيها

 عليه من جهة أخرى، بينما تم تقديم بعض المعلومات أإلجتماعية العامةعن طريق
سكان الشارع الذي يعيش فيه وأخرى إجتماعية خاصة قدمها اإلبناء لتطور قضية 

 أبتعادويرى الباحث أن ، وأخرى قدمها األصدقاء وبشتى التبريرات) مأمون (البخل لدى
واقعيًا من أن يمنح االحداث الدرامية بعدًا المسلسل عن مثل هكذا صراعات مكنه 

لنظرة فنيه في التأليف واإلخراج في بناء شخصية البخيل بعيدًا عن األطر " خاضعا
   .التقليدية لها في األفالم والمسلسالت العربية
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تشكل الوحدة النفسية النقطة الدرامية التي تسبق نشوب الصراع المرهص أي  - ٤
 مع مختلف القوى التي رامية في صراعها الخارجيدلقبل أن تنطلق الشخصية ا

 .ون مصدر تشويق للمتلقيمحداث وغالبًا مايكون هذا الكتشاركها األ

  متناهيةةبدقها أدار دفته بنقاط تشويق متعددة وشركأ) مأمون (حفل مسلسل
دور جسد وهو ي) عادل أمام (ـالتمثيلي العالي لداء كاتب ومخرج العمل إضافة الى األ

 بتعادها عن المجتمع النفسية وإ هاوحدتفعل بإذا أستطاعت الشخصية ) مأمون (بخيلال
لتي يمكن أن ا) المثابات(  أن تسجل بعضنسانيالكبير بل وحتى اإلعائلي والمجتمع لا

بل دخولها في الصراعات الخارجية فعلى مدى ثمان مرهص قت لصراع تشكل بدايا
رجي وتبقى حبيسة وحدتها ي صراع خاحلقات والشخصية تحاول أن التنطلق في أ

 الإ" ومن جرائها احيانا،ومكتفية بالفرجة على الصراعات التي تدور من حولها،النفسية
ولو  ،نطالق الصراع مع المحيط والخروج المسافة كانت بمثابة التحضير إل هذهِ ان

ة  على نفسها ِاذ شكل الكشف عن حقيقمن الوحدة النفسية التي فرضتها ،المؤقت
الذي يعيش مع المحيط للصراع المرهص نطالق نقطة إ) مأمون (الثروة التي يمتلكها

  :وكاألتيفيه 
قضت حياتها في الفقر والعوز زوجته التي ) حميدة (نطالق الصراع معنقطة إ -ا

 ) .ملياردير (هاوزوج
ل بسبب نطالق الصراع مع االبناء الذين هربوا خارج البالد وذاقوا الذقطة إن -ب 

 وطاردة لهم مضافًا اليها الظروف طةضاغقوة  وتصرفات أبيهم وتشكيله لبخل
 .التي يمر بها أي بلد عربي

كالبواب والمحامي ) مأمون (ـل  الداخليةالعمالةطالق الصراع مع نقطة إن - ـج
لهيئات الحكومية التي ع أنطالق الصراع منقطةإ - د .ومحاولتهم أخذ حقوقهم منه

   بدوره او يتهرب من دفعها لهمي يرفضالذ) مأمون( مادية معمتعلقات لها 
مر الذي شكل له األ) نشأت (صدقاء وخصوصاً نقطة إنطالق الصراع مع األ - هـ 

 .قبل عائلته منوبخاصة صدمة كبيرة ورد فعل عنيف 
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مجتمع الشارع الذي يسكن  و  المحيط بهنطالق الصراع مع المجتمع الكبيرنقطة إ -و 
  .البخل لمأمون تصرفات لناالستهجاة فية وزياد

  :خالصة النتائج

 الباحث الى أهم النتائج التي توصل اليها عن طريق التحليل صلخيومما تقدم 
  -:وكاألتي

ومحاولته ) مأمون (ول يتمثل في خطود صراعين خارجيين في المسلسل األوج -١
دون أن ) مأمون (الحفاظ على أمواله والخط الثاني صراع خارجي يدور حول

 .عليه أذ تتصارع االطراف المحيطة به دون أن تؤثر عليهيؤثر 
فهو مرة يكون صراع داخلي صرف كما الحال في  ،وجود صراع داخلي متنوع -٢

ن صراع خارجي كما خر صراع داخلي ناتج ع، وأه الجم للمالحب ابناءه وحب
 مع ابناء المحلة  الخارجيرة الصراعداعلى إ) مامون (عدم قدرة الحال فيهو 
 .بس هذا الصراع داخلياواكتفائه بح قهىوالم

 أثرت وبشكل كببير على تقدم خط نفسه) مأمون ( التي أحاطالوحدة النفسية -٣
من ) مأمون (ـنسحابات المتعددة لوذلك من خالل اإل) مأمون (ـالصراع الخاص ب

ريق قبول السجن وأخيرًا عن بتعاد عن المجتمع وعن طالصراع وعن طريق اإل
 .ان الذاكرةدعاء فقدطريق إ

للشخصيات الساندة على الصراع الخارجي ) مأمون (ـأثرت الوحدة النفسية ل -٤
لها اشغنإ و ) مأمون (بتعادها عن خط الصراع معالمشاركة في األحداث إل

 .بصراعات جانبية
 بحيث انها عطلت األحداث في كثير أثرت الوحدة النفسية على الصراع الداخلي -٥

خلي مع الخارجي منحه دفعة الى األمام راع الداحيان إال أن تمازج الصمن األ
 .حداث وعدم سكونهامن اجل دفع األ



  إحسان حسن حسين                )مأمون وشركاه( التليفزيوني الوحدة النفسية للشخصية الدرامية وثأثيرها على الصراع في المسلسل

 

- ٥١٩ -  

لصراعاته الداخليه لكونه معتقدًا مقنعًا عمقًا ) مأمون (ـمنحت الوحدة النفسية ل -٦
 .ومترسخ القناعة بأن ما يفعله هو الصحيح

مي  وذلك لوجود بناء درافي المسلسل لم يكن هناك أي تأثير للصراع الواثب -٧
 .حداث والشخصيات بعيدًا عن المفاجأت الدراميةمنطقي لأل

 لشخصية المرهصنطالق للصراع ف والمخرج الحلقة الثامنه كنقطة إحدد المؤل -٨
نطالق الصراع مع مختلف إلحداث على عدة نقاط ل إنفتاح األمن خال) مأمون(

 .) مأمون (الشخصيات التي تعامل معها

   :ستنتاجاتاال

دم نما ق شخصية البخيل التقليدية في األدب العربي والغربي وإ سللم يقدم المسل -١
 . رأس المالشخصية البخيل التي تؤمن بسيطرة وهيمنة

 خالل وجود تداخل في محاولة تحميل المسلسل رموزًا لصراع الحضارات من -٢
 . جتماعية مابين الحضارة الغربية والعربيةالعالقات اإل

 نات المسيحية واليهودية واإلسالمية والديانةالدياقدم المسلسل جانبًا من صراع  -٣
 .الوثنية

محاولة السفير وزوجته الصراع الحضاري من خالل حام أمريكا في هذا أق -٤
الحضاري في التعامل مع  مريكيج األستيالء على منزل مأمون وفرض النموذاإل

 .الحياة
انبية ر من القصص الجاكثاإل أمد أحداث المسلسل و دم في إطالةساهم كل ماتق -٥

 .التي تشرح تلك العالقات
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  :مصادر البحث
 الشركة المصرية العالمية ، القاهرة، نظرية الدراما اإلغريقية ،) ٢٠٠١ (،مدي  محمد ح،براهيم إ- ١

  .للنشر
  . القاهرة، دار النهضة العربية،، البروفايل الشخصي ) ١٩٧١ (،عبد الحميد، أبو حطب- ٢
 مكتبة ، القاهرة، دريني خشبه: ترجمة، فن كتابة المسرحية ، ،) ١٩٥٦ (، اليوس ،يجري إ- ٣

  .نجلو المصريةاأل
 رسالة ، دراسة تحليلية لمسرحيات األطفال المقدمة في العراق ،، ) ١٩٨٨ (عادل دنو،، بابير- ٤

  . كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد ،ماجستير غير منشورة 
   . القاهرة، دار المعارف،خصية النرجسية  الش،) ١٩٧٨ (عبد الرقيب أحمد، البحيري- ٥
هالي  األ، دمشق، ندوة البازجي :ترجمة، علم النفس اليونفي ،) ١٩٩٣ (، بوالند ، جاكويي- ٦

  للطباعة والنشر والتوزيع
 ، بغداد،جبران ابراهيم جبران : ترجمة،نسان المستوحد ، شكسبير واإل) ١٩٨٦(،  جانيت،لون  دي- ٧

  .لتوزيعدار المأمون للنشر وا
  . دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت،) ب،ت ( التحليل النفسي والصحة العقلية،علي ، زيعور- ٨
  . بيروت، دارالشروق،سيد محمدغنيم  : ترجمة،، الشخصية ) ١٩٨١ (،س .  الزروس، ريتشارد- ٩

  .دار النهضة العربية، القاهرة، سيكلوجية الشخصية،) ١٩٧٨ (، سيد ، محمد غنيم -١٠
مؤسسة عبد الكريم بن ،كتابة الدراما، تونس ، مدخل الى فن) ١٩٨٧(،  عادل، النادي-١١

  .١ط،عبداهللا
 دار سعاد ، الكويت، دريني خشبة : ترجمة،،علم المسرحية ) ١٩٩٢ (، االرديس ، نيكول-١٢

  .٢ط،الصباح 
  .مكتبة غريب، القاهرة،دب المسرحي دراسات في األ،) ب،ت(،  سمير،انسرح -١٣
في دراسة سيكلوجية مبكرة : ) موليير (، البخيل لـ) ٢٠١٣ ،١ك٢٣ (، أبراهيم ، العريس-١٤

  . جريدة الحياة، لندن، على المالالتهافت
 ،الكويت، ، ترجمة سعد زهران ،نسان بين الجوهر والمظهر ، اإل) ١٩٩٠ (، إريك  فروم،-١٥

  .١٩٨ سلسلة عالم المعرفة،المجلس الوطني للثقافة والفنون واالدب
  . مكتبة االنجلو:القاهرة،، سيكلوجية االحساس بالوحدة النفسية ) ١٩٨١ (، قشقوش، أحمد -١٦
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 ،المكتب المصري الحديث ، االسكندرية،، آصول علم النفس ) ١٩٧٦ (، أحمد عزت، راجح-١٧
  .١ط

 ،،، الشعور بالوحدة النفسية والعالقات االجتماعية المتبادلة) ١٩٨٩ (خضر،،الشناوي -١٨
  .٦العدد،مجلة رسالة الخليج العربي،الكويت

 ، .للماليين دار العلم ، بيروت،، معجم علم النفس ) ١٩٧١ ( فاخر،، عاقل-١٩
20-Cooper،John (،1974) . Measurements and analysis of behavioural 

techniques ،Ohio ،columbus ، Charles merill.  
 21- Dunne، Will، (2009) ، The Dramatic writer s companion، Chicago ،the 

University of Chicago press. 
 22 – Storm، William، (2016) ،Dramaturgy and Dramatic Character: Along 

View Cambridge ،United Kingdom،University Printing house. 
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  الهوامش

جبران ابراهيم جبران ، :  المستوحد ، ترجمة شكسبير واالنسان١٩٨٦ ديلون، جانيت، - :بنظر) ١(
  .دار المأمون للنشر والتوزيع ، بغداد

يركز الباحث على موضوعه الوحدة ال مفهوم العزلة والتوحد اذ أن التوحد مرض يصاب به ) ٢(
االنسان منذ الصغر وتتفاقم حالته عند الكبر فالعزلة هي خيار أجتماعي يبتعد فية االنسان عن 

يئته ويغلق بابه،على العكس تمامًا من الوحدة النفسية التي يعيش حاملها وسط مجتمعه وب
  . المجتمع دون أن يكون عنصرًا فعاالً 

التطرق فالبد له من )) مأمون وشركاه ((في التحليل  بمسلسل أنموذجه  بما أن الباحث قد حدد )٣(
  . كونه احد الصفات الرئيسية للشخصية الى البخل

  .دار الطالئع للنشر والتصوير،بيروت ،تحقيق محمد علي أبو عباس ،البخالء، ظ بنظر الجاح) ٤(
  :تشكلت لجنة الخبراء من كل منو ) ٥(

 جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، قسم الفنون عبد الباسط محمد علي،. د. م.  أ - ١
  .السينمائية والتلفزيونية

 الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية ماهر مجيد ابراهيم، جامعة بغداد، كلية. د.م. أ- ٢
  .والتلفزيونية

شذى العاملي، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية . م د.  ا- ٣
  .والتلفزيونية

  :تمثل رموز المعادلة مايليو  )٦(
Pa = نسبة االتفاق  
Ag = عدد مرات االتفاق  

= Dg عدد مرات الرفض او عدم االتفاق  
  


