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 االستهالل
 

 ملتهبة حب بتجربة سبر أف يوما تتخّيل مل كتلتقياف، األخرل تشبو ركح
 اذلمـو بأنواع مليئا أك ادلتنيب، عند العاشقُت كليل طويال ليلها فيها يصبح

 القيس امرئ كليل

 -7131أمساء، يف سيدات القمر -
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 اإلهداء

 
 ىذه البحث إىل: أىدل

 كالديٍت زلبوبتُت،  أمي "سيت أمّية" كأيب "مسركحُت"،
 ًتؾ عنهما دعاءمها يل يكمل  مالذاف قد ربياين منذ صغَت  

 كأخيت "شاه ركنقة"
ي  أعااء العائلة يف معهد سوناف أمبيل العايل اجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية كمج

 احلكومية ماالنج
 عسى اهلل أف يباركنا دائما

آمُت...  



 
 

 و
 

 المقدمة

 
احلمد هلل الذم أنزؿ على عبده الكتاب كمل جيعل لو عوجا قيما لينذر بأسا 

رسلُت رسوؿ اهلل زلمد صل اهلل عليو شديدا، كالصلوة كالسالـ على سيد األنبياء كادل
 .كعلى آلو كأصحابو كسلم

يف ركاية سيدات شخصية ادلرأة " بعنواف امعياجلبحث ال ىذا كتابة سبتقد 
 كشرط" القمر جلوخة احلارثي على أساس نظرية السيكولوجية سيغموند فركيد

 اإلنسانية العلـو يةكلل كآداهبا، العربية اللغة قسم يف S-1 البكالوريوس برنامج الستكماؿ
 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا امعةاج

 جهات من كالتحفيز الدعم من اكثَت  الباحثة تلقى البحث، ىذا استكماؿ يف
 :فتقدـ الباحثة كلمة الشكر، خصوصا إىل لذلك،. مباشر كغَت مباشر بشكل سلتلفة
مالك إبراىيم  اجلامعة موالنا ، مديرزين الدين ادلاجستَت احلاج زلمد أ. د. .3

 اإلسالمية احلكومية ماالنج
 كلية العلـو اإلنسانية  زلمد فيصل ادلاجستَت، عميد الدكتور د. .7
 ، رئيس قسم اللغة العربية كأدهباادلاجستَت عبد الباسط د. .6
 كتبت الباحثة ، اليت كانت بإشرافها حىتادلاجستَت فٍت رسفايت يوريسااألستادة  .1

 كأكملتوامعي ىذا البحث اجل
 األساتيذ كاألستاذات يف قسم اللغة العربية كأدهبا ككلية العلـو اإلنسانية .2
 نٍت دائماكأخيت األحباء الذين يدعوين كيدعمو  كإىل كالدمّ  .3
 ي ادلاجستَت، كمجي  األساتيذ دبعهد سوناف أمبيل العايلزكم د. .4
ربّيات كادلشرفُت كإىل مجي  أعااء معهد سوناف أمبيل العايل من ادلربّػّيُت كادل .5

، كاألستاذة Sista KD ‘67 كادلشرفات، خاصة إىل األستاذة سهلة صلة الرحيم ك
 ،Sista KD ‘89كاألستاذة نيتا رمحوايت ك ، Uni ABA ’78خلوؽ ك إقامة نويف



 
 

 ز
 

 Kakak ، كاألستاذة ألفُت نور حبيبة كKakak Faza ‘90  كاألستاذة مجعية اخلَتية ك
Ar-Razi ‘01 

 7133ء يف قسم اللغة العربية كأدهبا من مرحلة الفراىدم كل األصدقا .6
كىم:   "KECILKU"خاصة إىل أعااء   "MIRACLE"كمجي  األصحاب من مرحلة  .31

فهمي إسحاقي، كزلمد عرفاف أفندم، كريزا كصيل األمم، ك  زلمد زياء الغار،
فنمدسلل فرض، كمحاية الصفوة كحبيب اهلل، كالكوثر كيالنج م. ؼ، كحقيقي 

نور  كصفي محة، كعزا نوراهلل رجبية، كفيالندا موليا، كميليسا نظيفة النساء،الر 
 الذين مل يذكركا أمساؤىم كاحدا فواحدا. حسُت، كغَتىم

ا البحث ىذ كتابة يف القصور أكجو من العديد ىناؾ زاؿت ال اأهن لباحثةا درؾت
. لباحثةا منها عاينت اليت القيود إىل ذلك رج تك  الكماؿ، عن بعيدة زالت كما اجلامعي

 .اائهكقرّ  الباحثة بالنسبة خاصة مفيدة، ه الكتابةىذ تكوف أف أملت
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 مستخلص البحث
 

شخصية ادلرأة يف ركاية سيدات القمر على أساس  .16310131درة النصيحة. 
سيغموند فركيد. البحث اجلامعي. قسم اللغة العربية كأدهبا  نظرية السيكولوجية 

.كلية العلـو اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 
 فٍت رسفايت يوريسا، ادلاجستَت:   المشرفة

 شخصية، ادلرأة، سيغموند فركيد:  الكلمات المفاتح

 لشخص امعيار  الشخصية صبحتأ. فاألفراد شخصية خاصة بعاهم بعاا لكل
 م  التجم  يف بعاهم يرغبوف كاف أشخاص سلتلفة بشخصيتهم،. حولو يف يتعامل

 ديكنهم حيث رلموعات أياا كىناؾ دبفردىم، يكونوا أف رلموعاهتم، أك يفالوف
 .عزلتهم يف التحكم على كقادرة األشخاص من العديد م  االجتماع

 جلوخة القمر سيدات ركاية يف ادلرأة شخصية معرفة إىل الدراسة ىذه هتدؼ
. لذلك، فاستخدمت الباحثة فركيد السكولوجية سيغموند نظرية أساس على احلارثي
بقلم القمر  سيدات ركاية اربليله الباحثة فيها دداليت رب نوعيةال وصفيةال بحثال طريقة

 ت سباليت بيانات لكل ادلناقشة نقاط سرد خالؿ من الدراسة دلوضوعجوخة احلارثي 
   .عليها احلصوؿ

 احلارثي جلوخة القمر سيدات ركاية أّف شخصية ادلرأة يفيجة ىذا البحث نتأما 
ثالثة ب ؤثرتك يف ركاية سيدات القمر جلوخة احلارثي  النسائي وصف بسلوؾ األشخاصت

كما يف   .أساس نظرية السيكولوجية سيغموند فركيد علىاذلو كاألنا كاألنا العليا، جوانب؛ 
انطوائية كالدكر كاألـ كمجيلة كغَت كاثقة كتقريرة قوية اسة كانت شخصية ميا كفية ك الدر 

كمطيعة، ككانت شخصية أمساء مثقفة كفاولية كناشطة كغَت استعجاؿ كمطيعة، كأما  
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، كانت شخصية خولة مجيلة كسهلة يف االئتماف كاحلب يف الزيّنة ككفية كسهلة يف النهض
 لركاية ادلكتوبة.اليت توصف بسلوكها يف ىذه ا
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ABSTRACT 

 

Nashihah, Durrotun. 16310138. Women's Personality in Sayyidaat Al-Qamar 

Novel by Jokha Al-Harthi based on Sigmund Freud's Theory of Psychology. 

Minor Thesis (Skripsi). Department of Arabic Language and Literature, 

Faculty of Humanities, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University of 

Malang 

Advisor : Peny Respati Yurisa, M.Pd. 

Keywords : Personality, Woman, Sigmund Freud 

Everyone has their own personality. Personality becomes a benchmark for 

someone who wrestles around him. It differs from one person to another. There 

are those who like to hang out with their groups, or prefer to be alone, there are 

also groups that are relative to both of them where they are able to gather with 

many people and are also able to control their loneliness. 

This study aims to determine the personality of the woman in the Say-

yidaat Al-Qamar novel by Jokha Al-Harthi based on Sigmund Freud's theory of 

psychology. Therefore, the researcher uses a qualitative descriptive research 

method where the researcher determines his analysis of the novel "Sayyidaat Al-

Qamar" by Jokha Al-Harthi as the research object by making a list of discussion 

points for all the data obtained. 

As the result of this research, the character of the woman in the novel Say-

yidaat al-Qamar by Jokha Al-Harthi is described by the behavior of female per-

sons in the novel of the moon ladies by Jokha Al-Harthi and it affects three as-

pects; The id, the ego and the superego, based on Sigmund Freud's psychological 

theory. Based on this research, Mia’s character was loyal and introverted, and the 

role was like a mother, beautiful, unconfident, strong and obedient determination, 

and Asmaa’s personality was educated, curious, active, not rushed and obedien, 

and Khawla she was beautiful, easy in credit and love in adornment, loyal and 

easy in revival, whose behavior is described in this written novel. 
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ABSTRAK 

 

Nashihah, Durrotun. 16310138. Kepribadian Wanita dalam Novel Sayyidaat Al-

Qamar Karya Jokha Al-Harthi berdasarkan Teori Psikologi Sigmund Freud. 

Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 

Pembimbing : Peny Respati Yurisa, M.Pd. 

Kata Kunci : Kepribadian, Wanita, Sigmund Freud 

Setiap orang memiliki kepribadian masing-masing. Kepribadian menjadi 

patokan bagi seseorang yang bergelut di sekitarnya. Hal tersebut berbeda antara 

satu orang dengan yang lainnya. Ada yang suka berkumpul dengan kelompoknya, 

atau lebih suka menyendiri, ada pula kelompok yang relatif terhadap keduanya 

yang mana mereka mampu berkumpul dengan banyak orang dan juga 
mampu mengendalikan kesendiriannya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepribadian wanita dalam novel 

Sayyidaat Al-Qamar karya Jokha Al-Harthi berdasarkan teori Psikologi Sigmund 

Freud. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kuali-

tatif dimana peneliti menentukan analisisnya terhadap novel “Sayyidaat Al-Qamar” 

karangan Jokha Al-Harthi sebagai objek penelitian dengan membuat daftar poin-

poin pembahasan untuk semua data yang diperoleh. 

Adapun dari hasil penelitian ini, karakter wanita dalam novel Sayyidaat 

Al-Qamar karya Jokha Al-Harithi digambarkan oleh perilaku tokoh wanita dalam 

novel tersebut yang dipengaruhi oleh tiga aspek; Id, ego dan superego, berdasar-

kan teori psikologi Sigmund Freud. Berdasarkan penelitian ini, karakter Mia setia 

dan tertutup, berkepribadian layaknya seorang ibu, cantik, tidak percaya diri, 

tekad yang kuat dan patuh, dan kepribadian Asma’ yaitu berpendidikan, ingin ta-

hu yang tinggi, aktif, tidak terburu-buru dan patuh, sedangkan kepribadian Khaw-

la yaitu cantik, mudah percayaorang lain, suka berdandan, setia dan mudah move 

on, dimana perilaku mereka telah digambarkan dalam novel. 
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 األول لفصلا
 مقدمة

 

 خلفية البحث -أ 
األفراد شخصية خاصة بعاهم بعاا. حياكؿ  شخصية، كلكل فرد كل

 شاعرطيعوف أف يقرؤكا ماألفراد أف ديثّلوا أفكارىم خبصائصهم أك شخصياهتم كيست
اآلخرين، كما يتعمنوف يف األفراد خبصائصهم. فبهذا، يعرؼ كيفهم اآلخرين 
 خبصائصهم كديكن أياا فهم سلوؾ اآلخرين من خالؿ خصائصهم. هبذه

 يتعرفوف اآلخرين جعل على قادرة الشخص ديتلكها اليت اخلصائص فإف الطريقة،
، اليت سبثلها كتشكلها يف نفسها ىذه ىي شخصية .فهمها حد إىل حىت عليها،

كدانياؿ، أّف الشخصية  بالقوؿ كالفعل كالفكر كالعاطفة كغَت ذلك. قاؿ لورانس
 لورنس) كالسلوؾ كالصعوبات ادلشاعر الشخص اليت ربوؿ هبا من تناسق مسة

 (.3 ص ،7131 كدانياؿ،
 كما. حولو يف يتعامل لشخص معيارنا الشخصية أصبحت اليومية، احلياة يف

 م  التجم  يف بعاهم يرغبوف كاف أشخاص سلتلفة بشخصيتهم، يعرؼ يف العاـ،
 ديكنهم حيث رلموعات أياا كىناؾ دبفردىم، يكونوا أف رلموعاهتم، أك يفالوف

 بالتأكيد ىذا. عزلتهم يف التحكم على كقادرة األشخاص من العديد م  االجتماع
 كلكنهم الوحدة بنفسهم، ىعل اعتادكا الذين ألكلئك بالنسبة خاصة. سهال ليس
 كنقاط قدراهتم يف إظهار يسهلوف كال خجالسيكونوف  اجلمهور، على يعتادكا مل

 متعربين سيكونوف التجم ، يف يرغبوف الذين األشخاص من العكس على. قوهتم
 اليت اإلمكانات تطوير على قادرين يكونوا لن ذلك، بدكف أهنم لو كمشاركة،

 .لديهم
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لفة. أف شخصيات األطفاؿ سلتلفة بادلراىقُت كالبالغُت،  لؤلفراد شخصية سلت
 بينما دبنطقهم، الرجاؿ يعرؼ حبيث كاإلناث، كما زبتلف شخصيات الذكور

 على تركيزنا يكوف أف ديكن الذم بعملهم معركفوف دبشاعرىن. الرجاؿ النساء تعرؼ
 رأة ذكاتفادل .كاحد كقت يف كظائف بعدة القياـ على قادرة كاحدة، كادلرأة كظيفة

ادلعقدة اليت زبتلف م  األخرل. كىناؾ اختالؼ الشخصية لكل  الشخصيات
فرد، يعٍت يف طريقة التحدث كالتصرؼ، كحل ادلشاكل، كاالخطالط بُت اآلخرين، 

 بُت جوىرية اختالفات ربققت فقد الذين يؤثر هبم الشخصية. قالت كارتيٍت،
 أف أحد يزعم مل التاريخ، اؿكما شرحو طو . السنُت آالؼ منذ كالرجاؿ النساء
 (.344 ص ، 7113 كارتيٍت،) الرجاؿ كمثل النساء

 أثر البشرم قد البيولوجي الًتكيب يف الفرؽ. الوراثة بعلم الشخصية تأثر
 كبعاهم بعاا جينح إىل شخصية كالده، الطفل يعرؼ أف شخصية. النفسية على

 معاملة بكيفية يةالشخص تأثر يف غاوف ذلك،. الشخصية  مثل شخصية كالدتو
 منو كيفية على كبَت بشكل تؤثر اآلباء يغرسها اليت العادات. ألطفاذلم اآلباء

 الذم الناتج فإف اجليدة، العادات من العديد غرس يتم عندما. نفسيان  أطفاذلم
ا سيكوف األطفاؿ يقدمو كمل  كالتهذيب، أحسن يف التحدث، مثل ،أياا جيدن
 سيئة، عادات يعطوف اآلباء كاف إذا منها، سبالعك. كغَت ذلك بسهولة، يغاب
 ربديد يساىم يف اآلباء فإف ذلك كم . سيئة مثلو نتائجة األطفاؿ فسيظهر
. الشخصية على تؤثر اليت البيولوجية بالعوامل إنكاره ديكن لوال. أطفاذلم شخصية

العادات  فإف شخصية، تكوف أف إىل سبيل اليت اجلينات سوء من الرغم على
 .الشخصية سبا ربدد تاليوميا

الشخص  شخصية على تؤثر اليت كالبيئية الوراثية كالعوامل اجلنس، من ليس
على . الوعي كمستول الالكعي قوة أياا الشخصية تؤثر على أف ديكن. فقط
 الذين أكلئك عن اسلتلف سيكوف باإلرىاؽ، شخص يشعر عند ما ادلثاؿ، سبيل
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 أصدر أنو يدرؾ أف دكف كلكن الفرح،ادلقدمة مظهور ب يف ردبا. عقوذلم جددكا
 بعض كما شعره احلازنوف. يكوف. عينيو نظرة يف أك كجهو، يف التعب من ىالة
 بعض ىناؾ أف إنكار ديكن ال لكن. حزهنم أحيانا إخفاء على قادرين الناس

 لذا. عينيو يف ادلظهر يغَت ألف الالكعي إخفائو من يتمكنوا لن الذين األشخاص
 .سلفي شيء بالتأكيد سيظهر الشخص، ظركؼ كانت مهما

 الوعي مستول كىي لبشر عند فركيد،ل الوعي من مستويات ثالثة كانت
 على(. 46 ص ، 7131 كدانياؿ، لورانس يف فركيد) كالالكعي الواعي كشبو

 عندما مثل بوعي، شخص بو يقـو الذم السلوؾ كل يشمل الواعي ادلستول
 إىل يشَت الواعي، شبو ادلستول على. بو ـنقو  ما كندرؾ شيء بكتابة سعداء نكوف
 ادلقالة،مل نفكر عن تاريخ ىذه نقرأ أف قبل مثل. معو التعامل عند ندركو شيء

 تاريخ ميالدنا بعد نفكر اللحظة تلك يف كلكن. الواعية طبيعتنا من اجزء ميالدنا
 ءاألشيا كل يشمل الالكعي مستول على بينما. الوقت ىذا حىت ادلقاؿ ىذا قراءة
 .اللحظة تلك يف أك هنذم نناـ، عند ضللم حُت ما مثل ندركها، ال اليت

 ىياكل ثالثة على شخصيتو نظرية فركيد طور الوعي، مستويات ىذه من
 مبدأ يسمى فركيد مفهـو يف ادلعرؼ. العليا كاألنا األنا،ك  ،اذلو كىي شخصية،

 ادلنبعثة األساسية بااتالن من بالطاقة كمليئة الظاىرة، تنظيم ديكن ال حيث ادلتعة،
 احلالة ىذه يف(. الواق  مبدأ) كاقعي شيء عن أكثر األنا. ادلتعة مبدأ إلرضاء
 خيتار عندما ادلثاؿ، سبيل على. الثالثة الوعي مستويات من مزجيا األنا تصبح
 لسلوكو بو اإلشادة مت قد يكوف ردبا الوقت نفس يف نظيفة، بيئة بوعي شخص
 فقد فحسب، ذلك ليس. الوقت ذلك يف يعرفها يكن مل اليت النظافة حيب الذم
. النظيف العيش على الطفولة منذ اعتاد ألنو نظيفة بيئة الختيار الداف  لديو يكوف
، ص. 7132)كساالـ يف فوجاصلكا،  كادلثالية األخالؽ مبدأ إىل األمسى دييل بينما
311). 
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كيرأل يف  ية،ادلوجودة من ناح يرأل مباشرة يف الظواىر شخصية تصوير
 كالرائعة األسطورية األعماؿ من كثَت. األدبية من ناحية أخرل األعماؿ القصص

. احلارثي جلوخة القمر سيدات ركاية منها. شخصية األفراد تصف أف ديكن اليت
 ىناؾ. اجتماعية فيها تغَتات تشهد عماف دكلة يف تعيش شقيقات ثالث أخربت
 مشكلة كل يواجهوف .عاشوىا اليت احلياة يف كاالنعطافات التقلبات من الكثَت

 من الركاية سبكنت الكاتب، قدمها اليت ادلثَتة القصة من شخصياهتم. موجودة م 
 النفس لعلم دراستو موضوع الركاية اجعل الباحثة يهتم لذلك،. جائزة على احلصوؿ
 بالعنواف "شخصية حبثها م  فركيد سيغموند شخصية مفهـو يناقش الذم األديب

 ".فركيد السكولوجية سيغموند نظرية أساس على القمر سيدات ركاية يف رأةادل
 

 سؤال البحث -ب 
كيف شخصية ادلرأة يف ركاية سيدات القمر جلوخة احلارثي على أساس نظرية  .3

 السكولوجية سيغموند فركيد؟
 

 هدف البحث -ج 
 :معرفة إىل الدراسة ىذه هتدؼ

 نظرية أساس على رثياحلا جلوخا القمر سيدات ركاية يف ادلرأة شخصية .3
 .فركيد سيغموندالسكولوجية 
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 البحث أهمية -د 
يف ركاية سيدات القمر على أساس نظرية  شخصية ادلرأةىذا البحث دبوضوع "

" يشتمل على األمهية النظرية ك األمهية التطبيقية، السيكولوجية سيغموند فركيد
 فهما: 

 أمهية نظرية .3
 إثراءية النظرية، كىي أف حيصل األمه ديكن الدراسة ىذه نتائج من
األدبية للباحثة  السكولوجيةأم علم  العلـو رلاؿ يف كالنظريات ادلفاىيم
 سيغموند فركيدشخصية ، يدرس هبا كثَتة من نظرية ادلناسبة ىذه يف كالقراء.
  البحث. االذم يتعلق هبذ ادلفاىيم من كالعديد

 أمهية تطبيقية .7
 توفَتمهية التطبيقية، كىي األ الدراسة ىذه نتائج منأف حيصل  ديكن

يف ىذا البحث كجيعلها عن ادلسائل الذم يبحث  لقراءاك للباحثة  ادلعرفة
أك  ادلماثلة احلاالت من العديد مواجهة عند االجتماعية احلياة يفالتمثيل 
 السكولوجية علم دراسة يف، يعٍت السكولوجية علم رلاؿ يف خاصة، ادلتطابقة
 ة. األدبي
 

 حدود البحث -ه 
 على شخصية ادلرأة تركز حيث حث ىذا البحث شخصية ادلرأةسيب

ولة. أما من ناحية النظرية ، يعٍت ميا كأمساء كخالثالثة األخوات من شخصياتال
؛ اذلو، كاألنا، كاألنا سيغموند فركيد اليت تتكوف بنظرية الشخصية ستبحث بال

     العليا.
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 تحديد المصطلحات -و 
 شخصية .3

عن شخص آخر  شخصااليت سبيز  الشخصية ىي رلموعة السمات
 (.7131، ادلعاين)
 السكولوجية األدبية .7

السيكولوجية األدبية ىي الدراسة ادلستخدمة لقراءة كتفسَت األعماؿ 
األدبية، كمؤلف األعماؿ األديب كقرائو باستخداـ ادلفاىيم ادلختلفة كاألطر 

 (.3، ص. 7133، النظرية ادلوجودة يف علم النفس )كياسبي
 ركاية .6

لركاية ىي قصة طويلة كتبها ادلؤلف كتتكوف عن بعض العناصر ادلكوف؛ ا
 (.31، ص. 7135األصخاص كالشخصية كالزمن كالقدر، كغَته )فطرية، 

 

 الدراسات السابقة -ز 
، سبثيل شخصية ليسا يف 7132ميتا أرميس، تيتيك مصلحة، سرم مرييت،  .3

يف ولوجية للمرأة، " جلومبانج سانتاين خَت: دراسة السيكBunda Lisa ركاية "
كاجملتم   األسرة الدراسة حبثت فيها أسئلة البحث دلعرفة سبثيل ادلرأة يف ىذه

 كاألـ كالزكجة ادلرأة دكر تشمل كاليت على أساس النظرية السكولوجية للمرأة
 اذليكلية البحث، استخدـ النظرية ىذا يف .األسرة منظمة كادلربية كذلك

 إىل الدراسة ىذه نتائج تشَت .نوعي كصفي جبنهكدراسة السكولوجية للمرأة 
 كالتوصيف بادلوضوع، تامن "Bunda Lisaركاية " يف اذليكلي التحليل أف

ركاية  أما ربليل السكولوجية للمرأة يف .فيها الصراع ككذلك كالتوصيف،
"Bunda Lisaادلرأة يف ىذه الركاية، كسبثيل ادلرأة على " تركز الباحثات بدكر 

 النساء. كبناء كالتحرر اإلنساف حقوؽ احًتاـ
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 Ratu Yang، سبثيل قيمة ادلرأة يف اإلسالـ يف ركاية "7134بايو تيجا كوسوما،  .7

Bersujudالدراسة حبث فيها  يف ىذهالسميوطيقية ركالند بارثيس(،  " )ربليل
 Ratu yangأسئلة البحث دلعرفة سبثيل قيمة ادلرأة يف اإلسالـ يف ركاية "

Bersujudاإلشارية القيم بارثيس، كىي اس نظرية السيميائية ركالند" على أس 
ربليل  الدراسة ىذه تستخدـ .اإلسالـ يف للمرأة كاألسطورية كادلامنية
 نتائج البيانات. تشَت جلم  النوعية بدراسة األدب كالوثائق كأسلوب التفسَتية

 خداـاست خالؿ من يصور اإلسالـ يف ادلرأة قيمة سبثيل أف إىل الدراسة ىذه
 .عليها تنطبق اليت القواعد اتباع عند كالسلوؾ اهلل، بعبادة كااللتزاـ اخلمار ،

 ،7134خَتية الفجرية، كيدياسبيكي ؾ. موالكرماف، ألفياف كرمحن شاه،  .6
دراسة السيكولوجية  رحملمد سلاا" Alisya" شخصية ادلرأة الرئيسية يف ركاية

 القصة كبنية لوصف حقائق الدراسة كانت أسئلة البحث يف ىذه األدبية،
" Alisyaركاية " الشخصية الرئيسية يف تغيَت الشخصية الرئيسية األنثوية كعوامل

أما منهجية البحث، استخدـ الباحثوف ادلنهج الكيفي الوصفي،  .رحملمد سلاا
بإقًتاب التجرد على رلتم  البحث أال بالقراءة كالكتابة يف طريقة مج  البيانات 

 أف حقائق إىل الدراسة ىذه نتائج . تشَت" حملمد سلاارمAlisyaكىي ركاية "
أما ربليل عقدة كالشخصية كادلستول. " تتكوف من الAlisyaالقصة يف ركاية "

 غيَت شخصيتها.الشخصية أليشا، كجد فيها عوامل ت
، ربليل الشخصية مارين دراسة السيكولوجية سيغموند 7134ريرين ستياريٍت،  .1

 كانت أسئلة البحث يف ىذه" ألكككي مدسارم،  Entrokفركيد يف ركاية "
الدراسة دلعرفة شخصية مارين على أساس نظرية السكولوجية الشخصية 

ىذه الدراسة ىي دراسة كيفية كصفية اليت استخدمها الباحثة سيغموند فركيد. 
 نتائج " ألكككي مدسارم كمصادر البيانات األساسية. تشَتEntrokركاية "
لشخصية سيغموند أف شخصية مارين على أساس نظرية ا إىل الدراسة ىذه
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يوصف بو اذلو أنو مليء بالرغبة  .اذلو، كاألنا، كاألنا العليا فركيد كانت ثالثة؛
أما األنا العليا  يف السوؽ. رائعا فرضو عندما كافوصف األنا يتم بفيف نفسو، 
ا كمل يتحدثوف كيغتابوهن ا سعيدة لواهنعندما تساعد مارين جَت  توصف بو

 إىل ما فعل هبم.تلتفت 
، شخصية رياا يف ركاية 7132، درماكاف نور كركسياف كيتارك ماؾ جولياف .2

"Tuhan Maaf Engkau Kumaduجوؾ إراكاف: دراسة السيكولوجية األدبية،" أل 
 كالتوصيف كالشخصية كاإلعداد ادلؤامرة عرفةدل البحث ىذا من الغرض

 " ركاية رياا يف كشخصية النفسي، لبعدا لنقل الركاية مؤلفاستخداما فيها 
Tuhan Maaf Engkau Kumadu"  اجلوانب على بناءأجوؾ إراكاف بقلم 

 طريقة الدراسة ىذه عقلية رياا. تستخدـ على تؤثر اليت كالعوامل النفسية،
 ىذه نتائج تشَت. يف طريقة ربليل البيانات األديب النفس علم هنج م  نوعية

 البداية كىي مراحل، ثالث إىل ادلؤامرةتنقسم ( 3: يلي ما إىل الدراسة
لػرياا   النفسي البعد على االجتماعي الوض  يؤثر( 7 كالنهاية، ىكالوسط
أكثر يف ( شخص الرئيسي رياا متورطا جدا يف ادلوضوع ك 6 جاد، كعامل

 إيفاة ادلساعد )شخصييؤثر ترابط شخصية األخرل كيف احتياج كقت القراءة، ك 
 كسيد الفرغاين، كنبيلة الفرغاين، اهلل رضو كالشيخ إركاف، ندمكأف نيسا، راتو

( قياس السيكولوجية رياا كشخصية يتكسومريا سوترماف،ك  ،نشاهاألردي
احللم كالنذير، كالتحرين، ، أما توصيف رياا ائتمانا بالرئيسية يف تلك الركاية
 ادؽ،، ادلعنية، كالكادح، كالرشيق، كالذكي، كالصكاخلجل، كقوة اإلرادة

يظهر الصراع يف ىيكاؿ ( يتسلط بو اذلو شخصية رياا حىت 1كاألديب، 
العوامل  ( كالعوامل الذم يؤثر شخصية رياا كاف عامالف اثناف،2الشخصية، 

يف  صورت باخلرب كالعوامل اخلارجيةصورت بائتماف غلّي على احللم  الداخلية
 تو.أسر بيئة حياتو بأف حبو زلرـك كلو ضغط السيكولوجية من 
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يف ركاية  ، دراسة السيكولوجية سيغموند فركيد7135فيفيك أستيكا،  .3
"Setetes Embun Cinta Niyalaالدراسة ىذه هتدؼ، الشَتازم الرمحن بيب" حل 

على أساس النظرية  الرئيسية للشخصية الداخلي الصراع كصف إىل
 يبحب بقلم "Setetes Embun Cinta Niyalaركاية " يف السيكولوجية األدبية

 كصفية طريقة ىي البحث ىذا يف ادلستخدمة البحث طريقة. الشَتازم الرمحن
اليت   األحداث يعكس الداخلي الصراع أف إىل الدراسة ىذه نتائج تشَت. نوعية

 الذم سلوكو يف اذلوية جانب يظهر. العليا كاألنا اذلو كاألنا كانت ادلوازنة بُت
 اليت الرسالة دبحتويات الوفاء إىل االضطرار من بدالن  ديوت أف نفسو يفال
 جانب يتجلى. عقلو إرباؾ يف يتسبب كسللص متدين كطفل ضمَته ذبعل
 ادلدبرة بالزجيات يتعلق فيما كالده من الطلبات رفض على قدرتو عدـ يف األنا
 إىل احلاجة دكف منها يعاين اليت ادلشاكل من سلرج إجياد زلاكلة مث كاجهتو، اليت

 ثقل أصبح الذم فايق يلعبو الذم العليا األنا جانب يف بينما. بو التاحية
اذلو  جوانب تأثَت من نياال منها يعاين اليت الداخلية للنزاعات كزللل موازف
 كاألنا.

، صراع الداخلي للشخصية الرئيسية يف ركاية 7135إماس جويدة،  .4
"Genduk ،هتدؼ " لسوندارم مرزكقي : دراسة ربليل النفس سيغمويد فركيد

 اليت كتبها" Genduk" الدراسة إىل كصف صورة العناصر اجلوىرية يف ركايةىذه 
صفية نوعية. تشَت بطريقة ك طريقة البحث سوندارم مرزكقي. استخدـ الباحثة 
 جهاد ىو" Genduk" ( موضوع ركاية3نتائج ىذه الدراسة إىل ما يلي. )

 ىااـ، كإعدادتدفق إىل األمالذم  ؤامرةكاستخدـ دبالطفل للعثور على كالده، 
أك  النساء نوريُت يف التسعينات، كالشخصية الرئيسية ىيرينجينسارم  يف قرية

"Genduk "  الشجاعة كادلثابرة كالصرب. كجهة النظر ادلستخدمة ىي أكؿ
شخص "أنا". التفويض الذم ديكن استخالصو من القصة ىو أننا جيب أف 
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الداخلي الذم  ( ديكن رؤية الصراع7نكوف متحمسُت لفعل كل شيء. )
حيدث يف جندكؾ من فاولو ذباه كالده الذم مل يعرفو منذ أف كاف طفالن عن 

  .كجوده
 

 قائمة جدوال الدراسة السابقة
 نظرية موضع سنة الباحثة رقم
ميتا أرميس، تيتيك  .3

 مصلحة، سرم مرييت
" جلومبانج Bunda Lisaركاية " 7132

 سانتاين خَت
 نظرية السكولوجية للمرأة

نظرية السميوطيقية ركالند  " Ratu yang Bersujudركاية" 7134 بايو تيجا كوسوما .7
 بارثيس 

خَتية الفجرية،  .6
  كيدياسبيكي ؾ. موالكر
 ماف، ألفياف كرمحن شاه

 نظرية السكولوجية األدبية " Alisyaركاية " 7134

" ألكّكي مدا Entrokركاية " 7134 ريرين ستياريٍت . 1
 سرم

سكولوجية نظرية ال
 سيغموند فركيد

 كيتارك ماؾ جولياف .2
 درماكاف نور كركسياف

 Tuhan Maaf "ركاية  7132

Engkau Kumaduجوؾ " أل
  إراكاف

نظرية السكولوجية 
 سيغموند فركيد

 Setetes Embun ركاية " 7135 فيفيك أستيكا .3

Cinta Niyala بيب" حل 
 الشَتازم الرمحن

نظرية السكولوجية 
 ركيدسيغموند ف

" لسوندارم Genduk ركاية " 7135 إماس جويدة .4
 مرزكقي

نظرية السكولوجية 
 سيغموند فركيد
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 دلا كاالختالؼ التشابو بعض كجدت ،السابقات الدراسات ىذه بعض من
االختالؼ ىذه الدراسة بأهنا تستخدـ ركاية سيدات  (3: )كىي الحقنا، الباحثة سيدرسو

 اليت ادلعادلة ىذه الدراسة من ناحية النظرية( 7دراسة، )مر جلوخة احلارثي كموض  الالق
 فركيد. الباحثة بالنظرية السيكولوجية األدبية سيغموند تستخدمها

 

 منهجية البحث -ح 
 نوعية منهج البحث .3

 مشاكل على يركز الذم البحث كىو نوعي، حبث ىو البحث ىذا
 كادلفصلة كادلعقدة الكلية الواق  ظركؼ على القائمة االجتماعية احلياة

 أف الباحثة على جيب حيث كصفي، البحث ىذا. االستقراء هنج باستخداـ
 كاحلقائق البيانات كتابة يتم. اسردي ااجتماعي اموقف أك احدث أك شيئا يصف

 ،7135 كيوىاف، أليب) أرقاـ شكل يف كليس صور، أك كلمات شكل يف
 ثبحال طريقة احلالة ىذه يف الباحثة تاستخدم لذلك(. 33-6 ص
بقلم القمر  سيدات ركاية اربليله الباحثة فيها دداليت رب نوعيةال وصفيةال

 بيانات لكل ادلناقشة نقاط سرد خالؿ من الدراسة دلوضوعجوخة احلارثي 
 .عليها احلصوؿ تاليت سب

   مصادر البيانات .7
 مصدر البيانات األساسية-أ 

 منو البيانات إنشاء يتم الذم ادلصدر أكؿ ىيساسية األ البيانات
 ركايةاستخدـ الباحثة  الدراسة، ىذه يف(. 367 ص ،7112 برىاف،)

 ىذه ربكي. ةاألساسي البيانات صدركم  احلارثي جلوخة القمر اتسيد
 تغَتات تشهد عماف دكلة يف تعيش شقيقات ثالث قصة الركاية
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 هبن دير اليت احلياة كتغيَتات التقلبات من كثَت  عديد انتك. اجتماعية
  .شخصياهتمب كلةمش كل يواجهنك 

 مصدر البيانات الثانوية-ب 
 احلصوؿ مت اليت بياناتال ىي الثانوية البيانات كمصادر البيانات

 برىاف،) األساسي البيانات مصدر بعد الثاين البيانات مصدر من عليها
 بيانات مصادر على احلصوؿ مت الدراسة، ىذه يف(. 367 ص ،7112
 باكت مثل ،هبذه الدراسة دلتعلقةا العلمية كادلقاالت الكتب من ثانوية
 النفس علم فركيد، سيغموند شخصيةال مفهـو األنثوية، الشخصية نظرية

 مقاالت النوعي، البحث ادلنهجية األنثوم، النفس علم الشخصي،
 شخصية نظرية تناقشاليت  كمقاالت ادلرأة، كشخصية سبثيل عن صحفية
 .فركيد سيغموند

 طريقة مج  البيانات .6
 ادلعلومات على للحصوؿتستخدـ  اليت عمليةال ىي اتالبيان مج 

 ىذه يف. (331، ص. 7117)جولو،  البحث أىداؼ لتحقيق الالزمة
. ادلالحظات كتدكين القراءةب البيانات مج استخدـ الباحثة طريقة  الدراسة،

 البيانات مصدر ألف أحدا من طريقة مج  البيانات القراءة تستخدـ 
 مج  عند لذا. ات القمر لدكخة احلارثيت ركاية سيدكان األساسي
 تدكينأما . الركاية من جزء كل قراءة إىل الباحثة حيتاج البيانات،

. الركاية قراءة من البحث بيانات على احلصوؿ أجل من ادلالحظات
 :البيانات مج  عملية يف الباحثة ازبذىا اليت البيانات مج  خطواتف
 كتكراران  مراران  احلارثي جلوخة مرالق سيدات ركاية بقراءةالباحثة  قامت-أ 

 الدراسة، ىذه يف األساسي البيانات مصدر أصبحت اليت
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 شخصية مفهـو على بناء ادلرأة شخصية سبثل مجلة كل الباحثة يالحظ-ب 
 فركيد، سيغموند

 فركيد سيغموند دلفهـو كفقنا اعتبارىا يتم مجلة كل الباحثة يسجل-ج 
 .ادلعنية الدراسة يف للشخصية

 يل البياناتطريقة ربل .1
أف حصوؿ طريقة  بعد الباحثة بو ـاقت ادلرحل الذم ىو البيانات ربليل

 لتحليل عمليات ثالث ىناؾ كىوبرماف، مايلزعلى منت . البيانات مج 
 البيانات كتقدًن البيانات اختزاؿ عملية فيها؛ تشمل دراسة يف البيانات

، ص. 3667)ميلس كىوبرماف،  التحققأك  االستنتاجات كاستخالص
 :الباحثة هبا ستفتعل اليت البيانات ربليل مراحلىذه ىي . (33

 اتسيد ركايةمن  مجل شكل يف موعةاجمل البيانات بإعداد الباحثة قـوت-أ 
 ربليلها، سيتم اليت األنثوية شخصية تصف اليت جلوخة احلرثي القمر

 القمر سيدات ركاية من موعةاجمل البيانات مجي تعاين ك  الباحثة قرأت-ب 
 ،خة احلرثيجلو 

 شخصية مفهـو باستخداـ مجعها مت اليت البيانات بتحليل الباحثة تقـو-ج 
 فركيد، سيغموند

 .ادلنفذة البيانات ربليل بعملية ادلتعلقة األمور مجي  إىل تسجل الباحثة-د 
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  الثاني الفصل
 طار النظرياإل

 

 علم السيكولوجية األدبية - أ
 مفهـو علم السيكولوجية األدبية -3

ولوجية أك علم النفس ىو العلم الذم يبحث عن سلوؾ علم السيك
، ص. (. يف معجم اللغة األندكنيسيا 7115اإلنساف )سينجكيو كيوليا، 

الكبَتة، أف علم النفس ىو العلم الذم يتعلق بعملية العقلي ادلستقر أك غَته 
نقال عن علم النفس األديب: النظرية كالتطبيق، تذكر كياسبي  كعملية ادلؤثر بو.

أف علم النفس ىو علم البحث كتعلم السلوؾ أك األنشطة اليت يُنظر إليها 
يقاؿ  (.4، ص. 7133، كياسبيعلى أهنا مظاىر للحياة النفسية البشرية )

سوماديناتا يف كتاب دكالم، أف السيكولوجية أك علم النفس ىو العلم 
(.  7-3، ص. 7131الذم يبحث أحواؿ كأنشطات اإلنساف )دكالم، 

ض األفهاـ ادلذكورة، أف علم النفس أك السيكولوجية ىو العلم الذم كما بع
 يبحث عن شخص كحالة نفسيتو على أساس أنشطتو اليومية.

أما األدب تتكوف من فهُت، األدب كالعلم كالعمل. علم األدب ىو 
العلم الذم يبحث عن األدب، كالعمل األديب ىو الرائ  الذم مكّوف باللغة 

(. كبالتايل يعرؼ أف 31، ص. 7133ارين يف كياسبي، اخليايل )كيليك كك 
السيكولوجية األدبية ىي الدراسة ادلستخدمة لقراءة كتفسَت األعماؿ األدبية، 
كمؤلف األعماؿ األديب كقرائو باستخداـ ادلفاىيم ادلختلفة كاألطر النظرية 

 (.3، ص. 7133، ادلوجودة يف علم النفس )كياسبي
 كولوجية كعلم األدبالسي النفس أك عالقة علم -7
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 إذا علم النفس أك السيكولوجية كاإلطار النظرم، فاألدب كموضعو.
األعماؿ  حبثيف علم األدب، كاف ادلؤلف كالقارء كالناقد األعماؿ األديب. 

تعريف عن ادلؤلف السيكولوجية لدرس نظرية ك  األديب دلعرفة بعض ادلفهومات
رأل راتنا )ليندا كآخركف، مثل  شخصية كحالة نفسو.على جوانب كالقارء 
كولوجي الذم أف األعماؿ األديب ىي األعراض السي (6، ص. 7131

فسية؛ بتعبَت الشخصية يف الركاية أك ادلسرحية كاختيار يظهر فيو اجلوانب الن
نفس كعلم األدب. ىذه ىي العالقة بُت علم ال الكلمات يف القصيدة.

السيكولوجية أك علم النفس  لذلك، ىذه الدراسة ستقاـ هبا الباحثة نظرية
 عن الشخصية لسيغموند فركيد.

 

 شخصية المرأة - ب
 مفهـو الشخصية -3

 (Personalityيسمى كوصلورك الشخصية لغة )اإلصلليزية( بربسونالييت )
(. يذكر يف 33، ص. 7135( يف اليونانية )فطرية، Personareأك برسونار )

صفة اخلاصة ) سيمات معجم مصطلحات السيكولوجية، أف الشخصية ىي
التعديل كالتصرؼ( للشخص كعالقتو اآلخرين يف بيئتو )فؤاد  أم طريقة

من مفهـو اآلخر، قاؿ دككتور ركب  .(13ص. ، 3653حسن، كآخركف، 
( 36، ص. 7133؛ "تعود طريقة تصرفك إىل شخصيتك" )يونج، يونج
 شخصية من خالؿ سلوؾاليشَت االقتباس إىل أنو ديكن التعرؼ على أم 
كلما لدم شخص نفسو كفقا ، عرفت بأف الشخصية؛  لذلك .صالشخ

كم  ذلك، مل جيد بُت  بعصهم بعاا. لعادتو اليومية كمل تكن متساكية
 يتهم.شخصُت أك أكثر منهما متساكية يف شخص
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الشخصية ىي حالة نفسية تتعلق هبا اجلينات أم إذا كجد منهم 
الكتاب "الشخصية:   كما يف  متساكية بوالديهم فإنو موركثة من كالديهم.

  كيف تطلق قواؾ اخلفية" لدككتور ركب يونج: 
. احلالية شخصيتنا يف منتلكها اليت السمات ببعض أمهاتنا ... كلدتنا

 أم - موركثة تكوف ردبا االلشخصية صفاتنا نصف من مايقرب إف العلماء يقوؿ
 أمراض مثل - احلاالت بعض أف ككما الطريقة؛ بنفس.اجلينات طريق عن منقولة
 تكوف ردبا الشخصية فإف جزئيا، موركثة تكوف - الدـ ضغط كارتفاع القلب
 يف مفرطا إنسانا كنت أك أمتحفظا اجتماعيا إنسانا كنت سواء. أياا كذلك
 اليت التوكل احلمض سالسل يف تنتقل الصفات ىذه فإف اإلمهاؿ شديد أك النظيم
  .(32، ص. 7133كالديك )يونج،  من إليك تنتقل
 من الرغم على باجلينات أياا الشخصية تتأثر االقتباس ىذا من
 الشخصية نقاط إحدل فإف كبالتأكيد البعض، بعاها عن بالطب  اختالفها

 .نسلها م  تشابو أكجو ذلا
.  حسب اجلنس أياا، يتم ربديدىا إىل جانب ربديد مورثة الشخصية

 فإف النساء،ك  الرجاؿ قورف إذا كاف اختالؼ الشخصية بُت الرجل كادلرأة.
 أكاصر تقوية أياان  ىي ادلرأة طبيعة إف. الرجاؿ من أعلى النساء لدل احلدس

ا استناد .(76، ص. 7111)النعيمي،  الرجل من أكثر كتطويرىا العالقات
 .إىل البيانات اليت توضح كجود اختالفات بُت شخصيات ادلرأة كالرجل

 مفهـو ادلرأة -7
لمة "ادلركعة" أم كماؿ الرجولّية أهنا من كتعريف ادلرأة لبعض ادلعجم 

نعرؼ أف  (.7131 ادلعاين،ك تزكيج )على بناء دار أ طعاـاإل " أمرءالػمأك "
 النساء أف ادلعركؼ من ة القصَتة.باؿ الصوتيذلا احلالرأة كاألـ ألكالدىن ك 

ا كبَتة اختالفات لديهن  كالرجاؿ النساء بُت الوالدة منذ. الرجاؿ م  جدن
 خبصائصها ادلرأة تتمت  حيث ،أياا تطورىا يف. خاصة خصائص بالتأكيد
. بكثَت ذلك من كأكثر للمشكلة كيستجيب كيفكر يتحدث كيف. اخلاصة
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 اأيا كاالستجابة التفكَت يف. التحدث عند ناعم صوت لديو عاـ بشكل
 .ادلنطق يستخدموف الذين الرجاؿ عن زبتلف كاليت مشاعره، يطرح دلشكلة

 يف كمتغَت تربطها فهي لذا ،أياا الباحثة هتتم ، ادلرأة ىذه شخصية من
  .تدرسها ركاية يف األنثى شخصية على الباحثة تركز حيث البحث، ىذا

   

 نظرية السيكولوجية األدبية سيغموند فرويد - ج
 سيغموند فركيد -3

 يف كلد. فركيد سيغموند ي العامل ىيف الطبيب النفسيأبرز  من
 تسمية مت. 3523 مايو 3 يفلتشيك، ن مجهورية ام جزء مورافيا، فرايربغ،
 كشقيقُت أشقاء سبعة لديو. ناثانسوف أمايل ككالدتو فركيد جاكوب كالده
 يتزكج أف قبل كالده كزكجيت كالده قلب كانوا الذين كفيليب، إديانويل أبوين،
 لؤلـ ادلفال االبن كاف السبعة، أشقائو بُت من. ناثانسوف أمايل كالدتو،
 ثالث عمره كاف عندما. حياتو طواؿ فركيد ثقة على كبَت بشكل أثر الذم

 اليبزيغ، إىل ككالدتو كالده م  انتقل مث. فرايربج فركيد عائلتا غادرت سنوات،
 عاـ يف. اعام 51 من يقرب دلا النمسا، عاصمة فيينا، إىل التايل العاـ كيف

 3554 بُت ادلولودين األطفاؿ م  كبارؾ ، بَتنايس مارثا من تزكج ،3553
 نازم، ىجـو بسبب لندف إىل فركيد انتقل ،3665 عاـ يف ، مث. 3562 ك

 .ص ،7113 كف،مسيؤ ) 3666  سبتمرب 76 يف ادلدينة ىذه يف كتويف
16-21.) 

 يف كطبيب عملو. الطبية العلـو ضلو بفاولو النفس بعلم اىتمامو بدأ
 ،3552 عاـ يف. العصبية كاألمراض النفسي الطب مثل سلتلفة رلاالت
 األعصاب طبيب م  درس. باريس يف دراستو دلواصلة سبويل على لحص

 لعالج ادلغناطيسي التنوًن تقنيات شاركو، مارتن جاف الشهَت، الفرنسي
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 نشر حىت احلياة، يف ادلختلفة كادلنعطفات التقلبات من عاىن لقد. اذلستَتيا
 مخس بعد. النفسي التحليل يف لنظريتو كأساس" األحالـ تفسَت" أخَتا

 اذلامة األعماؿ من العديد ككتب ثقة أكثر أصبح الكتاب، نشر من سنوات
 البيئة يف بركزا أكثر كجعلتو النفسي للتحليل األساسية ادلفاىيم عززت اليت

 .(15-11 .ص ،7113 كف،مسيؤ . )كالطبية العلمية
 نظرية الشخصية سيغموند فركيد -7

لشعور كما حبث فركيد عن الشخصية، بدأ فكرتو عنها دبفهـو ا
الوعي. بُت )فركيد( أف الشعور الوعي اإلنساف تتكوف من ثالث 

، ص. 7135ادلستويات؛ الشعور، كما قبل الشعور، كالالشعور )ألويسوؿ، 
، دبعٌت أنو يف طبيعتو الشعور. يتم شعور شخص يف حاؿ(. إذا كاف 32

من ادلالحظات اليت أدىل هبا شخص من  شعورادلستول ال ااحلصوؿ على ىذ
، دبعٌت أنو يف حالة احلاؿ ما قبل الشعور ارج كالداخل. بينما شخص يفاخل

 الشعوربُت حالة الشعور كغَت  يربط الذم جسرفلوعي. ابُت كاٍع كفقداف 
فهي حالة غَت الشعور أك الالشعور . أما طبيعة ىي حالة ما قبل الشعور

 طبيعةعليو. كفقنا لسوناريو، فإف مفهـو  ماغوطمتأثر بشيء  اليت شخصال
إىل نظرية فركيد ىو نظاـ ديناميكي توجد فيو العديد من  غَت الشعور

-53، ص. 7111األفكار كالتأثَتات اليت يتم قمعها أك دفعها )سوناريو، 
57.) 

، يقـو فركيد بعد ذلك بتطوير نظريتو الواعي ادلذكور من مفهـو
لبنية ثالثة مناذج  كانت. كفقا لو،للفردكإكماذلا دبفهـو بنية شخصية 

 وظائفالصائص ك اخللديهم  ، الذيناذلو، األنا، كاألنا العليا؛ الشخصية
عمل. كم  ذلك، تتفاعل ىذه الليات كمبادئ اآلك  ةديناميكيالكونات ك كادل

األنظمة الرئيسية الثالثة م  بعاها البعض حبيث ليس من السهل التفريق 
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، فُت كآخركفكال) يعمل كاحد فقط من األنظمة الثالثة ملبُت آثارىا ك 
3666 ،31-36.) 

 (Idاذلو ).أ 
يف نظاـ شخصية اإلنساف كانت ىيئة بيولوجية. ذكره سوناريو 

كالذم   "(Das Es)يقاؿ يف اللغة االدلانية "  ىذا النظاـ باسم "اذلو"
 يقلل(. 51، ص. 7111)سوناريو،  كاف موجودنا منذ كالدة البشر

احملفزات أك اإلدياءات، ك  مثل الغرائز،، من عديد اجلوانب النفسية اذلو
يف زللة غَت الشعور، يعمل اذلو طواؿ احلياة بدكف  كزلركات األقراص.

كعي كيعترب أف اإلرضاء ىو احلاؿ بالطاقة الواطئة، كاألسباب يف 
على (. 33، ص. 7135إرتفاعها ىو احلزف أك األمل )ألويسوؿ، 

ج. كما سبيل ادلثاؿ، يكوف الشخص يف حالة من اذلدكء دكف أم إزعا 
أنو يتوق  ظركفا متشاهبة دائما. مث جاءت مشكلة تسببت يف توتر 

إجياد حل  الذم ديلكو شخص ما والشخص. كهبذه الطريقة حياكؿ اذل
 .، حىت يعود ىادئنا كما كاف من قبلللمشكالت اليت يواجهها

 سبيل اليت الطاقة من رلموعة عن اذلو عبارة ذلك، إىل باإلضافة
 . اذلو(732 ص ، 7137 توفيق،) البدائية الغرائز إرضاء إىل

 النظامُت تشغيل على القدرة كل كإعداد النفسية الطاقة كمخزف
 شخص موقف بداية كانت عمليتها يف اآلخرين؛ األنا كاألنا العليا.

 التوتر تقليل مبدأ على تعتمد لكنو. الدكلة تلك إىل بالعودة يطالب
 ركر يف ذبهيز الواجبات لوالس مبدأ على الشخص أطلقو الذم( األمل)
حياكؿ اذلو يف مقابلة السركر (. 31 ص. ،3666 كآخركف، كالفن)

كترؾ التوتر )األمل(. أما مقابلة السركر ادلذكور يتكوف من احلركتُت؛ 
 على(. 34، ص. 7135ألويسوؿ، )احلركة ادلنعكسة كالعملية األكلية 
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اج الدموع كإخر  كالنعاس، بالتعب يشعر شخص ىناؾ ادلثاؿ، سبيل
ىو أحد من  ىذا. يبكي لبعاهم بعاا كاف لو منعكسا كما

 بشيء ضللم عندما مثل األكلية، العملية على أمثلة بينما. ادلنعكسي
الفعل  رد تصبح اليت اإلجراءات لكن. الوقت ذلك يف فيو نفكر

 يتعلق فيما سبييزىا دكف اذلو خالؿ من إال زبيلها ديكن ال "اذلو"، أنو
 فلو السركر بدكف .األخالؽ معرفة إىل بدكف ستنتج ليتا بالعواقب
 .األنا تظهر سوؼ معرؼ من لذلك. الاغط

 (Egoاألنا ).ب 
"( ىو اجلانب االجتماعي Das Esاألنا )يقاؿ يف اللغة االدلانية "

فيو جسديا أك  التفكَت ديكن كعي عنصر على للشخصية. حيتوم
 كأف احلقائق م  يتكيف أف( الواق  مبدأ) احلقيقة للمبدأ عقليا. ديكن

على مبدأ  كيسيطر يثبط حبيث اذلو من الغريزية النباات يرشح
. يظهر األنا يسبب بو احتياج (51، ص. 7111)سوناريو، السركر 

 ادلوجودة )كالفن احلقائق على األشخاص طالب إىل معامالت قائمة
 للحصوؿ عملية ىذه زلاكلة . تتم بو(32 ص. ،3666 كآخركف،

 دبعٌت. اجلديد الاغط دبن  خالؿ اذلو من يتطلبها اليت الفرح على
 ادلناسب الوقت حىت ادلرغوب السركر االحتفاظ على قادرة األنا آخر،

 كىي ثانوية؛ بعملية ادلقصود ادلبدأ تنفيذ يتم. ىذا الفرح لتحقيق
 على بناء بادلخطط ـويق ؛كفحص الواق  للحقائق، زبطيط ادلناسب

 (.34، ص. 7135يسوؿ، ألو )ادلوجودة  احلقائق
حيتوم األنا على الواجبتُت الرئيسيتُت قائمة يف رلاؿ الواعي  

، ادلختار يف إثارة رلابة كفطرة متوفرة كما يف أكالكمنفذ الشخصية. 
، أف األنا زلدد على زمانية ككيفية كجود ثانياالتجهيزات األكلية. 
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 فإف بالتايلاالحتياجات مرسل إىل كجود اإلمكانية كأقل اجملازفة. ك 
 تلبية م  كإشباعها اذلو من الطاقة على احلصوؿ على قادرة األنا

العليا  األنا كماؿ ربقيق أجل من كالتنموية األخالقية االحتياجات
 (35، ص. 7135ألويسوؿ، )

 (Super-Egoاألنا العليا ).ج 
كاف جانب االجتماعي كاألخالقي للشخصة إمكانا لظهور 

ظاـ ادلطبق للمجتم  الذم يدعى سلوؾ جيد كصحيح كما يف الن
 األنا(. يفكر ألويسوؿ أف 312 ، ص.7111سوناريو، باألنا العليا )

مبدأ اخليايل  تطبق اليت للشخصيةكالتهذيبية  األخالقية قوة ىي العليا
كتكوف عدّكا من مبدأ السركر للهو كمبدأ احلقيقة لؤلنا. لكنهم 

َته )اذلو كاألنا(. اليشتمل ادلعادالت كاالختالفات بُت األنا العليا كغ
ر أك الواعي األنا العليا على طاقة الذم عائد إىل ثالث جهات الشعو 

مل يكن عالقة بينو كخارجو، كما لدم اذلو كما لدم األنا. لكنو 
 (.35، ص. 7135ألويسوؿ، )

اخليالية  ادلبادئ تطبيق فرعيُت يف نظامُت على العليا األنا حيتوم
 مثل إنو كادلددؽ، األنا العليا. ادلثايل األناالذمة ك  عليهما كيطلق
 فسيتم القواعد، الطفل ينتهك عندما. األخالقية قيمة أك قاعدة
 ذلك، من بدالن . الذمة كاف اختربه من النتيجة. يفعلو ما على معاقبتو
 على ادلكافأة أك الثناء على سيحصل بو، القياـ لو قيل ما يفعل عندما

 القلب )الذمة( صوت فإف كىكذا،. ادلثايل األنا يسمى ىذا. فعلو ما
 يفعلو ما ادلثايل األنا يكافئ حُت يف يُطاع، ال ما يعاقب الذم ىو

 العليا لؤلنا (.34 .ص ،3666 كآخركف، كالفن) جيد بشكل
 على ربفيز كتأثَت احلصن( 3) كىي الرئيسية، الوظائف من العديد
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 النباات مثل ؛للمجتم  مدانة تعترب اليت الدكاف  كخاصة اذلو،
 إىل الواقعية أىداؼ لتغيَت لؤلنا كالداف  (7) كاجلنسية، العدكانية
 (.34 ص ،7113 وف،مسي) الكماؿ كربقيق( 6)األخالقية،  أىداؼ

كما حبثت ثالث أنظمة الشخصية من قبل، ىذا ىو جدكؿ 
 (.36، ص. 7135ألويسوؿ، )اختالؼ بُت اذلو كاألنا، كاألنا العليا 

 
 واألنا العليا الهو واألنااختالف بين  لاجدو قائمة 

 األنا العليا األنا الهو
 األنظمة أصل األصلي، النظاـ

 غرائز على حيتوم. األخرل
 ليكونوا نفسية طاقة كمقدمي
 أنظمة تشغيل على قادرين
 العامل معرفة فقط. أخرل

 للعامل عالقة ال الداخلي،
 بواق  معرفة لديو ليس اخلارجي،
 .األشياء

 م  للتعامل اذلوية نم كضعت
 على احلصوؿ. اخلارجي العامل
 معرفة امتالؾ. اذلوية من الطاقة
 كالواق  الداخلي العامل عن جيدة

 .ادلوضوعي

 دبثابة لتكوف األنا من تطورت
 ىو. للشخصية أخالقية أيدم
 قيم استيعاب أشكاؿ من شكل

 قسمُت؛ إىل رلمعة. الوالدين
 السلوؾ يعاقب الذم) الامَت
 اليت) ادلثالية كاألنا ،(اخلاطئ
 مثل(. احلقيقي السلوؾ تكافئ
 عالقة ال العليا األنا ادلعرؼ،
 معرفة لديو ليس اخلارجي، للعامل
 .ادلوضوعي بالواق 

( ادلتعة مبدأ) ادلتعة مبدأ اتب 
. أكلية عملية شكل يف كالعمل
 على التعرؼ ىو الوحيد الغرض
 ادلتعة على للحصوؿ كاألمل ادلتعة

 .ألملا كذبنب

( الواق  مبدأ) الواق  مبدأ اتب 
 عمليات شكل يف كالعمل
 بُت التمييز ىو كاذلدؼ. ثانوية
 من يتمكن حىت كالواق  اخلياؿ
. احلي الكائن احتياجات تلبية

 كالنفس الامَت مبدأ اتباع
 بُت التمييز ىو اذلدؼ. ادلثالية

 بأف كادلطالبة كاخلطأ الصواب
 التهديدات الذات تطي 

 إىل احلاجة كترضي األخالقية،
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 تنسيق على قادرا يكوف أف جيب
 األنا العلياك  اذلوية احتياجات

 العاـ اذلدؼ. اخلارجي كالعامل
 ياةكاحل احلياة على احلفاظ ىو

 (.التكاثر) الطيبة

 .الكماؿ

 حىت الغريزم الرضاء تأجيل فورم غريزم إشباع عن تبحث
 دكف الرضا ىذا ربقيق ديكن

 األعلى نااأل م  صراع مواجهة
 .اخلارجي كالعامل

 الغريزم الرضا تثبيط

 معقوؿ غَت معقوؿ معقوؿ غَت
 الوعي رلاالت يف تعمل الوعي فاقد منطقة يف تعمل

 كالالكاعي كالالكعي
 الوعي رلاالت يف تعمل

 كالالكاعي كالالكعي
 
 ما أياا لديو بالطب  النظاـ فإف نظاـ، لديها الشخصية كانت إذا
 ىياكل أحد سيقود فركيد، شخصية ديناميكيات يف. كياتالدينامي يسمى

 سياعف أحدمها، تقول إذا. األخرل الشخصية اذلياكل الشخصية
تتكوف ىذه  .للجمي  تعطى جديدة طاقة ىناؾ كانت إذا إال. اآلخراف

 (:75-71 ، ص.7131، مينديركبعلى قسمتُت ) الديناميكيات
 غريزة.أ 

 نتيجة متوترة حلالة فطرم ينفس سبثيلكفقا لفركيد أف غريزة ىي 
 يشعر اجلسم كاف إذاعلى سبيل ادلثاؿ  .جسدية حاجة ظهور

 احتياجات لتلبية للشرب حافزنا ستوفر اجلسم غرائز فإف بالعطش،
 .اجلسم
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 قلق.ب 
 أك خطر يف يكوف عندما للشخص كاقعي فعل رد ىو القلق

 كسلتلف كنفسية بدنية ضغوط شكل يف ىو ادلقصود التهديد. مهدد
 عندما للشخص كاقعي فعل رد ىو القلق. القلق تسبب أف ديكن يتال

 بدنية ضغوط شكل يف ىو ادلقصود التهديد. مهدد أك خطر يف يكوف
 كجود فإف ذلك، خبالؼ. القلق تسبب أف ديكن اليت كسلتلف كنفسية
 يشعر الذم القلق أشكاؿ من شكل أياا ىو كالقلق كالتعاسة اخلوؼ

 .ما شخص بو
 يف تتحكم أك ستقود كاحدة شخصية بنية أف اقسابأكضح  كما

 كإضافة تقوية أك إضعاؼ ىناؾ سيكوف لذا. األخرل الشخصية ىياكل
 جيعل أف ديكن الطاقة كتقوية إضعاؼ إف. عناصره من عنصر كل يف الطاقة

 بآلية يسمى ما ىذا. سبتلكها اليت الطاقة على ربافظ الشخصية مكونات
 قم ،ال؛ فركيد شخصية دلفهـو كفقنا الدفاع تآليا بعضمن . كالنزاع الدفاع

 ًتاج ،كال تشكيل،ال فعل ردك  عقالنية،كال تحويل،كال سقاط،كاإل تسامي،كال
  ، ص. (.7131، مينديركب) المباالةكال ياؿ،كاخل عدكاف،كال

 

 لجوخة الحارثي رواية سيدات القمر -د
 ركاية مفهـو ال -3

الذم كل" دبعٌت جرياف ادلاء، أصل الكلمة الركاية ىو "ر كفقا دلرتاض أف 
كانت قصص احلياة يف الركاية. أما ذكر ـ. هبذه العبارة،   .فيو معيشة متنوعة

تتكوف عن عبد الغٍت ادلصرم كآخركف، أف الركاية ىي قصة طويلة كتبها ادلؤلف 
)فطرية،  بعض العناصر ادلكوف؛ األصخاص كالشخصية كالزمن كالقدر، كغَته

ريف كتعبَت الركاية ادلذكورة، أف الركاية ىي كما تع .(31، ص. 7135
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الذم  خياليةحكاية أك قصة عن حياة األشخاص بناء على قصة حقيقية أك 
     بعص العناصر. تتكوف من 

 سيدات القمرركاية  -7
 االستعمار بعد ماحياة ادلرأة يف زماف جوخة احلارثي فيها  حكت

ة الشخصية تناسب عن حالة ، كراقبت نشأالُعمانية القرل إحدل يف الربيطاين
 يةاالستعمار ، كركز على حالة كصفة احلياة الثقافة كالتارخيية كاإلقتصادية ذلم

؛ ميا كأمساء كخولة، أخوات(. ربكى يف ىذه الركاية ثالث 7136)الشمرم، 
؛ ليت تزكجت عبد اهلل بعد كسر قلبو، اماياالاليت كاجهن لكل زلنات أحيائهّن. ك 

اليت تنتظر عودة عشيقها  ،؛ كخولةبسبب الشعور بادلسؤكليةيت تزكجت ، الأمساء
 "Man Booker International Prize" هبذه القصة كانت فائزة يف .من كندا

دلؤلفتها، جوخة احلارثي. هبذا السبب تستغدمها الباحثة كموض  البحث هبذه 
      الدراسة. 
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  الثالث الفصل
  هاتحليلعرض البيانات و 

 

 عرض البيانات - أ
سة، يبحث عرض البيانات عن بناء على سؤاؿ البحث يف ىذه الدرا

ادلرأة يف ركاية سيدات القمر جلوخة احلارثي. يف ىذه الركاية بعض من شخصية 
ىّن . أشخاصها ىن ادلرأة، كىذه الدراسة تبحث عن شخصية ميا، كأمساء، كخولة

 نتائج عرض سيتمبعاهن بعاا.  ت كاالئي لديهن الشخصيات ادلختلفاتأخوا
 ادلطلوبة البيانات إىل باإلضافة. كصفيات كبيانات جداكؿ شكل يف بحثال
 .ادللحق يف لبحثل

  
 شخصية المرأة في رواية سيدات القمر -1

 سيدات" ركاية مسات معينة، منها يف القصة شخصياتلقد كانت 
(. كخولة كأمساء ميا) أشقاء ثالثة شخصيات تصف اليت احلارثي ةجلوخ" القمر

 سيغموند فركيد، نظرية خالؿ من ةالثالث النسائية شخصيات استكشاؼ تمف
سؤاؿ  أساس على مناقشة كصف سيتم يلي فيما. العليا كاألنا كاألنا اذلو كىي

 .احلارثي جلوخة القمر سيدات ركاية يف ادلرأة البحث دلعرفة شخصية
 شخصية "ميا" -1

كىي ف كسادلة عزامن  األكىل ابنة قيل يف ركاية سيدات القمر أف ميا
. لكن بشكل غَت يتهاكىذه من ىوا ماىرة يف اخلياطة ككل ما يتعلق هبا

بكسر يف القلب  تبعد أف أصيب ذلا زلبوبا تكنمل ك رجال متوق ، تزكجت 
مركر الوقت، ككأهنا ستموت بسبب الاغط الداخلي الذم عاىن منها. بعد 

كم  اجر سليماف. بدأت تعيش حياهتا اجلديدة م  زكجها عبد اهلل، كلد الت
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مت تنفيذ بعض ادلنافذ منذ البداية مل زبتف بالاركرة. ا، فإف مشاعرىذلك
من أجل احلفاظ على أعمق احلب لديها، كىو الشعور باحلب لعلي بن 

يف ىذه احلالة، ستناقش الباحثة ىذه كمل يكن غَتىا عادلا إال ميا. خليف.
 .فركيد يف التفسَت التايلالدراسة بناء على نظرية السيكولوجية سيغموند 

 اذلو.أ 
 بن علي ربب عندما ميا شخصية يف اموجود اذلوية جانب يبدأ
 ىذه يف انغمس لقد. ى نفسهاعل يؤثر ةعميقيف درجة  احبهك  خليف،
 ىاشاعر م فإف ذلك، عن النظر بصرؼ. أف تتزّكج معو تكأراد ادلشاعر

 .التايل االقتباس يف كما ،سلوكها على اأيا ؤثري
مت لكنو يهّز بدهنا النحيف كل ليلة يف موجات عشق صا

من البكاء كالتنهد. شعرت مرارا بأهنا ستموت ربت كطأة الرغب 
يف كؤيتو، حلفت يف سجودىا يف صالة الفجر: ))كاهلل العظيم 
يارب الأريد شيئا... فقط أف أراه... كاهلل العظيم يارب الأريده 

 .(4، ص. 7131، )احلارثي يلتفت يل.. فقط أف أراه..((..ف أ
أم علّي كانت ميا كفية برجلها احملبوب )  بناء على ىذا االقتباس،

حىت تدع يف سجودىا كمل تكن إرادهتا يف حبا شديدا  ورببّ ك  (ابن خليف
 شعرت ما بسبب جدا مكتئبا عقلها كاف .نفسوالزكاج برجل آخر إال 

 على العقلي الاغط بسبب ستموت كانت لو نفسها اعتربت كما. بو
 للتعبَت الشجاعة إىل افتقارىا لكن. خليف بن لعلي العميقة مشاعرىا

 ضليال جسدىا بدت حبيث. سباما مهتزا تركتها العميقة مشاعرىا عن
 يعمل. ادلكبوتة دبشاعرىا تأثر قد الباطٍت كعيها أف على يدؿ شلا شاحبا
 كذبنب ادلتعة على احلصوؿ زلاكلة يف الرضا أم مبدأ السركر دببدأ اذلو
 بن ستحقق ميا ادلتعة حلاور إرادهتا إىل شعور حبها لعلي .األمل

 صالة، كل يف مشاعرىا عن عرّبت السركر، مبدأ كلتحقيق خليف.
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 حقنا كتريدالرجل احملبوب،  ىو حيبها الذم الشخص تكوف أف كأّملت
 .منية عند ميااأل لتحقيق تصوير ىذا. حياهتا يف ذلا رفيقنا تكوف أف

حقا متجذرة يف نفسها. حُت حيار الداف   دفنت مشاعر ميا
 لتقدًن سليماف، التاجر ابن اهلل، عبد كىو ادلختلف دبشاعر ميا،

 ميا، إىل اخلطوبة عن كالدهتا إبالغ من قصَت كقت بعد. ذلا اخلطوبة
 من جسدىا كستكوف كذبعدت باجلفاؼ، فجأة حلقها شعرت

 األفعاؿ شكل من ىي الفورية دليا االستجابة. اخلطوبة لقبوؿ ادلستحيلة
 تلقائي فعل رد ىو ادلنعكس األفعاؿ. لدل اذلو السركر دلبدأ ادلنعكس

 يظهر. الفور على( األمل) بالتوتر الشعور إىل الوالدة من إجراؤه يتم
 .كما يف االقتباس التايل  لدل ميا األفعاؿ ادلنعكس

لس على كرسيها اخلشيب خلف ادلاكينة يف آخر ذبكانت 
يل حُت جاءت أمها متهللة ككضعت يدىا على  الدىليز الطو 

خيطبك(( تشنّج كفتها: ))ميا... يا بنيت... كلد التاجر سليماف 
جسد ميا، أصبحت يد أمها ثقيلة بالغة الثقل على كتفها، جف 

)احلارثي،  حلقها كرأت خيوطها تلتّف حوؿ رقبتها كمشنقة ...
 (5، ص. 7131
 كحالة سلوكها على ؤثري شلا ،ىاميا مشاعر  فتخفيها ذلك، كم 
 ليس حيث ،كىي االنطوائي ميا شخصية أف على يدؿ ىذا. جسدىا

 الذايت شعور بأم تغلي بو تشعر دبا اآلخرين إخباريف  السهل من
 .التايل االقتباس يف اموصوف فبهذا ،اآلخرين عن انفسه عزؿك 

التفكر يف  .... ظّنت أمها أف ميا الصامتة الشاحبة
خارج حدكد خيوطها كأقمشتها، كأهنا  شيء يف ىذا العامل

التسم  غَت ضجيج ماكنية اخلياطة، لكن ميا كانت تسم  كل 
األصوات يف العامل كترل كل األلواف، كىي التزحزح طواؿ النهار 
كشطرا من الليل من كرسيها اخلشيب قبالة ادلاكنية، كالتكاد ترف  



29 
 

 
 

وط من رأسها عنها إال لتناكؿ ادلقص أك إخراج مزيد من اخلي
)احلارثي،  سلتها البالستيكية احملفوظة يف جوؼ السحارة...

 (.5، ص. 7131
 النحيف مظهرىا يف ميا انطوائي ينعكس االقتباس، ىذا على بناء
ظّنت أمها أف ميا  " .كمل تقص آلخرىا شيء يف تفكر ألهنا كالشاحب

 تشعر دبا زبرب ال (.4، ص. 7131. ..." )احلارثي، الصامتة الشاحبة
 ةىلاالس من كليس ةاذلادئىي من . صامتةك  شاحبة اأهن حىت. حقنا اهب

 ستم ت أف فالكت ا،هب اآلخرين إخبار اعليه كنت ملك  يف إخبار الشيء
 يف كوفت عندما لذلك،. لآلخرين مراعاة دكف صمت يف انفسه إىل

 يف. اآلخرين إخبار على ادلشاعر ىذه إيواء فالت افإهن ب،احل حالة
 امتنفس ميا سلوؾ يصفك  دكره ميا اذلو من نفس يلعب احلالة، ىذه
 .احملبوب الرجل ربب أهنا أم الوقت، ؿطو  مكبوتا ميا شاعردل

 ىادكر  تلعب حيث اأيا ميا ىوية كصفت ذلك، إىل باإلضافة
 عندما كجدت ىذه الشخصية من سلوكها حُت ما ترض  ابنتها .األـك

فحملتها ميا إىل  حُت خرج أبوىا من الغرفة بكت الرضيعة" .تبكي
 ،الفور علىميا  هاتحملف .(27، ص. 7131)احلارثي، " صدرىا، ...

 من اذلو يؤدم احلالة، ىذه يف. ـاألك االلتزاـ أشكاؿ من السلوؾ ىذا
 ابنتالذم صورتو  تحفيزال كاف. بشعور األمومة كاألـ  ادكرى ميا نفس
 إدراؾ أجل من ـ،األكيف كجيبتها   أهنا حىت ،كىي باكية الصغَتة ميا
 حملتف ،تلـز هبا يف هتدمء ابنتها الذمأك مبدأ االسركر  الرضا مبدأ
 .الصغَتة ابنتها

 عندما أما، بأهنا يصفها الذم ميا، سلوؾ على آخر مثاؿ يظهر
 ترض  أخار صويف بشاؿ ادلتدثرة ميا. "الصغَتة ابنتها ترض 
. عهاكترض الطفل ربمل ميا(. 46.ص ،7131 احلارثي،..." ) ابنتها،
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 اذلو يساىم احلالة، ىذه يف. معا ميا عائلت اجتمعت ذلك، جانب إىل
 كلديو كاألـ موقعها يف اذلو دكر يتجلى. الرضا ربقيق يف كيتم دكره،
 تامينها فيتم. أكالدىا أجل من بو القياـ جيب الذم االلتزامات من
 .اذل كمرضعة حبملها الصغَتة، ابنتها ذباه ميا سلوؾ بشكل األـ دكر يف

كانت مجيلة. فجماذلا ذكرت يف   األخرلمن شخصية ميا 
 االقتباس التايل.

 ميا كانت عصر ككل كشلتلئة جدا مجيلة كانت لندف
كنت أشًتم ذلا اذلاينز كادليلوبا.   .تاحك كىي الفلج ربممها يف

)احلارثي،  ىي الطفل الوحيدة يف العوايف اليت تأكل ىذه األشياء
 .(33، ص. 7131

مث أفاقت على صوت أبيها يفتح الباب قادما  أغفت قليال
من ادلسجد، قرفص اجانبها كأخذ البنت من حجرىا: ))ماشاء اهلل 

، 7131)احلارثي،  بنتك تشبهك يا ميا((، ابتسمت ميا، ...
 .(23ص. 

كما يف االقتباس، كانت لندف مجيلة. كىي ابنة ميا. بناء على 
ينات. كاجلينات سيمات الشخصية أّف شخصيات األشخاص تؤثر اج

ىي من أعااء البدين لؤلشخاص الذم قد كجد منذ صغرىم أم بعد 
كلدت أمهاهتم. كالولد سيكوف متشبها بوالديها لبعض الشخصية 
بسبب تشبيو اجلينات بينهم. ىذه ىي كجود اذلو من نفس ميا. لذلك، 
 إذا لندف مجيلة، فتمكن أف أمها مجيلة مثلها ألهنما من جينات كاحدة.   

 
 األنا.ب 

 عندما كظهر األنا نساف،كاإل يف نفسها انت ميا لديها األناك
من  كاستقلت ميا ،سليماف التاجر كلد اهلل عبد من اخلطوبة اإليه جاء
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متزكجة برجلها احملبوب، علي الوض . كما يف الركاية، أف ميا ال تكن 
سليماف، عبد اهلل. فبدت ابن خالف، كىي سلطوبة بولد التاجر 

 دلا حدثت ذلا، كما يف االقتباس التايل.    مستسلما
 كأبكي ضحك إذا أضحك كأف نعم: ))سامهة ميا قالت

 ميا؟ يا بك ما: ))خولة تدخلت ،..((رضي إذا كأرضى بكى إذا
 ،((حلزنو كربزين لفرحو تفرحي أف تقصد.. ذلك األعرابية تقل مل

 كلمة بدت((.. أنا؟ حلزين حيزف كمن: ))خفوتا ميا صوت ازداد
)احلارثي،  األخوات بُت الايق من جوا كنشرت غريبة احلزف

 .(6، ص. 7131
اهلل بقلب حزين، كعليها  خطبة عبد ميا قبلت االقتباس، ىذا على بناء

فيأيت . ذلا حدثت عما تستسلم لذلك. برفض تلك اخلطوبة مستحيال
 تلقت عندما دكرىا ميا ىوية لعبت. األنا يف نفسها من استسالمها

 مظاىر من اختربهتا الذم الثقيل القلب كاف. اهلل خطبة عبد عن أخبارا
 اذلو كاألنا من نفس ميا بعاهما يتناقض احلالة، ىذه يف. اذلوية
 كتكوف من ناحية، خليف من بن علي يف حب تزاؿ ميا ال. البعض
 يف قبوؿ فتحاكؿ أخرل، ناحية لوالديها كمن اإلخالص أشكاؿ
النفس من األنا يف  عن الدفاع آلية ىمتسا لذلك،. بالاركرة اخلطوبة 
.. دلاذا أرسلت كلد سليماف ىذا لبيتنا؟ تعاقبٍت على " .نفس ميا
 آلية فإف االقتباس، على بناء (.5، ص. 7131)احلارثي، " حيّب؟ ...

 من فعل رد كىو الفاتر، شكل يف ىي ميا من نفس األنا عن الدفاع
 الذم بسلوكها فيوص كالذم اإلحباط، أشكاؿ من كشكل داخلها
 .على الوض  استقالة

غَت  أف مياكاألنا يوصف بو من نفس ميا يف سلوكها اآلخر. 
 ، كما يف االقتباس التايل.بنفسها كاثقة
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... كأحلف لك يا ريب إيّن ال أريده أف يلتفت يل، من 
أنا؟ بنت التعرؼ غَت اخلياطة، لست مثقفة كاأمساء كال مجيلة  

 (.31، ص. 7131)احلارثي،  كخولة...
 تتزكج أف ذلا ةادلناسب غَت من اأهن ميا شعرت االقتباس، ىذا على بناء
 اأهن تشعر . الديه دبا كاثق غَت اإهن. سليماف تاجر ابن اهلل، عبدب

، اهلل عبد برب كىي ال. خولةك جاملة تكليس أمساءك ذاكية تليس
 ةادلناسب غَت من اأهن تشعر  لذلك. اقلبه يف خليف بن علي فقط

 لعبي اذلو من نفسها أف يظهر االقتباس ىذا من. اهلل عبد خطبة بوؿقل
 آلية كىي ،كىو االسقاط هانفس عن الدفاع آليةفوجدت . اجيد ادكر 
 العصايب القلق احلالة ىذه يف. واقعيال قلقال إىل العصيب القلق ربوؿاليت 
 ،ادبشاعرى نجرؼت حىت خليف، بن لعلي احبه يف الكامن القلق ىو
 لعبداهلل، مناسبة غَت يراىا حقائق صورة يف واقعيال قلقال إىل حوؿتف

 مثل مجيلة كليست أمساء، مثل متعلمة غَت اخلياطة، إال ستطي ت ال األهن
 .خولة

كىو األنا من نفس ميا سلوؾ ميا اآلخر الذم يوصف بو  من
فكانت سخصية ميا  ."لندفسلوكها حُت تسمي ابنتها احملبوبة باسم "

 تسمي . حُتاآلخركف ما يقاؿ لو بسهولة تأثرت القوية أم تقريرة  فيو
 اسم أف اعتقدكا الذين اأقارهب كلمات إىل ستم ال تميا ابنتها "لندف"، 

كما يف   ،ألطفاذلم عادة الناس يعطيو الذم االسم م  توافقت ال اابنته
 االقتباس التايل.

 ىذا على مصرة )) مازلت ذلا: كقالت علتها ادلرأة ربتت
 يا بالد اسم ىذه بنتو لندف؟ يسمي أحد للمولودة؟ الغريب سماال
 االف صحتك كأظن جدا، متعجبوف كلنا.. نصارل بالد. بنيت

 اسم على مسيها.. للبنت اسم يف ثانية مرة بالتفكَت لك تسمح



33 
 

 
 

 عيٍت حبة يا ليش)) كانت األـ حاضرة كغابت:  .سادلة(( أمك
 بادلوت؟ يل تتفاءيل.. أرزؽ حية كأنا امسي على أف تسميها تريدم

حاشا هلل استدركت زكجة العمّ: )) ((.البنت؟ زبلفٍت أف أجل من
ما قصدت... كثَت من الناس يسموف أبناءىم على اسم آبائهم 
كىم خبَت كعافية.. بعيد الشّر يا سادلة.. مسّيها مرًن أك زينب أك 

 (.37، ص. 7131..(( )احلارثي، صفية.. أم اسم غَت لندف
 يأيت" لندف" ابنتها اسم إعطاء على عزمها فإف االقتباس، ىذا على بناء
 من الرغم على. نفسها يف ذلك بعد تجلىي مالذ اذلو يف نفس ميا من
 بقيت ميا لكن ،يف نصيحتهم تباعالل ميا على التأثَت حاكلوا أقارهبا أف
 بشكل النفس عن للدفاع ميا آلية تعمل احلالة ىذه يف. موقفها م 

 من تنشأ اليت النفس عن الدفاعية آللية التصعيد من شكل جيد، كىذا
 فعاؿاأل إىل السلبية األفعاؿ نقل ىو التصعيد أم التسامي. ميا داخل

 األفعاؿ(. 61، ص. 7133منديركب، ) اجلمهور ليقبلهاادلتأكدة 
 حبها عن كتعبَت ميا هبا القياـ كناليت سب بشكل احلالة ىذه يف السلبية
أما األفعاؿ ادلتأكدة بشكل  .امدفون يزاؿ ال مالذ خليف بن لعلي

إعطاء اسم "لندف" البنتها، ستتّم زلاكلة للحفاظ على سلوكها مقبوال 
دائما عن يف بيئة حوذلا، بسبب إعطاء ىذا االسم رغم أهنا ستذكر 

خليف الذم يكّمل دراستو يف لندف. ىذه ىي أياا من  بن علي
ف أكثر من أقارهبا مل يوافق هبذا شخصية ميا قوية على تقريرهتا. لو كا

االسم، فسميت ميا بنتها ب"لندف" كمل تفكر قليال أف تغَتىا باسم 
 آخر.

 عندما سلوكها يف ـاألك دكرىا يتجسد ،كمن األمثلة األخرل
ميا ال تتكلم كثَتا لكنها لن ". البنتها ادلالبس كتصن  الطعاـ تطبخ

ا فساتُت ملونة مل ير تقلد أحدا، ستطبخ البنتها بنفسها كستخيط ذل
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 .(41، ص. 7131" )احلارثي، أحد مثلها على طفلة من قبل، ...
 ىذا على بناء. كبَتة دكرة األـك غريزهتا تساىم احلالة، ىذه يف

 كزبيط بنفسها تطبخ فهي لذا البنتها، األـ زلناف ميا ظهرت االقتباس،
ألف  سلوؾ،ال ىذا ميا سبارس أف نبغيت ال ،فبهذا. البنتها الفساتُت

 ،من عمرىا أشهر ثالثة حىت الطعاـ تناكؿ على قدرت طفلتها اليت مل
 تزاؿ ال ذلك، كم . بنفسها الصغَتة البنتها بخبالط اأيا ذلا ُيسمح الك 

األنا من نفس ميا على  تسلط احلالة، ىذه يف. البنتها تطبخ ميا
 ،دليا لطبخيف ا تحرًنال شكلب) علياال األنا من الرغم على. اآلخرين

 ال الكنه ،(من عمرىا أشهر ثالثة حىت األكلبنتها اليت مل تقتدر يف كا
 .اآلخركف يفعلو ما تفكر يف تقليد

 
 األنا العليا.ج 

 تتب  النهاية يف لكنها احملبوب، رجلها ربب أهنا من الرغم على
 عندما احلالة ىذه يف العليا األنا ميا سلوؾ يوصف. كالدهتا تقوذلا ما

 للنفساء حظر بشأف اجملتم  عتقدهت ما تب ت اإهن. اءسالنف نم كانت
 ، كما يف االقتباس التايل.األخرل نساءال م  عا متجاالب

 يف أمساء زلاكالت فشلت فراشها، يف لوحدىا تأكل ميا
 نبوية أحاديث من عليها تلتو كما الطعاـ، دبشاركتهم أمها إقناع

 كاإلتياف لدينا تغيَت دبحاكلة اهتمتها اليت ادلؤذف زكجة أغاب
 يهمها فال شيء، يف ميا يعٍت ال كلو ذلك لكن الكتب، من ببدع

 تقاي كيف تفهم كال تناكلو، يف اآلخرين مشاركة كال الطعاـ
، 7131كيتحدثن )احلارثي،  يأكلن كىن الوقت ىذا كل النساء
 .(46ص. 
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كما يف االقتباس أف ميا مطيعة كتظهرىا ميا بسلوكها بأهنا شلنوع 
اآلخرين يف األكل. فتطي  ميا نظاـ للنفساء بأهنا لن تكن  دبشاركة

مشًتكة لكل اجمللس، كتقاؿ يف الركاية أف النفساء فيها صلاسة.  
مهست زكجة ادلؤذف: ))ألف فيها صلاسة.. الجيوز أف تشارؾ الناس "

من نفس  العليا (. ىذا ىو األنا71، ص. 7131" )احلارثي، األكل((
 ما اتباع يف كاستمرت ذلك يف سبان  مل انت ميا. كدكرهميا الذم فعل ك 

   .كما يعتقده اجملتم   كالدهتا أمرهتا
 

 شخصية "أسماء" -2
 ميا ،ااهنشقيقت عن كبَتة اختالفة زبتلف اليتبنت عزاف  ىي أمساء

 الكتب ،اذل بالنسبة. بالعلـو ااىتمامه بقدر الكتب برب تكان. كخولة
 على. اتعليمه بشأفاىتّمت  فهي لذلك. ألمساء بالنسبة شيء كل ىي

 مستسلمة أهنا عتقدت اليت تفكَتىنّ  طريقة تغيَت ريدت ،اقريته يف النساء عكس
. األكقات كتعديل اقراءهت سبت دبا ادائم واجههات مشكلة كل ترتبط. للوض 
 طوبةاخل لقبوؿ متهورا ليس افإهنباخلطوبة،  رجل ىناؾ يكوف عندما لذلك،
 إىل اتعليمه مواصلة من تمكنت أف يف ارغبته ربقيق تمست ذلك، كم . فقط
 اجلامعات أحد من زبرجت فناف من خطوبة أمساء تلقت. علىاأل ستولادل
كقد انتقل إىل  .تعليمها دلواصلة استعداده كي تتمكن أمساء بسبب مصر يف

 تقبل الطريقة، هبذه. الرغبات ىذه ربقيق من أمساء تتمكن حىتمسقط 
 .توحةمف بأذرع اخلطوبة أمساء

 اذلو.أ 
تأثَتا  مثقفةىي ك أمساء  شخصية يف اموجود اذلوية جانب يبدأ

. ميا بياف خالؿ من مثقفة أهنا أمساء شخصية . تظهرالعلم يفحببها 
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... كأحلف لك يا ريب إيّن ال أريده أف يلتفت يل، من أنا؟ بنت "
" التعرؼ غَت اخلياطة، لست مثقفة كاأمساء كال مجيلة كخولة...

أظهرت أهنا  فقد فقط، ىذا ليس كلكن (.31، ص. 7131 )احلارثي،
 لكل استجابتها كيفية خالؿ من يف العلم صورت حببها مثقفة اليت

 كمن تعلمتها دبا ادلشكالت ىذه حل ربطت ما غالبا. كاجهتها مشكلة
مرأة  لتصبح الكبَت دافعها فإف ذلك، إىل باإلضافة. قرأهتا اليت الكتب
 مسعود، الشيخ جدىا، عن كالدهتا قصة من عليها احلصوؿ سبت مثقفة
 الًتبوّم، كما يف االقتباس التايل. يف كافح الذم

سادلة، كىي ربكي ألمساء عن جدىا، مل تعرؼ كيف تربر 
دأب كالدىا على التعلم، كلكن أمساء، اليت أحست بإحساسو 

 نفسو، مهست ألمها: "التوؽ احملرؽ للعلم".
دىا من قبل، رغم فهذا التوؽ أحرقها، كما أحرؽ ج

 (.314، ص. 7131)احلارثي،  عشرات السنوات بينهما
 التعليم من نفس أمساء يف اعتقاده بأف اذلو يدكر احلالة ىذه يف

 العلماء درسو ما أف تأمل إهنا. العلم مصدر ىي الكتب كأف مهم شيء
من ناحية األخرل، كجدت بأف  .دلصلحة األمة تطبيقو ديكن السابقوف
حىت امتعات أمساء حُت مهست زكجة جيدا بالعلم،  تعتقدأمساء 
  عن النفساء بأف فيها صلاسة، كما يف االقتباس التايل.ادلؤذف 

مهست زكجة ادلؤذف: ))ألف فيها صلاسة.. الجيوز أف 
امتعات أمساء، كانت متأكدة أف ىناؾ . تشارؾ الناس األكل((

كل كالشرب حديثا عن الرسوؿ مفاده أف ادلرأة زبالط الناس يف األ
يف كل حاالهتا، كلكنها مل تستط  قوؿ شيء خيّص الدين حباور 

 .(72، ص. 7131)احلارثي،  زكجة ادلؤذف
ا عن بأف ىناؾ حديثيف ىذه احلالة ال تزاؿ أمساء يف اعتقادىا 

 يف كل حالة. لنفساء م  اآلخرلجيوز بو يف األكل كالشرب الرسوؿ 
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 على يدؿ ىذا. ادلؤذف كجةز  قوؿ فور باالمتعاض أمساء شعرتلذلك، 
أمساء  أف من الرغم على لنفس أمساء اذلو من اعتقاد ادلنعكس الفعل
 .النهاية يف تريدىا زكجة ادلؤذف ما فقط تتب 

 عن ميا تسأؿ عندما بسلوكها أمساء شخصية اذلو علىيأثر 
. لندف أختها تابن كالدة أصبحت اليت ميا اسأذلت مرة كل يف. األمومة

))أىذه ىي األمومة؟!!((، أمساء تسأذلا  ". صامتة ميا نتكا ذلك، كم 
: ))كيف ىو شعور األمومة؟ أعظم شعور بالدنيا؟(( كميا  كل يـو

هبذا السؤاؿ، كانت أمساء  (.16، ص. 7131" )احلارثي، تسكت.
.  االقتباس، من فبهذا، توصف أف أمساء فاولية. تسأؿ ميا عنو كل يـو

 عن عربت مث. ىويتها أشكاؿ من شكل ىو أمساءنفس  يف الفاوؿ
 نفس من اذلوية أف على يدؿ كىذا. دليا األسئلة خالؿ من مشاعرىا

  مرارا سؤاال عن األمومة.  ميا أسألت أمساء حىت. قـو بدكرىات أمساء
 بسلوكها توصفك  اذلو اؤثر هبت مساءأل فاولية أف إىل باإلضافة

 .لتايلا االقتباس يف كما خولة، م  الغرفة يف كوفت عندما
... كانت خولة كالعادة مًتبعة أماـ مرآهتا، كيف يدىا 
شيء غريب، قرفصت أمساء اجانبها: ))ما ىذا يا خولة؟(( قالت 

شهقت أمساء كأخذتو من يدىا   خولة مهسا: ))أمحر شفاه((.
لتتأملو: أمحر فاق  بغطاء كبَت على شكل طائر ذىيب، ))من كين 

ن يدىا: طلبت من ميا أف جبت ىدا ااشيء؟(( انتزعتو خولة م
تشًتيو يل من مسقط قبل أف تلد((. حظقت أمساء يف الطائر 
الذىيب ادلزخرؼ، كسبتمت: ))لكن أمي..((. نظرت خولة يف 
عينيها: ))أمي لن تعرؼ، إال أذا ...((. أكمأت أمساء برأسها 

 (.66، ص. 7131)احلارثي،  لتطمئنها مث تركتها...
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. كالعادة ادلرآة أماـ مًتبعة لسذب خولة كما يف القصة، كانت
 سألت إىل أمساء، فاوؿ كبسبب. غريبا شيئا فكرت أمساء أهنا ربار

يعتقد اذلو من  احلالة، ىذه يف. الشفاه أمحر كىو الشيء ىذا عن خولة
 من كثَت الذم تظهر منو نفس أمساء أف خولة قد ربار إليها شيء

حىت عرفت ما يكوهنا . مباشرة لتسأؿ خولة الداف  فستكوهنا األسئلة،
 فاولية بشيء.

؛  األخرل اليت يؤثر هبا اذلو كىي ناشطة بعض شخصية أمساءمن 
 كما يف اقتباس التايل.

أمساء استمرت يف مساعدة أمها يف ادلطبخ، كيف القياـ 
بواجبات البيت، رباَت القهوة كل صباح كعصر للناس الزائرات، 

ميا عن الكتب، االستماع مناغاة ابنة أختها الرضيعة، احلديث م  
للراديو، القراءة، غسل مالبس أبيها كأختها النفساء كقماطات 
ادلولودة، لكنها مل تكف حلظة كاحدة عن التفكَت دبوضوع 
اخلطوبة، كبعد أياـ قليلة قالت ألمها بشكل عابر كىي تطحن 

)احلارثي،  ..اذليل للقهوة: ))أمي، أنا موافقة على خالد((.
 .(44 ، ص.7131
. ناشطة ابنة أهنا يصف أمساء سلوؾ فإف االقتباس، على كبناء

. ادلنزلية األعماؿ بعض إكماؿ يف كالدهتا مساعدة على اعتادت أمساء
 يف اذلوية من تأيت أفعاذلا أف على يدؿ ىذا فإف العادة، ىذه كبسبب

د كق .كاإلبنة  عليها كاجب ادلنزلية كاجباهتا يف كالدهتا مساعدةك  ها،نفس
كالبنت كتوصف هبا من   دكرهكوف و بوجوده يف نفس أمساء حىت يمت اذل

 خالؿ سلوكها يف مساعدة أمها على الواجبة ادلنزلية.
 األنا.ب 
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 عندما بسلوكهااألنا  وصفكانت أمساء لديها األنا يف نفسها. في
 كما ،كتسأؿ أمساء عن أمحر الشفاىة خلولة خولة الغرفة م  يف تكوف

 .التايل االقتباس يف
كانت خولة كالعادة مًتبعة أماـ مرآهتا، كيف يدىا   ...

شيء غريب، قرفصت أمساء اجانبها: ))ما ىذا يا خولة؟(( قالت 
شهقت أمساء كأخذتو من يدىا   خولة مهسا: ))أمحر شفاه((.

لتتأملو: أمحر فاق  بغطاء كبَت على شكل طائر ذىيب، ))من كين 
بت من ميا أف جبت ىدا ااشيء؟(( انتزعتو خولة من يدىا: طل

تشًتيو يل من مسقط قبل أف تلد((. حظقت أمساء يف الطائر 
الذىيب ادلزخرؼ، كسبتمت: ))لكن أمي..((. نظرت خولة يف 
عينيها: ))أمي لن تعرؼ، إال أذا ...((. أكمأت أمساء برأسها 

 (.66، ص. 7131)احلارثي،  لتطمئنها مث تركتها...
. لعادةكا ادلرآة أماـ مًتبعة ذبلس خولة كانتكما يف القصة،  

 ت إىلسأل أمساء، فاوؿ كبسبب. اغريب شيئا ارفكرت أمساء أهنا رب
اذلو من  يعتقد احلالة، ىذه يف. الشفاه أمحر كىو الشيء ىذا عن خولة

 من كثَت الذم تظهر منو شيءنفس أمساء أف خولة قد ربار إليها 
 األمر فإف ذلك، كم . مباشرة تسأؿ خولةل الداف  اكوهنتفس األسئلة،
 ال شيء حياؿ بالفاوؿ أمساء تشعر حيث السابق ادلثاؿ عن خيتلف
ميا تتاايق من ضرب أمها خلولة على أتفو األسباب،  ". كالدهتا رببو

، ص. 7131)احلارثي،  "... فهذا شأهنا، زيّنةالربب الإذا كانت أمها 
 تأبق خولة أف حىت. كلما تتعلق بو يف التزين كالدهتا ربب مل. (46
 على حصلت خولة ألف) ىذا تعرفاف كميا خولة فقط. سرا الشفاه أمحر
 اذلو كاألنا من نفس  بُت تعارضفبهذا، كاف ال(. ميا من الشفاه أمحر

 كالدهتا، اهتتعتقدكلما    سبتثل أف جيب اليت و،اذل يتعارض حيث أمساء،
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يوجو  الذم بينما األنا من نفس أمساء ،هبا اليت ال ربب التزين كما تتعلق
 تومئ أف أمساء اختارت ،كيف النهائي. شخصية خولة يف حب التزين

 فهو أمساء، اهفتعلت الذم ادلوقف من. خولة كتًتؾ اكاجهته دلا برأسها
 ليكوف السلوؾ فهم أم التربير شكل يف األنا عن الدفاع آلية لشك من

 قيقةيف احلك  التزين ربب اخلولة أف تدرؾ حيث كمقبولة، منطقية أكثر
 .ميا أختها منزبار  خلولة الشفاه أمحر أف

 .استعجاؿغَت ىي من شخصية األخرل ألمساء اليت تؤثر بو األنا 
 ابٍت خطوبة عن كخولة أمساء سالمة أبلغتحُت كما يف القصة، 

 ادلوافقة قبل فكرست اأهن هبدكء أمساء ردت. كعلي خالد ،ادلهاجر عيسى
 الذم بالقرار اىاخيرب  أف قبل يقررا أف اهيكالد ريدت كال العرض، على
قالت أمساء هبدكء إهنا ستفكر باألمر كالتريد من كالديها ". اتخذىست

 (.44، ص. 7131" )احلارثي، أف يردا قبل أف زبرب مها بقرارىا، ...
 ت مستعجلةليس ابأهن أمساء سلوؾ يصف االقتباسات، ىذه على بناء
 الزكاج بطلب يتعلق مافي خاصة. ما شيء بشأف قرار ازباذ يف تسرعت أك

 أمساءيف نفس  باذلو موقفها تأثر. حياهتا مستقبل بالطب  سيحدد الذم
 ادلعٍت احلافز احلالة، ذهى يف. ادلوجودة احملفزات عن الرضا مبدأ لتحقيق

. ىذه اخلطوبة بسهولة تقبل ال أمساءلكن . ألمساء خالدي خطوبة ى
 ا لتفكَت ىذه اخلطوبة آدبا.كالديه من تطلبف

 األنا إىل ديررهك  ستعجاؿاال بعدـ إقناعو اذلو مت احلالة، ىذه يف
 يف العليا األنا كاف األثناء، ىذه يف. األكلوم حافزلل ددكاحمل باعتباره
 .ىذه اخلطوبة يرفاا مل حيث أمساء، كالدممن  األكيل القرار شكل

"قالت سادلة البنتها أمساء كخولة إف ابٍت عيسى ادلهاجر، خالد كعلي، 
خيطباهنما، كإهنا كأبامها عزاف الجيداف مانعا من ادلوافقة. ..." )احلارثي، 
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 اذلو ربركها اليت األنا اكؿحي النهاية، يف كلكن (.44، ص. 7131
 يف ذلك، إىل باإلضافة. ازباذه سيتم الذم امسبق القرار يف لتفكَتل

ف موق شكلب ،التربير شكل يف األنا عن دفاع آلية ىناؾ العملية، ىذه
 يف التفكَت ضركرة بشأف اكالديه إىل قرارىا هبدكء نقلت عندما أمساء

 .أكال االقًتاح
 األنا العليا.ج 

علـو كالكتب كما يتعلق هبم. لو زلّبة شديدة بالكانت أمساء 
سلوكها غَت مطي  لوالديها خاصة أك من يها ىذا اإلحباب، مل تكن لد

لركاية، كما يف يف افبهذا قد كجد سلوؾ أمساء  أكرب منها عامة.
 االقتباس التايل.

مهست زكجة ادلؤذف: ))ألف فيها صلاسة.. الجيوز أف 
امتعات أمساء، كانت متأكدة أف ىناؾ . تشارؾ الناس األكل((

حديثا عن الرسوؿ مفاده أف ادلرأة زبالط الناس يف األكل كالشرب 
يف كل حاالهتا، كلكنها مل تستط  قوؿ شيء خيّص الدين حباور 

 .(72، ص. 7131)احلارثي،  دلؤذفزكجة ا
 أمساء زلاكالت فشلت فراشها، يف لوحدىا تأكل التمر ميا

 نبوية أحاديث من عليها تلتو كما الطعاـ، دبشاركتهم أمها إقناع يف
 كاإلتياف الدين تغيَت اهتمتها دبحاكلة اليت ادلؤذف زكجة أغاب
 همهاي فال شيء، يف ميا يعٍت ال كلو ذلك لكن الكتب، من ببدع

 تقاي كيف تفهم كال تناكلو، يف اآلخرين مشاركة كال الطعاـ
، 7131كيتحدثن )احلارثي،  يأكلن كىن الوقت ىذا كل النساء
 .(46ص. 

كما يف االقتباس كاف اذلو من نفس أمساء قد اعتقدت حبديث 
الرسوؿ عن مسموح ادلرأة يف االجتماع م  األخرل كىي يف النفساء، 

. ةكن موافقأمساء مل ت العلم كالكتب. لكن كىذا من كجود حبها يف
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 اجملتم  يعتقده كما ادلؤذف زكجة م  تفقت مل اأهن من الرغم على
. كىناؾ اجملتم  عتقدهي ما تباعاال يف زلاكلة تزال ما اأهن إال ،للنفساء

األنا العليا الذم كجد باعتقاد اجملتم  عن سبن  للنفساء من االجتماع 
 ضد كحصن بوظيفتو العليا األنا يقـوذا، كاألكل م  اآلخر. فبه

   .اذلوية تأثَت من ادلنبهات
اليت توصف هبا األنا العليا كجد يف  شخصية أمساء بعضمن 
 ، كما يف االقتباس التايل.حُت تساعد أمها كىذا دكرىا كالبنتسلوكها 

أمساء استمرت يف مساعدة أمها يف ادلطبخ، كيف القياـ 
لقهوة كل صباح كعصر للناس الزائرات، بواجبات البيت، رباَت ا

مناغاة ابنة أختها الرضيعة، احلديث م  ميا عن الكتب، االستماع 
للراديو، القراءة، غسل مالبس أبيها كأختها النفساء كقماطات 
ادلولودة، لكنها مل تكف حلظة كاحدة عن التفكَت دبوضوع 

حن اخلطوبة، كبعد أياـ قليلة قالت ألمها بشكل عابر كىي تط
... )احلارثي،  اذليل للقهوة: ))أمي، أنا موافقة على خالد((.

 (.44، ص. 7131
 كانتك  ادلنزلية األعماؿ يف كالدهتا أمساء تساعد كما يف االقتباس،

يف  اذلو من ا أمساءهتفعل ماكل فيأيت .كالدهتا مساعدة على معتادة
 رؾتد أهنا يعٍت كىذا. الوالدة منذ موجود شيء اذلو حيث ،نفسها
إىل . ادلنزلية األعماؿ إكماؿ على أمها مساعدة يف كالبنت  هاتكاجب

 سلوؾيتمثل بك  األخالقية، دببادئو ؤدميك  األنا العليا يتمف ،جانب ذلك
 يتمثل خالقياأل دؼاذل إىل ادلنزلية، كالدهتا كاجبات ةساعديف م أمساء

 .ادلنزلية كالدهتا كاجبات تسهيل أجل من والدهتابطاعتها ل
 
 ية "خولة"شخص -3
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قصصت ىذه الركاية أف خولة أحد من بنات عزاف كسادلة. عندما 
كصلت يف التسعة من عمرىا، كاف ناصر يقوؿ بأنو خيطب خولة، بنت 
عّمو. لذلك، ال ذبرؤ خولة كمل تقابل كل خطبة ذلا. لكنها مل تكن راحبة 

حىت بزكاجها. حُت ما تعقد خبطبة ناصر، فهو مل يكن راجعا من كاندا فورا 
تنتظره خولة متعبة. فتزكجو خولة كعاد إىل كاندا بعد أسبوعُت من عرسهما. 
فكرره ناصر كمل يدرؾ ىذا العمل القبيح. بعد كالدهتا اخلامسة، دعواه خولة 

. لذلك، دائما تركها الذم زكجها م  العيش تستطي  ال ألهنابالطالؽ، 
وجية سيغموند فركيد على نظرية السيكول ستناقش الباحثة ىذه الدراسة بناء

 .يف التفسَت التايل
 اذلو.أ 

تواجو قصص  عندما خولة شخصية يف اموجود اذلوية جانب يبدأ
ناصر  من زكاجو حقا حبها برجلها احملبوب، ناصر. كانت خولة أتوق 

 صغَتاف. كمها بيانو مس  أف بعد
إهنا تتذكر ذلك اليـو جيدا، تعب األكالد كالبنات من 

تالشى، انسحب أكثرىم إىل بيوهتم كبقي قلة اللعب كبدأ الاوء ي
منهم، اقًتحت أف يلعبوا لعبة األمساء كالوظائف كادلستقبلية: 
يكتبوف قوائم طويلة من األمساء مرقمة، كالوظائف كذلك، كعلى  
كل كاحد أف خيتار رقما لَتل اسم شريكو ادلستقبلي ككظيفتو، 

طل  لو  71كحُت اختار عبد الرمحن كلد القاضي يوسف رقم 
اسم الزكجة خولة، فطلب منو ناصر أف يغَت رقمو، رفض عبد 
الرمحن فغاب ناصر كصارعو، ترؾ أنفو نازفا كىو يردد: ))خولة 
بنت عّمي كزكجيت أنا، ضلن سلطوباف((. كم كاف عمرىا يومها؟ 
الريب أهّنا مل تتعد التاسعة، كناصر؟ ردبما كاف يف الثانية عشر من 

تتذكر كيف اقتادىا من يدىا إىل بيتهم عمره أك أكثر بسنة. 
حيث قدمت ذلا أرملة عمها التمر بالسمن، ككيف دّس يف يدىا 



44 
 

 
 

قبل أف تذىب ادلظركؼ كبو صورتو اليت انتزعها من شهادة 
ادلدرسة، ككيف ضربتها أمها حُت عادت كالظالـ ديؤل الدنيا 

 (.53-52، ص. 7131)احلارثي، 
 ناصر. اعتقد قاذلا ما ةصدقت خول االقتباس، ىذا على بناء

قاـ . الباطن العقل على كأثرت صحيحة ىذه العبارة أف الباطن العقل
لذلك، سوؼ تتمٌت خولة  .لنفسها ربقيق أمنية كجعلو بتسجيلو، اذلو

 دعائها. يف دائما كتأملو عنو خياهنا يف تنجرؼ ىذا الزكاج دائما. حبيث
فكر أهنما اليزاؿ كهبذا تؤمن خولة عن ىذه اخلطوبة بسهولة كمل ت

 أعطاه الذم األمل شكل يف ناصر أعطاه الذم الداف  إفطفلُت. 
 خولة ذبعل ىذا. الطاقة األنا خلولة إمدادات يف زكجتو سيجعلها خلولة
يف  فإنو األمل، ىذا يعطي عندما ألف ناصر. ذلا حدثت شلا منطقي غَت

 .اهب كلما تتعلقك  اخلطوبة لفهمكمل يكن بالغا  مرحلة مراىقة
 يشَت ما كىو ،زيّنةيف ال احلب ىي من شخصية خولة األخرل

 .التايل النحو على االقتباس إليو
... كانت خولة كالعادة مًتبعة أماـ مرآهتا، كيف يدىا 
شيء غريب، قرفصت أمساء اجانبها: ))ما ىذا يا خولة؟(( قالت 

شهقت أمساء كأخذتو من يدىا  خولة مهسا: ))أمحر شفاه((.
 ... محر فاق  بغطاء كبَت على شكل طائر ذىيب،لتأملو: أ
 .(66. ، ص7131)احلارثي، 

 حيث هبويتها الذات لتقدير تفايلها بدأكما يف االقتباس ت
التزين  فإف لذا. ىا األنا هبويتهايؤثر ف .زيّنةبال متطابقة كادلرأة امرأة، تكوف
 لذلك. مل توافق هبا إال أختاىا األـ لكن. مثلها مرأةلل طبيعي أمرىو 

 مثل ،مساءأل مهست ترتديو، الذم الشفاه أمحر عن أمساء سألتها عندما
 . التايل االقتباس
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كانت ىي مجيلة.   األخرل اليت تئثر هبا اذلومن شخصية خولة 
لندف مجيلة. كىي ابنة أختها ميا. بناء على سيمات الشخصية أّف 
ين شخصيات األشخاص تؤثر اجينات. كاجلينات ىي من أعااء البد

لؤلشخاص الذم قد كجد منذ صغرىم أم بعد كلدت أمهاهتم. كالولد 
سيكوف متشبها بوالديها أك أسرهتم لبعض الشخصية بسبب تشبيو 

ميا تتاايق من ضرب أمها خلولة على أتفو األسباب، اجلينات بينهم. "
فهذا شأهنا، لكن لتًتؾ خولة يف حاذلا، آه  زيّنةإذا كانت أمها الربب ال

(. 46ص. ، 7131..." )احلارثي، لندف مجيلة مثل خالتها!لو تطل  
كما يف االقتباس، ىذه ىي كجود اذلو من نفس خولة، كما أنو من 
جانب بيولوجي يف نظاـ الشخصية البشرية. لذلك، إذا لندف مجيلة، 
فتمكن أف خالتها، خولة، مجيلة مثلها ألهنما أسرة كاحدة كسبكناف يف 

 .جينات متساكية
 األنا.ب 

يف  بسلوكهااألنا  وصفلديها األنا يف نفسها. في خولةنت كا
 .التايل النحو على االقتباس إليو يشَت ما كىو ،زيّنةال ها عنحب

... كانت خولة كالعادة مًتبعة أماـ مرآهتا، كيف يدىا 
شيء غريب، قرفصت أمساء اجانبها: ))ما ىذا يا خولة؟(( قالت 

ء كأخذتو من يدىا شهقت أمسا خولة مهسا: ))أمحر شفاه((.
 ... لتأملو: أمحر فاق  بغطاء كبَت على شكل طائر ذىيب،

 .(66. ، ص7131)احلارثي، 
 حيث هبويتها الذات لتقدير تفايلها بدأكما يف االقتباس ت

التزين  فإف لذا. ىا األنا هبويتهايؤثر ف .زيّنةبال متطابقة كادلرأة امرأة، تكوف
 لذلك. مل توافق هبا إال أختاىا ـاأل لكن. مثلها مرأةلل طبيعي أمرىو 
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 مثل ،مساءأل مهست ترتديو، الذم الشفاه أمحر عن أمساء سألتها عندما
 . التايل االقتباس

...)) من كين جبت ىذا الشيئ؟(( انتزعتو خولة من 
يدىا: ))طلبت من ميا أف تشًتيو يل من مسقط قبل أف تلد((. 

تمت. ))لكن حدقت أمساء يف الطائر الذىيب ادلزخرؼ، كسب
أمي..((. نظرت خولة يف عينيها: ))أمي لن تعرؼ، إال إذا ..((. 

، 7131احلارثي، أكمأت أمساء برأسها لتطمئنها مث تركتها، ... )
 (.66. ص
 كاألنا اذلوية على هتيمن ديتلكها اليت األنا فإف االقتباس، على بناء

 أف حبيث. زيّنةبال ربب ال اليت اكالدهت سلوؾب العليا األنافوجود . العليا
 التربير من يكوف احلالة ىذه كيف تساىم عليها. النفس عن الدفاع آلية

على  اأخته فهمتك  ألمساء يوسس عندماخولة  سلوؾ يف يتجلى الذم
 .اعليه توافق لن اكالدهت لو كانت زيّنةالت يف ارغبته

كىي كفية، شخصيتها األنا ب ويوصفمن سلوكها اآلخر الذم 
. اطبتهخل الرجل جاء عندما اسلوكه خالؿ من ولةخ فيةك  تاحتك 

 اسيتزكجه الذم ناصر بوعدت شعر  األهن  ت اخلطوبة باعتقادىا،رفا
ا غرفته يف خولة كانت ،اخلطوبة خرب اكالدهت نقلت أف منذ. ما ايوم

 االقتباس يف كما ا،عاجز  اجعلهالذم  األفكار من اعبئ ربملك  ،منفردة
 .التايل

فختُت كأنفها زلمرّا، قالت ألبيها إنو كانت عينا خولة منت
غادر، غدر بوعده ألخيو على فراش موتو، كيريد أف يبيعها لعلي 
كلد ادلهاجر، كيف يفكر أحد خبطبتها كىي سلطوبة؟ كيف يفكر 
 كالدىا بادلوافقة على ىذا اخلاطب كيغدر بادلرحـو عمها؟

 (.51، ص. 7131)احلارثي، 
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الذم  كاالرتباؾ باحلزف تشعر  خولة أف يصف االقتباس على بناء
 اليت اخلطوات ىي ماك  ،ذلك م  يتعامل فكيف. كلتهامشيسبب هبا 

 أف يظهر احلالة ىذه يف. ناصر انتظارب تاختار  الكنه .ازباذىا جيب
 من اسلوكه بدأ. رصنا اكعدى ما نتظرت يزاؿ ال تكان. كفية خولة
 كم . الزكاج اذل ليقدـ ما ايوم سيأيت صرنا أف اعتقدت اليت اىويته
 عيسى بنا الصغَت، خالد ، أخعلي جاء. سلتلف الواق  فإف ذلك،
 ذلك، كم . شكل احلافز اآليت من إنو. خولة من لزكاجا ليتقدـ ادلهاجر

ا األنا من عليه تؤثر حبيث ،قويا رصنا اقدمه الذم الوعد يف اثقته فإف
 كلتا تنتفخ حىت كالبكاء االنفرادم اسلوكه أف حُت يف. نفس خولة

 لتحقيق زلاكلة كىو ،خولة نفس يف ربقيق األمنية شكل من ىو العينُت
 يتمكن أف إىل ناصر اأمله شكل يف سركرال يكوف حيث ،سركرىا
 على األنا من نفس خولة دفاعال آلية ىناؾ ذلك، إىل باإلضافة. كعده
 كاليت الالكعي، إىل االندفاع على التأكيد عملية أم ،الكبت شكل
 توـري حىت منفردة كباكية يف غرفتها كوفت حيث سلوؾ خولة يف تتجلى
 التايل من األمثلة األخرل عن الوفية خلولة. .اعيناى

...كانت أمها تردد دائما أف الدعاء يستجاب كقت نزكؿ 
ادلطر. كفعت خولة يديها ككررت الدعاء الذم تقولو عقب كل 

ّد يل صالة، كحُت ينزؿ ادلطر كحُت تكوف صائمة: ))يا رّب ر 
 (.51، ص. 7131ناصر قبل أف أموت من احلزف(( )احلارثي، 

تقلبت خولة على السجادة احلمراء كسط الغرفة، تنهدت، 
اتشرت الشئعات، قالوا إنو رسب يف السنة األكىل، قالوا إنو 
انشغل بأشياء ال عالقة ذلا بالدراسة، قالوا إنو مل يتصل حىت بأمو، 

لرسوبو ادلتكرر، قالوا إنو ال يعود. قالوا إف الوزارة قطعت بعثتو 
فليقولوا ما يشاؤكف، ناصر سيعود، سيعود ذلا، خلولة اجلميلة اليت 
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ستنتظره كتعتٍت بنفسها كمجاذلا من أجلو، من أجل عرسهما 
 .(55، ص. 7131)احلارثي،  الوشيك

 آلية ىي سبطر عندما خولة تُقدـ من ىذه االقتباس، الدعاء الذم
 أما اخلياؿ ىو فكرت خولة بأف الدعاء. اخلياؿ شكل على األنا الدفاع
كليس ذلك فحسب، كما فيو، أف خولة  .هبا ربلم ما يتحقق أف تأمل

. مل تكن حبها لرجل آخر حىت تنتظره كمل تفكر احملبوب ذلا كفية بناصر
 آخرين أشخاص ضجة من الرغم على شيء إال ىو، ناصر احملبوب.

 متمسكة تزاؿ ال خولة أف إال ناصر، عن السيئة األخبار بشأف
 تأثرت ال حىت بقوة، البداية منذ بناصر اإدياهن تارتبط لقد. ادبشاعرى
   حولو. من الناس عنو تحدثت دبا بسهولة

 من النهض ساىلة يف اأهنب من سلوؾ خولة توفَته األنا كالتايل
 بعد كافيا مشاعرىا تعاين. من قبل أفال هامستقبل ستعدادال ادلاضي

 تقدمت لذلك أخرل بامرأة عالقة على كاف الذم زكجها هناخا أف
 .التايل االقتباس يف كما رصنا زكجها من الطالؽ بطلب

حُت استقر ناصر يف عماف، ككلدت طفليها األخَتين، 
كأصبح ال يكاد خيرج من البيت إال للعمل، قررت خولة أف تطلب 

ىيبة دفعتها الطالؽ. ظن اجلمي  أهنا جّنت، أك أهنا زبفي أسرارا ر 
)احلارثي،  ذلذا القرار اجملنوف. لكن خولة مل تكن زبفي أم شيء

 .(735، ص. 7131
 مشاعر الديه كاف عندما اذلوية بدأت االقتباس، ىذا على بناء

. باخليانة تشعر  ،على خولة  رصنا فعلو ادب ذلك، كم . رصلنا حب
 يلعب لوم،ختار احلافز األك كم األنا من نفس خولة فإف الطريقة، هبذه
 فبهذا. ادلستقبله خولة أف تفعلها بذب ما تقرير يف للغاية امهم ادكر 

 شكل يف األنا العليا كاف ذلك، كم . بالطالؽ زكجهال مقاضاة قررت
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 ال خولةلكن . ةرلنون اأهناعتقد  الذم وى خولة قرار يف اجملتم  رأم
 آلية رهمظ من خولة هبا قـوت اليت األفعاؿ فإف. االفًتاض ىذا زبشى
 هعترب ا الذم اشيئ يفعل حيث فعل،ال رد شكل يف األنا عن الدفاع
  .اسلالف

يف الركاية أف خولة  عنو تظهرمن األمثلة التالية توصف هبا األنا 
 تفعل ما تريدىا كمل تفكر كثَتة ما يعقب عنو، كما يف االقتباس التايل.

تكلمت خولة بدكف توقف، قالت لوالدىا إهنا لن تسكت  
سكتت ميا حُت زكّجوىا دكف أف يسأذلا أحد رأيها، ميامل كما 

تتعّلم كلكن خولة تعلمت كستقتل نفسها لو أصّر كالدىا على 
ىذا الزكاج. كصفت نفسها بأهنا منذكرة البن عمها كأنو منذكر 

)احلارثي،  ذلا، كال حيّق ألّم سللوؽ أف يتجاىل ىذه احلقيقة
 .(51، ص. 7131
 من خولة اهتأظهر  الذم التهور يتاح ،االقتباس ىذا على بناء

 تكىدد. ادلهاجر عيسى ابن خبطوبة اسبام تلفزب عندما اسلوكه خالؿ
خولة  سلوؾ ككاف ،طوبةاخل بقبوؿ قراره على اكالدى أصر إذا باالنتحار

 على البداية منذ تأصر  كاليت النفس، عن الدفاع آلية شكل من
 كعد ما نتظرت زاؿت ال تكان األهن ادلهاجر، عيسى خطوبة علّي، ابن

 منفذ كىو عدكاف، شكل يف ىي األنا عن الدفاع آلية. ناصر اهب
 .باالنتحار هتديد شكل على ادلنفذ كاف. التهديدات أك للهجمات

خيطب  عندما عن األنااليت توصف بسلوكها من شخصية خولة 
خيطب  الذم خالد أخيو م  خلولة خطبة ادلهاجر، عيسى ابن علي،
على اذلوية  الصدمات جيعل ىذا. ككانت خولة كبَتة اءأمس ألختها

 احلصوؿ بعد. الدفاع األنا تعمل جيدا آلية فإف ذلك، كم . كاألنا خلولة
 اخلطوبة كرفات ىستَتم فورا صاحت كالدهتا، من األخبار على
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"كحُت سكتتا بدأت تردد  .الوقت ذلك يف معها كاف من كل كتركت
صراخ ىستَتم: ال ال ال ال.. ركات كلمة ال بصوت خافت أكال مث ب

بالتجاه غرفة البنات يف طرؼ احلوش كأقفلت على نفسها الباب،... 
 خولة بعد أظهرىا الذم التعبَت إف (".44، ص. 7131)احلارثي، 

 قامت. آللية الدفاعية عن النفس يف خولة اقمع كاف كالدهتا من مساعها
 لفًتة دفنت الذم يالالكع من كجاء نفسها عن بالتعبَت الفور على
 .طويلة

 
 األنا العليا.ج 

تكن إرادهتا على جيدة، لكنها مل  زيّنةربب يف اللو كانت خولة 
لن تريد خولة على معرفة مثلها. لذلك أمها يف الغاب ألهنا ال ربب 

 .التايل النحو على االقتباس أمحر شفاىة ذلا كما يفأمها عن 
ا، كيف يدىا ... كانت خولة كالعادة مًتبعة أماـ مرآهت

شيء غريب، قرفصت أمساء اجانبها: ))ما ىذا يا خولة؟(( قالت 
شهقت أمساء كأخذتو من يدىا  خولة مهسا: ))أمحر شفاه((.

لتأملو: أمحر فاق  بغطاء كبَت على شكل طائر ذىيب، ... 
 (.66، ص. 7131)احلارثي، 

...)) من كين جبت ىذا الشيئ؟(( انتزعتو خولة من 
ن ميا أف تشًتيو يل من مسقط قبل أف تلد((. يدىا: ))طلبت م

حدقت أمساء يف الطائر الذىيب ادلزخرؼ، كسبتمت. ))لكن 
أمي..((. نظرت خولة يف عينيها: ))أمي لن تعرؼ، إال إذا ..((. 

، 7131احلارثي، أكمأت أمساء برأسها لتطمئنها مث تركتها، ... )
 (.66ص. 

 عن إرادة دبسببة ليس لديهاتوصف أف خولة  كما يف االقتباس
لم تكن خولة كمثل أمها، ف كما تتعلق هبا. بالزيّنة كىي ال ربب أمها
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 متطابقة كادلرأة امرأة، تكوف حيث هبويتها الذات لتقدير تفايلها تبدأف
. مثلها للمرأة طبيعي التزين ىو أمر فإف لذا. فيؤثرىا األنا هبويتها .زيّنةبال

حىت ال  ىذا من كجود األنا العليا .األـ مل توافق هبا إال أختاىا لكن
كمل زبرب إليها إال  ّين أماـ أمهاربار شجاعة من نفس خولة يف التز 

 .عليو توافق كلن ألف أمها مل ربب عن التزّين أختيها
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  الرابع الفصل
 التوةصياتالخالةصة و 

 

 الخالةصة - أ
كمن نتائج البحث عن شخصية ادلرأة يف ركاية سيدات القمر جلوخة 

كما   ي على أساس نظرية السكولوجية سيغموند فركيد فيحصل أف يستنتجاحلارث
 وصف بسلوؾ األشخاصت يف ىذه الركاية أّف شخصية ادلرأة تذكر سؤاؿ البحث

اذلو كاألنا ثالثة جوانب؛ ب ؤثرتك  يف ركاية سيدات القمر جلوخة احلارثي النسائي
كما يف الدراسة    .كيدالسيكولوجية سيغموند فر  أساس نظرية على، كاألنا العليا

انطوائية كالدكر كاألـ كمجيلة كغَت كاثقة كتقريرة قوية كانت شخصية ميا كفية ك 
، ، كشخصية أمساء مثقفة كفاولية كناشطة كغَت استعجاؿ كمطيعةكمطيعة

كشخصية خولة مجيلة كسهلة يف االئتماف كاحلب يف الزيّنة ككفية كسهلة يف 
  الركاية ادلكتوبة. وصف بسلوكها يف ىذه، اليت تالنهض
  

 البحث توةصيات - ب
يف ركاية سيدات القمر ىذا البحث عن "شخصية ادلرأة  نتائج على بناء

 العديد ىناؾ ،"جلوخة احلارثي على أساس نظرية السيكولوجية سيغموند فركيد
 :منها قًتاحاتاال ةالباحث قدـفت. البحث يف القصور أكجو من

 شكل يف األدبية األعماؿ يف الباحثُت كخاصة الباحثُت على جيب -3
 ،عامة الركاية من أف يفهم خط كغرض ركايات

 الركايات فهمإىل  زلتاجا األديب النفس علم يف خاصة على الباحثُت -7
 دراستهم. ليتم سيكولوجيا
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، مفيدةا البحث ىذ تكوف أف ةالباحث أملفت الرسالة ىذه كتابة بعد
  .كالقراء للباحثُتخاصة 
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 اجعقائمة المصادر والمر 

 
 المصادر -أ 

 .. بَتكت: دار األدبسيدات القمر(. 7131احلرثي، جوخة )
 

 المراجع العربية -ب 
(. شخصية كوناف كطريقة حل القاايا يف حلقة سلسلة جرائم 7133اخلَتية، منب . )

على السفينة الاخمة )دراسة ربليلية سيكولوجية أدبية يف ضوء نظرية ربليل 
ي غَت منشورة. جامعة موالنا مالك إبراىيم النفسى لسيغموند فركيد(. حبث جامع

 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
النمودج الشامل لشخصية ادلرأة ادلسلمة: البٍت (. 7116السبحاين: زلمد تقي. )

 بَتكت: مكتبة مومن قريش.كادلفاىيم. 
(. الصراع الباطٍت لشخصية الرئيسية يف ركاية حكاية حب لغازم 7135شافيانيت. )

)دراسة ربليلية سيكولوجية أدبية عند سغموند فركيد(. حبث جامعي غَت القصئييب 
 منشورة. جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 . مًتجم(. بَتكت: دار الطليعة.-) احللم كتأكيلو.(. 3657طرابيشي، جورج. )
ولوجية نفسية التأثر كالتأثَت عند األطفاؿ: دراسة سيك(. 7116الغزايل، حساـ. )

   دمشق: دار نينول. تطبيقية.
(. الصراع الداخلي للشخص الرئيسي يف ركاية قصَتة 7134فابيانشاه، يانوار أكرب. )

"احلجاب" دلصطفى لطفي ادلنفلوطي بنظرية سغموند فركيد. حبث جامعي غَت 
 منشورة. جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.     

(. ربليل الشخصية الرئيسي يف ركاية "ال تًتكوين ىنا كحدم" 7135، بركة. )الفطرية
إلحساف عبد القدكس )دراسة ربليلية سيكولوجية أدبية عند سيغموند فركيد(. 



55 
 

 
 

حبث جامعي غَت منشورة. جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 
 ماالنج.

: مكتبة الرياض .كتشف الالشعورسيغموند فركيد: م (.7111ماكنهوبت، مارغريت. )
 العبيكاف.

سايكولوجية الرجل كادلرأة: أحدث دراسة علمية حوؿ (. 7111النعيمي، طارؽ كماؿ. )
. ادلشكالت الزكجية أسباهبا كطرؽ عجلها.  بَتكت: دار إحياء العلـو

. اسكندارية: مؤسسة شباب سيكولوجية األمومة كالطفولة(. 7113نور، عصاـ. )
 اجلامعة.

شخصية ادلرأة ادلسلمة: كما يصوغها اإلسالـ يف  (.7117ايمي، زلمد علي. )اذل
  : دار البشائر اإلسالمية.بَتكت. الكتاب كالسنة

 سيكولوجية الطفل ادلراىق.(. 7111كاطسوف، ركبرت ك ىنرم كالم ليندجرين. )
 القاىرة: مكتبة مدبويل.

. مًتجم(. الرياض: -) .الشخصية: كيف تطلق قواؾ اخلفية(. 7133يونج، ركب. )
 مكتبة جرير. 
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 السيرة الذاتية


 لقد. ىػ 3665 فرباير من 4 سيدكأرجو، يف كلدت درة النصيحة، 
 احلكومية اإلبتدائية ادلدرسة يعٍت ادلدارس بعض يف دراستها انتهت
 ادلتوسطة كادلدرسة ،7131-7111 سنة يف فاصلي سيواالف

 أذكياء إنساف الثناكية كادلدرسة ،7136-7131 سيدكأرجو كرياف ترفادك بيلينجواؿ
 مالك موالنا جامعة يف تعلمت كاآلف ،7133-7136 اجوركنتالو احلكومية اإلسالمية
يواالف قوب يف قرية سسكنت يف طريق احلاج يع .دباالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم

 فاصلي،  سيدكأرجو.


