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 اإلهداء
 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:

 أيب وأمي شكرا لكما
 أعطيان أتييدا كل وقت لذين لا

 يطيل عمرمها وسالمة هلما  أن عسي هللا
 بوب إلياس أريسكاوزوجي احمل

 شكرا لك على صربك يف توجيهي 

 حفظ هللا عائلتنا دائما يف سالم وطاعة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 و  

 توطئة 
احلمد هلل الذي مين على الباحثة الرمحة واهلداية والفضل، حىت تتمكن الباحثة من   

ذا البحث بشكل جيد من أجل توفري متطلبات للحصول على درجة شهادة  إكمال ه
كلية العلوم واإلنسانية يف جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  (S-1)سرجاان  

هللا عليه وسلم، الذي محل الناس    یماالنج . الصالة والسالم على رسول هللا حممد صل 
 ري، أي اإلسالم. من الطريق املظلم إىل الطريق املن

الباحثة الزمان الطويل مليئا بعوائق ومشكالت يف إهناء كتابة هذا  لقد جتاوزت 
البحت. تدرك الباحثة أهنا ال ميكن أن تكمل هذا البحث بشكل صحيح دون دعم من  

 نود الباحثة قام كلمة الشكر هلم :   ،خمتلف األطراف. وابلتايل
بح -١ احلارس،  عبد  الدكتور  األستاذ  إبراهيم ضرة  مالك  موالان  جامعة  مدير  صفة 

 .اإلسالمية احلكومية مباالنج 

فضيلة الدكتورة شافية املاجستري، بصفة عميدة كلية العلوم اإلنسانية يف جامعة    -2
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

حل  -٣ الدكتور  وادهبا   یميفضيل  العربية  اللغة  قسم  رئيس  بصفة  كلية    املاجستري، 
 العلوم اإلنسانية يف جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. 

البي -4 هذا  على  مشرف  بصفة  املاجستري،  الرمحن  ضح  ثعبد  أوقاته   یالذي 
لإلشارف وتقدمي املعلومات اجلديدة أثناء كتابة هذا البحث. على الرغم من أنه 

ه الباحية يف إعداد هذا البحث. شكرا يف الشغل، لكنه أخذ أوقات فراغه التوجي
 لكم وتعتذركم الباحثة إذا كانت هناك أخطاء. 

 . ، بصفة حماضر الذي أشرف وأرشد أثناء الدراسة غفران محبلي املاجسترياحلاج  -5
اإلسالمية   -6 جامعة  يف  اإلنسانية  العلوم  كلية  وأدهبا  العربية  اللغة  قسم  أساتيذ 

 ماالنج الذين درسوا الباحثة أثناء الدراسة.  احلكومية موالان مالك إبراهيم
 مجيع املوظفني يف كلية العلوم واإلنسانية الذين ساعدوا الباحثة حىت اآلن.  -٧



 

 ز  

. وتتمىن أن تكون مجيعا حتت رئأتملت الباحثة أن تقدم هذا البحث املنافع للقا  ،وأخريا
 . یل محاية هللا تع

 

 2٠2١ ونيوي ماالنج،

 

 مطمئنة

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  



 

 ح  

 ستخلص البحث م
تلبية احتياجات الشخصية الرئيسية يف رواية "عذراء جاكرات" لنجيب  (.  2٠2١. ) مطمئّنة 

ماسلو   أبراهام  نظرية  عند  قسم   (.Abraham Maslow)كيالين  اجلامعي.  البحث 
اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جامعة  اإلنسانية.  العلوم  كلية  وأدهبا.  العربية  اللغة 

 . احلكومية ماالنج

 : عبد الرمحن، املاجستري  مشرف 
 التسلسل اهلرمي لالحتياجات، حتقيق النفس، ماسلو اإلنسان،:   الكلمات املفتاحية 

يبذله اإل تلبية االحياجات   نسان تلبية االحتياجات هي جهد  يبدأ  للحفاظ على حياهتم. 
ينتقل إىل مستوى احلاجات اليت تفوقها. النظري ة املستخدمة يف هذا بتلبية احلاجات األساسية، مث 

مخسة  إىل  االحتياجات  ماسلو  أبراهام  قسم  ماسلو.  البراهام  االحتياجات  نظرية  هي  البحث 
واالحتياجات  األمن،  واحتياجات   ، الفسيولوجية  االحتياجات  وهي  االحتياجات،  من  مستوايت 

 لتكون حمبواب ومملوكا، واالحتياجات لعزة النفس، واحتياجات لتحقيق النفس. 
( يصف أشكال تلبية االحتياجات الشخصية الرئيسية يف رواية ١ذا البحث إىل: )يهدف ه

( الكشف عن العوامل اليت تؤثر على 2"عذراء جاكرات" لنجيب كيالين عند نظرية أبراهام ماسلو. )
أبراهام  نظرية  عند  كيالين  لنجيب  جاكرات"  "عذراء  رواية  يف  الرئيسية  الشخصية  احتياجات  تلبية 

خدم هذا البحث أسلوب البحث املكتيب مع مصدر البياانت األساسي يف شكل رواية  ماسلو. يست
" عذراء جاكرات" لنجيب كيالين. طريقة مجع البياانت  املستخدمة يف هذا البحث هي طريقة القراءة 
وتدوين املالحظات. طريقة حتليل البياانت املستخدمة يف هذا البحث هي طريقة التحليل الوصفي. 

أشكل تلبية احتياجات الشخصية الرئيسية يف رواية "عذراء جاكرات" (  ١هي: )  بحثالا  هذ ونتائج  
. التفاصيل هي أربعة أشكال أسكال ناك تسعة وعشرون ه لنجيب كيالين عند نظرية أبراهام ماسلو

من  أشكال  وسبعة  األمن،  احتياجات  من  أشكال  الفسيولوجية،وتسعة  االحتياجات  من 
، وستة أشكال من لعزة النفس  ، وثالثة أشكال من االحتياجات لتكون حمبواب ومملوكاجات  االحتيا

النفس لتحقيق  )االحتياجات  يف    اليت  عوامل   (2؛  الرئيسية  الشخصية  احتياجات  تلبية  على  تؤثر 
أبراهام ماسلو نظرية  لنجيب كيالين عند  التفاصيل هي هناك ستة عوامل  رواية "عذراء جاكرات"   .

وامل مصادرها من داخل النفس، وعامال مصدره من اخلارج أو اجملتمع، وعامال مصدره من أربعة ع
 . أثر سليب
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 ABSTRACT 

Innah, Mutma (2021) Fulfillment of The Needs of The Main Character in The 

Novel "The Virgin of Jakarta" by Najib Kaelani Based on The 

Perspective of Abraham Maslow. 

Supervisor : Abdur Rohman, M.Hum 

Keyword : Hierarchy of needs, human, Maslow, self-actualization 

  Fulfillment of the needs is an effort made by humans to maintain their 

lives. Fulfillment of needs begins with fulfill basic needs, then moves to the level 

of needs that are above it. The theory used in this research is Abraham Maslow's 

theory of needs. Abraham Maslow divided needs into five levels of needs, namely 

physiological needs, safety needs, love and belonging needs, esteem needs, and 

self-actualization needs. 

This research aims to: (1) describe the forms of fulfillment of the needs of 

the main character in the novel "The Virgin of Jakarta" by Najib Kaelani based 

on the perspective of Abraham Maslow; (2) revealing the factors that influence 

the fulfillment of the needs of the main character in the novel "The Virgin of 

Jakarta" by Najib Kaelani based on the perspective of Abraham Maslow. This 

research uses a library research method with the primary data source in the form 

of the novel " The Virgin of Jakarta " by Najib Kaelani. The technique used in this 

research is reading and note-taking technique. The data analysis technique used 

in this research is descriptive analysis technique. The results of this research are: 

(1) the forms of fulfillment of the needs of the main character contained in the 

novel "The Virgin of Jakarta" by Najib Kaelani based on the perspective of 

Abraham Maslow there are twenty-nine forms. The details are four forms of 

physiological needs, nine forms of safety needs, seven forms of love and belonging 

needs, three forms of self-esteem needs, and six forms of self-actualization needs; 

(2) the factors that influence the fulfillment of the needs of the main character 

contained in the novel "The Virgin of Jakarta" by Najib Kaelani based on the 

perspective of Abraham Maslow there are six factors. The details are four factors 

that come from inside the individual, one factor that comes from outside or 

society, and one factor that comes from negative influences. 
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ABSTRAK 

Innah, Mutma (2021) Pemenuhan Kebutuhan Tokoh Utama dalam Novel "Gadis 

Jakarta" Karya Najib Kaelani Berdasarkan Perspektif Abraham 

Maslow. 

Pembimbing : Abdur Rohman, M. Hum 

Kata Kunci : Aktualisasi diri, hierarki kebutuhan, manusia, Maslow 

  Pemenuhan kebutuhan merupakan usaha yang dilakukan manusia untuk 

mempertahankan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan dimulai dengan memenuhi 

kebutuhan dasar, kemudian bergerak menuju tingkatan kebutuhan yang berada 

diatasnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebutuhan 

Abraham Maslow. Abraham Maslow membagi kebutuhan menjadi lima tingkatan 

kebutuhan yakni kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan cinta dan 

dimiliki, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri.  

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memaparkan bentuk-bentuk pemenuhan 

kebutuhan tokoh utama dalam novel "Gadis Jakarta" karya Najib Kaelani 

berdasarkan perspektif Abraham Maslow; (2) mengungkap faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemenuhan kebutuhan tokoh utama dalam novel "Gadis Jakarta" 

karya Najib Kaelani berdasarkan perspektif Abraham Maslow. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian pustaka dengan sumber data primer berupa novel 

“Gadis Jakarta” karya Najib Kaelani. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik baca dan catat. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) 

bentuk-bentuk pemenuhan kebutuhan tokoh utama dalam novel "Gadis Jakarta" 

karya Najib Kaelani berdasarkan perspektif Abraham Maslow terdapat 29 bentuk. 

Perinciannya yakni empat bentuk kebutuhan fisiologis, sembilan bentuk 

kebutuhan keamanan, tujuh bentuk kebutuhan cinta dan dimiliki, tiga bentuk 

kebutuhan harga diri, dan enam bentuk kebutuhan aktualisasi diri; (2) faktor-

faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan tokoh utama yang terdapat 

dalam novel "Gadis Jakarta" karya Najib Kaelani berdasarkan perspektif Abraham 

Maslow terdapat enam faktor. Perinciannya yakni empat faktor yang berasal dari 

dalam diri individu, satu faktor yang berasal dari luar atau masyarakat, dan satu 

faktor yang berasal dari pengaruh negatif. 
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 الباب األول 
 مقدمة 

 خلفية البحث . أ
على كل إنسان القيام هبا من أجل  تلبية االحتياجات هي عملية جيب  

األساسية  .البقاء االحتياجات  تلبية  عملية    ، بعد  يف  أخرى.  احتياجات  ستظهر 
  ، عليها. ومع ذلك   ة كبري   ةية أتثري نسانكون للعوامل النفسية اإلت  ، تلبية هذه احلاجة

اإل كل  ا  نسان ليس  حتقيق  احتياجات  تلبية  على  احلالةلنفس.  قادرين  هذه    ، يف 
ية مرتبة يف شكل تسلسل نسانيف االحتياجات اإل  ات ختالفإلسلو أبن اجيادل ما

نفسية  حالة  إىل  االحتياجات  من  خمتلف  مستوى  كل  يشري  مستوى.  أو  هرمي 
االحتياج مستوى  ارتفع  فكلما  اجتاه    ، خمتلفة.  يف  يتحرك  النفسي  املستوى  ارتفع 

 (. 49، ص. 2٠١4سيتياوان، أفضل )
ا  نساناإل لتلبية  غريزة  االحتياجات لديهم  معظم  من  بدءا  حتياجاهتم 

ذلك  على  عالوة  اإل  ،األساسية.  من   نسانسيحاول  األخرى  االحتياجات  تلبية 
خالل إدراك وحتقيق أنفسهم. سيبحث عن هويته على أمل أن يصبح فرًدا أفضل. 

( ١2٧-١26، ص.  Poduska  ،2٠٠8يتماشى هذا البيان مع فكر ماسلو )يف  
االذي ينص على أن الرغبة   متأصلة يف كل فرد مولود يف العامل.  لنفس  يف حتقيق 

 قد حققوا مستوايت رغباهتم.لنفس إىل مستوى حتقيق ا الالت وصلنيعترب األفراد 
)يف   ماسلو  أبراهام  ذكر  ص.  Minderop  ،2٠١٣كما  أن  48،   )

هم يف الواقع خملوقات جيدة ولديهم احلق يف إدراك أنفسهم حىت مرحلة   نساناإل
ا اإلس.  لنفحتقيق  تقدمي  عن   نسانيتم  التعبري  من  أنفسهم  متنع  خمتلفة  بظروف 

ملاسلو وفًقا  حياة    ، قدراهتم.  حتقيق  يف  الفردي  السلوك  الظروف  هذه  مثل  حتدد 
 سعيدة. 
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ذلك  على  )يف    ،عالوة  ماسلو   . ، صHall & Lindzey  ،2٠١٠يقسم 
اإل١١٠-١٠9 الدافع  نظرية  قسمنينساين(  إىل  األساسية   ،  االحتياجات    ومها 

(basic needs)  الفوقية يف (metaneeds)  االحتياجات  القسمني  ترتيب  يتم  مث   .
لالحتياجات يتكون من مخسة مستوايت. ترتيب االحتياجات األوىل   تسلسل هرم

الفسيولوجية االحتياجات  و (physiological needs)  هي  هي   االحتياجات ،  الثانية 
و (safety needs)  األمان   احتياجات  لتكون    االحتياجات الثالثة هي    االحتياجات ، 

ومملوكا و (love belonging needs)  حمبواب  هي    االحتياجات ،   االحتياجات الرابعة 
تحقيق ل   ت االحتياجا أي    اخلامسة   االحتياجات ، و (self-esteem needs)  لعزة النفس

(. أدىن 2١١-2٠9ص.  ،  2٠١5،  هادوري)  (self-actualization needs)لنفس  ا
وأكثر  احل أقوى  حاجة  هي  أدىنإحلاحاجة  تلبية  يتم  مل  إذا  فلن االحتياجات   ا.   ،

 تكون االحتياجات املذكورة أعاله مهيمنة للغاية. 
حتقيق   عملية  احتياجات يف  الباحث جت،  تلبية  تلبية    ة د  تصف  تعابري 

خطاابت اال عدة  يف  الواردة  "عذراء   ، حتياجات  كيالين  جنيب  رواية  بينها  من 
جاكرات". حتكي هذه الرواية قصة فتاة تدعى فاطمة يف جاكرات كانت متورطة يف 

عام   اإلندونيسية يف  السياسية  الشغب  الفتاة هي  ١965أعمال  أن  ويقال  بنة  إ. 
أعضاء لماسيومي    أحد  مبفرده  يقاتل  أن  عليه  و الذي كان  والدها  ها  خطيبتحرير 

والده إىل  ينظر  "احلزب". كان  قبل  اعتقل من  أهنما    خطيبهاو   االذي كان  على 
يعارضان أيديولوجية احلزب يف ذلك الوقت. يسيطر احلزب على العامل السياسي يف 

حبطت   ،إندونيسيا من خالل استخدام وسائل خمتلفة لتحقيق أهدافه. ومع ذلك 
سبب إصرار الفتاة الصغرية. حىت حب الزعيم رفضته  بحركة الزعيم كزعيم احلزب  

فاطمة و  والد  الزعيم وسجن  فاطمة من خطيبفاطمة حىت غضب  أدى نضال  ها. 
و  والدها  حترير  طرحها  خطيبأجل  اليت  للنظرية  وفًقا  خمتلفة  تعبريات  ظهور  إىل  ها 

 أبراهام ماسلو.
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الواردة يف   العبارات  الباحثة دراسة  تعتزم  الشرح أعاله،  رواية "عذراء  مع 
عند لشخصية الرئيسية  اتلبية احتياجات  املتعلقة بتحقيق  لنجيب كيالين    جاكرات"  

 أبراهام ماسلو. نظرية
 

 أسئلة البحث  .ب
 نظرا على خلفية البحث، فأسئلة البحث هي:     

أشكال  م -١ جاكرات"  ا  "عذراء  رواية  يف  الرئيسية  الشخصية  احتياجات  تلبية 
 ؟ية أبراهام ماسلولنجيب كيالين عند نظر 

الرواية               -2 يف  الرئيسية  الشخصية  احتياجات  تلبية  على  تؤثر  اليت  العوامل  ما 
 "عذراء جاكرات" لنجيب كيالين عند نظرية أبراهام ماسلو؟

 
 أهدف البحث . ج

  :مبا يف ذلك  ،هذا البحث له هدفان  
رواية "عذراء جاكرات"  لشخصية الرئيسية يف  ايصف أشكال تلبية االحتياجات   -١

 أبراهام ماسلو. عند نظرية لنجيب كيالين
الرئيسية يف  الكشف عن   -2 الشخصية  احتياجات  تلبية  على  تؤثر  اليت  العوامل 

 "عذراء جاكرات" لنجيب كيالين عند نظرية أبراهام ماسلو الرواية
 

 البحث  فوائد .د
وائفوا النظرية  الفائدة  ومها  نوعني،  على  البحث  هذا  التطبيقية.  د  لفائدة 

 النظرية هي كما يلي:فالفوائد 
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 الفائدة النظرية  -1
البحث   هذا  يصبح  أن  للدراسات  أساسأيمل   كإضافة  للتنمية  ا 

 األدبية، خاصة يف دراسة نظرية احلاجات ألبراهام ماسلو.
 الفائدة التطبيقية  -2

نتائج    الباحثةمل  أت توفر  البحث  أن  للباحثني  هذا  إضافية  رؤية 
تعديل أو توليد أفكار جديدة. وميكن أن يكون هذا البحث مرجعا ملزيد من ل

 الباحثني بعد ذلك. 
 

 الدراسات السابقة .ه
سابقة     دراسات  عدة  كانت  ولكن  جديدة،  دراسة  ليس  البحث  هذا 

 منها :  ،تستخدم هذه النظرية
(.  2٠١9. )ليستاري، سينديكا، هريمان ج. والواي، و نوجراهيين إ. ورداين -١

"دراسة علم النفس اإلنساين البراهام ماسلو على الطريق الشخصية الرئيسية  
جملة   يف  أودانغ"  لفيصل  املغادرة  قبل  الوصول  رواية  العلوم   :BIRCIيف 

،  ( Universitas Sebelas Maret)اإلنسانية واالجتماعية، جامعة سبالس مارت 
 . 2٠١9 ، فرباير١، الرقم 2سولو، اجمللد 

الوصول قبل املغادرة  هتدف هذه املقالة إىل حتليل الشخصية الرئيسية يف رواية  
ماسلو.   ألبراهام  اإلنساين  النفس  علم  هنج  ابستخدام  أودانغ  فيصل  بقلم 
الوصفي  البحث  منهج  هي  البحث  هذا  يف  املستخدمة  الطريقة  كانت 

املستخدم كان رواية   البياانت  االنوعي. مصدر  قبل  لفيصل ملغادرة  الوصول 
احملتوى.  حتليل  الدراسة  هذه  يف  البياانت  حتليل  تقنية  استخدمت  أودانق. 

الوصول قبل    أشارت نتائج هذه الدراسة إىل أن الشخصية الرئيسية يف رواية
ابستخدام  املغادرة   حتليلها  ميكن  أبفعال  قامت  قد  أودانغ  فيصل  للمخرج 
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وقد لالحتياجات.  اهلرمي  ماسلو  أبراهام  خالل    تسلسل  من  ذلك  ظهر 
حمتوى الرواية اليت تناولت صراعات حول حياة اإلنسان. املعتقدات واألداين  

أن تفكر فيما قد حيدث الوصول قبل املغادرة    واجلنس واحلب. حاولت رواية
احملتوى   على  بناًء  سوالويزي.  جنوب  يف  احلقيقية  الناس  حياة  يف  ابلفعل 

ة يف الرواية أبداء بعض اإلجراءات يف اجلديد، قامت الشخصية الرئيسية املبني
. أظهرت  إنسان احلصول على احتياجات متعددة املستوايت جيب الوفاء هبا ك 

املغادرة  رواية   قبل  اإلالوصول  حصل  متعددة    نسانكيف  احتياجات  على 
 ية.نساناملستوايت جيب تلبيتها حىت حتقيق الذات اإل

يت لشخصية الشاعر يف ديوان (. التحقيق الذا2٠2٠حية الفردوس. )رأان ف -2
عند   األدب  سيكولوجية  )دراسة  قباين  لنزار  احلجارة"  أطفال   أبراهام "ثالثة 

اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جامعة  ماالنج:  جامعى.  حبث  ماسلو(. 
 ، احلكومية ماالنج.الغرض من هذا البحث هو استخدام نظرية أبراهام ماسلو

شخصية الشاعر يف ديوان "ثالثة أطفال  يف  لنفس  وهي حتديد أشكال حتقيق ا
أبراهام ماسلو اليت مت احلصول   .احلجارة" على نظرية شخصية  البحث  نتائج 

حاجات    5هناك    ،يف شخصية الشاعرلنفس  ( النماذج حتقيق ا١عليها هي:  
( فسيولوجي  احلاجات  )١هي  األمن  إىل  احلاجة  ؛  للحب  ٣(  احلاجة  ؛   )

يف    ،(8)لنفس  ( ؛ احتياجات حتقيق ا2حرتام )( ؛ احلاجة إىل اال4واالنتماء )
وجدها    5 اليت  االحتياجات  األكثر    ، الباحثةمستوايت  البياانت  وجدت 

 ميكنلنفس  ألن احلاجة إىل حتقيق النفس.  وهي احتياجات حتقيق ا  ،شيوًعا
على الشخص  قدرة  الظهور معرفة  أجل  من  احتياجاته  اإلمكاانت   تلبية 

الش  ميتلكها  اليت  العامل2خص.  واملوهبة  ا (  حتقيق  شخصية  لنفس  أتثري  يف 
الديوان يف  واالخفاقات   الشاعر  النواقص  وهي  احلجارة"  أطفال  "ثالثة 

 الداخلية حياته. 
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٣- ( حنداايىن.  )دراسة  2٠2٠سرى  حسني  لطه  شهرزاد"  "أحالم  رواية   .)
أل أدبية  ماالنج  براهامسيكولوجية  جامعى.  حبث  موالان  :  ماسلو(.  جامعة 

 اهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. مالك إبر 
الشخصية الحتياجات  اهلرمي  التسلسل  حتديد  إىل  الدراسة  هذه   هتدف 

وبذلك   شهرزاد حاجاته.  إشباع  الباحث تيف  التحليل   ة طرح  يف  مشكلتني 
مطلوب يف هذه الدراسة. املشكلة األوىل هي الضرورة كل ما يف رواية أحالم  

ية شخصية شهرزاد يف تلبية احلاجات.  شهرزاد املشكلة الثانية هي كيف عمل 
لشخصية  الدافع  حيتاج  رضا  مخسة  هناك  أن  إىل  تشري  الدراسة  هذه  نتائج 

الفسيولوجية االحتياجات  أي:  الكمال،  شهرزاد  أحالم  رواية  يف    ، شيهرازاد 
ا و  والتقدير،  واحلب،  احلاجة لنفس.  واألمن،  وهي  األوىل  احلاجة    إشباع 

ا  ،فسيولوجية تلبية  والراحةيف شكل  والشرب  األكل  جنسي.    ، حتياجات  و 
ذكاءه يف سرد   يستخدم  لنفسه  الثانية هي يف شكل محاية  القصص  احلاجة 

املوت.   من  تنقذ  حىت  حتبها  وبدأت  حكاايهتا  اجلميع  شهراير  حيب  حىت 
الرابعة  احلاجة  )الزوج سهرزاد(.  الثالثة هي وجود عالقة مع شهراير    ، احلاجة 

ا احرتام  شكل  يف  افس  لنأي  الثقة  يشمل  والقدرة  لنفس  الذي  واالستقاللية 
والتقدير  واالهتمام  والتقدير  واهليبة  املكانة  تشمل  طيبة  إلنتاج مسعة  والنجاح 

تقبل   ، والشرف والكرامة يف حياته. واحلاجة اخلامسة هي مراقبة الواقع كفاءة
هي( )كما  بطبيعتها  واآلخرين  تتمحور    ،طبيعية   ،بسيطة  ،العفوية  ، نفسها 

الثقافة،   ،هلا حاجة اخلصوصية  ،حول املشكلة واالستقالل عن االنغماس يف 
الذروة واخلربات  اجلديد،  االجتماعي  ،والتقدير  بني    ،الوعي  العالقات 

الشخصية( )العالقات  الدميقراطي  ،األشخاص  الوسائل   ،الطابع  والتمييز بني 
يصل إىل تلبية   وروح الدعابة الفلسفية واإلبداع ورفض التثاقف حىت  ،والغاايت 

 احتياجات الذروة كزوجة امللك اليت كانت ذكية ومجيلة.
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)و  نور،  أماليا،   -4 يوليانينجسيه.  اإلنساين 2٠2٠سينتا  النفس  (. "دراسة علم 
خلرسنا   دحالن  سورة  رواية  يف  الرئيسية  الشخصية  حول  ماسلو  إلبراهام 

وآد اإلندونيسية  اللغة  تعليم  جملة  إمياجري:  يف  احملمدية  اببيكارا"  جامعة  اهبا، 
 . 2٠2٠، مارس 2 رقم، ال2الدكتور هامكا، جاكرات الشرقية، اجمللد. 

الشخصية   حول  ماسلو  البراهام  االنساين  النفس  علم  دراسة  البحث  عنوان 
اجلوانب  وصف  إىل  يهدف  اببيكارا  خلرسنا  دحالن  سورة  رواية  يف  الرئيسية 

الن لعلم  تفسري  تقدمي  كذلك  اإلنسانية  علم  النفسية  هنج  مع  اإلنساين  فس 
أن البحث  هذا  يبني  نتيجة  األدب.  الفسيولوجية  ،النفس    ، احلاجات 

والنوم األكل  إشباع  شكل  على  )دحالن(  الرئيسية  إشباع    ،الشخصية 
عندما وجد الطعام الذي مت حتضريه له. حيتاج    ، احلاجات الفسيولوجي دحالن
األمان متطلبات  إىل  والتحرر    ،دحالن  محاية  شكل  وفرت يف  اجليش.  من 

احلاجة لألمن دحالن عندما كان متحررا من اجليش. االنتماء واحلب حيتاج 
تلبية هذه   نفسية. مت  النوع وهي  دحالن يف شكل حب وحنان من خصمه 
انهلا   اليت  التقديرية  احلاجات  نفسية.  من  الزواج  دحالن  جنح  عندما  احلاجة 

ثقة. مع تسارع مسرية دحالن،  دحالن يف املرة األوىل هو املديح واالعرتاف وال
ا احرتام  من  مزيد  إىل  النفس.  حيتاج  حتقيق  حاجة  لنفس  حاجات  آخر  هي 

احرتم  أبًدا،  يستسلم  ال  صدقه  على  دحالن  برهن  تلبيتها،  دحالن  استطاع 
 .اآلخرين وأحب التحدايت 

الباحثة، هناك أوجه   اهتمن خالل العديد من الدراسات السابقة اليت وجد 
واختال حبثتشابه  يف  الباحثة.  ودراسة  الدراسة  هذه  بني  ليستاري    ف  سينديكا 

نو   وآخرون، حنداايىن،  سرى  الفردوس،  فرحية  يوليانينجسيه،    ر أان  وسينتا  أماليا 
وهي نظرية تلبية االحتياجات عند نظرية    ،هناك أوجه تشابه يف النظرية املستخدمة

ماسلو.   االختالفأبراهام  امل  حمل  الدراسة  وضعيف  التالية،  قيد  املرحلة  يف  مث   .
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إجراء   يف  للباحثة  إضافيا  مرجعا  السابقة  الدراسة  يف  املستخدمة  النظرية  ستصبح 
 مزيد من البحث ابستخدام كائنات خمتلفة.

 
 هج البحث امن . و

األهداف    لتحقيق  األنشطة  لتسهيل  ُتستخدم  منظمة  مناهج هي طريقة 
)جاايسودارما، مسبًقا  احلالة ١.  ص  ،2٠١٣احملددة  هذه  يف  الباحث ت  ، (.    ة طبق 

البحث.   هذا  وتعزيز  البحثية  الدراسة  موضوع  فهم  تسهيل  هبدف  قدم تاملنهج 
ومصادر  شرحا  أيض  الباحثة  البحث  نوع  هذه  البحث  منهجية  تتضمن  أوضح.  ا 

وتقنيات  البياانت  صحة  من  التحقق  وتقنيات  البياانت  مجع  وتقنيات  البياانت 
 ف اخلطوات على النحو التايل:حتليل البياانت. يتم وص

 نوع البحث -1
هذا   استخدم يف  البحث    تالبحث،  من  نوعا  .  املكتيبالباحثة 

، فيتم البحث عن طريق مجع املعلومات مبساعدة بحث املكتيبل لأما ابلنسبة  
سابقة،   ألحباث  مماثلة  ونتائج  املرجعية،  الكتب  مثل  املكتبة  يف  خمتلفة  مواد 

وجم ومذكرات،  يتم  ومقاالت،  حلها.  املطلوب  ابملشكلة  تتعلق  خمتلفة  الت 
و  ومعاجلة  جلمع  منهجي  بشكل  األنشطة  ابستخدام    تلخيصتنفيذ  البياانت 

تواجهها اليت  للمشكالت  العثور على إجاابت  )ساري،  طرق معينة من أجل 
ص.  2٠2٠أمسيندري،   ألن  (44،  مكتبة  حبث  طريقة  هو  البحث  هذا   .

. هذا البحث مدعوم أيًضا مبراجع أخرى تتعلق بياانت البحث أتيت من الرواية
 نظرية أبراهام ماسلو يف املكتبة. تلبية احتياجات عند ب

 مصادر البياانت  -2
على   ة صل الباحثحتمصادر البياانت هي موضوع البحث حيث    

وأماكن  وأشخاًصا  وحركة  أشياء  البياانت  مصادر  تكون  أن  ميكن  البياانت. 
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يكون   ،(. يف هذا البحث١٠9  .ص  ،2٠١٧  ،وما إىل ذلك )رجب ومجعان
 مصدر البياانت يف شكل كائنات. ينقسم مصدر البياانت إىل قسمني ومها:

 ساسي ملصدر األا (أ
حصل هو  األساسي  ر  املصد اليت  للبياانت  األوىل    تاملصادر 

 Merriamبناًء على اخلربة املباشرة املتعلقة بظواهر معينة )  الباحثةعليها  

هذا  ١٧8ص.    ،Tisdell،2٠١6 و   لبياانت  األساسي  املصدر   .)
  البحث هو رواية جنيب كيالين بعنوان "عذراء جاكرات". تتكون رواية " 

من   جاكرات"  بواسطة    ١59عذراء  الرواية  هذه  نشر  مت  حارة  صفحة. 
 . ١9٧9يف عام القاهرة   –اجلمال املتفرعة من ميدان السيدة زينب 

 املصدر الثانوي   (ب
هو    رصدملا تفسريات مالثانوي  شكل  يف  البياانت  صادر 

أطراف مصطنعة ال  من  عليه  احلصول  مت  ما  أو شيء  لظاهرة  متقدمة 
( الظاهرة  يف  مباشرة  صJohnson ،  2٠٠٣تشارك  هذا  2  .،  يف   .)

الكتاابت   أنواع  مجيع  من  الثانوية  البياانت  مصادر  وجاءت  البحث، 
راهيم ماسلو.  اجات عند نظرية أبتلبية احتيذات الصلة ابملوضوع الوفاء  

اجلامع: دراسة عن  الرجل  بعنوان  بعضها مثل كتاب هيندرو سيتياوان 
مقالة    . و 2٠١4يف عام    PT. Kanisius  نشرتهفكر أبراهام ماسلو الذي  

هادوري لإلمكانيات    بعنوان  حممد  الذروة  مظاهر  أحد  الذات؛  حتقيق 
الد نظرية  )مفهوم  الصحية  الشخصية  مع  الشاملة الفردية  يناميكيات 

ال، كلية الدعوة  سان اهلالذي نشرته اجمللة الشفوية ل  ألبراهام ماسلو( "
 . 2٠١5يف عام  سيتوبوندو اإلسالمي يراهيمباملعهد اإليف 
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 طريقة مجع البياانت  -3
قيد    الباحثةستخدم  ت للكائن  وفًقا  البياانت  جلمع  تقنيات  عدة 
 البياانت التالية:تقنيات مجع  الباحثةستخدم تالدراسة. 

 القراءة طريقة (أ
هو    طريقة  أن    Morehouse و  Maykutيوضح     طريقة القراءة 

تفصيلي  لتحليل  أساس  إعداد  إىل  اليت هتدف  للبياانت  األولية  للقراءة 
ذلك  إىل  ابإلضافة  التحليلي.  التنظيم  إلعادة  هذ  ، وجتزئة  البحثيف    ا 

للبياانت   ةالباحث  ت حدد الرئيسية    . ص   ،Shkedi،  2٠١9)   املالمح 
خطوات تبدأ بقراءة الرواية كاملة    ة تخذ الباحثت  لطريقة(. يف هذه ا95

أعاد ذلك،  على  مرة. عالوة  مرات    ةالباحث  ت ألول  عدة  الرواية  قراءة 
 . حىت اعتربت البياانت اليت مت احلصول عليها صحيحة

 تدوين املالحظات طريقة  (ب 
هي  طريقة   املالحظات  طريق  يتم  طريقة  تدوين  عن  تنفيذها 

تسجيل نتائج البياانت بطريقة مفصلة ومنظمة ليتم حتديدها وحتليلها يف 
( الحقة  هذه  ٧5  . ص   ،2٠١٣  ،وآخرون  Mallinsonمرحلة  يف   .)

مراحل مثل تسطري اجلمل اليت تصف أشكال تلبية    ة نفذ الباحثتاملرحلة  
" رواية  يف  الرئيسية  للشخصية  اهلرمية  مث  جاكرات   عذراءاالحتياجات   ."

العالمةإب  ةالباحث  تقام بشكل    عطاء  ترتيبها  إعادة  ليتم  وتسجيلها 
 منهجي.

 طريقة  حتليل البياانت  -4
أنه نشاط رسم أشياء منفصلة مث  البياانت حرفًيا على  يُعّرف حتليل 

ا معمعها  جتالبياانت و   ة فكك الباحثت ،فحصها يف نطاق أصغر. يف هذه احلالة 
 (. 26٣ص.  ،2٠١2، وآخرون Lapanية )للحصول على بياانت أكثر أمه
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اليت   الوصفي.  تالطريقة  التحليل  طريقة  هي  الباحثة  ستخدمها 
متثل  اليت  الظواهر  أو  األعراض  عن  عامة  حملة  لتقدمي  الطريقة  هذه  تستخدم 

( أن هذه الطريقة  6٣ .ص ،١988النقطة احملورية للباحثة. كما يوضح نذير )
كا لفحص  تستخدم  طريقة  هي  الشروط  ،ئنالوصفية  من  وحالة   ،وجمموعة 

الفكر  ،اجملتمع احلاضر.   ،ونظام  الوقت  يف  اليت حتدث  األحداث  فئة  وحالة 
وواقعي   ودقيق  منهجي  بشكل  مرتبة  أوصاف  أو  أوصاف  عمل  هو  اهلدف 

الدراسة قيد  الظواهر  والعالقات بني  يتعلق ابلطبيعة واحلقائق  يستخدم  . فيما 
أوسع على  للعثور  الوصفي  معني    التحليل  وقت  يف  البحث  مبوضوع  معرفة 

 (١5، ص. 2٠٠٠)ويدودو و موحتار، 
 ابخلطوات التالية:  ة قوم الباحثت ،يف هذه احلالة

 مجع البياانت  (أ
من   البياانت  من  ممكن  قدر  أكرب  مجع  هو  البياانت  مجع 
االحتياجات   نظرية  عند  جاكرات  "عذراء  رواية  يف  الرئيسية  الشخصية 

 ألبراهام ماسلو.
 التصنيف والتحليل )معاجلة البياانت(  (ب

تصنيف البياانت هو فرز البياانت بناًء على فئات حمددة مسبًقا. 
بناًء على مستوى   الباحثة ابلتجميع  تقوم  املرحلة  حتياجات  االيف هذه 

 أبراهام ماسلو.
ابستخدام   البياانت  بتحليل  الباحثة  تقوم  البياانت،  جتميع  بعد 

األديب    منهج النفس  وضعها علم  اليت  االحتياجات  نظرية  على  بناًء 
 أبراهام ماسلو.
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 خالصة االتقدمي  (ج
تقدمي   هو  البحث  هذا  يف  األخرية  هذه  االخالصةاملرحلة  يف   .

 . مناقشة نتائج البحثبناًء على  االخالصة املرحلة، تتوصل الباحثة إىل 
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 الباب الثاين 
 اإلطار النظري 

 
 النفسي  األدب علم . أ

األدب. نفس  علم  دراسة  هو  األدبية  األعمال  تقدير  أشكال  علم   أحد 
األديب   وعلم النفس  النفس  علم  بني  مزدوج  هو  الذي  العلوم  جماالت  أحد  هو 

يس  األدب. الذي  األديب  البحث  من  كنوع  النفس  علم  وشرح ظهر  لقراءة  تخدم 
النفسية   للنظرية  األساسية  املفاهيم  ابستخدام   ، وقرائها  ومؤلفيها  األدبية  األعمال 

علم النفس   ( أن96، ص.  2٠١١رأى إندراسوارا )  (.6، ص.  2٠١١)وييامتي،  
صناعة،  األديب   وفيها  نفسية  أنشطة  املؤلفات  أن  نظرا  أتخذ  أدبية  دراسة  هو 

امل العمل األديب مظهرا نفسيا  مشاعر، ومؤلَفة يستخدمها  يُنظَر  التأليف.  ؤلف يف 
 يستخدم شخصيات لتصوير العوامل الروحية أو النفسية

علم األدب النفسي هو دراسة األعمال األدبية اليت تعترب مبثابة تشبيه لعملية  
النفسية   املشاركة  فهم  املهم  النفسي، من  العمل  البحث يف  النفسي. عند  النشاط 

يصو  وكيف  من للمؤلف  العديد  هناك  النفسية.  الصحة  بقضااي  املرتبط  الدور  ر 
النفس.   علم  على  تؤثر  اليت  عملية منهااألشياء  من  جزء  هي  األدبية  األعمال   ،

التعبري عنه بوعي )نفسية ،    Minderop، وعقل املؤلف يف حالة شبه واعية مث يتم 
 (. 55، ص. 2٠١٣

علم   ( إىل أن ١4، ص.  2٠٠8  بينما يشري سيسوانتورو )يف ستيانينجروم،
يفحص بعض احلقائق النفسية اليت متر هبا الشخصيات الرئيسية يف النفس األديب  

التعرف   من  يتمكنوا  حىت  وحميطهم،  ألنفسهم  يستجيبون  عندما  األدبية  األعمال 
األديب. األعمال  هذه  يف  الشخصيات  سلوك  خالل  من  النفسية  األعراض   على 

إىل أربعة: أواًل، دراسة نفسية املؤلف كنوع؛ اثنًيا،  يب  علم النفس األد  ينقسم فهم
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على  املطبقة  النفسية  القوانني  دراسة  اثلثا:  اإلبداعية؛  العملية  دراسة 
القراء ) ،    Wellek dan Warrenاملصنفات األدبية؛ رابعا: دراسة أتثري األدب على 

 (9٠، ص. ١99٣
املصادر   ألن  واألدب،  النفس  علم  بني  مباشرة  غري  وظيفية  عالقة  هناك 
العالقة  والثقافة.  الناس  هي  واألدب  النفس  علم  بني  الوحدة  ختلق  اليت  واهلياكل 
النفسية   احلالة  فهم  على  يساعدان  أهنما  هي  واألدب  النفس  علم  بني  الوظيفية 

ه ولكن  يف اإلناك  لآلخرين،  املوجودة  النفسية  األعراض  األشياء.  يف  ختالفات 
أانس   هم  النفس  علم  بينما يف  خياليني،  أعراض ألشخاص  هي  األدبية  األعمال 

علم   (. ١٠٧، ص.  2٠١٧حقيقيون يف احلياة الواقعية )أمني الدين يف املعروف،  
األديب   االنفس  األعمال  يرى  الذي  األديب  البحث  يف  األساليب  أحد  ألدبية  هو 

، فإن األعمال األدبية  علم النفس األديب  كنشاط نفسي للشخصيات. من منظور
نفسية   ألعراض  انعكاس  النفسية  إنسانهي  األعراض  هذه  املؤلف  يسجل  ية. 

ويعكسها يف نصوص أدبية من خالل جتاربه وجتاربه النفسية حول املؤلف. مث يتم 
 (.١٠9 . ، ص2٠١٧عرض النص بصراًي يف نص أديب )املعروف ، 

النهج النفسي هو هنج يفرتض أن األعمال األدبية مرتبطة دائًما أبحداث  
املأخوذ من موافقة  هو نوع من حتليل النص  علم النفس األديب    يف حياة اإلنسان. 

ويركز على الشخصية حبيث ميكن حتليل الصراعات الداخلية    البحث النفسي ودوره
، حتتاج الباحثة إىل العثور  على هذه الفكرةاليت قد ال تتوافق مع النظرية النفسية.  

على األعراض اليت خيفيها املؤلف أو خيفيها عمداً ، وهي األعراض املتعلقة ابلنظرية  
)  النفسية. مها:  بطريقتني  األدبية  املصنفات  على  النفسي  البحث  إجراء  (  ١ميكن 

( األدبية.  األعمال  حتليل  مث  ومن  النفسية  النظرايت  فهم  خالل  ي2من  عّرف  ( 
النفسية  النظرايت  خيتار  مث  األدبية،  األعمال  موضوع  أهنا  على  األدبية  األعمال 

 (. 244، ص. 2٠٠4املتعلقة ابلبياانت التحليلية لألعمال األدبية )راتنا ، 
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روحان إندراسوارا،    (Roekhan)  عند  أن98-9٧،  2٠١١)يف  علم    ( 
ول فهو املنهج النصي الذي  ينقسم إىل ثالثة املناهج. أما املنهج األالنفس األديب  

الثاين  املنهج  وأما  األديب.  العمل  يف  للشخصية  النفسية  اجلهة  من  ابلدراسة  يقوم 
التداويل الذي يقوم ابلدراسة من اجلهة النفسية للقارئ الذي  -فهو املنهج التقبلي

هو يف مقام نعيم العمل األديب املصنوع من عملية تقّبل القارئ مع أثر املؤلفة اليت 
متت قراءهتا. وأما املنهج الثالث فهو املنهج التعبريي الذي يقوم ابلدراسة من اجلهة  

 النفسية للمؤلف عند أتليفها. 
هو فهم اجلوانب النفسية لألعمال األدبية،  علم النفس األديب    الغرض من

مالحظات  مظاهر  من  مظهر  هي  األدبية  األعمال  يف  املصورة  الشخصيات  ألن 
يف العامل احلقيقي. عندما حيلل النقاد األدبيون طبيعة العمل املؤلف من شخص ما  

تشرح  اليت  النفسية  والقوانني  النظرايت  االعتماد على  أيًضا  عليهم  ، جيب  األديب 
وشخصيته.   اإلنسان  أن سلوك  يُلخَّص  أن  ميكن  املذكور،  البيان  على  علم   بناء 

األديب   النفس النفس  األنشطة  على  يركز  الذي  األدب  علم  يف هو  للشخصية  ية 
العمل األديب وللمؤلف الذي يؤلّفه حىت القارئ كنعيمه. ألن العمل األديب صورة  

 من نفس مؤلّفه ويف نفس الوقت له أثر نفسي على القارئ
 علم النفس  -١

اليواننية   الكلمة  من  النفس  علم  و   (psyche)أييت  الروح  تعين  واليت 
(logos)    النفس علم  إذن،  العلم.  تعين  الذي اليت  العلم  أو  الروح  علم  يعين 

اإل السلوك  )نساينيدرس   Atkinson   يف   Minderop  ،2ص.  ٠١٠  ،٣  .)
اإل  Wilhem Wundtوأضاف   السلوك  اخلمس نساينأن  احلواس  يشمل   

)أمحدي،   والوصااي  واملشاعر  ص.  2٠٠9واألفكار   ،١-4.)    ، ذلك  ومع 
لـكروعان   ال  (Gerungan)وفًقا  علم  النفس خم  روحفإن  الواقع.  وعلم  تلفان يف 
ال  النفس    روحيشمل الطب  بينما يغطي علم  الروح،  اخليال والتكهنات حول 
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فقط الروح اليت يتم احلصول عليها من خالل املنهج العلمي بشكل منهجي 
علم النفس هو علم يبحث عن السلوك والعملية  (.٧، ص. 2٠١5)جهجة، 

احلقيقة على  املالحظة  عملية  وهو  لإلنسان.  منهجيا   النفسية  السلوك  عن 
ويفعل  يشعر،  يفكر،  شخص  كيف  وإثباهتا  تصديقها  ميكن  كلية  وإدارهتا 

، Cardwell   (2٠٠٣(. فزاده  ٣٣  ص.  ،2٠٠4  ،وآخرون Wortmanبطريقته )
أبن سلوك اإلنسان نفس    نظرية( أن علم النفس هو جمال العلم له  2١6ص.  

ال فلذلك،  اآلخر.  العلم  مبجال  األحوال  مجيع  يف  سلوك  الشيء  بني  فرق   
 اإلنسان والظاهر الذي حدث طبيعيا. 

كان منهج العلم املستخدم يف علم النفس يهدف لبيان السلوك وتلك 
( أن علم النفس يبحث عن السلوك ١٠، ص.2٠٠4العمليا. يرى ولغيطا )

من  هنا  الواسع  املعىن  يف  السلوك  أما  اإلنسان.  نفس  مظهر  السلوك  وذلك 
والسلوك املوجود  أن   السلوك  على  النفس  علم  تعريف  ويدل  املوجود.  غري 

النفس. علم  لدراسة  أساسيا  موضوعا  املوجود  وغري  املوجود  اإلنسان   سلوك 
( أن علم النفس يستخدم أيًضا ملراقبة  66، ص.  ١985)  Hardjanaيضيف  

سلوك الشخصيات يف الرواايت أو األعمال األدبية. إذا كان هناك تطابق بني  
، فيمكن  الشخصيات يف األعم النفسية لإلنسان  ال األدبية ومعرفة اجلوانب 

 القول إن استخدام النظرية النفسية انجح. 
   األدب  -2

األدب هو عمل يف شكل كتابة مجيلة تتضمن شيًئا يف شكل لغة يتم  
لكلمة    (.4  .، صEagleton،  2٠٠4تكوينها مجالياً من خالل أدوات اللغة )

العام املعىن  ومها  معنيان،  األدب    األدب  يُعّرف  عام،  بشكل  اخلاص.  واملعىن 
أبنه كل شيء ينتج عن طريق العقل يف جمال العلوم، حىت الطبيعة والقواعد.  
النثر   أو  للشعر  جيًدا  كالًما  األدب  يعترب  خاص،  مبعىن  نفسه،  الوقت  ويف 
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الذي يثري مشاعر القارئ أو املستمع وخيلق فيه متعة فنية مثل املتعة اليت يشعر 
عن اجلمالهبا  رؤية  أو  املوسيقي  على  التوقيع  أو  الغناء  مساع  )املنتيس،   د 

 (.٣ه، ص.   ١4٣٧/١4٣8
( وسيين  سومارجو  ص.  ١99٧اعتقد  هو 4-٣،  األدب  أن   )

شخصية تعرب يف شكل اخلربة، الفكرة، الشعور، النشاط، واالعتقاد واإلبعاث 
األد  العمل  ويف  حقيقية.  صورة  يف  اللغة  بوسيلة  اجملتمع  عنصر  إعجاب  يب 

الشكل،   التعبري،  كيفية  التعبري،  االعتقاد،  احلماس،  الشعور،  اخلربة،  الفكرة، 
 واللغة.

العمل األديب هو أداة للمؤلف للتعبري عن أفكاره اليت أتيت من التأمل  
يف معىن وجوهر احلياة اليت عاشهه وشعر به وشهده. كعضو مبدع وانتقائي يف 

عن جتاربه حول احلياة اليومية لعامة الناس    اجملتمع ، يرغب املؤلف يف التعبري
نتيجة اخليال  ١، ص.  2٠١٧)اترجيان يف املعروف،   (. األعمال األدبية هي 

، ميكن   السردية. كهوية  أو األشكال  اللغوية  القصص  القائم على  اإلبداعي 
تفسري األدب بشكل خمتلف من خالل وجهات نظر خمتلفة. لذا فإن تعريف  

د بشكل كبري على جمموعة أو بلد أو جمتمع معني.  مصطلح "األدب" يعتم
مثل  متعددة  خبصائص  املنطوقة  أو  املكتوبة  النصوص  من  نوع  هو  األدب 
اإلبداعية.  والعملية  اخليال  قوة  امتالكه  عن  فضالً   ، واجلمال  والفن    األصالة 
يتماش هذا الفهم مع رأى عنان واإلسكندري يف أن األدب هو كل الرايضة  

رج هبا اإلنسان يف فضيلة من الفضائل، وهذه الرايضة كما تكون  حممودة يبتخ
ابلفعل، وحسن النظر، واحملاكاة ، تكون مبزاولة األقوال احلكيمة اليت تضمنتها  

 (١٣٠، ص. ١9١2، لغة أي أمة )اإلسكندري و عناين
( على أن لألدب قدرة ١8، ص.  2٠٠9تدل وجهة النظر لساريونو )

ال اخلربات  مجيع  أخذ  التجريبية    –تجريبية  على  غري  أو  خارقة    –الطبيعية 
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للعادة. فلذلك إن األدب ميكن أن يصّدق حياة اإلنسان ويعّلق عليها. ويعد  
(. وهذا بسبب أن  2٣، ص.  ١984،  Luxemburgاألدب ظاهرا اجتماعيا )

ذلك  والعرف يف  مباشرا ابلسنة  وارتباطا  زمان معني  يكتب يف  األديب  العمل 
 يف هذه احلالة جزء من اجملتمع وقائم كأعضاء اجملتمع.  الزمان. واملؤلف

عن  املؤلف  نظر  األديب  العمل  ينعكس  كيف  البيان  ذلك  يشرح 
املوضوعات يف بيئته. واحلقيقة االجتماعية احملضورة على القارئ تصّور عديدا  
وبعبارة   يصفها أبسلوب خمتلف.  واملؤلف  اجملتمع  االجتماعية يف  الظاهرة  من 

للعمل األديب أن ميتع نظرة قارئيه ويوّسعها ويـُْغنيها بطريقة فريدة  أخرى ميكن  
أثر دقيق   القارئ بدون  الرسالة إىل  وهي بكتابة يف أسلوب قصصي إليصال 

 عليه.
 

 الرواية  .ب
الكبري اإلندونيسي  املعجم  على   ،يف  حيتوي  طويل  نثري  مقال  هي  الرواية 

م مع من حوله  الشخص  حياة  القصص من  إبراز شخصية سلسلة من  ن خالل 
ممثل. كل  فيه   وطبيعة  يصف  النثر  من  جديد  نوع  هي  اليومية    االرواية  احلياة 

املستخدمة  اللغة  الشخصية.  مصري  يف  تغيري  إىل  يؤدي  صراًعا  وخيلق  للشخصية 
( طبيعية  أو  واقعية  وهي  يومية(،  )لغة  ال   (.١9  .، ص2٠٠9  ،هيداايينبسيطة 

حم العامل تتضمن  يف  ابلفعل  حتدث  ال  سردية  قصًصا  أو  اترخيية  حقائق  توايهتا 
 .  (56، ص. 2٠١٧يف املعروف،  Abramsاحلقيقي )

أو   الشخص  حياة  مشاكل  يناقش  خيايل  عمل  هي  الرواية  يف  القصة 
الشخصيات املختلفة. تبدأ القصة يف الرواية بظهور مشكلة تعاين منها الشخصية  

حت املشكلة.  حبل  القصص وتنتهي  من  تعقيًدا  أكثر  قصص  على  الرواايت  توي 
وتغطي  للغاية  متنوعة  الرواية  يف  سردها  يتم  اليت  واألماكن  الشخصيات  القصرية. 
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. الرواية ليست جمرد سلسلة (54، ص.  2٠٠8)كوساسيه،     وقًتا طويالً يف القصة
عرفة من األعمال الشيقة ، إهنا بنية فكرية مكونة من عناصر متكاملة. لذلك ، مل

،   املعىن أو الفكرة ، جيب علينا حتليل األعمال األدبية )سوكيهاستويت و سوهارتو 
 (. 4٣، ص. 2٠٠5

للحياة،   انعكاس  فيها على  حتتوي  خيالياً  عاملاً  الرواية  تقدم  كعمل خيايل، 
األشياء   وكل  واإلعداد  والتوصيف  احلبكة  مثل  جوهرية  عناصر  من  تتكون  واليت 

ا طبيعة غري وجودية، مبعىن أن الرواية هي تشبيه العامل احلقيقي اخليالية. الرواايت هل
ابلفعل  موجودة  كانت  لو  كما  حقيقية،  ومشاهد  أبحداث  املؤلف  صنعه  الذي 

، ص.  2٠٠2وحتدث. ومع ذلك، فإن الرواية تعمل بنظامها اخلاص )نورجيانتورو، 
4.) 

( لـنورجيانتورو  أن22  . ، ص  2٠٠٠وفًقا  اليت  الرواية  فإن   ، املؤلف  (  شأها 
لتقدميها للقارئ كل، أي وحدة فنية. عمل أديب أو رواية تتكون من عدة عناصر،  
وواضح،   وثيق  بشكل  البعض  ببعضه  الصلة  وثيق  العناصر  هذه  من  عنصر  وكل 
وكلها جتعل الرواية عمالً أدبًيا ذا معىن وحيوي كل عنصر يتكون من رواية يكون ذا  

ابلكل. مرتبطًا  كان  إذا  فقط  هذه    مغزى  تكون  العزلة،  حالة  يف  أخرى،  بعبارة 
)نورجيانتورو،  العناصر بال معىن أو ال معىن هلا إال إذا كانت تعمل بكامل طاقتها  

 (.٣١-٣٠، ص. 2٠٠٠
العناصر   للرواية إىل جزأين، ومها  اللبنات األساسية  يتم تقسيم  بشكل عام، 

 العمل األديب نفسه،  اجلوهرية والعناصر اخلارجية. العنصر اجلوهري هو عنصر يبين
غري  بشكل  يؤثر  ولكنه  األديب  العمل  خارج  عنصر  هو  اخلارجي  العنصر  بينما 

)نورجيانتورو،   األديب  العمل  على  ص.  2٠١2مباشر  العناصر    (.2٣،  تتضمن 
واإلعدادات  والسمات  والتوصيفات  واملؤامرات  والقصص  األحداث  اجلوهرية 

وغري  اللغة  أسلوب  أو  واللغة  النظر  العمل ووجهات  العناصر  هذه  ستجعل  ها. 



2٠ 

 

األديب حاضرًا كعمل أديب، وهي عناصر ميكن العثور عليها ابلفعل إذا قرأ الناس  
األعمال األدبية. إن وجود العناصر اجلوهرية ضروري جًدا لبناء عمل أديب. بينما  
العناصر اخلارجية هي عناصر تؤثر بشكل غري مباشر على بناء أو نظام الكائنات 

مثل األدبي للمؤلف  البيئية  والظروف  للمؤلف  العقلية  احلالة  املثال  سبيل  على  ة، 
أهن  ةاجلغرافي الرغم من  والسياسة. على  أتثري   اهل  تليس   اواالجتماعية واالقتصادية 

األعمال  تشكيل  يف  مهًما  دورًا  تلعب  تزال  ال  اخلارجية  العناصر  أن  إال  مباشر، 
 األدبية. 

( اللبنات األساسية للرواية  25، ص.  2٠٠2،  )يف نورجيانتورو Stantonمييز  
تتضمن  )األدب(.  النطق  ووسائل  واملوضوعات  احلقائق  وهي  أجزاء،  ثالثة  إىل 
احلقائق يف القصة الشخصيات )شخصيات القصة( واملؤامرة واإلعداد. املوضوعات 
املؤلف   يستخدمه  النطق هي طريقة  القصة. ووسائل  إليه  تستند  اليت  األشياء  هي 

نورجيانتورو    يارخل معىن.  ذات  أمناط  يف  وترتيبها  )األحداث(  القصة  تفاصيل 
( قال أيًضا إن "كل رواية هلا ثالثة عناصر رئيسية وهي 26-25، ص.  2٠٠2)

الرئيسي.   الرئيسي واملوضوع  الرئيسية والصراع  العناصر، وهي الشخصية  أيًضا أهم 
شكل كاًل متكاماًل، وحدة  ببعضها البعض وت  ترتّبطالعناصر الرئيسية الثالثة    وهذه

يف  القصة  شخصية  أساسي  بشكل  تشكل  اليت  الثالثة  العناصر  القصة،  كائن 
 اخليال وتظهرها.

 
 الشخصية الرئيسية . ج

هيداايين  ( املؤامرة  حترك  اليت  الفاعلة  اجلهات  هي  ، 2٠٠9  ، الشخصيات 
/ أهم   الشخصية الرئيسية هي الشخصية اليت تلعب دورًا مهًما  و أما  (.٣4ص.  

الشخصية  إنه  القصة.   الرئيسي يف  املوضوع   / الفكرة  إنه مؤيد  القصة.   دور يف 
سواء كان مرتكب احلادث أو موضوع احلادث.     ،اليت يتم إخبارها أكثر من غريها
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العثور   دائًما يف كل حادث وميكن  الرئيسية يف رواايت معينة موجودة  الشخصية 
ولكن هناك أيًضا رواايت ال تتميز    ،عينعليها يف كل صفحة من كتاب القصة امل
ولكن كل حادث ال يزال قريًبا املتعلقة   ،دائًما ابلشخصية الرئيسية يف كل حادث 

 (.١٧8، 2٠٠2ابلشخصية الرئيسية )نورجيانتورو، 
املؤلف،   اليت تظهر يف عمل روائي كتبه  الرئيسية هي الشخصية  الشخصية 

تصويرًا لشخص يعيش يف العامل احلقيقي. على الرغم من أهنا ميكن أن تكون أيًضا  
للشخصية   الشخصية علمًيا، حبيث تكون  تقدمي  الروائي، جيب  العمل  لذلك، يف 

احلياة يشبه  أو  "حًيا"  شخًصا  تشبه  أو  ، 2٠٠٠)سايويت،  ( lifelikeness) "حياة" 
يف العامل احلقيقي، فهي ثالثية األبعاد، لذلك حىت   نسان(. متاًما مثل اإل68ص.  

اخليال، جيب أن تتمتع الشخصيات خبصائص فسيولوجية. العوامل االجتماعي   يف
والنفسية تشمل املعلمات الفسيولوجية العمر واجلنس واحلالة البدنية ومالمح الوجه  
وما إىل ذلك. تشمل األبعاد االجتماعي الوضع االجتماعي، واملهنة ، والوظيفة،  

نظرة إىل احلياة، واأليديولوجية، واألنشطة والدور االجتماعي، والتعليم، والدين، وال
العقلية   هي  النفسية  املعايري  إخل.  واألصل،  والعرق،  والتنظيم،  االجتماعية، 

 واألخالق والرغبات واملشاعر الشخصية واملواقف والسلوك )املزاج( والذكاء. 
 

 نظرية االحتياجات أبراهام ماسلو .د
النف  ماسلو  أبراهامإن   علم  بواضع  أن  مشهور  يعتقد  وهو  اإلنساين.  س 

املشهورة حىت  النظرية  وكانت  وقبوله.  نفسه  لفهم  حماولة   أحسن  حياول  اإلنسان 
االحتياجات) تسلسل  نظرية  هي  وغوانوان،  Hierarchy of needsاليوم  )إندراايان   )

يقول  ١٠، ص.  2٠٠٧ امللباة من   ماسلو(.  غري  مدفوع ابالحتياجات  اإلنسان 
ّبت هذه االحتياجات فال دفاع له. مث أصبحت الطبقة العليا  أدانها وأسفلها. إن ل

االحتياجات يف نفس الوقت ولكن الطبقة الرديئة    ةمسيطرة وميكن أن تظهر طبق
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قل  االحتياجات  طبقة  ارتفعت  كلما  أنه  ويؤكد  األقوى.  السلوك  موجب  تعد 
)موانندار، لتلبياهتا  التأخري  وقت  وطال  احلياة  حبفظ  ص. 2٠٠١االهتمام   ،  

٣2٧.) 
اإلنسان    ماسلويذكر   دفاع  اىل  نظرية  األساسية  مقّسمة  االحتياجات 

احلب،   اجلوع،  على  فتشمل  األساسية  االحتياجات  أما  الفوقية.  واالحتياجات 
الرب،   العدل،  على  فتشمل  الفوقية  االحتياجات  وأما  وغريها  النفس  عزة  األمن، 

ساسية هي احتياجات ظاهرة  اجلمال، االنتظام، االحتاد، وغريها. واالحتياجات األ
كانت  والنمو.  للنشأة  احتياجات  هي  الفوقية  واالحتياجات  النقصان  بسبب 
تسلسلية. ال  ومرتتبة  الفوقية  االحتياجات  أقوى من  عامة  األساسية  االحتياجات 
تسلسل لالحتياجات الفوقية ويف كثري من األحيان هلا قوة ممثلة وسهولة تقسيمها  

 (. ١١٠-١٠9ص. ، Lindzey ،2٠١٠ و Hall بعضها بعضا)
تتكون من مخس    ماسلو  أبراهامإن نظرية تسلسل االحتياجات اليت وضعها  

الطبقات وهي االحتياجات الفسيولوجية، احتياجات األمن، االحتياجات لتكون  
)هادوري،   النفس  لتحقيق  واالحتياجات  النفس  لعزة  االحتياجات  ومملوكا،  حمبواب 

 (. أما وصفها على النحو التايل: 2١١-2٠9. ، ص2٠١5
 االحتياجات الفسيولوجية  -١

االحتياجات   تسلسل  إن  يف  األوىل  الطبقة  يف  تقع  الفسيولوجية 
هذه   األساسية.  اإلنسان  احتياجات  االحتياجات  هذه  ألن  االحتياجات 
العناصر   بني  التوازن  حلفظ  للمخلوقات  تلقائية  )آلية  توازنية  االحتياجات 

للراحة  الظاه واالحتياجات  الربوتني  امللح،  السكر،  الشرب،  األكل،  مثل  رة( 
والوصال. وهلذه االحتياجاة قوة أعلى. إذا كان اإلنسان حراان وجوعاان فيرتك  
هذه   لتلبية  إمكانه  بقدر  احملاولة  كل  وحياول  األخرى  االحتياجات  كل 

)ألويصال،   ص.  2٠٠8االحتياجات  االحتياجا2٠4،  لتلبية  فيجب  ت  (. 
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النفسية. وال  البيولوجية واالحتياجات  االحتياجات  تلبية  مليئًة  تلبية  اجلسدية 
يكفي تلبية اجلوانب البيولوجية يف هذا املستوى فحسب. واجلوانب الالزمة يف  
االحتياجات اجلسدية لإلنسان هي اجلوع، العطش، الرايضة، احلركة اجلسدية،  

 )١2٧-١26، ص. Poduska ،2٠٠8الوصال، احلافز احلسي )
 احتياجات األمن -2

بعدما مت تلبية االحتياجات الفسيولوجية فيحتاج اإلنسان إىل األمن، 
كانت   واخلشية.  اخلوف  من  احلرية  احلدود،  الرتتيب،  احلكم،  محاية  الثبات، 
االحتياجات الفسيولوجية واالحتياجات لألمن يف احلقيقة عماد احلياة فتلبية  

من الفسيولوجية  وتلبية   االحتياجات  قصري  وقت  يف  احلياة  حفظ  أشكال 
)ألويصال،   طويل  وقت  يف  احلياة  حفظ  أشكال  من  لألمن  االحتياجات 

 (.2٠4، ص. 2٠٠8
فاهلدف الرئيسي من تلبية االحتياجات لألمن هو لفهم اخلوف، هل  

(. ومن ١82، ص.  Poduska  ،2٠٠8اخلوف يعتمد على احلقيقة أو اخليال ) 
بكاء وصراخ اخلوف الظاهر من الطفولة ووقودها   أشكال االحتياجات لألمن

إما معاملة قاسية أو إما معاملة تعد طاقة املضرات. فيشعر اإلنسان ابألمن يف  
تغيريات غري مرجوة ومفاجئة والفوضى  ال  إمكان وقوعتلك احلالة حىت ينقص  

 (. 258، ص. 2٠٠8ألويصال، غري متأملة )
 لتكون حمبواب ومملوكااالحتياجات  -٣

فكانت ب لألمن  واالحتياجات  الفسيولوجية  االحتياجات  تتم  أن  عد 
جمموعة   من  جزءا  يكون  أو  احلب  االحتياجات  االاحتياجات  من  جتماعية 

يرى   ص.  Goble  ،2٠١٠)يف     ماسلواملسيطرة.  يف  ٧4،  اإلنسان  أن   )
الطبقة اآلتية يريد عالقة التودد ابآلخرين خاصة االحتياجات مللك املوقف يف  

ذلك  جمموعت للحصول على  أمال  وينشئ  الغاية.  تلك  إىل  للوصول  ه وجيتهد 
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املوقف أبكثر اإلمكان من مجيع ما يف هذه الدنيا. بل ينسى أنه لن يلتفت  
إىل احلب إن كان عطشاان و جوعاان. فتعد احتياجات احلب وامللك من أمر  

 خيايل، غري حتم، وغري مهم.
د أو  النقصان  مها  احلب  نوعان  هو D–love)احلب  -هناك  األول   )

اإلنسان الذي حيب شيئا ليس له مثل عزة النفس، الوصال، أو من يصحبه.  
الذي جيعل شخصا  الزواج  أو  معا  العيش  املواعدة،  املثال عالقة  سبيل  على 
اإلعطاء.   من  تناوال  أكثر  بنفسه  يهتم  حب  هذا  وأمانه.  راحته  عن  راضيا 

التقييم عن اآلخرين على  ( وهو حب يعتمد على  B-loveاحلب )-والثاين ب 
. وهذا احلب غايته امللك، غري  اما كان دون اإلرادة تغيري اآلخرين واستغالهل

مؤثر، وخاصة إلظهار اآلخرين صورة إجيابية، قبول النفس، وشعورا ابحملبوب  
 ( 259، ص. 2٠٠8مما يفتح فرصة اآلخرين للتطوير )ألويصال، 

 لعزة النفس االحتياجات  -4
االحتيا هي كانت  النفس  حتقيق  قبل  اآلخرة  األساسية  جات 

، Poduska  (2٠٠8احتياجات لعزة النفس. هناك نوعان من عزة النفس عند  
نفسك 2٠١ص.   حترتم  أن  األول   )  (self respect)ل ميكن  أن    عزة.  النفس 

االستقالل،   الثقة،  اإلجناز،  الكفاءة،  السلطان،  القوة،  إىل  احتياجات  يكون 
إىل معرفة نفسه أنه هو غال، قادر على إتقان الواجبة    واحلرية. حيتاج الشخص

ال على  احلصول  والثاين  احلياة.  اآلخرين  عزةوحتدايت   respect from)  من 

others)  ،من اآلخرين، مكانة، شهرة، هيمنة، كونك    عزة. ومن أشكاهلا هيبة
مشهور  أنه  معرفة  إىل  الشخص  حيتاج  وتقدير.  قبول،  عزة،  مهما،  شخصا 

قدر ابحلسن من قبل اآلخرين. وأنشأ الرضا عن االحتياجات لعزة  ابلطيب وم
النفس شعورا بثقة النفس، الغايل، القادر، النافع واملهم يف بيئته.على العكس 
من ذلك أن اإلحباط أبن االحتياجات لعزة النفس ال تشبع يؤدي إىل شعور 
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لبات مرؤوس، حمرج، ضعيف، سليب، اتبع، خائف، غري قادر على إتقان متط
 احلياة وذليل يف املعاملة. 

 لتحقيق النفساالحتياجات  -5
أو  الفوقية  االحتياجات  فنشأت  األساسية  االحتياجات  تتم  أن  بعد 

التحقيق يف اللغة مأخوذ من حققت األمر، إذا   االحتياجات لتحقيق النفس.
عليه   املشتمل  وأصله  منتهاه  الشيئ  وحقيقة  الزما،  اثبتا  جعلته  أو  تيقنته 

حتقيق النفس هو إرادة للحصول على الرضا  (.۱۹۸، ص. ۲۰۰۸، فيوميال)
عن نفسه، إدراك عن إمكاانته، أن يكون كل ما ميكن فعله، و مبتدعا وحرا  

إجنازته  ذروة  إىل  مىن،    للوصل  و  عند  (2٠١6)قطاممي  )يف    ماسلو . 
Poduska  ،2٠٠8  .أن اإلرادة لتحقيق النفس موجود يف  ١2٧-١26، ص )

. أن الدفاع والدعامة على حتقيق النفس هو خلقي منذ الوالدة.  كل اإلنسان
 .ومن يصل إىل مستوى حتقيق النفس يعد ملبيا تلك االحتياجات 

 عالمة حتقيق النفس  -6
( أن من حيقق نفسه 6١-5٠، ص.  Goble  ،2٠١٠)يف    ماسلويرى  
( غري عاطفي بل أكثر 2( قادر على نظر احلياة نظرا خالصا،  ١له خصائصه  

مالحظته،  م بنتائج  احلق ٣وضوعيا  عن  أوضح  معىن  وميلك  حازما  أكثر   )
(  خيدم حياته يف  5( خضوع وقادر على مساع اآلخرين ابلصرب،  4والباطل،  

والواجبات،   األخطاء  6العمل  على  خائف  وغري  مرونة  تلقائي،  مبتدع   )
( له صراع منخفض يف نفسه وقادر على أخذ القرار املتعارض على ٧الغبية،  

 اآلراء العامة.
( أيًضا عالمات  ١68، ص.  ١99٧يشرح ماسلو )يف بوديراهارجو،  

 على النحو التايل:  نفسال وناحملقق
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 الكفاءة يف رؤية الواقع ونتمتعي (أ
وكذلك   العامل  رؤية  يف  وجيدون  فعالون  لذواهتم  احملققون  األشخاص 

لكنهم هلم،  حيلو  كما  الواقع  يرون  ال  إهنم  اآلخرين.  يرونه    األشخاص 
 كما هو ابلفعل. متتد هذه الكفاءة إىل جوانب أخرى من احلياة.

 أنفسهم واآلخرين وطبيعتهم  نتقبلو ي (ب
احملققون للنفس قادرون على قبول أنفسهم مع الواقع احلايل. ال يهتمون  
أو   القلق  أو  ابلذنب  يشعرون  ال  واحتياجاهتم.  وضعفهم  حبدودهم 

ب أن يشعر هبا اجملتمع بشكل اخلجل أو أي حاالت عاطفية أخرى جي
 .عام

 عفوية وبسيطة وطبيعية  (ج
ل ابلتصرفلنفس  احملققون  يتظاهرون  بشكل   ،ال  يظهرون كما هم  بل 

مدروسون   لكنهم  مشاعرهم،  عن  التعبري  يف  صادقون  إهنم  مباشر. 
أنه يعين  هذا  لآلخرين.  يف   lومراعيون  عواطفهم  يف  التحكم  ميكنهم 

 اآلخرين. مواقف معينة حىت ال يؤذي 
 كلا على املش  نركزو ي (د

ال بتحقيق  يقومون  الذين  أو    نفسأولئك  املهام  أو  العمل  ينخرطون يف 
تتجاوز    واجبات اال اليت  املشاكل  على  يركزون  مهمة.  يروهنم  اليت 

 احتياجاهتم كإخالص يف تنفيذ مهمة احلياة. 
 اخلصوصية واالستقالل (ه

  متّتع صية والصمت. ميكنهم االحيتاج القائمون بتحقيق النفس إىل اخلصو 
ميكنهم   متأصلة.  عالقات  لديهم  وليس  اآلخرين،  مع  الصداقة  بثروة 

 العيش بشكل مستقل دون الشعور ابلوحدة. 
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 م واثق من نفسه (و
العامل  على  يعتمدون  وال  ابحلرمان  مدفوعني  ليسوا  للنفس  احملققون 

 . حملتملةعلى إمكاانهتم ا ابالعتماد احلقيقي. يتطورون من الداخل
 دائما تقدير جديد  (ز

حمققون النفس جتارب معينة على الرغم من تكرارهم. ما زالوا يشعرون  
 . أو يشعرون مبتع جديدة نشوةابلدهشة وال

 جتربة صوفية  (ح
ميكن أن يشعر حمققو النفس بنشوة شديدة وغامرة، وسعادة، ورهبة يف  

 بعض األحيان، فضالً عن التجارب الدينية العميقة. 
 نسانمشاعر قوية من التعاطف واملودة جتاه إخواننهم من اإل (ط

، فهم يعتربون كل شخص شقيًقا  حمققون النفس مرتفع الشعور ابألخوة
 هلم. لديهم الرغبة يف املساعدة دائًما يف املهام املتعلقة ابإلنسانية. 

 العالقة الشخصية القوية  (ي
أكرب، وصداقات أعمق، يتمتعون حمققون النفس بعالقات أقوى، وحب 

 وحتديد أكثر دقة مع األفراد اآلخرين.
 دميقراطي  (ك

 ققون للنفس ال مييزون ضد الناس، بل يقبلون اجلميع بنفس الطريقة.حم
 مييزون بني الوسائل والغاايت، بني اخلري والشر (ل

ال يعلق احملققون للنفس أمهية لوسائل حتقيق أهدافهم، لكنهم يهتمون  
هداف واملثل العليا أبنفسهم. هنم يستمتعون بعمل أو كسب  أكثر ابأل

 أكثر من احلصول على شيء ال يفعلوهنم 
 الدعابة اليت ال تثري العداء  (م

روح   عن  خيتلفون  لكنهم  الدعابة،  بروح  النفس  احملقيقون  يتمتعون 
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الدعابة يف اجملتمع بشكل عام. هم أكثر فلسفية بطبيعتهم، يضحكون  
ام، وليس على الفرد. تثري روح الدعابة ابتسامات على الناس بشكل ع

 أو إمياءات أكثر من الضحك.
 إبداع (ن

النفس مبتكرة. اإلبداع يف هذه احلالة هو نفس اإلبداع الذي  حمققون 
 ورؤية املشكلة مباشرة دون حتيز.  ،ميتلكه األطفال

 مقاومة االنثقاف (س
أقدامه على  الوقوف  على  قادرون  للنفس  مقاومة  احملققون  ميكنهم  م، 

على  يركزون  معينة.  بطرق  التصرف  إىل  تدفعهم  اليت  التأثريات 
املذكورة  العالمات  ابلثقافة. مع  يتأثرون كثريًا  الداخلية وال  االستقاللية 

ال حتقيق  إىل  يصلون  الذين  األشخاص  أن  ذلك  يعين  ال   نفس أعاله، 
شولتز،   )يف  ماسلو  يقول  ضعف.  نقاط  لديهم  ص ١99١ليس   ، .  

متهورين  ١١١ يكونوا  أن  ميكن  ألنفسهم  احملققني  األشخاص  أن   )
أيًضا  ميكنهم  ذلك.  شابه  وما  وعاطفني  وقاسيني  ومتعجرفني  وعنيدين 

 ارتكاب األخطاء، واإلحراج، والقلق، وما إىل ذلك. 
 املثبطة لتحقيق النفسالعوامل  -٧

( عوامل مثبطة لتحقيق  ١26، ص. ١99١يف كوسوارا )  ماسلويذكر 
 كما يلي: النفس  

الفرد   (أ من  اخلوف  الشك،  اجلهل،  شكل  يف  نفسه  داخل  من  مصدرها 
 إلظهار كفاءته حىت تظل كامنة. 

مصدرها من اخلارج أو اجملتمع ميكن أن تكون ميال إىل إبطال شخصية  (ب 
األفراد، أو الصفات املتصورة، أو املواهب أو الكفاءات. إذا كان اجملتمع  

دقيق ذكوراي يف شكل  تنعكس    يدعم  إليها  ينظر  اليت  الصفات  فكانت 
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من   العكس  وعلى  تقديرا  أكثر  الشجاعة  القاسية،  الشدة،  مثل  ذكوراي 
ذلك فالصفات اليت تنعكس نسائيا مثل ضبط النفس، الصقل، والوداعة 
أقل تقديرا. . فالنتيجة من ذلك، سيطر يف ذلك اجملتمع العنف والفظاظة  

والت الصرب  سيضعف  بينما  وصفها. والشجاعة،  ميكن  وال  والوداعة  نقية 
 وابملثل، ال ميكن حتقيق النفس إال إذا كانت ظروف البيئة تدعم ذلك. 

خارج من االحتياجات القوية لألمن. األفراد  الذي  مصدرها من أثر سليب (ج
أو   املخاطرة  أو  للغاية،  قوية  األمن  إىل  حاجتهم  تكون    وجود الذين 

ه مث  خميفة،  أو  هتديد  فهي  إىل  األخطاء  األفراد  هؤالء  يدفع  اخلوف  ذا 
الرتاجع حنو تلبيةحاجتهم إىل األمن. لذا فإن حتقيق النفس، ابإلضافة إىل  
طلب ظروف البيئة الداعمة، يتطلب أيًضا استعداد الفرد أو انفتاحه على 

يقول   اجلديدة.  والتجارب  )  ماسلواألفكار  كوسوارا  ص.  ١99١يف   ،
ج١2٧ يف  األوالد  رعاية  متت  إذا  فيستطيعون (  وودود  ودافئ  آمن  و 

كانوا يف   إذا  ذلك،  من  العكس  على  التنمية حبسن.  لعمليات  خضوعا 
األساسية(،   احتياجاهتم  تلبية  يف  عقبات  )يواجهون  سيئة  ظروف 

 . فسيواجهون صعوابت يف تطوير إمكاانهتم
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 الباب الثالث 
 ناقشة نتائج البحثم

التفسري   شكل  على  احلقائق  من  وجدت  ما  الباحثة  قّدمت  الطبقة،  هذه  يف 
يف   الفاعل  حاجة  توفري  أشكال  إثنني:  إىل  ُقِسَم  الذي  جاكرات"    روايةالفصلي  "عذراء 

. أما التقدمي عن ذلك مفّصل  روايةأتليف جنيب الكيالين و العوامل املؤثرة إليها يف تلك ال
 :  كما أييت

أشكال تلبية احتياجات الشخصية الرئيسية يف رواية "عذراء جاكرات" لنجيب   .أ
 كيالين عند نظرية أبراهام ماسلو 

ا  االحتياجات  هذه  يف  تظهر  طبقات    لرواية اليت  نظرية  مع  مطابقة 
أبراه  االحتياجات  وّجهها  وهااليت  ماسلو  ،  الفسيولوجية   االحتياجات :  يم 
ومملوكا  ات االحتياج  ،األمن  احتياجات  حمبواب  النفس،  لتكون  لعزة   االحتياجات 

 أما تقدميها كما سيأيت :  . واالحتياجات لتحقيق النفس

 االحتياجات الفسيولوجية  -١
االحتياجات   الفسيولوجية.  االحتياجات  هي  األوىل  املناقشة 

تلقا )آلية  توازنية  االحتياجات  هي  ماسلو  ألبراهام  وفًقا  ئية  الفسيولوجية 
الشرب،  األكل،  مثل  الظاهرة(  العناصر  بني  التوازن  حلفظ  للمخلوقات 

)ألويصال،   للراحة والوصال  الربوتني واالحتياجات  امللح،  ، 2٠٠8السكر، 
"عذراء  رواية  يف    سيةيالشخصية الرئ  الفسيولوجية  االحتياجات و (.  2٠4ص.  

 التالية: جاكرات" تظهر يف أربعة أقسام 
 

مش واالحتقان   ،رقةالشمس  العذاب  حيرقها  فاطمة  كيالين، )   وعيون 
 . (68، ص.  ١9٧9
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يف بيته, لطمها احلارس الذي حيرس    زعيمبعد أن جترب نفسها للقاء ال 
ال و    زعيمبيته. و محلها احلارس إىل السجن فحبسها فيه بل أعتقتها زوجة 

عينيها  ر  يف  املرض  فاطمة  شعرت  رجوعها  أثناء  يف  و  بيتها.  إىل  جعتها 
حاجتها   أن  على  تدّل  فاطمة  وجرحة  احلارس.  ضرب  أثر  من  وشفتيها 

 الفسيولوجية مل تكن موفرة.
 

 . (١٠6، ص. ١9٧9كيالين،  ) كبريا    وركبت فاطمة "أتوبيساء"
 

و  جهة.  دون  مشت  و  جاكرات.  شوارع  يف  فاطمة  أن    مشت  بعد 
بركبتعب تعبت  اليت  اجلسدية  حاجتها  وفّرت  احلافلة.  ركبت  املي  من    ة ت 

احلافلة ألنه به تسرتيح بدهنا. و هي حتتاج إىل االسرتاحة إلبعاد اجلسد عن  
 .التعب من كثرة العمل

 
أريد أن "وما أن ارمتت على السجادة املهرتئة يف وسط الصالة حيت مهست  

 (. ١4١، ص.  ١9٧9كيالين، " ) أشرب
 

املكتب   رجعت يف  احلريق  من  سلمت  أن  بعد  بيتها  إىل  فاطمة 
الصحايف. و بعد وصوهلا إىل البيت أشارت إىل أّمها أهنا عاطشة. فأسقتها  

فاطم استوفرت  متشي   ة أّمها.  فال  إالّ  و  ابلشرب.  الفسيولوجية  حاجتها 
 .حياهتا ابخلري

 
 . ( ٣٠، ص. ١9٧9كيالين، أكاد أجن اي أبيت ) 

 
وهي قادرة على أن تلقي اآلراء اليت ال توافق كانت فاطمة شجاعة  

و لذلك هناك من ينشر التفن هلا حوهلا. و هذا يسبب إىل    ،أهل السياسي
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ضعفة نفسها و قالت ألبيها أهنا تكاد جتن. و هذه تدّل على أن حاجتها  
 اجلسدية أو الفسيولوجية لو تكن موفرة. لو استمرت صار احلال أقبح. 

 احتياجات األمن -2
املناقشة الثانية هي احتياجات األمن. احتياجات األمن وفًقا ألبراهام 
االحتياجات   تلبية  مت  بعدما  اإلنسان  حيتاج  االحتياجات  هي  ماسلو 
الرتتيب،   احلكم،  محاية  الثبات،  األمن،  إىل  اإلنسان  حيتاج  الفسيولوجية. 

)ألويصال،   واخلشية  اخلوف  من  احلرية  ومن  (.  2٠4  ، ص. 2٠٠8احلدود، 
أشكال االحتياجات لألمن بكاء وصراخ اخلوف الظاهر من الطفولة ووقودها 

، ص.  2٠٠8)ألويصال،    إما معاملة قاسية أو إما معاملة تعد طاقة املضرات 
"عذراء جاكرات" تظهر    روايةيف    الشخصية الرئيسية  احتياجات األمنو   (.258

 يف تسعة أقسام التالية:
 

أنت تسخر من عقول الناس أيها "  اثرت فاطمة وهتفت يف عصبيةلذا فقد  
 (. ١5، ص. ١9٧9كيالين،  " )  الوزير وختدعهم

 
أن    زعيمال  ألقى بعد  و  إفساده.  و  الدين  إببداع  الفلسفية  خطبته 

ال أبن  صرخت  فاطمة  أهّنا  زاغيم  مسعته  على  تدّل  هذه  و  اجملتمع.  أغّر  قد 
إىل   اجملتم  تلبيةسعت  وحاجة  خطبة حاجتها  ألن  األمنية.  تفسد    زعيمال  ع 

 .البالد
 

 (. ١٧، ص. ١9٧9كيالين، )   إن له قطاعا كبريا من املؤيدين وجيب كشفه 
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له هيبة كبرية عند اجملتمع و هي تريد   زعيمال  قالت فاطمة ألبيها أن
توفري حاجتها   إىل  أهّنا سعت  تدّل على  فكره. و هذه  أن تكشف ضاللة 

 .تفسد بالدها زعيمال األمنية. ألن فكرة
 

وما أن دخلت   ، شاحبة الوجه  ،لقد أتت ابألمس من الكلية حمتقنة العينني
انفجرت ابكية تعاسة  ،املنزل حىت  تردد يف  "مث  اي ،  مظلومة   .. مظلومة  أان 

 (. ٣٠، ص. ١9٧9)كيالين،  "  أبيت
 

ابلكلمات   هتان  و  ابملومسة  تـُتَّهم  هي  و  اجلامعة.  فاطمُة يف  فُتنت 
هلا. و كثري من الناس من يراقبها. و هي كأهنا مظلومة. و هذه   اليت ال تالئم

حاجتها  أن  على  اليت  األمن     تدّل  ابملظلمة  شعرت  ألهنا  متوفرة  تكن  مل 
 .ستكون أكرب

 
 (. ٣١، ص. ١9٧9)كيالين،  "  أان ضعيفة"   ، مهست فاطمة يف حزن ابلغ 

 
ومضحكة  حمقرة  وهي  فاطمة.  آراء  يوافق  ال  ممن  أييت  اهلجوم 

عالم الذي يذهّلا. وقالت ألبيها أهنا ضعيفة و ال تساوي سيدة عائشة أم  ابإل
أن حاجتها على  تدّل  هذه  احلماية.  إىل  حتتاج  و هي  مل األمن     املؤمنني. 

 .تكن متوفرة
 

اإلحلادية    یتلك الدعاو   نسان اليس عجيبا اي أبيت أن يتبع ماليني اإل
 (. ٣١. ، ص١9٧9كيالين، ) أنه أمر خميف  ،اهلدامة
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ورت فاطمة أابها عن الذي يزعجها. و أبوها حيكيها عن األخطاء 
شيئ   ضاّل  ألمري  اجملتمع  تصديق  إن  فاطمة  قالت  و  األمراء.  فعلها  اليت 
تصدقون  يزالوا  مل  اجملتمع  كان  إذا  بالدها  فساد  عن  تفكر  وهي  خميف. 

ر املخافة  مل تكن متوفرة. ألهنا تشعاألمن    األمراء. هذه تدّل على أن حاجتها
 .يف بالدها
 
 " هذه بالد ال أيمن فيها املرء على نفسها"

... 
   "ال معىن للوطن بال أمن أو حرية"

... 
توتر يف  شعرها  بضفرية  تعبث  وهي  فاطمة  هذه "  ،قالت  عن  نرحل  ال  مل 

 (. 5٣، ص.  ١9٧9" )كيالين، األرض؟
 

م.  طاملا ُسِجَن أبو فاطمة بسبب احلزب السياسي لفكرته املخالفة هل
. و أيقنت  مهئو هذه تسبب إىل إنقطاع اخلرب بني فاطمة و أسرهتا و بني أاب

فاطمة أن بالدها غري صاحلة و زعم أن بالدها ال تعطي األمن جملتمعها. و  
دعت أمها لتنتقل معها إىل بالد آخر و لكن رّدهتا أّمها. و هذه تدّل على 

 .مل يكن متوفرةاألمن  أن حاجتهم
 

إنك بذلك تعرض نفسك كما تعرض   ؟ىل أين نذهب بهكيف خنتطفه؟ وإ 
إن إمكانياتنا ابلنسبة لألعداء ال تعد شيئا ذا قيمة .. أجتهلهم  ،أيب للمخاطر

وقد ساقوان مجيعا نساء ورجاال إىل السجن واهنالوا علينا تعذاي ومتزيقا .. إهنا 
 (. 6٠، ص. ١9٧9)كيالين،    فكرة جنونية
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موجود يكن  مل  فاطمة  أبو  من  كان  الرسالة  انلت  أن  بعد  و  أ. 
تلتقي أن  أرادت  و  أابها.  توجد  أن  أرادت  تعرفه  مل  ابرّدهتا    شخص  امللك 

رّدته فاطمة ألن    ،أّمها. و أراد أبو احلسن أن حيبس أحدا من أعضاء احلزب 
  .ذلك يسبب إىل زايدة املشكلة ألسرهتا

 
النوافذ   ، اهنالت األحجار  ، ل األحناءوتطايرت شظاايه يف ك  ،فتحطم زجاج 

عشوائ الرصاص  ابب   ،وانطلق  االقتحام  احلزب  رفقاء  من  ثالثة  وتقدم 
  ،وملا اعرتضهم احلارس العجوز أردوه قتيال بعدد كبري من الرصاصات  ،السور

وشهدت املنظر الدامى فأطلقت   ، كانت فاطمة عند ذاك واقفة أبعلى السلم
على األرض مضرجا أحد الرفاق الثالثة    یفارمت  ،عيارات انرية من مسدسها

 (. ١٣9، ص. ١9٧9" )كيالين، بدمائه وكانت فاطمة هتتف "العني ابلعني
  

البالد  أمر  عن  يتوىل  الذي  احلزب  قام  عندما  البالد  حال  احنرف 
خيالفها   من  و  الثورة  يوافق  من  بني  االختالف  إىل  يسبب  هذا  و  ابلثورة. 

الصحايف املكتب  يف  وجودها  أثناء  و  املظاهرة.  و    ،فوقعت  املكتب  ُهِجَم 
و   ابلبندوقية  فاطمة  هجمتهم  و  مقتوال.  املكتب  أعضاء  من  عضوا  رأت 
قتلهم  و  عّدوها  بقتال  األمن  تشعر  هي  و  القتال.  القتال  جزاء  أن  قالت 

 .عالمة وجود األمن هلا
 
وس" فنان  بني  يفرقون  الذين ابخلارج ال  التتار  وال یاسيخذ مسدسك...   ،

هناك سوى شيء واحد تفعله ... أن تدافع   يعرفون الربئ من املسئ، ليس
" )كيالين، انسان يفعل ذلك .. وكذلك احليوان .. أتفهم؟؟  ی عن نفسك أ

 (. ١4٠، ص.  ١9٧9
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مصابة و صارت  اهلجوم  ذلك  يف  وقعت  عندما  أحدا   ،و  وجدت 
يتكئ على املكتب يصرخ و هي حتقره مهما كان حيمل البندوق. و قالت له  

ه بل قارنته ابحليوان الذي سيدافعها إذا وقعت يف  أبنه ال بّد من حفظ نفس 
 ضرر. وهي تسعى أن توفّر حاجة أمنها بقتل من أراد قتلها. 

 االحتياجات لتكون حمبواب ومملوكا -٣
االحتياجات    .لتكون حمبواب ومملوكا االحتياجات  املناقشة الثالثة هي  

ليكون جزءا من لتكون حمبواب ومملوكا وفًقا ألبراهام ماسلو هي االحتياجات  
جمموعة اجتماعية. يريد اإلنسان عالقة التودد ابآلخرين خاصة االحتياجات  

،  Goble    ،2٠١٠مللك املوقف يف جمموعته وجيتهد للوصول إىل تلك الغاية ) 
ومملوكاو   (.٧4ص.   حمبواب  لتكون  جاكرات"    روايةيف    االحتياجات  "عذراء 

 بعة أقسام التالية:ستظهر يف 
 

 ن أتزوج" "أيب، أريد أ
... 

وعاطفية  شرعية  من  الناجح  الزواج  عناصر  إن  جيدا،  األمر  فكرتويف  "لقد 
 (. ٣2، ص. ١9٧9متوفرة لدينا" )كيالين، 

 
حاورت فاطمة مع أبيها عن اإلرتباك الذي يقع يف بالدمها نصحها  
احلسن. سعت   أيب  الزواج مع  تريد  أبهنا  أابها  أخربت  مثّ  احلياة.  أبوها عن 

 حاجتها احلبية ابلزواج. و أرادت أن تستعّد نكاحها وفق ما يف فاطمة لتوفري
 الشريعة االسالمية. و ابلنكاح أرادت أن متّد رمحتها ملن حيّل هلا.

 
لشد ما أان قلقة على أيب !! أحذر أي أاب احلسن .. فالطريق وعر... املكائد 

مكان   كل  يف  جزران.مزروعة  يف  اجلميلة  الزهور  مظهر  خيدعنك  ال   .. 
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. الورود .احلبيبة  أوراق  حتت  وختتفي   .. الغاابت  متأل  السامة  فاحلشرات   .
 (. ٣٧، ص.  ١9٧9)كيالين،  الندية
.... 

 (. 64، ص.  ١9٧9)كيالين،   حذار أن تتورط يف عمل عشوائي
 

مل يعد أبو فاطمة و مل يكن هناك اخلرب. أراد أبو احلسن أن يبحثه و  
املصاعب اليت ستواجهه و أوصت    أوصت فاطمة أبن يتنبه يف حركاته. هناك

بتنبيه   احلبية  حاجتها  لتوفري  فاطمة  سعت  و  أخذه.  قرار  أي  يف  يتنبه  أبن 
 .وال تريده يف الضرر هاخطيب

 
ابلدموع أهداهبا  يف   ،تبللت  ومهست   : السعادة  من  عارمة  موجة  وغشيتها 

 (.٣٧، ص.  ١9٧9" )كيالين، سانتظرك حىت تعود"  ، ارجتاف
 

احلسن خلالل وقت لبحثه عن أيب فاطمة و ذهابه  فارقت فاطمة أاب  
لتوفري   فاطمة  سعت  و  عندها.  حمبواب  لكونه  فاطمة  قلب  يف  احلزن  جيعل 

 .حاجتها احلبية إبنتظاره حىت يرجع
 

 (. 6١، ص. ١9٧9)كيالين،  لن أترك أيب للعذاب واملوت
 

حبس أبو فاطمة قدر أايم بدون اخلرب. و هذا يؤثر كثريا يف خواطرها 
إلستعانته  زاغيم  ي حتّب أابها و هي توفّر حاجتها احلبّية ابلذهاب إىل الو ه

 .ألجل سالمة أبيها 
 

 " ثقى أنين لن أهتز أو أختاذل، "وعاد يقول
... 
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مل أتضايق لسماع هذه الكلمة .. ، " قالت و هي ختفض من نظراهتا يف حياء
 (.92-9١، ص. ١9٧9" )كيالين،  إهنا من أروع الكلمات

 
س أبو احلسن أعادته فاطمة. و بعد احملاورة الطويلة أثبتت  عندما حب

لتوفري  فاطمة  ذلك  فعلت  و  منه.  تلتفت  ال  و  يصّدقها  أبن  احلسن  أاب 
حاجتها احلبّية و إثبات متليك أيب احلسن حلّبها و إثبات عدم االلتفات من 
تظهر   أيضا  احلب  حاجة  و  بعضا.  بعضهما  التمليك  يف  حاجتهما  توفري 

". و هذا عالمة توفري حاجة احلب  يتأاب احلسن بكلمة "حبيبحني دعات  
 بينهما ألهنما يتحّبان. 

 لعزة النفس االحتياجات  -4
النفس.   لعزة  االحتياجات  هي  الرابعة  لعزة املناقشة  االحتياجات 

(.  self respectنوعان. األول يعين حترتم نفسك ) النفس وفًقا ألبراهام ماسلو  
ل الكفاءة،    عزةميكن  السلطان،  القوة،  إىل  احتياجات  يكون  أن  النفس 

الثقة، االستقالل، واحلرية. ال  اإلجناز،  من اآلخرين    عزةوالثاين احلصول على 
(respect from others  ،هيبة أشكاهلا  ومن  مكانة،    عزة(.  اآلخرين،  من 
)ش وتقدير  قبول،  عزة،  مهما،  شخصا  كونك  هيمنة،     Poduskaهرة، 
"عذراء جاكرات"  رواية  الحتياجات لعزة النفس يف وا  (.2٠١، ص.  2٠٠8،

 أقسام التالية: ثالثة تظهر يف 
 

)كيالين،  جارية"  لست   ... تلمسين  "ال  قائلة،  عنه  وابتعدت  فانتفضت 
 (. ١9، ص.  ١9٧9

 
ابل فاطمة  و  اغيم  ز إلتقت  احلوار.  جداهلما يف حمفل  بعد  مرّة  ألوذر 

ال زال  ما  لكن  و  أراءها.  تلقى  أن  فاطمة  بغرور  زاغيم  سعت  الفاسد  هبدفه 
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كتفها و أبعدت نفسها منه وطلبت منه  زاغيم  فكرة اجملتمع. و فجأة مّس ال
النفس و قالت   أبن ال ميسكها ألنه فساد للمسلمة اليت كان حمفوظة لعزة 

ممنوع   لعزة  أبنه  حاجة  لتوفري  سعيها  هذا  و  أمة.  ليست  أهنا  و  الدين  يف 
 .النفسها

 
الكذب  متحدية  تصرخ  احملاضرات  قاعة  يف  فاطمة  وقفت  التايل  اليوم  ويف 

القيم  ،والشائعات وخسة  الضمائر  موت  احلقيقة   ،وتنعى  ابحلرية  وتنادي 
 وابلصدق .. وتعلن أن » حديث اإلفك « لن يغري من منهجها أو خطتها 

 (. ٣5، ص. ١9٧9كيالين، )
 

و بعد أن انلت شيئا غري مالئم يف اجلامعة, أظهرت احلق مدافعو ملا  
عرض   موت  أبنه  قالت  و  قبل.  من  مسعته  الذي  الكاذب  اخلرب  من  كان 

إبقامة احلق ولو سكنت    لعزة النفسالطالب. و هي طالبة و توفرت حاجتها 
 .يظهر احلق مبجرد السكوت ففسد عرضهاو لكل طالب أو طالبة أن

 
ما معىن ذلك ؟ إهنا تسخر منا، وحتاول أن تربر ما استولت عليه زورا من "

 (. ١١2، ص.  ١9٧9" )كيالين،  أموالنا
 

استعانت فاطمة إلجياد أبيه إىل من كان يف احلزب و امسها مجيلة. و  
قّدمت   بل  العهد  توف  مل  و  فأعطتها  النقود  من  عددا  منها  مجيلة  طلبت 

 لعزة النفس. ّمها. و هذه تدّل على أهنا مل توفّر حاجتها الوعيد هلا و أل
 االحتياجات لتحقيق النفس. -5

لتحقيق  اجات  النفس.  لتحقيق  االحتياجات  اخلامسة هي  املناقشة 
يف شكل إرادة للحصول على  النفس وفًقا ألبراهام ماسلو هي االحتياجات 

ميك ما  كل  يكون  أن  إمكاانته،  عن  إدراك  نفسه،  عن  و  الرضا  فعله،  ن 
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رواية  النفس يف    تحقيقالحتياجات لا.و   مبتدعا وحرا للوصل إىل ذروة إجنازته
 أقسام التالية: ستة "عذراء جاكرات" تظهر يف  

 
ترددت فاطمة عشرات املرات يف الذهاب إىل مقر "ملنظمة" الزعيم طبقا ...  

احملاضرة بعد  بينهما  مت  الذي  الذهاب    لالتفاق  قررت  فقد  ذلك  ومع   ... 
 . (١6، ص.  ١9٧9) كيالين،   " من تدرى؟"إليه،  

 
يف ندوة احلوار ُدِعَيْت فاطمة للحوار زاغيم  و بعد مداخلتها خلطبة ال

خارج الندوة. حينما أرادت أن تذهب إليه شّكت يف نفسها هل تقدر على 
أن تغرّي فكرة الزاعم. مث أقرت ابلذهاب إليه ألنه ما عرف أحد ما وقع. هذا 

أهن توفّر حاجة  يدّل على  النفسها  ا  إذا  لتحقيق  بل  ما هو خري  إىل  ابلنظر 
 مكان صغريا. كان اإل

 
 . (١٧، ص.  ١9٧9ليكن .. إن إمياين أقوي من سفسطته )كيالين، 

 
ال مع  تلتقي  أن  أرادت  أبهنا  ألبيها  قالت  عندما  أبوها زاغيم  و  قال 

على ما    أبن ذهاهبا لن يؤثر شيئا و قال أنه خميف و مضّر. بل ثبتت فاطمة
حاجة   توفّر  أهنا  على  يدّل  هذا  اليقني.  من  عليه  النفس قامت  ها  لتحقيق 

 بثبوت على ما قامت عليه من اليقني. 
 
 . (56، ص. ١9٧9)كيالين،   " أخربان ابحلقيقة .. مل يزل بنا بقية من إميان "
 

أبو احلسن ابخلرب بسّيئ  ثبوت نفسها يظهر أيضا حينما أخربها  و 
أبو احلسن فقالت أبن هلا االميان. هذا يدّل على أهنا   اخلرب عن أبيها فشكّ 
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بقبوهلا عاى ما قد كتب هللا هلا و هناك حكمة   لتحقيق النفسهاتوفّر حاجة 
 يف كّل ما كتبه رهّبا. 

 
 . (١١٠، ص.  ١9٧9)كيالين،    "حرا  يیال .. أريد أن أكتب رأ"
 

و  الصحايف  املكتب  رئيس  فاطمة  ألقت  للبالد.  يضر كثريا  احلزب 
أصبحت عضوا من تلك اجلريدة. و طلبها أبن تعمل يف قسم البيع فرّدته.  

بثبات إختيارها أبن صارت  لتحقيق النفسها  هذا يدّل على أهنا توفّر حاجة  
 كاتبة. 

 
املوت .. وال شيء غريه .. أهناك فارق كبري بني أن يزيد  العمر أو ينقص "

؟؟؟ أنت ..  ر الرجال؟؟؟ أريد أن أفهم .. أتدرون كيف ينتص عشر سنوات
املنهزمون أو   .. ننتصر ابملوت   .. أان  .. سأجيب  أجيبوا   .. وأنت   ... نت 

مبوتون .. موات ماداي أو معنواي .. فما قيمة احلياة ابلنسبة للمنهزمني ... إننا 
ونعيم  .. حياة  ذلك  ففي  احلق  أجل  من  نناضل  وحنن  منوت  وجرت "  إذ 

 ( ١٣6، ص.  ١9٧9ين، فاطمة حاسرة الرأس صوب الشارع )كيال
 

بدأها   اليت  الثورة  ابلظلم.  يُقاَتل  ممن  كثري  و  منحرفا.  البالد  صار 
احلزب تؤّدي إىل كثري املظاهرة يف أي مكان. و عندما لبثت يف بيتها أرادت  
أن تدافع أهل الثورة بل رّدهتا أسرهتا فقالت ابن املوت يف الدفاع عن احلق  

بوسعة  لتحقيق النفسها  أهنا توفّر حاجة    هي النعمة احلقيقية. هذا يدّل على
 فكرها و اليقني أبن الفوز بعد االجتهاد. 

 
 . (١42، ص.  ١9٧9)كيالين،    "۰۰أعرف أن املوقف يدعو لليأس  "
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الثورة ظهر مجاعة اليت على رائسة العماد أو   بعد إنتهاء حركة أهل 
ن تدخل مع  اجلنرال الكبري يدافعون أهل الثورة. و ابحلماسة القوية أرادت أ

قريق العماد الكبري. و لكن مل توفقها أّمها ألهنا ال تريد أن تتبع تلك احلركة  
توفّر حاجة   يدّل على أهنا  اليأس. هذا  يؤّدي اىل  الشك  فقالت فاطمة إن 

 بقّوة يقينها و عدم الشّك يف االعانة على احلّق. لتحقيق النفسها 
 

ا تلبية  أشكال  عدد  فهم  رواية ولتسهيل  الرئيسية يف  الشخصية  حتياجات 
"عذراء جاكرات" لنجيب كيالين عند نظرية أبراهام ماسلو، عرضتها الباحثة ابلرسم 

 البيان التايل : 
 

 أشكال تلبية احتياجات الشخصية الرئيسية يف رواية .  ١الرسم البياين  
 "عذراء جاكرات" لنجيب كيالين

 ئة احلاجة ف االحتياجات أشكال تلبية  
 االحتياجات الفسيولوجية 

 االحتياجات االساسية 
 احتياجات األمن 

 لتكون حمبواب ومملوكا االحتياجات  
 لعزة النفس  االحتياجات

 االحتياجات الفوقية  االحتياجات لتحقيق النفس 
 

تؤثر   .ب اليت  الرئيسيالعوامل  الشخصية  االحتياجات  "عذراء التلبية  رواية  يف  ة 
 جاكرات" لنجيب كيالين عند نظرية أبراهام ماسلو

عذراء  لعوامل اليت تؤثر على تلبية احتياجات الشخصية الرئيسية يف رواية "ا
عوامل ثالثة  من  تتكون  الداخل  ،جاكرات"  من  من نفسال   وهي  أو  اخلارج  من   ،

 . أما تقدميها كما سيأيت : أثر سليباجملتمع، ومن 
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 نفسالداخل الها من مصدر  -1
ؤثر على تلبية احتياجات الشخصية الرئيسية يف  ت  يتال   امل األوىلو الع

جاكرات"  "عذراء  النفس.  رواية  الداخل  من  عوامل   مصادرها  أربعة  هناك 
حمدودية الطاقة واحلاجة للشرب، الشعور   داخل النفس وهيالمصادرها من  

الذي يوضح هذه   اقتباس .اإلميانابلضعف واخلوف، مشاعر احلب واملودة، و 
   العوامل على النحو التايل:

 

 ( ١٠6، ص.  ١9٧9كيالين، وركبت فاطمة "أتوبيساء" كبريا )
 
 ( ١4١، ص. ١9٧9كيالين،  )   "أريد أن أشرب"
 
من مصادرها   ذلك   هالراحة وما شاب،  الشرب ،  لألكل  حتياجات اال

الكائنات    الداخل مجيع  فيها  تشرتك  طبيعية  مسة  ألهنا  هذه  النفس،  احلية. 
االحتياجات   وخاصة  احتياجاهتا،  تلبية  إىل  فاطمة  دفعت  العوامل 
الفسيولوجية، ألن هذه العوامل هي االحتياجات األساسية للكائنات احلية  

 للحفاظ على حياهتا. 
 

 مهست فاطمة يف حزن ابلغ، "أان ضعيفة 
...  

 ( ٣١، ص.  ١9٧9"...أنه أمر خميف" )كيالين، 
 

واخلو  ابلضعف  االحتياجات  الشعور  تؤثرتلبية  اليت  العوامل  هي  ف 
تلك  تلبية  حنو  التحرك  يف  ستؤثرعليه   ألهنا  النفس،  داخل  مصادرها 

ابلشجاعة مليًئا  الشخص  كان  إذا  أخرى،  انحية  من  فإن   ،االحتياجات. 
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احلالة،  أفضل. يف هذه  املستوى سيكون  األعلى  إىل  للوصول  احلاجة  تلبية 
واخلوف   ابلضعف  الشعور  االحتياجات  يعترب  تلبية  تعيق  اليت  العامل  أحد 

 األمن. 
 

 ( 64، ص.  ١9٧9"حذار أن تتورط يف عمل عشوائي" )كيالين، 
.... 

 ....   وعاد يقول، "ثقى أنين لن أهتز أو أختاذل"
مل أتضايق لسماع هذه " ،قالت و هي ختفض من نظراهتا يف حياء...  

 ( 92-9١. ، ص١9٧9كيالين، )  "إهنا من أروع الكلمات  ،الكلمة
 

العوامل اليت تؤثر على تلبية االحتياجات اإلضافية هي مشاعر احلب 
هذه  يف  النفس.  داخل  من  مصدره  العامل  هذا  أن  الواضح  من  واملودة. 

أن    ،احلالة أعاله  املقتطف  يوضح  فاطمة.  نفس  داخل  من  الشعور  مصدر 
لت  فاطمة حتب أبو احلسن وهتتم به. لذلك ذّكرت فاطمة أبو احلسن، وقا

حبيبته،   كانت  فاطمة  إن  أيًضا:  احلسن  أبو  وقال  يبتعد.  لن  وجيعل إهنا 
أيًضا أن فاطمة وأبو احلسن يشعران أهنما  فاطمة ختجل القسم  . يؤكد هذا 

 .ينتميان إىل بعضهما البعض
 

 ( ١٧، ص. ١9٧9..."ليكن .. إن إمياين أقوي من سفسطته" )كيالين،  
 ( 56، ص. ١9٧9ة من إميان" )كيالين، "أخربان ابحلقيقة .. مل يزل بنا بقي

 ( ١42، ص. ١9٧9"أعرف أن املوقف يدعو لليأس" )كيالين، 
 

فاطمة لديها إميان قوي. تعتقد أن ما تعتقدها صحيح. ابلطبع جاء  
حتقيق   إىل  أتيت  فاطمة  جيعل  العامل  هذا  فاطمة.  داخل  من  االعتقاد  هذا 

التغلب على خوفها قادر على  قادر على رؤية  النفس. إبمياهنا، هي  ، وهي 
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احلياة بعقلها الواسع. بعض املقاطع أعاله هي توضيح أن فاطمة لديها إميان  
 .قوي

 تمعاجملارج أو اخلمصدرها من  -2
ؤثر على تلبية احتياجات الشخصية الرئيسية يف  ي  يتال  ةالثاني  املو الع

فات يف االختال  ي، وهمن اخلارج أو اجملتمع  ادرها"عذراء جاكرات" مص الرواية
 :العامل على النحو التايلا . اقتباس الذي يوضح هذالتفاهم مع الثوار

 
لذا فقد اثرت فاطمة وهتفت يف عصبية "أنت تسخر من عقول الناس أيها 

 (. ١5، ص.  ١9٧9الوزير وختدعهم" )كيالين، 
.... 

 مل يتضايق إال عندما قالت : "انتم ختدعون أنفسكم والشعب"
 برغم كل شيء"   "حنن خنطط حلياة أفضل 

 "لكنكم تقتلون أعداءكم .. ختطفون.. معارضيكم.. أو تضطهدوهنم" 
 "الشريعة اإلسالمية تبيع ذلك يف بعض األحيان" 

قالت فاطمة يف حدة : "لستم ممثلني للشريعة ..الشريعة ليست فلسفة تقبل 
 ( ١9، ص. ١9٧9)كيالين،     الصدق والكذب .. ولكنها حقيقة إهلية"

 
مت من  أن  فاطمة  حني  يف  جيًدا.  الدين  درست  لقد  ابلدين.  سك 

الزعيم هو مسؤول رفيع املستوى يؤيد الثورة، إال أنه يتالعب ابملعرفة الدينية  
ممكن.   شيء  كل  لفعل  مستعد  الزعيم  الثورة،  أجل  من  خططه.  لتنفيذ 
األفكار حول الثورة هي اليت جعلت من فاطمة والزعيم آراء خمتلفة. مل تؤيد  

الث  الذي خيدع  فاطمة  الزعيم  واحتجت على خداع  الزعيم،  اليت وصفها  ورة 
نزاعات  نشوء  إىل  االختالف  هذا  أدى  ذلك،  على  عالوة  الناس.  عقول 

 خمتلفة أثرت على احتياجات فاطمة. 
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تلبية  على  تؤثر  اليت  العوامل  فإن  األوصاف،  هذه  على  بناًء 
هي فاطمة  ال  احتياجات  ابلثورة.  املتعلقة  األفكار  زعيم  اختالف  هو  زعيم 

حزيب له أتثري كبري يف اجملتمع، وهذا املنصب جيعل أفكار فاطمة ال حتظى 
مستوى  إىل  فاطمة  احتياجات  تلبية  إعاقة  يتم  لذلك،  نتيجة  اجملتمع  بدعم 

 أعلى. 
 من أثر سليب  مصادرها -3

العوامل الثالثة اليت تؤثر على تلبية احتياجات الشخصية الرئيسية يف 
مصادرها  "عذراء   الرواية سليبجاكرات"  أثر  للثورة وهي  ،  من  الثوار  هتديد 
 :. اقتباس الذي يوضح هذه العوامل على النحو التايلاملضادة

 
حلظات بضع  الزعيم  ..   ،وشرد  السابقة  الثورة  افسدوا  "اجلنراالت  متتم،  مث 

م سقط يليأغلبهم  إذا   .. الثورة  تلك  رجال  سحقوا  وقد   .. متدينون  ون 
ا هذه  )كيالين،  اجلنراالت  نتصور"  مما  أسرع  النصر  فسيكون  ، ١9٧9ملرة 

 ( 2٣ص.  
... 

" قال،  مث  برهة  الغباريوصمت  حوهلا  يثار  ابن  أابها   ،کتفى  أن  مثال  قولوا 
تربطه  وأنة   .. اخلارج  من  املعوانت  يتلقي  وأنه   .. سابق  هولندي  عميل 

صص ابملخابرات األجنبية صلة .. وشوهوا مسعتها ... انسجوا من حوهلا الق
العاطفية املثرية .. أتعلم ذلك اي رامي ؟؟ إهنا ابلتأكيد مسجن .. او تكون 
أنواع"  "املوت   قائال،  وقهقه   ... والطالبات"  الطلبة  بني  السخرية  مناط 

 (. 24، ص. ١9٧9)كيالين، 
 

تؤثر اليت  العوامل  سليب.   من  أثر  هو  فاطمة  احتياجات  تلبية  على 
من الثوار ملن يعارضهم. كما يظهر يف    هذا التأثري أييت يف شكل هتديدات 

ال يرتدد الزعيم يف قتل أي شخص يقف يف طريق خططه    ،املقطع الدعائي
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هذا جعل فاطمة    .إلحداث ثورة. فيما فاطمة يف موقف ال يؤيد ثورة الزعي
 عترب أهنا تعيق حتقيق الثورة. تكان   اتعاين من صعوابت ألهن

 
أتثر ع اليت  العوامل  فهم عدد  الرئيسية يف لتسهيل  الشخصية  احتياجات  تلبية  لى 

الباحثة   رواية "عذراء جاكرات" لنجيب كيالين عند نظرية أبراهام ماسلو، عرضتها 
 ابلرسم البيان التايل :  

 
 تلبية احتياجات الشخصية الرئيسية يف رواية  العوامل اليت تؤثر.  2الرسم البياين  

 "عذراء جاكرات" لنجيب كيالين
 مصادر التأثري  ؤثرالعوامل اليت ت

 حمدودية الطاقة واحلاجة للشرب

 النفس    من الداخل
 الشعور ابلضعف واخلوف 

 مشاعر احلب واملودة 
 اإلميان

 من اخلارج أو من اجملتمع االختالفات يف التفاهم مع الثوار
 أثر سليب من   هتديد الثوار للثورة املضادة 
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 الرابع  بابال

 خالصة و اقرتاحات

 اخلالصة  . أ
 ميكن أن يلّخص أن:  بناء على البحث الذي أجرته الباحثة، 

أشكل تلبية احتياجات الشخصية الرئيسية يف رواية "عذراء جاكرات" لنجيب   -1
صيل هي  كيالين عند نظرية أبراهام ماسلو هناك تسعة وعشرون أسكال. التفا

احتياجات   من  أشكال  الفسيولوجية،وتسعة  االحتياجات  من  أشكال  أربعة 
األمن، وسبعة أشكال من االحتياجات لتكون حمبواب ومملوكا، وثالثة أشكال  
 من االحتياجات لعزة النفس، وستة أشكال من االحتياجات لتحقيق النفس.

الرئيسية -2 الشخصية  احتياجات  تلبية  على  تؤثر  اليت  "عذراء    عوامل  رواية  يف 
جاكرات" لنجيب كيالين عند نظرية أبراهام ماسلو هناك ستة عوامل. التفاصيل  

من اخلارج أو    امصدره  مل وا هي أربعة عوامل مصادرها من داخل النفس، وع
 .من أثر سليب اامل مصدرهو اجملتمع، وع

خلصت الباحثة إىل أن شكل تلبية احتياجات   ، وبناًء على البحث أعاله
أبراهام ماسلو ينقسم إىل   عند نظريةجاكرات"    عذراءصية الرئيسية يف رواية "الشخ

الرئيسية يف  الشخصية  احتياجات  تلبية  على  تؤثر  اليت  العوامل  مستوايت.  مخسة 
من الداخل ومن اخلارج   مصادرهاابراهام ماسلو  عند نظرية  جاكرات"    عذراء  رواية "
األمن   احتياجات يف  األثر السليب  عن    ثر السليب. تتسبب العوامل الناشئةاألومن  

من الداخل هي األكثر أتثريًا   مصادرهايف هذه الدراسة. بشكل عام، العوامل اليت  
  على تلبية االحتياجات.
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 االقرتاحات  .ب
رية أبراهام ماسلو. وضع  ، تقدم الباحثة توصيات تتعلق بنظا البحثيف هذ

اإل إجياد   نسانماسلو  من  التمكن  هبدف  االحتياجات،  من  خمتلفة  جوانب  مع 
إمكاانهتم. يعتقد ماسلو أن كل إنسان لديه القدرة على أن يكون أفضل نسخة 

السبب،   هلذا  نفسه.  اإلجتمن  االحتياجات  تلبية  هذه  نسانب  تزداد  حىت  ية 
أص إذا  أفضل.  اجتاه  اإلاإلمكاانت حنو  التأثري   نسانبح مجيع  فإن  نسخة،  أفضل 

يف هذه احلالة، تقوم الباحثة على وجه   اجليد ميكن أن تشعر به البيئة، حىت البلد.
 التحديد بتقدمي توصيات إىل األطراف التالية: 

 باحثني القادمني لل  -1

ميكن استخدام نتائج هذا البحث كمقارنة ومواد مرجعية للبحث، وكاعتبار 
تعميق البحث. يُتوقع من الباحثني القادمني إعداد أنفسهم بشكل ملزيد من  

النهاية، حبيث ميكن إجراء البحث  البداية إىل  أفضل يف عملية البحث من 
 . بشكل صحيح

 قراء لل  -2

تطوير   أمهية  فهم  على  قادرين  البحث  هذا  قراء  يكون  أن  املتوقع  من 
قراء وستكون  ألنفسهم.  نسخة  أفضل  ليصبحوا  البحث  إمكاانهتم  هذا  ة 

مراجعة   يف  إليها  اإلشارة  متت  اليت  الكتب  أيًضا  القراء  قرأ  إذا  أفضل 
 األدبيات.
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 املصادر واملراجع 

 املصادر . أ

 . القاهرة: حارة اجلمال. عذراء جاكرات (. ١9٧9كيالين، جنيب. )
 

   عربيةال املراجع .ب

عناين مصطفى  الشيخ  و  أمحد،  الشيخ  )اإلسكندري،  يف (.  ١9١2.  الوسيط 
 األدب العريب و اترخيه. مصر: دار املعاريف. 

 . نوبلسي.قاموس اللغة "كتاب املصباح املنري"(. 2٠٠8الفيومي، أمحد حممد. )
التحقيق الذايت لشخصية الشاعر يف ديوان "ثالثة     (.  2٠2٠حية الفردوس. )رأان ف

.  ماسلو(  أبراهامدب عند  أطفال احلجارة" لنزار قباين )دراسة سيكولوجية األ
احلكومية   اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جامعة  ماالنج:  جامعى.  حبث 

 ماالنج.

(. "دراسة علم النفس اإلنساين إلبراهام 2٠2٠اماليا، نور، سينتا يوليانينجسيه. )
حول الشخصية الرئيسية يف رواية سورة دحالن خلرسنا اببيكارا" يف   ماسلو

تعلي جملة  الدكتور  إمياجري:  احملمدية  جامعة  ا،  وآدا  اإلندونيسية  اللغة  م 
 .  2٠2٠، مارس 2، العدد 2هامكا، جاكرات الشرقية، ا لد. 

رواية "أحالم شهرزاد" لطه حسني )دراسة سيكولوجية  (.  2٠2٠سرى حنداايىن. )
إبراهيم  :  . حبث جامعى. ماالنجماسلو(  براهامأدبية أل جامعة موالان مالك 

   كومية ماالنج.اإلسالمية احل
( نعيم.  أبو  ومىن  يوسف  بني (.  2٠١6قطامي،  املستقبلية  والقيادة  الذات  حتيق 

 . القرهود: مركز ديبونو لتعليم التفكري.النظرية والتطبيق



5١ 
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 سية ذاتية 
 

 

 

م. خترجت من    2٠٠٠يناير    4خ  ي ولدت يف فاجيتان اتر ،  مطمئنة

م. مث التحقت   2٠١١سنة    املدرسة اإلبتدائية يف سودميورو فاجيتان

 ( املتوسطة  سنة  PGRIابملدرسة  فيها  وخترج  فاجيتان  سودميورو   )

احلكومية )۲۰۱4 الثنوية  التحقت ابملدرسة  مث   ،SMAN  )فيها سنة    ١ فاجنول وخترج 

م.، مث التحقت ابجلامعة موالان مالك إبرهيم مالنج حىت حصلت على درجة    2٠١٧

 .م ۲۰۲۱ية وأدهبا سنة يف قسم اللغة العرب (S-1)سرجاان  


