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 ستهاللاال
َراِت َوٌهْم َلَها َساِبٌقونَ   ُأوَلِئَك ُيَسرُِعوَن ِفي الَخي ْ

 (1ٔ)المؤمنون :  
“ Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah 

orang-orang yang segera memperolehnya.” (Qs. Al-Mukminun : 61) 
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 اإلهداء
ي هذا البحث إلى :أحسن لي أن أهد  

 أيب احملبوب معصم ك أمي احملبوبة سرياتوف،
 كأيب احملبوب داكاـ مرزكقي

اللذين يربيُت يف حناهنم ك صربىم كيدعواف يل يف كل كقتهم كيشجعاف 
على التقدـ لنيل اآلمل كالتفاؤؿ كجزاىم اهلل أحسن اجلزاء يف الدنيا 

 كاآلخرة.

قد عٌلموين كلو حرفا عسى اهلل أف  كإىل اساتيذم كمشاطمي الوراما الذين
 ينفعٍت بعلومهم كيرضى اهلل عنهم. آمُت
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 كلمة الشكر والتقدير
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
اكحمد هلل الذم خلق اإلنساف يف أحسن تقوًن. كأشهد أف ال إلو إال اهلل املبدئ 

و كعلى آلو كأصحابو املعيد، كأشهد أف حممدا عبده كرسولو. صلى اهلل تعاىل كسٌلم علي
أمجعُت. رٌب اشرح يل صدرم كيسر يل أمرم كاحلل عقدة من لساين يفقهو قويل. أمُت. 

 أما بعد.
سبثيل الغَتة كاملواقف  قد سٌبت كتابة ىذا البحث اجلامعي ربت املوضوع : "

" من خبلؿ نظرية إليوالد إبراهيم الوعداكحمائية يف شخصية سييت سارة يف فيلم 
شركط االختبار النهائي كاكحصوؿ على درجة سرجنا لولية العلـو اإلنسانية يف الستيفاء 

قسم اللغة العربية كأدهبا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اكحوومية دباالن . فالباحثة 
تقدـ كلمة الشور لول شخص يعطي دعمة كمساعدة للباحث يف إعداد ىذا البحثة 

 اجلامعي خصوصا إيل :
الدكتور عبد اكحارس، مدير اجلامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية األستاذ  .0

 اكحوومية دباالن .
 الدكتورة شافية، املاجستَت، عميدة كلية العلـو اإلنسانية. .0
 الدكتور حليمي، املاجستَت، رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا. .0
 عبد املنتقم األنصرم، املاجستَت، مشرؼ يف تأليف ىذا البحث. .1
 مصطفى، املاجستَت، الذم ترافقٍت منذ السنة األكىل كاملشرؼ.عارؼ  .2
مجيع زمبلء يف قسم اللغة العربية كأدهبا ك يف بيت املستأجر، الذين يهتموف يب   .3

ا 0كثَتا كيعطيٍت اكحماسة كيساعدكف بدعائهم حىت كصلت إيل هنايت كتابة ق
 البحث اجلامعي.
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 مستخلص

سبثيل الغَتة كاملواقف اكحمائية يف شخصية سييت سارة يف . 01003335ركا نور أيدا، 
الشخصية إليوالد. البحث اجلامعي. قسم اللغة  فيلم "إبراىيم الوعد" من خبلؿ النظرية

العربية كأدهبا، كلية غلـو اإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اكحوومية 
 دباالن .

 ملاجستَتاملشرؼ : عبد املنتقم األنصارم، ا

 الولمات الرئيسية : غَتة، محائية، سبب، شول رد فعل، فيلم إبراىيم الوعد

ظمؤل ىذا النصراين.  من الوتاب املقدس فيلم إبراىيم الوعد ىو فيلم من مصدر 
. كتؤخذ قصة ىذا الفيلم ىي 0336-0610يف املخرج فيوتور كمار  الذاكرة الفيلم

حُت يعيشاف يف مدينة ىراف. إحدل املداف ثركة  قصة النيب إبراىيم كزكجتو سييت سارة
كيف الفيلم أحواؿ نفسية متنوعة من قبل سييت سارة سبوي أف تووف موضوعا يف البحث 

 .مثل صفاهتا اكحمائية عن أىلها

اهلدؼ من ىذا البحث ىو كصف سبثيل الغَتة كاملواقف الومحائية لسييت سارة يف  
ا البحث نظرية تيمربامُت إليوالد بطريقة كصفية يستخدـ ىذ الفيلم : إبراىيم الوعد.

 نوعية.

نتيجة ىذه الدراسة ىي ربليل يف فيلم "إبراىيم الوعد" الذم يعرض تسعة  
أشواؿ من الغَتة كإحدل عشر شوبل من مواقف اكحمائية يف شخصية سييت سارة من 

من إبراىيم ( . عندما ربصل سارة على أخبار 0خبلؿ نظرية الشخصية إليوالد، كمثل : 
كانت تشعر  حوؿ أمر اهلل لًتؾ مدينة حراف كاهلجرة إلصماد األرض اليت كعد اهلل هبا.

يف تلك  .بالقلق إذا إبراىيم مل ضمبها بعد اآلف كسيوتسف املرأة أكثر خصوبة منها
اكحادثة ىناؾ أيضا كيف سارة إلقناع إبراىيم لتجنيب بعض الوقت من خبلؿ حضور 
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( عندما 0 .ملعابد احمللية لذلك ال ربتاج إىل اخلركج من مدينة حرافمراسم خصوبتها يف ا
ىاجر دائما حوؿ سارة كإبراىيم، مث كانت ذبعل أف تشعر سارة منزعجة لوثرة دخوؿ 

 ىاجر بينها كإبراىيم، كيف آخرىا طردهتا ىاجر من اخليمتهما.
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ABSTRAK 

Reka Nur Aida, 14310008, Representasi Kecemburuan dan Sikap Protektif dalam 

Diri Siti Sarah dalam Film “Kesetiaan Ibrahim” Melalui Teori Kepribadian 

Ewald. Skripsi. Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. 

Dosen Pembimbing : Abdul Muntaqim Al Anshori, M.Pd 

Kata Kunci : cemburu, protektif, penyebab, bentuk reaksi, film “Kesetiaan 

Ibrahim” 

 Film “Kesetiaan Ibrahim” adalah film yang bersumber dari Alkitab, 

Kriten. Film ini mengisi memori dalam Direktur Victor Kammar 1943-2009. 

Menceritakan kisah nabi Ibrahim dan istrinya yang tinggal di kota Harran. Salah 

satu kota yang kaya. Sarah menjadi objek dalam film tersebut terutama dalam 

kategori sifat dan sikap protektifnya terhadap keluarga. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana 

representasi kecemburuan dan sikap protektif Siti Sarah dalam film “Kesetiaan 

Ibrahim”. Penelitian ini menggunakan teori tempramen Ewald dengan metode 

kualitatif deskriptif.  

Hasil dari penelitian ini adalah analisis film “Kesetiaan Ibrahim” yang 

menunjukkan sembilan bentuk kecemburuan dan sebelas bentuk sikap protektif 

dalam diri Siti Sarah melalui teori kepribadian Ewald, misalnya : 1) ketika Sarah 

mendapatkan kabar dari Ibrahim tentang perintah Allah untuk meninggalkan kota 

Harran dan hijrah untuk menemukan tanah yang dijanjikan oleh Allah. Ia khawatir 

jika Abraham tidak mencintainya lagi dan akan mendapatkan wanita yang lebih 

subur darinya. Dalam percakapan tersebut juga terdapat bagaimana Sarah sempat 

membujuk Abraham untuk meluangkan waktu dengan menghadiri upacara 

kesuburannya dicandi lokal agar tidak perlu keluar dari kota Harran. 2) Ketika 

Hajar selalu berada disekitar Ibrahim, Sarah merasa terganggu akan seringnya 

kehadiran Hajar diantaranya dan Ibrahim, dan pada akhirnya Sarah mengusir 

Hajar dari tendanya. 

.  
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ABSTRACT 

Reka Nur Aida, 14310008, Representation of Jealousy and a Protective Stance in 

Personality of Siti Sarah in Film “Ibrahim Loyalty”, Personality Theory by 

Ewald. Thesis. Arab Letters and Language, Faculty of Humanities, Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. 

Advisor : Abdul Muntaqim Al Anshori, M.Pd 

Keyword : jealousy, protective, cause, reaction type, “Ibrahim Loyalty” 

film.   

 “Ibrahim Loyalty” film is a sourced of the Bible, Christian. This film was 

filled in memory of Director Victor Kammar 1994-2009. Tell the story of the 

prophet Ibrahim and his wife who lives in Harran city. One of the rich city. Sarah 

become the object in the film is especially in category of the nature and protective 

stance toward her family. 

 The purpose of this study was to describe how the type representation of 

jealousy and a protective stance in “Ibrahim Loyalty” film. The research using 

theory from Ewald with descriptive qualitative methode. 

 The result from this research is a “Ibrahim Loyalty” film  indicate ten type 

of protective stance and ten type of jealousy in the personality of Siti Sarah with 

using personality theory by Ewald, example : 1) when Sarah find a news from 

Ibrahim about the command of God to leave Harran city and move to look for the 

promise land by God to him. She is afraid if Ibrahim not love her anymore and 

will find a fertile woman more than her. In that event will be found how Sarah ask 

Ibrahim to make time for attend her fertility ceremony in the local temple in order 

that not be needed to leave Harran city. 2) When Hajar always in around of Sarah 

and Ibrahim. Which then make Sarah feel uncomfortable about the frequency of 

Hajar presence in around of them. Finally, she chase Hajar away from their tent. 
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 الفصل األّول
 مقّدمة

 أ. خلفية البحث
يعترب العمل األديب عمل فٍت كليس جمرد تقدمو من خبلؿ اخلربات يف 
اكحياة اإلجتمعية، كإسما يتعلق كثَتا باألمور النفسية كسلوؾ إلنساف. لذلك العمل 

ت اليت تدؿ على األديب ظاىرة نفسية. فالسلوؾ املتمثل يف القوؿ كالعمل من البينا
 نفسية الشخص.

كالظاىرة النفسية من الظواىر الىت نواجهها كثَتا يف حياتنا اليومية ال سيما  
يف حياة النساء. كىي سبون أف تووف يف أشواؿ منحرفة كاملرضى النفسيُت 
كاجلنسية كالشخصيات الغريبة األخرل املوجودة يف اكحياة. كاملمثل يف الفيلم 

راسة األعماؿ األدبية من خبلؿ املدخل النفسي. كىذا الذم موضوع رئيسي يف د
  يسبب األدب أكثر قراءة دراسة عند اجملتمع.  

كاملرأة يف مثل الفن األديب، فهي جذابة لدراستها من ناحية سلوكها 
كشعورىا. تقدر املرأة على أف تأثر كعي شخص ما حبوهلا. رأل بعض الناس أف هلا 

، كلون ىناؾ من مزايا ذات قيمة، كعلى ى ذا فإف املرأة تستحق أف تزحىم كربًـت
يضغطوف على كجودية املرأة بل كىم يستغٌلوهنا. استوعب كجودية املرأة على 
مظهرىا جسديا كاف أـ ركحانيا رمو طريقتها إلدراؾ حقيقة نفسها كتدبر معٌت 

  (.Kartini, 1986: 6) طبيعتها أم فهم عبلقة نفسها بالناس كدبا حوهلا
سر علم النفس ماىية املرأة دبا يلي: للمرأة اعتقاد كاختيار خاص حسب ف
كهلا سلوؾ للحفاظ على نفسها كتسليم نفسها ملن  (،Kartini, 1986: 7)حاجتها 

ربٌبو. كليس بقليل كوف املرأة تفعل شيئا تعرٌبه بنفسو حسنا مع أنو خطأ عند رأم 
يركاىا خطئا. اآلخرين، كىذه اكحاؿ قد ذبعل اآلخرين يأبوف أف
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إٌف زكجة من يتزكج أكثر من امرأة مثبل، ظمون أف يعد هلا أف ًغَتهتا شيئ عادم، 
حيث أف ىذه ىي مشولة عادية ال تعترب بذنب ملن يرتوبو فعليو بعقاب إال أف 
ىذه املشولة تتصور بصورة من صور الظلم كيفعل الزكج عما ضمٌرمو اهلل، ككذلك 

 املرتبة. سييت سارة اليت سبلك بتلك
ىناؾ فيلم متعلق بنفسية املرأة كالئق أف يووف ىو الفيلم موضوع البحث 

كتؤخذ قصة ىذا الفيلم ىي قصة النيب إبراىيم  ."العلمي. ىو الفيلم "إبراىيم الوعد
كزكجتو سييت سارة حُت يعيشاف يف مدينة ىراف. إحدل املداف ثركة كيف الفيلم 

ارة سبوي أف تووف موضوعا يف البحث مثل أحواؿ نفسية متنوعة من قبل سييت س
 صفاهتا اكحمائية عن أىلها

 (Wikipedia: diakses 5 Maret 2018). 

"إبراىيم الوعد"  إضافة إىل العوامل املذكورة فإف الباحثة ترل أف ىذا الفيلم
جذابة لتووف موضوعا يف البحث بنظرية علم األدب النفسي ألف املمثلة اليت سبثل 

ٌتصق بأحواؿ نفسية متنوعة من اضطرابات كًغَتة كشعور شىت سييت سارة ت
تواجهها ألىلها. كدكرىا كزكجة النيب إبراىيم قد جعلها تتصف بصفة غيور كمحائية 

 .(Sobur, 2006: 127) عن زكجها كأكالدىا

إليوالد اليت يدرس فيها األدب حيث إذا  Tipologi تستخدـ الباحثة دراسة
جي فواف اهليجاف بشغل داخل نفسو مث خرج ذلك هتٌي  الشخص هبيجاف خار 

اهليجاف من داخاهلا إىل اخلارج بصورة من صور األفعاؿ كالعوامل اليت ذبعل سييت 
سارة سبلك بصيفة غيور كمحائية يستعرضها الباحثة ككذلك اآلثر اليت تؤديها ىذه 

 الصفة.
الغَتة ثيل سب بالنسبة إىل األمور السابقة، زبتار الباحثة حبثها دبوضوع "

كاملواقف اكحمائية يف شخصية سييت سارة يف فيلم "إبراىيم الوعد" من خبلؿ نظرية 
 الشخصية إليوالد".
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 ب. أسئلة البحث
 فأسئلة البحث يف ىذا البحث ىي كمايايل :

يف فيلم "إبراىيم الوعد" من خبلؿ نظرية ما أشواؿ الغَتة لسييت سارة  -0
 الشخصية إليوالد" ؟

يف فيلم "إبراىيم الوعد" من خبلؿ ؿ املواقف اكحمائية لسييت سارة ما أشوا -0
 نظرية الشخصية إليوالد" ؟

 
 أهداف البحث. ج

 أما أىدؼ البحث يف ىذا البحث فهي كمايلي :  
يف فيلم "إبراىيم الوعد" من خبلؿ نظرية أشواؿ الغَتة لسييت سارة ملعرفة  -0

 الشخصية إليوالد".
يف فيلم "إبراىيم الوعد" من املواقف اكحمائية لسييت سارة ما أشواؿ  ملعرفة -0

 خبلؿ نظرية الشخصية إليوالد".
 

 د. فوائد البحث

 . الفوائد النظرية0
 أما الفوائد النظرية من ىذا البحث ىو :

 ."إبراىيم الوعد"ملعرفة اكحالة النفسية سييت سارة يف فيلم  . أ
نفسية يف فإف نتائ  ىذه الدراسة تسهل فهم الشخصيات ال . ب

 .األفبلـ العربية
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 . الفوائد التطبيقية0 
 أما الفوائد النظرية يف ىذا البحث فهي :

أف يووف ىذا البحث زيادة دراسة سابقة لدراسة األعماؿ األدبية  .أ 
لوشف الشخصية يف األعماؿ األدبية دبقاربة  يف ربليل النفسي

 نظرية سوولوجية إليولد.
ربية كأدهبا يف جامعة موالنا مالك لزيادة املراجع بقسم اللغة الع .ب 

 إبراىيم اإلسبلمية اكحوومية ماالن .
 للمساشمة يف الدراسات أك البحوث عن األدب العريب. .ج 
 تشجع الطبلب على مشاىدة األفبلـ العربية كدراستها. .د 
 ه. تحديد البحث

ربتاج الباحثة إىل ربديد حبثها للحصوؿ على نتائ  البحث املرجوة كيف 
ديد الباحثة جماؿ حبثها يف فيلم "إبراىيم الوعد"، ىو فيلم من خذا البحث رب

مصدر من الوتاب املقدس النصراين. ظمؤل ىذا الفيلم الذاكرة يف املخرج فيوتور  
 .0336-0610كمار 

 و. الدراسات السابقة

 أما الدراسات السابقة يف ىذا البحث فهي كمايلي :
لبحث العلمي دبوضوع : العبلقة ، كتب الباحث ا0333رمحة فطاين، يف سنة . 0

لدل اآلباء كتوييف الشباب، علم  ”Over Protective“ بُت سلوؾ اكحمائية املفرطة
النفس، كلية علـو الًتبية، جامعة مسارانغ اكحوومية، )طلبة الفصل األكؿ دبدرسة 

 كتركيز نتيجة (.0333-0332مسارانغ الثانوية اكحوومية األكىل يف السنة الدراسية 
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 ”Over Protective“  ىػػذا البحػػث ىػػو ىػػل توجػػد عبلقػػة بػػُت سػػلوؾ محائيػػة املفرطػػة 
 لدل اآلباء كتوافق نفوس الشباب.

، طالػػػػب كليػػػػة علػػػػم الػػػػنفس، جامعػػػػة كديػػػػا مانػػػػداال 0304. نيخػػػػوالس تػػػػرم فػػػػوترا، يف السػػػػنة 0
كتػب الباحػث  . Universitas Katolik Widya Mandala Surabayaالواثوليوية بسورابايا 

البحػػػث العلمػػػي ربػػػت املوضػػػوع " عامػػػل دفػػػائي، عامػػػل خمػػػاطر، كاألثػػػر النفسػػػي لػػػدل 
الشػػػبابة الػػػيت تواجػػػو اإلنتهػػػاؾ اجلنسػػػي ". يعػػػرض الباحػػػث يف حبثػػػو عمػػػا يشػػػعره خمػػػرب 
اجملركحػػة، ألف كػػل شػػخص لػػو حػػاؿ نفسػػي خمتلػػف عنػػدما يواجهػػو اخلػػربة اجملركحػػة الػػيت 

 سي.تنشأ عند حياتو خاصة عن قضية اإلنتهاؾ اجلن
ككيفيػػة كقػػف تبحػػث الدرسػػات السػػابقة عػػن عبلقػػة بػػُت سػػلوؾ غيػػور كمحائيػػة 

تلك اكحادثة حيث كاف ىذا البحث حبثا طمالف عن تلػك الدراسػات املػذكورة كيبحػث 
"إبػػراىيم ىػػذا البحػػث ىػػي "الغػػَتة كاملواقػػف اكحمائيػػة يف شخصػػية سػػييت سػػارة يف فػػيلم 

 الوعد" من خبلؿ نظرية الشخصية إليولد."
 

 منهج البحثز. 

 . نوع البحث0
ىذا البحث حبث كيفي. البحث الويفي ىو دراسة هتدؼ إىل فهم 
ظاىرة ما يعاين من مواضيع حبيثية مثل السلوؾ كاإلدراؾ كالدافع كالعمل ك 
غَت ذلك ، ك من خبلؿ الوصف مع شول الولمات ك اللغة يف سياؽ 

 ختلفةخاص يووف طبيعيا ك من خبلؿ استخداـ الطرؽ الطبيعية امل
(Moleong, 2007: 6.) 

تستخدـ الباحثة حبثا نوعيا املنه  الوصفي للوشف كالوصف عن 
"إبراىيم الوعد" تعوس كتفسر أشواؿ الصفة الغيور كاكحمائية  كقائع يف فيلم

باستخداـ ربليل علم  "إبراىيم الوعد" كعواملها من نفسي سييت سارة يف فيلم
 األدب النفسي بنظرية إيوالد.
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 ادر البيانات. مص0
تعتػػرب املصػػادر ذات قيمػػة أساسػػية يف مجػػع املعلومػػات، كيتػػوفر باملوتبػػة 
مصادر املعلومات املطلوبة للبحػث، مػن رسػائل ككتػب كمطبوعػات، ككسػائل 

 (.03: 0660حممد مبارؾ، تسجيل، كحفظ معلومات )
كتعرؼ البيانات على أهنا الواقع  يف القاموس اإلندكنيسية الوربم،

م يعمل كمصدر للمادة لبناء رأم. كصف صحيح، ك املعلومات القائم الذ
 (. KBBI, 1997: 324) أك املواد املستخدمة يف التفوَت كاالستفسار

 

 أما مصادر البيانات يف ىذا البحث تتوونو على نوعُت :
 أ. البيانات الرئيسية

البيانػػػػػػات الرئيسػػػػػػية ىػػػػػػي مصػػػػػػادر البيانػػػػػػات الػػػػػػيت تعطػػػػػػي 
فالبيانػػات  (.Sugiyono, 2013: 193) باشػػرةالبيانػػات إىل الباحثػػة م

ملػػػف  0الرئيسػػية يف ىػػذا البحػػػث ىػػي شػػول ك ثػػػائق إلوًتكنيػػة، 
"إبػػػراىيم الوعػػػد" مػػػع الًتمجػػػة اإلذمليزيػػػة. ك ىػػػو تظهػػػر الغػػػَتة  فػػػيلم

كاملوقف اكحمائية من سييت سػارة، سػبب ك تػأثَت يف فػيلم "إبػراىيم 
 الوعد".

 ب. املصدار الثانوية
ة ىػػػػي مصػػػػادر الػػػػيت تعطػػػػي البيانػػػػات إىل املصػػػػدار الثانويػػػػ

يف شػول املوتوبػة،  (.Sugiyono, 2013: 193) اجلػامع غػَت مباشػرة
أم األديػػػػػػب مثػػػػػػل اسػػػػػػتعراض فػػػػػػيلم "إبػػػػػػراىيم الوعد"سػػػػػػواء مػػػػػػن 

 الصحف، كاإلنًتنت كالوتب ذات الصلة للبحث.
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 كفقا ملايلز كىوبرماف . طريقة مجع البيانات0
 . مرحلة تلخيص البيانات0

ذه الدراسة، قاـ الباحثوف ازمفاضا البيانات، اليت تشمل يف ى
 :عناصر حمددة على النحو التايل األنشطة

أ. الباحثوف يلخص الظهر سجبلت احملومة عن طريق ربديد األشياء 
األساسية كالًتكيز على األمور اهلامة املتعلقة بقضية اليت تظهر 

 .السلوكيات الوقائية سييت سارة كاألسباب كاآلثار
ب. احملاضر املوجزة رتبت بشول منهجي من أجل تقدًن صورة أكثر 
كضوحا للنتائ  اليت مت اكحصوؿ عليها كتبسيط اخللفية تتبع البيانات 

 اليت مت اكحصوؿ عليها عند اكحاجة.
ج. البيانات اليت مت اكحصوؿ عليها من قبل الباحثُت من خبلؿ 

ىذه املرحلة، أجرل املبلحظة مع االستماع كالتسجيل للتوثيق. يف 
الباحثوف ازمفاضا البيانات عن طريق الفرز كتصنيف كجعل التجريد 

 من نتائ  قياسية االستماع كالتوثيق.

 . عرض البيانات0
 .كيتم عرض البيانات بعد أف مت زبفيض البيانات أك تلخيصها

 التدابَت املتخذة من قبل الباحثُت ىي على النحو التايل:

اليت مت اكحصوؿ عليها من املراقبة كالتوثيق كبعد ذلك ربليل البيانات  .أ
 قدمت يف شول ملفات.

ب. احملاضر املوجزة رتبت بشول منهجي من أجل تقدًن صورة أكثر 
كضوحا للنتائ  اليت مت اكحصوؿ عليها كتبسيط اخللفية تتبع البيانات 

 اليت مت اكحصوؿ عليها عند اكحاجة.
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ملخص النتائ ، مث إنشاء عمود جلعل األمر أكثر سهولة لرؤية  .ج
من البيانات. يف عمود سمط شول ظمون أف ينظر إىل الصورة الواملة 

 على أجزاء معينة من نتائ  البحوث.
د. على أساس سمط ىو مبُت يف عرض البيانات اليت ظمون أف زملص 

 إىل أف البيانات اليت مت مجعها لو معٌت.
 . اختتاـ/التحقق0

ليل البيانات النوعية سموذج تفاعلي ىو اخلطوة النهائية يف رب
كاستنادا إىل البيانات اليت مت زبفيض كعرضو،  .االنتهاء من التحقق

قدـ الباحثوف إىل استنتاج مفاده أف تدعمها أدلة قوية يف مرحلة مجع 
البيانات. كاالستنتاج ىو اإلجابة على صياغة القضايا كاملسائل اليت 

  من البداية.جرل الوشف عنها من قبل حمققُت
 

 ح. هيكل البحث

الباب األكؿ : مقدمة تشتمل على خلفية البحث ك أسئلتها ك ربديدىا ك 
 أىدافها ك الفوائدىا ك الدراسة السابقة ك منه  البحث.

الباب الثاين : يفسر نظرية اليت تنتضمن أشواؿ الغَتة كاملواقف اكحمائية ك 
 التحليل من خبلؿ النظرية الشخصية إليوالد.

ربليل كالتوصيف شول الغَتة كاملوقف اكحمائية، ك سبب ظهور الباب الثالث : 
باستخداـ نظرية الشخصية  "إبراىيم الوعد"ىذا املوقف عند سييت سارة يف فيلم 

 إليوالد.
الباب الرابع : االختتاـ سبثيل على نتائ  البحث يعٍت النقاط اليت كجدىا 

وقف اكحمائي سييت سارة ك أسبابو.الباحثوف حوؿ نتائ  ربليل الغَتة كامل
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 الفصل الثاني
 االطار النظري

 أ. األدب
معنيُت: املعٌت العاـ، كىو كل ما أنتجو العقل  (األدب)دما سبق ذمد أف لولمة 

حىت الطبيعة كالنحو، سواء أثار شعورؾ كأحدث يف نفسك لذة فنية، أك  املعرفة يف جماؿ
فهو الوبلـ اجليد من الشعر أك النثر الذم يثَت أما املعٌت اخلاص؛  .مل يثر كمل ضمدث

كضمدث يف نفسو لذة فنية كاللذة اليت ضمسها عند مساع األنشودة  شعور القارئ أك السامع
اجلماؿ؛ كىو التعبَت اجلميل عن معاين اكحياة كصورىا، ىو  أك توقيع املوسيقى أك رؤية

)املنتسبُت،  املثَت للعواطف املؤثر يف النفس اجلميل أك النثر البليغ مأثور الشعر
0105/0104 :0.) 

كىذا األدب باملعٌت اخلاص ىو الذم نعٌت بدراستو؛ ألنو يتصل بالنفس كاملشاعر 
العاطفة، أما النظريات العلمية فحقائق جمردة، ال تستثَت عاطفة كال شعوران؛ ألهنا  كطماطب

 (.0: 0105/0104العاطفة )املنتسبُت،  زباطب العقل ال

 :األدب أنواع
 :كشما، ينقسم األدب كدراساتو األدبية إىل فرعُت كبَتين

ىو ما يعرب بو األديب من شعر أك نثر عما ضمس بو  :أوال: األدب اإلنشائي
كاألحاسيس رمو الطبيعة؛ سواء أكانت ىذه الطبيعة  من اخلواًف كالعواطف كاخلواطر

فو كميولو كأىوائو؛ أـ كانت يف عواط قلبو، متمثلة األديب يف نفسو كيف داخلية ضمسها
املختلفة اليت يراىا  كالنجـو كالرياض ككافة األحداث اجلباؿ كالبحار خارجية يراىا يف

 اإلنشائي يف صورة الشعر أك لوف من ألواف النثر أك يعاصرىا، كطمرج ىذا األدب
 (.00: 0105/0104)املنتسبُت، 

.  
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 رعُت رئيسُت؛ أكهلما:حيث توجهو إىل ف كينقسم ىذا النوع من األدب من
 خواطره كمشاعره كآرائو كأحاسيسو يعرب فيو األديب عن األدب الذايت كىو الذم

 مثبلن كآخرشما: األدب املوضوعي كىو ما يعرب فيو. كتأمبلتو؛ كالشعر الغنائي كاخلاطرة
 أك القصصي حيث يعرب فيو ألديب عما صموؿ خبواطر اآلخرين، كاألدب التمثيليا

آرائهم  صموؿ خبواطر األشخاص الذين يتحدث عنهم؛ فيعرب عناألديب عما 
بلساهنم. كما ينقسم األدب اإلنشائي من حيث طبيعتو كمساتو الفارقة إىل  كيتحدث
 ( :00: 0105/0104)املنتسبُت،  قسمُت

 :الشعر -0
كىو الوبلـ املوزكف املقفى الذم يعرب عن املشاعر كاألحاسيس 

على اخلياؿ كالعاطفة أكثر من العقل كاملنطق،  مدكيعت كالعواطف كاالنفعاالت،
كاألحاسيس كاف شعرانًٕ كقصيدة املدح أك الرثاء أك  فإذا ربومت فيو العاطفة

النحو،  العقل كاف نظمان؛ كألفية ابن مالك يف الفخر أك العتاب، كاذا ربوم فيو
كتتعدد  .منها أحواـ التبلكة كالتجويد أك نظمية التحفة لؤلطفاؿ كاليت يتعلموف

 –فنجد من أغراضو: املدح  أغراض الشعر كاذباىاتو بُت التقليد كالتجديد؛
اكحماسة..... كما ذمد من اذباىاتو:  -الفخر -الغزؿ -الوصف -الرثاء -اهلجاء

كالتمثيلي كالوبلسيوي كالركمانسي كالواقعي  الشعر الغنائي كامللحمي
 (.00: 0105/0104)املنتسبُت،  كالرمزم..... .إخل

 :النثر -0
، يعتمد على الفور كاملنطق ال اخلياؿ  كىو الوبلـ املنثور ال املنظـو

كالفور أكثر من املشاعر كاخلواًف كاألحاسيس؛ كمنو  كالعاطفة، يتحوم فيو العقل
)املنتسبُت، كاخلاطرة كاملقاؿ كاخلطبة كالرسالة : القصة كالركاية كاملسرحية

0105/0104 :00). 
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كىو ذلك النوع من الوصف اللغوم اهلادؼ الذم : يثانيا: األدب الوصف
بالوصف كالنقد كالتحليل كالتقريظ، فيثٍت  يتناكؿ القصيدة أك الرسالة أك القصة مثبلن 

عليها، فهذا النقد ال يصور  عليها كيطريها إف رضي عنها، كينقدىا كيعيبها إف سخط
الذم قيل يف  سما يصف الوبلـالطبيعة تصويران مباشران ، ًٕ كال يصور تأثر صاحبو هبا، كا

تصوير الطبيعة؛ فموضوعو ىو الوبلـ الذم قيل عن الطبيعة ال الطبيعة نفسها، كىو 
يطلق عليو النقد بُت الباحثُت. كينقسم ىذا النوع من األدب إىل قسمُت رئيسُت؛  ما

حممد مندكر مناقشة عميقة حوؿ طبيعة كل . مدخل لدراسة األدب أكهلما النقد الذم
خلص من ذلك إىل أف للشعر  الفارقة بينهما، كقد الشعر كالنثر، كحقيقة السماتمن 

-00: 0105/0104)املنتسبُت، ثبلثة مقاييس أك خصائص سبيزه عن النثر، كىي
01 ): 

 :ملوسيقىا -0
املوسيقى زبتلف طبيعتها من لغة إىل لغة كمن شعر لغة إىل شعر لغة 

ر كالنثر؛ فالشعر اليوناين مثبل كانت فارقة بُت الشع أخرل، كلونها تبقى مسة
جمموعة من املقاطع الصوتية سبثل   موسيقاه تقـو على الوم اللغوم للمقاطع، ككل

اليوناين يقابلو يف  املقطع الصويت يف الشعر كما لغويا ما، كىذا الوم اللغوم اك
 عركضنا العريب ما نسميو بالتفعيلة، كمثل ذلك ذمده يف الشعر الفرنسي ككذلك

 إلذمليزم كاألملاين. كىذا التقسيم املوسيقي ذمده يف كل فنوف الشعر الغريبا
الشعر الغنائي كالتمثيلي كامللحمي؛ كىذا يؤكد على أف  كالعريب؛ فنجده يف

مستول العامل كال يتخلى عنو شعر لغة من  املوسيقى مسة أساسية يف الشعر على
 :( 02-01: 0105/0104)املنتسبُت،  اللغات
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 :املضموف كامللوات اخلبلقة -0
إف النظم كحده ال يوفي يف سبييز الشعر عن النثر، فبلبد من توفر 

النفسية اليت زبلق الشعر ، كىي ملوات زبتلف عن  كامللوات املضموف الشعرم
فالشعر ما أشعرؾ، كىذا يعٍت أف  يصدر عنو النثر، امللوات كاالستعداد الذم

اهلامة اليت سبيز  يعترب من امليزات أك املقاييس التلوين العاطفي للمضموف الشعرم
مضمونو تقريرا خالصان كحقائق فورية  الشعر عن النثر، فالشعر ال ظمون أف يووف

الوجداف البشرم كيستطيع أف  رياضية أك علمية جافة، كلونو البد أف طماطب أك
طف على اخلياؿ كالعوا بفضل مضمونو الشعرم الذم يقـو يثَته كضمرؾ كوامنو

 (.02: 0105/0104)املنتسبُت،  كاألحاسيس

 :األسلوب الشعرم -0
قد ال يوفي النظم كاملضموف الشعرم كامللوات اخلبلقة لتمييز الشعر عن 

يعترب دائمان فنان مجيبلن ال يف بنائو كحده، بل يف تفصيبلت  النثر، كذلك ألف الشعر
أك املعجم الشعرم الذم الشعرية  أسلوبو التعبَتم؛ كىنا يبدك لنا أشمية اللغة

اخلاص، ليس يف  يستقي منو الشاعر مادتو اللغوية ، فالشعر لو معجمو اللغوم
 املفردات فقط، كلون يف تلك الًتاكيب اإلضمائية اليت يقيمها الشاعر ليقدـ ذبربتو
بصورة مؤثرة. فالعربة يف بناء لغة الشعر ليست يف مفردات اللغة بل جبملها 

قد يوتسب قوة شاعرية بارزة إذا  فيها كاللفظ العادم التعبَتكتراكيبها كطرائق 
كاألمر الذم صمب أف ضمرص  .دخل يف مجلة أك تركيب شعرم أك صورة بيانية

تصوير  من كل عليو الشاعر ىو أف يبتعد عن األسلوب التقريرم املسطح اخلايل
لبياين، أم ا أك نتوء بياين، كاألدب عامة، كالشعر خاصة ال يبلئمو إال التصوير

)املنتسبُت،  طريق الصورة كاإلضماء ال عن التقرير اخلايل من اخلياؿ التعبَت عن
0105/0104 :02-03.) 
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كلول نوع منها مسات سبيزه عن بقية صور النثر ، للنثر األديب أنواع عدة
 –الوصايا  –اخلاطرة  –املسرحية  –القصة  -املقالة –اخلطابة  :منها ،الفٍت
 (06: 0105/0104)املنتسبُت،  األدبية السَتة امات املق– لالرسائ

 :اخلطابة -0
اخلطبة ،لغة مصدر خطب من باب قتل يتعدل بنفسو كصمر حبرؼ اجلر 

املنرب خطبة كيقاؿ: فبلف خطيب القـو إذا كاف ىو  خطب على قاؿ اجلوىرم
ابن رشد اخلطابة ىي قوة  خطباء. أما اصطبلحان: يقوؿ املتولم عنهم، كاجلمع

)املنتسبُت،  كاحد من األشياء املفردة تولف اإلقناع املمون يف كلت
0105/0104 :06.) 

 :املقالة -0
ىي قطعة نثرية حمدكدة يعرض فيها كاتبها فورة من األفوار أك موضوعان 

بأسلوب أديب. كىناؾ من يقوؿ أف ظهور املقالة كفن أديب مل يون  من املوضوعات
فقد عرفت قبل أف يعرؼ فن الطباعة بقركف  .الصحف كاجملبلت مرتبطان بظهور

اليوناف القدماء، كردبا   عدد من األدباء قالبا فنيا منذ عصر طويلة .حيث اختاره
 صورة الشخصيات النمطية كما كتبها الواتب كانت أقدـ صورة للمقالة ىي

كيف كل صورة منها يرصد كضملل  (سمطية صور)عنواهنا  (تيوفراست)اإلغريقي 
األنواع من السلوؾ البشرم السليم أك املعيب حبيث تعترب كل  ختلفةالسمات امل

كالورًن كاجلباف كالشجاع كاملنافق  البخيل صورة ذبسيدا لنمط من السلوؾ كسلوؾ
 (.03: 0105/0104)املنتسبُت،  كغَتىا
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 :القصة -0
كىي حواية تصور عددا من الشخصيات كاألحداث، كتوتب بأسلوب 

 :حبسب توجو القاص يف الوتابة؛ منها القصةنثرم. كهلا أنواع 

 :القصة القصَتةأ( 
كىي اليت تدكر حوؿ حادثة كاحدة لشخصية كاحدة أك عدة 

السرد أك تعدد األحداث. كتتميز القصة  شخصيات كال يتسع اجملاؿ فيها لوثرة
على حدث  قراءهتا يف كقت كجيز كتركيزىا القصَتة بصغر حجمها كسهولة

كاإلذاعة دما يتفق مع طبيعة اإليقاع  على انتشارىا الصحافةمعُت، كقد ساعد 
 (.00: 0105/0104)املنتسبُت،  للعصر السريع

 :الركايةب( 
ىي أطوؿ أنواع القصص كسبتاز عن القصة القصَتة بوثرة أحداثها 

اليت يعرب عنها  ثارهتا لقضية كربل أك عدد من القضايا كتعدد شخصيات القصة
أسلوب الواتب كطريقتو يف ربط  كيظهر يف الركاية. من خبلؿ سرد األحداث

 يراىا األحداث كسمو الشخصيات كتوظيفهم يف الركاية حسب الطريقة اليت
 (.00: 0105/0104)املنتسبُت، 

 :املسرحيةج( 
ىي فن من فنوف األدب ذات فورة أساسية صمسدىا الواتب كيربزىا 

بعاد احملددة اليت تنقل قصة بشخصيات ذات األ موضوع أك كذبسد ىذه الفورة
عند اليونانيُت القدماء  ىذه الفورة أك املوضوع ك . قد ظهر األدب املسرحي

 – بنوعُت من املسرحية كىي: املأساة كتعٍت يف األدب اكحديث الًتاجيديا
كامللهاة كتعٍت يف األدب اكحديث الووميديا . كقد تطورت املسرحية تطورا كبَتا؛ 

ونانيُت بُت الشعر كاملوسيقى كالغناء كالرقص ، كما  الي قدؼ كانت ذبمع لدل
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تتعاقب مع أجزاء غنائية، كعندما  كانت ذبمع أيضان بُت أجزاء حوارية سبثيلية
  ـ يف أيدم0120بدأت النهضة األكركبية بسقوط القسطنطينية عاـ 

العثمانيُت ىرب الرىباف حاملُت معهم املخطوطات اليت الًتاث اليوناين القدًن 
أكركبا كلها ك ، من ىناؾ أيخذت أساسان للنهضة  كمنها إىل إيطاليا إىل

 .األكركبية

 :اخلاطرةد( 
كما اتفق أىل األدب اكحديث على تعريفها بأهنا قطعة نثرية قصَتة 

كاألسلوب العذب. كمل تذكر إال يف األدب اكحديث.  كالعواطف فيها اخلياؿ
 .عابرة يف اخلاطر ماتكبرأيي أف اخلواطر ال تعدك عن كوهنا جمرد كل

 :الوصاياق( 
 .ربت فن الرسائل اإلخوانية -عند بعض النقاد  -تندرج 

 :لرسائلك( ا
كاف القرف الرابع ىو العصر الذىيب لوتابة الرسائل، كاتسمت الوتابة 

البديع، كالولع بالزخارؼ اللفظية، حتٌ  ل غدت  فيو باإلغراؽ يف ألواف
باحملسنات البديعية كآللئ  باألسجاع، حمٌلىموشى  الرسائل ككأهنا نسي  رائع

 .البياف

 :ملقامةز( ا
املقامات فن من فنوف الوتابة العربية ابتوره بديع الزماف اهلمذاين، كىو 

القصَتة ربفل باكحركة التمثيلية، كيدكر اكحوار فيها بُت  نوع من القصص
البديع. كىي اليت تعتمد على السجع ك  شخصُت، كيلتـز مؤلفها بالصنعة األدبية
تدكر على ركاية  تتضمن نوتو أدبية، تقـو على كتابة مسجوعة حسنة التأليف،

 .لطيفة خمتلقة تنسب إىل بعض الركاة
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دعونا نقرأ كتابا للنظرية األدبية املعاصرة كتابو أستاذ اللغة اإلذمليزية كالدراسة 
ات األدبية" األمريوية من جامعة إنسربكؾ، ماريو كبلرر، بعنواف "مقدمة للدراس

(. مشل كبلرر على كجو التحديد نوع الفيلم كعمل أديب يف الفصل اخلص 0665)
ب "الدراسات النصية" بعد أف ناقش بشول قوم حوؿ اخلياؿ كالشعر كالدراما 

( عندما كصف الفيلم 24-23كالسينما. لقد اقتبست فقدتُت مفتوحتُت من كبلرر )
 بأنو عمل أديب :

“At the end of the twentieth century, it is impossible to neglect film as a 

semi-textual genre both influenced by and exerting influence on literature 

and literary practice developed particular features under the impact of film. 

Many of the dramatic forms in the twentieth century, for example, have 

evolved in interaction with film, whose means of photographic depiction far 

surpass the means of realistic portray in the theater.” 
 
 

 الفيلمب. 
 . تعريف الفيلم0

الفيلم ىو أحد من عملية الفنية الذم تأثَت بُت النور كالشبح لطيفا. الفيلم 
يواصل قوليا باحملاكرة كاملسرحية كيستخدـ األغنية املركبة كاملوسيقى كيواصل باإلنطباع 

ف املعُت كالتشبية كالرمز كالشعر كيركز يف الصورة املتحركة كالتمثيل اإلمائي كظملك الوز 
كالرقص. كالفيلم لو دمون للعب بالزماف كاملواف كتوسيعة أك تضيقة كتقدظمو أك 
تأخَتة حرا يف حدكد الوالية الواسعة. يوسف بوغز يقوؿ أف الفيلم فريدا كلو كاف 
املساكاة بوسيلة أخرل. كأفضل الفيلم على املسرحية ألنو ظملك مثاال متنوعا كحركة 

هلم. كىذا متفرؽ بالركاية. يواصل الفيلم ببل رمز التجريدم كزماف كمواف الذين الحد
الذم توتب يف الصفحة خىت ضمتاج أف يًتمجة الدماغ إىل التصوير كالصوت بل 

 (04: 0303يف حممد عفيف، : Mc-Graw Hill ) يواصل بصور كصوت مباشرة

ماديا يف معجم اللغة اإلندكنيسية الوبَت ىو غشاء مصنوع من شريط 
( كصورة إصمابية  سينمائي ليووف موانا لصورة سلبية )اليت ستطبع منها لقطة أك رسـو
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باتفاؽ اجتماعي  –. ككاف مصطلح "الفيلم" (KBBI) )اليت ستعرض يف سينما(
 حصل على معٍت كما فهمو اجملتمع العاـ يعٍت قصة صورة اكحياة أك كل ما يتعلق هبا

(Ghazali  ،5: 0304: يف أمحد خملص.) 
و النص الذم ضمتوم على جمموعة من الصور الفوتوغرافية اليت تؤدم الفيلم ى

 (.Danesi, 2010: 134) إىل الوىم يف اكحركة كالعمل يف اكحياة اكحقيقية
األفبلـ ىي األشواؿ الغالبة يف اتصاؿ العاـ بصريا يف ىذا العامل. كاف أكثر 

كفيديو الزر يف كل  من مائة مليوف شخصا يشاىد األفبلـ يف سينما كأفبلـ التلفاز
أسبوع. ككاف صناعة الفلم ىي صناعة الشركة. قد غَت ىذا احملموؿ زعم الناس على 
أف الفيلم ىو مأثرة فنية اليت تصنع باألبتوار كسبؤل خياؿ الناس الذم يهدؼ إىل 
اكحصوؿ على اجلمالة الواملة. كلو كاف يف أكلو ىو من مأثرة فنية، صناعة الفيلم ىي 

الربح كأحيانا تووف ماكينة النقود. كيف كثَت من األحياف قد يووف  صناعة تعطي
 (.Elvinaro dkk, 2014: 143) الفيلم طمرج من القواعد الفنية هلا فدل النقود

كالفيلم كاألدب الفٍت لو املقصود كاألىداؼ يف عملية صناعتو كما قد ذكر 
أف يبلغو. كلو كانت املقاربة  قبلو. ىذا متأثَت أيضا من املغزل الذم أراد صانع الفيلم

فيو متباينة لون لول فيلم ىدؼ يعٍت لنيل اىتماـ الناس باملشولة كاملغزل احملتوم 
فيو. كمن سول ذلك، صنع الفيلم خلدمة حاجة العمـو احملدد كالعمـو غَت حمدد. 
كىذا بسبب كجود عناصر املبدأ يف صناعة الفيلم منها العناصر الثقافية كاالجتماعية 

: Widianingrum) كالنفسية كإرساؿ لغة الفيلم كالناصر الرائعة لتحريك خياؿ املشاىد
 (.03: 0304يف أمحد خملص، 

 . أنواع األفبلـ0
تنقسم األفبلـ بصورة عامة نوعُت رئيسُت شما )علي القاسيمي كحممد علي: 

 ( الفيلم الًتفيهية، كالفيلم التعليمية.01: 0303يف مَتم أفريانيت، 
 حيث املوضوعات ينقسم الفيلم إىل :كمن 
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أفبلـ علمية: كتشمل مواضيع متعددة منها: الفيزياء كالويمياء كاألحياء  .أ 
كىي ربتول على ذبارب كشرح لنظريات علمية كاظهر أجزاء دقيقة 

 بواسطة موربات أك تصوير حيوانات منقرضة أك بيئات خمتلفة.
ت تربوية يف الًتبية كالتعليم أفبلـ تربوية: يشح ىذا النوع من األفبلـ نظريا .ب 

كالطرؽ اتباعها ككسائل تطبيقها كىي بأنواع متعددة للمبدر كللمعلم 
 كالطالب كاآلباء كاألمهات كل حسب حجة.

أفبلـ تارخية: كتصور عصوار خمتلفة من التاريخ أك أحداثا مهمة   .ج 
كاملعارؼ كالفتوحات، كىذا النوع يوثر انتاجة يف القطاع التجارم 

 ثَتا يف دكر السينما العامة.كيعرض ك
أفبلـ جغرفية: كيصور ىذا النوع من األفبلـ مجيع مواضيع اجلغرفيا من  .د 

 طبيعة كفلوية كسياسية كاقتصادية أك لبعض البلداف أك املداف.
أفبلـ زراعية: كىي اليت تعاًف مواضع زراعية اشرح فوائدىا كالتعريف  .ق 

 بطرؽ اتباعها، أك ذبارب زراعية شمة.
صحية: كىي األفبلـ تبُت أجراء اجلسم البشرم كعمل كل منها أفبلـ  .ك 

كتشرح الوثَت من أجهزتو كالقلب كالدماغ كالدكرة الدموية كاجلهاز 
 اهلضمي كجهاز التنفس.

أفبلـ علـو منولية: كتشمل رعاية الطفل كالتدبَت املنزيل كاكحياطة كميزانية  .ز 
 االسرة كغَت ذلك من األمور.

ىذا املوضوع فإف افبلمو كثَتة فمنها ما يبحث يف أفبلـ فنية: كلتشعب  .ح 
 حياة بعض الفنانُت أك يشرح أساليب كطرؽ الرسم كمزج األلواف كغَتىا.

أفبلـ تربوية بدنية: كتشرح بعض اللعبات أك تعطي تفصيبل لبعض  .ط 
 اكحركات بالتصوير البطئ، أك طرؽ ذبهيز املبلعب أك إعداد الفرؽ.
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َت منها لتعليم كثَت من اللغات فمنها لتعليم أفبلـ اللغة: كقد أنت  الوث .م 
 القواعد كالقراءة كتووين اجلمل كالتعريف دبخاري  اكحركؼ.

أفبلـ القصص: كىو شبيهة بأفبلـ الوبَتة اليت تعرض يف دكر السينما   .ؾ 
أهنا عل مستول أقل كيستغرؽ عرضها كقتا أقصر كمعظم املنت  منها 

 لرسم الواريواتور.لؤلطفاؿ، كعلى شول دمى متحركة أك با
أفبلـ صناعية: كتشرح توضيحات علمية لبعض األعماؿ الصناعي   .ؿ 

 كتحضَت اكحامة أك طرؽ عمل بعض االجهزة كالعناية هبا.
 (00: 0304: يف أمحد خملص،  Said & Salim) . عناصر الفيلم0

 كاف الفيلم ىو نتيجة العمل املشًتؾ الذم لو عناصر كما يلي :
 املنت  .أ 

 ”People Who Makes Movies“على العنواف  Theodore Taylor يف كتب

ذكر أف املنت  ىي "التجارة كلون خبلقة". املنت  ىو الشخص الذم 
يرأس ستوديو. ىذا الرجل قاد إنتاج الفيلم، كربديد القصة كالتواليف 
املطلوبة ككذلك اختيار األشخاص الذين لديهم عمل لصنع الفيلم يف 

 ستوديو.
 ائياملخرج السينم .ب 

ذكر أف  Arthur penn كقاؿ قيادم املخرج السينمائي يف أمريقا، كاف
املخرج السينمائي ىو الشخص  املخرج السينمائى ىو الوتاب بالوامَتا.

الذم يقود عملية صنع الفيلم )التصوير(، بداية من اختيار املمثل يف 
 الفيلم، إلعطاء اهلبوط على قياـ عملية الفيلم كاملتوافق بنصوصة.

 كاتب مسرحي .ج 
األشخاص الذين يتقدموف يف كتابة فورة القصة، اليت ىذه الورقة ستووف 

 مرجعا املخرج السينمائي لصناعة األفبلـ.
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 املصور .د 
ملصور الناس الذين استخداـ كامَتا الفيلم. على املدكاجباهتم ألخد 

 الصور، كاف مصور ربت إشراؼ املخرج السينمائي.
 مرتب الفٍت/ املواسيقى .ق 

الفٍت ىو املسؤكؿ عن الصور املتخذة سباقا يف سلسلة القصص مرتب 
كفقامع النصوص الفيلم. يف ىذه العملية أيضا كيتم التصويت 
)املواسيقى( أك مؤثرات اخلاصة حاجة إىل تعزيز الطابع من الصورة أك 

 املشهد يف الفيلم.
 مرتب الفٍت .ك 

نتو. إعداد كظمون تقسيم مرتب الفٍت إف حبلؽ امليداين، كاكحركة، كزي
امليداف أك الغرفة كفقا ملوقع اكحادث بالنصوص املطلوب. كاملسؤكؿ اكحركة 
يساعد املخرج السينمائي على أف توجو اكحركة إيل املمثل. أما املسؤكؿ 
الزينة فيساعد علي ترتيب املسرحي على زينة الوجة كالشعر كربضَت 

 املبلبس الستخدامها.
 املمثل .ز 

إلستعراد بدعت على رغبة املخرج الشخص الذم يتحرؾ عند ا
 السينمائي.

 الدعاية .ح 
قبل كأثناء كبعد انتهاء الفيلم، صمب أف تووف على استعداد املشاىدين 
احملتملُت لقبوؿ كجود الفيلم. ككاف على رأس ىذا العمل ىو الرجل الذم 

 يعرؼ بشول جيد على الدعاية.
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 نظرية إليوالدج. 

النفسي، كعملو الرئيسي يف جماؿ نظرية يذىب إيوالد من كجهة نظر الطب 
يف نظرتو ىذا الطب النفسي Temprament und Character( "1924 .)" الشخصية يف

 جعل سبييزنا حادنا بُت املزاج كالطباع. كما ىو موضح يف املعلومات التالية:
 (temprament) املزاج .0

يلعب املزاج ىو دستور نفساين، يتعامل مع دستور اجلسم. لذلك ىنا  
النسل دكرا ىاما، يف حُت ظمون أف يقاؿ تأثَت التعليم كالبيئة ال شيء. عبلكة 
على ذلك، صمادؿ إيوالد بأف يرتبط املزاج كثيقنا بالتمرد )اإلجهاد اكحيايت ،ك قوة 
اكحياة ، كاإلجهاد الطاقي(، أم كثافة األلياؼ اكحية. ىذا التمرد الفطرية 

 الشخص، خاصة اعتمادنا على جمموعة موجودة طواؿ اكحياة كىي ثابتة يف
 اهلرمونات.

 :ىذه التمرد تعتمد على العوامل النفسية اليت ىي مزاج، كىي
 شدة كتَتة اكحياة . أ

 املشاعر الفردية . ب
  (character) الطباع .0

ظمنح إيوالد حدكد الطباع كمجموع اكحاالت كطرؽ التفاعل مع اكحافز.  
اليت يتم جلبها من الوالدة ك الطبيعة من الناحية النظرية، ظميز بُت: الطبيعة 

 الذم مت اكحصوؿ عليو، مع املعلومات التالية:
 طبيعية جلبت من الوالدة . أ

يعٍت اجلانب (، angeborener Character) طبيعية جلبت من الوالدة
الذم ىو أساس للشخصية، يرتبط الطابع الوراثي ارتباطا كثيقا جدا باكحالة 

 .عية اجلهاز العصيب املركزمالفسيولوجية، كىي طبيعة نو 
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 الطبيعة الذم مت اكحصوؿ عليو . ب
الطبيعة  (،erworbener Character) الطبيعة الذم مت اكحصوؿ عليو

 املوتسبة، الطبعية اليت تأثرت بالبيئة كاخلربة كالتعليم.
يف اخلبلصة، يومن االختبلؼ بُت مزاجات إيداؿ كطباعية، أنو قد يتم 

ياة، كلذلك ال تتطور، ألف املزاج يعتمد على جمموعة تثبيت املزاجات طواؿ اكح
اهلرمونات، يف حُت جمموعة اهلرمونات مدل اكحياة. إف الشخصية ، بالرغم من 
الطباع، أهنا موجودة أساسنا كلونها ال تزاؿ تعاين من النمو كالتطور، تعتمد الطباع 

 بشول كبَت على العوامل اخلارجية.
نص على أف السلوؾ يتووف أعلى ثبلث يستخدـ إيوالد مبادئ الذم ي

 :مبلعب كىي
 املتلقي من اكحافز . أ

كثَت من الناس على األقل لديهم حساسية لتلقي اكحافز من اخلارج. يف  
ىذا اكحاؿ ال يزاؿ إيوالد التمييز بُت اكحساسية لظاىرة الركح الدنيا كاكحساسية 

 للظواىر النفسية العالية.
 افززبزين االنطباع كاملعاجلة اكح . ب

زبزين االنطباع، اآلثار اليت خلفها االنطباع. ذلك السابق يؤثر على  
األفعاؿ يف كقت الحق. الشخص كاحد أكثر من اآلخر. معاجلة احملفزات، 
يف ىذه اكحالة ظميز إيوالد معاجلة اكحافز عن طريق الوعي كطريق التأثَت. ال يزاؿ 

 ت.ىذا دميزنا التأثَت السريع كالبطيء هلذه احملفزا
 رد فعل من حافز . ج

 القدرة على االستجابة هلذا التحفيز يف تصرفات الشخص أك سلوكو.   
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 الشخصية. د
إننا نقضي عادة كقتا طويبل رماكؿ فيو التعريف على شخصيات من حولنا 
كالتوافق معهم ما أمون فنبلحظ كيف يتحرؾ الناس، كيف يتولموف، كيف 

َتات كجوىهم كرماكؿ التعريف منها إىل يستجيبوف للمواقف املختلفة. نبلحظ تعب
اذباىاهتم،  كما نعدؿ من أنفسنا لوي نتويف معهم يف ظل الظركؼ املختلفة 
كالدليل على ذلك اختبلؼ سلوؾ اإلنساف عندما يووف مع أصدقائو أك عندما يووف 
يف مقابلة رمسية للحصوؿ على علم أك عندما يووف مع خطيبتو أك زكجتو إال أف 

السطحية لتصرفات األفراد كسلوكهم يف مواقف معينة كاستخداـ نتائ  تلك املبلحظة 
املبلحظة يف كصف شخصيات ىؤالء األفراد يشوهبا عيوب خطَتة كفضبل عن ىذا 

حاد ››ك‹‹ كـر››فإف حماكلة تصنيف الناس يف فئات معينة بوصفهم بصفات مثل 
ات األخرل اليت تسهم يف كغَت ذلك دكف اعتبار للعديد من الصف‹‹ منعزؿ››ك‹‹ الطبع
شخصية كل فرد فإنو يعترب أمرا معيبا أيضا. كعلى العوس من ذلك ‹‹ بركفيل››تووين 

فإف املتخصصُت يف علم النفسقد اىتموا بوصف التنظيم الولي لسلوؾ الشخص 
 (.5-4ق: 0663-0103كىذا ىو موضوع الفصل )حممد عويضة، 

لشخصية صعوبة كضعها كبناء  كمن العوامل اليت أدت إىل تعدد تعريفات ا
كلي. كبالرغم من ىذا التعدد فإف التعريف الذم يعترب شامبل كمناسبا ألغراضنا ىو 

 التعريف التايل :
الشخصية ىي التنظيم الذم يتميز بدرجة من الثبات كاالستمرار اخللق الفرد 

 كمزاجة كعلقة كمجسة، كالذم ضمدد توافقة املميز للبيئة اليت يعيش فيها.
يبلحظ على ىذا التعريف أنو ظميز بُت اخللق كاملزاج كالعقل كاجلسم سبيزا ك 

دقيقا كذلك ألف ىذه املصطلحات هلا معاف خاصة يف علم النفس )حممد عويضة، 
 (.5ق: 0103-0663
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 . املزاج0
يطلق ىذا املصطلح على االستعددات الوراثية احملددة للشخصية كمنها العوامل 

الفرد هبا، كمن ىذه إختبلؼ معدالت إفراز الغدد الصماء  الفسولوجية اليت يولد
للبيئات املختلفة تلك اليت ربدد قابليتنا لبلستثارة كاتزاننا كىدكءنا كعلى ىذا ظمون 
القوؿ أف املزاج يرتبط ارتبطا كثيقا بالستعددات الوراثية كما يرتبط باجلوانب 

ت املزاجية بأنو ظمون الوجدانية اليت زبتلف من شخص إىل آخر. كتتمز السما
إدراكها مباشرة شأهنا يف ذلك شأف الذكاء. كما أف تأثَت العوامل البيئية عليها 
يووف منذ اللحظات األكىل للتووين. إال أف ىذا ال يعٍت أنو ليس للوراثة تاثَت 
عليها كالدليل على ذلك الدراسات اليت أجريت على التوائم. فلقد بينت 

استجابات األطفاؿ يف ماء مثل  كبينت تباين  الدراسات إختبلؼ أسماط
إستجاباهتم : بعضهم سحبوا أقدامهم يف ىدكء بينما صرخ اآلخرين، أك ظهرت 

-0103عليهم عبلمات الفزع كاهللع، أك سحبوا أرجلهم بسرعة )حممد عويضة، 
 (. 6ق: 0663

 . اخللق0
 مثل األمانةلداللة على عدة مسات ىذا املصطلح ذك طابع تقييمي إذ يستخدـ ل
 ات باخلصاؿ املقابلة أك املرفوضةكضبط النفس كاملثابرة كترتبط تلك السم

املزاجية  لقيم، كإذ كاف التعبَت عن السماتاجتماعيا. كما تتضمن سمو االذباىات كا
الفرد.  على الضغوط البيئية اليت يواجههااملوركثة يؤدم إىل سمو اخللق فإنو يتوقف 

ليست  املزاج بالصورة اليت أشرنا إليهاأف العبلقة بُت اخللق ك كىنا صمب اإلشارة إىل 
النواة  مزكد بعد إموانيات مزاجية تعترب من نوع العبلقة بُت الذكاء. إذ يولد الفرد

األكىل لنمو اخللق ذلك النمو الذم يعتمد بدكرة على عمليات التنشئة اليت يتعرض 
مواجهات  أك يف بيئة تسلطية من ئة متساحمةهلا الطفل. فما يتلقاة الطفل يف بي

كاالجتماعية )قيمة  كقواعت ظمون اعتبارىا كمحددات ألسلوب حياتو األخلقية
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كاذباىاتو رمو الفرؽ كالدين كاألعراؼ...( اليت تعترب جزءا من إموانيات الطفل 
 (.03-6ق: 0663-0103املزاجية )حممد عويضة، 

 . نظريات الشخصية0
ة اإلنسانية اختلفت النظريات اليت حاكلت كأم مشولة من مشوبلت اخلرب 

تعريف سمو الشخصية كتفسَت سموىا كقياسها. كال يعٍت ىذا أف كل ىذه النظريات 
مفيد للمدرس يف عملو. كحىت تلك النظريات اليت ظمون أف تووف ذات نفع حمدكد 
فإنو صمب النظر إليها على أهنا احتمبلت غَت مؤكدة كليست آراء قاطعة. إف 

تماـ بدراسة الشخصية لو تاريخ طويل. فلقد اقًتح جالينوس منذ القراف  الثاين االى
قبل امليبلد نظرية تنميطية للشخصية بناء على اختبلؼ توزيع أخبلط البدف أك 
سوائلو )تلك االخبلط سبق أف ذكرىا أبوقراط اليوناين يف اخلامس قبل امليبلد( 

 (.03ق: 0663-0103)حممد عويضة، 
 وس الشخصيات إىل أربعة أسماط :قسم جالين

( يبُت 00-0سيوداكم كدموم، كبلغمي كصفراكم. كاجلدكؿ رقم )
األخبلط السائدة أك الغالبة يف السمات السلوكية السائدة لول سمط. كالخظ أف 
سيوداكم مناقض للدموم كأف البلغمي مناقض للصفراكم كصمب اإلشارة إىل أف ىذا 

العديد من املعاصرة )راجع نظرية إيزنك لشخصية( التقسيم ظل تأثَته سائدا يف 
 (.00ق: 0663-0103)حممد عويضة، 

 ٔٔ-ٔجدول رقم 
 السمات السلوكية نمط الشخصية السائل

 متشائم، شواؾ، موتئب السوداكم املرة السوداء
 متفائل، اجتماعي، سهل املعاشرة الدموم الدـ
 ىادلء، يضبط نفسو، خامل البلغمي البلغم

 نشط، سهل االستشارة، أناين الصفراكم الصفراء املرة
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كنظرا لتعدد النظريات املعاصرة فإننا سنتبٍت تقسيم فرنوف هلا كأساس لعرضها 
كتناكهلا يرل فرنوف أنو توجد ثبلث فئات أساسية لنظريات الشخصية ىي : 
ي الساذجة، اكحدسية، االستدالية، أك االستنتاجية كظمون إضافة الفئة الرابعة كى

 اإلنسانية.
 

 الغيرة. ه
 . تعريف الغَتة0

أمجل ما قيل يف الغَتة ما أسباب الغَتة كيف نعاًف الغَتة عند النساء ما 
معٌت حب التملك الغَتة ىي من املشاعر اإلنسانية اليت يستحل أف يتفق عاملاف على 
ؿ تعريف هلا، فهي ليس عملية حسابية كال يوجد قانوف فيزيائي ضمومها، كلون حاك 

العلماء كالفبلسفة إصماد تعريف هلا، أك لنووف أكثر كاقعية فقد حاكلوا إصماد توضيح 
يونيو، :  mawdoo3.com) بلغة بسيطة ظمون أف يفهمها العامة ;هلذه املشاعر اإلنسانية

2/3/0305 .) 
الغَتة أمر موجود عند اجلميع، كيتخلف معناىا من شخص آلخر، فهناؾ 

ر كأحاسيس كتصرفات ربدث عندما يعتقد الشخص أف من عرفها على أهنا أفوا
عبلقتة القوية بشخص ما هتدد من قبل طرؼ آخر منافس، كىناؾ من قاؿ عنها 
حركة انفعالية كنار تشتعل يف القلب، كمنهم من قاؿ إهنا القائد األعمى لئلرادة. 

 سبحانو زرعها اهلل ;كلون ظموننا أف نوقل عنها على أهنا غريزة فطرية كانفعاؿ مركب
يف النفس البشرية، كىي مزي  من حب التملك كالشعور بالغضب، ىي طاقة كامنة 

 (. 2/3/0305يونيو، :  mawdoo3.com) ال تشعر بوجودىا كال بقوهتا حىت تنفجر
الغَتة مرتبطة حبب التملك، فبل أحد يرغب بأف يشاركة أم خملوؽ فيما 

اإلنسانية، فاكحبيب يرفض رفضا ظمتلك، كخصوصا عندما يتعلق األمر بالعبلقات 
قاطعا أف يشاركو أم خملوؽ يف حمبوبتو، كالزكجة يستحيل أف تتقبل أف تشاركها أم 
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كاكحبيبة كذلك مع حبيها، فبالنسبة هلم ىذا الشخص ىو ملك  ;امرأة يف زكجها
خالص لو أك هلا، كجمرد االقًتاب منو يعٍت ذباكزا لول اخلطوط اكحمراء كيستوجب 

 مضادة.إجراءات 
الغَتة ىي نوع من اكحسد، شعور بأننا نرغب باقتناء ما ظملوو شخص آخر: 
مبلبس أك سيارة أك منزؿ. تتمثل الغَتة أيضان باخلوؼ من فقداف إنساف عزيز، إنو 
شعور ظمتزج فيو "حب التملك" كالغضب. إحساس بإموانية قيامهم بالتخلي عنك. 

يوة جديدة كتشعر بأف كالدىا سيحب مثل شعور الطفلة عندما يرتبط كالدىا بشر 
زكجتو اجلديدة أكثر منها. تتجلى الغَتة يف اخلوؼ من فقداف اكحبيب لشخص آخر، 

 أك الغضب عندما نشعر أف من رمبو قد تعرؼ على شخص آخر احتل مواننا
 ( : Stephanie Hasee  ،2/3/0305يونيو.) 

بقليل من الغَتة أمر  الغَتة شعور قد يراكد أم إنساف يف مرحلة ما. الشعور
طبيعي سبامان. فمن الوارد أف نشعر بعدـ األماف إزاء مشاعر الطرؼ اآلخر ذباىنا أك 
ذباه غَتنا. غَت أف األمر يصبح شائوان حُت تأخذ الغَتة بتعوَت صفو عبلقتنا كتنعدـ 

 (.2/3/0305يونيو،   Stephanie Hasee : ) الثقة بينا كبُت الشريك

 (2/3/0305يونيو، :  almraah.net) . عناصر الغَتة0
 الطبيعية ك الغَتة غَت الطبيعية. الغَتةالغَتة تنقسم إىل قسمُت رئيسيُت: 

 الطبيعية الغَتة .أ 
الركمانسية، كالغَتة ىف العمل "غَتة القوة"،  الغَتةطبيعية، ىى: أنواع الغَتة ال
 كالغَتة األصدقاء.

 الركمانسية الغَتة .0
 .على أهنا غَتة طبيعية الركمانسية "غَتة اكحب" الغَتةالعديد منا يشَت إىل 

ىف بداية قصص اكحب ذمد أف السبب الرئيسي كراء اخلبلفات ىى الغَتة، مث 
تتحوؿ لتصبح اخلبلفات املتعلقة باألمور املالية ىى املسيطرة نتيجة ملسئوليات 

https://almraah.net/t229006.html
https://almraah.net/t229006.html
https://almraah.net/t229006.html
https://almraah.net/t229006.html
https://almraah.net/t229006.html
https://almraah.net/t229006.html
https://almraah.net/t229006.html
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مت نشرىا ىف "جريدة علم  0331ىف دراسة مت إجراؤىا عاـ اكحياة كأعبائها. ك 
أكثر اخليانة اجلنسية أـ اخليانة العاطفية،  الغَتة. حوؿ ما يثَت "النفس التطورم

تنشأ بسبب اخليانة العاطفية أكثر من اخليانة  الغَتةفقد توصلت الدراسة إىل أف 
 .اجلنسية

 .الغَتة غَت الطبيعية .0
كاليت تنشأ بسبب غياب فرصة الًتقي ىف العمل كمعدالت الركاتب، 

 .كغَتىا من األمور الىت ربدث داخل إطار العمل
 .غَتة األصدقاء .0

قد أحد األصدقاء كذىابو كىى غَتة املراىقة، حيث يووف اخلوؼ من ف
  .إىل شخص آخر متطفل على الصداقة األصلية

 الغَتةالغَتة من األمور الصعبة ىف دراستها، فالطفل منذ صغره يعرب عن 
طور مثل غَتتو من أل طفل آخر إذا كجد أمو ربملو أك رباكؿ مداعبتو، مث تت

لتظهر داخل إطار األسرة الواحدة حيث غَتتو من األخوات اآلخرين األصغر 
منو ىف السن كمن ىنا يأتى دكر اآلباء من مشاركتهم مشاعر اكحب كالعناية مع 

كىناؾ خطأ يقع فو العديد من اآلباء إذا حدث نزاع بُت  .أبنائهم أمجعُت
-لونو صحيحان كعادالن كىم على يقُت بأف ما يفع-األخوات يلجأ األب كاألـ

من معاقبة الطفل الذم اقًتؼ اخلطأ كىذا غَت صحيح، فاالبتعاد عن تفاعبلت 
األطفاؿ مع بعضهم ىو اكحل األمثل كالطبيعي طاملا ال يوجد ضرر جسدم، 
مع كجود تدعيم من جانب اآلباء بتوطيد العبلقة بُت أبنائهم كتأكيد حبهم 

  .هلم
سمطان كشوبلن آخر، فإذا كانت  الغَتةلتأخذ مث يورب الطفل ليصبح مراىقان 

مثلها مثل أية أحاسيس  الغَتةالتنشئة كالصحة النفسية للمراىق سليمة فإف 
وهلا يأتى من املراىق الذم ال يقدر قيمة نفسو أخرل سبر ىف سبلـ، لون رب

https://almraah.net/t229006.html
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كيشعر بالوحدة فهو دائمان غيور على فقداف أصدقائو كربوهلم إىل آخرين غَته 
تؤدل إىل  الغَتةىف ىذه املرحلة العمرية غَتة األصدقاء(، كىذه  الغَتة)سمط 

 .العدكانية كالعنف كذلك بغرض محاية صداقتو
 الغَتة غَت طبيعية .ب 

الغَتة غَت الطبيعية ىى اليت توصف بإحدل الصفات التالية: الغَتة املرضية 
ن .. الغَتة النفسية .. الغَتة الوشمية ... اخل. كتتحوم ىف ىذه الغَتة الوثَت م

 العوامل األخرل :
 الشعور بعدـ األماف 
  عدـ النض 
 .كجود مرض عقلي مثل اهلوس أك الشيزكفرنيا 
 أسباب الغَتة .ج 

 ىناؾ سبعة أسباب أساسية للغَتة، كىي:
على رأس القائمة طبعان أف يووف اكحبيب/ة أك اخلطيب/ة السابق/ة ىو  .0

ك يف اكحقيقة السبب يف الشعور بالغَتة... كاملزيد حوؿ ىذا االهتاـ الشائ
 الثالثة.

 من قياـ من رمب بالتخلي عنا لشخص آخر. -دكف سبب مربر -اخلوؼ .0
ماضي اكحبيب/ة،  إذا قاـ باخليانة يف السابق كشعورنا بالقلق من أف  .0

 ضمدث ىذا مرة أخرل معنا.
أقارب أك أصدقآء الشريك/ة كالذين نشعر بأهنم يؤثركف عليو أك عليها  .1

 ما. كقد طملق ذلك جوان من التوتر يف العبلقة.كيؤثركف على العبلقة بينو
الشعور بعدـ األماف نتيجة لغياب الطرؼ اآلخر، كعدـ معرفة مواف  .2

تواجد أك تواجدىا ككيفية قضاء كقتو. غَت أف حماكلة التجسس قد تزيد 
 املسألة سوءان، كلذلك من األفضل مصارحة الطرؼ اآلخر حوؿ مشاعرؾ.

https://almraah.net/t229006.html
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كاذيب حوؿ أمور عابرة، األمر الذم يثَت يقـو الطرؼ اآلخر باختبلؽ أ .3
الشك يف النفس: ما الدليل أهنا أك أنو لن يوذب علٌي حوؿ أمور أخرل 

 أكثر جدية؟
ترتبط ىذه النقطة بالنقطة السابقة، كىي عندما يقـو الطرؼ اآلخر بعمل  .4

 ما يزرع الشك، كيهز ثقتنا هبم. الثقة مفتاح أم عبلقة سليمة كسعيدة.
عبلقة الركمنسية أمره طبيعي كمتىوقع من حُتو آلخر، كىي مؤشر الغَتة يف ال

على اكحب الذم صممع بُت الشخصُت كتعطي دفعان للعبلقة، شريطة اف ال تتحوؿ 
غَتةن مرضية تيشعر أحد الشريوىُت أف عبلقتو مهددة أك أف شريوو سيتخلى عنو لَتتبط 

 لعبلقة هنائيان بشخصو آخر. فعندىا تتحوؿ إىل عامل ىدـ قد يقضي على ا
(annahar.com  : ،2/3/0305يونيو.) 

 عدـ األماف .0
عندما يشعر أحد الشريوىُت بعدـ األماف أك االستقرار يف العبلقة، تزداد 
غَتتو كتتخطى حدكد املعقوؿ. فهو يعترب بطريقة الكاعية أنو يف موقعو دكين دبا أنو 

ذلك سلبان على العبلقة دبا  يفتقد للثقة بنفسو كيعاين من "أنا" غَت كاثقة، كينعوس
أنو ال يرل نفسو مهٌمان أك جاذبان ما يوفي حىت يظٌل شريوو مرتبطان بو كمنجذبان 
إليو. إذ تنجذب املرأة، مثبلن، لنجاح أحد الرجاؿ كذكائو، دبا أنو يبدك ذات 
شخصية جاذبة كقادرة على االجتهاد يف مهنتو، لون يتبُت داخل العبلقة أنو غَت 

 نفسو كيتبُت ذلك يف غَتتو املفرطة عليها.كاثق من 
 التفوَت اهلوىسي االستحواذم .0

يف حاؿ معاناة الشخص من الغَتة نتيجة تفوَته املستمر أف شريوو طمونو، 
فهذا دليله أكيد على انتهاء أم عبلقة يدخلها. فهو قد دخل مرحلةن مرضية، تشبو 

عن توليد خماكؼ كشمـو  إىل حدٍّ ما مرضى الوسواس القهرم، دبا أنو ال ينفك
جديدة. إذ إف املرأة اليت زباؼ ما ذبهلو يف عبلقتها تدفع بشريوها للتخلي عنها 
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عاجبلن أـ آجبلن، ألهنا تبدأ بافًتاض اإلجابات عن األسئلة اليت تدكر يف رأسها: 
أين ىو شريوي اآلف؟ ملاذا مل يتصل يب بعد؟ كتفًتض يف أغلب األحياف أنو 

من خوفها كىوىسها كريبتها، مع العلم أنو ليس ىناؾ أم دالئل أك  طموهنا، ما يزيد
 براىُت تدؿ على احتماؿ خيانتو هلا.

 شخصية مذعورة .0
كقد تتأتى الغَتة املرضية يف العبلقة من الشخصية عند الشريك، فهو قد 
يووف أصبلن معانيان ريبةن يف رؤيتو لؤلمور بشولو عاـ يف حياتو، أم إف الوسواس 

يووف متطوران كيبدأ الشخص من إظهار عوارض الفصاـ، فيتصرؼ يف القهرم 
طريقة معينة أحيانان ليصبح شخصان آخر أحيانان أخرل. لن يتحمل الشريك اآلخر 
ىوذا غَتة غريبة كمرضية، دبا أف الشخص الغيور لن يثق بو أبدان كيتهمو أبدان بأنو 

قع الضحية ليستميل حٌب يعاملو بطريقة بشعة، أم إف من يغار يضع نفسو يف مو 
كاىتماـ شريوو، كييقنعو بضركرة استمراره يف العبلقة لبلعتناء بو دبا أف صحتو تقـو 

 على دعمو لو.
 

 . المواقفو
 تعريف املواقف .0

إف الولمة "املواقف" يف معجم املنجد يف اللغة كاألعبلـ طبعة جديدة 
موقف املرأة  ;ؼمعجم عريب يعٍت مجع من موقف. املوقف: حمل الوقو  -منقحة

املوقفاف )ع ا( : عرقاف يوتنفاف  ;احملجبة : يداىا كعينها كما البد هلا من إظهار
 (.601العظم املواطيف بالدبر اذا تشنجا مل يقم ااإلنساف )معلوؼ، معجم املنجد: 

اىل اف املواقف  ((The Winners Attitude)) كقد ذىب جيف جي يف كتابو
ذماحو يف حياتو على املستويُت املهٍت كالشخصي، فاذا  اإلصمابية للفرد تقرر مدل 

كانت لدينا مواقف إصمابية رمو عملنا، فاف ىذا سيدفعنا حملاكلة زبطي ك التغلب على  
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كل املعوقات كاالحباطات اليت قد تواجهنا كتعوؽ ذماحنا يف ىذا العمل، اما اذا  
نا لتبٍت اكرب قدر من كانت مواقفنا سلبية رمو ىذا العمل فاننا نعطي فرصة النفس
 .االحباطات اليت من شاهنا اف ذبعلنا نفشل يف أداء ىذا العمل

كقد تعددت تعريفات املوقف حيث ال يوجد تعريف كاحد حمدد يعًتؼ بو 
مجيع املشتغلُت يف امليداف، إال أف التعريف الذم ذاع اكثر من غَته ك الذم يزاؿ ضموز 

ريف جوردكف لبورت "املوقف حالة من القبوؿ لدل غالبية املختصُت ك ىو تع
االستعداد أك التأىب العصيب ك النفسي، تنتظم من خبلؿ خربة الشخص، ك تووف 
ذات تأثَت توجيهي أك دينامي على استجابة الفرد جلميع املوضوعات ك املواقف اليت 

 تستثَت ىذه االستجابة".
ذباه الناس  املوقف ىو أسلوب منظم متسق من التفوَت كالشعور كرد الفعل

كالقضايا كاملواقف كاألحداث كاملفاىيم كموقف أم شي يف البيئة بصورة عامة 
املشاعر كاالنفعاالت  كاملوونات الرئيسية يف االذباه ىي: األفوار كاملعتقدات أك

 كالنزعات إىل رد الفعل لتووف رد الفعل بصورة دائمة.
خفي، متعلم، منظم  كيعرؼ املوقف على أنو استعداد أك هتيؤ عقلي كعصيب،

 .حوؿ اخلربة لبلستجابة بانتظاـ بطريقة حمببة أك غَت حمببة فيما يتعلق دبوضوع املوقف
تعترب املواقف من العناصر املهمة كاملؤثرة يف سلوؾ الفرد كدكافعو ، فاملواقف 

مواقف إصمابية: )اكحب  :ىي احملرؾ لدكافع الفرد يف املنظمة. كىناؾ نوعاف من املواقف
)الوراىية كاالنانية  :لصداقة كالتقدير...( على املنظمة تعزيزىا، كمواقف سلبيةك ا

 كاالساءة....( كصمب على املنظمة العمل على إزالتها.
كيعترب املوقف ىو دافع موتسب يتضح يف استعداد كجداين لو درجة ما من 

تفضيلها الثبات ضمدد شعور الفرد، كيلوف سلوكو بالنسبة ملوضوعات معينة من حيث 
أك عدـ تفضيلها فإذا بالفرد ضمبها كظميل إليها )إف كاف موقفو رموىا إصمابيا( أك يورىها 
كينفر منها )إف كاف موقفو رموىا سلبيا( أما موضوع املوقف فقد يووف شخصا معينان 
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أك مجاعة ما أك شعبا ما أك مادة علمية أك مذىبا أيديولوجيا ما أك فورة ما أك 
 ا تتعدد موضوعات االذباه كتتنوع.مشركعا ما كىوذ

 االموقف ىو استعداد ذىٍت حمدد رمو نوع حمدد من األنشطة كالتفاعل.
تساىم املوقف يف ربقيق )التويف االجتماعي للفرد( حيث ظميل الفردإىل 
)التعبَت( عن مواقف سائدة يف اجملتمع )كامواقف الدينية ذباه قضية من القضايا( ألنو 

 اه السائد يف الثقافة اليت يعيش يف كنفها.بذلك يتفقمع االذب
املوقف لو كظيفة املعرفة أم تقييم املوضوع ألنو يعمل كإطار مرجعي ذلك 
ألف اذباىاتنا تؤثر على انتباىاتنا كتفسَتنا للمعلومات يف العامل االجتماعي كبالتايل 

 فهي ربدد استجاباتنا يف اكحياة اليومية.
  :أهمية المواقف
ت دراسة املواقف عنصرا أساسيا يف تفسَت السلوؾ اكحلي كالتنبؤ من ىنا كان

بالسلوؾ املستقبلي للفرد كاجلماعة أيضا مثل املواقف العوامل املؤثرة يف مشاعر الفرد 
الوجدانية كاستعداداتو، حيث يقـو بتوجيو سلوكو على رمو معُت يف البيئة اليت يعيش 

صل بأحاسيس الفرد كما يصاحب ذلك من فيها ، كالقصد باملشاعر الوجدانية ما يت
 سلوؾ.

 ( : : عناصر املوقف ك مووناتو )تعليقات على كاجب التقرير ألحد الطبلب .0
  :يًتكب املوقف من ثبلثة عناصر

 .العنصر األكؿ: تتووف املواقف من شعور إصمايب أك سليب ذباه شيء ما 
 أك استجابة  العنصر الثاين: االذباه ىو حالة استعداد عقلية توجو تقييم

 الشخص رمو األشياء.
 )العنصر الثالث: املواقف تتضمن املشاعر )الوجداف( كالسلوؾ )األفعاؿ 

 .))التفوي كاإلدراؾ
 كللموقف موونات ثبلث ىي :
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 يشتمل  املووف املعريف: كيضم املعتقدات كاآلراء كاألفوار عن موضوع املوقف
وقف ما أك شخص أك على اكحقائق أك ما يفًتضو الفرد كحقائق تتعلق دب

شيئ أك مجاعة ، ككل األشياء امللموسة املادية ، كما تسهم االعتقادات يف 
 كيفية تووين موقفنا سلبا أكإصمابا رمو املوضوعات كاملواقف. 

  املووف الوجداين: كىو عبارة عن مشاعر الفرد كانفعاالتو رمو موضوع
ن موضوع إىل املوقف. تشمل اإلنفعاالت متفاكتة حسب الشدة كالوم م

آخر، إذ ينزع الفرد أف يووف استجابة انفعالية ذباه شخص أك موضوع أك 
 موقف ضمبو أك يورىو ، يسعده أك يبغضو.

  املووف السلوكي : كطمتص بالنوايا أك امليل للسلوؾ أك التصرؼ بشول معُت
إزاء موضوع املوقف. من صفات املواقف أهنا سبيل إىل الظهور يف السلوؾ ، 

عجبنا شخص معُت أك مجاعة معينة أك موضوع ما ، فقد نسلك سلوكا فإذا أ
 مؤيدا لو كمساندا.
 خصائص املواقف :

 تعترب املواقف امر موتسب من جراء احتواؾ الفرد بييئت اخلارجية. 
 .مواقف الفرد تعترب حصيلة خلرباتو السابقة 
 باكتساب كما تيٍت مواقف الفرد على خرباتو السابقة فهي أيضا قابلة للتغيَت 

 خربات جديدة.
 العوامل املؤثرة يف املواقف :

 عوامل بيئية 
 عوامل خاصة بالفرد ذاتو 
 .عوامل هلا عبلقة باكحدث اك املوقف موضوع املوقف 
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الشخص  يف حُت أف تعريف الدفاعية ىي موقف مشًتؾ ينجو للدفاعى.
غَتة بتوفَت الذم يريد أف يبقي أحد أفراد أسرتو بعيدا عن الصعوبات اليومية الص

 .الدفاعى ضد االضطرابات البدنية كالنفسية فإف يعطي الشخص السيطرة املفرطة
 :ظمون أف تنشأ مواقف الدفاعى بسبب األسباب التالية   

بسبب اخلوؼ املفرط من أم شخص سيووف خطرا يهدد أحد أفراد أسرتو  .0
ة أك عائلتو. يف ىذه اكحالة، يسعى الشخص لدفاعى العائلة من األنشط

 األقل خطورة احملتملة.
 الرغبة البلكاعية ملساعدة كتسهيل حياهتم العائلية. .0
 ألف شخص ما طماؼ من املتاعب. .0
 بسبب عدـ معرفة الشخص. .1

ظمون أف يووف موقف الدفاعي رائدة من اضطرابات القلق لدل األفراد أيضا. 
ستطيعوف يف اكحياة اليومية، سيجد بعض الناس صعوبة. لون الوثَت من الناس ال ي

تفسَت حالة ركحو بشول صحيح، سواء كاف يشعر بالقلق أك اخلوؼ. غالبنا ما 
ضمدث أف يقوؿ الشخص القلق أنو خائف. كبالعوس، يوشف الشخص اخلائف أنو 
يشعر بالقلق. ما ىو الصحيح ؟ الذم ىو كاضح ىو أنو بُت القلق كاخلوؼ ىناؾ 

م كاحد صمب أف يووف قلقا كالذم عبلقة كثيقة للغاية، لذلك الصعب التمييز بُت أ
 (.Sobur, 2011: 344) ىو يف الواقع اخلوؼ

  كصف عبلقات القلق كاخلوؼ بتفصيل. (1986) حاكؿ فرانز سينور يوسف
بل إنو  تبعا لػيوسف، يدرؾ الشخص يف خوؼ من األخطار اليت هتدد سبلمتو.

يتمون من  سوؼ يووف تصبح التصورات أكثر كضوحنا، حىت يشجع كيعززه الوضع.
 .إصماد طريقة حقيقية للحل
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تبعا ليوسف، الشخص الذم خطر سبلمتو ما تعرؼ  حالة أخرل مع القلق.
من نظره، فإف القلق ىو الشعور بأنو حماصر،  على الطرؽ اليت صمب ازباذىا إلنقاذه.

ال تنمو تصبح التصورات كضوحنا، كما  بالفعل مقركص، كحماصر بالفعل يف خطر.
يقوؿ يوسف، ظهرت القلق  حالة اخلوؼ، كلونها تصبح غَت كاضحة. ىو اكحاؿ يف

يف أشواؿ خمتلفة دائمنا، ألف القلق ىو املوقف األساسي لول إنساف يف مواجهة كل 
اخلوؼ، كما قاؿ يوسف، ىو يف  خطر يهدد اإلنساف كلو كشخص يف كجوده.كاف

 (.Sobur, 2011:345) الواقع هتديدنا ألحد جوانب كجود اإلنساف
تنشأ املواقف الدفعية ألف كجود شعور التعاطف للشخص احملمي. لذلك، 
ظمون القوؿ أف عاطفيا يف شخص أف طملق العديد من املواقف دبا فيو الدفاعي. على 

 أساس اذباه اإلبداع، ظمون تقسيم السلوؾ العاطفي إىل أربعة أنواع، كىي:
 اخلوؼ .0

وؼ باإلضافة إىل كجود عندما ينظر إليها دبوضوعية، ظمون القوؿ أف اخل
ب مشاعر كأعراض اجلسم املتوتر، كىناؾ جانب جوانب سلبية، يعٍت للنفخ كتسب

إصمايب أيضا. اخلوؼ ىو أحد القول الرئيسية اليت تدفعو كربركو. مث يقـو رد الفعل 
الذم ضمدث يف الفرد بتحريك الفرد لدفاعي نفسو من املخاطر اخلارجية، أك االبتعاد 

بالتايل من عن شيء ظمون أف يؤذم نفسو، أك صمرح نفسو أك يتسبب يف ضرر آخر. ك 
الواضح أف اخلوؼ لو قيمة سلبية كإصمابية. اإلصمابية بسبب اخلوؼ من محاية األفراد 

 (.Sobur, 2011: 410-411) يف الظركؼ اخلطرة
 غاضب .0

أف الغضب "ظمون فهمو كرد  (dalam Berkowitz, 1993 ,1986) كتشَت نوفاكو
يلوف إىل الغضب ما يعنوهنم يف األساسو ىو أف الناس ظم فعل لضغوط الشعور".

 (.Sobur, 2011: 416) كيصبحوف عدكانيُت إذا كاف ملواجهو  الظركؼ املدمرة
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 اكحب .0
كل الشخص، األطفاؿ كالبالغ، يف جوىره يريدكف أف يقبلوا كما ىو، جسده 
كشخصيتو كول يف األسرة، دبا يف ذلك قبوؿ نقاط ضعفهم كأكجو قصورىم. إنو 

عربا عنو يف احملادثة، أك يف األعماؿ اليومية كالسلوؾ صمعل جو اكحلم كاملودة كاكحب، م
 أمر ضركرم للغاية.

 االكتئاب .1
إنو إجهاد داخلي مزمن كما مل تنتهي، ردبا إشارة إىل أف ىناؾ شيء خطأ.
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 الفصل الثالث
 عرض البيانات وتحليلها

 
ية فيما يلي عرضت الباحثة البيانات املتعلقة بالغَتة ك املواقف اكحمائية يف شخص 

 سييت سارة يف فيلم "إبراىيم الوعد" من خبلؿ نظرية الشخصية إليوالد كربليلها.
 أ. األجزاء يف فيلم "إبراىيم الوعد" اليت تنتضمن الغَتة يف شخصية سييت سارة.

0. (25:26) 
 : "سارة ! سارة !" ىاجر
 : "نعم." سارة
: "لقد حلبت أمسح بنفس، تعايل كخذم ىذا اكحليب الطزجة  ىاجر

 رب سيد إبراىيم."ليش
 : "يا أشمك كثَتا إبراىيم ؟" سارة
: "لقد سيدم فرعوف أف أحتم بو  كأخدمو كل حيايت. سأخبز  ىاجر

 لو بعض اخلبز للفطور."

0.  (0:33:24) 
 : "صباح اخلَت يا سيدم !" ىاجر
 : "صباح النور !" إبراىيم
 : "ىذا اخلبز الطزجة لك." ىاجر
 : "شورا لك" إبراىيم
 ركنا لوحدنا ليس كحدل...: "أت سارة
 ىاجر هتتم بك كثَتا."  

: "إهنا إمرأة خملصة كخدـ." إبراىيم
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0. (0:30:02) 

 : "أهلل كعدؾ، كأنا مل أمسع منو شيئا. إنو ال يتولم معي." سارة
: "أنت عظمة من عظامي، كقتاط كحم من كحمي، يوفي أف  إبراىيم

 يتولم اهلل مع أم منها."
أمسع أنا بنفسي، ىاجر دائما تسألٍت حماكلة أف  : "ال، أريد أف سارة

 تفهم إهلك."
 : "كماذا تقولُت هلا ؟" إبراىيم
: "أقوؿ ما تقولو يل. إهنا تراكدؾ دائما كفضولية جدا، كقدبت  سارة

 مجيعا أهلة مصريُت."
 : "نعم، لقد رئيتها تصنع مذحبا صغَتا كذبلس إهلتها." إبراىيم
عندىا، ككانت تصلي هلا من أجلنا، : "ىذه كانت إهلة حسب  سارة

 إهنا تريدنا أف ننجب أطفاال."
 : "كملاذا ىي قليقة إىل ىذا اكحد ؟"  إبراىيم
: "ألهنا تعريف كم جفة كقعت باكحمل إبيأس يا إبراىيم،  سارة

 يائس."
1 .(0:34:12) 

 : "إىل أين ىو ذاىب ؟" ىاجر
 : "أمره اهلل أف يفعل شيئا." سارة
 ؟" : "أم شيء ىاجر
 : "سيعقد إتفاقية مع إبراىيم." سارة
 : "سيعمل اتفاقية مع اهلل ؟" ىاجر
 : "إبراىيم يصف تقريبا هبذه العبارة عندما يتحدث معي عنها." سارة
 : "يعقد اتفاقية مع اهلل، يا هلا من فورة غريبة." ىاجر
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: "اهلل ال يتولم معي، كلذا أنا ال أعرؼ عنو شيئا  سول ما  سارة
 بو إبراىيم."أخربين 

: "أريد أف أذىب أرل ،كيف سيعقد سيد إبراىيم إتفاقية مع  ىجار
 ربٌو."

: "ال، إذىيب أنت كأنا كربضرين بعض املاء من البئر، أريد أف  سارة
 أغتسل."

: "حسنا، كلون بعد ذلك. تسمحٍت بالذىاب للمشهدت ما  ىاجر
 صمرم مع سيد إبراىيم ؟"

 ل.: "أحضرم املاء أكال كسنر  سارة

2. (0:03:03) 
 : "ماذا تفعلُت ىنا ؟" سارة
 : "أريد أف أرل كيف يتصل رٌب بسيد إبراىيم." ىاجر
 : "كىل رأيت شيئا ؟" سارة
: "ال شيء، راقبت طوؿ النهار، ككاف كل من جاء بوليمتو ىو  ىاجر

 الطيور جارحة."
: "مسوينا إبراىيم، إبراىيم املسوُت. ال أستطيع املشاىده، ال  سارة

قدر على جمارة حزنو عندما صمد أٌف ربو كبَت، لدراجة ال ظمون أ
 أف يسمع فعبل."

 : "أما أنا، فأريد أف أرل ما صمرم." ىاجر
: "خَتا لك أنت تأيت االف، النهار ينفضي ك لديك الوثَت من  سارة

 العمل"
: "أنا آكل طعاما من يد سيد إبراىيم،  كيهمٍت أف أعرؼ ما م ىاجر
 ليد."حدث من تلك ا  
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: "أنت تعلمُت بأف اليد اليت تطعم دمون أف تضرب ؟ كال  سارة
ذبعليٍت أف أطلب من إبراىيم، أف ينزؿ يده عليك أنك ال 

 تباشرين بعملك."
 : "ال أصدؽ أف سيد إبراىيم سَتفع يده عليك يـو من األياـ." ىاجر
 :"سنرل !" سارة
ؿ ما صمرم : "ال ذبربين على الذىاب معك،إٌف حٌب االستقبل ىاجر

 مع سيد إبراىيم يواد يقتلٍت."
 : "أنا ذاىبة." سارة

 3( .0:01:35) 
 : "سارة!" إبراىيم
: "إمسع يا إبراىيم! أريد أف أرل أكثر من النار، كأف أمسع أكثر  سارة

من رعد. أريد ابتساـ على كجو طفلي، فأمسع بوائو بسبب 
ة يف جوع إىل صدرم. لقد سئمت الوعد، ألنٍت يبست كالورم

 الشمس."
: "أعرؼ.. أعرؼ ذلك.. ظمونٍت فقط، أف أكمن ما قالو يل  إبراىيم

 رٌب. كأقف أمامك، كأقوؿ لك ما مسعت منو."
: "إف كنت سأنقطع بنصيب من ىذا، يتعاين عليو أف يتحدث  سارة

 إيل."
: "سارة، إف كاف اهلل سيولم معك،ىل تستطيعُت مساعو مع كل  إبراىيم

ث من قلبك لن يولمك اهلل حيت تووين ىذا الضجي  املنبع
 مستعدة لؤلصغى.

 : "ال يوجد خلل بعدين، كأنا مستعدة لئلصغى." سارة
 : "سارة، املرأ يسمع اهلل بقلبو." إبراىيم
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: "ىذا يغيضٍت، أصبحت عجوز مريرة. سأترؾ كحدؾ لتسمع  سارة
 من اهلل، أنا لك أف تفور باملستقبل."

4 .(0:05:23) 
 .. ىاجر.. أحضريل حبلة قوية، ىذه رقيقة جدا كتنقطع!"سارة  : "ىاجر

 : "أخضرىا بنفسك." ىاجر
 : "ماذا ؟ ماذا قلت يل ؟" سارة
: "مسعتٍت، أحضريها بنفسك. أك أطليب من خدمتك أف  ىاجر

 تساعدؾ."
 : "سأشد أذنيك حىت ربمر بسبب سفاىة لسانك." سارة
راىيم يف أحسائي. : "لن ذبرئى، لن ذبرئى على األمس كابن إب ىاجر

 ربديدة يا عقيمة مثل رمحك."
 : "سأشتويك إلبراىيم." سارة

5( .0:00:00) 
: "ستمهُت صد ىذه العامدة، كستفعلُت ذلك جيدا، كتفعلينو  سارة

 بدكنك ذـ."
 : "ال ظمونك أف ذبربين على عمل أم شيء." ىاجر
 : "أنت على حق، ال ظمونٍت لون ظمون شما." سارة
إلبراىيم، إنو قادـ اآلف، أنظر! إبراىيم... إبراىيم...  : "سأقوؿ ىاجر

 إبراىيم..!"
 : "رأيك، لقد كالين أمرؾ أفعل بك مع اراه مناسبا." سارة
 : "إنت عزكز مريرة حاقد، تستحق العقيم." ىاجر
: "لو ال طفل يف أحسائك، ألمرت شما بأحذؾ خارج املخيم  سارة

 ألجلدؾ بصياد، حىت تصبحُت نست ميدة."
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: "حي، إفعلي. خذين خارج املخيم، أصبحت حيايت ال توزكعا  ىاجر
 منذ أعطٍت أيب إىل راعى غاملا كزكجتو العقيم."

6( .0:11:23) 
 : "لقدت ىذا اخلبار لبد أف يفرحك." إبراىيم
 : "إبراىيم، لقد ذبلت كاليبس." سارة
 : "إذا اهلل ىو الذم يتولم، فهو إذا للمسؤكؿ عن كلمو ال إبراىيم

 رمن."
 : "كماذا عن إمساعيل ؟ ىل ىو خطأ ؟" سارة
 : "أم طفل يولد ال يووف خطأ. إنو ابٍت كأنت تبنيت." إبراىيم
 : "تأكدم أف ذلك سيحدث، كيووف عندنا كلد." إبراىيم
: "لو أف رٌب يف ذلك قاؿ لك بأف سنملك بإسحاؽ، ال ردبا   سارة

 كاف صمب أال أتفاءؾ ليأيت إمساعيل."
"ال تقويل! ال تقويل ذلك عبدا ! الرٌب باركٍت مع إسحاؽ كما  : إبراىيم

باركٍت مع إمساعيل. كعندىا يووف عندم ابناف، كسأحبهما يف 
 كل قليب."

 
ب. األجزاء يف فيلم "إبراىيم الوعد" اليت تنتضمن مواقف اكحمائية يف شخصية سييت 

 سارة.
0. (33:33:03) 

 أنت." : "يريدؾ أنت كلست أنا، كىو سيباركك سارة
 : "سيقوؿ كل شيء إليك." إبراىيم
: "ال، سًتمل بعيدا ألين عاقر مل أذمن، كذبد لنفسك إمرأة  سارة

 كلود."
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 : "سارة، ىذا لن ضمدث أبدا." إبراىيم
 : "اهلل كٌلمك أنت مل يوٌلمٍت." سارة
: "سارة، أنت حيب الوحيد، أنت مالوة فؤادم، لقد حببتك  إبراىيم

 منذ أف كنت صبيا ."
 : "أ مازلت رببٍت ؟" سارة
 : "طبعا، سأحبك دائما، أنت جزء من كعد اهلل." إبراىيم
: "قبل أف نًتؾ ىارف، ردبا أذىب إىل اهليول احمللي. كأقـو  سارة

 بتقوس اخلصوبة."
 : "ال سارة، اهلل كعدنا." إبراىيم
: "اهلل كعدؾ أنت، أما أنا فأريد كعدا، شيئا ما أعالق عليو  سارة

 عمايل."
 ": "إنو لن يستفيد منها، أنت زكجيت، زكجة كحيدة. إبراىيم

 
0. (0:02:23) 

 : " فليحمل الرٌب ابٍت ابن إمساعيل." ىاجر
 ابٍت." : " ككأنك كنت تؤدين أف تقويل سارة
: "ال أنو ابنك إنو كلد من رمحي كعندما كلدهتا أنا رفعتها أنت  ىاجر

إال أنو عاش يف  بُت يديك كأنو كلدؾ كمع أنو رضع من حلييب
 حضنك يف خيمتك."

 : "ال تنسي كل ىذا كاف بإذف مٍت." ساره
 : "نعم ككيف يل أف أنسي ذالك." ىاجر
 : "ىاجر التتولمي ىوذا إنو يورب ربت نظرؾ كمل أمنعك عنو." ساره
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: "كنت أكد أف أعرؼ ما شعر إمساعيل لنحوم. أنا اليت محلتو  ىاجر
 يف رمحي كأرضعتو من حلييب."

 : "إنو يووف لك كل االحًتاـ." رهسا
 : "كىل يوفي أف ضمًـت الولد أمو؟" ىاجر
 : "ىاجر ابعدم ىذه األفوار من رأسك الفائدة منها." ساره
: "أتعلمي، يوفي إنو ابنا إبراىيم كىو ضمب الولد كأنا سعيدة  ىاجر

 بذالك."
 
0( .0:06:02) 

 : "أنظرم! الولد يتسرب بارقا." ىاجر
 يتدرب، كىذا سيجعلو من أقول الرجاؿ.": "إنو  سارة
: "متعب، سآخذ لو بعض اكحليب من ىذا الزبادم."سأعطي  ىاجر

 ."قوة كيربد عليو
 : "صيٌب يف ىذا الوعاء." سارة
 : "أعطي الوعاء آلخذ لو." ىاجر
 : "ال، أنا سأخذه." سارة
: "خذم أيضا ىذه الفوطة القماش ملسح العرقو، كيربط على  ىاجر

 منع العرقة من دخوؿ عينيو."رأسو لت
 : "تأٌكدم يا ىاجر، بأنٍت أعرؼ بالضبط ماذا أفعل مع إبٍت." سارة
 

1( .0:15:00) 
 : "ملاذا التستفن إمساعيل من ىذه العملية ؟" سارة
 : "ال أستطيع!" إبراىيم
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 : "ملاذا أمر اهلل باخلتاف للذكور كمل يأمر بو لئلنات، سارة
 كىل رمن مستبعدات ؟" 

 : "أبدا، ستحصل املرأة على قمة اإلكراـ بإذماهبا األطفاؿ." اىيمإبر 
 : "لونٍت مل أذمب، كأنا كرقة يابسة يا إبراىيم !" سارة
 : "ستنجبُت، كعندىا تووين حاملة عهد أمم اهلل." إبراىيم

 
2( .0:33:05) 

 : "أيب، دعاين أمحل أخي." إمساعيل
 : "لو حبذ ىذا، إنو ىش." سارة
 دعي ضممل أخو!": " إبراىيم

 
3( .0:33:26) 

 : "يا أمي، مىت ستصلحُت لثوب الصيد ؟" إمساعيل
 : "خذ إىل سبار، ستصلح لك بول سركر." سارة

: "يا أمي ىذا الثوب الذم أنت مسحتو يل بيديك، ككنت  إمساعيل
 أفتخر بو أماـ الناس، أصلحي يل أرجوؾ."

 : "ليس عندم كقت لك." سارة
 د كعوة التمر. منذ مدة لن تصنعي يل.": "أمي، أري إمساعيل
 : "ليس عندم كقت، أنا مشغولة بإسحاؽ." سارة

 : "قبل ميبلد أخي إسحاؽ كنت تصنعُت ىذه خاصيصا." إمساعيل
 : "إذىب إىل ىاجر كاطلب منها أف تصنع لك الوعوة." سارة

 : "ال، أنا أحبها من يديك يا أمي." إمساعيل
 : "إسحاؽ يأخذ كل كقيت." سارة



47 
 

 

: "على ذبيدنا ساعة إلبنك إمساعيل،أمٌا إبنك إسحاؽ تعطيو   إمساعيل
 كل كقتك، ليبل هنارا"

 : "صمب أف تنتقل العيش مع أبيك يف خيمتو." سارة
 : "ملاذا ؟" إمساعيل

: "ال أريد أف يضايقك إسحاؽ، أصبحت رجبل كصمب أف   سارة
 تعيش مع الرجاؿ."

 
4( .0:31:23) 

 طيف مع إسحاؽ كال تقاىر.": "إمساعيل! كن ل سارة
 : "دعي ىم لعبا." ىاجر
 : "برأل ىذا القمح من الزكاف، إبٍت يقرب بسرعة" سارة
 : "أم شما ؟" ىجار
 : "إبٍت إسحاؽ، سارة

إمساعيل توقف عليك ستقتلو! ال أريد لو يلعب مع اإلبٍت 
 أبدا."
 

5( .0:00:00) 
  كلمة ؟": "إبراىيم! إىل أين أنت ذاىب فجأة بدكين حىت سارة
 : "إىل اجلباؿ." إبراىيم
: "ألم غرض ؟ يبدك أف أضحية على العرجة. أنا عارؼ  سارة

 نصيبك . إىل أين أنتم ذاىبوين يا إسحاؽ ؟"
 : "ال أدرم." إسحاؽ
 : "إىل الصيد ؟" سارة
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 : "ال ردبا." إسحاؽ
 : "أهنا أضحية." سارة
 ف ننطلق.": "اكحقيقة أنك تعريفينٍت جيدا ! حي، صمب أ إبرىيم
 : "خذين معك." سارة
 : "كبل!" إبراىيم
 : أنٍت قادمة أنا أيضا." سارة
 : "ال ظمونك اجمليء يا سارة."  إبراىيم
: "ملاذا تنزؿ خارجا من املخيم يف صباح الباكر، مسعتك تتحرؾ  سارة

 حوؿ اخليمة ليلة املاضية، ما الذم ضمدث ؟"
ت عديدة. يد اهلل العلي ىي : "سارة، ال تديرم رأسك باذباىا إبراىيم

 اليت تدبر األمر."
 

6( .0:03:00) 
: "أين أخذ إبراىيم ابننا إسحاؽ ؟ القلق يواد يقتلٍت. ال.. لن  سارة

 أخذؿ القلق يتغلب عليك، سارة إىدئى.. 
إىدئى لن ضمدث مركع إلسحاؽ. يارٌب، إفات من رأسي ىذه 

 األفوار السوداء."
 

03( .0:12:02) 
 مزقت قليب كانتزعتو من صدرم.": "لقد  سارة
: "سارة! التسمحي لقلبك ألف ضمسد. كفحنا يف اكحياة حىت  إبراىيم

ىذا العمر الناض . أمل نتعلم شيئا؟ كيف كاف ظمونٍت أف أبلغك 



49 
 

 

هبذا الشيئ الذم كاف علي أف أفعلو. إف كاف رد فعلك اآلف 
 ىوذا فويف كاف لردؾ أف يووف حينئذا؟"

 ؽ كليس إمساعيل ؟": "ملاذا إسحا سارة
 : "إمساعيل قد ذىب! إسحاؽ مايزاؿ معنا." إبراىيم
: "الأريد أف أربدث عن ىذا مرة أخرل. يوفي أنك أدركتٍت  سارة

ىذا العذاب. إذىب !اتركٍت كلدم ىذا يوفي. أسبٌت أف يأيت 
 الوقت كأف أساحمك. الظمونٍت أف أحتمل أكثر من ىذا. اتركٍت!"

 نٍت أف أتركك أبدا.": "سارة الظمو إبراىيم
 

ج. ربليل الغَتة يف شخصية سييت سارة يف فيلم "إبراىيم الوعد" من خبلؿ نظرية 
 الشخصية إليوالد.

 (25:26) 0. جزء 0
 أ( قبوؿ اكحافز
 : "سارة ! سارة !" ىاجر
 : "نعم." سارة
: "لقد حلت أمسح بنفس، تعاؿ كخذ ىذا اكحليب الطزجة  ىاجر

 ليشرب سيد إبراىيم."
 : "يا أشمك كثَتا إبراىيم ؟" رةسا

: "لقد سيدم فرعوف أف أحتم بو  كأخدمو كل حيايت. سأخبز  ىاجر
 لو بعض اخلبز اللفطور."

 تضغط ىاجر اكحليب املاعز لتشرب إبراىيم كتريد لطهي اخلبز على فطوره.

 ب( ربويل اكحافز
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يبدك من اكحوار أعبله أف تضغطت ىاجر اكحليب لشرب إبراىيم، 
صمعل سارة تريد  إىل سارة أهنا ستصنع اخلبز إلفطار إبراىيم.ىذا اكحاؿ كتولمت

 أف تعرؼ سبب قلقة ىاجر مع زكجها.
كمع ذلك ال  اكحادثة أعبله ال تزاؿ بداية من اىتماـ ىاجر إلبراىيم. 

 ألهنا ترل عمل ىاجر كواجبات خادمة. تشعر سارة بالغَتة
 ج( شول رد فعل

ألنو كما كصف  براىيم صمعل سارة تبتسم.تعرؼ سارة بأف ىاجر هتتم بإ
كما يشرح أليوس سوبور يف   أف ىذا ال يزاؿ بداية اىتماـ ىاجر إلبراىيم.

 ( أف تغيَت املواقف ال ضمدث عبثينا.030: 0300كتابو "علم النفس العاـ" )
 ضمدث تووينو دائما يف التفاعل البشرم كفيما يتعلق بأشياء معينة.

 
 (0:33:24) 0. جزء 0
 ( قبوؿ اكحافزأ

 : "صباح اخلَت يا سيدم !" ىاجر
 : "صباح النور !" إبراىيم
 : "ىذا اخلبز الطزجة لك." ىاجر
 : "شورا لك" إبراىيم
 : "أتركنا لوحدنا ليس كحدل... سارة
 ىاجر هتتم بك كثَتا."  

 : "إهنا إمرأة خملصة كخدـ." إبراىيم

ملشاكل مثل  ىاجر دائما حوؿ سارة كإبراىيم، ىي خدمت إبراىيم
 األكل كالشرب أيضا.

 ب( ربويل اكحافز
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يف عبلقة بُت الزكجُت، كجود أشخاص آخرين غَت الطفل أك األسرة فيما 
بينها سيووف اكحالة اكحساسة. سواء من ناحية أخرل ىناؾ نية سيئة أـ ال، 

 كلون صمب أف ينشأ التحيز يف الزكج أك الزكجة الذين يشعركف باألذل
ا، على الرغم من حقيقة أف ىاجر خادمة إلبراىيم شعرت سارة أيض 

كسارة كلون ىاجر كاف ال يزاؿ ىناؾ شخص آخر هلا كإبراىيم حىت موقف 
 ىاجار حملاكلة اقًتاب إبراىيم صمعل سارة تشعر بعدـ االرتياح.

يف قطعة اكحوار من سارة أعبله، اليت صورت كجو سارة يف فيلم اليت  
ما كاف ىو كأبراىاـ يتحدثاف جبدية يف خيمة بدت توره على حضور ىاجر عند

تتحدث سارة مع إبراىيم عن الوحي من اهلل كمشهد اجلميل يف األرض  إبراىيم.
 املوعودة.
ظمون أف ىاجر جاءت يف كقت غَت مناسب كجعلت سارة بعدـ  

ظمون لسارة بأف ىناؾ كحظة فيها شيء مهم ال يعرفو إال  االرتياح كاالنزعاج.
 م.نفسو كإبراىي
 ج( شول رد فعل

ىذا اجلزء ىو اكحدث الثاين )األكؿ يف اجلزء السابق( حيث هتتم ىاجر 
كانت سارة منزعجة لوثرة دخوؿ ىاجر بينها كإبراىيم كما ىو  كزبدـ إلبراىيم.

 مذكور أعبله، مث طردهتا من اخليمة.
ها يف الواقع ، ظمون أف سارة جمردة امرأة تبدأ بالغَتة إذا تغَت اىتماـ زكج 

حاكؿ إبقاء انتباه إبراىيم عليها، حىت أهنا منع أم امرأة قريبة  إىل امرأة أخرل.
 من إبراىيم رغم أنو كاف خادمها.

 
 (0:30:02) 0. جزء 0

 أ( قبوؿ اكحافز
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 : "أهلل كعدؾ، كأنا مل أمسع منو شيء. إنو ال تولم كمعي." سارة
قفي أف : "أنت عظمة من عظامي، كقتاط كحم من كحمي، ي إبراىيم

 يتولم اهلل مع أم منها."
: "ال، أريد أف أمسع بنفسي، ىاجر دائما تسألٍت حماكلة أف تفهم  سارة

 إىل حق."
 : "كماذا تقولنا هلا ؟" إبراىيم
: "أقوؿ ما تقوؿ ىلي. إهنا تركدؾ دائما كفضولية جدا، كقدبت  سارة

 مجيع ألو هتا مصريهُت."
 بح صغَتا كذبلس إلو هتا.": "نعم، ال قدرئيتها تسمع مذ إبراىيم
: "ىذه كانت إلو هتا حسبُت عندىا، ككانت صلي هلا من  سارة

 أجلنا، إهنا تريدنا أف ننجيب كأطفاال."
 : "كملاذا ىي قليقة إىل ىذا اكحات ؟"  إبراىيم
: "ألهنا تعريف كم جحف توقعايت باكحمالية إبيأس يا إبراىيم،  سارة

 يائس."
الذم كاف يفعل إبراىيم، كانت تتبع إبراىيم  تريد ىاجر دائما أف تعرؼ

 .دائمان كتريد أف تعرؼ اإللو اكحقيقي إلبراىيم

 ربويل اكحافز (0
عندما يشعر أحد الشركاء بعدـ األماف أك عدـ االستقرار يف العبلقة، 

كيفًتض أنو غَت كاعو أنو يف موقع أدناه ألنو يفتقر إىل  تصبح العبلقة غَت معقولة.
 ن عدـ الراحة.الثقة كيعاين م

كاف لديها ضغوط داخلية حوؿ حالتها،  كما يظهر يف شحصية سارة، 
كانت خائفة إذا ستأخذ  كأهنا خائفة مع كجود ىاجر حوؿ إبراىيم جعلها قلقا.
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يف الواقع، إهنا تريد  ىاجر إبراىيم منها، كال سيما عن معرفة ىاجر بأهنا القاعرة.
 أف يتذكر إبراىيم عن كجودىا كظركفها.

تنعوس ىذه املشولة بشول سليب على العبلقة ألهنا ال ترل نفسها  
 مهمة أك مهمة دبا يوفي لتبقي تعلق عليها.

 شول رد فعل (0
تناقشت كعد اهلل  تقص سارة عن قلقها كيأسها إىل إبراىيم بنربة غاضبة.

إلبراىيم الذم سيعطيها ابننا، كعن موقف ىاجر من خبلؿ اتباع إبراىيم دائمنا. 
ا أيضا عن تظهر موقف ظركؼ ىاجر على أمرىا، فصليت سارة إىل رهٌبا كقلقه

يف حُت كانت سارة زبشى إذا ىذا املوقف سيجعل إبراىيم تقع  إلذماب األطفاؿ.
 .يف اكحب

كما كصف يف السابق أف املرأة ىي نوع اإلنساف اليت هتتم على كجودىا يف 
كسواء كاف ذلك صحيحنا  كآمنة. لذلك ستعملن دائمنا ليووف كجودىم معًتفنا العامل.

أـ خاطئنا عن التحيزات ذباه النساء األخريات حوؿ الزكجُت، ستظل لدل الزكجة 
كباملثل على حالة القلبية سارة يف املشهد، رباكؿ أف تذكر  دائمنا مشاعر الغَتة.

إبراىيم باستمرار عن حالتها كعد الرٌب، ألهنا كاف أف يقٌوم موقعها اخلاص إىل 
 إبراىيم.جانب 

ىذا ىو املوقف األبرز من شخص  من خصائص الغَتة ىي التشويو الذايت.
بشول عاـ يووف ىناؾ احًتاـ قليل أك ال  غيور ىو الشعور بعدـ كجود قبوؿ الذات.

ىذا موجود يف حوار (، Dryden dan Gordon, 1994) احًتاـ للذات أك احًتاـ الذات
 :سارة

عايت باكحمالية إبيأس يا : "ألهنا تعريف كم جحف توق سارة
 إبراىيم، يائس."
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 (0:34:12).  1. جزء 1
 أ( قبوؿ اكحافز
 : "إىل أين ىو ذاىب ؟" ىاجر
 : "أمره اهلل أف يفعل شيء." سارة
 : "أم شيء ؟" ىاجر
 : "سياقد إتفاقي مع إبراىيم." سارة
 : "سيعمل تفاقي مع اهلل ؟" ىاجر
 لعبارة عندما يتحدث ميئن.": "إبراىيم يصيفا التقريبا هبذه ا سارة
 : "يعد تفور مع اهلل، يا الح من فور غريب." ىاجر
: "اهلل ال يتولم معي، كلذا أنا ال أعرؼ عنو شيء سول ما  سارة

 طمربين بو إبراىيم."
: "أريد أف أذىب األرل ،كيف سياقد سيد إبراىيم إتفاقي مع  ىجار

 ربٌو."
املائي من البائر، أريد : "ال، إذىب بأنت كعنات كخذر بعض  سارة

 أف أغتسل."
: "حسنا، كلون بعد ذلك. تسمحٍت بذىاب املشهدت ما  ىاجر

 أجل مع سيد إبراىيم ؟"
 : "خذر ماء أكال كسنرل." سارة

 رغبة قوية ىاجر التباع كرؤية إبراىيم يقيم عهدان مع اهلل.
 ب( ربويل اكحافز

لذا تساءلت   ها.رأت ىاجر أف أنشطة عبادات إبراىيم كانت خمتلفة من
لذلك تريد رؤية ما فعل الرٌب مع  كيف عبد إبراىيم ككاف ربو غَت مرئي.
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لون سارة مل تون سعيدة عن الفضوؿ املفرط ىاجر حوؿ كل شيء  إبراىيم.
 .عن إبراىيم
يشعر  طرح مشبوىنا للغاية ىو جزء من االضطراب العقلي الغيور. 

 ,Dryden dan Gordonخرين )املشبوىة دكف أم كضوح على مواقف كدكافع اآل

 .كما ضمدث ىذ اكحاؿ يف نفس سارة (.1994

 ج( شول رد فعل
 التغيَتات املواقف يف الفرد، ىناؾ كاف ضمدث بسهولة، كبعضها صعوبة.

يعتمد ذلك على استعداد الشخص لقبوؿ أك رفض احملفزات اليت تأيت إليو 
(Sobur, 2011: 365.)  تنتمي سارة يف نوع سهل  يف ىذا الفيلم، ظمون القوؿ أف

ىي نوع الشخص الذم تأخذ بسهولة االستنتاجات كتنفعل على  لتغيَت املواقف.
 احملفزات اليت يتلقاىا، كترؾ جانبا أهنا على صحيح أك خطأ يف االستجابة.

كما اكحوار املذكور أعبله، يبدك أف ىاجر طلبت موافقة سارة على 
لون سارة رباكؿ أف تشتت انتباه  .مع اهلل السماح هلا برؤية إبراىيم يقيم عهدان 

ىاجر، كانن تتعمد أف أمر ىاجر للحصوؿ املاء كحمامها حىت ال تتبع ىاجر 
يف ىذه اكحالة، يبدك أهنا ال يزاؿ يتصرؼ بشول جيد مع ىاجر، ال  إبراىيم.

يف  توجد مبلحظات لغضب كلون كجهها تبدك مزعجة مع الطلب ىاجر.
 ف تووف ىاجر بالقرب من زكجها.الواقع، ال تريد سارة أ

 
 (0:03:03) 2. جزء 2

 أ( قبوؿ اكحافز
 : "ماذا تفعلُت ىنا ؟" سارة 

 : "أريد أف أرل كيف يتصل رٌب بسيد إبراىيم." ىاجر
 : "كىل ىناؾ شيئا ؟" سارة
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: "ال شيء، راقبت طوؿ النهار، ككاف كل من جاء بوليمتو الطيور  ىاجر
 جارحة."

ىيم، إبراىيم املسوُت. ال أستطيع أف مشاىده، ال أزبيل : "مسوينا إبرا سارة
على جمارة حسنهية عندما صميب عن ربو كبَت، لدراجة ال ظمون أف 

 يسمع فعلة."
 : "أما أنا، فأريد أف أرل ما صمرم." ىاجر
 : "خَتا لوي أنت أيت االف، النهار ينفضية ك لذيك الوثَت من العمل" سارة
يد سيد إبراىيم، ك مهمٍت عن عارؼ فما ضمدث  : "أنا أكل طعاـ من  ىاجر

 كاليد."
: "أنت تعلمُت بُت يد اليت تعطي دمون أف تضرب ؟ كال ذبعلُت أف  سارة

 أطلب من إبراىيم، عن ينزؿ يده عليك ألنك ال تباشرين بعملك."
 : "ال أصادؽ أف سيد إبراىيم سَتفع يده على قياـ إيل." ىاجر
 :"سنرل !" سارة
إختضارين ألشاىد ما ضمدث مع سيد  ربين على ذىب معك،: "ال ذب ىاجر

 إبراىيم."
 : "أنا ذاىب." سارة 

 بداية موقف ىاجر يف رفض أكامر سارة كفضلت اتباع إبراىيم.
 ب( توحيل اكحافز

ستشعر الزكجة بالقلق كالوراىة عندما تووف ىناؾ مرأة أخرل حوؿ 
 ت مثل سارة يف ىذا املوضع.ظمون أف تووف النساء احملًتما زكجها. كمثل سارة.

ألف مجيع النساء يف ىذا العامل بشول أساسي يتساكل يف نعمة القلب النقي 
 حىت ظمون أف يووف يف حالة حساسة.
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ظموننا أف نرل يف اكحوار أعبله أف سارة مستاءة للغاية، ألف أكامرىا قد  
 .اىيمتشعر سارة بأف ىاجر مل يهتم هبا كفضلت أف يهتم إبر  رفضتها ىاجر.

يقاؿ أف غضب سارة ليس يف الواقع إىل جانب رفض ىاجر، كلون  
 .أكثر الستمرار ىاجر حوؿ إبراىيم

 ج( شول رد فعل
سارة : "أنت تعلمُت بُت يد اليت تعطي دمون أف تضرب ؟ كال ذبعلُت 
أف أطلب من إبراىيم، عن ينزؿ يده عليك ألنك ال تباشرين 

 بعملك."
بسبب غضبها من موقف ىاجر مث أصدر  كاألسباب املذكورة أعبله، 

ىذا سيووف عادال إذا رأينا من جانب  كلمات قاسية ككانت تبدك كالتهديد.
 شخص يعاين من الغَتة.

 
 (0:01:35) 3. جزء 3

 أ( قبوؿ اكحافز
حاجر على أكامر سارة  تىذا اجلزء مرتبطنا باجلزء السابق، يعٍت رفض

ع سول كعد اهلل )إذماب األطفاؿ( من إبراىيم. كسارة ال تسم عتبتألف تريد أف 
 .إبراىيم كال ظمون أف تسمع ذلك بنفسها

 ب( ربويل اكحافز
إذا أصيب شخص بقلق ال هناية لو، فهو نفسيان يف خطر التدمَت الذايت. 
ا لصراعهم  دبعٌت أنو اآلف ظمرض نفسيان. مث تصبح الفوضى كاالرتباؾ مشهدن

الفور، حيت تصبح مشبوىة كحذر من الداخلي. يبدك أهنم خمدرين الضغوط من 
 (.Sobur, 2011: 346) أفراد األسرة أـ ال
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كانت سارة قلقة كغاضبة ألهنا طعن يف الٌسٌن، ككعود الرٌب بإذماب  
األطفاؿ مل تأت. كبوجود نساء أخريات )ىاجر( من حوهلن بالرغم جمرد نادلة. 

 .النهاية تشعر أف موقعها كشخص كاحد اليت ضمب إبراىيم ساستبداؿ يف
 ج( شول رد فعل

 : "سارة!" إبراىيم
: "إمسع يا إبراىيم! أريد أف أرل أكثر من النار، كأف أمسع أكثر من  سارة

رعد. أريد بسمة على طفل، فأمسع البوكائو بسبب جوع إىل صدرم. 
 لقد سئمت كعد، ألنٍت يبست كالورمة يف الشمس."

عنو من ما قالو ليا رٌب.  .. ظمونٍت فقد، : "أعريف.. أعريف ذلك إبراىيم
 كأكقف أمامك، كأقوؿ لك ما مسعت منو."

 : "إف كنت سأنقطع بنصيب من ىذا، يتعاين عليو أف يتحدث إيل." سارة
: "سارة، إف كاف اهلل سيتولم معك، سيستطيعُت مساعو مع كل ىذا  إبراىيم

 الطجي  بعيش من قلبوز لن يولمك اهلل حيت تووين مستعدة لؤلصغى.
 : "ال صمد حبلؿ بأذين، كأنا مستعدة لئلصغى." سارة 
 : "سارة، املرأة يسمع اهلل بقلبها." إبراىيم 

: "ىذا يغضبٍت، أصبحت عجوز مريرة. سأترؾ الوحد لتسمع من اهلل،  سارة
 عن الوقت أف تفور باملستقبل."

كانت سارة غاضبة كخيبة أمل على إبراىيم. ظموننا أف نرل يف اكحوار 
، نباالف سارة عن خيبة أملها إلبراىيم عن كعد اهلل بإعطائ أعبله، توتش

 .كملاذا مل تستطع لسماع إعبلف اهلل نفسها، تشعر باكحزف كاليأس
سلوؾ سارة ىو جمرد نتيجة من الضغوط الداخلية اليت تشعر بالغَتة  

 .كطماؼ من فقداف الزكج ألهنا ال سبلك أطفاؿ
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 (0:05:23).  4. جزء 4
 أ( قبوؿ اكحافز

 سارة  : "ىاجر.. ىاجر.. أخضريل خبلة قوية، ىذه رقيقة جدا كتنقطع!"
 : "أخضرىا بنفسك." ىاجر 
 : "ماذا ؟ ماذا قلت يل ؟" سارة 

 : "مسعتُت، أخضرىا بنفسك. أك أطلب من خدمتك أنات لساعدؾ." ىاجر
 : "سأشد أذنك حىت ربمر بسبب سفاىة لسانك." سارة 

على األمس كابن إبراىيم يف أحسائي. ربديد يا  : "لن ذبرئى، لن ذبركئى ىاجر
 عقيمة مثل رمحك."

 : "سأشتويك إلبراىيم." سارة

 .ترفض ىاجر على األمر سارة، كطلبت سارة لقياـ بالعمل بنفسها

 ب( ربويل اكحافز
أعبله، أجابت ىاجر على طلب سارة مع غَت مؤدب حىت  كفقا للحوار

على ىاجر، تشعر أف ىاجر ال ربًـت  كسبلك اكحق الوامل بصفة السيدةرفضت. 
إليها، كمع حالة ىاجر اليت كانت حاملة إبن من إبراىيم جعلت ىاجر تشعر 

. حىت سارة تقبل السخرية من ىاجر، حبيث ال سبون أف ربـر على وربياءبال
 .غضبها مرة أخرل

 ج( شول رد فعل
 : "إبراىيم..إبراىيم!"  سارة

 ؟": "ماذا ىناؾ؟ ما ذبدين  إبراىيم
 : "أيوه... ياإبراىيم، مررت كأكحقت بتلك املرأة."  سارة
 : "أيوه املرأة ؟"  إبراىيم
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 : "ىاجر إهنا ىاجر."  سارة
 : "مرة أخرل ؟"  إبراىيم
: "اكحق عليك ألنك مل تعنفها معاملتها يل. قلت لك مرات   سارة

كلونك مل تفعل شيئا. أنا اليت أعطيتها لك كجلبتها لك لتحمل 
 ثا كىذه ىي الطريقة اليت أعامل هبا."لك كري

: "ساره، أنت اليت سبلوُت حيب كلو أنت فرحة حيايت. أخذت  إبراىيم 
ىذه املصرية إىل حيميت كجعلتها زكجة يل من أجلك لتعجب لنا 

 كريثا حسب طلبك."
 : "صحيح، كلون عندما محلت صارت تستخف يب كتذلٍت."  سارة
 : "ماذا يل أف أفعل ؟"  إبراىيم
 : "صمب أف تؤدهبا."  سارة
: "إهنا جاريتك كربت تصرفك. تستطيعُت أف تفعلي هبا عما  إبراىيم 

 ضملو لك."
: "إذف عندم اذف بأف أفعل هبا ما أشاء سأفعل ما صمب أف  سارة

 أفعلو ألذكرىا بقيمتها كموانتها."
 : "أنا ذاىب ألرل األعاذر، سأرجع حاال."   إبراىيم

موقف ىاجر إىل إبراىيم. تشعر  شووتسعبله، فإهنا كفقا ألفوار سارة أ
هلا أف إبراىيم صمب أف يعرؼ تلك  مل يعد التقدير كالوضيع من خادمها، ككفقا

 .اكحادث
 
 (0:00:00) 5. جزء 5

 أ( قبوؿ اكحافز
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: "ستنتهُت صد ىذه العاميدة، كستعفلُت ذلك جيدا، كتفاعلينو بدكنك  سارة
 ذـ."

 ربين على عمل أم شيء.": "ال ظمونك أف ذب ىاجر 
 : "أنت على حق، ال ظمونٍت لون ظمون شما." سارة
: "سأقوؿ إلبراىيم، إنو قدـ األف، أنظر! إبراىيم... إبراىيم...  ىاجر

 إبراىيم..!"
 : "رأيك، لقد كلٍت أمرؾ أفعل بك معاره مناسبا." سارة
 : "إف تعزكز مريرة حاقد، تستحق العقيم." ىاجر
 أحسائيك، ال أمرت شما بأحذؾ خرج املخيم ألجلدؾ : "ال طفل يف سارة

 بسياد، حىت تصبحُت نست ميدة."
: "حي، إفعلي. خذين خارج املخيم، أصبحت حيايت ال توزكعا منذ  ىاجر

 أعطٍت أيب إىل راعى غاملا كزكجتو العاقيم."

ىاجر ال تتلق إكراىنا من سارة للعمل، كال يستجب إبراىيم عليها، 
 ." إىل سارةعاقرارأة فأصدر كلمة "ام

 ينت  سارة الذم كامريتعلق ىذا اكحدث جبزء سابق، كاف رفض ىاجر أل
ون سارة لتعامل سبموقف ىاجر إىل إبراىيم. مث بإذف إبراىيم كتشوو  هاغضب

 .ها. كنتيجة لذلك، ذبرب سارة على ىاجر لعملتىاجر برغبتها ألف ىاجر خادم

 ب( ربويل اكحافز
ذين خارج املخيم، أصبحت حيايت ال توزكعا : "حي، إفعلي. خ ىاجر

 منذ أعطٍت أيب إىل راعى غاملا كزكجتو العاقيم."
سارة كلمات قاسية من ىاجر بتولم إف  حصلأعبله، تل وبلـكفقا ل

 .زكجها كراعو كىي امرأة عاقرا
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لنساء، كخاصة النساء اللوايت يعانُت من ضغط  حساس كىو اكحاؿ غاية
لشعور بالقلق كاالكتئاب كاكحزف أك الشعور العميق داخلي مثل سارة، كىذا ا

 .بالذنب. بالطبع أهنا سيووف غاضبان للغاية رغم أف ما قاهلا حاجر كاف حقيقة

 ج( شول رد فعل
بالنسبة ألفعاؿ ىاجر اليت أضرت بقلب سارة أعبله، حصلت ىاجر 
ا ضربة من سارة يف خدىا. املرأة لديها قلب حساس الكحالة، إهنا ليس طفحن 
ا عما ضمدث. حىت عندما يووف الغضب يف الذركة،  دائمنا كيفور دائمنا بعيدن

 .تفقد النساء يف بعض األحياف عقلهن كال يتصرفن بالولمات كلون باألفعاؿ
 

 (0:11:23) 6. جزء 6
 أ( قبوؿ اكحافز

 : "لقدت ىذا اخلبار لبد أف يفرحك." إبراىيم
 : "إبراىيم، لقد ذبلت كاليبس." سارة
 : "إذا اهلل ىو الذم يتولم، فهو إذا للمسؤكؿ عن كلمو ال رمن." يمإبراى
 : "كماذا عن إمساعيل ؟ ىل ىو خطأ ؟" سارة
 : "أم طفل يولد ال يووف خطأ. إنو ابٍت كأنت تبنيت." إبراىيم

 .حصلت سارة على كلمة من إبراىيم حوؿ ربقيق كعد اهلل ملنحها طفل
 ب( ربويل اكحافز

سئولية، من شبو املؤكد أف شخصنا غيورنا سيتهم الصعوبات لقبوؿ امل
 .شريونا بالتسبب يف تعذيب سيء، كنادرا ما يدرؾ غيورا على حقيقية

يوضح اكحوار أعبله أف سارة ترددت على األخبار ألهنا كانت كبَتة يف  
السن، ككانت إموانيات كحمل كالوالدة ىي صغَتة. ملاذا مل يعط اهلل إليها طفبلن 
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شباب ؟ يف الواقع، كاف يعتقد أف الوعد لن ضمدث، حىت أنو أعطى عندما كاف 
 .ىاجر إلبراىيم
 : "كماذا عن إمساعيل ؟ ىل ىو خطأ ؟" سارة

، تيظهر سارة أف ىناؾ شواؾ يف ميبلد إمساعيل يف أعبله وبلـكفقا ل 
تعتقد إذا سيولد اسحاؽ )الطفل املوعود(، فإف إمساعيل ىو اخلطأ الذم  العامل.
يف الواقع كاحدة من املواقف الغَتة ىي من السهل إلقاء اللـو  يف املاضي.فعلها 

إذا كاف ىناؾ فشل يف العبلقات، الغيور قد فورت أف الشخص  على اآلخرين.
 اآلخر يستحق أف يعاين مثل شعر الغيور.

 ج( شول رد فعل
 : "تأكدم أف ذلك سيحدث، كيووف عندنا كلد." إبراىيم
ذلك قاؿ لك بأف سنملك بإسحاؽ، ال ردبا كاف  : "لو أف رٌب يف سارة

 صمب أال أتفاءؾ ليأيت إمساعيل."
: "ال تقوؿ! ال تقوؿ ذلك عبدا ! الرٌب بركاين مع إسحاؽ كما  إبراىيم

بركاين مع إمساعيل. كعندىا يووف عندم ابناف، كسأحبهما يف كل 
 قليب."

يت تسبب إىل يف اكحزار يظهر أف سارة تأسفت على تصرفاهتا السابقة ال 
كتقوؿ إذا كاف اهلل قد قاؿ يف كقت سابق أف ابنها إسحاؽ  كالدة إمساعيل.

سيولد، فإنو لن يسلم إبراىيم هلاجر لتحصل على الطفل )إمساعيل( ألهنا 
 سيووف هلا ابن من رمحها يعٍت إسحاؽ.

من  بياف سارة أف اهلل قد أخربىا منذ بداية األمر أنو سوؼ يولد القصد 
ردبا سيصرب على  دما تووف كبَتة السن، كأخربىا أف امسها إسحاؽ.إسحاؽ عن

 االنتظار حىت ال صملب ىاجر إىل إبراىيم.
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د. ربليل املواقف اكحمائية يف شخصية سييت سارة يف فيلم "إبراىيم الوعد" من خبلؿ 
 نظرية الشخصية إليوالد.

 (33:33:03) 0. جزء 0
 أ(  قبوؿ اكحافز
 ست أنا، كىو سيباركك أنت.": "يريدؾ أنت كل سارة
 : "سيقوؿ كل شيء إليك." إبراىيم
: ال، ستًتكٍت بعيدا ألين عاقر مل أذمن، كذبد لنفسك إمرأة  سارة

 الولود
 : سارة، ىذا لن ضمدث أبدا إبراىيم
 : أهلل كٌلمك أنت مل يوٌلمٍت سارة
: سارة، أنت حيب الوحيد، أنت مالك فؤادم، لقد حبت منذ  إبراىيم

 ت شابياأف كن
 : أمازيل رببٍت ؟ سارة
 : طبعا، سأحبك دائما، أنت جزء من كحد اهلل إبراىيم
: قبل أف نًتؾ ىارف، ردبا أذىب إىل اهليول احمللية. كأقـو بتقوس  سارة

 اخلصوبة
 : ال سارة، اهلل كعدنا إبراىيم
 : اهلل كعدؾ أنت، أما أنا فأريد كعد، شيء ما يعالق عليو عمالو سارة
 : إنو لن يستفيد منها، أنت زكجيت، زكجيت كاحدة. إبراىيم

يف عملية قبوؿ ىذا اكحافز، ربصل سارة على أخبار من إبراىيم حوؿ أمر 
 .اهلل لًتؾ مدينة حراف كاهلجرة إلصماد األرض اليت كعد اهلل هبا



65 
 

 

 ب( ربويل اكحافز
تشعر أهنا مل يون ىي اليت أرسلت  اكحادث ال يزاؿ يبدك مربوا لسارة.

 .ن إبراىيم، ألف اهلل مل يتحدث معها كربدث مع إبراىيمكلو
كما جادؿ   ترددت سارة لًتؾ حراف، ألهنا تعتقد أف حراف ىي مواهنم.
كانت تشعر  أيضا أف اهلل يبارؾ على إبراىيم كحده، كليس هلا ألهنا كانت عاقرا.

 .بالقلق إذا إبراىيم مل ضمبها بعد اآلف كسيوتسف املرأة أكثر خصوبة منها
ظمون أف تؤثر اكحالة البيولوجية يف بعض األحياف على اكحالة النفسية 
للشخص. تغَت الشعور غالبا بانعداـ الثقة على عقل الشخص إذا مل يتم قبولو يف 

 اجملتمع يف كقت الحق.
 ج( شول رد فعل

نقاط املشاكل املذكورة أعبله ظمون العثور يف بداية افتتاح الفيلم يف 
يف  ما تقوؿ سارة اكحوار أعبله، حالة سارة يف البواء كتبدك قلقة.عند .03-الثواين

تلك احملادثة ىناؾ أيضا كيف سارة إلقناع إبراىيم لتجنيب بعض الوقت من خبلؿ 
حضور مراسم خصوبتها يف املعابد احمللية لذلك ال ربتاج إىل اخلركج من مدينة 

 .حراف
ول احمللية. كأقـو : "قبل أف نًتؾ ىارف، ردبا أذىب إىل اهلي سارة

 بتقوس اخلصوبة."
كتبعا لوارتيٍت يف كتاهبا "علم نفس املرأة"، فإف كجود املرأة يشمل الوجود 

دبا يف ذلك طريقة املرأة لتدرؾ طبيعة نفسها كمعٌت شخصيتها؛  اجلسمي كالركحي.
من الواضح   أم لفهم العبلقة نفسها مع العامل مع مجيع حمتوياتو كمع البشر اآلخر.

 (.Kartini, 1986: 5-6ف نعيش العامل مع مجيع جوانبو )كي
ظمون االستنتاج بالنسبة للنساء، فإف موقفا يف العامل من حوهلا مهم  

كترغب النساء بشدة يف االعًتاؼ بوجودىن، كتريد أف تووف هلن معٌت  جدا.
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كزكجة لرجل  .لذلك ال عجب سارة عايشت نفس الشيء للناس من حوهلن.
مهم يف اجملتمع احمليط، فإهنا تشعر بعدـ االرتياح كحالتها املعركفة بأهنا الذم لو دكر 

 كأهنا ال يريد أف يضر إبراىيم كالتقليل من اجلَتاف. غَت قادرة على إذماب طفل.
يف ذلك املشهد كانت سارة تؤمن دبا قالو إبراىيم عن اهلل، لونها ترددت 

كانت قلقة كخائفة إذا كاف ضمصل  ملغادرة مدينة حراف، املدينة اليت عاشت فيها.
مث حاكلت إقناع إبراىيم بالبقاء يف حراف كحماكلة  إبراىيم امرأة خصبة يف طريقو.

 الذىاب إىل معبد حملي ألداء مراسم اخلصوبة.
 
 (0:02:23) 0. جزء 0

 أ( قبوؿ اكحافز
 : "فاليحمي رب إبٍت، إبننا إمساعيل." ىاجر
 إبٍت.": "ككأف كنت تودين أف تقوؿ  سارة

عندما ربدثت سارة كىاجر عن إمساعيل، كانت ىاجر تقوؿ شيئنا 
 لون بعد ذلك تغيَت كلماهتا "بابننا". قالت إف اهلل ضمفظ "ابٍت". خاطئنا.

 ب( ربويل اكحافز
صابور، يرتبط كثيقا الرأم مع املواقف، حىت يتم استخداـ  كفقا ألليوس

ليس من النادر أف  ات املوقف.ىذين املفهومُت يف كثَت من األحياف يف تعريف
يووف استخداـ مصطلح كموقف اآلراء مساكيا يف ناحية كمتبادؿ الوسائل يف 

 (.Sobur, 2011: 373ناحية أخرل )
قد سبق ذكره، أف ىناؾ حمادثة تبُت أخطاء ىاجر. لون سارة رآهتا كما  

اعيل تفور سارة ذكر ىاجر إىل االبن أف إمس لو عمدت ىاجر أف تدعوه "ابٍت".
 ىو ابنها البيولوجي، كليس بابن سارة.
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ىذه ىي حساسية مفرطة، ألف يشعر األحد الغيورين دائمنا بانتقادات  
عندما  من قبل اآلخرين، على الرغم من عدـ كجود أم شخص يعتـز ذلك.

يعلق بشيء ما سيؤدم إىل سوء التفاىم كالتعليقات تعترب انتقادا لسلوكو، على 
قد اختار كلمات جيدة كلونهم ال يزالوف يسيئوف يف فهم الرغم من أف اآلخر 

  ىذه الولمات.

 ج( شول رد فعل
كجود تسبب يف تسارة  تىنا رأ فعلتها من أجلها. اجرهلذكرت سارة 

تأثار تسارة  ترأ أـ ال.ظاىر قصد بىاجر تقوؿ كوف   جانب تاخلبلؼ، كترك
محها. يف هناية تلك كاف إمساعيل يف ر ما  اكحقيقة كيف كثَتا عن قوؿ  تىاجر ل

كأـ   كجودىاسارة اعًتاؼ إرادة يف ىذا اجلزء كظهر  اكحالة تسبب غضب سارة.
 :كما كرد يف قطع اكحوار التايل إمساعيل.
: "ال أنو ابنك إنو كلد من رمحي كعندما كلدهتا أنا رفعتها أنت  ىاجر

بُت يديك كأنو كلدؾ كمع أنو رضع من حلييب إال أنو عاش يف 
 يمتك."حضنك يف خ

 : "ال تنسي كل ىذا كاف بإذف مٍت."  سارة
 : "نعم ككيف يل أف أنسي ذالك." ىاجر
 : "ىاجر التتولمي ىوذا إنو يورب ربت نظرؾ كمل أمنعك عنو."  سارة
: "كنت أكد أف أعرؼ ما شعر إمساعيل لنحوم. أنا اليت محلتو  ىاجر

 يف رمحي كأرضعتو من حلييب."
 الحًتاـ.": "إنو يووف لك كل ا  سارة
 : "كىل يوفي أف ضمًـت الولد أمو؟" ىاجر
 : "ىاجر ابعدم ىذه األفوار من رأسك الفائدة منها."  سارة



68 
 

 

: "أتعلمي، يوفي إنو ابنا إبراىيم كىو ضمب الولد كأنا سعيدة  ىاجر
 بذالك."

 (0:06:02) 0. جزء 0
 أ( قبوؿ اكحافز

 : "أنظر! الوالد يتسرب بارقا." ىاجر
 تدرب، كىذا سيجعلو من أقول الرجاؿ.": "إنو ي سارة
 : "متعب، سأخذ لو بعض اكحليب من ىذا الزبادم." ىاجر
 : "صٌب يف ىذا الوعاء." سارة
 : "أعطي الوعاء ألخذ لو." ىاجر

قلق ىاجر إىل إمساعيل عندما كاف ظمارس الرماية، رأل ىاجر أف إمساعيل 
عطي اكحليب كاملناشف يسحب عرقو على ىيولو كتبدك منهوة. لذلك تريد أف ي

 .إلمساعيل. كرأت سارة كل شيء

 ب( ربويل اكحافز
ال تووف حياتو مفتوحة لآلخرين. إنو الذم شخص الاألنانية ىي موقف 

يفور فقط كيبحث عن احتياجاتو اخلاصة لنفسو، كال يهتم باحتياجات اآلخرين 
سارة وار بُت اكحيف مشهد قطع األمر . كيرد ىذا (Sobur, 2011: 353) أك اجملتمع
 .كىاجر

مل تون سارة سعيدة بذلك )قلق ىاجر إلمساعيل(. يبدأ ظهور موقف 
تستحق فًتض أف إمساعيل ابنها، كأهنا فقط أف تدفاعي يف ىذا اجلزء، ىو السارة 

 .لوالدتو ةمولفأما ىاجر كلو كانت الىتمامو. 

 ج( شول رد فعل
 : "ال، أنا سأخذه." سارة
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وطة القماش ملسح العرقو، كيربط على رأسو لتوىٌل : "خذ أيضا ىذه الف ىاجر
 من دخل عينُت."

 : "تأٌكيد يا ىاجر، بأنٍت أعرؼ بطٌب ماذا أفعل مع إبٍت." سارة
، يبدك أف سارة استولت على نية ىاجر أف تويل املذكورةكفقا للمحادثة 

اىتماما إلمساعيل. كفقا للتفسَت على جزء من عملية التحفيز املذكور، تشعر 
إسما ىي سارة أف إمساعيل ىو ابنها. ك يظهر يف اكحوار أف سارة أكدت هلاجار 

 إليو حاجة إمساعيل. تعترب سارة أهنا تعرؼ ما ضمتاجتستويف أف اليت تقدر على 
 .ابنها

كوف النمط غَت الناض  دائمنا و ي تبدك سارة يف ىذا اجلزء أكثر أنانية. 
ها، غَت موًتثة عن شعور أم شخص أنانينا عندما ضمدث خطأ ما يف حياة حمبت

 .إال مشاعرىا اخلاصة، يشعر أف اآلخرين ليس لديهم اكحق يف تغيَت رأيها
 
 (0:15:00) 1. جزء 1

 أ( قبوؿ اكحافز
 : "ملاذا التستقن إمساعيل من ىذه العمالية ؟" سارة
 : "ال أستطيع!" إبراىيم
 نات،: "ملاذا أمر اهلل باخلتاف لذكور كمل يأمر بو لئل سارة
 كىل رمن مستبعدات ؟" 

 : "أبدا، ستحصوؿ املرأة على قمة اإلقراـ باألذماهبا األطفاؿ." إبراىيم
 : "لونٍت مل أذمب، كأنا كرقة يابسر يا إبراىيم !" سارة
 : "ستنجبُت، كعندىا تووين حاملة عهد أماـ اهلل." إبراىيم

 خماكؼ سارة حوؿ إمساعيل عندما سختاف من قبل إبراىيم.
 ربويل اكحافزب( 
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كىوذا ظهر قلق سارة  ليست يف املاضي دمارسة عادة اخلتاف للرجل.
حوؿ ظركؼ إمساعيل بعد ذلك النشاط. كانت سارة قلقة خوؼ أف ال تووف 

 هلا كلد.

 ج( شول رد فعل
ذبعل خماكفة سارة  لتحمي إمساعيل، أهنا تريد استبداؿ إمساعيل باخلتاف. 

رجاؿ كليس أنثى، ألف املرأة  على ف يفعل اخلتافلون إبراىيم ال تزاؿ مستمرا أل
 لديها الوثَت من التضحيات عندما اكحمل كالوالدة.

لون تعتقد سارة بالطبع على أهنا مل تون مثل ىذه املرأة إذ أهنا مل  
 كما ىو موضح يف اكحوار التايل: تنجب.
 اؿ.": "أبدا، ستحصوؿ املرأة على قمة اإلقراـ باألذماهبا األطف إبراىيم
 : "لونٍت مل أذمب، كأنا كرقة يابسر يا إبراىيم !" سارة
 : "ستنجبُت، كعندىا تووين حاملة عهد أماـ اهلل." إبراىيم

 
 (0:33:05) 2. زجء 2

 أ( قبوؿ اكحافز
 : "أيب، دعاين أمحل ركذعا." إمساعيل
 : "لو حبذ ىذا، إنو ىش." سارة
 : "دعي ضممل أخو!" إبراىيم

 مل أخاه األصغر إسحاؽ الذم كلدت من سارة.يريد إمساعيل أف ضم

 ب( ربويل اكحافز
منذ أف كصل خرب حضور إسحاؽ، بدأت سارة تشوو يف كجود 

 إمساعيل كاعتربت أنو خطأ كوا كصف يف اجلزء السابق.
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بدأت سارة توره إمساعيل، تشعر بأف إسحاؽ ىو طفل إبراىيم ألنو  كمع ذلك
بينما كوف إمساعيل كلدا من رحم اخلادمة  كلد منها كىي زكجة إبراىيم الصحيحة

 كىي ىاجر.
كاف شعور أناين قد غزا قلب سارة يف ىذا اجلزء، كما اعتادت على  

 مل يتوقف لوضع معاناة أخرل يف قلبها. تعاين اإلجهاد الداخلي.

 ج( شول رد فعل
 : لو حبذ ىذا، إنو ىش. سارة

إسحاؽ عن  ظمون أف يرل من اكحوار أف سارة كانت رباكؿ إبعاد
 إمساعيل لؤلسباب اليت مت ذكرىا.

الصورت يف الفيلم أف شخصية سارة ىي من النوع الذم سهل  لينسى  
ىذا  فقدت حبها إلمساعيل عند حضور إسحاؽ يف العامل. حبها إلمساعيل.

 ظمون توضيح يف اجلزء التايل.
 
 (0:33:26) 3. جزء 3

 أ( قبوؿ اكحافز
 ُت لثوب الصيد ؟": "يا أمي، مىت ستصلح إمساعيل
 : "خذ إىل سبار، ستصلح لك بول سركر." سارة

: "يا أمي ىذا الثوب الذم أنت مساتو لبيديك، ككنت أفتخر بأينما،  إمساعيل
 أصلحي بأرجوكي."

 : "ليس حاز الوقت لك." سارة
 : "أمي، أريد كعوة التمر. منذ مد لن تسنعي." إمساعيل
 بإسحاؽ." : "ليس عندم الوقت، أنا مشغولة سارة

 : "قبل ميبلد أخي إسحاؽ كنت تصنعُت ىذه خاصيصا." إمساعيل



72 
 

 

 : "إذىب على ىاجر كطلب منها أف تصنع عليك الوعوة." سارة
 : "ال، أف أحب من يديك يا أمي." إمساعيل
 : "إسحاؽ يأخذ كل كقيت." سارة

: "على ذبيدنا ساعة إلبنك إمساعيل، على إبنك إسحاؽ تعطيو كل  إمساعيل
 ك، ليل النهار"كقت

 : "صمب أف نتقل العاش يف خيمتو." سارة
 : "ملاذا ؟" إمساعيل
: "ال أريد أف يضايقك إسحاؽ، أصبحت راجل كصمب أف تعيش مع  سارة

 الرجاؿ."
يشعر إمساعيل أنو ال ضمصل على عاطفة  عرٌب إمساعيل عن قلبو إىل سارة.

األفضل، كاآلف مل  سارة بعد كالدة إسحاؽ، حيث يف املاضي أف يووف دائما
 ضمصل على الفرصة مع أمها سارة.

 ب( ربويل اكحافز
لقد شرح يف اجلزء السابق أف سارة ىي نوع شخص اليت سهل على 

ىذا مؤثر جدا على عبلقتها مع إمساعيل، سارة بعيدة سباما عن  تغَتات املواقف.
. ويلة من نسيت سارة أهنا قبل فًتة ط إمساعيل ككراىيتها تزداد مساكة كل يـو

 كالدة إسحاؽ، كاف إمساعيل ىو الذم كاف يفتخر هبا دائمان  كابنها.
كانت سارة غَت مرتاحة لوجود إمساعيل، تليها مطالب إمساعيل هلا كما  

إهنا تضيف إىل مشاعرىا عدـ الرغبة إلزعاج  .ىو موضح يف اكحوار أعبله
 بإمساعيل.

 ج( شول رد فعل
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أصبحت مشبعة دبوقف إمساعيل،  من اكحوار السابق، بوضوح أف سارة
الذم يظهر يف الفيلم الذم تتنهد دائمان قبل اإلجابة على سؤاؿ إمساعيل. تريد 
أف تبتعد عن إمساعيل بسبب أهنا كانت مشغولة برعاية إسحاؽ، بينما كاف 

 إمساعيل بالفعل رجبلن ناضجنا.
 ىذا ىو حوار سارة لرد على إمساعيل : 

 .": "ليس حاز الوقت لك سارة -
 : "ليس عندم كقت، أنا مشغولة بإسحاؽ." سارة -
 : "إذىب على ىاجر كطلب منها أف تصنع عليك الوعوة." سارة -
 : "إسحاؽ يأخذ كل كقيت." سارة -

يف ىذه  ظمون مبلحظة أف سارة تذكر مرتُت إهنا مشغولة بإسحاؽ.
 اكحالة، يبدك كيف فرقت سارة موقفا يف عبلج بُت إمساعيل كإسحاؽ.

كلوي تبتعد  ر إسحاؽ الوثَت من التغيَت  يف شخصية سارة.صملب حضو  
عن إمساعيل، أخَتا، طردت سارة على إمساعيل من خيمتها لبلنتقاؿ إىل خيمة 

 أبو إبراىيم.
 : "صمب أف نتقل العاش يف خيمتو." سارة

 : "ملاذا ؟" إمساعيل
: "ال أريد أف يضايقك إسحاؽ، أصبحت راجل كصمب أف  سارة

 اؿ."تعيش مع الرج
 
 (0:31:23) 4. جزء 4

 أ( قبوؿ اكحافز
 : "إمساعيل! كن لطيف مع إسحاؽ كال تزعجو." سارة
 : "دعي ىم لعبا." ىاجر
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 : "برأل ىذا القمح من الزكاف، إبٍت يقرب بسرعة" سارة
 : "أم شما ؟" ىجار
 : "إبٍت إسحاؽ، سارة

 إمساعيل توقف عليك ستقتلو! ال أريد لو يلعب مع اإلبٍت أبدا." 
صورت يف الفيلم أف إمساعيل يلعب مع إسحاؽ، يبدك أف إمساعيل كاف 

 لون ذلك اكحاؿ خمتلف يف نظر سارة. يهدئ إسحاؽ.

 ب( ربويل اكحافز
كليس من النادر أف يؤدم  الغَتة دائما هلا تأثَت على عقل الشخص.

ظمون أف ينظر إىل شيء ال ضمدث يف  الفور إىل أشياء أك سلوؾ سليب. الغيور
 اقع.الو 

إذا كاف شخص ما قد عاىن بالفعل من الغَتة، فاملؤكد أف يووف ىناؾ  
 ينوم كحفاظ على شيء لديو بول قدراتو. موقف دفاعي تابع.

يرل إمساعيل أف لديو القدرة  ضمدث ذلك اكحاؿ على سارة يف ىذا اجلزء. 
كإذا كاف اآلخركف  على جعل إسحاؽ يف ظركؼ خطرة كظمون أف يهدد ركحو.

 فإف تلك األخوة يلعبوف كظمزحوف. يركف،

 ج( شول رد فعل
 : "إمساعيل! كن لطيف مع إسحاؽ كال تزعجو." سارة -
 : "إبٍت إسحاؽ، إمساعيل توقف عليك ستقتلو!" سارة -

كمع ذلك، كاف إمساعيل  تنبهت سارة إىل إمساعيل لئبل توع  إسحاؽ.
 تلعب. كما قالت ىاجر إهنا كإسحاؽ األخواف الذين أحب بعضهم البعض.

كلون ضمدث العوس، تقوؿ سارة أهنا ال تريد أف يلعب إمساعيل مع ابنها 
 )إسحاؽ(.



75 
 

 

 : "ال أريد لو يلعب مع اإلبٍت أبدا." سارة -
 ىاجر ألف كىاجر، بينها السابقة إىل املشاجرة سارة كلمات تؤدم

 تلك املشجارة يف. كإسحاؽ إمساعيل ما يعامل عند املختلفة سارة مواقف عرفت
 كلد كعندما سارة، خيمة يف عامنا 01 خبلؿ إمساعيل يعيش أف ىاجر ذكرت
 بالطبع سارة، من قوم مزاج مع. سارة قلب من مفقود قد إمساعيل كاف إسحاؽ

 البعض. بعضهما من يسخراف كجعلها ىاجر، كلمات كل تقبل مل
إذا نبلخظ، فإف موقف سارة مبالغ للرد على موقف إمساعيل إىل  

. كمع ذلك، من الصعب التغلب على مشاعر الشخص من إسحاؽ )يف اللعب(
 اإلجهاد الداخلي.

 
 (0:35:36) 5. جزء 5

 أ( قبوؿ اكحافز
 كىاجر سارة بُت ىناؾ مشاجرة حيث السابق، باجلزء اجلزء ىذا كيرتبط 
 كإسحاؽ. إلمساعيل سارة موقف اختبلؼ عن أف يعرؼ ىاجر بسبب

 ب( ربويل اكحافز
أف موقفها يتهدد. باكحالة إمساعيل الذكية  املشاجرة ذبعل سارة تشعر

بعدة طرؽ، ككانت ىاجر جريئا إليها، جعلت سارة قلقة بشأف موقف ابنها 
كانت خائفة كوف إسحاؽ مل يستطع اكحصوؿ على ما حصل عليو  إسحاؽ.

 إمساعيل من إبراىيم.
الغَتة مثل ما يوجد يف سارة سوؼ تنفس موقفها الدفاعية بالغضب دكف  
 يف ما صمرم، على الرغم يف الواقع كوف الشخص الذم فعل ىذه املشولة التفوَت

 يضر لبأفراد احملبوب.

 ج( شول رد فعل
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يف داخلية سارة ضغط شديد ال هناية، هلا مؤشران على أف ىناؾ خطأ 
(Sobur, 2011: 242،)  ضمدث ذلك لشخصية سارة، كاألفوار املسبقة يف عقلها

 ـ.ذبعلها تًتاكم الضغوط  كل يو 
الصعوبات لقبوؿ املسئولية، يظهر أف شخصنا غيورنا سيتهم شريونا  

بالتسبب يف تعذيب سيء، كنادرا الغيور أف نظر حقيقة على ما ضمدث يف 
الواقع. ككذلك سارة اليت تلـو إبراىيم على كل ما حدث، دبا يف ذلك كجود 

 إمساعيل، كما لو كاف بريئا من أحداث ىاجر كإبراىيم.
 :سارةكىنا ردت  

 .أ( ذبرب سارة على إبراىيم لقيادة سارة كإمساعيل
 "إبراىيم ىاجر كإمساعيل صمب أف يرحبل!":  ةسار 

 ."سارة، إمساعيل ابٍت":  إبراىيم
 ."كىاجر كصيفيت":  ةسار 

 ."ازبذهتا زكجة":  إبراىيم
 ."أنا أعطيتك أياىا":  ةسار 

 ."كأنت ربيتو كابنك كىو يفور فيك أمك":  إبراىيم
 !"لو أـ": ةسار 

 !"كيف تستطيعُت أف تووين عدظمة الشفقة ىوذا":  إبراىيم

ب( تبٌلغ سارة عن كيفية لعب إمساعيل مع إسحاؽ إىل إبراىيم كىو سيقتل 
 .إسحاؽ يف النهاية إذا ترؾ، لون إبراىيم مل يصدقها

 ."ماذا لو أف ابن الوصيفة قتل إسحاؽ يف ثورة الغَتة":  رةسا
 ."هلذا الشيئ مشولة كبَتة التعملي":  إبراىيم
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أككك، عندما ضمرمنا كعدنا ستفهم. ىذا ىو إمساعيل يطارد ":  ةسار 
ابنا حوؿ املخيم كيسميو مدلل أمو كيسخر منو أماـ خدـ. كقبل 

 ."يومُت كاد أف يقتل إسحاؽ

ج( تقوؿ سارة أف إسحاؽ ال ظمون تقسيم مودة إبراىيم مع إمساعيل، حىت 
 لك الولد".تسمي سارة إمساعيل "بذ

إبراىيم ردبا كانت كالدة إمساعيل خطأ. ألف اهلل مل يوشف ":  ساره
 ."لنا املستقبل كفعلنا ما حسبنا صواب أف ذالك

ابٍت البور. ما تطلبيو شاؽ عليو. تريدين أف .. إمساعيل ابٍت":  إبراىيم
 "أفعل شيئا حىت لوقتلٍت؟

 ."أعرؼ أنو أحبها إليك كذبت علي":  ساره
 !" ـ أقل كلمة كاحدة أبدا": ؿ إبراىيم
مل يون ىناؾ داعي ألف تقوؿ إسحاؽ الظمون أف يتقاسم ":  ساره

 !"حمبتك مع ذالك الولد
 

 (0:00:00) 6. جزء 6
 أ( قبوؿ اكحافز

 : "إبراىيم! إىل أين أنت ذىب دكف حىت كلمة ؟" سارة
 : "إىل اجلباؿ." إبراىيم
جة. أنا عارؼ نفسبك . إىل : "ألم غرض ؟ يبدك أف مضحية على العر  سارة

 أين ذىب يا إسحاؽ ؟"
 : "ال أدرم." إسحاؽ
 : "إىل الصيد ؟" سارة

 : "ال ردبا." إسحاؽ
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 : "أهنا مضحية." سارة
 : "اكحقيقة أف تعريفُت جبيدا ! حي، صمب أف عاطلق." إبرىيم 
 : "خذين معك." سارة 
 : "ال!" إبراىيم 
 : "لٍت قادـ ك أنا أيضا." سارة 
 يم : "ال ظمون للمجيء يا سارة."إبراى 

: "ملاذا تسون خمارج من املخيم يف صابح الباكر، مسعتك تتحرؾ حوؿ  سارة
 اخليمة اليلة املضية، ماذا ضمدث ؟"

: "سارة، ال تدع رأستك بالتهاجة عديدة. يد اهلل يهدم ىي اليت تدبر  إبراىيم
 األمر."

 بذبح إسحاؽ. يأخذ إبراىيم على إسحاؽ بسراء لتنفيذ أمر الربٌ 

 ب( ربويل اكحافز
كشخص عرؼ إبراىيم لفًتة طويلة، تعرؼ بالفعل كل شيء عن إبراىيم 

لذلك، تشعر سارة أف ىناؾ شيئنا طمفيو إبراىيم عنها. ألنو ستذىب  كعاداتو.
 كىذه ليست عادة ابراىيم. دكف أف تودع.

 كأضاؼ مع إبراىيم مل يقل أم شيء عن سبب رحيلو بإحضار إسحاؽ. 
منذ كالدة إسحاؽ، كاف ىو السبب الوحيد  كإسحاؽ مل يعرؼ خطط أبو.

لذا أصبحت سارة شخصنا  للموقف الدفاعي الذم جاء يف شخصية سارة.
 حساسنا ألم حافز عن طفلها.

 ج( شول رد فعل
 يظهر من كلمات سارة موقفها الدفاعي إىل املوقف املغلق إلبراىيم:

 معك." "خذين:  سارة -



79 
 

 

 مسعتك الباكر، صابح يف املخيم من خمارج تسون "ملاذا:  سارة -
 ؟" ضمدث ماذا املضية، اليلة اخليمة حوؿ تتحرؾ

يظهر اكحوار عند استقباؿ احملفزات املذكورة أف سارة قلقة عن شيء طمفيو 
كاف طمشى إذا أعماؿ إبراىيم ستجلبهم إىل شيء ظمون أف يعرض  إبراىيم.

 أركاحهم للخطر.
 
 (0:03:00) 03. جزء 03

 أ( قبوؿ اكحافز
حيث يأخذ إبراىيم على  قبوؿ اكحافز يف ىذا اجلزء يتعلق باجلزء السابق.

 إسحاؽ يف رحلة مل يوشف عنها من سارة.

 ب( ربويل اكحافز
كاف القلق كاخلوؼ قد مؤل عقل سارة كقلبها، حىت صور يف الفيلم أهنا 

ال تعرؼ أين  ؽ.ال تستطيع أف تناـ طواؿ الليل ألهنا تفور على إبراىيم كإسحا
 كماذا حدث مع إبراىيم كإسحاؽ.

 ج( شول رد فعل
يف الليل كانت سارة حممومة للغاية كقلقة على إبراىيم كإسحاؽ. كىي  

موقفها الدفاعي  كزكجة كأـ تشعر بالقلق إذا حدث شيء سيئ لزكجها كابنها.
 إىل األسرة ذبعلها عالقة يف حالة تسبب ضغوط داخلية يف قلبها.

أين يأخذ إبراىيم ابننا إسحاؽ ؟ القلق يود يقتلوين. ال.. ال : " سارة
 أخذؿ القلق يتغلب عليوي، سارة إىدئى.. 

إىدئى لن ضمدث مركع إلسحاؽ. يارٌب، إفات من ىذه 
 األفور."
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 (0:12:02) 00. جزء 00

 أ( قبوؿ اكحافز
يأخذ إبراىيم على إسحاؽ بسراء  ىذا اجلزء يرتبط مع اجلزء السابق.

 أمر الرٌب بذبح إسحاؽ. لتنفيذ
 ب( ربويل اكحافز

 بعد رجعة إبراىيم كإسحاؽ، عرفت سارة السبب اكحقيقي كراء الرحلة.
تعتقد كيف ظمون  إبراىيم ينوم لذبح دما  كىذا ذبعل سارة غاضبة من إبراىيم.

 ىذا ىو اإلبن الذم ينتظرىم. يعٍت قتل ابنو.
اكحادث كاف خائفا أف  مع كاف حبها السحاؽ عميقان جدان قبل كالدتو.

 ضمدث مرة أخرل البنو إسحاؽ.

 ج( شول رد فعل
 ."لقد مزقت قليب كانتزعتو من صدرم":   سارة

سارة! التسمحي لقلبك ألف ضمسد. كفحنا يف اكحياة حىت ":  إبراىيم
ىذا العمر الناض . أمل نتعلم شيئا؟ كيف كاف ظمونٍت أف أبلغك 

إف كاف رد فعلك اآلف  هبذا الشيئ الذم كاف علي أف أفعلو.
 "ىوذا فويف كاف لردؾ أف يووف حينئذا؟

 "ملاذا إسحاؽ كليس إمساعيل ؟":   سارة
 ."إمساعيل قد ذىب! إسحاؽ مايزاؿ معنا":   إبراىيم

الأريد أف أربدث عن ىذا مرة أخرل. يوفي أنك أدركتٍت ":   سارة
ىذا العذاب. إذىب !اتركٍت كلدم ىذا يوفي. أسبٌت أف يأيت 

 "لوقت كأف أساحمك. الظمونٍت أف أحتمل أكثر من ىذا. اتركٍت!ا
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 "سارة الظمونٍت أف أتركك أبدا.":   إبراىيم

اهنا ربت  ملاذا الذبح إسحاؽ كليس  كانت سارة يف ذركة غضبها.
كمع ذلك، إذا ما رأينا يف اجلزء السابق، فإف ما صمعل إمساعيل غَت  إمساعيل.

إىل إبراىيم ليًتكها، ألف تشعر ال تستطيع أف  مع غضبها، تطلب موجود حوهلم.
لقد كاف طمشى أف يووف إسحاؽ يف خطر مرة أخرل. تغفر إلبراىيم.
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 الفصل الرابع
 اإلختتام

 الخالصة .أ 
الوعد" من خبلؿ نظرية  إبراىيم" فيلم يف سارة سييت شخصية يف الغَتة التضامن .0

 الشخصية إليوالد كما يلي :
ألنو كما كصف أف ىذا  اىيم، ذبعل سارة تبتسم.بداية من اىتماـ ىاجر إلبر  . أ

 ال يزاؿ بداية اىتماـ ىاجر إلبراىيم.
عندما ىاجر دائما حوؿ سارة كإبراىيم، كانت سارة منزعجة لوثرة دخوؿ  . ب

 ىاجر بينها كإبراىيم كما ىو مذكور أعبله، مث طردهتا من اخليمة.
ف تريد ىاجر دائما تقص سارة عن قلقها كيأسها إىل إبراىيم بنربة غاضبة، أل . ج

أف تعرؼ الذم كاف يفعل إبراىيم، كقلقها أيضا عن تظهر موقف ظركؼ 
 ىاجر على أمرىا.

رغبة قوية ىاجر التباع كرؤية إبراىيم يقيم عهدان مع اهلل. كلذلك سارة رباكؿ  . د
 أف تشتت انتباه ىاجر، إهنا ال تريد سارة أف تووف ىاجر بالقرب من زكجها.

غاية ألف ىاجر يف رفض أكامر سارة كفضلت اتباع عندماسارة مستاءة لل . ق
إبراىيم. بسبب غضبها من موقف ىاجر مث أصدر كلمات قاسية ككانت 

 تبدك كالتهديد.
كانت سارة قلقة كغاضبة ألهنا طعن يف الٌسٌن، ككعود الرٌب بإذماب األطفاؿ  . ك

مل تأت. كبوجود نساء أخريات )ىاجر( من حوهلن بالرغم جمرد نادلة. تشعر 
 . ف موقعها كشخص كاحد اليت ضمب إبراىيم ساستبداؿ يف النهايةأ
أجابت ىاجر على طلب سارة مع غَت ألف موقف ىاجر إىل إبراىيم  شووتس . ز

أف ىاجر ال ربًـت إليها، كمع حالة ىاجر  سارة تشعر. مؤدب حىت رفضت
 .وربياءاليت كانت حاملة إبن من إبراىيم جعلت ىاجر تشعر بال
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فت على تصرفاهتا السابقة اليت تسبب إىل كالدة إمساعيل. ح. أف سارة تأس
 حصلت سارة على كلمة من إبراىيم حوؿ ربقيق كعد اهلل ملنحها طفل

 )إسحاؽ(.
 سارة من إكراىنا تتلق ال ألهنا خدىا، يف سارة من ضربة ىاجر حصلت .ط 

 .سارة إىل" عاقرا امرأة" كلمة فأصدر عليها، إبراىيم يستجب كال للعمل،
 
أشواؿ املواقف اكحمائية يف شخصية سييت سارة يف فيلم "إبراىيم الوعد" من  .0

 خبلؿ نظرية الشخصية إليوالد كما يلي :
عندما ربصل سارة على أخبار من إبراىيم حوؿ أمر اهلل لًتؾ مدينة حراف  .أ 

كانت تشعر بالقلق إذا إبراىيم مل  كاهلجرة إلصماد األرض اليت كعد اهلل هبا.
يف تلك احملادثة ىناؾ  .ف كسيوتسف املرأة أكثر خصوبة منهاضمبها بعد اآل

أيضا كيف سارة إلقناع إبراىيم لتجنيب بعض الوقت من خبلؿ حضور 
 .مراسم خصوبتها يف املعابد احمللية لذلك ال ربتاج إىل اخلركج من مدينة حراف

لون بعد ذلك  قالت إف اهلل ضمفظ "ابٍت". كانت ىاجر تقوؿ شيئنا خاطئنا. .ب 
كظهر إرادة  يف هناية تلك اكحالة تسبب غضب سارة.غيَت كلماهتا "بابننا". ت

 كأـ إمساعيل.  كجودىاسارة اعًتاؼ 
قلق ىاجر إىل إمساعيل عندما كاف ظمارس الرماية، رأل ىاجر أف عندما  .ج 

تشعر سارة أف إمساعيل ك  إمساعيل يسحب عرقو على ىيولو كتبدك منهوة.
حاجة تستويف أف إسما ىي اليت تقدر على دت هلاجار ىو ابنها. سارة أكٌ 

 .ابنها إليو إمساعيل. تعترب سارة أهنا تعرؼ ما ضمتاج
خماكؼ سارة حوؿ إمساعيل عندما سختاف من قبل إبراىيم. جعل خماكفة سارة   .د 

 لتحمي إمساعيل، أهنا تريد استبداؿ إمساعيل باخلتاف.
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كلدت من سارة. يريد إمساعيل أف ضممل أخاه األصغر إسحاؽ الذم عندما  .ق 
تشعر سارة بأف إسحاؽ ىو طفل إبراىيم ألنو كلد منها كىي زكجة إبراىيم 
الصحيحة بينما كوف إمساعيل كلدا من رحم اخلادمة كىي ىاجر. فقدت 

 حبها إلمساعيل عند حضور إسحاؽ يف العامل.
عرٌب إمساعيل عن قلبو إىل سارة. كانت سارة غَت مرتاحة لوجود إمساعيل، إهنا  .ك 

ف إىل مشاعرىا عدـ الرغبة إلزعاج بإمساعيل. ذبعلها طردت سارة على تضي
 إمساعيل من خيمتها لبلنتقاؿ إىل خيمة أبو إبراىيم.

يرل سارة إمساعيل أف لديو القدرة على  عندما يلعب إمساعيل مع إسحاؽ. .ز 
جعل إسحاؽ يف ظركؼ خطرة كظمون أف يهدد ركحو. كتقوؿ سارة أهنا ال 

 عيل مع ابنها )إسحاؽ(.تريد أف يلعب إمسا
 موقف اختبلؼ عن أف يعرؼ ىاجر بسبب كىاجر سارة بُت ىناؾ مشاجرة . ح

كإسحاؽ. كيف هناية ذبرب سارة على إبراىيم لقيادة سارة  إلمساعيل سارة
 .كإمساعيل
يأخذ إبراىيم على إسحاؽ بسراء لتنفيذ أمر الرٌب بذبح إسحاؽ. منذ ط. عندما 

لوحيد للموقف الدفاعي الذم جاء يف كالدة إسحاؽ، كاف ىو السبب ا
 لذا أصبحت سارة شخصنا حساسنا ألم حافز عن طفلها.  شخصية سارة.

م. حيث يأخذ إبراىيم على إسحاؽ يف رحلة مل يوشف عنها من سارة. ذبعل 
 سارة حممومة للغاية كقلقة على إبراىيم كإسحاؽ يف الليل.

لقد كاف  طيع أف تغفر إلبراىيم.ؾ. تطلب إىل إبراىيم ليًتكها، ألف تشعر ال تست
 طمشى أف يووف إسحاؽ يف خطر مرة أخرل.
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