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 اإلهداء
 

 أىدي ىذا البحث اجلامعي إىل:
 أيب احملبوب " مشس ادلعريف" (1
 أمي احملبوبة " نور السعدة" (3
 مجيع ادلدرس يف جامعة (0
 مشريف "الدكتورة معصمة ادلاجستري" (0
 أصحايب يف قسم اللغة العربية وأدهبا (5
 أصحايب يف جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية ماالنج (0
 هد دار األيتام عبد الكادير كارونياأصحايب  وجلنة ومدير يف مع (1
 مدير ومعلم وأصحايب يف معهد رليد آمن ماالنج (2
 اخواة " نفسة و رضا و فئيق" (3

 
 ابرك هللا ذلم..... أمني

  



 كلمة الشكر والتقدير
 

احلمد هلل الذي أانر لنا الطريق بنوره ادلبني، وىداان إىل صراطو ادلستقيم، إىل طريق 
الطاىرين، وصحبو الطيبني،  والسالم على رسولنا األمني، وآلو  اذلدى واليقني، والصالة

 . ومن سار على هنجهم إىل يوم البعث والدين
قد مت ىذا البحث اجلامعي بعون هللا القدير العظيم الذي ىو ادلستعان وإليو 

من إعداه على التكالن، والذي من على الباحث اذلمة القوية للقيام بو، حىت تتمكن 
 الصورة الىت ىي يف أيد القراء.

ومل تفت الباحثة تقدمي أعلى الشكر وأزكى التقدير حلضرة والدين روحي وحيايت 
للذين يربيان يف حناهنما على السري إىل األمام بال شك وال شأم، ويدعوان يل يف حار 

يت حبلوص الصدرىم النهور وبرد اليايل، وكذلك الشأن إلخوان األحباء الذين يوقدون مه
 وعموق القلبهم كل ان وحني.

فإنَّ أول ما ينبغي أن تصرف فيو نفائس األوقات، تبذل فيو أقوى وأعز 
الطاقات، االشتغال بتعلم وتعليم ىذه الباحثة العزيز تالوًة، وفهماً، وعمالً، ودعوًة، 

ره، واليت من أبرزىا خاصة العلوم ادلوصلة إىل سيكولوجية، وادليسرة لفهمو، واذلادية إىل نو 
وأعالىا وأنفعها مادة يف روية "ألف مشس مشرقة" اليت ىي أساس لفهمو وتدبره وفق 

 منهج حتليل النفسي والنسائي.
وقدمة الباحثة بعد ذلك الشكر والتقدير جلميع أساتيدي ومجيع إخوان 

 وأصحايب، خاصة إىل :
جامعة موالان مالك األستاذ الدكتور احلاج موجيا رىرجو ادلاجستري، مدير  (1

 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
أستاذة الدكتورة إستعادة ادلاجستري، عميد كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان  (3

 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.



أستاذ أمحد فيصل ادلاجستري، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة موالان  (0
 مية احلكومية ماالنج.مالك إبراىيم اإلسال

أستاذة الدكتورة معصمة، مشرفة يف ىذا البحث، ىذا اجلامعي الذي اليتم  (0
 ىذا البحث بدون التوجيهات واإلرشادات منها.

 أصحايب  وجلنة ومدير يف معهد دار األيتام عبد الكادير كارونيا  (5
  3311مجيع أصدقائي يف شعبة اللغة العربية وأدهبا خصوصا للعام الدراسي  (0

 كلهم فيو.
مجيع أصحايب يف جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  (1

 الذي مل يذكر يف ىذا البحث كلهم.
 معلمي وأصحايب يف معهد رليد آمن ماالنج. (2

ىكذا شكري وتقدير الذي اليسمح يل أن يذكر كل من ساىم يل ىذا ىذا 
حيم الغفور ذلم على أن جيزيهم أبحسن البحث اجلامعي، فحسيب أن أدعو هللا الرمحن الر 

 ما عملوا. أمني ايرب العادلني.
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 الشخصية النسائية يف "ألف مشس مشرقة" خلليد حسيين:   عنوان

 )دراسية حتليلية نفسية ونسائية(  
 

قد نظران وأدخلنا فيو بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل 
 (S-1)ادلطلوب إلستيفاء شروط ادلناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على الدرجة سرجاان 

 م.3315-3310للغة العربية وأدهبا لكلية العلوم اإلنسانية للعام الدراسي يف قسم ا
 

 3315حتريرا مباالنج،...............
 

 ادلشرف
 

 الدكتورة معصمة
 131030333330303331 رقم التوظيف:
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 يلية نفسية ونسائية()دراسية حتل  
 

يف قسم اللغة العربية  (S-1)وقررت اللجنة بنجاحة واستحقاقو درجة سرجاان 
 وأدهبا لكلية العلوم اإلنسانية جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
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 قسم اللغة العربية وأدهبا (, لكلية العلوم اإلنسانية يف -1sعلى درجة سرجاان ) للحصول
 م.3315-3310العلم الدراسي 

 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتو
 3315حتريرا مباالنج, ............ 

 
 رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا

 
 أمحد فيصل ادلاجستري 

 131011313330131330رقم التوظيف: 
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 علم من الباحثني االخرين.
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 ملخص البحث
الشخصية النسائية يف "ألف مشس مشرقة" خلليد . 3315(، 11013311) زكية ادلكّرمة

اجلامعي، قسم اللغة عربية وأدهبا الكلية . البحث )دراسية حتليلية نفسية ونسائية( حسيين
اإلنسانية، جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. حتت اإلشراف: الدكتورة 

 معصمة.
 الكلمة األساسية : الشخصية النسائية، ألف مشس مشرقة، حتليل النفسي والنسائي.

أثريت  اليتذه القصة ذل من التقدير العديد من اجلوائز الرواية "ألف مشس مشرقة" خلليد حسيين تلقى
ما زالت  ىذه الرواية عامل األدب، ولكن دراسة يف ىذه الرواية دخلت وقد. أفغانستان يف النساء حياة حول

النهج  ابلنظر إىليعين طريقة حتليل النفسي والنسائي   لذلك ىنا واختار الباحثة لدراسة ىذا طريقة جديدةانقصة. 
 حبث. اندرا ما تستخدم ذلك ال يزال ي اختارهالذ

ألف مشس يف " الشخصيات نفسية ما( 1يف ىذا البحث اجلامعي يستخدم الباحثة على أسئلة:
 ألف مشس مشرقة".يف " الشخصيات نفسية عرفةمشرقة"؟ دل

ويتكون من البياانت األساسية والثانوية. فالبياانت يف ىذا البحث تستخدم الباحثة ادلنهج الوصفي. 
األساسية يف ىذا البحث ىي الرواية يف ألف مشس ادلشرقة خلليد حسيين. وطريقة حتليل النفسي والنسائي دليالين  

 كلني.

 مرمييلى و  الشخصيات الرئيسية اثنني من شهدت ألف مشس مشرقة، ونتيجة ىذا اللحث يف رواية
 الرئيسي الطابع مدى ميكننا أن نستنتج ىنا ومن. سيكولوجية اليت تؤثر على يف حياتو الداخلي الصراع العديد من

 سوف متيل إىل األنثوية النساء نظرية التحليل النفسي يف حيث .مرحلة البلوغ مع ماضيها الصالت بني ماري
 الذين ليس لديهم مرمي .الكبار الدولة يؤثر على، وىذا سوف يف مرحلة الطفولة من اخليال استخدام منوذج
 اليت قالت اهنا .ليلى اليت يعاين منهاتلك عزيزة.على حنو مماثل ل مع األمومة سيكولوجية شكل تزامن أطفال، ولكن

ىذا  وأثر .النفسي ابالنزعاج جعلتها شهدت اخوتو تسبب يف وفاة اإلمهال بسبب والدهتا حصلت عليها من
البقاء على  لو منادي السبب وليلى طارق اإلجراءات الطفل من النتائج عزيزة .وناجمل يف ليلى النفس التأثري على
 يف ادلاضي عزيزة اخليال ىذا األثر عزيز على ليلى .أطفاذلم الذين حيبون األخرى كأم عزيزة أحب ليلى .قيد احلياة

  والدتو. حصل عليو من االىتمام الذي بسبب عدم



 حمتوايت البحث

 

 صفحة عالف
 ورقاة فارغة

 صفحة عنوان
 i ......................................................... االستهالل - أ

 ii ............................................................ اإلىداء - ب
 iii ............................................... كلمة الشكر والتقدير - ج
 v ....................................................... تقرير ادلشرف - د
 vi .............................. تقرير جلنة ادلناقشة بنجاح البحث اجلامعي - ه
 vii ................................... تقرير رئيس شعبة اللغة العربية وأدهبا - و
 viii ................................................... تقرير عميد الكلية - ز
 ix ....................................................... شهادة اإلقرار - ح
 x ..................................................... ملخص البحث - ط
 xi .................................................... زلتوايت البحث - ي
 

 األول : ادلقدمة الفصل
 1 ................................................. خلفية البحث - أ

 0 ................................................. أسئلة البحث - ب
 0 ................................................ أىداف البحث - ج
 0 .................................................. أمهية البحث - د
 5 ................................................. منهج البحث - ه
 0 ................................................ الدرسة السابقة - و



 
 الفصل الثاين : اإلطار النظري

 1 .................................... نظرية حتليل النفسي والنسائي - أ
 10 ..................................... حياة نفسي عند الطفل -1

 10 .............................................. خيال - أ
 15 .............................................. قصد - ب

 15 ................................... نظرية القربية والرابطة ابلغ -3
 10 ........................................... تركيب الشخصية -0
 12 ................. نظرة ميالين كلني على طريقة التحليل النفسي -0

 30 ....................................... السرية الذاتية دليالين كلني - ب
 35 ............................ خليد حسيين وروية ألف مشس مشرقة - ج
 03 ...................................... السرية الذاتية خالد حسيين - د

 
 الفصل الثالث : حتليل البياانت

 03 .... حتليل النفسي النسائي يف رواية "ألف مشس مشرقة" خلليد مسيين - أ
 00 مرمي يف طريقة التحليل النفسي النسائي عن ميالين كلنيأنواع النفسي  -1
 00 أنواع النفسي ليلى يف طريقة التحليل النفسي النسائي عن ميالين كلني -3
 03 . أنواع النفسي مها يف طريقة التحليل النفسي النسائي عن ميالين كلني -0

 الفصل الرابع : اإلختتام
 52 ...................................................... اخلالصة - أ

 53 .................................................... اإلقًتاحات - ب
 

 01 ............................................................. ثبت ادلرجع



 لح ادل
 خالصة الرواية .٠

 
 



 البحثملخص 
الشخصية النسائية يف "ألف مشس مشرقة" خلليد . 5112(، 11311100) زكية ادلكّرمة

اللغة عربية وأدهبا الكلية  قسم. البحث اجلامعي، )دراسية حتليلية نفسية ونسائية( حسيين
 ةماالنج. حتت اإلشراف: الدكتور ية اإلنسانية، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوم

 .معصمة
 الشخصية النسائية، ألف مشس مشرقة، حتليل النفسي والنسائي.:  الكلمة األساسية

أثريت  اليتهذ  القصة ذل من التقدير العديد من اجلوائز خلليد حسيين تلقى "ألف مشس مشرقة"الرواية 
ما زالت  ههذ  الرواية عامل األدب، ولكن دراسة يف ههذ  الرواية دخلت وقد. أفغانستان يف النساء حياة حول

النهج  ابلنظر إىليعين طريقة حتليل النفسي والنسائي   لدراسة ههذا طريقة جديدة ةلهذلك هنا واختار الباحثانقصة. 
 حبث. اندرا ما تستخدم ذلك ال يزال الهذي اختار 

ألف مشس يف " الشخصيات نفسية ما( 1ة:على أسئل ةيف ههذا البحث اجلامعي يستخدم الباحث
 .ألف مشس مشرقة"يف " الشخصيات نفسية عرفة؟ دلمشرقة"

ادلنهج الوصفي. ويتكون من البياانت األساسية والثانوية. فالبياانت  ةستخدم الباحثتيف ههذا البحث 
هي الرواية يف ألف مشس ادلشرقة خلليد حسيين. وطريقة حتليل النفسي والنسائي دليالين   األساسية يف ههذا البحث

 كلني.
 مرمييلى و  الشخصيات الرئيسية اثنني من شهدت ألف مشس مشرقة، روايةيف ونتيجة ههذا اللحث 

 الرئيسي الطابع مدى ميكننا أن نستنتج هنا ومن. سيكولوجية اليت تؤثر على يف حياته الصراع الداخلي العديد من
 متيل إىلسوف  األنثوية النساء نظرية التحليل النفسي يف حيث .مرحلة البلوغ مع ماضيها الصالت بني ماري

 الهذين ليس لديهم مرمي .الكبار الدولة يؤثر على، وههذا سوف يف مرحلة الطفولة من اخليال استخدام منوذج
 اليت قالت اهنا .ليلى اليت يعاين منهاتلك على حنو مماثل ل.عزيزة مع األمومة سيكولوجية شكل تزامن أطفال، ولكن

ههذا  وأثر .النفسي ابالنزعاج جعلتها شهدت اخوته وفاةتسبب يف  اإلمهال بسبب والدهتا حصلت عليها من
البقاء على  له منادي السبب وليلى طارق اإلجراءات الطفل من النتائج عزيزة .اجملون يف ليلى النفس التأثري على
 ادلاضييف  عزيزة اخليال ههذا األثر عزيز على ليلى .أطفاذلم الهذين حيبون األخرى كأم عزيزة أحب ليلى .قيد احلياة

 .والدته حصل عليه من االهتمام الهذي بسبب عدم
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Novel “A Thausand Splindid Suns” karya Kholed Hoesaini menerima banyak 

sekali penghargaan dari karya-karyanya yang spektakuler dimana dalam novel ini 

hoessaini menganggkat kehidupan perempuan di Afghanistan dan juga melibatkan 

dekade konflik perempuan di Afghanistan. Namun sayangnya penelitian dalam novel 

ini masih kurang, untuk itu peneliti menganggkat novel ini sebagai objek kajianya. 

Penelitian ini hanya memiliki rumusan masalah yaitu: 0. Apa bentuk 

Psikologi tokoh dalam novel “A Thausan Splindid Suns”? untuk mengetahui bentuk 

Psikologi tokoh dalam novel “A Thausan Splindid Suns”. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Deskriptif yang 

terdiri dari Primer dan Skunder. Objek kajian penelitian ini adalah novel “A Thausan 

Splindid Suns” karya Kholed Hoesaini. Dan metode yang dikemukakan dalam teori 

Melanie Klein yaitu Feminisme Psikoanalisis. 

Hasil penelitian dalam novel “A Thausan Splindid Suns” yakni melihat dua 

karakter utama yang terdapat dalam tokoh utama Mariyam dan Laila yang terdapat 

banyak sekali konflik internal dalam kehidupan mereka sehingga mempengaruhi 

psikologi keduanya. Oleh karena itu disini kita menyimpulkan sejauh mana karakter 

yang terdapat pada tokoh utama Mariyam menghubungkan antara masa lalunya 

dengan masa dewasa. Sebagaimana dalam teori Feminisme Psikoanalisis yang 

dikemukakan oleh Melanie Klien bahwasanya seseorang akan mengalami fase 

Fantasi, kecenderungan masa dewasa akibat dari masa lalunya. Mariyam yang 

dilahirkan dari seorang harami harus terus menerus mendapat cacian dari ibu 

kandengnya sendiri, dan juga doktrin dari ibunya tentang kekejaman laki-laki 

terhadap perempuan, ini yang menciptakan fantasi pada masa dewasa Mariyam. 

Begitu pula yang dialami oleh tokoh utama laila, luputnya perhatian ibunya membuat 

bentuk Psikologi dalam tokoh laila terganggu dan berakibat pada masa dewasanya. 

Pergaulanya yang tak ada kontrol dari orang tuanya menjadi anak yang hilang 

kontrol. Namun dalam ini laila mengalami fase dimana perlakuan ibunya dimasa lalu 

menjadi tombak utama dalam menyayangi naknya.  



ABSTRACT 

 

 

 
Zakyatul Mukarromah (00003311), 5302. The Psychology of Famale Characters in  

“A Thausand Splindid Suns” Novel by Kholed Hoesaini (Feminism Psychoanalysis). 

Arabic Language and Letters Departement. Humanities Faculty. Maulana Malik 

Ibrahim State Islamic University of Malang. 

Advisor: Dra. Mu’ashomah, M. Si 

 

keywoerds: Famale Character, A Thausan Splindid Suns, Feminism Psychoanalysis. 

 

A Thausand Splindid Suns Novel by Kholed Hoesaini gets many awards 

because of its spectacular work. It tells about the life of a woman in Afghanistan 

involves three decades of conflict war there. Unfotunately, the research on this novel 

has not explored yet. Thus, the researcher decided to use this novel as the research 

object. 

This reseach only has one research: “ what is the Psychological from of the 

character in A Thousand Splendid Suns Novel? 

This reseach uses Descriptive approach stands from primary and secondary 

dencriptive. The object of the study is A Thousand Splendid Suns Novel by Kholed 

Hoesaini. The method of the study is the theory of Feminism Psychoanalysis by 

Melanie Klein. 

The result of the study shows that the two main characters, Maryam and Laila, 

has a lot of internal conflicts that influence their psychologial condition. Because of 

that, it can conclude to what extent the main character Maryam connects her past 

moments to her adult life. According to the theory, it shows that some one will 

experience Fantasi Phase, the tendency in the adult life because of her past memories. 

Maryam which were born as a Harami got scolded from her mother, and got doctrine 

about the brutaly of male toward famale. This condition froms a fantasy in her adult 

life. It also happens to laila, she did not get affection from her mother that influence 

her Psychological condition. She did not controlled by her mother at all in her social 

life, makes her out of control. In this case, her  experience in the past moments 

became her reference to treat her child. 
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 ثاينالفصل ال
 اإلطار النظري

 

 نظرية حتليل النفسي والنسائي  - أ
يبحث الباحث عن النسائي اليبعد من إختبلؼ اؼبخلقٌن يعين الرجاؿ والنساء. 

سيكولوجي النفسي. الوكذلك يتكلم إىل التحليل النفسي، فطبعا يف فكرتنا سيصور عن 
. ولكن ىذه ئين السكولوجي يف شخص النفسي النساإذا جيمعهما  فيكوف النعين ع

ىدؼ أو منهج يظهر منذ جديد أو جيمع من نظريتٌن. ولكن ىذه النظرية  نظرية ليست
 تولد من نظرية النسائي.

ذلػك اؼبػنهج الػذ   اػع الػنص »اؼبنهج النفسي النقػد  يف أسسػت تعريفاتػو ىػو   ا
يب للبحػػػػػوث النفسػػػػػية، واػػػػػاوؿ االنتفػػػػػاع مػػػػػن النظػػػػػر ت النفسػػػػػية يف تفسػػػػػًن الظػػػػػواىر األد

عللهػػػا وأسػػػبااا ومناسعهػػػا اػبفيػػػة وخيو هػػػا الد يقػػػة، ومػػػا ؽبػػػا مػػػن األدسيػػػة، والكعػػػ  عػػػن 
 .( 1) «أعماؽ وأسعاد وآاثر فبتدة

وتكمن أمهيتو ابلنسبة للنقد األديب يف أنو مظلة واسعة تندرج ربتها عدة مسػارات 
ىامػػة، منهػػا  النمػػو اإلنسػػاف مػػن الطفولػػة إىل الرشػػد، وعمليػػة التكويػػل والتحليػػل، وكػػذلك 

ستعػػفاء والعػػبلج، وعلػػم الػػركم مػػن إمكانيػػة فصػػل ىػػذه اؼبسػػارات  ف  ػػا تعػػود فاعليػػة اال
فتجتمع وتعػتبك العخصػية الفرديػة ابإل ػار ال قػايف واالجتمػاعي، فػبل تقتصػر نظريػة علػم 
الػػنفع علػػم خصوشػػية شخصػػية ؿبػػددة، سػػل ىػػي ربػػاوؿ دائمػػام رسػػت اػبصوشػػية سعواملهػػا 

                                                           
، شفر 155، العدد 16ؾبلة اغبرس الو ين، تصدر عن رائسة اغبرس الو ين السعود ، السنة  ( 1) 

 .88ىػ، مقاؿ  اؼبنهج النفسي يف النقد، دراسة تطبيقية علم شعر أسو الوفا، لعبد اعبواد احملمص  ص1419
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هػػػػػػا ابإل ػػػػػػار األسػػػػػػر  واالجتمػػػػػػاعي وال قػػػػػػايف اإلنسػػػػػػانية واؼباديػػػػػػة والمثمانيػػػػػػة، ومػػػػػػن   رسط
(2) واغباار 

  

للمػػنهج النفسػػي يف النقػػد األديب جػػذور سعيػػدة، سب لػػت يف تلػػك اؼببلحظػػات الػػ  
ترد يف سعض ظواىر اإلسداع، فيمكننا أف قبدىا يف نظر ت أفبل ػوف عػن أ ػر العػعر علػم 

لعػػػعراء مػػػن مدينتػػػو العوا ػػػ  اإلنسػػػانية، ومػػػا لػػػذلك مػػػن رػػػرر اجتمػػػاعي    ػػػرد ألجلػػػو ا
الفارلة، كذلك نبلحظ أف "نظرية التطهًن" عند أرسطو إمنا ترست اإلسداع األديب سوظائفو 

 .( 3) النفسية من خبلؿ است ارة عا ف  اػبوؼ والعفقة

ومل يكن الػااث النقػد  العػريب القػدخ ليخلػو مػن تلػك النظػرات اغباذ ػة الػ  تػدؿ 
مػػػػدر ا رىػػػػا ابألدب، وعػػػػن الػػػػرواست اؼبتعػػػػاسكة علػػػػم عميػػػػن خػػػػسة ابلػػػػنفع اإلنسػػػػانية و 

واؼبعقػػػدة الػػػ   كػػػن أف يقيمهػػػا النا ػػػد سػػػٌن النصػػػوص األدسيػػػة مػػػن جانػػػ ، وسػػػٌن سواع هػػػا 
 .( 4) وأىدافها ووظائفها النفسية لدر اؼببدع ولدر اؼبتلقي من جان  آخر

قػاد، من أوائػل مػن تلمػع البواعػث النفسػية يف العػعر سػٌن الن ( 5) فكاف  اسن  تيبة
فنػػػراه يطػػػرح العوامػػػل النفسػػػية الػػػ  زبتفػػػي وراء العمػػػل األديب واؼبنحصػػػرة يف إ ػػػار الباعػػػث 
العػػػعور  كال اػػػ  والطػػػرب والعػػػوؽ واغبػػػاالت العػػػعورية األخػػػرر لػػػيع أك ػػػر، يقػػػوؿ  

وللعػػػػعر دواع  ربػػػػث البطػػػػيء وتبعػػػػث اؼبتكلػػػػ ، منهػػػػا الطمػػػػع، ومنهػػػػا العػػػػوؽ، ومنهػػػػا »
                                                           

، 5يب، الدار البيااء، طانظر  دليل النا د األديب، ميجاف الرويلي، سعد البازعي، اؼبركمث ال قايف العر  ( 2) 
2887  332. 

، 1انظر  النقد األديب اغبديث،  اا ه ومناىجو، شاحل ىويد ، منعورات الساسع من إسريل، ط ( 3) 
 .333، وانظر  دليل النقد األديب  88  1426

 .88انظر  النقد األديب اغبديث،  اا ه ومناىجو   ( 4) 
ة الدينور ، أسو جعفر   اض، من أىل س داد، لو اشت اؿ أضبد سن عبد هللا سن مسلم سن  تيب ( 5) 

/ 1ىػ(. األعبلـ، المثركلي، اؼبكتبة العاملة، اإلشدار ال اف  322ابالدب والكتاسة، كانت وفاتو دبصر سنة )
156. 
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، ويقػػوؿ يف األو ػػات واألمػػاكن الػػ  يسػػرع ( 6) « اػػ العػػراب، ومنهػػا الطػػرب، ومنهػػا ال
ا العػػػعر، ويسػػمب فيػػػو أس ي  ػػو   منهػػػا أوؿ الليػػػل  بػػل ت عػػػم الكػػرر، ومنهػػػا شػػػدر  »فيهػػا أُّ 

النهار  بل ال داء، ومنهػا يػـو شػرب الػدواء، ومنهػا اػبلػوة يف اغبػبع واؼبسػًن، وؽبػذه العلػل 
 .( 7) «زبتل  أشعار العاعر ورسائل الكتاب 

يف ربديد اسن  تيبة غباالت جيعاف النفع ابلععر وتدفقو يكع  عن خػسة  ف ف
 أبحواؿ النفع يصع  علم من مل جيراا الوشوؿ إليها.

فقػػد ذىػػ  إىل أسعػػد مػػن ىػػذا يف ربليلػػو اؼبلكػػة العػػعرية  ( 8) أمػػا القارػػي اعبرجػػاف
لعػعر يرجػع إىل وإرجاعو إ ىا إىل عواملها اؼبختلفة من  بع ورؤية وذكػاء، وأف اخػتبلؼ ا

اخػػػػتبلؼ  بػػػػائع العػػػػعراء أنفسػػػػهم، فبلسػػػػد لػػػػدمث اػبلػػػػن مػػػػن أف يكػػػػوف سػػػػلع  الكػػػػبلـ، 
و ػد كػاف القػوـت  تلفػوف يف ذلػك...فًنؽ  »وللجايف اعبل  كمثا األلفػاظ ، معقػد اػبطػاب  

شعرت أحدىم، ويصلت  شعرت اآلخر، ويسهل لفظت أحدىم، ويتوع ر منطنت كًنه  وإمنا ذلك 
ؼ الطبػػائع، وتركيػػ  اػبلفػػن  فػػ ف سػػبلمة  اللفػػظ تتبػػعت سػػبلمة الطبػػع، ودما ػػة حبس ػ   اخػػتبل

 .( 9) «الكبلـ سقدر دما ة اػب لقة

و فات ونظرات يف أ ر الععر علػم الػنفع، مػن ذلػك  ( 18) ولعبد القاىر اعبرجاف
رسطػػو سػػٌن ممثيػػة الػػنص ولطفػػو وسػػٌن مايتسػػم سػػو مػػن كمػػوض وسعػػد عػػن اؼبباشػػرة يبع ػػاف يف 
                                                           

 .6الععر والععراء، اسن  تيبة، اؼبكتبة العاملة، اإلشدار ال اف   ( 6) 
 .6اؼبصدر الساسن   ( 7) 
علي سن عبد العمثيمث سن اغبسن اعبرجاف، أسو اغبسن، ولد جبرجاف وويل  ااءىا،    ااء الر ،  ( 8) 

ىػ(، من كتبو  الوسا ة سٌن اؼبتنيب وخصومو ، وتقسًن القرآف. األعبلـ 392فقااء القااة، وتويف سنيساسور ظبة )
 .388/ 4للمثركلي  

 .5مث اعبرجاف، الكتبة العاملة، اإلشدار ال اف  الوسا ة سٌن اؼبتنيب وخصومو، علي سن عبدالعمثي ( 9) 
عبدالقاىر سن عبد الرضبن سن دمحم اعبرجاف، أسو سكر  وارع أشوؿ الببلكة، كاف من أئمة الل ة،  ( 18) 

 .48/ 4ىػ(. األعبلـ للمثركلي  471من كتبو  دالئل اإلعجاز وأسرار الببلكة واعبمل، مات سنة )
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اعػػي اغبنػػٌن إليػػو والركبػػة يف نيلػػو، ال لعػػيء إال لتمنعػػو عػػن االنكعػػاؼ السػػهل الػػنفع دو 
مػػػن اؼبركػػػوز يف الطبػػػع أف العػػػيء إذا نيػػػل سعػػػد الطلػػػ  لػػػو أو »اؼبباشػػػر، يقػػػوؿ يف أسػػػراره  

االشػػػتياؽ إليػػػو، ومعػػػاوة اغبنػػػٌن كبػػػوه، كػػػاف ن يلػػػو أحل ػػػم، وابؼبمث ي ػػػة أوىل، فكػػػاف مو عػػػو مػػػن 
 .( 11) «ت سو أر ن  وأ شف   النفع أجل  وألط ، وكان

أف احملجػوب عػن األفهػاـ كػاحملجوب عػن  »اعبرجػاف سقولػو   ( 12) ويوافن اؼباورد 
األسصار فيما اصل لو يف النفوس من التعظيم، ويف القلػوب مػن التفخػيم، ومػا ظهػر منهػا 

 .( 13) «ومل اتج  ىاف واساذؿ

فػًنست رسطػػام نفسػيام سػٌن ارتيػػاح القػارئ للػنص واىتػػمثازه  ( 14) أمػا اسػن  با بػػا العلػو 
لػػو، وسػػٌن عػػاملي اؼبوافقػػة واؼبخالفػػة أو األلفػػة وال راسػػة، ويف ذلػػك جانػػ  مػػن الكعػػ  عػػن 

والنفع تسكن إىل كل ما  »القوانٌن اؼبتحكمة حبالة اؼبتلقي واحملددة ؼبوا فو وردود أفعالو  
اؿ تتصػػػرؼ اػػػا، فػػػ ذا ورد عليهػػػا يف حالػػػة مػػػن وافػػػن ىواىػػػا، وتقلػػػن فبػػػا  الفػػػو، وؽبػػػا أحػػػو 

حاالهتا ما يوافقها اىتمثت لو وحد ت ؽبا أراية و رب، فػ ذا ورد عليهػا مػا  الفهػا  لقػت 
 .( 15) «وأستوحعت

                                                           
 .58قاىر اعبرجاف، اؼبكتة العاملة، اإلشدار ال اف  أسرار الببلكة، عبد ال ( 11) 
علي سن دمحم حبي ، أسو اغبسن اؼباورد ، ولد يف البصرة، وانتقل إىل س داد ومات فيها سنة  ( 12) 

ىػ(، جعل "أ ام القااة" يف أ ـ القائم أبمر هللا العباسي، وكاف  يل إىل مذى  االعتمثاؿ، وىو من 458)
/ 4من كتبو  أدب الدنيا والدين، األحكاـ السلطانية، النكت والعيوف وكًنىا. األعبلـ للمثركلي  العلماء الباح ٌن، 

327. 
 .55أدب الدنيا والدين، اؼباورد ، اؼبكتبة العاملة، اإلشدار ال اف  ( 13) 
دمحم سن أضبد سن دمحم سن أضبد سن إسراىيم  با با، اغبسين العلو ، أسو اغبسن  شاعر مفلن وعامل  ( 14) 

ىػ(، من كتبو  عيار الععر، وهتذي  الطبع، والعروض.األعبلـ 322ابألدب، مولده ووفاتو أبشبهاف سنة )
 .388/ 5للمثركلي  

 .6ال اف  عيار الععر، اسن  با با، اؼبكتبة العاملة، اإلشدار  ( 15) 
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 فنبلحظ فبا سبن أنو مل تكن ىناؾ دراسات منهجية نقدية نفسية منسقة يف ىذا اإل ار.

 للعخصػػية، األخػػرر النظػػر ت سػػٌن أمشػػل نظريػػةال تصػػبب، نظريػػة التحليػػل النفسػػي
 .السلبيةواالستجاابت اإلجياسية و  علم حد سواء الردود، معظم حصلت علم ولكن أياا

 / إىل أعمػاؿ السػلوؾ، يف تنظػيمالعػدواف اعبػنع و  أساسػي دور ؽبػا وال رائػمث فقػداف الػوعي
 وىػي، مورػوعات إىل  بل ػة شخصػية يف وشػ  فرويػد النظاميػات .رػخمة فرويد النتائج
 16تنمية العخصية.و  العخصية،ديناميات العخصية، و  سنية

. ميبلف كلٌن النفسي سوؼ ربليل لكننا النسائية نظرية ال نبحث عن وكبن ىنا
 ال رائمث. ولكن السب عن نظرية  فرويد من نظرية ىي جمثء من الكائن نظرية العبل ات

 ؿبركات األ راص يؤكد الالكائن  نظرية العبل ات أوال، .نواح علم األ ل يف  بلث  تل 
، اثنيا .العبل ات العخصية يف وجود منت اثست أمهيةممثيد من الاكيمث علم البيولوجية و 

، ونظرية والدهسيطرة  وة و  ويؤكد علم األسوية  بيعة فرويد عن نظرية علم العكع من
العبل ة  من خبلؿ التككيد علم األمهات أك ر سبيل إىل أف تكوف العبل ات مع موروع

ممثيد  عموما سدت نظرية الكائن، والعبل ات ال ال ة .األمهاتاألسوة واألمومة و  اغبميمة
السرور ، وليع للسلوؾ البعر  الرئيسي ابعتبارىا الدافع والعبل ات من االتصاالت

 اإلتصاؿ اعبنسية.

مشع  إذا أنو يرتبت مع الرأ  القائل أبف األر اـ التحليل النفسي، روا ت أل 
ىذه اغبالة شخصية ا نٌن من العخصيات الرئيسية، ىو مفهـو سنية يف  معر ة

ومن سٌن ىذه اؼبفهـو الناشئة ال  اؽبيكل شخصية يتكل  من عناشر واعية  .العخصية
شهد الصراع  .وكًن واعية عناشر كعنصر من عناشر شخصية يف الر مٌن مرخ وليلم

 .سب  عناشر البلوعي واعيةالداخلي يف العكل مرخ ىناؾ منذ أف كاف  فبل تنعك س
عناشر كًن واعية دبا يف ذلك اإلجراءات مرخ حىت تقرر إل اء تلقاء نفسو، يف حٌن 
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وابؼب ل، ال  سبر اا  .يظهر العنصر الواعي علم عقوؿ وا عية يف مواجهة الصراع الداخلي
أك ر،  عندما درست سعمن .العخصية الرئيسية ليلم خلقت  صة ـبتلفة سباما اؼبؤل  ىنا

و صة الذ  ىو عبارة عن سلسلة من األحداث يف صبيع أكباء القصة، فبا أدر إىل 
مرخ وليلم عنصر العخصية ال  تسز حقا  .مفهـو نظرية التحليل النفسي ميبلف كبلين

ىو دور األو العليا الذ  يطال  ىم أنفسهم  اعة التهديد اؼبعنو ، ومررية اتاج 
ة اؼبعاكل ال   كن أف يسب  القلن أو الصراع الداخلي، لذلك، يف مواجه .الكماؿ

وىنا  .مرخ وليلم استخداـ م ل ىذه األسالي  وتنمية العخصية واألو ديناميات الدفاع
 ف ف اؼبؤل  شرح نظر ت ميبلف كبلين يف التحليل النفسي النسائم.

يل فحس ، سل كانت يف التفاش ومرخ حكاية ليلم أل  مشع معر ة مل تكن
حكا ت عديدة ؼبآس  أخرر و صص  مبتورة اثنوية، ولكنها دلت صبيعما علم شس وربم ل 

البلُّ را   وشاىد  اؼبرأة، وؽبذا مل يكن كريبما أف يهد  حسينًنوايتو لػنساء أف انستاف
سنفسو من خبلؿ عملو يف مفورية البلجئٌن التاسعة لؤلمم اؼبتحدة نااؽبن وكفاحهن من 

 كر ة ال  الموف اا. أجل اغبياة ال

وفقا  اؼبعىن تو  علم الك ًن منرب نظريةال إىل أف كبو أك ر ربديدا توريب
الذ   االفااض األساسي تبدأ من نظرية الكائنات األخررالعبل ات كبلين و  .ميةلكل
مع  العبل ة يف سداية الطفل خياؿ حقيقة أـ حوؿ كيفية أ م تو عوا،   .فرويد ا اح
 .يف اؼبستقبل مع اآلخرينعبل ة منوذجا لل تصبب كي  أياا .والدهتا ال د  مع أو والدتو

ىذه  من أىم جمثء .وجهات نظرىم دائما الكبار ال ابوف يف العبل ة ومع ذلك، ف ف
األب ال د  و  األـ م ل، ترتبت ارتبا ا و يقا داخلية نفسية الكائنات سب يل ىو العبل ة
 اؼبتو عة ومن   النفسيالطفل و  ىيكل مكخوذة من أوالقاي  اإلستبطاف   متالذ  
 أو جمثء وإمنا ىوخرين، سب يبل د يقا لآل ليست الداخلية ىذه الصور .شريك اغبياة رد

 كل الناس. من التجرسة األوىل ما تبقم من
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 نظريتو يف، لكنو استمر فرويد ف نفسو علم أنو لئلشارة إىل كبلين ولو استمرار
 ذباىل سبيل إىل، من وحية أخرر .فرويد اغبدود ال  ورعها خارج التحليل النفسي

كل  وفرة يف األمريكي النسو   ج اؼبتخصصة يف تطوير 17ي فلها. فرويد كبلين
أل م ال ، والتحليل النفسي، علم الرموز، التوجو االجتماعي اؼبمثاجل، دبعىن االذباىات

 18نفسها.  معينة نظرية  لكوف

ال   كن  التحليل النفسي نظرية  دما يف أشكاؿ إىل أرسعة ميبلف عمبلء ورع
 :، ومهالتحليل كمادة استخدامها

 حياة نفسي عند الطفل .0
 كبلين،   ورع  اإلنساف حياة يف القليلة األوىل السنوات يف فرويد الاكيمث إذا

 أشهر. رسع اىل الست اال أمهية ممثيد من الاكيمث علم
 خياؿ - أ

أب ا القدرة علم تعكيل استجاابت جديدة مع اػبياؿ ال  تعرؼ عادة 
مساعدة من الردود ال  توجد ابلفعل ال تتوافن ابلارورة إىل الكائنات 

واحدة من االفاارات األساسية ال  ا احها كبلين علم الركم  19اؼبوجودة.
من األ فاؿ حدي ي الوالدة، والطفل لديو ابلفعل الفنتاز  أو اػبياؿ اغبياة 

ىذا اػبياؿ ىو التم يل العقلي للهوية كريمثة فا دا للوعي. ال  كن النعطة. 
اػبلت سينو وسٌن الوعي اػبياؿ ال   تلكها األ فاؿ والبال ٌن. كبلين وتوريب 
عمدا مع اػبياؿ )اػبياؿ( للتمييمث مع الوعي. وأراؼ أف األ فاؿ حدي ي 

ين الوالدة  كن تلخيص أفكاره من خبلؿ الكلمات عندما كت  كبل
( عن ديناميكية اغبياة اػبياؿ عند األ فاؿ. وىذه النقطة ىي أنو 1932)
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حىت منذ كنت ش ًنة جدا، والطفل لديو البلوعي شورة "جيد" و "سيئ".  
كبلين تقاح األ فاؿ الذين ت فو حٌن مص اإلشبع ؽبا والتخيل أنو امتص 

سا يو والركل  ديها جيدة. األ فاؿ الذين يعانوف من اعبوع والبكاء والركل 
 يتوىم سيئة أو تدمًن  د  أمو سيئة.

 سر اف ال د  حوؿ فا د الوعي، واألوىاـ الطفل مع تطور جنبا إىل جن 
 فا دا للوعي األوىاـ أخرر علم حياة النفسي وأف األ ر ما زالت مستمرة

 حقيقة أنو يف من خبلؿ مؤخرا شكلت ال  ظهرت البلوعي اػبياؿ .الناشئة
الطفل  ركبة أو عقدة أودي  ىو اػبياؿ واحد .الفطر  واالستعداد الطبيعة

 مع الوالد اآلخر. جنسيا أف تعارؾ أحد الوالدين تدمًن يف
 
  صد - ب

 دبا يف ذلك كريمثة أو الفطرية الركبة أف البعر لديهم فرويد يتفن مع كبلين
للحصوؿ  جائع الركبة ىي ىذه الكائنات .شكل اعبسم ربث .كريمثة اؼبوت

 كبلين .أياااألعااء اعبنسية، واآلخر التعجيع و  اعبماع، جيد ال د  علم
 ىذه الكائنات الطفل يف يرتبت الطفولة اؼببكرة أنو منذيعتقدوف (1986)

احتيار  ال   كن أف تليب الوجو واليدين الفائدة علم   سدأ، "اػبارجية
 28حجاهتم".

 
 نظرية القرسة والراسطة ابلغ .1

واحد ىو  .الدراسة علم مفهـو القرب والكبار عبل ات عا فيةأجرر الباح وف 
واختس الباح وف فكرة أسلوب التقارب اؼبرتبطة نوع  .ستيفن رىلع والمثمبلء

اؼبعلومات اؼبطلوسة أو ذبنبها من  بل العخص اؼبعين رد عبل ة عا فية مع 
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 ابح وف يتو عوف أف األفراد االنطوائية، ال تبحث عن ممثيد من .شريكها
اؼبعلومات عن اؼبعاعر وأعمن أحبلـ شركائهن، يف حٌن أف الناس الذين يتو وف 

األفراد  .أعرب عن ركبة  وية يف اغبصوؿ علم اؼبمثيد من اؼبعلومات حوؿ العريك
وابلتايل، ف  ا  .نوع االنطوائية عموما العمل اعباد للحفاظ علم اغبرية العا فية

إ م يعتسوف أف  رسو من ىذا  .من التقارب ال تتطل  اؼبعلومات ال  التحيمث يمثيد
وعلم العكع، ف ف األفراد حريصة الععور ابلقلن  .أشبب عقبة أماـ حريتهم

حوؿ ورع عبل تهما ويريدوف تعمثيمث الراسطة العا فية من خبلؿ البحث عن أكس 
  در من اؼبعلومات معاعر ضبيمة من شريكو. 

 الك ًن من ابستمرار ال  تولد العخصيةعلم نفع  سناء( ىو attachment) القرب
 عبل ات يففهم االختبلفات سداية ل القرب نظرية دراسة عندما .البحوث اؽبامة

 سبلمة وة ) ديناميات إىل أف نفع تعًن الدراسات اغبدي ة، األـ الطفل
، سدءا من العبل ات مفهـو لفهم تعتس ىامة (والقلن، االنطوائية، التقارب

 21جنود. والقادة العسكريٌنعبل ات رومانسية ل العركاءالعبل ات سٌن 
 تركي  العخصية .2

 طبع سنوات حىت سن علم الطفل اؼبكتسبة ذبرسة اغبياة يرر التحليل النفسي
 الكبار أف شخصية فرويد يقوؿ .كعخص ابلغ شخصيتو يف مؤ ر جدا ىو

 22البلشعور. من سقية ال  كادرت الطفولة من ذبارب سعكل عاـ يتحدد
 سعملية مرتبطة psikoseksualitasاؼبعقدة ال   الطرؽ التحقين يف التحليل النفسي

نظرية األوىل ل اؼبنطقة، إىل منطقتٌن فرويد التحليل النفسي و كن تقسيم .الوعي
  منعمل ربليبل لل، سواء واإلوث النعاط اعبنسي للذكور أشل وتطور

unconsiousness ية االستحواذ اعبنسانية ىي . ال  ورعت سعد ذلك فرويد نظر
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اؼبفتاح للتعرؼ علم فكرة الذاتية اؼبؤنث واؼبذكر يكمن يف مصدر سنية نفسية 
 23اؽبوية اعبنسية ال  مت اغبصوؿ عليها يف السنوات األوىل من الطفولة.

األو اؽبوية، و  من يتكوف شخصية اإلنساف، وىيكل نظرية التحليل النفسي يف
 الدوافع ربتو  علم العخصية ال  أحد مكووتىو  معرؼ .األو العلياو 

، حيث يعمل ىذا النظاـ مع مبدأ اللذة "مبدأ اللذة". األو libinalالعدوانية و 
ىو جمثء من نفسي الذ  ش ل منص  اؼبنفذ، حيث يعمل النظاـ علم العامل 
اػبارجي لتقييم والتعامل مع وا ع العامل يف لابت نباات اؽبوية حىت ال تنتهك 

قيم من األو األعلم. األو العليا ىو اعبمثء اؼبعنو  لعخصية اإلنساف، ألنو ىو ال
مرشب للر اسة حسن سيئة انقر سمثر اؼباوس األ ن علم كبو خا ئ، جيوز، وليع 

 شيء أف يتم ذلك عن  رين تعمثيمث األو.
 االر وذكع، الفرويد  التدفن منظور يف (Gerald Corey)كور   جًنالد و اؿ

 من الطرؽ تتكوف العخصية ال  دينامياتنظاـ الطا ة، وال  البعر و  إىلوينظر 
   ؿبدودة،، ولكن الطا ة السوسراألو و األو اؽبوية، و  علم الطا ة النفسية لتوزيع

 علم حساب ىناؾ، الطا ة يف السيطرة علم  بل ة أنظمة كانت واحدة من
النفسية  ن  رين الطا ةع شخصية اإلنساف يتم ربديد األخرر، حبيث النظامٌن

 24.يتحرؾ ال 
 العمليات :وىي األرسعة األساسي اعبهد مصدر كرد فعل علم تطور العخصية

 اؼبتمثايدة للتوترات التهديدات، نتيجة النمثاعات، و ،اإلحباطنمو، الفسيولوجية لل
للحد من تعلم  رؽ جديدة ل العخصية، ارطرت ىذه اؼبصادر الناذبة عن

 25تنمية شخصية. التعلم من خبلؿ عملية مناؼبقصود و . التوتر
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 شخصية كل جمثء من العبلج الديناميكي النفسي يفHall dan Lindzey  اؿ
 خاشة اا ديناميكيةآليات ومبادئ و  مكووت، والطبيعة، لديو وظيفة الكلي
، ولذلك فمن مع سعاها البعض سعكل و ين تتفاعل ولكن كل منهم، العمل

 .من العمرعنصرا ىاما العقلي و  اعبهاز جمثء من أ دـ معرؼ .اؼبستحيل فصل
 ذلك .الفردية الكائنات اغبقيقي للحياة اؽبدؼ تعكع األخرر وال رائمث معرؼ

 26لعخصية اإلنساف. ىيكل العراكة يف اغبمثب اؼبهيمن ىو معرؼ
كل   ريقة عمل، Sumadi Suryabarataيف  Hall dan Lindzeyو اؿ اياا من 

،  ا ة نفسية إىل حد كبًن يتقن نكهتو معرؼ إذا :ىي تكوين العخصية يف سنية
 عند ،البدائية الدوافع سصنانو و  والعدوانية implusif، سدائية ستعمل العخصية  

 العخصي تصرفو  ، الطا ة النفسية من انو يسيطر علم معظم األو الععور
علم السيطرة  من األو فائقة إحساس وإذا، وعقبلنية، ومنطقية وا عية سطرؽ
ىي  العخصية يف األمور تتصرؼ سعد ذلك سوؼ،  ا ة نفسية معظم

 27كًن منطقي. أحياو اؼب الية ال  من األمور، والسعي االخبلؽ
 أوال، :ىي ال ال ة العمل شخصية اإلنساف ىيكل نظاـ ؼبمثيد من التفاشيل لذلك
 وحده ر م كاف لديو الرجل عندما ولدت، حيث شخصية األشلي ىو نظاـ إيد

 اليوجد معرؼ .كريمثةطا ة نفسية، وظهور تعكل مصدرا رئيسيا لل أل ا فقت،
 وىو ما أكدتو .إرادتو دائما تفرض ال  اؼبطال  والعديد من، واألعمم، اؼبنظمة

A. Supratika والعملية مبدأ اللذة النعاط الذ  يقـو سو إيد ال ، يتم التحكم 
 28األولية.

 
 علم  ر ة التحليل النفسي كلٌن  ميبلف نظر .3
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 ذى  إىل لندف  ، أسااليا، فيينا ولد يف .(1968-1882) كبلين ميبلف
 من احملاررات حوؿ سلسلة، و دـ األ فاؿ لتحليل جونمث إرنست سدعوة من

التحليل  يف يف اؼبملكة اؼبتحدة مقيما إ امة دائمة أشبب 197يف  .الطفل ربليل
تويف و  يف اؼبملكة اؼبتحدة، مقيما إ امة دائمة أشبب 197يف  .لؤل فاؿ النفسي
يف التحليل  لل ة اإلقبليمثية للجدؿ سوشفو رائدا كبلين .1968يف عاـ ىناؾ 
للطفل.  تعلن ابلفعل تعتس الكائنات ال  من األوىاـ سقوة ويؤكد، الطفل النفسي

، فرويد نظرية يف  اية اؼبطاؼ الذ  يرفضأدلر، جونغ و  وعلم النقيض من
 كبلين .فرويد التحليل النفسي يف إ ار األفكار سبتد   تلقي ميبلفلعمبلء وا

يعتمد إىل  الكائن نظرية العبل ات سناء ومن   عن ك   األ فاؿ الص ار مرا بة
 ىؤالء األ فاؿ. من علم مبلحظات حد كبًن

سنوات األوىل من عمر الطفل كو ت  5وعلم النقيض من فرويد ال  تؤكد علم 
ادد ممثيد من األ فاؿ التنمية، كبلين توليو ارسعة أو طبسة أشهر األوىل الذ  

و اؿ إف الطفل نباات )اعبوع، اثنية، وىلم  .سعد الوالدة كما و ت حرج لل اية
يف رأ    .ال د ، والقاي ، واؼبهبل، وىلم جرا -جرا(، موجهة إىل كائن 

ج لتعمثيمث العبل ات مع كبلين، عبل ة ال ديٌن الطفل مع األـ مهمة وزبدـ كنموذ 
أ رب ميل الررع  .الكائنات ال  ىي كاملة )الكائن أبكملو( سباما م ل أمي وأيب

للحصوؿ علم اتصاؿ مع جمثء من الكائنات يعطيهم يواجو عالية اعبودة ال  ىي 
 .كًن وا عية أو خيالية ال  تؤ ر علم صبيع العبل ات العخصية يف اؼبستقبل

سبيل لفصل مركمث كبلين من نظرية التحليل النفسي من  وابلتايل، ف ف األفكار
مراحل تطور الطبيعة العاوية للدور اػبياؿ يف و ت مبكر من تطوير العبل ات 

 29سٌن األشخاص.
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 نوعية ىذه تفصل والررع ؿببطة ال  ىي وال د  ال د  رعاية للتعامل مع
أف تكوف ) ام اػباشة األو تفصل كما أ اسيئة(،  و أف تكوف جيدة ) الكائنات
 سبكنهم من أف يكونوا وال  ممثدوجة، شورة حبيث يصبب لديهم سيئة(و جيدة 

 األ فاؿ يف .خارجية إىل أشياء اؼبداخلة متعة أو implus-implusالتعامل مع 
 . د تكوف موجودة األو ـبتلفة من جوان  ولكن يف واحدة،، واألو األكس سنا

 والقور القور اؼبدمرة  كن أف يععرأنو و ، والدةعند  ىناؾ األو يقوؿ إف كبلين
يف كاوف  آليات الدفاع وكذلك عقد يعانوف من القلن  د و اؿ انو .احملبة

 فرويد  اؿ القائمة أعلم األو فبا وجدت أياا كبلين .القليلة األوىل األساسيع
 من ذلك سك ًن. يف و ت ساسن oedipusعقدة  معترعرع و 

كل شخص جي  أف  اع ؼبرحلة نفسية يبدأ عندما الطفولة إىل سن اؼبراىقة 
الذين واشلوا علم اغبياة يف مرحلة البلوغ. ال  يف سداية اؼبرحلة عن  رين الفم، 
والعرج،  اييب، الكامنة ومعاركة كًن األعااء التناسلية. إذا مت تع يل ىذه 

التحفيمث  otoerotisج، سعيدا عن اؼبراحل سعكل  بيعي سعد ذلك توجو إىل اػبار 
واشتهاء اؼبما ل، كبو أفراد اعبنع اآلخر ولكن إذا اثست إىل اؼبرحلة  اييب 

منة   تصبب  developmواشتهاء اؼبما ل وتسب  فتاة يف  otoerotisاإلسقاء علم 
م ليو ، سلسلة من مرحلة نفسية مستمرة، االنتهاء من الطفل إىل عقدة أودي  

 38واإلخصاء.
 مرحلة الطفولة، و ل  ال سيما الفتيات من خبلؿ مرحلة الت بيت علم النساء يف

اللواُّ عادة أمو حىت مو   األـ يصبب مورع ح  للمرة األوىل ال  تست رؽ 
ومك فة جدا وسريعة   مرة واحدة  ادرة علم التعامل معها سوؼ يعتسوف 

 .اؼبعي علم نرجسي أنفسهم النساء ويعتسوف أنفسهم أدوات جنسية وعن  رين
يف البنات ممثيد من التطوير ربويل وجوه اغب  إىل والده، واالنتقاؿ من وجوه 
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اغب  اإلوث ىي أـ ؼبوروع اغب  سدأ ىذا الرجل عند الفتاة تدرؾ أ ا ال سبلك 
. الفتيات اىتماما إىل القاي  من إخوهتا أو رفاؽ terkastrasi القاي  حىت انو

وؽبا نسبة كبًنة، وابلتايل ربقين واػبصم اال ور من  الذين ىم وارحة للعياف
ومنذ ذلك اغبٌن يصبحوف رحا  ال ًنة من  (،klitoris)أعاائهم ش ًنة وسرية 

. ألف اغبسد القاي ، حاولت الفتاة لتحويل الكائن (penis envy)القاي  
وكانت النتيجة  .اغب  ذباه والده لكنو فعل، وسب  الفعل ىو أنو اثست ألمو

ف الفتاة تبحث عن شدين م ليو أو إجراء النمثوح إىل شدين اغب  م ليو والدتو أ
وابالرافة اىل م ليو تعهد انعكاس   انو ال تويل اىتماما للجنع اآلخر  .رببو

 31ولكن يتم نقل اإلاثرة الناصبة عن الذكور دائما إىل كائن النساء.
 ىو ـبتل  عقدة أودي  ذبرسة والفتياف أف الفتيات كبلين يقوؿ، فرويد كما

ىم  اآلابء ىو والده الذ  يعتقد أف فرويد سعض العيء. ولكن علم عكع
اإلخصاء و  أـ النارالقلن  العصر السمي يف الطفل اغبسد القاي  اؼبسؤولوف عن

 يف عملية دورا مركمث  تلع  مع األـ عبل ة الطفل أف كبلين  اؿ .األوالد علم
وليع "النسائي"  مو   استخداـ، واألوالد يف و ت مبكر أودييب يف .أودييب
 من اؼبتو ع انو   .والدتو ذباه اؼبعاعر اعبنسية كعقاب علم ـبصي خائفا

سوؼ  الذ  ابعتباره العخص والده  عم أف الارر التعجيع
mengkasastrikanya كبل  جيدة مع تعكيل عبل ات يف األوالد . عقدة أودي

 اعبنسي . امل الوالدين
يف لكبل الوالدين  "النسائي" مو ع استخداـ الفتياف والفتيات اغباؿ معكما ىو 

إىل األـ و  الصدور كبو جيدة معاعر إجياسية كاف لديو .األودييب التجرسة سداية
 الفتيات أحياو .للررع الطعاـ يعطيو يعتقد أف الذ  كاف، والدهالقاي  من 

عقدة  ك ًن من النواحي، ن يفولك .اؼبابو ةأ فاؽبا والدتو و  العداء ذباه تطوير
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 ذباه ال ًنة ال تواجو النساء والص ًنة الكراىية دوف ربل لدر الفتيات أودي 
ولكن ىناؾ  .التفاعل اؼبباشر األ فاؿ من خبلؿ دائما يؤ ر اآلابء  32والدتو.
 يف األسرة علم العيش سعكل جيد الطفل الوالدين تنظيم م ل كيفية أخرر  رؽ
 يف أف األ فاؿ نوع من اللع  وتوفًن اختيار األب م ل اؼبو  ىذا  .والبيئة
 .سيئتهم

أ ناء منو الطفل، وشخصية األب عموما أك ر لتعجيع األ فاؿ لتكوف  ادرة 
علم العيش سصورة مستقلة، للسماح ؽبا أعرؼ سيئة واسعة. ىذا اؼبو    تل  
عن مو   األـ علم حد سواء داخل اؼبنمثؿ وخارج اؼبنمثؿ. علم سبيل اؼب اؿ 

عن اؼبنمثؿ، فبا يتيب األب ترؾ األ فاؿ يعسوف الطرين وحده، وترؾ تذى  سعيدا 
اللع  إىل منمثؿ اعبًناف، وتدريبهم منذ الص ر. ولكن رد والد  فلها أك ر حذرا 

 33وترددا. ىذا اؼبو   ىو ابلابت منت من شك ا أف سبيمث األب واألـ.
 كننا القوؿ أف نظرية التحليل النفسي علم االختبلفات النفسية سٌن اعبنسٌن 

نظرية أف الفروؽ يف االختبلفات ظبة ال  تعمل ىي نظرية نفسية. تفاض ىذه ال
العدواف، واغبسد، السلبية، واالعتماد، ظهرت نتيجة رد فعل عا في إىل 
االختبلفات يف اؽبيكل اؼباد  للبنٌن والبنات. ألف فرويد يقوؿ أف اآلليات 
األساسية للسمات العخصية ال  تنطو  علم ظبات اعبنسٌن ال  مت اغبصوؿ 

بلؿ التماىي مع الوالد من نفع اعبنع )وال  يتم التعبًن عن عليها من خ
االنتهاء من اؼبرحلة ال ال ة للتنمية نفسية وادث يف سن طبع سنوات(، فمن 

 34الوارب أف فرويد يعبو التعريب مع التقدر.
سنات زباع عقدة اػبصاء ال  نعكت من افاارهم أف صبيع األ فاؿ اآلخرين 

تناسلية مع راتبها. ولكن سعد ذلك   تبٌن أف الصيب مل لديهم نفع األعااء ال
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يكن يف األعااء التناسلية ـبتلفة، وىناؾ مبلغ إرايف. انو يععر ل ش وأراد أف 
سنوات يدعم  4أو  3يكوف القاي . سوؼ حسد القاي  تطوير يف سن 

 اييب. سوؼ الفتيات ذبرسة ؾبمع إلكاا )عقدة أودي  اإلوث(. وىو الركبة يف 
عبماع اعبنسي مع األب سرفقة معاعر العداء مع األـ. ويستند ىذا علم الععور ا

خبيبة األمل ألف األـ ال يكوف القاي  ال   لكها األب.   والد الطفل ال اف 
يصبب موروع اغب . يف مرحلة التطوير القادمة، سوؼ عقدة أودي  جل  

، واألحبلـ، واألسا ًن. fantasmeؾبموعة من اؼبوا  ، م ل متقلبة، النرجسية، 
رجل مو   النمثوح متقلبة أو امرأة لرجل أو امرأة واحدة س ض النظر آخر من 

 35استمرار العبل ة. ىذا اؼبو   ىو انعكاس لطبيعة عبادة النرجسية نفسو.
 

النسائي  ريقة التحليل النفسي تقـو نظريتو علم أف يكوف مفهوما أف السب  
يف مقالتو سعنواف  Phyllis cheslerن يف نفسية اؼبرأة األساسي الرطهاد اؼبرأة يكم

Women and Maadnes (1972 ينص علم أف احتماؿ النساء اؼبرض النفسي )
ىو نتيجة لتقسيم األدوار سٌن اعبنسٌن أو ا ًن علم اجملتمع مكيفة حس  نوع 

ظرا اعبنع،   نتيجة المرأة أف يكوف اؼبسمم ؾبنوف إذا مل تتصرؼ وفقا للتسمية ن
جملتمعها. حالة االكتئاب ال  تعاف منها اؼبرأة يؤد  إىل عدـ وجود عا ل 
واؼبررم عقليا ومن   موحدة يف شكل االكتئاب، وؿباوالت االنتحار والقلن 
العصايب، جنوف العظمة، والسحاؽ، وىلم جرا. يف اغباالت ال  تكوف فيها اؼبرأة 

 psikotis .36أو  neurotisأ ا تتعارض مع اؼبعايًن اؼبعموؿ اا، سيتبٌن 

                                                           
21
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التقري  التحليل النفسي النسائي ىو التقري  الذ  يقـو علم نظرية التحليل 
النفسي فرويد. التحليل النفسي النسو  يعتقدوف أف عدـ اؼبساواة سٌن اعبنسٌن 
سٌن الرجاؿ والنساء متجذر يف سلسلة من التجارب اعبنسية يف مرحلة الطفولة 

غ ال  تؤد  إىل وجهات نظر ـبتلفة، وليع الرجاؿ فقت إىل إىل مرحلة البلو 
أنفسهم اؼبذكر كما، والنساء يروف أنفسهم اؼبؤنث كما، ولكن وجهات النظر 

اؼبرأة سهلة ال يفهموف الرجاؿ  37اجملتمع أف الرجولة ىي أفال من النسائي.
الرجاؿ  أياا، إذا كاف يعرؼ  بيعة وسب  للراحة والعمثلة ال   كن أف ربدث يف

 38.دوف سب ، سواء من النساء وعن اآلخرين
 
 يناين لناي ملسرية الذاتية ال - ب

Melanie Reizez Klein   ابسم ولداساالية.  1882ماريع  38ولد يف وينا 
 .ال انية وزوجتو Reizes Moriz الدكتور من األزواج، من سٌن أرسعة أ فاؿ آخر  فل

Libussa Reizes مل يكن ـبططا الطفل الذ  كما أنو ولد كبلين ويعتقد .األؼبانية 
 اؼبسافة ال ميبلف ورأر .من  بل والديهم رفض تععر لو ىذا االعتقاد جعل .الوالدة
عندما . 1991القائلوف(، ) اميلي، أخت أح  ىو أك ر الذ ، من  بل والده اؼبذكورة
 أ  دين تنفيذ ورفض اليهود األر وذكع رد منذ فاة  ويلة والده، وكاف ميبلف ولدت

ولكن ليع معاد  ، progama ال  ال يف أسر كبلين منت، ونتيجة لذلك .يف حياتو
 للدين.

يف مرحلة الطفولة كبلين مرا بة الوالدين اػباوع وظيفة أ م ال ابوف عمل والده 
كانت  .يف ؾباؿ  بي  يعمل يف ؾباؿ الط  الذ    ينتهي العمل كمساعد األسناف

 مهمة شعبة، ؿبرجة وـبيفة إىل اػبوؼ من ال عاسٌن .متجر النبااتت والمثواح والدتو 
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علم الركم من أف والده امل  بي  وليع لديهم ما يكفي من األسر . 1979سي اؿ، 
سنة، تويف والده،  18أاا. حنما كلٌن  ذات الدخل، كبلين يطمب أف يصبب  بيبا م ل
 .األخ األكس جدا أح ، تويف إ انويل ولكن و عت مكساة أكس سعد عامٌن، عندما

 Athur يف حٌن ال يمثاؿ اغبمثف علم وفاتو، وىو متمثوج .ا انويل ىمثت جدا فاة كبلين
ويعتقد المثواج ميبلف ىو سب  فعلو  .ميبلف كبلين، وىو مهندس شدين ا انويل دكات

م. يف أف يصبب  بيبا حبيث  واؿ حياتو، واتسع أف أنس  لذلك مل تصل  ايته
(grosskurth ،1986.) 

 لؤلس ، كبلين زواج كًن سعيد، و اؿ انو ذبن  اعبماع وال نريد للحصوؿ علم اغبوامل
(grosskurth ،1986) ومع ذلك، لديو  بل ة أ فاؿ من زواجها مع آر ر، ومليتة ولد يف

، 1989، يف عاـ 1914، وإريك ولد يف عاـ 1987، ولد ىانمث يف عاـ 1984عاـ 
علم األرض، التقم كبلين مع  .ة كبلين إىل سوداسست آلر ر كل  ىناؾانتقلت عائل

يف عامل التحليل  ؼبعرفتهم ، عاوا يف الدائرة الداخلية فرويد،   الذينFerenczi ساندور
 frenczi ، واالكتئاب كبلين ونسكؿ1914عندما توفيت والدتو يف عاـ  .النفسي
يف العاـ نفسو، حاوؿ  راءة كتاب  .حياتووكانت ىذه التجرسة نقطة ربوؿ يف  .لتحليلها

علم  .( "وما ال رض أدركت علم الفور سلد 1981/1953سعنواف فرويد يف األحبلـ )
األ ل، علم مدر السنوات ال  أشعر متحمع جدا يفتش عن ما  كن أف تليب يل، 

، يف نفع الو ت عندما كاف يعرؼ فرويد، ولدت  فلها ال الث ." سواء فكر  وعا فيا
كجمثء  .كبلين ال قة جدا من التحليل النفسي وتعليم أسنائهم وفقا ؼببادئ فرويد .إريك

وابإلرافة إىل ذلك،  .من تعاليمو، سدأ تطبين التحليل النفسي إلريك منذ أف كاف  ليبل
الذ  أشبب  .تلبية التحليبلت األخرر أياا ميليتا وىانمث، ومستقبلهما ربليل و اؿ انو

العبل ة سٌن ىورف  .النفسي، التقم كارين ىورف والتحليبلت األخرر فيما سعد التحليل
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وكبلين م ًنة جدا لبلىتماـ ألنو يف اؼبستقبل، كبلين ىورف ربليل ا نٌن من أش ر سنات 
 39(Quinn, 7981) عندما أعمارىم ا ين ععر وتسع سنوات.

 

 خليد حسيين و روية ألف مشس مشرقة -ج

 اآلونة يف العاؼبي األدب عامل علم سقوة نفسو فرض اسم. حسيين نتائجخالد
 مشع أل ''و'' الور ية الطائرة عداء'' روايتاه ال تو الذ  النظًن اؼبنقطع فالنجاح. األخًنة
 من شاب أمًنكي  بي  فحسيين. العاؼبية  رين علم س بات  دميو ورع من مك نو'' رائعة
 من اآلخر اعبان  علم و نام  تسكن روحو أف إال كاليفورنيا والية يف يعيش أف اف أشل
 مبلمب يف اب ية اإلقبليمثية، ابلل ة الصادرتٌن الروايتٌن يف حاررة فكف انستاف. احمليت

 .السياسية ابألحداث الروائية اؼبعاىد وتعقد مصطلحاتو، وخصوشية شخصياتو

 السرد، تقنيات من وسبكن متفردة، موىبة شبرة كروائي حسيين خالد قباح أيُّ
 اؼبلته  العرؽ عن و قافية اجتماعية  اا  من جيتذسو دبا ال ريب العقل ـبا بة يف ومهارة

 لكعفها'' الور ية الطائرة عداء'' األوىل روايتو قبحت. والصراعات واأل ماع ابغبروب
 وما والمثواج واغب  الصدا ة عبل ات يف وال وص األف انية لل قافة الدفينة األسرار

 عاـ الكت  مبيعات أفال  ائمة روايتو تصدرت أف فكاف. وعن   سوة من تتخللهما
 أفال  ائمة احتلت كما األمًنكية، اؼبتحدة الوال ت يف متتاليٌن لعامٌن 2883
 ل ات إىل وترصبت نسخة، مليوف أرسعٌن منها و بع أخرر، دولة أرسعٌن يف اؼببيعات
 .ابلدولة العرض شاالت يف مؤخرام  عرض سينمائي فيلم إىل وربولت عدة،

 فتحتل 2887 عاـ مايو يف نعرت وال '' رائعة مشع أل '' ال انية روايتو أما
 جملموعة تؤرخ ال  وىي أمًنكا، يف الكت  مبيعات أفال  ائمة يف مرمو ة مكانة حاليام 
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 خبلؿ من اؼبارية عامام  ال بل ٌن خبلؿ أف انستاف يف اؼبتقلبة السياسية األحداث من
 ال نية ال قافية اغبسيين خالد ػبلفية كاف ولقد.  سرام  سو ا انتا واحد لرجل زوجتٌن
 اؼبعادلة ربقين من سبكنو يف ىامام  أ ر األمًنكي للمجتمع العمين وفهمو األف اف، ابلااث
 .العرؽ  قافة يف ال رب سل ة اإلحبار وىي. الصعبة

دار ''ريفرىيد عن  2887أما الرواية ال انية ػبالد اغبسيين فصدرت يف مايو 
 -كما وشفها النقاد-سعد أرسعة أعواـ من شدور روايتو األوىل، وىي  سوكع'' للنعر أ 

كتبت سرؤية أك ر عمقام وأر م ل ة من ساسقتها. فلقد كاف ربد م عظيمام للطبي  خالد 
حسيين أف أيُّ سراوية اثنية وجحة ي بت من خبلؽبا  دراتو األدسية ويسىن أف الكتاسة 

بة أشيلة. وردبا كاف  رار خالد حسيين يف السفر ابلنسبة لو ليست ىواية لطيفة سل موى
 بل العروع يف كتاسة الرواية ىو ادؼ ذبديد  2883لمث رة أف انستاف ألوؿ مرة عاـ 

ذاكرتو عن و نو وامل حاؿ الببلد عق  اإل احة سنظاـ  الباف، وىو فبا الشك فيو 
 .الروايةساىم يف إرفاء ممثيد من العفافية والوا عية علم أحداث وشخصيات 

وكاف خالد حسيين  د استمد عنواف روايتو ''أل  مشع رائعة'' من  صيدة نظمها 
العاعر الفارسي شائ  التسيمث  يف القرف الساسع ععر اؼبيبلد  سعد ز رتو ؼبدينة كاسوؿ، 
وذلك سعد رحلة حبث  اـ اا خالد حسيين عن أسيات شعر فارسية تعس عن اغبمثف 

رواية عن مدينتهم اغببيبة، فقاده حب و إىل العنواف اؼبلهم يف العمين لرحيل شخصيات ال
 .البيت  بل األخًن من القصيدة

وربكي الرواية  صة امرأتٌن من جيلٌن متعا بٌن وخلفيتٌن ـبتلفتٌن، إال أف القدر 
كت  ؽبما أف تعيعا معام ربت سق  سيت واحد وربت ظل رجل واحد، فمرخ وليلم مها 

ال  انتحرت والدهتا  -ا انتا سو  سرام. مرخ الفتاة كًن العرعيةزوجتاف لنفع الرجل 
أركمت علم المثواج وىي يف سن  -ورفض والدىا استقباؽبا يف منمثلو والعيش وست أخواهتا
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اػبامسة ععرة من شانع أحذية أرمل يكسىا س بل ٌن عامام إلجبارىا علم العيش سعيدام 
  .عن العائلة

ليلم العاسة ال  مل تكمل الععرين من عمرىا وال  راح أما المثوجة ال انية فهي 
والداىا رحية  ص  منمثؽبما، واستعهد أخواىا يف معارؾ رد السوفييت، فقبلت المثواج 
من الرجل الستيين حىت يتسىن ؽبا البحث عن حبيبها الذ  ربمل  فلتو يف أحعائها. 

ية، إال أف اآلماؿ واألحبلـ وركم العكوؾ ال  ضبلتها كل منهما ذباه األخرر يف البدا
وخيبة األمل رسطتهما يف شدا ة عميقة، فقررات العيش معام والتعاوف من أجل البقاء علم 

 . يد اغبياة والبحث عن السعادة

ومن خبلؿ أحداث الرواية ال  تؤرخ ل بل ة عقود من التاريخ األف اف، حرص 
خبصوشية العع  األف اف  خالد حسيين علم نقل القارئ إىل أجواء اؼبكاف ورسطو

وحياتو اليومية، ووازف يف سرده سٌن اغبياة اػباشة لعخصيات الرواية والوا ع اػبارجي 
الذ  يركمهم علم اؼباي كبو  درىم، ىذا ابإلرافة إىل حرص حسيين علم إرفاء 
اغبميمية علم اؼبكاف من خبلؿ وش   بيعة أف انستاف اعبميلة وشكل ال ياب ومبلمب 

الودودة، كما رست القارئ ابغبياة الععبية ألف انستاف من خبلؿ استخداـ األظباء الوجوه 
الفارسية والبعتونية ألنواع الطعاـ و قوس شرب العا  األخار مع ح  اؽبيل ساعات 

 48.العصر والك ًن من العادات والتقاليد

 سسب  اغبروب ال  عاشتها اف انستاف تراكمت ظبلؿ  قيلة فوؽ االدب االف اف
اؼبعاشر فانقطعت أخباره عن العامل اػبارجي وابت يف عمثلة شبو اتمة منذ مطلع شبانينيات 
القرف اؼباري، عندما اجتاح جيش االرباد السوفياُّ الساسن األراري االف انية عاـ 

ؼبساندة النظاـ العيوعي اغباكم سمثعامة الرئيع ابسراؾ كارماؿ حاؿ شعوره خبطر  1988
اعات االسبلمية اؼبسلحة ال  كانت تتلقم الدعم اؼباد  والعسكر  السقوط أبيد  اعبم
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من الدوؿ ال رسية ومن سعض دوؿ اػبليج العريب ويف اؼبقدمة منها اؼبملكة العرسية 
 السعودية. 

سنوات اغبرب الطويلة اؼبهلكة سكل رراوهتا وسعاعتها وتقلباهتا الدراماتيكية وما 
ان  اغبياة، مل تاؾ أ ي ة فرشة ساكبة ؼبن يهتم نتج عنها من دمار شامل عص  سكل جو 

ابلعكف ال قايف، ألتفكًن سقراءة عمل أديب أف اف جديد، خاشة سعد سيادة وىيمنة 
االحمثاب االسبلمية سكل تنوعاهتا واختبلفاهتا ال  التتعدر حدود التسميات والعناوين 

لية واال نية والطائفية، لكنها يف العكلية، وال  تعكع يف وا ع اغباؿ  بيعة انتماءاهتا القب
مقاسل ذلك ومن حيث اعبوىر، تنطلن من أررية فكرية واحدة أساسها القرآف والسنة 

 احملمدية كما تد عي وتسو ؽ يف خطاابهتا. 

من يقرأ رواي  خالد حسيين سيجد أف الكات   د شحنهما سعوا   ومعاعر 
تنداح فيها خليت من اؼبعاعر االنسانية  انسانية الذبدىا إال  يف االعماؿ العظيمة ال 

اغب ، البطولة، اػبيانة، اغبقد يف سيئة م ر ة ابحمللية وستفاشيل د يقة، وككمنا ذاكرة اؼبؤل  
السارد العخصية الرئيسة تعمل سكل استدعاءاهتا من اجل اغبفاظ علم ـبمثوف الذاكرة 

ملٌن اؼبذكورين  ائمة علم اىل يـو سعيد سيكُّ، فكانت ذبليات السرد الروائي يف الع
ماتصبو إليو ذات اؼبؤل  مفي سناء مساره السرد  رمن إ ار الذاكرة واؼبكاف والذاكرة 
والعخصيات م لما ىذا اؼبقطع من ال  مشع معر ة الذ  أيُّ علم لساف الراو  
ا. واؼبتعلن سوش  جليل ألسنتو مرخ لدار السينما ال   لكها يف اؼبدينة. وش  ؽبا السينم

لذلك ف  ا تعلم أف واجهة السينما مصنوعة من  رميد أزرؽ وسرونمث ، وىناؾ شرفات 
خاشة، وعوارض خعبية م بتة علم السق ، أسواب تفتب من اعبهتٌن تؤد  إىل شالة 
حيث إعبلوت االفبلـ اؽبندية م لفة سمثجاج شفاؼ، ويف أ ـ اال نٌن اصل االوالد علم 

  . نمثيبلتم لجات ابجملاف يف جناح الت
 د زبرج القراءة االوىل ؽبذين العملٌن علم أ ما يقعاف رمن إ ار االعماؿ 
السًنذاتية.مع أننا نتفن مع ماجاء سو د. خليل ىي اس من رأ    يف دراستو القي مة واؼبعنونة 
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سًنة جسا إسراىيم جسا الذاتية يف البئر األوىل وشارع االمًنات الزبتل  السًنة الذاتية 
عن كًنىا من االنواع االدسية يف تعددية استعماؿ الامائر يف سوشف ها نصا م حكائيا م

السرد فهي  د ترو  سامًن اؼبتكلم اؼبفرد أو أف الراو  يتوجو ابػبطاب إىل رمًن 
كما يف ىذا النموذج  .اؼبخا   اؼبفرد أو أف يتحدث عن البطل سامًن ال ائ  اؼبفرد

علم شدره، مو و ا م إىل االرض، أمسك كل من عد اء الطائرة الور ية حس اف   كاف فبددا م
من كماؿ ووايل أبحد ذراعيو، ملويتاف عند اؼبرفن حبيث أشبحت يدا حساف ملتصقتاف 
سظهره، كاف آش  يق  فو هما، كع  حذائو ال لجي يسحن ر بة حساف، أابؾ لن 

يف االخبلؽ. يػ عفل مف،  اؿ آش ، وليع ىناؾ شيء خا مء يف تعليم ضبار و ب درسا م 
41 

وتركمث الرواية ال انية حسيين علم مقتل ا نٌن من األف انيات مرخ وليلم. علم 
الركم من ولد جيل علم حدة، كل من اؼبرأة تعهد تدمًن منازؽبم وعائبلهتم يف كاسوؿ ال  

. حياهتم 2883إىل  1968sممث تها اغبروب علم مدر  بل ٌن عاما، وال  سبتد من 
سلة من األحداث اؼبكساوية، ال  ؿ واؼبنسوجة العخصية والسياسية صبعت من خبلؿ سل

مع سعاها البعض، وكع  عن كيفية األحداث التار ية األخًنة تؤ ر علم حياة األفراد، 
 42وال سيما حياة ىعة وكًن مستقرة من الفتيات األف انيات والنساء.

 

 السرية الذتية خالد حسيين - د

أف انستاف، حيث كاف والده يعمل كاسوؿ،  يف 1965يف عاـ  خالد حسيين ولد
، انتقلت عائلة حسيين إىل إيراف، حيث كاف 1978يف وزارة اػبارجية االف انية. يف عاـ 

والده يعمل يف السفارة األف انية ؼبدة  بلث سنوات،  بل أف يعود إىل أف انستاف. يف عاـ 
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انقبلب حمثب العع  ، انتقلت العائلة إىل ابريع، فرنسا، حيث ظلوا خبلؿ 1976
وال مثو السوفياُّ الحن. ا م  لبوا اللجوء  1978الد قرا ي ألف انستاف يف عاـ 

 ، ونقل إىل ساف خوسيو، كاليفورنيا.1988السياسي يف الوال ت اؼبتحدة يف عاـ 

 علم األحياء يفذى  لدراسة و  ساف خوسيو يف زبرج من اؼبدرسة ال انوية حسيين
 MD، وكس  ديفيمث كاليفورنيا يف يف جامعة كلية الط    دخلت .جامعة سانتا كبلرا

  ارس، يف حٌن 2881يف عاـ  روايتو األوىل كتاسة و اؿ انو سدأ .1993يف عاـ  لو
 فابل عن العديد من، الععر معظمهم حسيين  راءة، الط .عندما كنت  فبل أياا

 السوفييتية حلة ما  بلمر  يف الطفولة ذاكرتو .ال ريب يف األدب الاصبات الفارسية
 .كتاابتو اؼببكرة يف ىذه الذكر ت من يستعًنانو ك ًنا ما و ، مولعا واحدة ىي أف انستاف

ت ًن كل  1988لكن عق  اجتياح اعبيش الروسي لؤلراري األف انية عاـ ،
شيء وخيم اؼبوت والفقر والدمار علم اؼبدف األف انية، فتقدمت أسرة خالد حسيين 
سطل  للجوء السياسي للوال ت اؼبتحدة األمًنكية. واستقر اا اغباؿ يف سبتمس من العاـ 

حيث أكمل خالد تعليمو والتحن سكلية الط .  ذاتو يف ساف خوسيو سوالية كاليفورنيا
و واؿ سنوات االستقرار األوىل يف اؼبهجر كاف خالد يعٌن والده علم استقباؿ األف اف 

 .الفارين من ؽبي  اؼبعارؾ وترتي  أمورىم اؼبعيعية

، 2883يف عاـ ، الطائرة الور ية، وعداء روايتو االوىل سعنواف و د نعرت
يف صبيع  نسخة سيعت مليوف 18من  أك ر مع، الكت  مبيعاأك ر  دويل منذ وأشبحت
عاـ  االسم يف الفيلم الذ  امل نفع يف  ائرة ور ية عداء و د مت تكيي ، أكباء العامل
، الساسن يف العاـ .2887عاـ ، ونعرت يف رائعة مشوس أل  ، ال افكتاسو . و 2887

 43اؼبتحدة.  التاسعة لبلممالبلجئٌن  وكالة مبعوث اإلرادة جيد حسيينوكاف اظبو 
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 الفصل األول
 مقدمة

 
 خلفية البحث - أ

الرواية ىي نثر طويل يصف الشخصيات اخليالية واالحداث يف شكل قصة 
" مشرقةيشَت عنوان الراوية "ألف مشس  .متسلسلة، ولكن ديكن ان حتدث كرواية اترخيية

م(. 1677-1661كابول اليت صاغها الشاعر االيراين صائب التربيزي )اىل قصيدة  
   .العنوان يُرمز ايًضا اىل شخصية مرمي يف الرواية

انقالب، شيوعيُت، سوفيت، مثل   خالد حصل من اليت ثأوورةادل ديكننا أن نرى 
قتل، دمار، جرحى، جنس سري، طالبان، القاعدة، اضطهاد ادلرأة، االمريكيُت وزىور 

م من 3661-1971احلرية. خالد حسيٍت يصور احلياة يف افغانستان خالل الفًتة 
 1.خالل فتاتُت تتحداثن اللغة الفارسية وحتلمان حبياة افضل

يف ىذه الرواية إىل العديد من احلاداثت اجلسيمة اليت مرت هبا  خالديتعرض 
ُت، مث مرحلة طالبان أفغانستان، بدءا من الغزو السوفيييت وما تاله من تناحر اجلهادي

ادلظلمة وأعقاهبا، وال ديلك القارئ إال التعلق بوقائع حياة بطلتيها مرمي وليلى وتتبع 
معاانهتما على مدى والوة عقود يف صراعهما من أجل البقاء والبحث عن السعادة يف 
رلتمع ظامل يعيش احلرب األىلية واالنقسام، وتتعرض فيو اإلانث إىل عسف وجور يتعذر 

صفهما، ويورد الراوي مواقف مؤورة تالمس مكنون النفس البشرية، وتدفع القارئ إىل و 
االقًتاب أكثر من الشعب األفغاين صاحب التاريخ العريق، من خالل ما مر بو من زلٍن 

                                                           
 م3611ابريل نيسان سنة  7طفال، صورة اي يب،  11افغانستان: غارة جوية للناتو تقتل  1
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أتت على البلد وأىلو من خالل صراعات مذىبية وعرقية طالت الكثَتين فذىبت 
 3.إبنسانيتهم وحولتهم إىل وحوش بشرية

كو ودوافعو ء نفس سلهم الفرد العادي من علم النفس أن يتفهم ادلر في ما ان أكثر
وكيف حيقق آمالو يف حياة، وأن يصبح فردا مرموقا يف مجاعتو ورلتمعو. ان كما يف رواية 

كثَت مشكلة سيكولوجي عن نساء كشاىد مغزى يف روية " تعّلمي   ألف مشس مشرقة
ىذا اآلن وتعّلمية جّيدا اي ابنيت.. كما إبرة البوصلة تشَت إىل الشمال.. فإن إصبع الرجل 

لغة الرواية ىي شلتعة مع "الكثَت من  1جيد دائما امرأة ليتهمها.. تذكري ذلك اي مرمي"!!.
 .وصاف اجليدةاالفكار" واالحداث السريعة واال

الن قصة يف ىذه ومن ىنا، ستستخدم الباحثة النظرية حتليلية النفسية النسائية 
. ومن ىذا البحث مرجتى ينكشف عن زوجتُتالحياة لرواية لديها البناء السردي عن ا

 ادلشكلة. 
احلياة، مث األدب مع العالقات  لإلنسان مع كل تعقد ادلشكلة دباألحبث 

يف ذلك  فصلها. األدب ىو انعكاس من حيث احلياة اإلنسانية ديكن اإلنسانية ليست
الشعور واخليال، ومضاربة ردا على ذلك، ضمنا ادلواقف، والسلوكيات، واألفكار وادلعرفة و 

، العلوم ادلساعدة األدب العمق الضروري من العلوم األخرى اإلنسان نفسو. البحث عن
النشاط النفسي، أي عندما  ىو ويعطي عن العمل األديب. فقط علم النفسواحدة 

الشخصيات ادلعروضة أو ادلقدمة، ووصف  ديب الطابع والشخصيةاألوصف 
 4.يرضيو. األدب ىو عمل اخليال اليت ينظر اليها على أوسع الشخصيات

حث عن اإلنسان جبمع العلم األدب يب البد دلن يريد ان يفهم كما قد عرفنا
مبعٌت النفس و  (Psyche)يعٍت  كلمتُت يف اللغةتتكون من  السيكولوجية مسثألة حياتو، 

                                                           
 العريب مدونة الوجة اآلخرصحيفة العرب القطرية،شبكة الدولة ادلصادر :اندي الفكر  3

http://www.rofanaa.com/pages/book.php?NID=4d6e6d4fcba28&lang=ar&v=c 
3
 17خالد حسيٍت حتقيق مهما سلمان سعود، ألف مشس مشرقة، افغانستان، ص.  

4 Rene Wellek dan Austin Warren  .1996. Teori Kesusastraan. Jakarta : PT. Gramedia. Hlm 
1-11 
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(Logos) يكولوجية ىي علم النفس أو علم النفس أو علم الذي مبعٌت علم. ومعٌت الس
يبحث ظاىرة النفس من اإلنسان. إىل جانب استخدم األسلب العلم أو معارضة  

والتحليل استخدمة من حُت األخر، يعتمد علم النفس أيضا على أعمال التفسَت الرمزي 
النقدي، ذلك على الرغم من أن ىذين األسلوبُت مل يتم استحدامهما ابلقدر نفسو يف 

 5علم االجتماع.العلوم اإلجتماعية، مثل 
وبتعبَت آخَت،   Normativeوليس علما معياراّي  Positiveفعلم النفس علم وضعي 

امنا تقتسَت  النفسية ةفهو علم يعاجل احلقائق كما ىي، ال كما ينبغي أن تكون. والباحث
مهمتو على دراسة السلوك وعوامل االضلرف ووصف ماديكن االضطالع بو، وليس من 

 6مهماتو أن تقودياجلوانب ادلختلفة وغَت اخللقية وغَت اخللقية.
 حتليل أو تقدم تفسَتا على وشك أن التحليل النفسيكان امسها، و  كما يتبُت من

 للتعامل كثأساس ىذا التحليلاستخدام و  اجلسم،مع العالقة العقل و  -psyce- ىيكل
كما ىو  ."العالج ابلكالم" ادلعروف ابسم التحليل النفسي .أمراض بعينها بنوع من

بُت  بشكل وويق جدا التحليل النفسي، يرتبط من ىذه الشروط من قبل بعض موضح
 أن تشكيل حقيقة، وأيضا مع كما سنرىو  األسرية،، واحلياة اجلنسية، والعالقات اجلنسُت

ىذه  من الواضح أن .اعية االعتبار موجودة يف دائما األمور ليست من ىذه دا التعبَت
أيضا  ويظهر ىذه ادلصطلحات ذلك، ومع النسائي من الشواغل الرئيسية ىي ادلدى
 يف الفرويدي التحليل النفسي ضد الًتاث النسائي عدم الراحة اهنا أتيت من حيث

أقل من  شيء يكون رلرد، وادلؤنث ىو القاعدة يصبح ادلذكر أن يعٍت التحليل النفسي
اليت ، اضطهاد ادلرأة لتحليل أداة بعيدا عن كونو .القاعدةمن  "dikeberi" أن ذلك،

 .النظام األبوي يف ترسانة كسالح النسوي التحليل النفسي بعض اطلعت عليها
وفكرة  الالوعي، مفهوم ، وخاصةالنسائي اسم يف التحليل النفسي للحصول على أفكار

اىتمامها  وركزت فرويد ما بعد وادلؤلفُت والنفسية البيولوجية اذلوية ليس ىو اجلنس أن
                                                           

5
 Alex Sobur,8002, Psikologi Umum.  Bandung: cv pustaka setia. Hlm 91 

 11. علم النفس الًتبوي. الرايض. ص 1971. الدكتور السيد زلّمدى خَتي،  6
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ىؤالء  ينقسم .األمومة، وأيضا على الطفل يف حياة دييبأ قبل ادلراحل ادلبكرة من على
 وفرنسية، األصللو أمريكية تدفق الكائن العالقات :إىل رلموعتُت يف الغالب ادلؤلفُت

 7.النظرية النسوية
 التحليل مذىب ىو التحليل النفسي، والنقد األديب، النسائي النقد األديب

منظور  ابستخدام األدبفهم وتقييم طريقة واحدة ل ىو النقد األديب .النفسي النسائي
 رفض نشثأت من التحليل النفسي النسائي النقد األديب ظهور .التحليل النفسي نسوي

 8سيغموند فرويد  kastarsiمعقدة لنظرية النسائي
 

 أسئلة البحث - ب
، فاقتصرت الباحثة يف السؤال البحث ةخلفيكل ما سبق بياهنا يف على   قاطالإن

 :التايل
 ألف مشس مشرقة" ؟يف " الشخصيات نفسية ما .1

 
 أهداف البحث - ج

 الباحثة احلصول عليها : فاألىداف اليت تعزم
 ألف مشس مشرقة" يف " الشخصيات نفسية معرفة .1

 
 أمهية البحث - د

يرجى أن أييت من ىذا البحث العلمي بنتائج إجيابية من الّنواحى الّنظرية 
 والّتطبيقية :

                                                           
7
 Stevi Jackson dan Jackie Jones,9112. Teori-Teori Feminis Kontemporer. Bandung: 

Jalasutra. Hlm 877-872 
2
 Rosemary  PutnamTong, 8006. Feminist Thought: 

AMoreComprehensiveIntroduction. Diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia  oleh  Aquaini  

Priyatna  Prabas mara.  Bandung: Jalasutra. Hlm 916-917 
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من الناحية النظرية، يرجى من ىذا البحث العلمي أن يكون مفيدًا إلعطاء  .1
  عنالصراع النفسي يف  نفسي نسائيعلم حتليل  ادلعلومات اجلديدة عن كيفية

 حىت يكون أحسن بال رد يف ادلستقبل. ألف مشس مشرقة" خلليد حسيٍت"رواية 
 من الناحية التطبيقية، ترجى من ىذا البحث العلمي أن يكون مفيدا ِل: .3

العلمي من الفكرة و العبارة اجلديدة دلعرفة الباحثة: ترجى من ىذا البحث  ( أ
 نفسي نسائيعلم حتليل  عن

عملية و ادلعرفة و نتائج البحوث ليكون : لزايدة و آدهبالقسم اللغة العربية   ( ب
 مرجعاً و على أساس يف الدراسات ادلستقبلية.

 
 منهج البحث - ه
 نوع البحث .1

لدراسة ىي .ىذه ا (library research)البحث ادلكتىب والبحث ى النوع من
السجالت والتقارير أن ، جراء دراسة من سلتلف الكتبأسلوب مجع البياانت إب

 9.اليت يتعُت حلهالو عالقة مع ادلشكلة 
 مصادر البياانت ومجعها .3

 نوي.ادر الرئسي والثت الباحث مصادر البياانت إىل مصدرين، ادلصقسم
" Psikoanalisis dan Sastra" الكتاب  فادلصادر الرئيس يف ىذا البحث ىى

والقصة  (Melanie kleinوكتاب عن طريقة حتليل النفسي والنسائي ميالين كلُت )
 A" ، وترمجة يف اللغة العريية الكتاب مشس مشرقة" خلليد حسيٍتألف "يف رواية 

Thousand Splindid Suns"  لتحقيقBriliani M. Nugrahani.  وأما ادلصادر
اليومية ومواّد  الكرساتبعلم نفسي ونسائى وشبكة الدولية و الثنوي  ىوالكتاب 

 وغَت ذلك.

                                                           
1
 M.Nazir, Metodologi Penelitian (Jakarta: Ghalian Indonesia. 8002) 999 
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 طريقة حتليل البياانت .1
ىنا جيمع الباحث عدة إشارات من  ،يستخدم الباحث أساليب األدب

مصادر متعددة إما من اإلنًتنت أومن كتاب أو وسائل اإلعالم ادلطبوعة لدعم 
 .البحوث

البياانت اليت ينتاج سجالت ىامة تتعلق مع ىذا األسلوب ىو وسيلة جل
لذلك سوف احلصول البياانت كاملة، ادلشروعة وليس ، ادلشكلة قيد الدراسة

 16.ىذا األسلوب فقط يسًتداد البياانت موجود ابلفعل .على أساس الفكر
ىذا منهج البحث ىو  .يستخدم الباحث حتليال لبياانت النوعية الوصفية

كيفية إجراء البحوث وكذلك فيو, ولذلك البحث ىذا وتنتج بياانت ،  جانب ىام
 11.النصاليت أتيت من  وصفية يف شكل كلمات مكتوبة من ما لوحظ يف التحليل

 طوات تقنيات حتليال لبياانت فيهذه الدراسة يعٌت :اخل ومن
حتليل علم نفسي و نسائى يف  قراءة العمل وجوه من مواد البحث وىذا ىو .1

 .ألف مشس مشرقة" خلليد حسيٍت"روية 
من  وحدة يف تشكيل "ألف مشس مشرقة" ىيكل عناصر جديلة حتديد .3

 .تفويضو ، موضوع، مؤامرة، ووضع، توصيف عناصر من اليت تضم القصة،
 .استخالص النتائج .1

 
 الدراسة السابقة - و

 ى منذ القدمي، وكذالك من الباحثُتكماعرفنا أن البحث العلمي قد جر 
كثَتا من موضوع البحث يف ىذه اجلامعة، إما ىم يبحثون القصة ىم قد حبثوا  

يف القرآن، وقصة القصة القصَتة، و النثر، والشعر ابلنظرية ادلتنوعة. السيما يف 

                                                           
90

 Basrowi dan Suwandi,”Memahami Penelitian Kualitatif”(Jakarta: Rineka Cipta, 8002), 

952. 
99

 Muhammad, Metode Penelitian Bahasa (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 8099), 20. 
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الشعبة العربية وآدهبا. فقد كثَتت البحوث الىت حبثوا فيها من أي جهة. كمثل 
 .سية والنفسي والنسائيمن جهة الًتكيبية والعلم اإلجتماعية والتعلمية والسيا

يف ىذه البحث الذي حبثها الباحثة مل يكن ىذه الرواية تبحث من جهة و 
ذان يتعلقان لالسيكولوجية بنظرية مالين كلُت. ووجدت الباحثة البحثان ال

 ببحثها من انحية التحليل النفسي والنسائي يف قصة اخلاص:
يف الروية "سوبر نوفا إيديسي بتَت"  الشخصية رئيسةذو الفهمي، نفسية  .1

كلية اآلدب يف شعبة ب لدوي لستاري )درسة حتليل النفسي والنسائي(
. 3614حسن الدين ماكاسار سنة جبامعة اآلدب اللغة اإلندونسية 

ىداف من ىذا البحث يعٍت دلعرفة زلاولة الشخصية الرئيسة دلواجهة واأل
ة "سوبر نوفا إيديسي بتَت" لدوي يف الرويالشخصية رئيسة الصراع و نفسية 

 لستاري، والذي حيدث يف الروية "سوبر نوفا إيديسي بتَت" لدوي لستاري.
البناء السردي ىناك فرق بُت حبثي و حبث قبلهما الن الباحث يثحث عن 

والشخصية النساء يف "ألف مشس مشرقة" خلليد حسيٍت وكنت ليس يف 
 الصراع و استعمل عن حتليل نفسي.

حتليل ونقد رواية "ألف مشس ساطعة" حول افغانستان ، سليم ايهاب .3
 16. عن األخبار دنيا الوطن، يف اتريخ النشرابلعربية واالصلليزية والسويدية

واألىداف من ىذا البحث يعٍت دلعرفة خالصة الرواية و . 3611يوين 
-1661) التربيزي صائب االيراين و الشاعرخللد حسيٍت الرواية  بُتمقرنة 

 كابول قصيدة اىل" ساطعة مشس ألف" الراوية عنوان ألن يشَت (.م1677
 شخصية اىل ايًضا يُرمز التربيزي. العنوان صائب االيراين الشاعر صاغها اليت
قصة  ملخص على أكثر يتعكز ايهاب سليممن ىنا حتليل  .الرواية يف مرمي
 .موجز أو
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 الفصل الثالث
 حتليل البحث

 

 حتليل النفسي النسائي يف رواية " ألف مشس مشرقة" خلليد حسيين - أ

 مرمييلى و  الشخصيات الرئيسية اثنُت من شهدت ألف مشس مشرقة، ويف رواية
 علىجيربمها  ذبربة .كبل سيكولوجية اليت تؤثر على يف حياتو الصراع الداخلي العديد من
 .اليت تواجهها كلهما اليت جيب أف احلياة الصعبة النامجة عن شرط .امرأة ابلغة يتطور إىل

طفلُت، يف تلك ادلنطقة ادلنعزلة بٍت جليل واثناف من و  ا، جليليف كولب أمها تعيش مع مرمي
أبنائو ومها مزىد وزلسُت بناء صغَتا حيث ستعيش مرمي اخلمسة عشر عاما من عمرىا، 

كاف ىناؾ سريرا  اآلجر اجملفف أبشعة الشمس، وغطوه ابلطُت والقش.بنوه من 
متحركاف، وطاولة خشبية، وكرسياف قاببلف للطي، انفذة، ورفوؼ ثبتت على احلائط 

 حيث تضع انان أواين الطبخ ادلصنوعة من الصلصل.

ومن خبلؿ أحداث الرواية اليت تؤرخ لثبلثة عقود من التاريخ األفغاين، حرص 
يٍت على نقل القارئ إىل أجواء ادلكاف وربطو خبصوصية الشعب األفغاين خالد حس

وحياتو اليومية، ووازف يف سرده بُت احلياة اخلاصة لشخصيات الرواية والواقع اخلارجي 
الذي يرغمهم على ادلضي ضلو قدرىم، ىذا ابإلضافة إىل حرص حسيٍت على إضفاء 

انستاف اجلميلة وشكل الثياب ومبلمح احلميمية على ادلكاف من خبلؿ وصف طبيعة أفغ
الوجوه الودودة، كما ربط القارئ ابحلياة الشعبية ألفغانستاف من خبلؿ استخداـ األمساء 
الفارسية والبشتونية ألنواع الطعاـ وطقوس شرب الشاي األخضر مع حب اذليل ساعات 

 .العصر والكثَت من العادات والتقاليد
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من قبل  ادلعٌت الضمٍتللحصوؿ على  (غريزة) إىل يتطلب رؤية ىذه الرواية قراءة
ىناؾ  ىذه الرواية يف والشخصية الرئيسية عليها أخاديد وثبلثة اثنُت ألنو يف ادلؤلف

يف  وتزوج مع عائلتو احلياة ماراي عن فقط حيكي اجلزء األوؿ يف .وليلى مارايف نوعاف من
 الشخصية الرئيسية عن فقط حيكي الثاين رجل يدعى رشيد. ويف اجلزء إىل وقت الحق

 وليلى مرمي كبل حياة يروي الثالث يف اجلزء مع طريق. قط حبها وكذلك مع عائلتو ليلى
أصبحت يف هناية سواء عن طريق رشيد، و  تعدد الزوجات بسبب أعداء يف البدايةأصبح و 

 ذباىهما. قاسية لرشيد موقف األصدقاء ادلقربُتادلطاؼ 

وديكن االطبلع  ألف مشس رائعة رواية أعبله يف هااليت مت وصف االستعراضات من
 :منها، وليلى مرمي على أرقاـ التحليل النفسي أشكاؿ عدة أنواع من على

 

 أنواع النفسي مرمي يف طريقة التحليل النفسي النسائي عن ميالين كلني - أ

القص  يف بسبب الطريقة القراء دبشاعر يثَت اليت ديكن أف قصة يقدـ ىذا العمل من بداية
 نفي وشعور احلرامي يف سيجد القارئ اجلزء األوؿ مثل .واضح دا جدا حسيٍت ادلتتالية

 ىنا تكمن .القارئ مشاعر أاثر من الصراع الذي ابلصدمات مليئة البلحقة والقصص
 :مرمي إىل احلرمي انان ادلطروحة والدتو اسم استدعاء على سبيل ادلثاؿ .ىذا العمل دقة من

 خرقاء صغَتة، ىذا جزائي عن كل شيئ ربملتو. ابنة حراـ خرقاء صغَتة ابلوراثة.""إنك ابنة حراـ 
(ٔٗ) 

 .الطفلنفسية ل أما صاحلة ليست الواردة ىنا الًتبية األخبلقية مجيعا كيف نظر يف
 صامتا احلرمي احلقيقي للكلمة ما معٌت أكن أعرؼ الوقت مل الذي كاف يف ذلك مرمي
 جيب أف يكوف ىنا لؤلـ وينبغي أف يكوف .األـ تعطى إىانة تفادي، وال ديكن فقط

 ديكن أف تلحق الضررطفلها ل انان الذين ال، ولكن لرؤية العامل ألطفاذلم اجلسر الرئيسي
 بسبب للعمل الطفل غريزة حيث اخلياؿ نظرية رؤية ميبلين .اخلاصة هبم نفسية فعبل
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 .تؤثر عليو احلواجز اليت بسبب للطفل اخلياؿ تدمر ديكن أف احمليطة هبا،تفاعل و  استجابة
 اليت مت احلصوؿ عليها اخلياؿ اخلياؿ سوؼ ىناؾ ولكن تعمل بشكل جيد قد تكوف

 إىل األطفاؿ الصغار قربو من ربتاج إىل مل ىو السبب يف أهنا ىذا .ماضيو إىل دييل الطفل
 .ادلسلك الصحيح مع الطفل منو من أجل ادلساعدة على .الكبار

 والدتو ونظرا لنفوذ األفكار اليت تظهر غَتىا معلوماتأي  وكما يف
"تعّلمي ىذا اآلف وتعّلمية جّيدا اي ابنيت.. كما إبرة البوصلة تشَت إىل الشماؿ.. فإف إصبع الرجل جيد  

 (ٚٔ)دائما امرأة ليتهمها.. تذكري ذلك اي مرمي"!!.

 تستخدـ اليتاألـ  تشكيل التأثَت على نوعا من أف ىناؾ ديكن القوؿ، وىكذا
 امرأة اليت سبلكها تبادؿ ادلشاعر تريد انان تلك الكلمات تلفظ عندما .طفلها للتأثَت على

التحليل  .ذوي اخلربة الضغوط اليت حوؿ مباشرة قاؿ ىذه الرسالة، وكأف امرأة أخرى إىل
 طبيعة أتخذ ألنو ىنا ثبلث سنوات حىت سن األطفاؿ يف ذبارب احلياة يرى النفسي
 .مستقبلو تؤثر على ادلستقبل ديكن أف، ويف ماضيو أحداث تسجيل عملغريزة واعية و 

اخلطاب األوؿ  .يف ىذه النصيحة تكرار رواية انان من قبل ادلؤلف تكرر مرتُت
ماري، يف ذلك الوقت ال يزاؿ ال يعرؼ ما تعنيو الظلم قليبل  .ابلنظر مباشرة إىل مرمي

كولبا. ىناؾ كانوا ىبط من تسوية إال    والدتو يفألنو ىو احلرامي الذي يعيش مع  .المرأة
وجاء كل أب جليل األسبوع للوفاء هبا،  .إذا واحد أو اثنُت من الناس الذين جاءوا لرؤية

على مقربة من دفع األب لزراعة كمية مرمي يف حب  .ويبدو أف ذبعل نفسك الراحة مرمي
مات، وأنو ينطبق على النصيحة فإف الفرز الثاين مرمي ذكرايت ىذه الكل .أحد الوالدين

مرمي عاش حياة صعبة عندما تزوج، وخصوصا  .والدهتا عن قسوة رجل أفغانستاف قاسية
بعد مرمي قتل رشيد. علم النفس مرمي شهدت منزعجة بعض الشيء أفكاره مؤلت ذلا 

ما أكثر عندما القاضي الذي  .القمع ادلاضي من زوجها يدور ابستمرار يف مرمي الذاكرة
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تذكرت مرمي أف الرجاؿ ربية  .تتلق واالستماع إىل الدفاع عن احلقيقة ضدىا ومرمي عليو مل
 مرمي معلقة فقط رسـو يعرج واالستسبلـ والعقوابت سيصيب لو. .ال يستطيع أف حيارب

 غَت مباشر الطفل أف ميبلين كما عرضها مقدـ نظرية يستخدـ الكاتب ىنا
 ألف .والبلوغ يف مرحلة ادلراىقة ومؤثرة مستقبل حيصل لو كل ما كاف سوؼ يسجل

 ٖ٘ٙو  ٚٔالصفحة  مرتُت يف اجلملة تكرار

 ىذه احلقيقة عذاب عن مرمي إىل التأثَتات أيضا انان يعطي وابإلضافة إىل ذلك
 تنشيطنظرا ل .أي شيء الذين ال يعرفوف على االطفاؿ الصغار أف يقاؿ ال ينبغي

 والفرز لتتم تصفيتو حساسة للغاية أقرب من األخبار احلصوؿ على يف األطفاؿ الصغار
 علم النفس شكل سيؤثر على تسليم ألف واحدا من .الكلمة بشكل صحيح نطق

 .التعليم حوؿ انانرمي تعطى دل أتثَت مثل .ابنو األـ جدا على أتثَت ىاـ حىت ىنا .الطفل
ذاقمة يف تلك ادلدارس. ىناؾ شيئ "ما ادلعٌت من تعليم فتاة مثلك؟ إنو كتلميع منفضة. مل تتعلمي شيئا 

واحد فقط، فقط مهارة وحيدة ال مرأة مثلك ومثلي ضلتاجها يف احلياة، ولن يعلمونك إايىا ابدلدرسة. 
 (ٖٓ) انظري إيل"

يشعروف  أيضا مرمي، وتريد والبؤس الصراع الداخلي من ابلكامل ادلاضي انان
 .للتأثَتات اخلارجية ماري ال تتعرض إىلأبنائهم  ترغب يف إرساؿ ال انان مل .بنفس الطريقة

 .أي زائر اندرا كلبا يف إقامتو ألنو خبلؿ .بشدة االجتماعية حدود ذلا يف انان انان

الفطرة  اليت تقـو هبا الدوافع أف البشر لديهم ادلذكورة أعبله من الناحية النظرية
، مرمي ادلدرسة تشجيع مثل .ككائن يسمى جيدة الدافع أف يكوف يف اإلنسافالغريزة و 

 التأثَتات السيئة تعطي انان ولكن .اآلخرين نفس تريدغريزة و  غريزتو يستخدـوقاؿ انو 
 حياة ابنو يريد انان .الذات يف التعرؼ على الطفل سيكولوجية جدا من ادلزعج .عليو

 ال التفسَتات اليت دائما يعطي وانان .اآلخرين وليس على على أنفسهم ينبغي أف تعكس
 ادلدرسة. مرمي
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" إنو قدران يف احلياة اي مرمي، جيب على نساء مثلنا التحلى ابلصرب. ىذا كل مالدينا. ىل تفهمُت؟ 
 ابإلضافة إىل اهنم سوؼ يهزؤوف منك ويلقبونك ابنة حراـ. ويقولوف عنك أشياء وىيبة. لن أحتمل ىذا"

 إىل حلراميا خطر أف كلمة مرمي سيكوف مفهوما .إىل ادلدرسة نفر مرمي ربية انان
 أف يكوف ىناؾ أيمصدرا للمعاانة و  مرمي ىي أف مرمي انان أتثَت وقاؿ .ىزيلو  السخرية

 موقف يف فتاة صغَتة عقلية يشكل وىذا .ادلدرسة إف مرمي هنج وتلقى أحد يريد أف
 تسمية ماري ابستمرار يدعو انان، احلرمي الكلمات تكرار ومرة أخرى يف .لآلخرين
 .صغَت احلرامي

يكوف ىناؾ حديث آخر عن ادلدرسة. إنك كل ما لدي، لن أخسرؾ ألجلهم.. انطري إىل .. "لن 
 المزيد من احلديث عن ادلدرسة"

 كلمات " مرمي يف مدرسة عندما أتثَت اآلخرين انان وخيشى مرة واحدة رأيت
 قدـ ادلدرسة اليت يف احلياة عن بعيدا أتخذ مرميادلدرسة و  وقاؿ انو يشعرأخسرؾ ألجلهم" 

 .صغَتة كلبا من البقاء يف بدالاجلماؿ الصفاء و 

شرح ىيكل الشخصية األساسية أف شلارسة رعاية األطفاؿ أف يثَت كوكبة من 
شخصية مزاجو، وابلتايل احلاجة إىل الدعم الدعم الذي يعطى من قبل األـ يف وجهها. 

شكيل النضج يف وال حىت اخلياؿ القاتل من صنع اخلياؿ للطفل. ألهنا ديكن أف تؤثر يف ت
وقت الحق. أـ أف تنفق ادلزيد من الوقت يف منو الطفل ال يضيع الوقت للعمل قد يضر 
صورة طفل. ألف ىذا سيضر ذلا شكل النفسي عند البلوغ. الروائي خلق ابستمرار اجلمل 
اليت ذبعل قلوب القراء ابلصدمة على ضلو متزايد يف ادلعاانة يف مرمي الطبيعية، وينظر عن 

 .متواصل يف العرض ادلقدـ من قبل ادلؤلفضغط 
" من بُت كل البنات دلاذا أعطاين الرب فتاة جاحدة مثلك؟ ربملت كل شيئ ألجلك؟ ربملت كل 

 شيئ ألجلك! كيف ذبرؤين؟! كيف ذبرؤين وتتخلُت عٍت هبذه الطريقة، إنك ابنة حراـ سلادعة"

 الذىاب مع رغبتو يف، فهو يرى أف احلرامي مرمي وىي ادلكادلات إىل انان تكرار
 خيانة.كبَتة و  وصمة عار ىو والده
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" ايلك من قتاة غبية! تظنُت أنك ىامة ابلنسبة لو، ومرغوب بك يف بيتو؟ تظنُت أنك ابنة لو؟ وأنو سيأ 
خذؾ إىل منزلو؟ دعيٍت أخربؾ شيا. قلب الرجل مثَت لؤلسى، انو مثَت لؤلسي ايمرمي، إنو ليس كرحم 

إنو الينزؼ الدـ، لن يتوسع ليصنع لك منزال. إنٍت الوحدة اليت رببك. إنٍت كل مالديك يف ىذا األـ. 
 العامل ايمرمي، وعندما أذىب لن يبقى لك أحد. لن يبقى لك احد. إنك الشيئ"!!

، ولكن كما كرجل نفسو إلقاء اللـو على التعبَت ليس ىذا النوع من جيعل ادلؤلف
قاعدة  مرمي وقاؿ انو جيعل .مرمي إىل ذباوز عانت ما  يريدال أف األـ مكرب إىل ضمنية
، ولكن الطريقة ىنا تلعب دورا ىاما األـ .حلماية الطفلتقارب رمزا لل يتم فمن .التمثاؿ
 .مرمي عبئا على ىنا لتكوف األـ اليت قدمها احلب

 .مع نساء أخرايت يرثي ذلا تكريس أـ إىل التقرب سبيل إىل البحوثطفل ووفقا ل
، على مرمي شهدت وكذلك .الفتيات أف أيسر ذلذه ادلشكلة ىو اآلابء من القرب ولكن

 يف دائمايعتقد و  اجلليل زلت اعتقد مرمي والده الكراىية انر زراعة رباوؿ انانالرغم من 
 مرمي من كلمات اجلليل

احلبوب ذبعلها  إهنا تعرؼ أف اجلاف كذبة وأف جليل أخربىا أبف ما تعاين منو انان مرضالو اسم، وأف
أفضل. حيب عليها أف تسأؿ انان دلاذا رفضت أف ترى أطباء جليل، رغم أنو أصر عليها، دلاذا مل أتخد 
احلبوب اليت أحضرىا ألجلها. إذا كاف ابستطاعتها أنتكوف لبقة، فيجب أف تقوؿ لناان اهنا قد تعبت من  

انان للحقائق عن حياهتما، وكوف مرمي  كوهنا أداة، واتبعة..أف تستغل ويكذب عليها. سئمت من ربريف
 إحدى شكاويها ضد العامل.

 الوراثي علم النفس شكل ألف، دورا ىاما يصبح األب قربو من فإنو يدؿ على أف
دائما و  مرمي كل يـو مع انان حىت مرئية .للجنس اآلخر أنفسهم أقرب ستكوف ادلرأة

 اجلليل االستماع إىل يفضلوف مرمي الرجاؿ ولكناألفكار حوؿ العقل و  سيئة يعطي
 مرة واحدا. مرة واحدة أو الشهر األسبوع مرة واحدة يف ال أييت إال الذي الكبلـ

من  لفعل أي شيء ايئسة ستكوف النساء من النساء، علم النفس ويف تركيب
 مرمي دعوة جليل وعد مرمي موضوع عيد ميبلد احلايل ىنا، كما .الغرض يستوىف أجل

 ذىب مرميقلب و  .مرمي ال تفي جليل قد حاف يف ادلدينة منزلو جبوار جلست ولكن
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 بسبب حياهتا ادلتهور انان قرر، وابدلثل .ادلعرفة انان دوف إىل ادلدينة اجلليل لتلبية متهور
 يدىا. من مرمي اغتناـ جليلاليت و ، مل يعد على ظهرىا خوفها

اليت مل ربصلي عليها أبدا. وأنك الترغبُت أف "أنت خائف اي انان، أنت خائفة من أنٍت قد أجد السعادة 
 أكوف سعيدة والتريدين حياة جّيدة يل. أنت ذات القلب ادلثَت للشفقة".

التعبَت  انان .الكشف عنهارمي دل انان ادلودة شكل كيف ديكن أف نستنتج ىذا من
 أي اتصاؿ تعٍت لغة كشفت عنو، والذي  غَت اللفظي من خبلؿ التواصل ادلودة عن

 ولكن لغة مباشرة مع مرمي حبو نطق التنفس انان .اللغة نطق مع بصراحة ربدثت اللفظي
 مع خيتلط ألنو حبو مباشرة ال يعرب انان ىنا كما من قبل ادلؤلف اللغة ادلستخدمة ترتيب
 اليت سبلكها العواطف تثَت غَت عادية ىذا .أبهنا غَت شرعية مرمي يدعو انان السخرية النطق
تظهر مباشرة إىل انان  يف الكبد قاذلا تصرحيات ىو مبُت أعبله مرمي يتم تسليمال  .مرمي

 والعواطف مرمي تظهر انان.

السندات ربديد و  على إطبلؽ سراح الذين ليسوا قادرين النساء صلد كثَتا ما
 كاف حياوؿ أـ ىذا اخلصوص، يف. ابنو مع تكرار التجربةبعد ذلك و ، مع والدهتا نفسية
 حبجة .أطفاذلم للسيطرة على مستًتة نية مع، مبالغ فيو ادلودة مع ابنتو حلماية دائما

 يفلت مل أبف ابنو طالب حياتو ذبارب لئلببلغ عن أي ابنتها إجبار دائما، نعم "ادلودة"
 .كل أمورىم أف تعتٍت األـ حاولت .منو

 أنشطتها مجيع جيب السيطرة على .زلدودة للغاية دائما اخلطوة ستكوف كل بنت
 احلياة اليت ىي منطًتؾ ل ليست على استعداد األـ وابختصار، فإف .والسيطرة عليها

على  وقاؿ انو ليس .بناهتمالسيطرة على و  تستمر يف اذليمنةسوؼ و ، للغاية استبدادية
الوضع  متطلبات أف تكيف نفسها مع وأنو ال يريد النضج، ابنة للتكيف مع استعداد
 .اجلديد
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أـ الذي يريد ذلك، بغض النظر عن مكاف ويف أي وقت، وقاؿ انو ديكن أف 
تسيطر والسيطرة على أبنائهم.اذا كاف يشعر عاجزة عن السيطرة واذليمنة ابنو مرة أخرى، 
على سبيل ادلثاؿ ألف الدورة من قبل ابنتو بعيدا، مث أصبح لؤلـ مث زلزف للغاية. وكاف أف 

الكتئاب ومصَت بلده من الفقراء. فإنو ليس من تصبح غاية األسف التشاـؤ وا
 .ادلستغرب، أف األـ اليت ىي دائما حريصة ابلغت وستبث منط القلق لدى األطفاؿ

ارتباطا  ضيق تربط نفسها تريد أف بشكل عاـ نفسيا انضجة من غَت األمهات
 سبديد حاوؿ .ذلالزـو  ابنو زلاولة حلماية :غَت ادللموسة غالبا ما تكوف الروابط .ابنها وثيقا

، لذلك الكبار ابنو عندما أصبح ابخلوؼ انو شعر .ضده االعتماد التبعية أو لو وصيانة
 اليت األذى كاف يشعر واألـ صدمة االنفصاؿ، ىناؾ لذلك .رعايتها بغض النظر عن

 شلا جيعلها :لو حبل العبلقات مع للحفاظ على أصلع وسيلة .ابنو يرحل مع كاف عليو أف
 .والدتو دائما علىتعتمد و  حوؿ ذلم وال قوة، صبيانية مبنية

 من مع منوذج واحد أطفاذلم والسيطرة على اذليمنة الذي حيب أمي ىذا النوع من
 .والدتو على يعتمد جدا حىت يتسٌت للطفل، العدواف

 أف العواطف مرمي ليس فقط .العاطفة لدراسة احلياة األسرية أوؿ مدرسة
 التعبَت عن وكذلك .ىو نفسو تقريبا بطريقة مشاعره انان وأعرب أيضا عن .تتكشف
 .األيسر مرمي مع عواطفو أيضا انان وأعربت .جليل الذىاب إىل مكاف مرمي ادلشاعر

، والشعور ابلذنب مرمي انان سوؼ تظهر الذكرايت تتكرر اخلياؿ األشكاؿ
 عبارة ابستمرار تذكر مرمي عقل يف .انان عندما غادر علم النفس منزعجة مرمي .احلاضر

 .انان
سأموت إف تركتٍت سأموت". وكل ما استطاعت فعلو ىو البكاء وأف تًتؾ دموعها تسقط على يدي 

 (ٓ٘) ادلبل فايز هللا النحيلة.

لبعضها  عواطفو التعبَت عن كبل كيف أف ينظر فإنو ديكن أعبله االقتباس من
 أف الطفل والشخصيات اخلياؿ مرحلة يف األـ يستخدـ الكاتب ىذه ادلرحلة يف .البعض
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 األرقاـ ادلملوكة ضحالة، وابدلثل .اليت تواجهها الظروؼ من ديكن اذلروب اخلياؿ البشري
كسر ايئسة ل حيصل، لذلك فهو ادلستقبل دوف التفكَت يف اليـو وىو يعيش العاطفية انان

 حياهتن.

 ابالنزعاج فسيةالن .مرمي اليت يعانيها العواطف تفجَت سباما يبدو يف ىذا احلادث
 كلمات هللا اذلدوء يف ديكن أف ذبد انو مل يعد

 جلس جبانبها وأمسك وجهها بُت يديو.

تَػَباَرَؾ "استمري ابلبكاء مرمي جو، استمري..ال خجل يف ذلك. ولكن تذكري ايابنيت ماذا يقوؿ القرآف" 
ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمبًل ۚ َوُىَو الَِّذي بَِيِدِه اُْمْلُك َوُىَو َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر،  الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياَة لِيَػبػْ

 اْلَعزِيُز اْلَغُفوُر"

 القرآف يقوؿ احلقيقة ايلبنيت " خلف كل امتحاف وكل أمل نلقاه، فإف هلل جكمة يف ذلك"

 .ولكن مرمي مل ذبد ادلواساة يف كبلـ هللا..ليس ذلك اليوف، ليس حينها

 مصَت مرمي .الرئيسي ادلخزف النفسية اليت حلقت شكل الكتاب يصف ىنا كيف يتضح
، أوال مستقبلو انو وضع اخلياؿ ىنا أييت .ماضيو ذكرى يف دخل .تواجهها ال ربصل عليو

 ال أحد يستطيع .احلرامي قاؿ كما مرمي، وندعو غاضب يف كثَت من األحياف انان عندما
 .إال نفسو مرمي اليت دير هبا العواطف شكل السيطرة على

ليس   ولكن .مرمي شخصية القلب عزاء الرئيسي ىذه ادلرة ظهرت يف القصة األب
 أكثر تعقيدا احلياة اليت تواجهها يف مرمي حىت، معو حياة رائعة سيكوف ادلتوقع مرمي كما

 .يف ادلقتطف يعكس ما ىو متوقع مرمي .والدتو بعد وفاة ومعقدة
الوقت، اعتدات أف أصلي لتعيش مئة عاـ، مل أكن أعرؼ، مل اكن أعرؼ أنك كنت " فكرت بك كل 

 (ٙٙ)زبجل يب"

ولكن  .من أب اليت ستمنح احملبة أحضاف يفتقد الطفل الذي صورة شهدان كيف
 انان من احلقيقة أدرؾ .النفس مرمي اجلليل يف ال ديكن العثور عليو كل منهم يف الواقع
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 .تتكشف احلياة مرمي يف وقت مبكر اخلياؿ .احلياة اجلليل يفعار مصدرا لل أنو كاف أعطاه
 .تثبت انان كلماهتا ربصل عليو من مل ما .الكائن أصبح منذ مرمي ذكرايت ىنا

عندما تصبح النساء  .مرمي ال ديكن أف تقبل ىذا، عن الزواج الذي ال ادلرجوة
اهنم  .ة ال تقـو على احلبادلتزوجات بسبب الزواج ادلرتب من قبل والديو زفافهما عاد

ونقلت  .ونتيجة لذلك، تضررت النساء .يشعروف أبهنم رلربوف على قبوؿ خيار للوالدين
نيتشو أعلنت دو بوفوار أف احلب ابلنسبة للمرأة ليس فقط التزاما ولكن أيضا اجلسد 

على العكس من ذلك، إذا الرجاؿ حيبوف  .والروح كلو االستسبلـ دوف قيد أو شرط
أهنا مل تتوقف  .ء، اهنم يريدوف فقط احلب وليس ىناؾ عبلقة متبادلة بُت البلدينالنسا

حىت يتسٌت للمرأة تتغَت دائما  .أبدا عن البحث عن احلب وادلودة من الرجاؿ أو زوجها
(. يوضح فايرستوف أف احلب ىو جوىر ٕٙ٘: ٜٜٛٔمظهرىا أف يكوف زلبواب الرجاؿ )

عن احلب ىو القوة الثقافية من الرجاؿ للسيطرة على كما أعرب  .القهر اجلنسي للمرأة
يف بعض األحياف كاف على استعداد  .احلب ابلنسبة للمرأة ىو كل شيء .النساء

للتضحية من أجل أحبائهم، يف حُت انو مل يفهم إذا كاف احلب ىو ما جيعل ادلعاانة 
(ٜٜٔٚ :ٕٔٔ.)  

شلاثلة اللوصف أعبله ديكن القوؿ، أف الصعوابت النفسية ادلرتبطة اجلماع 
واحلمل، شلا يؤدي عادة يف عدـ قدرة ادلرأة لتصبح حامبل أو أف تصبح أما. ىذا مث حيفز 
مرمي يف ظروؼ صعبة. كما روى جزءا من الرواية وقت مثوؿ للصراع يف زفافها. األسباب 

حياف تزعج مرمي العمليات الفسيولوجية يف كوهنا أما. فشل النفسية مث يتم يف كثَت من األ
إىل احلماـ العامة، مرمي ال تعرؼ الفشل أف  رشيدمرمي أف تصبح أما عندما دعت زوجها 

تكوف األـ أتيت مع أي فكر. النفسية عن األمومة الظهور وتعطيل نظاـ العمل يف التفكَت 
 النظاـ مرمي النفسي.يف أف النتيجة ىي تدخل القادمة ومثَت للقلق 

عندما تفكر مرمي هبذا اجلنُت، يكرب قلبها....يكرب، وزبتفي كل اخلشارة، احلزف، كل الوحدة والغياب من 
 (ٓٓٔ) حياهتا. من اجل ذلك قدر هللا ذلا أف تكوف ىنا عرب كل تلك ادلدف. أدركت ذلك اآلف.
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يف حد  اخلياؿ من خاص خلق عامل مرمي الظروؼ اليت أدت إىل ضد إنعداـ القوة
 عدـ القدرة على ىي اليـو مرمي اليت يعاين منها االضطراابت النفسية أشكاؿ .ذاتو

ألقى  حىتزليطو و  نفسو إلقاء اللـو على اال عندما يبدأ اخلاصة مشاعره السيطرة على
 وقد .اليت واجهها االضلرافات من من أجل اذلروب زبيل انو .عليو يعُت هللا الذي ابللـو
 .نفسو مرة ديكن أف جيد ولكن ببطء الوعي شكل من خسر

َوّلِلَِِّ اْلَمْشرُِؽ َواْلَمْغِرُب ۚ فَأَيْػَنَما تُػَولُّوا فَػَثمَّ َوْجُو تذكرت مقطع من القرآف كاف ادلبلفايزهللا قد علمها إايه: " 
َ َواِسٌع َعِليٌم" مث ركعت على سجادة صبلهتا وصلت وعندما انتهت فتجت يديها أماـ وحهها  اّلِلَِّ ۚ ِإفَّ اّلِلَّ

 وسألت هللا أف ال يبعد ىذا احلظ اجليد عنها.

نفسها من  علم النفس استكشاؼ حاوؿ .إذلو بتذكر ضعف ضغط العواطف إاثرة مرمي
 .مرمي قوؿ يتذكر اخلياؿمرمي و  .الروحية ادلراحل يف بلده اخلاصة دخوذلا خبلؿ

 نتحمل بصمت كل الذي يقع على كاىلنا.إنو تذكرابنساء اللوايت يعانُت مثلنا، كيف 

تعتمد اعتمادا  اإلجهاض اإلجهاض النساء على كاف رد فعل ىنا مل يكن حىت
ربمل  وىي أف اجلنُت، ديكن إنكار مث فإنو ال .اخلاصة الدستور لو نفسية كبَتا على

 الروحية اذليئات من حياتو جزء ينظر إليها على أهنا وحدة مكافحة اإلرىاب رضيعا
يف  "الطفيليات الداخلية" مادة حوؿ فقط ليست اجلنُت أو وفاة موت وابلتايل .نفسها

 ألف ىذا ىو .اجلنُت اليت ربتوي على اإلانث األان مع قلقة للغايةحد ذاتو، ولكن أيضا 
 .يف ذىنو دائما يكشف مصَت لن تقبل .الطفل ظهر عن مرمي التمٍت

أثناء  سبوت أو، يف الرحم الذين ديوتوف يلدف أطفاال الشاابت اللوايت األمهات
 األمل ردود الفعل ال تظهر أهنا يظهر، والدة الطفل بعد وقت قصَت من تويف أو، الوالدة

بعد وقت  مرة أخرى احلصوؿ على احلوامل، والرغبة يف من ىذا النوع يف حالة .ال يصدؽ
 حىت، طفلها فقداف شعور دللء الطبيعة، جداعاجل و كبَتة جدا، الطفل، و  وفاة قصَت من

 .إصلاب طفلاحلمل و األمل أثناء و  الكثَت من ادلعاانة تدرؾ إذا كانت األـ
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ما زاؿ األمل يفاجئ مرمي. أمل كاف حيركو تفكَتىا ابلسرير غَت ادلنتهى يف الورشة أو دبعطفة الشمواه يف 
ع أف تسمع أصوات جوعو، خزنة رشيد. لقد أتى اجلنُت إىل احلياة إذا ومل تستطيع أف تسمعو، ومل تستطي

غرغرتو وثرثرتو. أحسنت بو يتشمم ثدييها. غمرىا احلزف وكتسحها، وقذؼ هبا رأسا على عقب. كانت 
 (ٖٓٔ) مرمي مندىشة من أهنا قد تضيع يف ىذه احلالة الىت مل تشهد ذلا مثيبل.

 تبدأ والنفسية الفسيولوجية العبلقات ويرجع ذلك إىل يف النمو مرمي األـ قلب بدأ
 نتيجة ذلذا جاءت كما .البويضة ادلخصبة بداية من، وىذا وأمو بُت الطفل متشابكة
، فإف وعبلوة على ذلك .الطفل قبل والدة طويلة األمومة غرائز اجلسدي االشتباؾ

 مل الطفل نسل، وخصوصا خبلؿ لفًتة طويلة تستمر بُت األـ والطفل الروابط ادلتينة
 ابستمرار تطارد سوؼ مرمي طفل ظبلؿ السبب يف ىوىذا التكيف، و  ضبط اخلريطة

 .سباما يشعر مل وجودىا على الرغم من

 األوىل الدولة أكثر من الوراء اآلف العاطفة مرمي وكشفت
يف أايـ أخرى، كانت مرمي زلاصرة ابلغضب. لقد كانت غلطة رشيد بسبب احتفالو األمحق. بسبب 

للطفل وكأنو موجود. وأخذه إلرادة هللا على أهنا منحة. غلطتو، إديانو األكيد أبهنا ربمل صبيا. تسميتو 
ألنو جعلها تذىب إىل احلماـ، شيئ ما ىناؾ، البخار، ادلياه القذرة، الصابوف، شيئ ما ىناؾ كاف 
السبب يف ذلك. اللتست غلطة رشيد. ىي من جيب أف تبلـ. أصبحت قاسية مع نفسها ألهنا كانت 

ألكلها وجبات كثَتة البهارات، لعدـ أكلها ما يكفي من الفواكو، وشرهبا تناـ على اجلانيب اخلاطئ، 
 الكثَت من الشاي.

إهنا غلطة هللا دبعاقبتها كما فعل. لعدـ منحيو إايىا ما منحو للكثَت من النساء األخرايت. سقوط 
، لكنو أخده جنينها أمامها. بعد أف وعدىا ابألمنيات، يعلم هللا أبنو كاف سيمنحها السعادة الكبَتى

 (ٗٓٔ.)بعيدا

تؤثر  اليت الضغوط االجتماعية وبعض االجتماعية الكثَتة احلاالت مرمي يف حياة
 ولكنو مل يعط، ىذه الضغوط أف ربل ديكن واقعيا حىت لو كاف .اإلصلاب على وظيفة

أنو على  وىذا يعٍت .سباما انجحة ليس ابلضرورة أو، الداخلي يرضي احلل ليس ابلضرورة
ال ديكن  العاطفية اليت من العوامل، ولكن الكثَت قادرة على حل واقعيا كاف منالرغم 
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 أو التكيف وابلتايل .واعية يبعث على القلق وعدـ، إىل الداخل الضغط، ال يزاؿ حلها
 اخلطَت التدخلغالبا ما حيتوي على و ، سبثل حبل وسطا الطبيعة واقع التكيف مع

انتهاكا و  التضحية، مشاعر من :يف شكل يتجلى مث كل ىذا .االضطراب العاطفي
 .لكرامة

 ىنا الزوج .يف حد ذاتو اليت تعقد يف األسئلة نفسو أيخذ ماري ىو السبب ىذا
السلطة مرة  الستعادة لو عاطفيةزوجة احلالة النفسية لل يف دورا ىاما جيب أف تلعب

 ماريجعل و ، مرميرشيد اىل   أكثر صعوبة ولكن حىت .إىل وضعها الطبيعي أخرى
 .تراجع

مل يكن من السهل أف تتحمل الطريقة اليت تتكلم هبا معها، احتقاره ذلا، إىاانتو وسخريتو منها. أف دير 
جبانبها كأهنا ال شيئ أوكأهنا قطة يف ادلنزؿ. لكن بعد أربع سنوات من الزواج، رأت مرمي بوضوح كم 

ئفة حقا، من طباعة ادلتقلبة، مزاجو ديكن المرأة أف تتحمل عندما تكوف خائفة. وكانت مرمي خا
العنيف، إصراره على احليوانية، حىت ادلشاجرات التافهة اليت ربدث يف ادلواجهات الضرورية بينهما، كاف 

 حيلها ابلكلمات، الصفعات، الرسفات. وأحياان يصلح الوضع ابعتذار قذر وأحياان دوف أي شيئ.
 كثر استياء، ال شيئ ديكنها فعلو كي تسعده.ومع كل خيبة أمل، يبتعد رشيد أكثر، ويصبح أ

(ٔٔٓ) 

 .مرضية دا اتكا كل شيء .دلرمي رشيد  وسلوؾ كيف أف طبيعة فمن الواضح
 .فيو يزداد مرمي واحلزف أنسف

 أنواع النفسي ليلى يف طريقة التحليل النفسي النسائي عن ميالين كلني - ب

عامل  النفسية شلا خيلق ليلى ىو الرئيسي اآلخر الطابع ىذه الرواية ربكي جزء يف
يعيشوف يف  ليلى اآلابء واألمهات. أسقطت من عدـ االىتماـ بسبب احلرية من اخلياؿ

 والده ووالدتو مع ينشغل، والذي عن والديهم ديكن القوؿ أقل من االىتماـ اليت ىي أسر
 أرض أفغانستاف. قاتلوا يف أبنائو كل منًتؾ  ل

 مامى نفسها وأتت هبا إىل احلياة. أحياان تتساءؿ ليلى دلاذا أزعجت
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اآلف تعتقيد أبف الناس جيب أف اليسمحوا ألنفسهم أف ينجبوا أوالدا من جديد، إذا كانوا قد منحو كل 
 (ٖٓٔ) احلب الذي لديهم ألوالدىم السابقُت، ذلك ليس عدال.

ابلنسبة دلعظم األمهات ىو أقصى قدر من السلطة لنفسو ىي عبلقتو مع 
ـ العبلقات الصيب ىو الشكل األكثر اكتماال من العبلقات الكاملة جلميع األ .األوالد

 .kalisteri ambifalen  انية: مليء الرمحة نقية، والعواطأشكاؿ أخرى من العبلقات اإلنس
 "رلمع رلمع "ادلنسية نظرا maskulinitasi "العبلقات مع األوالد أف األذواؽ مثل "جلب

ويعطي األمل، يف وقت الحق يـو  )حىت انو أصبح امرأة سلتلفة والرجاؿ(. بطبيعتها لو 
واحد، وابنو ديكن تنفيذ كل الطموح الذي مل يتحقق حىت اآلف: أو الطفل ديكن أف 

زلاولة لنسياف والقضاء على . ditinggalkanyaتستمر ادلثل للمرأة الذي أجرب على 
ه مل يتم توجيهها دائما، حىت تنتقل بشكل كما ىو موضح أعبل  maskulinitasi اجملمعات

ىناؾ أمهات اللوايت يلدف كل من العدواف والكراىية وخيبة أملو للرجاؿ يف  .غَت طبيعي
 .شكل من أشكاؿ العدواف والكراىية ذباه تلقاء ابنو

 (ليلىوىو صديق مقرب من ) أف وامو طريق الذين يشعروف ليلى أـ ليس فقط
 .أيضا أعًتؼ

 (ٓٗٔ)" ال بد عن ذلك صعب، كم ىو صعب على أـ أف تكوف بعيدة عن ولدىا" 

، واألـ ىي دلاذا .للطفلة وادلعنوية العاطفية جدا للحياة مهم األـ ربديد ىوية
 تنشأ سوؼ البلوغ، يف سن األنوثة. تدرجييا بنات لتشكيل ما ىو ضروري "منوذج"

، من بُت أمور أخرى، والدهتا ضد الفتاةاحتجاجا على الوعي الذايت و  بشكل طبيعي
 خارج. ادلصلحة العامة انتباه أو حبو للتنافس على

 من مولعا جدا ليلى وكانت والدة .ليست كثَتة فتاة أخرىيلى حدث ل ولكن ما
تسيطر و  هتيمن ديكن، وقاؿ انو ويف أي وقت بغض النظر عن مكاف، توقعاهتما .ابنها
 .ذلما
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فقط ، على سبيل ادلثاؿ مرة أخرى ابنها واذليمنة قادرا على السيطرة إذا مل يكن
 األسف غاية أف تصبح وكاف .زلزف للغاية مث لؤلـ أصبح مث تذىب، كاران ابنة عن طريق

 األـ اليت ىي أف، فإنو ليس من ادلستغرب .الفقراء من بلدهمصَت و االكتئاب و  التشاـؤ
 .لدى األطفاؿ القلق منط وستبث ابلغت حريصة دائما

ارتباطا  ضيق تربط نفسها تريد أف بشكل عاـ نفسيا انضجة من غَت األمهات
 سبديد حاوؿ .لزـو ذلا ابنو زلاولة حلماية :غَت ادللموسة غالبا ما تكوف الروابط .ابنها وثيقا

، لذلك الكبار ابنو عندما أصبح ابخلوؼ انو شعر .ضده االعتماد التبعية أو لو وصيانة
 اليت األذى كاف يشعر واألـ صدمة االنفصاؿ، ىناؾ لذلك .رعايتها بغض النظر عن

 شلا جيعلها :لو حبل العبلقات مع للحفاظ على أصلع وسيلة .ابنو يرحل مع كاف عليو أف
 .على والدهتا تعتمد، ودائما ببل حوؿ وال قوة، صبيانية مبنية

 كأـ اجباهتا .السيطرة على انفعاالتو قادرة على مل تعد ليلى واألـيف هناية األمر 
 أكثر من ذلك احلزف .وحدىا ابنها فقط من يعتقد، وقاؿ انو ابنتو إىل يتدفق ال يصبح
يف  فقط كاف يرقد أي شيء ال يستطيع أف يفعل ليلى أمي جيعل ابنها فقداف بسبب
 .األكرب سنا شقيقو ذباه ادلفرط موقف أـ غيور ليلى كانت كفتاة .السرير

 .أفغانستاف يف حياة النساء حوؿ كيفية بياف ىناؾ يف احلاالت األخرى
" النساء يدرسن احملاماة، اذلندسة، كاانت حياة النساء دائما صعبة يف ىذه الببلد، ليلى، ولكنهن اآلف  

ردبا أصبحن أحرارا أكثر ربت حكم الشيوعُت، ولديهن حقوقا أكثر شلا كاف لديهم قبل ذلك". 
(ٔٗٙ) 

 اإلعبلف أعداء يف مواجهة الذات لتعزيز يلىل عربة مع ليلى وكاف ىذا األب ليلى
 ابلنسبة ذلم غَت ادلرجح فمن .مصَتىم، واألسرة ىي أفغانستاف يف للنساء .أفغانستاف يف

 تريد، الشخص الذي الزواج من قد خيتارعدد قليل من النساء التعليم، و  للحصوؿ على
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 ىي خدمة الرئيسيةمهمتها  .يف األسرة االضطبلع بدورىا لو يف خيار وليس ىناؾ
 يف ادلنفى.، وأهنا ستكوف منو خارج .أزواجهن

وىذا ىو الدور األصلي للتحليل النفسي الذي ال يوجد بُت اجلنسُت يف الكرامة 
يقتصر أفغانستاف ادلرأة واحلركة زلدودة جدا من حياتو بسبب ادلشاكل السياسية  .الببلد

اري يف وقت مبكر من ىذه الرواية على الرغم من أف قصة الد .اليت ببل توقف عليها
، ال سيما ربت أتثَت احلركة ٜٔ، حيث يف القرف ٖٕٓٓحىت عاـ  ٜٜ٘ٔبدأت يف عاـ 

وحياوؿ كثَت من  .النسائية اليت ربارب بشكل منتظم من أجل حقوؽ ادلساواة أو التكافؤ
ادية ديكن أف تؤثر على احلالة ادل .الناس للقضاء على فرؽ جوىري بُت الرجاؿ والنساء

اخلوؼ والقلق وسادة النفس  .اليت تعاين منها النساء أفغانستاف بسبب أتثَت احلرب
 .وكلما زاد اخلوؼ والقلق من الناس .وأكثر حدة والوضع ادلتأـز بلغت ذروهتا .البشرية

ىذا يشبو الرعد والربؽ الظواىر الطبيعية اليت تسببت يف تعبئة مشاعر القلق لدى 
بعض األحياف ديكن السيطرة عليو من اعتبارات عقبلنية أو مع الرىبة يف  .األطفاؿ
ولكن العديد منهم أيضا القلق واخلوؼ الذي ال ديكن التغلب عليها عن طريق  .هبدوئو

ادلنطق، مث توغلت يف البلوعي، واليت ديكن أف تكوف مصدرا دلختلف االضطراابت 
 .النفسية

 طالباف من قبل مجاعات قصف يف اؿسبث بوذا أماـ سبثاؿ على ادلطلق اخلنزير ىذا
اثنُت  اليت أسفرت عن احلرب على األنقاض قمة لرؤية ذىبوا وطريق. ليلى جنبا إىل جنب

 احلمض النووي الكآبة الكآبة ىو الذي يسببىذا و ، ليلى قتل أخ كبار السن من
 .ليلى أـ بشكل مستمر الكتابة

 مل يشاركوا ألهنم .ابلذنبالشعور  عادة يًتافق مع القهري أو الفوضى مشاعر
، يرافقو جدا مكثفة ىذا الشعور ىو عادة .اجلبهة اجلبهة يف احلرب يف يف أنشطة بنشاط

 كما .واألمن الداخلي، ادلصاحل ادلشًتكة من أجل والتضحية، للمعاانة استعداد أو رغبة
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يف ساحة  ابنها عن فقداف ابلذنب الشعور دائما نؤكد ليلى األـ اليت تعاين منها مامى
 .ادلعركة

" أحياان تقوؿ مامى بصوت أجش: " أستمع إىل دقات الساعة يف الردىة، مث أفكر يف كل التكات 
والدقائق،، كل الساعات، األايـ، األشهر والسنوات اليت تنتظرين، كلها بدوهنما، وعندىا ال أستطيع 

 ضعيفة وقد أهنار يف أي وقت" التنفس، كأف شيئا ما خيطو يف قليب، لقد أصبحت ضعيفة جدا اي ليلى،
(ٕٔ٘) 

غَت  األـ الحظت دائما أنشطة .لو ابستمرار يؤدي ادلعاانة اليت كيف يتضح
 واإلشراؼ على الصيانة من، أي ابتداء يف الطبيعة جدا شامل ابنها كاف مشغوؿ مباؿ

 .ابنو ابلقرب من دائما أف يكوف ضرورة، إىل جانب الرمحة الثانية نعومة .ادلودة مع الطفل
يف  .أقل من األطفاؿ جزء مع كاف عليو أف اذا يف كل مره القلب، ادلوجع احلنُت يثور مث

 صحة ورفاه التفكَت يف اليأس تقًتب من الناشئة حزف القلق إىل حد أف بعض األحياف
 مجيع أشكاؿ .ليس طبيعيا اخلوؼ، الرىاب من الناشئة أنواع عندما ىناؾ أوقات .الطفل
األمر الذي  مع أطفاذلم، التقارباحلفاظ على و  للحفاظ على احلاجة نتيجة :ىو القلق
 .ابنها الذريع الذي منيت بو حجم ليست احلب آليات أاثر

 ال أكثر دور ذلك ىو، والسيطرة على األمها قلب لتقوي ىنا كما ليلى الدرجة
 تستخدـ اليتالفتاة  تصبح ليلى .للطفلة يف التنمية ادلستقبلية أـ عند احلاجة ادلهم ىنا

األزمة  نوعا من تشهد الشباب البلوغ الناس ىذا النمو من يف ذلك الوقت .اخلياؿ حرية
ظائف االنسجاـ و  أيضا حيدث خلل أحياان .والروحي التوازف اجلسدي شكل فقداف يف

 الطفل، ومها موقف حاسم، ولكن البيولوجي اجلنسي النضج على الرغم من أف .احلركة
 الفتيات واليت ىي يف الفًتة السابقة، إذا كاف يف .الدستور واجلسم النفس العوامل النفسية

 مصلحة لوضع يبدأ األطفاؿ، يف سن البلوغ، وحىت اآلف ببل مباالة ذباىل ذلا البلوغ قبل
خوفا  اليت يعاين منها األطفاؿ سن البلوغ يف دورا رئيسيا ىنا األـ .نفسو الوضع كبَتة يف

 .الطفلة كتبها أف يتم إصلاز اخلطأ من
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يف  شخص مافعل لجود عبلقة قوية كبَت و  لو أتثَت يف ادلاضي شخص ما
موجة  عندما. شلكنشلا ال شك فيو و  مت إصبلح القانوف الذي ويعترب. ادلستقبل أو احلاضر

 تلقي ديكن للمرأة أف يف ذلك الوقت يف الواقع أسفل جيري أنثى الطب النفسي من
 تدرجييا مث فيو الرشح أو تنقية أف تفعل ال رباوؿ إذا كانت ادلرأة. ذلا احلالية تنقية الشعور
 .الرجاؿ من تلقي احلب أو القدرة على إعطاء سيفقد

 شلنوع انو حىت بُت الرجل وادلرأة احلدود القانونية ذبعلهم يغضوف قرهبا بطريق ليلى
 احلصوؿ على أو ال على االطبلؽ قليبل الفتيات وكانت .األخبلؽ االجتماعيةو  الدين
 العبلقات اجلنسية من خبلؿ ادلطالبة ابلتعويضأسرهتا، ومن ادلرجح أف األـ و  البيئة حب

 .اقًتبتو  احلنظل السيطرة علىدوف و  غَت اخلاضعة للرقابة، مكثفة

 تًتددبدأت ال و  فقدت السيطرة ليلى .احلبكل شيء، و  العائلة طالباف دمرت
 .علم النفس

 

يف طريقة التحليل النفسي النسائي عن أنواع النفسي مرمي وليلى  - ج
 ميالين كلني.

 يف ذلك خفية نية ادلساعدات رشيد ادلوجودة
بعض األوقات تتقيأ تتقيأ ، قاذفة بكل شيئ أطعمتها إايه مرمي، وعندما ال تكوف مهتاجة، ربدؽ بعينُت  

األايـ تتصرؼ  كثيبتُت من ربت األغطية، تلفظ بعض األجوبة القليلة على أسئلة مرمي ورشيد، بعض
مثل األطفاؿ فتحرؾ رأسها من جهة ألخرى، عندما رباوؿ مرمي أو رشيد إطعامها. حاولت أف تكوف 
صارمة عندما اقًتبت منها مرمي ابدللعقة، ولكنها تعبت وتراجعت، مث أذعنت بشكل واضح لوجدمها 

 (ٖٕٓ)ادللح، نوابت طويلة من البكاء يتبعها االستسبلـ.

، ليلى منزؿ اجلسم اليت أصابت من القطع كومة من ليلى راشد يتم إحضارىا
 مل النفسية اليت حالة ليلى ىذا القسم يروي يف .السوفيتية القنبلة يف خسر وعائلتو، ليلى
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 راشد ادلطروحة اإلجابة على األسئلة يف غريزتو الكائن يستخدـ، وقاؿ انو سباما اعية
 .حدث الذيعدـ االستقرار  حاليا يعٍت اخلياؿ شكل .وليلى

 ىو مساعدة السبب راشد ليلى جللب بداية بدال مننزلو، دل راشد ليلى وقد ازبذ
 مرمي، ليلى يتزوج راشد .تستغل األدوار وراء كل ذلك امرأة أف اتضح .بٍت البشر بُت

 ال مرمي راشد ذبعل األسباب اليت بل ىي ىذا الزواج يوافقوف على القسم ال ىذا بداية
 .زوجها طلب ديكن اف ترفض

 .يلىماراي و  صغَتة بُت مع وسيطة تبدأ الثالث ىذا القسم النزاع يف بداية
مث كاف ىناؾ صراخ، قذور رفعت رغم اهنا مل تقذؼ. نعتتا بعضهما البعض أبمساء جعلت ليلي زبجل 
اآلف. مل يتحداث مع بعض منذ ذلك الوقت. مازالت ليلى مصدومة كيف فقدت السيطرة هبذه السهولة، 

احلقيقة كانت، أف جزء منها أحب ذلك، أعجبها الصراخ على مرمي، أف تلعنها، وأف ذبعلها لكن، 
 (ٜٖٕ) ىدفا تركز عليو كل غضبها احملتقن، وحزهنا.

 .راشد ليلى ادلزيد من احلب ضلو غَتتو التعبَت عن يريد ماري بشكل غَت مباشر
 تعطي دائما اليت الكلمات انان تذكرت مرمي .من قبل الذكور لعبت ىنا كما النساء قلوب

تنفيس عن  االضطراابت ادلستمرة عواطفو تبخل مرمي .الرجاؿ إىل للنظر سيئة التدريس
 نفسك مع الصراع جعلت .ليلى مع نفسو بُت األعلى الصراعات من خبلؿ خلق غضبو

 .سخيفة احلاالت اليت

على  الذي أجربه ىذا الدافع، ألف الزواج القسري .ليلى وعلى النقيض من
، الزواج خارج حامبل أهنا كانت اآلخرين يعرفوف اخلوؼ من أف ليلى .لآلخرين االستلقاء
 مع طريق.عبلقة غَت شرعية نتيجة ل

 واليت ربولت إىل، فهم اآلخرين غَت قادر علىادلشاعر ادلؤدلة و  مشاعر الوحدة
 يدفع، وغالبا ما من قبل الفتيات شهدت غالبا ما الفارغة اليت فراغ اكتئاب ونكهة عصَت
 يف قلب منع أي شيء إطبلؽ سراح ليلى .أو التعويض إلجياد توازف، مأزقو من نفسو
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 الذين شعروا النساء من علم النفس يشعر أيضا ليلى .ادلفاجئ القيء ادلشاعر تثَت بطريقة
 على ما فعلو ابلذنب مَتا ليلى .ىذه ادلسألة مرمي ىو عنواف مدى صعوبة اهنا تتفهم مرمي
 .مرمي ضد

 بداية من، وىذا وأمو بُت الطفل موجودة بدأت والنفسية الفسيولوجية العبلقات
قبل  طويلة األمومة غرائز اجلسدي االشتباؾ نتيجة ذلذا جاءت كما .البويضة ادلخصبة

، لفًتة طويلة تستمر بُت األـ والطفل الروابط ادلتينة، فإف وعبلوة على ذلك .الطفل والدة
قادرة اليت مل تكن إجراء تعديبلت، و  قادرا على مل تكن الطفل نسلوخصوصا خبلؿ 

 .طفل قاصر أو، اجملتمع وحيدا يف الوقوؼ على

قد  القادـ أف ادلستقبل البشر يف األـ الغرائبية من عناصر ومن الواضح أف
 ىناؾ على ما يبدو، .معقدة متعددة احلب األـ يف شكل التساميعملية خضعت ل

التحليل  عملية تعقيد أو روحانية عملية، لتصبح غزايل األمهات الغرائز تطور عملية
 األـ حب الطبيعة األـ الغريزية أو حيواف من أف عناصر، لنا واضحا ومع ذلك .النفسي

 .)جيبل جديداولدت ( وظيفة اإلصلاب زبدـ على حد سواء النفسية واالجتماعية

جسم األنثى الفسيولوجية لل اإلصلابيةالوظائف  كامل للجهاز دورة أوؿ بداية منذ
بفعالية  التكيف امرأة روح أو اجلسم كلو مث، منو اجلنُت لضماف بنشاط كانت تعمل اليت
طفل  عند والدة ومن مث يف الرحم يكوف اجلنُت عندما، يف البداية .كأـ عظيمة مهمة يف
نوعا ما  مستبعدة لوتسبب  الكبَتة اليت مهمة ذلك ال، ورأى الطفل مع والدة .العامل يف

اىتماما أقل و ، اجلنُتنمو لالطاقة النفسية الطاقة و  لًتكيز، ألف لديهم العامل اخلارجي عن
 .احمليطة على البيئة

معا مرة  عادلها بناء ديكن للمرأة حيث، حياة جديدة تبدأ الطفل منذ والدة، اآلف
يف الوقت  .العامل اخلارجيمع  عبلقاهتا استعادة أف ذلا النفسي ادلناخوسط و  .معها أخرى
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 الثنائي ىي مع الطفل، ولكن ىناؾ بعد اآلف ليس وحيدا انو وقاؿ انو يدرؾ احلايل
 .ابنو جنبا إىل جنب مع عامل جديد بناء الشخصية

عادلو  بناء ابستمرار انو .العامل لدت يف عزيزة منذ تشعر ابلوحدة مل تعد ليلى
 ذلا اهنا ونقوؿ ابستمرار يتباىى ليلى التنمية، عزيزة جنبا إىل جنب مع .مع الطفل اخلاص

 .شهدت منوا
من أكثر ادلتع الدنيوية، ادلفضلة لدى ليلى، أف تستلقي إىل جانب عزيزة، وجو طفلتها قريب جدا  

حيث ابستطاعتها أف تشاىد بؤبؤا عينها الكبَتين، يتمدداف ويتقلصاف. أحبت ليلى أف سبرر إصبعها 
جلد انعم، على غمازات براجم أصابعها، الثنيات السمينة يف مرفقيها. أحياان   على جلد عزيزة اللطيف،

كاانت تضع عزيزة على صدرىا، وامهس يف اجلزء الطري من رأسها أشياء عن طريق، األب الذي 
سيبقى دائما غريبا من عزيزة، والذي لن تعريف عزيزة وجهو أبدا. أخربهتا ليلى عن مهارتو يف حل 

 (ٕٔ٘.)داعو وشقاوتو، ضحكتو السهلةاألحاجي، من خ

عنصر  ليس ىناؾ االستنساخ ويف عملية طفلها األوؿ كاف األـ اليت مشاعر
 .نفسية شكل ديكن أف يؤثر على، وىذا اجلنس اآلخر بُت بسبب احلب ولكن اإللزاـ
 .الرمحةاألمل و  وجهة نظر من مع يف وجهها دائما بدا ليلى

 :وعلى األخص .جدا ىي متنوعة األان حقوؽاحلد من و  والدة ردود الفعل على
 من أجل اجلديدة أنواع ادلهاـ زايدة ضد تلقائيا، واليت الدفاع عن النفس آلية من رد فعل
اخلاصة  األانإفقار و  عرقلة خطرا على عاشت ادلهاـ اجلديدة قد .أطفاذلنتنشئة رعاية و 

 وحدة دولية أسهل اآلف كل سلوؾ أصبح جدا، ألنو الشعور ابلظلم رد فعل على مث .هبم
 العديد من مثل ىذه ادلشاعر قد واجهتخصوصا وضلن و  .طفلها والدةتعوقها زلدودة و 
الذين  واألمهات، األمهات لتكوف مستعدا ذىنيا الذين مل الصغَتات السن األمهات

 .جدا قوية رجولة لديهم

 عزيزة إغراءات يكوف عزيزة مهتمة برؤية عندما أصبحت كأـ نفسها ماري رأى
 لكنها كانت، ابنها عقد شعرت ال يتنفس مرمي على الرغم من أف .رميدل نظرا ورائعتُت مؤذ
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 عزيزة نفسها لفتح مرمي بدأت من ىنا .عليو دخلت أفاألمهات احلوامل و  مسة يف التنفس
كانوا  يدركوف أهنم أهنم كانوا بعضها البعض حىت مع تتشابك بينهما الصداقة بدأ .وليلى

 .احلرمي كما اليت ولدت ادلنطقةنفس  من
أصبحتا امتدادا ذلا، -ابنة حراـ مثلها، كما تبُت-لكن بطريقة ما، يف ىذه الشهور األخَتة، ليلى، وعزيزة

 (ٕٔٙ) واآلف، احلياة اليت ربملتها مرمي لوقت طويل أصبحت فجأة بدوهنما، التطاؽ.

 يبدو عزيزة يف الوجود .ابالرتياح قليبل احلزف قليبل ليلى مرمي جعل االنفتاح على
 اآلف يبدو مرمي من قبل منذ الطفولة لديو ال يتنفس السعادة .رميدل أمبل جديدا أف يعطي

 .الظروؼ الصعبهم البقاء يف جيعل منو ىو ما ىذا .ولدت من جديد

إذا   تساءؿ ىفوات كل يـو، أدىل  راشد أزواجهن ربت ضغط ال تزاؿ سعادهتم
 .الفرار قرروا حىت النهاية .لو حيلو ال شيء وليلى العمل مرمي كاف كل

 ذلك الوقت، ألنو يف رشيد للهروب من ابلنسبة ذلم ليس من السهل ولكنو
يف كل  الذىاب، وال ديكن جدا مقيدة ادلرأة .أفغانستاف حركة طالباف تسيطر عليها

 .مكاف
، تساءلت إذا   كانت مرمي قد اجتاحتها تلك النوابت كانت مرمي على عتبة الباب. مل تستطع ليلى النـو

 (ٖٕٙ. )من الغبطة واإلاثرة يف الليل

ادلشاعر اليت دير هبا مرمي ىو الشعور أبف ادلرأة اليت يشعر ضغوط ليكوف الرجاؿ 
الذين كبح. اآلف أنو يريد أف يتفرغ الختيار السعادة. تدرس مرمي ليلى أف يكوف شجاعا. 

سلتلفة. نشأت مرمي مكاف بعيد ويصعب التفاعل مع ىذا يرجع إىل حياة كبلمها 
اآلخرين، وىذا يؤثر على نفسيتو كشخص ابلغ اآلف، كاف أكثر مؤنس وادلظلـو دائما 
راشد الفعل تعسفا. وعلى النقيض من ليلى الذي نشأ يف كنف ادلدينة اليت ال يوجد فيها 

ا خيلق شكبل من أشكاؿ ملزمة، عبلوة على ذلك، فإف عدـ وجود األـ احملبة ليلى، وىذ
 .علم النفس اليت سبيل إىل احلرية والغطرسة
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. الباشتوف ساحة يف الطالباف فيها مرالمي تشاىد اليت األوىل ادلرة تلك كانت
 يف الزرقاء النافورة حوؿ الناس ذبمع. رقاهبم ديدوف ىناؾ ذبمع الناس من كبَت حشد

 خيرب)  القدمي ادلطعم قرب اجلافة حوافها على جالسُت االناس كاف ، الساحة منتصف
 يتكلم شخص ىناؾ كاف حيث إىل ليقودىم ، الناس لدفع حبجمو رشيد استعهاف(. 
 .الصوت مكرب عرب

 حيمل كاف. مرمي برقع يف وجهها دفنت و صرخة أطلقت ذلك عزيزة رأت عندما
 من نوع على يقف كاف. سوداء عمامة يرتدي ملتح ، ضليل شاب الصوت مكرب

 رجبلف ىناؾ كاف ، جانبو إىل. صواريخ قاذؼ حيمل كاف احلرة يده يف و. السقاالت
 وجهامها ، شلزقة مبلبسهما. ضوئية إشارة عمود إىل ربطت حباؿ من يتدلياف. مدمياف

 .بنفسجي أزرؽ إىل لوهنما ربوؿ قد و منتفخاف
 : أردفت مث..  مرمي قالت".  أعرفو أان" 
 صليب إنو قالت و مرمي أماـ شابة امرأة استدارت"  اليسار على الذي الرجل" 

 يشع كاف الذي الشارب ذو ، ادلكتنز هللا صليب مرمي تذكرت. أخوه اآلخر الرجل و هللا
 .السوفييت سنوات خبلؿ احملبلت واجهات و اإلعبلانت لوحات من

 لؤلمم العاـ ادلقر يف اآلمن مبلذه من هللا صليب جروا طالباف أف الحقا مسعت
 إىل ساقيو ربطوا مث ، ساعات اربع دلدة عذبوه قد اهنم و ف ادلاف دار قصر قرب ادلتحدة
 .الشوارع عرب جثتو جروا و ، شاحنة

، وآالـ الظهر راشد إىل أيدي إعادهتا الشرطة .تسَت بسبلسة ال مهمتهم مل اتضح
 جاءت .والشرب دوف أكل أايـ لعدة ليلى غرفةأتمُت احلظَتة و وضعو يف مرمي منهم هتدد
 وطلب .ادلوت اقًتب القرب من مسحات يعرج ال عزيزة عندما ينظر األمومة ليلى

 .راشد مساعدة
 "فقط كأس واحدة، رشيد. ليس من أجلي. افعل ذلك من أجلها، لن تريق دمها على يديك"
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 ال ولكن راشد داخل اإلنسانية شعورا تثَت من حيث الذي أدىل بو ىذا البياف
 .عزيزةراشد و يلى ل استجابة تعطى

 (ٕٚٚ.)كاف الفرقة بُت احللم واليقظة مشوشاً 

على أي  تعد لن يكوف ىناؾ أي .فقد بدا منذ فًتة طويلة إنشاؤىا اخلياؿ ليلى
لفتح  راشد بدأت من الضوء عندما بصيص للعثور على ليلى عاد .الظهر أنو سيجد أمل

 .الباب

 .يف احلاالت العاجلة حىت استعرض مرمي .اىل دار االيتاـ عزيزة إدخاؿ ليلى

 (ٕٕٖ.)احتارت مرمي أف تدفن معاانهتا خبصوصية وهبدوء

 يف ترتفع مرمي .عزيزة مرمي على إطبلؽ سراح شلا جيعل من الصعب عزيزة قرهبا من
حظة  شكل من أشكاؿ كيف أف ىذا يستطيع أف يفهم ال أحد .اخلاص اخليايل عادلو

 الذي يطرح نفسو األمومة طبيعة أف يديل ببياف ادلؤلف يبدو أف ىذه احلالة يف .نفسية
 .أف الطبيعة إىل ظهور سيؤدي رعاية األطفاؿ ولكن أثناء فًتة احلمل ليس فقط

 وعبلوة على ذلك .جدا حزف عميق صنع ابنتو فراؽ مع .ليلى كذلك شهدت
 .ليلىأساس احلياة و  مكرب للصوت عزيزة طريق فقداف ألنو بعد ادلفضل ابنو ىو عزيزة

 عزيزة. ديكن أف جيتمع مع ليلى عند بعض االرتياح
ولكن ابلنسبة لليلى، كانت اجلائزة تستحق ذلك، إذا استطاعت ذباوز طالباف. كاف ابستطاعتها قضاء 

مع عزيزة. كانتا ذبلساف يف احلديقة، قريب األرجوحة، بُت األوالد -ساعات-ما تريد من وقت عندئذ
 (ٖٕٖ) ف عما تعلمتو عزيزة يف ذلك األسبوع.واألمهات الزائرات، زتتحداث

أي ظرؼ من  على الرغم من ربت .حب األـ مثاؿ على يصف الكاتب
بشكل  للتعذيب حركة طالباف على الرغم من أف .طفلهال لؤلـ أي شيء تفعل الظروؼ
 .عزيزة ديكن أف تليب ليلى جيك بعض االرتياح لو ولكن مستمر
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 (ٕٖ٘) خلف ابنتها ويضفر شعرىا ويسأذلا أف تبقى اثبتة.كانت ليلى ربسد الذي كاف جيلس 

إنو شعور طبيعي لؤلـ الذي أحب ابنها ولكن فصل. علم النفس من الناس 
الذين اقًتب منها التنفس يبدو أف ال ديكن قبولو. وأود، بغض النظر عن مكاف ويف أي 

 .وقت، وانو ديكن أف هتيمن وتسيطر عليها
سيطرة واذليمنة ابنو مرة أخرى، على سبيل ادلثاؿ ألف اذا كاف يشعر عاجزة عن ال

الدورة من قبل ابنتو بعيدا، مث أصبح لؤلـ مث زلزف للغاية. وكاف أف تصبح غاية األسف 
التشاـؤ واالكتئاب ومصَت بلده من الفقراء. فإنو ليس من ادلستغرب، أف األـ اليت ىي 

وكذلك انان من ذوي اخلربة ومامي  دائما حريصة ابلغت وستبث منط القلق لدى األطفاؿ
 .واآلف انو شعر ما ايج اليت يعاين منها والدهتا فقدت ادلرة األوىل ذلا

 
كانت فقط منهمكة، تفكر، تتمالك نفسها لدرجة أنو عندما حطت ذاببة على ذقنها مل تعرىا أي 

 (ٖٗ٘) اىتماـ.

 يف هناية ادلطاؼ على الرغم من أف .مرميو  ليلى انتصار عن تروى القصة يف هناية
 إنقاذ سبكنت من ألهنارمي دل أيضا انتصار لكن .رشيد قتل موت من أجل مرمي جيب أف

 .راشد سيقتلوف الذين ليلى

 عن طريق استخداـ يتعُت التغلب عليها تشكل ربداي كثَت من األحياف يعاين
 إىلتؤدي جبانب و  .دلسها اليت مل يتم الطاقة النفسية حياة احتياطي احتياطيات

 يف .التحدايت اليت تواجهها من أجل التغلب على والنفسية للمرأة اإلمكاانت البدنية
 مرمي كما .السعادة احلقيقيةو  معٌت احلياة جوىر حوؿ شكوكا أف ىناؾ الصعود واذلبوط

 تستجيب الكبارمنهم و  جعل مرحلة الطفولة بدءا من، وادلشاكل اليت يواجهوهنا وليلى
 مرمي .من قبل شعرت مل تكن قد السعادة اليت نقطة سيجد ىناؾ .أصاهبم للمشاكل اليت

 ليلى .زلدودة السعادة معٌت أعطاه ذلا القيود أكثر من ابألمل مليئة يف مرحلة الطفولة
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، ىذه القصة يف هناية حوايل غَت مثمرة من االضطراابت النفسية الطفل كما حيصل الذين
 .أحبائهم مع ادلشًتكة الزوجية السعادةوحصل 

روايو الف مشس ساطعو ىي تدوين رائع لتاريخ ثبلث عقود مرت على افغانستاف 
روايو مؤدلو لقلب قارئها يوخزه ضمَته حينما يعيش  وحركو عميقو ذباه العائلو والصداقو. 

زمن غَت متسامح تعوزه ادلوده والرمحو اال اف احلب يبقى راسخا وىو الذي يدفع ضلو 
هتدؼ الرواية للدفاع عن  .زبطي ادلرحلو واالنطبلؽ ضلو ادلستقبل الواعداالصلاز ادلذىل يف 

تسعى الرواية لكشف جرائم االحتبلؿ .االقتصادية والتعليمية واالجتماعية للمرأة احلقوؽ
تسعى الرواية لتربير غزو افغانستاف . ـٜٜٛٔ-ٜٜٚٔالسوفييت الفغانستاف خبلؿ الفًتة 

 .ـٕٔٓٓسنة 
الرواية يذكر الكاتب األفغاين خالد حسيٍت أف عنواف الرواية يف آخر صفحة من 

)ألف مشس ُمشرقة( أتى من قصيدة للشاعر صائب التربيزي، وىو شاعر أفغاين من 
ال ديكن قراءة ىذه الرواية ػ اليت صدرت عن دار داؿ للنشر بًتمجة . القرف السابع عشر

فاس، وأبنو يف قلب اجلحيم، لدرجة األن جيدة دلها سعود ػ إال ويشعر القارئ أنو سلطوؼ
تساءلُت مراراً: أليس من ادلعقوؿ أف يكوف اجلحيم ىو احلياة على األرض، وأبف البشر 

صحيح أف القصة اليت تدور حوذلا !!وامهوف إذ يتخيلوف أف اجلحيم ىو يف مكاف آخر
أفغاين ثري، لو  أحداث الرواية، عن امرأتُت أفغانيتُت، مرمي وليلى، مرمي ابنة احلراـ، لرجل

ثبلث زوجات، لكنو وإثر عبلقة عابرة مع امرأة وضيعة، وجد نفسو أاًب لطفلة، مل جيرؤ 
على االعًتاؼ هبا، ألنو سيشوه مسعتو ومسعة زوجاتو الثبلث وأبنائو، فعاشت مرمي مع 
أمها، حياة ابئسة لكنها كانت ربب والدىا كثَتاً، وربلم أنو ذات يـو سوؼ يفتح لو 

. لكنو وبعد وفاة أمها منتحرة، أسرع بتزوجيها من رجل يكربىا أبكثر من ثبلثُت بيتها.
سنة، أرمل ولو ابن تويف غرقاً.. تذعن مرمي دلشيئة والدىا وتكتم أدلها ، وتعيش مع زوجها 
خادمة.. ومل تنجح أبف تنجب لو ولداً، فازبذ من ذلك عذرًا لضرهبا وربقَتىا ومعاملتها  

، وَتفّجر حقده عليها ساحقًا ومروعاً، لدرجة أنو أجربىا ذات يـو أف كما لو أهنا حيواف
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ليلى ىي زوجتو الثانية، اليت . سبضغ احلصى رغمًا عنها، مستمتعًا بصوت تكّسر أسناهنا
شهدت موت أسرهتا، بسبب احلرب الدائرة بُت اجملاىدين والسوفيت، واليت مل سبت 

لى اليت كانت حامبل من طارؽ، الشاب ابلصدفة رغم إصابتها بشظية يف ظهرىا، لي
 .الذي أحبتو واليت أفقدتو احلرب ساقاً 
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 الفصل الرابع
 اإلختتام

 
 ائج البحثنت - أ

وكان خالد حسيٍت قد استمد عنوان روايتو ''ألف مشس رائعة'' من قصيدة 
نظمها الشاعر الفارسي صائب التربيزي يف القرن السابع عشر ادليالدي بعد زايرتو دلدينة 
كابول، وذلك بعد رحلة حبث قام هبا خالد حسيٍت عن أبيات شعر فارسية تعرب عن 
احلزن العميق لرحيل شخصيات الرواية عن مدينتهم احلبيبة، فقاده حبثو إىل العنوان ادللهم 

 .يف البيت قبل األخَت من القصيدة

ن القدر وحتكي الرواية قصة امرأتُت من جيلُت متعاقبُت وخلفيتُت خمتلفتُت، إال أ
كتب ذلما أن تعيشا معاً حتت سقف بيت واحد وحتت ظل رجل واحد، فمرمي وليلى مها 

اليت انتحرت والدهتا  -زوجتان لنفس الرجل اقًتنتا بو قسراً. مرمي الفتاة غَت الشرعية
أرغمت على الزواج وىي يف سن  -ورفض والدىا استقباذلا يف منزلو والعيش وسط أخواهتا

صانع أحذية أرمل يكربىا بثالثُت عامًا إلجبارىا على العيش بعيداً  اخلامسة عشرة من
  .عن العائلة

أما الزوجة الثانية فهي ليلى الشابة اليت مل تكمل العشرين من عمرىا واليت راح 
والداىا ضحية قصف منزذلما، واستشهد أخواىا يف معارك ضد السوفييت، فقبلت الزواج 

ا البحث عن حبيبها الذي حتمل ففلتو يف أحشائها. من الرجل الستيٍت حىت يتسٌت ذل
ورغم الشكوك اليت محلتها كل منهما جتاه األخرى يف البداية، إال أن اآلمال واألحالم 
وخيبة األمل ربطتهما يف صداقة عميقة، فقررات العيش معًا والتعاون من أجل البقاء على 

 .قيد احلياة والبحث عن السعادة
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واية اليت تؤرخ لثالثة عقود من التاريخ األفغاين، حرص ومن خالل أحداث الر 
خالد حسيٍت على نقل القارئ إىل أجواء ادلكان وربطو خبصوصية الشعب األفغاين 
وحياتو اليومية، ووازن يف سرده بُت احلياة اخلاصة لشخصيات الرواية والواقع اخلارجي 

ص حسيٍت على إضفاء الذي يرغمهم على ادلضي حنو قدرىم، ىذا ابإلضافة إىل حر 
احلميمية على ادلكان من خالل وصف فبيعة أفغانستان اجلميلة وشكل الثياب ومالمح 
الوجوه الودودة، كما ربط القارئ ابحلياة الشعبية ألفغانستان من خالل استخدام األمساء 
الفارسية والبشتونية ألنواع الطعام وفقوس شرب الشاي األخضر مع حب اذليل ساعات 

 .والكثَت من العادات والتقاليدالعصر 

 مع ماضيها الصالت بُت ماري الرئيسي الطابع مدى ميكننا أن نستنتج ىنا ومن
استخدام  سوف متيل إىل األنثوية النساء نظرية التحليل النفسي يف حيث .مرحلة البلوغ

 الذين مرمي .الكبار الدولة يؤثر على، وىذا سوف يف مرحلة الطفولة من اخليال منوذج
 .عزيزة مع األمومة سيكولوجية شكل تزامن أففال، ولكن ليس لديهم

 حصلت عليها من اليت قالت اهنا .ليلى اليت يعاين منهاتلك على حنو مماثل ل
 وأثر .النفسي ابالنزعاج جعلتها شهدت اخوتو تسبب يف وفاة اإلمهال بسبب والدهتا

 وليلى فارق اإلجراءات الطفل من النتائج عزيزة .اجملون يف ليلى النفس ىذا التأثَت على
 الذين حيبون األخرى كأم عزيزة أحب ليلى .البقاء على قيد احلياة لو منادي السبب
 االىتمام الذي بسبب عدم يف ادلاضي عزيزة اخليال ىذا األثر عزيز على ليلى .أففاذلم

 .والدتو حصل عليو من
 
 اإلقرتاحات . أ

جلميع ادلدرسُت يف شعبة اللغة العربية وأدهبما أو يرجى ىذا البحث ينتفع كثَتا  (1
 ممن لو مهو كبَتة يف نشر اللغة العربية واإلسالم.
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 يرجى أن يكون ىذا البحث مصدرا ومراجعا للبحوث ادلتعلقة هبذا البحث. (2
جلميع الطالب يف العامة وابخلصوص يف شعبة اللغة العربية وأدهبا ليهتمون بعلوم 

، ألنو يساعد أن يعرف عن حقيقة األخبار يف وسائل والنسائيحتليل النفسي 
 اإلعالم.
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