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 لرضوى موسى )دراسة سيكولوجية أدبية ألبراهام ماسلو( "نور

حضرته وكتبته بنفسي وما زدته من إبداع غريي أو أتليف اآلخر. وإذا اّدعى أحد يف  أ
غري حبثي، فأان أحتمل املسؤولية على ذلك ولن تكن املستقبل أنه من أتليفه وتتبني أنه من 

املسؤولية على املشرفني أو مسؤويل قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة  
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 استهلل
 

 "إن جمدان و قوتنا ال ميكنان يف عدم السقوط،
 ولكن يف قدرتنا على الصعود كل مرة نسقط فيها" 

 -كونفوسيوس-
 

“Sesungguhnya kemuliaan dan kekuatan kita bukanlah tentang tidak pernah gagal, 

tetapi kemampuan kita untuk bangkit setiap kali terjatuh” 

-Konfusius- 
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 إهداء
 

 قد متت كتابة هذا البحث اجلامعي بفضل هللا تعاىل، و سأهديه إىل: 

 إىل والدي و والديت احملرتمني .1
 احلاج و أمي نور العني احلاجة( )أيب إمام معروف 

أمد .  داوماين بدعائهماكثريا بنصائهما اخلالصة و    روحي طول حيايت، و علماين  امربي
 . هللا يف عمرمها و ابرك يف رزقهما و أبقامها يف السالمة

 إىل إخويت احملبوبة .2
عبد  أخيت ليلي نور عارفة و زوجها عبد العزيز و أخيت علما فهمي عزيزة و زوجها )

 ( احلميد و أخي أمحد حلمي زين الدين
عسى هللا أن حيقق مهتهم العالية  . دفعوين ابلتشجيعات و رافقوين يف مجيع الذكرايت 

 .و العلوم النافعة و يكونوا انجحني يف أعماهلم

 إىل أساتيذي و مشاخيي الكرام .3
 .جزاهم هللا خريا كثريا. علموين كثريا من العلوم النافعة و أبعدوين من األمور اجلاهلة

 إىل أصدقائي األحباء و من ساعدين و أحسن إىل نفسي .4
و   2018 زمالئي يف قسم اللغة العربية و أدهبا كلية العلوم اإلنسانية للعام الدراسي)

 ملن مل أذكر امسه واحدا فواحدا(
وهللا عنده  .  عسى هللا أن يسهل أمورهم و يهديهم إىل صراط مستقيم يف مجيع أعماهلم

 .حسن الثواب 
 

 



 
 

 و 
 

 توطئة 
 

بنعمته تتم الصاحلات و ابلعمل و الطاعة تطيب احلياة و تتنزل احلمد هلل الذي 
الربكات. و الصالة و السالم على سيدان حممد الذي أرسله هللا هاداي إىل الصراط املستقيم 

 و على آله و صحبه الكرام و من اتبع آاثره الباقيات إىل أن تقوم الساعة، أما بعد:  

"ديناميات حاجات الشخصية املوضوع  حتت  قد متت كتابة هذا البحث اجلامعي  
يف رواية "زين: حكاية عتمة و نور" لرضوى موسى )دراسة سيكولوجية أدبية ألبراهام  

لنيل درجة سرجاان يف قسم اللغة العربية و أدهبا، بعد ما جادت بكل جهد و   ماسلو("
قد ساعدوين فيسرين أن أقدم جزيل شكري و عظيم تقديري إىل من    اجتهاد بفضل هللا تعاىل

 على كتابة هذا البحث و هم:

ين احلاج املاجستري، مدير جامعة موالان مالك دفضيلة األستاذ الدكتور زين ال .1
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

فضيلة األستاذ الدكتور حممد فيصل املاجستري، عميد كلية العلوم اإلنسانية جبامعة   .2
 مية ماالنج. موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكو 

فضيلة األستاذ الدكتور عبد الباسط املاجستري، رئيس قسم اللغة العربية و أدهبا   .3
 جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

فضيلة األستاذ عارف رمحن حكيم املاجستري، مشرف الذي أفاد الباحثة علما و  .4
داية إىل النهاية، فله خري اجلزاء عمليا و وجه اخلطوة يف إعداد هذا البحث منذ الب
 . من هللا و له عظيمة الشكر و التقدير من الباحثة

على حسن مقاصدهم. عسى هللا أن جيعل هذا البحث انفعا   جزاهم هللا خريا كثريا
 للباحثة خاصة و لسائر القارئني عامة، آمني اي رب العاملني. 
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 مستخلص البحث
"زين: حكاية عتمة و نور" ديناميات حاجات الشخصية يف رواية ( 2022) سبيل، أنيس نورما

قسم اللغة العربية  البحث اجلامعي،    .لرضوى موسى )دراسة سيكولوجية أدبية ألبراهام ماسلو(
املشرف:   جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.  .لية العلوم اإلنسانية. كوأدهبا

 عارف رمحن حكيم، املاجستري.
 سيكولوجي، تسلسل اهلرمي ، ديناميات، حاجةأتثري    الكلمات األساسية:

 

 احتياجات خمتلفةاحلياة البشرية يف العامل احلقيقي، تعرض الشخصيات يف الرواية جتري  كما
على الرغم من أن   السعيدةياة  احلإىل    االحتياجاتتلبية  عملية  يف   الناسيل  ملالسلوك    حتدد البيئة وو  

. حتكي رواية "زين: حكاية عتمة و نور" عن حياة الواقع ال يتناسب مع رغباهتم يف بعض األحيان 
ية املتقلبة لظروف النفسابمصحوبة احلياتية  اتلبية احتياجاهتعند تقلبة املديناميات لاباليت متر  رضوى
الشخصية يف رواية "زين: حكاية عتمة ونور"  حاجاتديناميات  عرفةمل هذا البحثدف يه أيضا.

. براهام ماسلوأل السيكولوجية األدبية نظرية على أساس هاالتأثري السيكولوجي منلرضوى موسى و 
يف هذا البحث هو رواية "زين: حكاية للبياانت    صدر األساسياملوصفي.    كيفي  هذا البحث هو حبث

أو   السيكولوجية األدبيةكتب أو جمالت حول علم    هو  الثاينأما املصدر  رضوى موسى.  لعتمة ونور"  
مجع  بطريقة القراءة و الكتابة كطريقة الباحثة البحث. تستخدم مبوضوعمصادر أخرى ذات صلة 
تقليل  من اليت تتضمنعلى منوذج ميلز و هوبرمان حتليل البياانت  طريقةالبياانت، بينما تستخدم 

حاجات شخصية أظهرت النتائج أن ديناميات  خالص النتائج.است عرض البياانت و البياانت و
مجيع املستوايت يف التسلسل اهلرمي   أن رضوى لبترضوى كانت متقلبة متاًما. على الرغم من 

عدة  اتكراره أبراهام ماسلو، عليها العودة إىل تلبية احلاجة األمنية وكما ذكر يف نظرية   الحتياجها
عند تلبية  الذي حيصل سلبًيا وأإجيابًيا  لرضوى سيكولوجًياثريًا أت الدينامياتوفر هذه تمرات. 

  تؤثر رضوى  هاادث الذي تعرضتو أن احل استنتاج البحثميكن  ،. لذلكتهااالحتياجات أو عدم تلبي
  هلا.  ياتسلوكال  و  السيكولوجيعلى التأثري  
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State University. Advisor: Arif Rahman Hakim, M.Pd.I. 
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Like human life in the real world, the characters in the novel has different needs 

where the environment and behavior determine the tendency of humans to live an affluent 

life even though sometimes reality does not match with their wishes. Novel “Zayn: Hikayah 

‘Atmah wa Noor” tells the story of Radwa's life, which experienced fluctuating dynamics 

in fulfilling her life needs with psychological conditions that also fluctuate. This study aims 

to determine the dynamics of character needs in the novel "Zayn: Hikayah 'Atmah wa 

Noor” by Radwa Moussa and knowing the psychological impact of the dynamics of 

character needs based on Abraham Maslow's theory of humanistic psychology. This 

research was a qualitative descriptive research. The primary data source in this research is 

novel "Zayn: Hikayah 'Atmah wa Noor" by Radwa Moussa. While the secondary data 

sources used are books or journals about literary psychology or other sources relevant to 

the research title. The data collection technique used reading and note-taking techniques, 

while the data analysis technique used the Miles and Huberman technique which includes 

data reduction, data presentation, and making conclusions. The results showed that the 

dynamics of Radwa’s needs was quite fluctuated. Although all levels in Abraham Maslow's 

hierarchy of needs were fulfilled, she must go back to fulfill the level of security need and 

repeat it several times. The occurrence of this dynamic provides a psychological impact for 

Radwa, both positive and negative, which is obtained when her needs was fulfilled or not. 

So, it can be concluded from this study that the incident experienced by Radwa has an 

impact on Radwa’s psychological and behavior.  
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Sebagaimana kehidupan manusia di dunia nyata, para tokoh dalam novel memiliki 

kebutuhan yang berbeda-beda, yang mana lingkungan dan perilaku menentukan 

kecenderungan manusia untuk menjalani hidup yang berkecukupan meski terkadang 

kenyataan tidak sesuai dengan keinginan. Novel “Zayn: Hikayah ‘Atmah wa Noor” 

menceritakan kehidupan Radwa yang mengalami dinamika yang fluktuatif atas pemenuhan 

kebutuhan hidupnya disertai kondisi psikologis yang turut naik turun. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bentuk dinamika kebutuhan tokoh dalam Novel “Zayn: 

Hikayah ‘Atmah wa Noor karya Radwa Moussa serta dampak psikologis dari dinamika 

kebutuhan tokoh tersebut berdasarkan teori psikologi humanistik Abraham Maslow. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data primer yang 

digunakan adalah Novel “Zayn: Hikayah ‘Atmah wa Noor” karya Radwa Moussa. 

Sedangkan sumber data sekundernya adalah buku atau jurnal seputar psikologi sastra atau 

yang relevan dengan judul penelitian. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik 

baca dan catat, sedangkan teknik analisis datanya menggunakan teknik Miles dan 

Huberman melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dinamika kebutuhan tokoh Radwa terjadi cukup fluktuatif. 

Meski seluruh jenjang dalam hierarki kebutuhan Abraham Maslow telah terpenuhi, ia harus 

kembali memenuhi jenjang kebutuhannya akan rasa aman dan mengulanginya selama 

beberapa kali. Terjadinya dinamika ini memberikan suatu dampak psikologis bagi Radwa, 

baik positif maupun negatif yang diperoleh ketika kebutuhan terpenuhi atau tidak 

terpenuhi. Sehingga melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa peristiwa yang 

dialami tokoh Radwa berpengaruh kepada dampak psikologis dan karakter tokoh Radwa.  
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 األول الفصل
 مقدمة

 خلفية البحث -أ
األدب كمظهر التعبري البشري الذي يتعلق ابألفكار أو اآلراء أو اخلربات 
يرتبط ابحلياة طبعا. ميكن أن تكون هذه احلياة حقيقية أو خيالية. ال يتم التعبري 
عن األدب للقراءة فقط بل ينضح و يعرب عن نتائج التفكري يف معىن و طبيعة 

رها و مشاهدهتا. يريد املؤلف كعضو مبدع و انتقائي  احلياة اليت يتم اختبارها و شعو 
 يف اجملتمع أن يعرب جتاربه يف احلياة اليومية من خالل األدب جلمهوره. 

األعمال األدبية هلا عدة أنواع، منها الرواية. الرواية هي شكل من أشكال 
واية  متثيل احلياة الواقعية كتبها املؤلف يف نص سردي مع قصة مثرية لالهتمام. الر 

كنوع من العمل األديب هي بناء ختيلي للحياة تشمل فيها أحداث و سلوكيات 
(. لذلك 142، ص. 2017يعيشها اإلنسان كشخصيات القصة )املعروف، 

تقدم الرواية صورة للحياة، كالعالقة بني الناس و قلوب أنفسهم، وكذلك العالقة  
بري عن الرسالة فيها  بني االناس مع اآلخرين، وهي مكتوبة حببكة طويلة للتع

(. جبانب كوهنا كوسيلة التسلية، ميكن أيًضا استخدام 85، ص.  2021)مجادين،  
الرواية كوسيلة التثقيف للقارئ وحتفيزهم. ميكن للقارئ أن يشعر مبا حيدث يف وقت 

 معني عند قراءة الرواية بشكل حقيقي.
لبية احتياجاهتم  نتكلم عن احلياة، حيتاج الناس إىل عمل اجلهود املختلفة لت

بشكل صحيح. لكل شخص سيملك احتياجات خمتلفة حسب املوقف و البيئة.  
حينما تلبية احتياجاهتم، حيدد السلوك ميل البشر إىل عيش حياة كافية على الرغم 
من أن الواقع يف بعض األحيان ال يتناسب مع رغباهتم. من خالل العوائق اليت 

نقل يف ديناميات احتياجاته ألنه ميتلك يواجهها، سيكون الشخص متحمًسا للت
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القدرة على التطور الصحي و اإلبداعي و التغلب على التأثري القوي لبيئته 
 (.211، ص.  2018)الويسول، 

كما جرت احلياة اإلنسانية يف العامل احلقيقي، تعرض الشخصيات يف الرواية 
ة )مينديروب،  شخصيات و سلوكيات خمتلفة تتعلق بعلم النفس والتجارب النفسي

(. حياة الشخصية يف الرواية هلا احتياجات أيًضا. مت تصوير 1، ص. 2016
الشخصيات يف الرواية برغبات و دوافع خمتلفة لتلبية احتياجاهتم. لذلك، يستند  
هذا البحث إىل نظرية علم النفس الذي يتحدث عن السلوك و العمليات العقلية 

 (.10، ص   2015)أمحدي ، 
كنظرية  تستخدم هذا البحث دراسة السيكولوجية اإلنسانية إلبراهام ماسلو  

تسمى اإلنسان من خالل الرتكيز على اجلوانب اإلجيابية املوجودة ت يتال التحليل
فيه، ألن كل شخص لديه إمكاانت جيدة يف نفسه و سيحفز نفسه لتحقيق احلياة 

منهجي لالحتياجات، و ال  السعيدة. جتمعت دوافع احلياة اإلنسانية يف ترتيب
يشعر البشر الكفاية أبًدا ابلرضا. بعد تلبية حاجة واحدة، سيتم حتفيز الشخص 
لتلبية حاجة أخرى. من هذه الظاهرة، ينقسم ماسلو هلذه احلاجات يف مخسة  
مستوايت متدرجة، بدًءا من احلاجة األساسية إىل أعلى االحتياجات )الويسول، 

(  1وايت االحتياجات اخلمسة عند ماسلو هي: (. أما مست213، ص. 2019
( احلاجة إىل 4( احلاجة إىل احلب،  3( احلاجة إىل األمن،  2احلاجة الفسيولوجية،  

 ( حتقيق الذات و هو ذروة ملستوى احلاجة. 5احرتام الذات، 
تستخدم الباحثة هبذه النظرية ألن كل شخص لديه دافع داخلي الستمرار  

ن خالل ديناميات احلاجات اليت ميرون هبا. إن ديناميات احلياة وحتقيق السعادة م
احلاجات اليت يواجهها كل شخص متنوعة للغاية، مما جيعل هذه النظرية مثرية  

 لالهتمام يف البحث األديب.
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ونور"    عتمةح السابق، اختارت الباحثة رواية "زين: حكاية  يشر تبناًء على ال
رواية غري خيالية حتكي القصة  لرضوى موسى كموضع البحث. هذه الرواية هي

احلقيقية للمؤلفة كأم لزين، ابن مصاب مبرض السرطان. هذه الرواية حتكي حقيقة 
األمل و احلب و اإلميان و النضال و األمل املمزوج ابلسعادة والسعي إىل السالم 

 النفسي و حتويل الشيء السليب إىل إجيايب عند رعاية زين مع زوجها. 
ديناميات احلاجات اليت متر هبا رضوى و اتمر تتقلب أيًضا  ن  أب من املؤكد  ف

بتقلبات مصحوبة حباالت نفسية نظرا إىل أن السرطان مرض خطري للغاية. هتتم 
الباحثة ابختيار هذه الرواية بسبب رحلة حياهتا املمتعة والديناميات املتقلبة 

ذي تعيشه  الحتياجات الشخصية. ابإلضافة إىل ذلك، فإن التأثري النفسي ال
الشخصية مثري لالهتمام، حبيث ميكن أن يكون حكمة وحتفيزًا للقراء وخاصة 

 للذين يعانون من ظروف مماثلة. 
متت إقامة البحث حول الديناميات أو التسلسل اهلرمي لالحتياجات عدة  

دراسات سابقة ملساعدة   إىل  البحث  تاجمرات يف دراسات سابقة. كما املعروف، حي
 السابقة كما يلي: الدراسات امت الباحثة بفحص عدة البحث. لذلك، ق

( حتت املوضوع  2019حبث جامعي الذي كتبته حسن اخلامتة ) األول،
"ديناميات الشخصية لسعاد و حمسن مبجموعة قصص سيدة يف خدمتك إلحسان 
عبد القدوس: دراسة سيكولوجية أدبية عند أبراهام ماسلو". يستخدم هذا البحث 

( ديناميات 1الوصفي مع الدراسة املكتبية. أما نتائج البحث يعين:  ابملنهج الكيفي  
الشخصية اليت حتدث يف سعاد ليست صعبة للغاية ألهنا ال تواجه كثريا من 
املشاكل. متت تلبية احتياجاهتا وقفا ملثلث االحتياجات ألبراهام ماسلو. من انحية  

اجاته بل كان مطلواب  أخرى، قد شعر كثريا من املشاكل حينما متت تلبية احتي
للعودة إىل تلبية حاجة احلب و االنتماء. يف اآلسف، يفشل حمسن يف حتقيقهما.  

( التأثري السيكولوجيا لسعاد يتجسد فقط يف رفضها على الدرجة العليا و تصبح 2
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أما التأثري . ”Complex Zone“زوجة حمسن، الذي يسبب حدث منطقة معقدة 
ابلوحدة و الغضب و املرض و أحياان يسمى ابجملنون السيكولوجيا حملسن هو يشعر  

 ألن حاجاته احلب و االنتماء مل تعد ابالكتفاء. 
( حتت املوضوع  2021انندا هرينيتا )حبث جامعي الذي كتبته الثاين، 

"االحتياجات البشرى يف رواية و نسيت أين امرأة إلحسان عبد القدوس )حتليل 
م ماسلو(". يستخدم هذا البحث ابملنهج التسلسل اهلرمي االحتياجي ألبراها

الكيفي الوصفي. أما نتائج هذا البحث يشرح أبن كل االحتياجات متت تلبيتها، 
بياانت يف   8بياانت يف حاجة األمن،    13بياانت يف احلاجة الفيسيولوجية،    8مبا  

بياانت يف  14بياانت يف حاجة احرتام الذات، و  21حاجة احلب و االنتماء، 
 الذات.حتقيق 

( حتت 2020إينداه يوين ورداين )حبث جامعي الذي كتبته الثالث، 
 Sang’s Hierarchy of Needs Described in Camron Wright’s Theاملوضوع 

Rent Collector  هذا البحث هو حبث كيفي وصفي مع الدراسة املكتبية. ظهرت
من البيئة اليت يعيش فيها،   Sang( ميكن رؤية حال املعيشة لـ  1نتائج البحث أبن:  

يعين يف كمبوداي اليت تعرف ابلبيئة املتسخة و غري صاحلة للسكن فيها، ألهنا قريبة  
مية و السلوك و الصحة من مكب النفاايت. هذه املشكلة تؤثر للسكان على التن

اجلسدية أو النفسية منها وجود الطبيعة الفردية الذي يسببهم صامتني حني رؤية  
جبميع احتياجه اهلرمية من احلاجة   Sang( ميكن أن يفي 2شيئا خاطئا أمامهم. 

الفيسيولوجية و حاجة األمن و حاجة احلب و االنتماء و حاجة احرتام الذات و 
 Sangاستكمال كل التسلسل اهلرمي الحتياجاته، يشعر ( بعد 3حتقيق الذات. 

ابلفرحة و اهلدوء كالتأثري اإلجيايب منه. تصبح حياته أفضل و أكثر هدوءا و سعادة  
 أن يشارك معرفته و أرائه مع اآلخرين.  Sangمن قبل. و أيضا، ميكن لـ  



5 
 

 

حتت  (2020يوليانيغسيه )نور عملية و سينتا  هاتاجمللة اليت كتبالرابع، 
"دراسة سيكولوجية إنسانية ألبراهام ماسلو على الشخصية الرئيسية يف  املوضوع
لكريسنا اببيشارا". ابستخدام املنهج الوصفي الكيفي،  "Surat Dahlan"رواية 

أظهرت النتائج أن مجيع املستوايت الحتياجات شخصية دخالن قد مت تلبيتها، و  
وجود صدقه، و ثباته و احرتامه لآلخرين و إعجابه  يتضح حتقيق ذاته من 

 ابلتحدايت.
( حتت املوضوع  2019غايب روستاانوا )اجمللة اليت كتبها اخلامس، 

 Pulang dan Laut"التسلسل اهلرمي الحتياجات الشخصية الرئيسية يف رواية 

Bercerita (". لليلة س. خضري )دراسة سيكولوجية إنسانية ألبراهام ماسلو
يستخدم هذا البحث ابملنهج الوصفي الكيفي، و أظهرت النتائج أبن هناك عدة  
أشكال لتلبية االحتياجات منها احلاجة الفيسيولوجية مثل األكل و الشرب و  
اللباس و الراحة و اجلنس و السكن، وكذلك احلاجة النفسية اليت تشمل حاجة 

 األمن و احلب و احرتام الذات و حتقيق الذات.
( بعنوان "حتليل  2019اجمللة اليت كتبتها نزيلة املسرورة ) ،السادس

مارجوكي )دراسة  لسونداريGenduk الشخصية للشخصيات الرئيسية يف رواية 
و  بطريقة املكتبات طريقة كيفية  بحثال استخدم هذيعلم النفس األديب(". 

ت االستماع و تدوين املالحظات والتوثيق. أظهرت النتائج أن مجيع احتياجا
نظرية أبراهام ماسلو قد مت احلصول عليها وتلبيتها. يؤدي  عند الشخصية الرئيسية 

  منها  ، تلبية هذه االحتياجات إىل تطوير شخصية جيدة من الشخصية الرئيسية
سهولة التعايش و سهولة املساعدة و عدم اإلساءة بسهولة و عدم االستسالم أبًدا 

 و احلكمة يف استجابة املشكالت.
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 (2020) الشريفة نور  صطفى وامل أمحد زينها ، اجمللة اليت كتبالسابع
الرئيسية يف قصة   ةعلى الشخصيبراهام ماسلو  أل  دراسة سيكولوجية إنسانية"بعنوان  

هذا البحث هو دراسة مكتبية ابستخدام املنهج النيب إبراهيم عليه السالم". 
رمي لالحتياجات يف الوصفي التحليلي. ُتظهر النتائج أبن مخسة من التسلسل اهل

دراسة السيكولوجية اإلنسانية ألبراهام ماسلو قد حتققت يف شخصية النيب إبراهيم 
 من خالل التفكري على رحلته و تفاعالته االجتماعية عند حياته. 

( بعنوان  2019اجمللة اليت كتبها نور سعامة لوبيس و ريب ساتراي )الثامن، 
 The Hate U" املسمى  Angie  Thomasلالحتياجات يف رواية"التسلسل اهلرمي 

Give"  ."البحث  أظهرت نتائج ،  يكيفالوصفي ال   املنهج   ابستخدام: أبراهام ماسلو 
التسلسل  نظرية ستخدمحُتلل اب Thomas Angieلـ  "The Hate U Give"أن رواية 

 يف هذا البحث الباحثأبراهام ماسلو. ومع ذلك، قام عند  اهلرمي لالحتياجات 
 األمن،إىل  اجة احل و  ، الفسيولوجية اجةاحل : جوانب فقط من مخسة بتحليل ثالثة 

 احلب واالنتماء. اجة إىلاحل و
( بعنوان  2019اجمللة اليت كتبها آسف كوساكس انات ميهارجا )التاسع، 

 Beruang النسخ املسرحييف  الضيف  املتدرجة لشخصية "مفهوم احتياجات 

Menagih Hutang (The Bear/The Boor)  نطون ابفلوفيتش تشيخوف: دراسة أل
السكولوجية اإلنسانية إلبراهام ماسلو". تستخدم هذه الدراسة تقنية واثئقية مبنهج 

مليئة بعدم االستقرار  الضيفي. و أظهرت النتائج أن شخصية كيفوصفي  
  اجة هو احل الضيف شخصيةلالعاطفي يف تلبية احتياجاته. مفهوم احتياجات 

احرتام الذات.  اجةاحلو احلب واالنتماء  اجةاحل األمنية و اجةاحل و الفسيولوجية
 ال تظهر احلاجة إىل حتقيق الذات يف البياانت. 



7 
 

 

 (2020هين علياان )  و   ي هباء الدين مودور   شريفاجمللة اليت كتبها  العاشر،  
  " "السبع األعرج  خليل يف القصة القصرية  حلاجة شخصية"التسلسل اهلرمي  بعنوان  

ألبراهام ماسلو(. هذا البحث هو   سيكولوجية إنسانية لتوفيق يوسف عواد )دراسة  
. أظهرت النتائج أن شخصية خليل ميكن ينهج الوصفي التحليل ابملي كيفحبث  

أبراهام ماسلو. نظرية  التسلسل اهلرمي اخلمسة لالحتياجات وفًقا ل  من  أربعة  أن تفي
على تلبية املتطلبات  ال يقدر خليل ألن ،احلاجة غري امللباة هي حتقيق الذات ا أم

 أي التحرر من األمراض النفسية.
من تشريح تلك الدراسات السابقة، وجدت الباحثة أوجه التشابه و  
االختالف مع هذا البحث. التشابه بني كل الدراسات السابقة و هذا البحث 

كلها تستخدم نظرية سيكولوجية أدبية ألبراهام ماسلو.    يعين يف النظرية املستخدمة،
املستخدم. حىت اآلن، مل جتد الباحثة على  وضع أما االختالف بينها يعين يف امل

البحث أبي  وضعبحث الذي يستخدم رواية "زين: حكاية عتمة و نور" كمال
 نظرية.

الدراسات املذكورة،  على الرغم من أوجه التشابه يف النظرية املستخدمة من  
ال يزال لكل حبث اختالفات من بعضها البعض. من حيث املوضوع املدروس،  

  ( 2020انندا هرينيتا )  ( و2019حسن اخلامتة )  اث الذي كتبتهو البح  تاستخدم
قصة قصرية كموضع البحث.    (2020هين علياان )  و   يهباء الدين مودور   شريفو  

( النسخ 2019ات ميهارجا )استخدم البحث الذي كتبه آسف كوساكس ان 
و  صطفى امل ابإلضافة إىل ذلك، يستخدم أمحد زين املسرحي كموضوع البحث.

 البحثأما    مصادر خمتلفة.  من  اليت تناللنيب  لقيقية  ح( قصة  2020)  نور الشريفة
ابللغات اإلندونيسية أو األجنبية.   ةإما رواي استخدم رواية كموضع البحثالباقي 

نور ( و 2020الباحث الذي يستخدم الرواية بلغة أجنبية هو إنداه يوين وارداين )
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ابللغة يف هذه احلالة تستخدم الباحثة رواية  .  (2019سعامة لوبيس و ريب ساتراي )
 عربية كموضع البحث حتت العنوان "زين: حكاية عنمة ونور" لرضوى موسى. ال

فإن بعض الدراسات املذكورة لديها جمموعة متنوعة من   ية أخرى، من انح
نظرية أبراهام ماسلو يف علم  انهما يستخدمياملشاكل املركزة على الرغم من أن كل 

املذكورة تسلسل  الدراسات . تتناول مجيع كنظرية التحليلالسيكولوجية اإلنسانية  
شكلة الرئيسية، و لكن املك  يف املوضع الشخصيات  حاجةرمي أو عملية تلبية ه

يف بعض الدراسات هناك البحث إبضافة اجملاالت املركزة مثل الظروف املعيشية و 
 الشخصية و االضطراابت العقلية.

( حتليالً 2020يضيف البحث الذي أجرته إنداه يوين وارداين )
ه  تحتليل تلبية االحتياجات. يضيف البحث الذي أجر   جبانبلالضطراابت النفسية  

  يغسيه سينتا يوليان   نور عملية و  و  (2019( و نزيلة املسرورة )2019خلامتة )حسن ا
ابإلضافة إىل حتليل  (2020) الشريفة نور صطفى وامل  أمحد زينمث  (2020)

 حتصلالتسلسل اهلرمي لالحتياجات والوفاء هبا أيًضا حتلياًل لطبيعة الشخصية اليت  
( و حسن اخلامتة 2019من أحداث الشخصية. يضيف إنداه يوين وارداين )

حتدث على الشخصيات، مما يدل على  ملا السيكولوجي( أيًضا التأثري 2019)
 أتثري تلبية هذه االحتياجات.

البحث خالل حتليل الديناميات   أن تواصلالباحثة    تريدالشرح املذكور    من
حتليل  إىل تستمر يف التسلسل اهلرمي لالحتياجات اليت متر هبا الشخصيات مث 

التأثري السيكولوجية هلذه الديناميات. والحًقا، سيولد هذا التأثري النفسي عربة 
اعتبارا أبن رواية "زين: حكاية   ها،و ملهمة وقيًما أخالقية ميكن للقراء أن يتعلم

 عتمة ونور" مبنية على القصة احلقيقية للمؤلف. 
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هتدف هذا البحث ملعرفة ديناميات حاجات الشخصيات يف رواية    ،لذلك 
، فإن املوضوع هلذا البحث إذن"زين: حكاية عتمة ونور" و أتثريها السيكولوجية.  

ديناميات حاجات الشخصية يف رواية "زين: حكاية عتمة و نور" لرضوى هو "
 موسى )دراسة سيكولوجية أدبية ألبراهام ماسلو(". 

 أسئلة البحث  -ب
بناء على خلفية البحث اليت مت وصفها يف املناسبة السابقة وجدت الباحثة  

 أسئلة البحث كما يلي: 
ما ديناميات حاجات الشخصية يف رواية "زين: حكاية عتمة و نور" عند   .1

 نظرية أبراهام ماسلو؟
ما التأثري السيكولوجي من ديناميات حاجات الشخصية يف رواية "زين:   .2

 حكاية عتمة و نور"؟ 

 وائد البحث ف -ج
الباحثة فوائد   جوتطبيقيا، سرت  رجاء على أن يكون هذا البحث مفيدا

 البحث كما يلي: 
  حصول على درجة سرجاان ل لدى الباحثة الستيفاء شروط االختبار النهائي ل .1

(S-1 ) أدهبا كلية العلوم اإلنسانية جبامعة موالان مالك  يف قسم اللغة العربية و
 . احلكومية ماالنجإبراهيم اإلسالمية 

 . لزايدة املراجع يف جمال علم األدب النفسي لدى الباحثة و الطالب و القارئ .2
كاملسامهة الكتشاف دراسة علم األدب النفسي يف الكتب و املصدر اآلخر   .3

 براهام ماسلو. ألسيكولوجية إنسانية خاصة بنظرية 
عن   للباحثني اآلخرينزايدة املراجع للمقارنة و ليكون هذا البحث مساعدا  .4

 .علم األدب النفسي خاصة عن سيكولوجية إنسانية ألبراهام ماسلو
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 حدود البحث  -د
حيتاج البحث على عملية التحديد يف املناقشة حىت ميكن للباحثة إجراء  

(. فلذلك يف هذا البحث 281، ص.  2013البحث مبزيد من التعمق )سوكيونو،  
فصال   21فصال فقط من    15بفحص كل الفصول من الرواية، بل  مل تقم الباحثة  

 من رواية "زين: حكاية عتمة و نور". 

ستخدم الباحثة منهًجا موضوعًيا الذي يفحص  ت   فيما يتعلق بتوجه البحث،
األعمال األدبية من جانب الشخصيات. يف هذا البحث، ستناقش الباحثة عن 

وجية الذي تتعرض له الشخصية.  ديناميات حاجة اخلصية و أتثريها السيكول
ابإلضافة إىل ذلك، إن الشخصية اليت مت حتليلها كموضوع للبحث هي واحدة من 

 شخصيتني رئيسيتني، وهي "رضوى موسى" كشخصية األم يف هذه الرواية. 

 حتديد املصطلحات -ه
 ديناميات احلاجات  .1

الديناميات هي طبيعة الطاقة والقوة للتحرك دائًما أو التكيف مع 
(. احلاجة هي  335، ص.  2008ظروف )مركز اللغة بوزارة الرتبية الوطنية،  ال

شيء مهم حمتاج الذي جيب تلبيته من أجل حتقيق الرضا من النفس لنجاة  
 (. 93، ص. 2015احلياة )سرتوجنمان، 

ديناميات احلاجات تعين الوصف لالحتياجات اإلنسانية اليت ترتفع و 
اة اليت مير هبا الناس بدءا من احلاجة  تنخفض أحياان، من حيث أحداث احلي

األساسية إىل أعلى االحتياجات يعين حتقيق الذات. قال أبراهام ماسلو أبن  
احلاجات اإلنسانية تتكون من عدة مستوايت متدرجة، حيث جيب تلبية  

،  2016احلاجة األدىن نسبًيا قبل تلبية احلاجة األعلى )موليادي وآخرون، 
ن الناس الذي ابلغ يف مستوى احلاجة األعلى (. و مع ذلك، ميك87ص. 
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أن يعود إىل املستوى األدىن أو العكس بسبب تطور شعوره أو أمناط تفكريه.  
 مث من هذه احلدث ستوجد العثور على ديناميات مثرية لالهتمام. 

 رواية  .2
الرواية هي القصص بشكل نثر طويل، تعين لديها احلبكة الطويلة و  

الشخصية الكثرية و كذلك الشعور و اإلطار املتنوعة  املوضوع املعقد و 
(. توجد يف الرواية عدة أنواع منها الرومانسية و  297، صز 2019)كامل، 

 الغموض و الرعب و الكوميداي و غري ذلك.
ابإلضافة إىل ذلك، فإن الرواية من حيث حقيقة القصة تنقسم إىل 

لرواية اخليالية على أحداث قسمني: خيالية و غري خيالية أو واقعية. حتتوي ا
قصة من أتليف املؤلف و خياله فقط و لن توجد يف احلياة احلقيقية. أما الرواية  
غري خيالية أو الواقعية حتكي عن القصة الواقعية مأخوذة من أحداث حقيقية 

،  2015إلحدى الشخص حىت من حياة املؤلف نفسه )أريسكا و أماليسا، 
 (. 16ص. 

اية حتتوي على قصة الشخص يف احلياة اليومية،  على الرغم أبن الرو 
تعمل الرواية الواقعية على توفري العربة املهمة و اإلهلام و احلكمة أيضا للمجتمع  
من خالل وصف القصة يف تلك الرواية. و يف هذا البحث، تعترب رواية "زين:  
 حكاية عتمة و نور" كالرواية الواقعية ألن حمتوى القصة أتيت من األحداث
احلقيقية للمؤلفة )رضوى موسى( اليت تكافح لرعاية ابنها املصاب مبرض  

 السرطان.
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 الثاين  الفصل
 اإلطار النظري 

 
 مفهوم الرواية  -أ

 ريف الرواية عت .1
نثرية طويلة حتتوي على سلسلة القصص من حياة  الرواية هي مقالة 

الشخص مع األشخاص حوله و تسلط على شخصية وطبيعة لكل األشخاص.  
تتضمن الرواية على قصص من حياة الشخصية املتنوعة والطبيعة العميقة.  
بشكل عام، ، تبدأ الرواية من حدث مهم شهدته شخصية القصة الذي غري  

(. القصة يف  15، ص. 2015و أماليسا،  مصري حياته فيما بعد )أريسكا
الرواية واسعة من حيث احلبكة القصة، و املوضوع املعقد، والشخصيات الكثرية، 
و كذلك الشعور أو اإلطار املتنوعة. على األقل، واحدة من احلبكات 

 (.297، ص    2019واملوضوعات والشخصيات لديها شكلة واسعة )كامل ،  
الواقعية، و كالمها يوضح التعلق بني املؤلف الرواية هلا عالقة ابحلياة 

والقارئ يف الوضع و السياق االجتماعي القائم ألن الرواية هي نوع من العمل 
عامة عن املشكلة املوجودة يف حياة الناس )سوهارجونو،    األديب الذي يقدم حملة

 (. 26، ص. 2021
االختالف  أصبحت الرواية قراءة مشهورة ألن القصة مثرية وممتعة. هناك  

بني الرواية و القصة القصرية، على الرغم من أن كليهما يف شكل نثر. القصة 
القصرية أقصر و أكثر إجيازًا، و أما الرواية أطول وأكثر تعقيًدا )أريسكا و  

صفحة   100(. يف العادة يبلغ طول الرواية حول 15، ص. 2015أماليسا، 
 ذلك، تتضمن الرواية على  كلمة. ابإلضافة إىل  35.000و عدد كلماهتا حول  

 القيم األخالقية و الثقافية و االجتماعية و الرتبوية. 
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 أنواع الرواية  .2
تنقسم الرواية إىل عدة أنواع بناًء على حقيقة القصة و نوعها و كذلك 

 (. 21، ص. 2015)أريسكا و أماليسا، حمتواها و شخصياهتا 
 سمني و مها: أما أنواع الرواية من حيث حقيقة القصة تنقسم إىل ق

الرواية اخليالية: حتكي عن األشياء اخليالية ومل حتدث يف الواقع.  (أ
 الشخصيات واملؤامرة واخللفية فيها جمرد خيال املؤلف. 

الرواية الواقعية أو غري خيالية: عكس من الرواية اخليالية، و هي رواية   (ب 
حتكي عن أشياء حقيقية حدثت. يعتمد هذا النوع عامة على جتربة 

 ص أو قصة حقيقية أو استناًدا إىل التاريخ. الشخ

و   أما أنواع الرواية املبنية على أنواع القصص تنقسم إىل عدة أقسام
 كما يلي:   ستذكر الباحثة 

 الرواية الرومانسية: حتكي حول احلب و املودة.  (أ
 الرواية الرعبة: حتتوي على قصص مشوقة وخميفة وتثري اهتمام القارئ.  (ب 
 الغامضة: حتكي عن األشياء املعقدة اليت تثري الفضول.الرواية  (ج
 الرواية الكوميدية: حتتوي على دعابة و جتعل القارئ يضحك. (د
الرواية امللهمة: رواية مليئة برسائل أو قيمة أخالقية معينة، ميكن   (ه

 للقارئ أن أيخذها يف األعمال اليومية. 

حمتواها و شخصياهتا من  و هناك تتكون أيًضا أنواع الرواية بناء على 
 عدة أنواع منها: 

 حتتوي على القصة عن حياة املراهقة. :(Teenlit)رواية املراهقة  (أ
 : مستوحاة من األغنية.(Songlit)رواية املضاءة  (ب 
 حتتوي على القصة عن الفتاة.  : (Chicklit)رواية شيكليت  (ج
 رواية الكبار: حتتوي على القصة عن حياة الكبار.  (د
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 عناصر الرواية  .3
عناصر الرواية هي نتيجة انعكاس املؤلف عند جتواله يف مكان و يف 
وقت توجد فيه رسائل فيها حكمة يبشرها املؤلف إىل القارئ )سوهارجونو،  

(. الرواية مبنية على أساسي العنصرين املهمني و ضرورين  27، ص. 2020
لية  لبناء روح القصة ابلتفصيل، حبيث تصبح القصة حية و تشعر ابلواقع. )عم

 (. 150، ص. 2020و يوليانيغسيه، 
هذان العنصران هو عناصر داخلية و خارجية، و مها مرتابطان ألهنما  
يؤثران على بعضهما البعض يف العمل األديب. العناصر الداخلية هي العناصر  

، ص.  2021املوجودة يف نص القصة مباشرة لبناء القصة )سافوترا و آخرون، 
،   2021صر الداخلية وفًقا ألريسكا وأميليسا )(. و هناك جزء من العنا33
 ( كما يلي: 19ص 

 املوضوع: املشكلة الرئيسية يف القصة. (أ
الشخصيات والتوصيفات: تشرح إعطاء الشخصية والطبيعة لكل  (ب 

 شخصية يف القصة.
تدفق: سلسلة األحداث اليت تشكل قصة يف رواية. ينقسم التدفق  (ج

 إىل تدفق أمامي وتدفق عكسي.
غة: األداة الرئيسية للتوجيه يف شرح و وصف القصص  أسلوب الل  (د

 جبماليات معينة. 
وصف املكان و الزمان: يضح وصف خلفية األحداث يف وقت و  (ه

 مكان و حال معني.
 وجهة نظر: موقف املؤلف و طريقها إللقاء القصة. ( و
 رسالة: رسالة أو احلكمة الىت يعطيها املؤلف يف القصة للقارئ. ( ز
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اخلارجية هي العناصر اليت تؤثر على األعمال األدبية من و أما العناصر  
اخلارج. كان القارئ يشعر ابلصعب للعثور على العناصر اخلارجية مباشرة يف  
الرواية، ألنه ميكن العثور على هذه العناصر بعد أن يفهم القارئ العناصر  

ألن العمل   الداخلية أواًل. ومع ذلك، فإن معرفة العناصر اخلارجية ال يزال مهًما 
(. 150، ص. 2020األدبية ال ينشأ من فراغ الثقافة )عملية و يوليانيغسيه، 

 فمن العناصر اخلارجية يف الرواية هي: 
 اتريخ املؤلف أو السرية الذاتية له  (أ

 الوضع و احلالة  (ب 
القيم يف القصة مثل القيم األخالقية و االجتماعية و اجلمالية و   (ج

 الثقافية و غريها. 

 حكاية عتمة و نور" رواية "زين:  -ب
رواية "زين: حكاية عتمة ونور" اليت كتبتها رضوى موسى نشرت بدار  

. هذه الرواية غري اخليالية تتكون من القصة 2019املصرية اللبنانية يف مصر عام 
احلقيقية امللهمة لعائلة تبحث عن األمل و احلب و اإلميان وسط الصراع مع األمل 

جهودهم إلجياد السالم النفسي لتحويل كل  املمزوج بضحك السعادة، وكذلك 
شيء سليب إىل شيء إجيايب على الرغم من الواقع القاسي الذي ميرون به. االبن 

 1األكرب من ثالثة أطفال، زين، قد أصاب بسرطان ورم األرومي العصيب
(Neuroblastoma)  .يف الدرجة الرابعة مما تسبب يف تغيري مسار حياة أسرته 

اإلميان    احلب و  ة، حتكي هذه الرواية قصة حقيقية لألمل واملمتعبكة  احلمع  
 2013  سنةللسرطان    زين  األمل اليت تنتهي بضحك سعيد أثناء عالج   النضال و   و

 
ميكن أن ينتشر إىل  ( و adrenalنوع اندر من السرطان يوجد يف الغدد الصغرية فوق الكلى )الغدد الكظرية /  1

 البطن و الصدر و الرقبة و احلوض و العظام. يصاب هذا املرض غالبا عند األطفال بعمر مخس سنوات أو األقل. 
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لهمهم،  تفز القراء و حت  وبعد عدة سنوات. هذه الرواية مليئة بقيم احلياة اليت ميكن أن
 . يشعرون نفس احلالةخاصة أولئك الذين 

وجهة النظر األوىل يف هذه بالشخصية الرئيسية ك  ارضوى نفسه جعلت
اإلميان   احلب و  ة، حتكي هذه الرواية قصة حقيقية لألمل واملمتعبكة  احلمع  الرواية.  

 2013  سنةللسرطان    زين  األمل اليت تنتهي بضحك سعيد أثناء عالج   النضال و   و
،  مثل األطفال اآلخرين يف البداية    لفرحة لعب ابي. كان زين الذي  وبعد عدة سنوات 

أن جيرب على التكيف مع العالج واألدوية. ابإلضافة إىل ذلك، فإن الصراع  فعليه 
من مصر،   ارضوى وعائلته  جاءت   متقلب للغاية حبيث يثري اهتمام القارئ.  املوجود

هذه   .طرق العالج الطيب هناك و املهنيةاحلياة عن لذلك تشرح هذه الرواية أيًضا 
لهمهم، خاصة أولئك الذين ت فز القراء و حت رواية مليئة بقيم احلياة اليت ميكن أن ال

 . .يشعرون نفس احلالة
أصبحت هذه الرواية من أكثر الكتب مبيًعا يف األسبوع األول من معرض 

أدت إىل حصول مؤلفها، رضوى موسى، على   و 2019 عام القاهرة للكتاب 
مسامهته يف يف  (Facebook) بفيسبوكجائزة وسفري وسائل التواصل االجتماعي 

الرواية مراجعات جيدة   هذه  تلقت لهمة.املمنصة  للاستفادة وسائل التواصل االجتماعي  
 رمجتها إىل اللغة اإلجنليزية. تُ  اآلن و Goodreadsعلى منصة 

 علم النفس األدب   -ج
 تعريف علم النفس .1

من الكلمة اليواننية القدمية   (Psychology)أتيت كلمة علم النفس 
Psyche  مبعىن النفس أو الروح أو العقل و الكلمةLogos  مبعىن العلم. وهكذا

، 2015يتكون علم النفس من مفهومني فرعيني، مها العلم و النفس )أبو غزال،  
(. علم النفس هو علم متعلق ابلدراسة العلمية لسلوك املخلوقات احلية 19ص.  
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و عملياهتا العقلية خاصة للناس، هبدف حتقيق الفهم و التفسري للسلوك البشري 
 (. 6، ص. 2017)وليد، 

( أن علم النفس هو علم يدرس و يبحث عن  2004ولكيتو ) يقرتح
السلوك أو األنشطة من مظاهر احلياة النفسية البشرية. يف علم النفس، ال يظهر  
السلوك و األنشطة الفردية فجأة من تلقاء نفسها بل النتيجة لتحفيز الفرد. يف  

)وايمتي،  هذه احلالة، يعترب السلوك مبثابة االستجابة للمحفز الذي يضربه 
 (. 7، ص. 2011

حني جرى الوقت، يتطور علم النفس سريًعا متيزت بوالدة األنواع و  
الفروع املختلفة. نشأت أنواع علم النفس بسبب اختالف الفهم و املعتقدات 

(. فمن األنواع املتطورة يف 1، ص.  2016يف رؤية البشر عند اخلرباء )روستام،  
يفية و السلوكية و علم نفس اجلشطالت و جمال علم النفس هي البنيوية و الوظ

علم النفس اإلنساين و غريها. و من الفروع يف علم النفس هي علم النفس 
التنموي و علم نفس الشخصية و علم النفس االجتماعي و علم النفس الرتبوي 

 و غريها. 
 تعريف علم النفس األديب .2

لة لفهم فيما يتعلق ابألدب، يعترب علم النفس علًما مساعًدا ذا ص
األعمال األدبية من خالل تعاليم و مبادئ علم النفس. يتماشى هذا مع رأي  

( أبن علم النفس األديب هو مزيج من األدب وعلم النفس. 2018سيهاندي )
علم النفس األديب هو حتليل لألعمال األدبية من خالل النظر يف أمهية اجلوانب 

يب غالبا ابلشخصيات والتوصيفات النفسية الواردة فيها. يرتبط علم النفس األد
اليت تدرس السلوك و احلياة النفسية لإلنسان حىت يتمكنوا أن يفهم القصة من  

 (.20-19، ص. 2022خالل املعرفة لعمليتها النفسية )مارية و آخرون، 
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( أبن علم النفس األديب هو دراسة أدبية تعترب  2008قال إينداسوارا )
ستخدم املؤلف اإلبداع و الذوق و النية يف  األعمال مبثابة إبداع نفسي. ي

عمله. ابإلضافة إىل ذلك، لن يفصل القراء عن نفسهم عند استجابة العمل 
(. ُولد علم النفس األديب كنوع من 2، ص. 2014)سوفرافتو و آخرون، 

الدراسة األدبية اليت تستخدم لقراءة أو تفسري األعمال األدبية و املؤلفني  
ابستخدام املفاهيم و اإلطار النظرية يف علم النفس )وايمتي،  األدبيني و القراء

 (. 6، ص. 2011
علم النفس و األدب لديهما عالقة كبرية. يف العمل األديب مثل الرواية،  
ميكننا معرفة الشخصيات املضطرابت يف نفسيتها اليت ستؤثر على جتارب احلياة 

خصية، حنتاج غالًبا إىل التالية بل ختطر األشخاص اآلخرين حوهلم. لفهم الش 
بعض املعلومات املوجودة يف علم النفس حىت نتمكن من حتديد و شرح سبب 
إصابة الشخصية ابضطراب عقلي و عواملها و كيفية تغلبها. يف هذه احلالة،  
سوف ندرك أبن النظرية السيكولوجية حُيتاج لفهم و حتليل العمل األديب.  

 (.2، ص. 2011)وايمتي، 
، النهج النصي، و  أوالً مناهج الواردة يف علم النفس األديب.  هناك ثالثة  

، النهج  اثنيًاهو يبحث عن األعمال األدبية يف اجلوانب النفسية للشخصيات.  
االستقبايل التداويل، و هو هنج يدرس اجلوانب النفسية للقارئ ابعتباره متذوقًا  

، النهج التعبريي، و هو يفحص اجلوانب النفسية اثلثًالألعمال األدبية. 
للمؤلف عند القيام بعمليته اإلبداعية تقدر من خالل عمله، سواء كان املؤلف  

(. بناء على 2، ص. 2018د، شخًصا أو ممثاًل للمجتمع )أمسااي و جن
املعلومات السابقة فإن علم نفس األدب هو دراسة متعددة اليت جتعل األعمال 
األدبية دورًا مهًما يف تركيز البحث عرب اجلوانب النفسية من الشخصيات أو 

 املؤلفني أو القراء.



19 
 

 

 سيكولوجية إنسانية ألبراهام ماسلو -د
 سرية ذاتية ألبراهام ماسلو .1

هارولد ماسلو أكرب األطفال يف األسرة من أصل يهودي   كان أبراهام
يف بروكلني، نيويورك.    1908أبريل    1و هم من الفقراء وغري متعلمني. ولد يف  

شعر ماسلو ابلتعاسة و الوحدة يف طفولته، ألنه الطفل الوحيد من أصل يهودي  
يف جمتمعه. هرواًب من مشكلته، انغمس ماسلو يف تعميق الكتب. ليس فقط  
مشاكل من خارج املنزل، يعاين ماسلو أيًضا املشاكل من داخل عائلته. أحب  
والده الويسكي و النساء و القتال و كذلك احتقره بقول أن ماسلو هو ابنه  

 األكرب القبيح و الغباء يف اجتماع األسرة الكبرية. 
الشيء اآلخر تسببه يف الصدمة هو عندما قام ماسلو أبخذ و رعاية  

تني يف الشارع فأخفامها يف الطابق السفلى. لكن اكتشفت أمه قطتني مهجور 
حني مسعت مواء القطة و وجدت ماسلو يغذي القطة. دون مزيد من اللغط، 

عدد من  ضربت أمه على رأسي القطتني فماتت القطتان أمام ماسلو.
األحداث اليت عاشها ماسلو مثري للسخرية حًقا، لكن السؤال هو كيف ميكنه  

بعلم النفس اإلنساين؟ قال ماسلو إن كراهيته ألمه شجعته يف معرفة االرتباط 
فلسفة احلياة و البحث و مجيع النظرايت اليت ابتكرها )موليادي و آخرون،  

 (. 84، ص. 2016
يف أواخر الثالثينيات و أوائل األربعينيات من القرن املاضي، كان ماسلو  

ن يف أورواب الذين أثروا يف  متعلما يف نيويورك. ألقى هناك مع أفضل املفكري
حياته كثريًا مثل ماكس فريهتامير مؤسس علم نفس اجلشطالت و روث بنديكت  

، أصبح شريًكا  1968اليت أاثرت اهتمامه بتحقيق الذات لإلنسان. يف عام 
يونيو   8و متتع حبياته، و لكن يف   Saga Administrative Corporationلـ 
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ن عمره على إصابته بنوبة قلبية أثناء  سنة م 62، تويف ماسلو يف 1970
 الركض.

عديد من األشياء الذي حتققه ماسلو، منها تكليفه برئيس قسم 
و رئيس قسم   1956-1955سنة    APAالشخصية و علم النفس االجتماعي  

 Massachussettsو رئيس  1961-1960سنة  APAاجلمالية 

Psychological Association     حصل أيًضا على جائزة  1968-1967سنة .
 1971سنة  American Psychological Foundationامليدالية الذهبية من 
 (. 86، ص. 2016)موليادي و آخرون ، 

 سيكولوجية إنسانية  .2
السيكولوجية اإلنسانية هي إحدى األنواع لعلم النفس الذي جيمع  

أبن كالمها يضعف يف رؤية    هذه النظرية بني الوجودية و الفكر السلوكي. يرى  
اإلنسان كاملواضيع. يفضل علم النفس الوجودي جانب الشخصية و اجلانب 

لبيئي الداخلي للموضوع، أما علم النفس السلوكي يعتمد أكثرا على اجلانب ا
(. يقرتح السيكولوجية 33، ص. 2015أو اخلارجي للموضوع )أمحدي، 

اإلنسانية أن اإلنسان خملوقات إبداعية و ال تتحكم فيها عناصر الالوعي بل  
 (. 11، ص. 2011قيمهم وخياراهتم )وايمتي،  

تؤكد السيكولوجية اإلنسانية على القدرة الشاملة لكرامة اإلنسان و 
ؤمن أبن اإلنسان لديهم القدرة على التطور السليم و  قيمة حتقيق الذات. ت

اإلبداعي داخل أنفسهم. ابإلضافة إىل ذلك، إذا أراد الشخص أن يكون  
مسؤوالً عن نفسه فسوف يدرك إمكاانته و يتغلب على أتثري بيئته )الويسول،  

(. أدرك ماسلو أن هناك حاجة إىل نظرية أتخذ يف اعتبار  211، ص.  2019
ت اإلنسانية. ليس فقط النظر إىل جانب واحد ميتلكه اإلنسان  مجيع القدرا
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ولكن أيًضا االنتباه إىل جوانب القدرات ميتلكها اإلنسان أحسن تقومي )يولياان،  
 (.351، ص. 2018

 التسلسل اهلرمي للحاجات اإلنسانية  .3
قد طور ماسلو نظرية عن التحفيز البشري، من حيث يتم ترتيب  

البشرية يف شكل هرمي أو متدرج. هذا املستوى من االختالفات لالحتياجات  
املستوى من االحتياجات عند مستوى أدىن  التحفيز ملزم، بقصد أن يكون كل

راضًيا نسبًيا قبل أن يدرك الشخص ما احلاجة اليت تقف على املستوى األعلى 
 (. 87، ص 2016آخرون،  )موليادي و 

بسلطة أكرب إلعطاء األولوية بشكل عام، تتمتع االحتياجات األدىن 
هلا لكنها ال تستبعد االستثناءات. على سبيل املثال، يهتم املبدعون بتنمية  
مواهبهم والتعبري عنها أكثر من اهتمامهم إبشباع رغباهتم االجتماعية. ميكن 
أيًضا أن يكون التسلسل اهلرمي للحاجات غري منتظم بسبب أتثري التاريخ  

لذين يعطون احرتام الذات على احلب واالنتماء،  الشخصي، مثل األشخاص ا
أو األشخاص الذين يؤمنون بقيم وأفكار معينة سيتجاهلون احلاجة إىل األمن  

 (.102، ص. 2015)راشدي، 
ينقسم التسلسل اهلرمي لالحتياجات اإلنسانية ألبراهام ماسلو إىل 

 :اليت تصور على هذا املخطط عدة مستوايت 

 
 ل اهلرمي لالحتياجات اإلنسانية ألبراهام ماسلولتسلس: مثلث ا1صورة 
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 اجةإىل األعلى بدًءا من احل دىنمن األ اإلنسانية يبدأ مستوى االحتياجات 
 الفسيولوجية إىل حتقيق الذات مع الوصف التايل: 

 احلاجة الفسيولوجية .أ
احلاجة الفسيولوجية وفًقا ألبراهام ماسلو هي جمموعة من 

األساسية األكثر إحلاًحا للوفاء هبا ألهنا مرتبطة حبياة  االحتياجات 
( على أن 1971اإلنسان اليومية وال ميكن أتجيلها. تنص جلوب )

احلاجة الفسيولوجية هي املشكلة األكثر أمهية إذا مل يتم تلبيتها  
 (.62، ص.  2019)روستاانوا، 

حتاولت احلاجة الفسيولوجية للحفاظ على التوازن اجلسدي، 
األكل و الشرب و السكر و امللح و الراحة و اجلنس وما إىل مثل 

(. هذه احلاجة قوية جًدا، حبيث  216، ص  2018ذلك )الويسول،  
يكرس الشخص كل قدرته متاًما على تلبية هذه احلاجة بل قد يرتك 
احتياجاته أخرى. إذا مت تلبية هذه احلاجة، فسيتم حتفيز الشخص 

 من احلاجة. لالنتقال إىل املستوى التايل 
 احلاجة األمنية  .ب 

بعد تلبية احلاجة الفسيولوجية بشكل كاٍف، فبعد ذلك أتيت 
احلاجة األمنية. تشمل احلاجة إىل األمن األمن اجلسدي و التوازن و  
التبعية و احلماية مث األمن من قوى التهديد مثل احلرب و اإلرهاب  

ارث  و تفشي األمراض و اخلوف و القلق و أعمال الشغب و الكو 
 (. 83، ص. 2021الطبيعية )لطيفة و شريف الدين، 

احلاجة الفسيولوجية واألمنية هي أساس االحتياجات للحفاظ 
على احلياة، حيث تكون احلاجة الفسيولوجية دفاعات قصرية األجل 
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بينما تكون احلاجة األمنية دفاعات طويلة األجل. لذلك، جيب على 
 اجات األخرى. الشخص تلبية كليهما قبل تلبية االحتي 

 احلاجة إىل احلب أو االنتماء .ج
بعد تلبية احلاجة الفسيولوجية و األمنية، تصبح حاجة احلب 
واالنتماء كاالحتياجات التالية. لكل املرء مستحق ليحب اآلخر و 
أن حيبه اآلخرون. احلاجة إىل احلب هي احلاجة إىل احملبة و االحرتام  

وفًقا ملأبراهام ماسلو، احلب هو عالقة املتبادل بعض ببعض و الثقة.  
صحية بني البشرين تنطوي على االحرتام املتبادل. أن تكون حمبواًب  
ومقبواًل هو حماولة لتنمية مشاعر صحية و قيمة. من انحية أخرى،  
بدون احلب لن ميتلئ الشخص إال مبشاعر عدم اجلدوى و الوحدة و  

 . (65، ص. 2019الغضب يف حياته )روستاانوا، 
( أبن هناك نوعني من 218، ص. 2018يقرتح الويسول )

 احلب املوجود لدى البالغني، مبا يف ذلك: 
 (Deficiency/D-Love)نقص احلب  (1

 Deficiency/D-Love   هو حاجة للحب بسبب النقص، أي
األشخاص الذين حيبون شيًئا ال ميتلكونه مثل احرتام الذات أو  

ال يشعر ابلوحدة.    اجلنس أو أشياء أخرى حىت جتعل الشخص
هو حب أانين الذي مييل إىل  D-loveميكن أن نستنتج أبن 

 الكسب أكثر من العطاء.
  (Being/B-Love)وقوع احلب  (2

Being/B-Love  هو حاجة للحب تقوم على احلكم على
اآلخرين دون تغيري أو االستفادة من هذا الشخص، مبعىن أخرى 
يعين احلب الذي ليس له نية لالنتماء و يهدف إىل إعطاء 
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صورة إجيابية للشخص اآلخر عن قبول الذات و الشعور 
 احملبوب الذي يفتح فرصة للتطور أمام ذلك الشخص.

 حاجة احرتام الذات  .د
تلبية حاجة احلب واالنتماء نسبًيا، سيتجه الناس إىل بعد 

احلاجة الرابعة و هي احلاجة إىل احرتام الذات. يذكر الويسول 
 ( أن هناك نوعني من احرتام الذات:218، ص. 2018)

: احلاجة إىل القوة و   (self respect)احرتام الذات من النفس  (1
احلرية. حيتاج  اإلتقان و الكفاءة و اإلجناز و الثقة ابلنفس و

الشخص إىل املعرفة أبنه جدير و قادر على إتقان الوظيفة و  
 حتدايت احلياة. 

:  (respect from others)احلصول على االحرتام من اآلخرين   (2
احلاجة إىل االحرتام من اآلخرين، و املكانة و الشهرة و اهليمنة  
و الشرف و القبول و كذلك التقدير. حيتاج الشخص إىل 

 أنه معروف و حيكمه جيًدا ابآلخرين. معرفة 
جيب على كل األشخاص أن يليب حاجة احرتام الذات إما 
من احرتام الذات من النفس أو اآلخرين، حبيث يعتقد الشخص أبنه 

، ص.  2019جدير و قادر على تغلب حتدايت احلياة )روستاانوا، 
الثقة ابلنفس  (. خيلق الرضا عن احرتام الذات مشاعرا و مواقفا من  65

و كذلك شعورا ابلفائدة و الفرحة يف العامل. على العكس، إذا مل يتم  
تلبية احلاجة إىل احرتام الذات، سوف يتسبب ذلك احلال يف ظهور  
الشعور ابإلحراج و الضعف و اجلنب و عدم القدرة على مواجهة  

 حتدايت احلياة. 
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 حتقيق الذات .ه
األساسية، أتيت احلاجة إىل بعد تلبية مجيع االحتياجات 

أدرك ماسلو أمهية   احتياجات التعريفية أو يسمى بتحقيق الذات.
االحتياجات الفيسيولوجي مثل اجلوع و النوم و العطش لتقليل التوتر.  
ومع ذلك، افرتض ماسلو أيًضا أبن أعلى االحتياج على املقياس  

، ص. 2010التحفيزي للحاجة اإلنسانية هو حتقيق الذات )برافني،  
(. حتقيق الذات هو الرغبة يف كسب الرضا من النفس لتحقيق 307

كل إمكاانت الفرد و اإلبداع و احلرية للوصول إىل ذروة إمكاانته  
 (.219، ص.  2018)الويسول، 

حبيث تكون حاجة حتقيق الذات هذه هي رغبة الفرد يف أن  
يف إتقان  يصبح شخًصا كامال، وفًقا لرغباته و قدراته أو رغبة الفرد

نفسه من خالل الكشف عن مجيع املهارات اليت ميتلكها )لطيفة و  
(. البشر الذين ميكنهم الوصول إىل 84، ص.  2021شريف الدين،  

هذا املستوى من حتقيق الذات يصبحون بشرًا كامال و حيصلون على 
 الرضا من احتياجات اآلخرين.

 التأثري من ديناميات احلاجات  .4
يناميات احلاجات اليت مير هبا الناس عند تلبية  سيظهر التأثري من د

إما يف التأثري الفيسيولوجي أو التأثري السيكولوجي،   حاجاته أو عدم تلبيتها
 فتنقسم الباحثة كما يلي: 

 التأثري اإلجيايب .أ
التسلسل اهلرمي   من خالل  نساينافع اإلو طرح ماسلو نظرية الد

امللحة اليت  هيمنة واحلاجة املك  احلاجة األدىنلالحتياجات. ستكون 
 deficiency)  يالدافع النقص  ترث   جيب إشباعها. هذه االحتياجات 
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motivation)     احلاجة الشخصية، بينما حتدث    نقص  تظهر منألهنا
ألهنا ترث   (growth motivation) نمويدافع الالبسبب  األعلى

ماسلو، فإن  براهام  أل  االشخصية. وفق  األهداف  إىلالنضاالت الفردية  
.  (instinctoid)  االحتياجات يف التسلسل اهلرمي هي غريزية ضعيفة

كيفية    لكننا نتعلم الغرض منها و الدوافعننا نرث أب فلذلك نعرف
 (.231-230 . ، ص2021ن، عو )مس التعبري عنها

بطريقة صحية    التأثري اإلجيايب يظهر من عملية تلبية احلاجات 
من إىل مرحلة النضج  اإلنسانتتطور شخصية . مع اإلرضاء املناسب

إلدراك   اإلنسان و نشاطههود ج . من خاللوديةال تهبيئ حيث
 يف نفس األفراد واضحانقاط القوة اإلبداعية  يكشفطبيعتهم، 

 (.227ص.  ،2021ن، عو )مس
ىل شعور  يؤدي التأثري اإلجيايب من احلاجات اليت تتم تلبيتها إ 

السعادة و الفخورة و السلوكيات األخرى اجليدة حىت تكون شخصية  
تؤكد نتائج جتربة الذروة  االنسان إجيابيا و إعطاء الدوافع إىل بيئته. 

صحية يف رؤية  التغريات ظهور ال دائم لألعراض العصبية وال فقدانابل
أكرب ظهر أيضا  . ابإلضافة إىل ذلك،العامل وأاآلخرين  وأ نفسه

من قبل أفضل احلياة بشكل حساس كذلك إ  بداع و اإل تلقائية و ال
 .(291، ص. 2018)ويلكوكس، 

 التأثري السليب .ب 
جيدة أو    طبيعة  هي  ، ومن والدته  طبيعة فطرية  لكل اإلنسان

ليست  اإلنسانية يف احلقيقةالطبيعة أما  . حمايدة طبيعة على األقل 
سيئة أو معادية   اإلنسانية إن الغرائز  يقالابلتايل، ال  شريرة. و 
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التنشئة   عملية تدريب أوالجيب ترويضها عن طريق  للمجتمع، و
 االجتماعية. 

يت من األحداث أو البيئة الودية،  أياإلجيايب  التأثريإذا كانت 
صعبة. عندما  الببيئة ال من أثر أيًضايتالسليب  التأثريفإن على العكس 

إما اجلهل البيئي أو   فسببهالعصاب، و من البؤس  اإلنسانيعاين 
إبعاده   و الفرد خوف بسبب أيضا األمراض االجتماعي. قد يكون

يدمر أن  لإلنسان (. ميكن كامالإنساان يكونعن حتقيق الذات )
ون،  ععندما تكون طبيعته الداخلية مشوهة أو حمبطة. )مس احلالة

 (.227 .، ص2021
تلبيتها، سوف يؤثر ذلك  إذا كانت احلاجة اإلنسانية مل تتم 

)فيست و فيست،   األحداث إىل نفس اإلنسان يف شكل األمراض
مستوى كل . أما التشريح عنه يف  (240-239، ص. 2010

 كما يلي:(  1991عند قاسوارا )  االحتياجات 
 اجلانب فيسيولوجية .1

يؤدي التأثري من حاجات الفيسيولوجية اليت مل تتم  
فاء الطاقات أو القوة و ظهور  تلبيتها إىل سواء التغدية و اخت

 اجلوع الشديد و التعب. 
 اجلانب األمنية .2

يؤدي التأثري من حاجات األمنية اليت مل تتم تلبيتها  
 و القلق و غري ذلك.   إىل مشاعر اخلطرية و اخلوف

 جانب احلب و االنتماء  .3
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يؤدي التأثري من حاجات الفيسيولوجية اليت مل تتم 
الوحيدة و املبعدة و خمرق يف البيئة  تلبيتها إىل مشاعر 

 االجتماعية، و هذا يسبب القلق االجتماعي و غريها.
 حرتام الذات اجانب  .4

إذا كانت حاجة احرتام الذات مل تتم تلبيتها، فإهنا  
تؤثر إىل ظهور الشك و املنخفض يف نفس اإلنسان و  

 مشاعر الركود يف مواجهة مشاكل حياته. 
 جانب حتقيق الذات  .5

ت حاجة حتقيق الذات مل تتم تلبيتها، فإهنا  إذا كان
تؤثر إىل األمراض  مثل عدم القيم و عدم اإلجناز أو النجاح 

معىن احلياة و غريها. هذه احلالة حتتوي على و اختفاء 
 اخلوف من الرتدد يف قبول املسؤولية الكبرية. 
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 الثالث  الفصل
 منهج البحث

 منوذج البحث  -أ
حيتاج البحث إىل استخدام املنهج الصحيح لتبسيط عملية البحث، ألن  
منهج البحث هو الطريق املؤدي إىل كشف حقيقة العلوم بواسطة طائفة هتيمن  
على سري العقل و حتدد عملياته حىت يصل إىل نتيجة معلومة. هذا البحث هو 

توي هذا النوع على عناصر حبث كيفي وصفي ابستخدام الدراسة املكتبية. ال حي
إحصائية أو طرق التحديد الكمية يف عملية البحث و يستخدم مجع البياانت و 

 حتليلها و تفسريها على شكل الكلمات أو اجلمل.
 

 مصدر البياانت -ب
  صدر األساسياملهذا البحث نوعني من مصدر البياانت، و مها    استخدم

 مع التوضيح التايل:  صدر الثانوياملو 
 املصدر األساسي  .1

يف هذا البحث هو رواية "زين:   ي للبياانت صدر األساسيامل
نشرهتا دار املصرية اللبنانية يف  اليت  ونور" لرضوى موسى عتمةحكاية 

 .2019القاهرة سنة 
 صدر الثانوي امل .2

صدر الثانوي املستخدم هو كتب أو جمالت امليف هذا البحث، 
 ادر أخرىنظرية أبراهام ماسلو أو مصعن علم النفس األديب على أساس  

 ذات الصلة ابلعنوان.
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 طريقة مجع البياانت  -ج
الباحثة طريقة املالحظة يف هذا البحث تعين إجراء املالحظات   استخدمت

الدقيقة و إقامة التسجيل املنهجي ابستخدام طريقة القراءة و الكتابة، مع الوصف 
 التايل:

 طريقة القراءة .1
للحصول على معلومات تتعلق مبوضوع   هتدفطريقة القراءة 

ين: حكاية  البحث من خالل القراءة. أما موضوع هذا البحث كتاب "ز 
 ونور" لرضوى موسى، فاخلطوات املستعملة كما يلي: عتمة
قراءة رواية "زين: حكاية عتمة ونور" كاملة مبساعدة املرتمجني و   (أ

 القواموس اعتبارا على أن هذه الرواية ما عندها نص مرتجم.
 فهم الكلمة ابلكلمة و اجلملة ابجلملة يف الرواية.  (ب 
ل اليت حتتوي على العناصر  وضع العالمة على الكلمات أو اجلم (ج

من نظرية علم النفس األديب ألبراهام ماسلو ابملرسم أو القلم  
 امللون.

إعادة قراءة رواية "زين: حكاية عتمة ونور" لتقوية الكلمات أو  (د
 اجلمل املميزة أبهنا حتتوي على البياانت املطلوبة. 

 طريقة الكتابة  .2
الباحثة بطريقة الكتابة حلصول  قامتجبانب طريقة القراءة، 

املعلومات من خالل املالحظات. ُكتب مصدر البياانت املوجودة و  
جتمعها وفًقا لتوزيعها وربط البياانت فبها، مث ميكن العثور على معاين 

الباحثة بكتابة البياانت احملصولة    قامتمعينة من العالقة. يف هذه احلالة  
 :من خالل اخلطوات التالية
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البياانت اليت حتتوي على العناصر من نظرية علم النفس  كتابة (أ
األديب ألبراهام ماسلو إما يف شكل مجل أو تعابري الواردة يف 

 ونور".  عتمةرواية "زين: حكاية 
كتابة معاين اجلملة أو العبارة اليت حتتوي على العناصر من نظرية   (ب 

بياانهتا حىت تصبح  علم النفس األديب ألبراهام ماسلو مث حتليل 
 تفسرياً مفهوماً.

 

 طريقة حتليل البياانت -د
طريقة حتليل البياانت يف هذا البحث ابملنهج الكيفي   الباحثة  استخدمت

الوصفي من خالل استخدام البياانت النوعية اليت مل تكن يف شكل أرقام و وصفت 
، يشري هذا بناًء على منظور علم النفس األديب ألبراهام ماسلو. عالوة على ذلك 

 .Miles and Hubermanالبحث إىل منوذج 

 
  هوبرمان  مايلز ولدى   بياانتالخمطط منوذج حتليل  : 2صورة 

 مناسب للدراسة املكتبية اليت تتكون من تقليل البياانت وهذا النموذج 
 عرض البياانت و استخالص النتائج مع التفاصيل التالية: 

 تقليل البياانت  .1
البياانت هو التلخيص و اختيار األشياء الرئيسية و تسهل  تقليل  

 الباحثة إلجراء عملية مجع البياانت املقبل ابخلطوات كما يلي: 
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 .تلخيص البياانت املتعلقة مبوضوع البحث (أ
اختيار و جتميع البياانت املتعلقة بنظرية علم النفس األديب  (ب 

 ألبراهام ماسلو.
اانت اليت ال تتوافق مع مجع البياانت الصحيحة و جتاهل البي (ج

 نظرية علم النفس األديب ألبراهام ماسلو.
 عرض البياانت  .2

املعلومات  توحد و  تتنظمعرض البياانت يف البحث الكيفي 
 اخلطوات اليت اختذهتا الباحثة كما يلي: . أماوجزةاملبشكل 

 .تلخيص البياانت املتعلقة مبوضوع البحث (أ
املتعلقة بنظرية علم النفس األديب اختيار و جتميع البياانت  (ب 

 ألبراهام ماسلو.
لتسهيل الفهم يف شكل نص وصفي    منتظمبشكل  تقدمي البياانت   (ج

 أو سردي. 
 استخالص النتائج  .3

 قامت. جياد احلقيقة ومالءمة البياانت إل مهماستخالص النتائج 
 الباحثة ابخلطوة التالية: 

 البياانت. تفسريات لنتائج حتليل ال تقدمي (أ
 ستنتاجات من البحث بلغتهم.اال أخذ  (ب 
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 الرابع  الفصل
 عرض البياانت و حتليلها 

مل   اليت  حتكي رواية "زين: حكاية عتمة ونور" عن حياة شخصية رضوى موسى
الذي   -  زينحالة  حني وجدت  ذات يومإىل ،  يف البداية األمهات حياة تكن خمتلفة عن 

 احلالة  لك ت. تسبب  ه ابالستمرار نوممن األمل أثناء  شديدا  يئن    -ه  من عمر مخسا  كان يبلغ  
مبعرفة تشخيصه. ذكر  جأرضوى وزوجها، فأخذا زين إىل املستشفى وتفالقلق ظهور اليف 

قليل الفرصة  مع  ،نادر ، املرض الان مصااًب بسرطان ورم أرومي عصيبن زين كأباألطباء 
 .على قيد احلياةللبقاء 

 يف  تقلبات  شهدت اخلوف يف قلب رضوى. شعور  ت ، سادخالل فرتة العالج
يف  رضوى واتمر. نفس العرق اليت خرجت من  كل الدموع و  جبانب ا مع عائلته ا حياهت

قليلة لكن بعد فرتة    ، وحالة زين تبلغ يف مرحلة التحسن  سعيًدا ألن  إحدى الوقت، كانت
  بكت رضوى مرة أخرى و فعلًيا إىل الدماغ.  هانتشار مرة اثتية أبن السرطان قد مت  ُأخربت 

  ، و مرة أخرى ت. كافحاعليه اكبري   يؤثرالذي  السيكولوجيشعرت ابلتأثري  حزنت و
و   لعملية جراحية ت دد مواعيد الطبيب، حىت خضعحت ابنتظام إىل املستشفى، و ت عاد

 ابالمتنان لشفاء ابنها.شعرت  جنحت. بكت رضوى و 
ثالث أصاب السرطان  ال، ظهر  عايف زين من السرطان الثاينبعد ثالث سنوات من ت

لعالج آخر،    تينساها. مث خضع  ت بدأ   ذيال  ابلقلقرضوى مرة أخرى    ت كلية زين. شعر 
مرة   ت لتبكيبدأ ، وأشهر  مثانية لورم من كليته أخريًا بعد ، حىت متت إزالة اعملية أخرى

 أخرى.
،  اتصل الطبيب برضوى مرة أخرى   واحد  شهرمرت األايم يف  ، بعد   يكفي بذلك مل

لبالغني. شعرت رضوى  حيدث عادًة عند ا هو  وته ال يزال هناك ورم اثنوي يف كليإنه  قال
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 ت شعر  ، واتفاقمت. خفت آماهل ، ألن حالة زين تراجعت مرة أخرى بل وابلدمار حًقا
 ؤملة أكثر فأكثر. املمبشاعر 

إزالة األورام يف ساعة  48اليت تقوم يف  رابعة العملية  تعاىل قد جنحت هللا بقدر
بكثري   ةتدفقت دموع العاطفة من عيين رضوى، متذكر .  لسالمةزين اب  كليةاملوجودة خلف  

 ابلشجاعة  ي جترأذزين ال  نفس  خلف  ن اإلنكار أبن. ال ميكايف حياهت  ت حدثيتال  التقلبات 
و  ،التشجيع واألمل بشعور تهتقدماليت م األ، هناك شخصية على حماربة السرطان اخلبيث

 . البنها احملبوب روحها عظيمة   تضحي جبسدها واليت م شخصية األ
 

 ديناميات حاجات الشخصية يف رواية "زين: حكاية عتمة و نور"  -أ
، فإن حياة الشخصيات يف األعمال األدبية  كما أوضحنا يف الشرح السابق

تشابه مع حياة اإلنسان يف ال واألفالم هلا أوجه  القصص القصرية  مثل الرواايت و 
يعاين كما حتياجات أيًضا  االالعامل احلقيقي. الشخصيات يف األعمال األدبية هلا 

 يف حياهتم اليومية.  اإلنسان
  ة اإلنساني  سيكولوجيةنظرية علم الب، يستخدم هذا البحث  ناسبةيف هذه امل

لتحقيق  احلاجات املتدرجة يف احلياةكل إنسان إىل   حيتاجيث حب ،براهام ماسلوأل
أو   ، ينقسم هذا املستوىالثاين الباب يف  يوضح إمكاانت احلياة السعيدة. كما 

الفسيولوجية إىل حتقيق الذات   اجةتبدأ من احل  ستوايت التسلسل اهلرمي إىل مخس م 
 ها أم ال. قد مت تلبيت احات إذا كانت هذه اجل الالحقة  يات ديناممنها الستظهر  و

ية  شخص حاجات يات دينام البحث عن لنتائج اوصفيشرح فيما يلي 
رض مب املصاب زين  تعين األم من، مة ونور"عت  "رضوى" يف رواية "زين: حكاية

ماسلو، بدًءا  عند نظرية أبراهاماجات لالحتي اهلرمي تسلسلالالسرطان بناًء على 
 : من املستوى األساسي
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 احلاجة الفيسيولوجية  -1
لبقاء  احلاجات إحلاَح تلبيتها  الفسيولوجية من أكثراحلاجة تعترب 

 غريها.  اهلواء و  النوم و الشرب و ، مثل األكل واإلنسان
الفسيولوجية لشخصية احلاجة العثور على البياانت املتعلقة  أما

إىل عدة  اليت تنقسم، بياانت  10إىل  يوجدرضوى يف هذه الرواية 
 واصفات منها: امل

 الراحة أو النوم  (أ
احلاجة املهمة التالية  كتصبح احلاجة إىل الراحة أو النوم  

حتتاج األم اليت جيب أن تفي هبا كل شخصية. رضوى كشخصية 
يصاب  الذي  ابنهاعندما تكافح لرعاية  فطبعا،إىل الراحة أيًضا 

راحتها   ، على الرغم يف بعض األحيان ال يكونالسرطان مبرض
. تنام رضوى أحيااًن على  راحة اإلنسان الغالبفعالية مع  سواء

سرتاحة من املعركة ضد  االأتخذ  ،غرفة املستشفى األريكة يف
. اجلمل حني يستيقظ بقاء زينالسرطان لتحقيق الطاقة املثلى إل

 :ما يلياليت تظهر أمهية الراحة 
 

ذهبت إىل النوم استعدادا لليوم التايل، غاضبة من 
 (.97السرطان ولكن عندي سالم نفسي )ص.  

أعتربها أداة تذكري ألخذ مثل هذه اللحظات البسيطة 
قسط من الراحة، و التوقف مؤقتا عن القتال املستمر و 
املقاومة و إحساس أنين قوية يف كل األوقات! )ص. 

31.) 
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شعرت كأن أنوار جسدي تطفأ واحدا تلو اآلخر. كان 
إرهاق السفر و ضغط األخبار قد تراكم و أعطى عقلي 

 (.92أمرا ابلتوقف! )ص.  
 

أن  لوجوهباوى أن تنتهك هذه احلاجة عندما حتاول رض
ليس لديها الطاقة املثلى   ، فإهنا ستشعر ابلتعب و تعتين بزين
 األايم التالية:  لالستمرار
 

ساعة  24و تعبنا الشديد لعدم نومنا ملا يقرب من الـ 
 (.9... )ص.  

 
، فإن حاجة رضوى للراحة يف هذه األوقات ومع ذلك 
األولوية العديدة. الشعور الغريب ينشأ يف كل مرة  ستكون ابلتأكيد  
تقليل مع  تفضل البقاء على أهبة االستعداد سيجعل رضوى

 الراحة. 
 

مل أستطع الراحة حيت إذا أردت، مهما آخذ غفوة و 
أراتح قليال كان عقلي يرفض أن يتوقف عن التفكري 

 (.12)ص. 

كانت الساعة الثالثة و النصف فجرا عندما قررت أن 
توقف عن حماوالت النوم املصحوبة ابلتقلب املستمر أ

 (.25)ص. 
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رنت ساعة املنبه تعلن عن بداية يوم جديد، استيقظت 
على نسيم الصباح الباكر يتسلل من انفذة غرفة نومي.. 

 (.113)ص. 

 
  القدميةاألايم اختالفا مع  تهاراح بتقليلستكون رضوى 

 على نظرها،.  السابقة، كما يف االقتباس إصابة زين ابلسرطان قبل 
. هل زين يبكي؟ هل  اعرف أبًدا ما سيحدث لزين أثناء نومهتلن 

زين يتذمر على شيء؟ هل شعر زين بشيء جتاهه؟ دفعت هذه 
  حلاجة غري أولوية رضوى إىل وضع راحته جانباً كالاألفكار املستعرة  

 فقط.القليل ابلنوم 
 

 الفيسيولوجية اآلخر (ب 
 وجدت البياانت  ،والراحة األكلإىل احلاجة إىل  ابإلضافة

  كاحلاجة تلبيتها ب هتتمالفسيولوجية األخرى اليت  احلاجة عن
 ، مبا يف ذلك: ساسيةاأل

 
و بعد املرض و اختلفت التفاصيل من حتضري وجبات 
املدرسة لتحضري أدوات تعقيم و حقن و أدوية، و من 

مواعيد زايرة طبيب و طبع أوراق تلوين و دراسة لطبع 
البحث اليومي على االنرتنت عن قصص جناح و شفاء 

 (.15حبثا عن األمل )ص. 
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أولوايت رضوى األساسية   السابقة عنتوضح اجلملة 
  عمل بهي بدء حياة جديدة  اإلضافية بعد وصول السرطان، و 

و من طبع أوراق    ، واألدوية  إعداد احلقن و  ، واملدرسي  الوجبات 
احلاجة إىل البحث   حىت،  و دراسة لطبع مواعيد زايرة طبيب  تلوين
اليت من املتوقع أن تساعد   القصص امللهمة على اإلنرتنت و عن

 رضوى يف استكمال املشكلة. 
 

 (.16تعودت أن أحضر حقيبتني يف كل وقت )ص. 
 

أثناء  رضوى  لأولوايت األساسية    السابقة عنتوضح اجلملة  
 يف حياته اليومية.  ني خمتلفتنيحقيبتغالبا  ي حتمله ، و رعاية زين

  و  الشخصية يف األنشطة، ا احلقيبة األوىل حتتوي على احتياجاهت
ستشفى يف حاجة امل ا تاجهحتاحلقيبة الثانية حتتوي على شيء 

، احلقيبة دائًما يف مجيع األوقات  . حتمل رضوى هذهزين وعالج
يف إما ج الذهاب إىل املستشفى للعال أنشطةحىت يعتاد على 
 البقاء هناك.  وأالعيادة اخلارجية 

 
 (.42"استمتعي ابللحظة و تنفسي!" )ص.  

 
أو   هي احلاجة إىل اهلواء  تهاحاجة أخرى ال تقل أمهي 

معىن التنفس   السابقة   سي" يف اجلملةكلمة "تناف  تشملالتنفس. قد  
  ، ولكن من الناحية السياقية قد تعين الراحة و ة نصيال من الناحية 

. حيتاج كل تواجههالحظة من تعقيد التحدايت اليت الالتسلية 



39 
 

 

 الروح، وميكنهم   لب والق  وءهدنال  حىت ي  ه احلاجةإىل هذ  اإلنسان
 .من قبل فضلاألبشكل  استمرار احلياة

 

يف هذه الرواية  لرضوى الفسيولوجية  احلاجة تلبية  تلقد مت
، كما أهنا  أثناء إعداد الطعام لعائلتها األكلمتاًما. ال تزال رضوى 

حتافظ على الراحة على الرغم من أن نومها يف بعض األحيان ال  
مثل   تتربج ، إال أهنا ال تزال تستحم وبزينيتعني   ايكون فعاالً ألهن
ة  ضافياإلفسيولوجية ال احلاجة ، هناك . ومع ذلك سائر األمهات 

حقيبة   - حبقيبتني ةكون جاهز تأن  عليهارعايته لزين:  أثناء
  و عليها ملستشفى. اب ا يف حالة اتصاهلحقيبة للتحكم  شخصية و 

تقدمي العالج  األدوية و  إبعداددراية الكون أيًضا على تأن 
 الكيميائي. 
 

 احلاجة إىل األمن -2
أتيت احلاجة إىل  فبعده  ،  الفسيولوجية بشكل كافٍ   احلاجةبعد تلبية  
  ، والتبعية  التوازن، و األمن اجلسدي، واحلاجة إىل هذه األمان. تشمل 

 األمن من قوى التهديد.  ، واحلماية
شخصية رضوى يف هذه  لمان األالبياانت املتعلقة ابحلاجة إىل  أما

 ، مبا يف ذلك:بياانت  20 توجدالرواية 
 

اخلوف فكان غري مفهوم، كان ممزوجا ابنقباض أما إحساس 
غريب، ليست له دوافع حمددة. وقفت مكاين ال أحترك لوهلة 

 (.4قصرية، ولكنها كانت كافية لتشد انتباه اتمر )ص.  
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لكن عندي إحساس غريب و غري مريح ابملرة، إحساس اهلدوء 
الذي يسبق العاصفة، إحساس غري مفهوم ابلتمهيد لتغيري شامل 

 (.5غري مسبوق حليايت كلها )ص.  

 
يف املشاعر الغريبة اليت مرت هبا  السابقان عنيوضح االقتباسان 

. يتأوه  زين و هو  دث البنه األكربحيبشيء غريب  ت رضوى. شعر قلب 
 ابلقلقرضوى  شعرت  يتعرق بغزارة على جسده.    ، وزين من األمل أثناء نومه

 سيء البنهالشيء ال حيدث أي ال أنترجو رضوى به.  يصاب على ما 
 .احملبوب 

يعد الشعور ابخلطر قبل حدوثه من السمات اخلاصة اليت متتلكها 
شعرت ، دث البنهحي ذاعرف ماتال  ااألمهات غالًبا. على الرغم من أهن

 ، وهذا البيان مكتوب يف االقتباس:ابالقلق بشأن ما سيحدث رضوى  
 

الصفات اخلاصة اليت الشعور ابخلطر قبل حدوثه واحد من ضمن  
 (.8متنح عند التوقيع على عقد و اتفاق األبوة و األمومة )ص. 

لقد كرهت الشعور ابخلوف الذي حييط يب كرهت قلقي الدائم و 
 (.53خويف مما ميكن أن حيدث )ص.  

 
صاب عندما يتضح أن زين م مث يتحول الشعور القلق إىل اخلوف

للبقاء    صغريةهو سرطان اندر مع فرصة    ، وبسرطان الورم األرومي العصيب
لتواجه أايم الغد املظلم. خائفة  على قيد احلياة. كانت رضوى مصدومة و

 :اآليت يتضح هذا البيان من االقتباس
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ال أملك شيئا بيدي! وأن كل شيء بيد هللا وحده. أان ضعيفة، و 

معركة متعبة، و عاجزة، و خائفة، و غاضبة ... هذه هي معركيت،  
 (.12حيايت اليت مل أخرت أن أقاتلها )ص.  

و مسعت األصوات يف رأسي تقول: "مش حسمح خلويف من بكرة 
 (.36إنه يسرق مين فرحيت النهاردة" )ص. 

متنيت احلصول على بعض السالم و الراحة، لكن هذا السرطان 
 (.51اللعني كان عنيفا و خبيثا ليسرق راحتنا دوما )ص.  

! و ابلرغم من كل حماواليت ألستمر يف اإلجيابية أيقنت أين خائفة
 .(66والتفاؤل لكن اخلوف وجد طريقة إىل نفسي )ص. 

 
األمان إىل إحساس    يف احلقيقة، حتتاج رضوى  تعامل هذه احلالةيف  

  كان  ، نفسية. حلسن احلظالسدية أو اجلماية احليف شكل  إما ، ايف نفسه
تربية ابنته   دائًما يف يد رضوى أثناء رعاية زين و - اتمر يوسف - زوجها
 . هذه احلالة ابلبطء، يتغلب رضوى على املك. مع عائلته امسها الثانية

يف رواية "زين:    قد ذكر كثريااخلوف الذي تشعر به رضوى  إحساس  
لوافرة على األدلة ا و  املتقلبة نور". مع هذه احلبكة و  عتمةحكاية 

 األخرى.  اجات رضوى لألمن تسود على احل إن حاجة ، فاالستشهادات 
 

 احلاجة إىل احلب و االنتماء -3
احلاجة  ، تصبح و احلاجة إىل األمنالفسيولوجية  احلاجة بعد تلبية 

إلعطاء احلب ق ح اإلنسان جات التالية. لكل جلا اكاالنتماء   احلب و إىل
 و نيل احلب منهم. لآلخرين
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سبب يف إدراك رضوى ألمهية  يزين  املصاب إىل سرطان مرض ال
البياانت املتعلقة ابحلاجة إىل   أمالبعض.  بعضا  احلاجة إىل احلب واالنتماء 

، مبا  بياانت  15 توجدشخصية رضوى يف هذه الرواية ل و االنتماء احلب 
 يف ذلك:
 

إن صدمة املرض العنيف يف هذه السن الصغرية هزت الكل و 
الوقت مع أطفاهلم، أدركوا جعلت العديد من األهايل يدركون أمهية  

أن سباق احلياة ممكن أن يتوقف يف حلظة وأن غدا ابلفعل ليس  
 (.16مضموان )ص. 

لذا قررت أان و اتمر أن نتواجد هلما على السواء. فبينما أان مع 
زين يف املستشفي كان اتمر مع ملك خيرجان و يستمعتان بوقتهما 

 (.17سواي ... )ص. 

 
مع    املتساوية  اليومية لزين، تواصل رضوى مشاركة املودةيف رعايتها  

، تقسم رضوى  السابق  يف االقتباسقدر اإلمكان. كما ورد  ا و ابنيها  زوجه
انت رضوى يف املستشفى تعتين بزين،  تربية األبناء مع اتمر. إذا ك أعمال

. يف نفس الوقتاالستمتاع ابلوقت    عب ول فإن اتمر سيأخذ ملك للخارج ل
نفس القدر من احلب كما   أبنائهم إىل إعطاء  و األمهات  آلابءحيتاج ا

 حيصلون عليه من والديهم.
جاءت السعادة بطريقة جديدة و خمتلفة متاما! فقد فقدت 
االهتمام ابألشياء الكبرية ... بدأت السعادة تتعلق ابألشياء  
الصغرية أكثر ... أشياء بسيطة كتلك أصبحت جتلب الكثري من 

 (.54دة إىل قليب )ص.  احلب و السعا
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 (.119و أردان أن حنب و نستمتع بكل حلظة )ص. 

 
التعبري عن  وجود مهمة ك ستكون احلاجة إىل احلب واالنتماء هذه

. احلياة خلف السرطان ليست عائًقا أمام اإلنسانالروح اإلجيابية لدى 
ديدة يف اجلسعادة  ال  لنيل  ةجديد  ةإهنا طريقف،  رضوى للحصول على احلب

 . ا حياهت
 

 حاجة احرتام الذات  -4
إىل احلاجة  اإلنسان سينتقل، تلبية االحتياجات املذكورةبعد 

احرتام الذات   احلاجة إىلهي احلاجة إىل احرتام الذات. تشمل  ، و التالية
 احلصول على االحرتام من اآلخرين. و من نفسهحرتام على اال

البياانت املتعلقة ابحلاجة إىل احرتام الذات لشخصية قد وجدت 
 ، مبا يف ذلك:بياانت  13رضوى يف هذه الرواية ما يصل إىل 

 

كان لدي احلق يف أن أكره الكثري من األشياء حويل، ولكن 
مازلت أملك القدرة على إجياد اجلمال وحبه يف وسط كل هذا 

 (.55القبح )ص.  

صحابة فرحانني أبجازة الصيف كمان "صعبان عليا قوي إن كل 
 (.119يومني و هو داخل أودة العمليات.." )ص.  

الذات. يف  احرتاماجة رضوى إىل حب السابقة االقتباسات  توضح 
  اهن أب  انفسه  حيرتم، حياول رضوى أن  اخضم األحداث املظلمة اليت حلت هب

ك كذل  وي االستمتاع جبمال العاملو مستحق لنيل  احلب مستحقة لتيل
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 احلالةيف هذه  النفساحلياة املنظمة. قد يكون احرتام مستحقة الستمرار 
 . يف العادي اإلنسانأكثر صعوبة من حياة 

 
أكرب مشكلة تواجه األم هي عدم السيطرة على التفاصيل اليومية 

 (.109للحياة! )ص.  

 
األعمال  إما من، عادةغاية العمل اليومي مفصلة لاألم كان 

تواجه األم  يف بعض األحيان، األعمال املنزلية. ومع ذلك  وأالشخصية 
أيًضا    عقبات شديدة حبيث ال يتم التحكم يف تفاصيل احلياة. حتتاج رضوى

قابل وقًتا يضطر  تحرتام لذاهتا. ابلطبع ساالتساب إىل اك كاألم النشيط
و ينبغي  ، ةاليومي أبعماهلاالقيام  رعاية زين و بني افيه إىل تقسيم وقته

بكون  حىت ال    امن نفسه  إما  هود رضوى يف هذا األمرجب  االحرتام  والتقدير  
 عبثا يف مواجهة الشدائد. جهودها

تاج رضوى حت، هااحرتام الذات من نفس  حاجتها يف ابإلضافة إىل
 ، كما نقلت:ااحرتام الذات من اآلخرين من حوهلأيًضا إىل 
 

مللء روحي، كنت حباجة إىل نوع كنت حباجة إىل دفعة أكرب 
خمتلف من اهلدوء النفسي و الثبات الذي طاملا انتظرته وأخريا 
توصلت إليه مع عائليت الصغرية.. كنت مفتقدة عائليت الكبرية! 

 (.88)ص. 

كرب مللء األتشجيع  الإىل    حتتاجن رضوى  أب  السابقيوضح االقتباس  
هة املشاكل. يف هذه   مواجعلى الشعور اهلدوء يف  تشجيعال ، و اروحه
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و االحرتام  . سيشعر رضوى ابلتقديراعائلته مبعىن، الشخص اآلخر احلالة
 معهم.  جتهد اسدى ألهن  الن تذهب جهوده و هممع

 

ملكيش أي حق تقوليلنا إيه اللي حيحصل! و من دلوقيت ملكيش  
 (.12أي حق تكوين موجودة هنا! )ص.  

 
تتحدث رضوى إىل أحد األطباء.   حينما السابقيظهر االقتباس 

، شعرت بسرطان اندر يف مرحلة مبكرة  صابةإبزين  تشخيص  يظهر  عندما  
ملريض أال ابقرب  األشخص  ال  م واألك  احرتامهاطالبت    رضوى ابلغضب و

رضوى أن تكون حالة زين    ترجو ة قد ال حيدث هلا ذلك.  يقول أشياء غريب
يطلب من الطبيب  ايف و أن يتمكن زين من التع ترجو ا ، أي أهنمعجزة

 التشاؤم. شعورال تعبريليس كعائلة املريض،   ااحرتام مكانته
 

 حتقيق الذات -5
تها،  مت تلبي الالحقة قداألساسية االحتياجات  نأب يقدر إذ
أو حتقيق الذات. هذه احلاجة هي أعلى  يحتياجات التعريفاالفستظهر 

لتحقيق كل   اإلنسانيةعلى املستوى التحفيزي للحاجة  االحتياجات 
 . االمكاانت لدى الناس

بياانت تتعلق بتحقيق الذات لشخصية رضوى يف هذه   19  توجد
 ، بعضها: الرواية

 
أشكل شخصييت و كياين كأم لثالثة أطفال، أكربهم انتصر على 
هذا املرض اللعني أربع مرات اببتسامته، و أهلمت قصته اآلالف 
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حول العامل ليغريوا من أنفسهم و يغتنموا فرص احلياة و هداايها 
 (.3يوميا )ص. 

من تقمص شخصيتني يف أن واحد! شخصية األم املبتسمة دائما 
مع صغريهتا اليت من حقها أن تكون طفلة طبيعية يف ظل حياة 

 (.18غري طبيعية )ص. 

...  كنت األم اليت حتتاج إىل رؤية تلك النظرة يف عني طفلها!
أصبحت أان مصدر الصمود و األمان له، و النظر إىل وجهه هو 

 (.32كل ما أحتاجته يف تلك اللحظة )ص.  

مرت األايم وأان منغمسة يف حياة األم "الطبيعية". كانت اخلناقات 
اليومية على الغسيل أو الواجب املدرسي ممتعة جدا ابلنسبة يل.. 

ة. لكنه كان ال يضاهي فبالرغم من إرهاق جمهود األطفال الثالث
 (.114جمهود األمومة خالل رحلة السرطان )ص. 

 
 آية آية )ولدت  ملك و كوالدة زين و  حتقيق ذاهتاُتظهر رضوى 

ملرافقة زين يف حماربة   ابجلهد ، حيث تكافح زين(انتهاء سرطان بعد 
مها األم سئمت من   ، وتشكل شخصيتها كشخصيتني خمتلفتني  السرطان.

سعيدة تبتسم دائًما مع الم األ ها اليت تكافح من أجل العيش و ابنحالة 
حياة   حولطبيعية ابللة و طفال ممارسة مرحلةيف  تستحقها الصغرية اليت ابنت

 . يف عائلتها غري طبيعية 
، لكن  األمهات  سائرمثل  عادية أمهي رضوى شخصية ، ابلطبع

  ، و ئًما على الرغم من الواقع املؤملمتفائلة دا، نفسها كأم عظيمة أثبتت 
زين إبذن  بشفاء  تسمع اإلعالنمرافقة زين أثناء العالج حىت  مثابرة على

 من سرطان الورم األرومي العصيب لديه .. أربع مرات. هللا
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واختذت قرارا أين لن أمسح له هبزمييت أبدا! قررت أن أستغله يف أن 

 (.2أقوى )ص.   جيعل مين و من أوالدي شخصية

و لكين تعلمت أن املعركة ليست ضد املرض نفسه! و لكن املعركة 
أال يفقد اإلنسان هويته و نفسه يف ظل الصراع النفسي العنيف  

 (.2و الطاقة السلبية الناجتة من الصراع الدائم مع السرطان )ص.  

 
، ُتظهر رضوى من خالل ثبات أهنا أم عظيمةاإل ابإلضافة إىل

أبفضل  نلهمها لنا إذا  عربةأن مجيع املشكالت ستكون  السابقاالقتباس 
، بل تدور حول  ملعركة ال تدور حول حماربة املرض. تتعلم رضوى أن ا الفهم

من الواقع القاسي  خلف البقاء على قيد احلياة للحفاظ على هوية سعيدة  
يف    اهبنائ قوى من رضوى وأألاشخصية  التتشكل    العربةلسرطان. من هذه  ا

 مواجهة املستقبل. 
 

ولكننا استطعنا البقاء على قيد احلياة وما زالنا واقفني على أقدامنا 
 .(69)ص. 

أان فخورة مبا أصبحنا عليه، فخورة بوقفتنا يدا واحدة يف معركة 
 .(73التزم كل منا بدوره مبهارة )ص.  

الصغرية جاءت يف هيئة  ولكنها كانت سلسلة من املعجزات 
صيف ميسر و عملية جراحية انجحة و كل ما طلبناه يف سجودان 

 (.122ابحلرف الواحد )ص.  
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رضوى    نفس  إمكاانت إجيابية يف، تظهر اآلن  السابقمن االقتباس  
  العربة استخالص  كن التغلب على مجيع الصعوابت يف احلياة ومت اأهنمن 

مصحوبة ابلدعاء إىل هللا.   املتجاوز هود منها من خالل االلتزام الدائم ابجل
نسان  كاإل، تشعر رضوى  لبية هذه احلاجة إىل حتقيق الذات ت من خالل

 ترضى عن احتياجاهتا السابقة.  كامل وال
 

، يتم ترتيب التسلسل اهلرمي لالحتياجات ألبراهام كما أوضحنا سابًقا
 ، و الفسيولوجية  احلاجةمن االحتياجات األساسية، أي    شكل متدرجلى  ماسلو ع

  و ، احرتام الذات إىل  احلاجة ، و احلب واالنتماء إىل  احلاجة ، إىل األمن احلاجة
 االحتياجات. أعلى  حتقيق الذات ابعتبار

، لكنها  ألولوية هلا بسلطة أكرب إلعطاء ا دىنتتمتع االحتياجات األ عامة،
ميكن أن يكون التسلسل اهلرمي لالحتياجات غري  .فيها ال تستبعد االستثناءات 

، مرت رضوى حبدث مظلم يف حياهتا خمتلفة. يف هذه احلالة ألسباب منتظم أيًضا 
األولوية على كاحلاجة احلاجة إىل احلب  تسبب يف احلاجة إىل األمان و

 االحتياجات األخرى. 
صية رضوى  يات املتقلبة لشختباسات اليت تشرح الدينامفيما يلي بعض االق

 تنخفض عند تنفيذ عملية تلبية االحتياجات: اليت ترتفع و
 

تُظهر لنا احلياة أحياان جانبا شديد العنف والوحشية من واقعها، تقرر تغيري 
األشياء واألحداث بسرعة مذهلة وتسرق السعادة بدون سابق إنذار. 

احلياة فعندما ظننت أن خطوة واحدة تفصلنا عن خط النهاية، جرفتنا 
 .(82عشر خطوات إىل الوراء. )ص.  
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يف ظل خطر اإلصابة ابلسرطان أحيااًن يُظهر جانًبا    ممارسة األعمال اليومية
يسرق السعادة  قاًسا خيتلف عن الواقع. ميكن للسرطان أن يغري األشياء فجأة و 

ملا  ة جاهز  ةكون دائمتعلى أن  ارب نفسهجتتعني رضوى أن ت ذن. لذا اإلدون ب
جيدة أو  ، و إما  أو حزينةسعيدة    غري معروف إما حقيقة قائقحل، ابغًداسيحدث  

 سيئة. 
 

دقيقة يف كل مرة، لذا فإن رؤية  15حنن معتادون متاما على العيش ملدة 
األهداف القصرية تكمل وتتم مبثابة إجناز كبري. فال يوجد أي طريقة طبيعية 

 .(85واألسابيع املقبلة )ص.  تساعدان على التخطيط أو التفكري يف األايم  

 
درجة يف مجيع   180حياة رضوى خلف السرطان تسببت يف تغيري 

كون  تا عندما يستيقظ زين، وجيب أن زةجاه ة كون دائمت. جيب أن اأنشطته
  أن رضوى  قد وضح السابق، يف االقتباس ألي أخبار من الطبيب. لذلك  ةجاهز 

ن يف أي وقت إذا هنم سيستيقظو أ مبعىندقيقة  15يعيشون حًقا كل  اعائلته و
وهم ال يعرفون ماذا سيحدث يف األايم التالية. إهنم خائفون   حدث أي شيء لزين 

 جًدا من التخطيط للغد.
 

يف احلقيقة منظوري للقصة و لكتابيت هلا ظل يتغري مع تغري األحداث 
 (.2نفسها و احلياة حويل بسرعة و ملدة مخسة أعوام متواصلة )ص.  

الوقت لتغيري جمرى األحداث! فقد اختذت وقتا كافيا من حيايت ألدرك حان  
أنين أجربت على التعامل مع السرطان يوميا، نتنقل من عالج إىل آخر و 

 (.39من أثر جانيب إىل آخر )ص. 
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كما لو أن كل ما حدث حىت اآلن مل يكن كافيا، ولكن اآلن جيب أن 
 (.40نرتك كل شيء خلفنا )ص.  

 
يتغري    ا شخصية رضوى ذكرت أن مسار حياهت  يظهر ،  السابقس  من االقتبا

مرأة كاالزين. إذا كانت متارس أنشطتها فقط بصفتها    هالسرطان الذي أصاب بسبب  
هذه املرة جمربة على أن تعيش حياهتا السابق، ف الوقت يف لألطفالم األ عاملة وال
 يف أي وقت.  الرتك كل ما لديه ةكون مستعدتم ملريض ابلسرطان. جيب أن األك

انيب اجلعرض أحد ال، ومن خراآل العالج إىل الواحد عالجالالتحول من 
، هي بعض زينجسم  على    ته، إىل التفكري يف طريقة العالج األقل خطور خراآلإىل  

 اليومية.  ة رضوىحيا األشياء اليت يتعني اآلن على
ر رضوى أيًضا بتغيري  مت، الستمرار حياهتاابإلضافة إىل تغيري الطريقة 

 يف االقتباس التايل: كما ذكر  ،ا من حوهل راه تملا  امنظوره
 

كان البارك أو حديقة األطفال مكاان حمرما علينا، ال نستطيع النظر إليه 
 (.35بنفس الطريقة الفرحة املتفائلة )ص.  

 
هلم  سعادة جلميع اآلابء ألهنم يرون أطفااليف املاضي كانت املالعب مصدر  

خطريًا. زين   ، واآلن تعتربه رضوى مكااًن ممنوًعا و سعداء عند اللعب مع أصدقائهم
.  خارج البيت، خاصة يف لتأكيد ال ميكن السماح له ابللعبصاب ابلسرطان ابامل

. ُمنع زين من اللعب هناك فيه انهيك عما إذا كان العديد من األطفال يلعبون 
لعب مكااًن "حمظورًا وغري سار" من بسبب حالته الصحية الضعيفة. حىت أصبح امل

 وجهة رضوى. 
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و ابلرغم من كون احلياة بعد السرطان أمل و احللم... ولكنها كانت واقعا 
 .(86جديدا حنتاج التعود عليه و التكيف معه )ص. 

 
فطبعا  ، شعرت رضوى شفاء زين من مرض السرطان أعلن أخباربعد 

زين يف شفائه  مر، حيث سيحدث غًدا ذاأحد يعلم ما ما منابلسعادة. لكن 
، على الرغم ال الطبيب إن املرض قد عاد. لذلك فجأة ق الثالث الثاين و األول و
ال تزال رضوى    ، مت اإلعالن عن شفاء زين  و السرطان الرابع  يف هذا    يشفي  من أنه

 دراية بكل االحتماالت اليت ميكن أن حتدث غًدا.الحباجة إىل 
بسبب  متقلبالحظة أن مزاج رضوى امل، ميكن السابقرح من الش 

يكافح السرطان أربع مرات جعلته   رؤية ابنهأما    واجهها.  تاليت    احلاجات يات  دينام
. يف بداية ا ابستمرار لدعم احتياجات حياهت اوأنشطته اإىل تعديل سلوكه اضطرارا

فقدان   طوال الوقت و  اقلق و  اشديد ا تعاين رضوى خوفلسرطان، اب ة زينإصاب
 شعور اهلدوء  ظهر ، الرابعة السرطان الثالثة و  ةرحل  حني جرت السالم الداخلي. 

مشاعر التفاؤل أو   و الدعاء و تزيدتوازنة املجراءات اإلتعاجل وفق  رضوى ول
سيكولوجيا  أتثريًا    ىهاأعطاحلدث كالقطار املالهي السريع  هللا. هذا    لقدراالستسالم  

 سلبًيا.   وأإجيابًيا  إما
 

 التأثري الشيكولوجي من ديناميات احلاجات -ب
ات اليت مرت هبا رضوى عند تنفيذ عملية تلبية االحتياجات هي  الدينامي
، ستكون هناك بعض التأثريات الناجتة ابلطبعابلتأكيد.  تم نسيانهيشيء كبري لن 

 يات احلادة يف حياة رضوى. الديناممن تلك نفسًيا  وأجسداًي إما 
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اليت تعرضت   سيكولوجيال تأثري بعض ال  ة ناقش الباحثت، س البحث ايف هذ
 تأثريالوضح  بقتباسات  االهلا رضوى أثناء عالج زين املصاب ابلسرطان. هناك عدة  

 منها:إما من التأثري اإلجيايب أو السليب،  ى ه رضو ب  الذي تعيش سيكولوجيال
 

 التأثري السيكولوجي اإلجيايب -1
 حني لبت كل التأثري السيكولوجي اإلجيايبعلى رضوى  حتصل

 استعادت  ، وابشأن ما أمامه أو اخلوف. ال يشعر ابلقلق ااحتياجاهت
 .ابلسالم الداخلي

 هذا البيان ما يلي: تتضمنبعض االقتباسات اليت  هناك
 

مل يكن اليوم جمرد بداية عام دراسي جديد ابلنسبة يل ولعائليت، 
بشكل عام.. بداية حياة جديدة، حياة ولكنه كان بداية جديدة  

نعيش فيها ونستمتع بكل حلظة اآلن.. حياة سأستمتع فيها بكل 
كل ابتسامة،   م،يالتفاصيل املعطاة يل: كل يوم، كل لون، كل نس

 (.113كل حلظة، و كل نفس )ص. 

 
اإلجيايب األول هو ظهور مشاعر السعادة. السيكولوجي التأثري 

ى الشعور ابلسعادة الذي ينبع من رضوى. عندما  يدل عل   السابقاالقتباس  
  فتكون تلبيتها  تمت ا أن احتياجات حياهت ت ، شعر زين حتسن بدأت 

حاول  ت. ساطاقة إجيابية ملن حوهل ها نبعث منت بتسم دائًما، و ت ، و يدةسع
وقت الاالستمتاع أبفضل  ، وستفادة من كل حلظة متاحةاالحتقيق أقصى 

 . امع عائلته
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عيوننا تلمع بدموعنا الفخورة ببطلنا الصغري الذي وقف وقفنا 
حيث الناس على التمسك ابألمل و عدم االستسالم مهما صعب 

 (.117األمر )ص. 

 
، سواء  ابلفخورةالثاين هو ظهور شعور  اإلجيايب  السيكولوجي  التأثري  

،  بزين فخورهتا تعبري السابق لنفس أو ابآلخرين. يُظهر االقتباس اب فخورة
الظروف الصعبة.    حولالبقاء مبتهًجا    الذي جنح يف البقاء على قيد احلياة و 

فانزلقت الدموع عندما رأت زين بتفاؤل    ،العاطفة  شعرت رضوى ابلتأثر و
 فخور.

أنته  رضوى عما إذا كان سيكون خبري. مث طم لكثريًا ما يسأل زين 
ا حاول زين الوفاء بوعده ابلبقاء،  رضوى أبهنا كانت دائما إىل جانبه. عندم

قول للعامل "انظر إىل ت   ا، وكأهنمن رضوى  ورةكان هناك شعور عميق ابلفخ
 ابين القوي هذا!"

 
ال توجد كلمات تصف فخران وسعادتنا ورضاان هبذه اللحظة؛ 

حوال أشكرك اي "احلمد هلل ربينا راحل؟!" ممكن، لكن يف كل األ
رب على نعمة هذا اليوم وهذه اللحظة. احتوتنا مشاعر وأحاسيس 
فوق اخليال وكانت فكرة أننا يف نفس اليوم وبعد هذه التجربة  

 (.120اجلميلة مع زين.. )ص.  

مل مينحنا الشفاء التام، و مل يغري كل شيء يف يوم و ليلة.. ولكن 
اثبتة و مجيلة أوجدت بدال من ذلك أظهر لنا عظمته بطريقة 

 (.123الراحة لقلوبنا )ص.  
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  اإلجيايب الثالث هو ظهور شعور ابالمتنان و  السيكولوجيالتأثري 
  التفاهم خلطة هللا. دائًما ما تصلي رضوى كل يوم من أجل استعادة زين و 

ستطيع  ت، ال  عندما يبشر زين ابلشفاء والشفاء  . اراحة البال يف عيش أايمه
، ويعتقد أن خطط هللا ال تفشل أبًدا.  ا  لسماع صالهتالتوقف عن شكر هللا

 إن هللا دائماً يعطي األفضل القوة لعباده. 

اإلجيابية املذكورة أن احلدث   السيكولوجيةتظهر بعض التأثريات 
ظهر تسلوك الشخص.  على شخصية و اإجيابي االسعيد سيكون له أتثري 

ببعض العمليات الصعبة يف ر  متعندما    ةدائم  ةوسعيد  ةمتفائل   ةرضوى جانب
، لكن رضوى قاتلت أمر سهلمرات ليس    . إن حماربة السرطان أربعا حياهت

لى أي نوع من السرطان يف جسد  حىت النقطة األخرية حىت مل يتم العثور ع
رضوى ممتنة جًدا ملصري هللا الذي دائًما ما يكون أفضل  ت، مما جعل زين

 لعباده. 

 التأثري السيكولوجي السليب -2
شخصية رضوى عندما تشعر   منالسليب  التأثري السيكولوجي  اين  تع

بشأن ما هو   و اخلوفشعر ابلقلق تتلبيتها.  تتم أن أحد احتياجاهتا مل 
 السالم الداخلي. يفقد منها  اف دائًما مما سيحدث غًدا وخت ، واأمامه

 هذا البيان ما يلي: تتضمنبعض االقتباسات اليت  هناك
 

احلقائق الكثرية اليت أصبحت واقعا، واقع فقدان السالم من ضمن  
رمبا لن  .. الداخلي، وقد مللت من إحساسي بقلة احليلة جتاهه

أملك السيطرة على أي شيء يف حيايت، و لكين أملك السيطرة 
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على كيفية التعامل معها مما يعين أين جيب أن أكون قوية )ص. 
23.) 

ل الالزمة لرحلتنا إىل سان و بينما أان غارقة يف كل التفاصي
فرانسيسكو بدأت أشعر حبلول أعرض الضغط العصيب! )ص. 

35.) 

فقد كان ابستطاعيت أن أستمع بتلك اللحظة اليت كان زين فيها  
سعيدا، ولكن بدال من ذلك استسلمت حلزين و مسحت له 

 (.39ابلسيطرة عليّ )ص.  

ال أشعر  تدفقت دموعي، وأان ال أشعر جبسدي، ال أشعر ابألمل،
ابلوزن، ال أشعر أبي شيء. أان فقط أبكي وال أستطيع فتح عيين. 

 .(80لقد كان أكرب اهنيار عصيب أمر به )ص.  

 
هو الشعور  األول الذي مرت به رضوى سيكولوجي ال تأثري الكان 

الشعور  ، والشعور ابلقلق طوال الوقت بفقدان سالمها الداخلي، و
قم أو عاد. تبكي رضوى  سرطان زين كان يتفاابلعجز عندما مسعت أن 

بقليل من التوتر يرتاكم بداخلها. ديناميات   و  تشعر ابحلزن  طوال الوقت، و
هذه احلاجة جترب رضوى على تنحية احلاجات األخرى جانًبا مثل  

إعطاء األولوية للحاجة إىل األمان    الفسيولوجية أو احرتام الذات أو غريها و
 ال تشعر ابلوحدة أثناء رعاية زين.   وحىت ال تستسلم رضوى 

 
وكان التعامل مع السرطان هو حرفبا مثل ركوب لعبة قطار املالهي 
السريع، مليء إبحساس الصعود و اهلبوط و التأرجح بني املشاعر 



56 
 

 

املختلفة، و التحول السريع للعواطف كان أكرب من أن يتحمله 
 (.34العقل )ص. 

 .(68ين )ص. شعرت مبزيج من العواطف اليت كسرت

 
شعر ت ا ه رضوى هو أهنب  الثاين الذي تعيش سيكولوجيال تأثريال

. ميكن أن تتغري مشاعر رضوى بسرعة يف داخل نفسها  عاطفيةالتقلبات  لاب
، إىل  ا حمظوظة ألن لديها أسرة متناغمة سعيدة يف البداية ألهنالمن كوهنا 

الشعور ابحلزن أو اخلوف فجأة ألن زين مصاب بسرطان الورم األرومي  
الل االستمتاع  بعد ذلك حاول حتقيق السعادة مرة أخرى من خو  العصيب.  

، فحدث ُصدم مرة أخرى بنبأ عودة مرض زين، ولكن  هاابللحظة مع عائلت
 ذلك أربع مرات.

 
بب حالة شعرت ابألصوات يف رأسي تتحدث بسرعة رهيبة مما س

من االختالف التام بني قليب و عقلي، و حاولت جاهدة أن أشعر 
ابلراحة و لكنين مل أستطع. علت أصوات األطفال أكثر و أكثر، 
و أصبحت أصواهتم السعيدة تصل إيّل بطريقة أغضبتين أكثر 

 (.38)ص. 

كيف مسحت لنفسي أن أترك غضيب يتحكم يفّ و يسيطر على 
األطفال حىت لو كان يف ذهين! كنت أتوقع الضعف، رؤييت هلؤالء  

كنت أتوقع اخلوف، كنت أتوقع الغضب، لكنين مل أكن مستعدة! 
 (.38)ص. 
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ختلف عن املعتاد.  املغضب  الالثالث هو ظهور    سيكولوجيال  تأثريال
، شعرت رضوى أن القدر  ضت عدة مرات ألخبار صادمة للغايةبعد أن تعر 
نظور  املاألشياء من    ت ترى ، لذلك غالًبا ما كانبه يعبث    ا وكأهن  ا كان خيتربه

 ختلف.امل
ملك للعب   زين و  تعندما اصطحب  ،يف امللعب  ، على سبيل املثال

ابلغضب. كانت رضوى غاضبة لرؤية األطفال اآلخرين  ت شعر فهناك 
وجه   يضحكون بسعادة أثناء اللعب بينما كان زين يلعب برأس أصلع و 

كن أن يكون مثل األطفال  ها ال ميابنشاحب. أتمل قلب رضوى ألن 
رت رضوى دون عبء. لذلك شع الذين ميكنهم اللعب حبرية و اآلخرين

 .تهمابلغضب لرؤي
 

أن أيخذ كل ما أعرفه يف حيايت، أخذ حيايت  استطاع السرطان
 (.42كلها! )ص. 

ال أعترب االهنيار و الوقوع أصعب شيء يف احلياة .. ولكن 
النهوض مرة أخرى والنبات بعده هو أصعب مرحلة على 
اإلطالق. قرأت مرة مقولة علقت يف ذهين "إن الوقوع و االهنيار 

عده هو احلياة نفسها" هو جزء من احلياة، ولكن الصعود و القيام ب
 .(84)ص. 

وأن أفكر وأدرك أن السعادة هلا معىن خمتلف اآلن. كانت السعادة 
دائما مشوشة مبفهوم وضع األهداف وحتقيقها. كان يوحد ارتباط  

قوي بني فهم اإلنسان للشعور ابلسعادة وربطها ابإلجنازات  
 .(88الكربى أو الطفيفة )ص. 
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، يتضح أن السرطان قد استوىل ابلفعل السابقمن خالل االقتباس  
  غرّي  رضوى وتوازهنا يف احلياة وأخذ كل ما لديها بلل القلبعلى راحة 

، مما تسبب  الداخلي قد سلبهما  اوسالمه  اسعادهتشعر أن  ت  مسار حياهتا.
 القلق طوال الوقت. اخلوف و يف مشاعر احلزن و

 أن مسار حياة كل شخص خمتلف تأدرك ابإلضافة إىل ذلك، 
، وميكن للجميع أن يكونوا  هبا ت اليت مر  سيكولوجيال تأثريالبعض خلف 

،  هااألهم هو كيف تعود رضوى بعد سقوطالشيء  مث    سعداء بطرق خمتلفة.
الذي    سيكولوجيال  تأثري الذي سيشفي ال  ديدة مبنظور جديداجلياة  احلوتبدأ  
 ببطء.  تعيشه

 
 تأثريال من الحظة أن رضوى تعرضت لنوعنياملميكن  السابقمن الشرح 

 سيكولوجي ال تأثريال. يظهر السليب و اإلجيايب سيكولوجيال تأثريال: سيكولوجيال
ن ال يشكو من األمل ، زيسعيدة  ا: عائلتهاتلبية احتياجاهت  عند  هشعر الذي تاإلجيايب  

  الغد. سيخترب أتثريًا إجيابًيا ينشأ عنه  يوم أن تتواجه افختال  ، و حالته تتحسن و
 مشاعر السعادة والفخر والتفاؤل.

تلبية  يف تم  تالسليب عندما ال سيكولوجيال تأثريال، ينشأ يف غضون ذلك 
،  يف املنزل يشعر ابلوحدة اجلو ، و: يشعر زين ابملرض مرة أخرىا بعض احتياجاهت

تقلبات   سيسبب هذا احلدث قلًقا يف القلب، و  األمهات.سائر  ليست مثل    اوحياهت
الحظة أن األحداث املمشاعر غضب ال تبدو كاملعتاد. لذلك ميكن  ، و عاطفية

ر هبا الشخص سيكون هلا أتثري على حالته النفسية سواء كانت إجيابية أو  مياليت 
 تؤثر على الشخصية أو األنشطة اليت يقوم هبا.  سلبية و
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تعبري ال فقط ذي تعيشه شخصية رضوى ليسال سيكولوجيال تأثريال
خالقية األدوافع ال قيم وال، ولكن يف بعض االقتباسات هناك أيًضا عاطفيال

 ، منها: املضمنة
 

أننا قد خنطط حلياتنا ما نعتقد أنه األنسب لنا، ولكن هللا وحده يعلم ما 
 جوهر قصيت )ص. ج(.-هو األفضل لنا 

 
أن  قال جوهر قصين ، رواية اللمات جوهر قصين يف بداية رضوى ك تكتب

قد خطط   حياهتم. على الرغم من أن طريقةليس لديهم اإلرادة لتنظيم  الناس
 هو األفضل لعبده. ما، إال أن هللا يعرف لشيء يعتقد أنه مفيد شخص

 
ليس هناك فوز أو خسارة، ولكن هناك اختيار احملاولة أو عدم احملاولة 

 )ص. ج(.

وجدت القبول يف قليب مما ربطين ابلسعادة. لقد وجدت طريقي لقبول 
قدريت ليس بتغيري األشياء فحسب، ولكن بتغيري طريقة رؤييت هلا )ص. 

54.) 

عدان ابلرغم من وقوعنا، قمنا وقوينا ابلرغم من ضعفنا.. وجدان طريقنا و 
 (.89بقينا بثبات على قيد احلياة )ص.  

 
  يف النهوض و  احلياة نستمرل ينا أن نتذكر فقط ، عل صعوابت يف مواجهة ال

تمر يف البحث عن يف الواقع. اس قوى رغم أننا نشعر ابلضعفاألروح لالعودة اب
، ولكن تتعلق ابلفوز أو اخلسارة ، ألن احلياة يف احلقيقة الابلثابتياة احلأسلوب 
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، من خالل تغيري منظوران لنكون احملاولة بداًل من عدم احملاولة كيف نتجرأ على
 تفاؤاًل. أكثر إجيابية و 

 
لقد سُرقت منا حلظات كثرية، تعويضنا هلا مل يكن فقط من خالل خلق 
حلظات أخرى جديدة وسعيدة، ولكن من خالل إحساس احلياة بكل 

الغد أو شبح  حلظة تعطيها لنا الدنيا.. من خالل عدم مساحنا خلوفنا من
 .(112كلمة "ماذا لو" أن يسرق منا فرحة ونعمة اليوم )ص. 

 
أن شخصية   الرؤية، ميكننا سابًقا شرحها، من املناقشة اليت متت أخريًا

نسان مثل اآلخرين حتتاج أيًضا إىل تلبية احتياجات حياته اليت ترتاوح اإلرضوى ك
عيش ال  جيابية و اإلذاتية  المكاانت  اإل  لنيل  الفسيولوجية إىل حتقيق الذات   احلاجةمن  
 ياة سعيدة. حب

حدثت    مابسبب    نخفضامل  و   املرتفع يات  دينامال على الرغم من معاانته من  
التأثري التغلب على  و اعلى مواجهة مشاكله ةقادر  ا هنأب، يظهر رضوى له

ابية جيالنظرة اإلكذلك تغيري النظرة السلبية للحياة إىل    ، ور بهمت  السليب  السيكولوجي
 اخلاصة.  امع العثور على السعادة بطريقته
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 اخلامس الفصل
 اخللصة و االقرتاحات

 اخللصة -أ
بعد انتهاء الباحثة يف حتليل ديناميات حاجات الشخصية و أتثريها  
السيكولوجي يف رواية "زين: حكاية عتمة و نور" مع توضيحه على أساس  

 نظرية أبراهام ماسلو، فظهرت نتائج البحث اليت تستخلص مبا يف ذلك:
ديناميات حاجات شخصية رضوى كانت متقلبة متاًما. على الرغم من  -1

أن رضوى لبت مجيع املستوايت يف التسلسل اهلرمي الحتياجها كما  
ذكر يف نظرية أبراهام ماسلو، عليها العودة إىل تلبية احلاجة األمنية و  

الذي  احلاجة إىل األمنيف  خاص توجًها توجد. تكرارها عدة مرات 
تقلبة يف تلبية االحتياجات  امليات دينامالتحول لظهور النقطة  يصبح

 اليت متر هبا رضوى. 
توفر هذه الديناميات أتثريًا سيكولوجًيا لرضوى إجيابًيا أو سلبًيا الذي   -2

ر هذا التأثري إىل  و يوث حيصل عند تلبية االحتياجات أو عدم تلبيتها
الحظة أن األحداث امللذلك ميكن  .  سلوكيات رضوى يف ممارسة أايمها

كون له أتثري على حالته النفسية سواء كان  تر هبا الشخص سمياليت 
 تؤثر على الشخصية أو األنشطة اليت يقوم هبا.  و  اأو سلبي اإجيابي

 االقرتاحات  -ب
 ت، تقدمللوصول إىل نتيجة البحثالبحث  حتليل    يف  ة بعد انتهاء الباحث 

 :كما يلي،  هذا البحث نو ؤ قر يلذين لالباحثة اقرتاحات 
يف   إما للطالب أن يكونوا قادرين على دراسة األعمال األدبية  ينبغي -1

شكل رواايت أو قصص قصرية أو غريها. جيب أن يكون الطالب  
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، و  يقرؤوهنااالهتمام ابلكتب اليت  حكيمني يف اختيار قراءة الكتب و
سلوكهم  يف  تطبيقه    قادرين على اختاذ اجلانب اإلجيايب من الرواية و يكون  
رتك اجلانب السليب يأن  للطالب  ينبغي، . ابإلضافة إىل ذلك اليومي

 املوجود يف الرواايت اليت متت قراءهتا. 
أن يكون قادرين على أخذ القيم اإلجيابية الواردة يف  العامة    للقراءينبغي   -2

"زين: حكاية عتمة و نور" لرضوى موسى هي من أحد  الرواية. رواية 
سهلة الاللغة  وافع التخفيزي ابستخدام  دالرواية اإلجيابية تشمل القيم و ال

 ، لذلك ميكن جلميع القراء االستمتاع هبا. الفهمملساعدة 
بعيًدا عن ال يزال أبن هذا البحث ، اآلخرينللباحثني  تقرتح الباحثة -3

أحباثهم يف جمال  أن حيسنلباحثني اآلخرين ل ترجى، لذلك  .الكمال
"زين: حكاية عتمة و نور" لرضوى موسى  رواية يف خاصة  ،األدب 

. تصنف هذه الرواية على أهنا رواية جيدة  جمال التحليل املتنوعمبزيد من  
 . القيم و الدوافع توجد فيها ، و كثري من ذات جودة و

  



63 
 

 املراجع  قائمة
 املراجع العربية

عمان: دار وائل للنشر و التوزيع،  علم النفس العام. (. 2015أبو غزال، معاوية حممود. ) 
 الطبعة الثانية. 
 للرتمجة، اجلزء األول.. قاهرة: مركز القومى علم الشخصية(. 2010برافني، أ. لورانس. )

 . قاهرة: دار املصرية اللبنانية. زين: حكاية عتمة و نور (. 2019موسى، رضوى. )
قاهرة: مركز القومى علم النفس يف حياتنا اليومية. (. 2015سرتوجنمان، كينيث ث. ) 

 للرتمجة، الطبعة األوىل.
العريب بن   . اجلزائر: جامعةحماضرات يف مدخل علم النفس(. 2017وليد، خبوش. )

 مهيدي أم البواقي. 
 

 املراجع األجنبية
Ahmadi, Anas. (2015). Psikologi Sastra. Surabaya: Unesa University Press. 

Al-Ma’ruf, Ali Imron dan Farida Nugrahani. (2017). Pengkajian Sastra: Teori dan 

Aplikasi. Surakarta: Djiwa Amarta Press. 

Alwisol. (2019). Psikologi Kepribadian. Malang: UMM Press, Edisi Revisi Cet. 1. 

Amalia, Nur dan Sinta Yulianingsih. (2020). “Kajian Psikologis Humanistik 

Abraham Maslow pada Tokoh Utama dalam Novel Surat Dahlan Karya 

Khrisna Pabichara”. Jurnal Imajeri: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Vol. 2, No. 2. 

Ariska, Widya dan Uchi Amelysa. (2020). Novel dan Novelet. Bogor: Guepedia. 

Asmaya, Sita dan Moh Najid. (2018). “Kebutuhan Bertingkat Tokoh Fajar dalam 

Novel Kabut Kota Karya Ichsan Saif (Kajian Psikologi Humanistik 

Abraham Maslow)”. Jurnal Bapala, Vol. 5, No. 2. 

Djumadin, Hawiah. (2021). “Hierarki Kebutuhan Tokoh Utama dalam Novel 

Edensor Karya Andrea Hirata”. Jurnal Retorika, Vol. 2 No. 2. 



64 
 

 

Feist, Jess dan Feist Gregory J. (2010). Teori Kepribadian (Edisi 7). Jakarta: 

Salemba Humanika. 

Kamil, Sukron. (2019). Ensiklopedi Bahasa dan Sastra Arab. Depok: Rajagrafindo 

Persada. 

Latifa, Zuhra dan Syarifuddin. (2021). “Krisis Humanisme dalam Novel Al-Dhill 

Al-Aswad Karya Najib Kailani (Kajian Humanisme Abraham Maslow)”, 

Jurnal An-Nahdah Al-Arabiyah Vol. 1 No. 1. 

Maria, Dina Husnul dkk. (2022). “Analisis Aspek Kepribadian Tokoh Utama dalam 

Novel Cadl Karya Triskaidekaman (Tinjauan Psikologi Sastra)” Jurnal 

Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 8, No. 1. 

Minderop, Albertine. (2016). Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori, dan 

Contoh Kasus. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cet. 3. 

Mulyadi, Seto dkk. (2016). Psikologi Kepribadian. Jakarta: Penerbit Gunadarma. 

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Bahasa Indonesia. 

Jakarta: Pusat Bahasa. 

Rostanawa, Gaby. (2019). “Hirarki Kebutuhan Tokoh Utama dalam Novel Pulang 

dan Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori (Kajian Psikologi Humanistik 

Abraham Maslow). ELite Journal: Jurnal Internasional Pendidikan, Bahasa, 

dan Sastra, Vol. 1 No. 2. 

Rosyidi, Hamim. (2015). Psikologi Kepribadian: Paradigma Traits, Kognitif, 

Behavioristik, dan Humanistik). Surabaya: Jaudar Press. 

Rustam. (2016). Psikologi Kepribadian. Pontianak: Pustaka Rumah Aloy. 

Semiun, Yustinus. (2021). Teori-Teori Kepribadian Humanistis. Yogyakarta: 

Kanisius. 

Suhardjono, Dadi Waras dkk. (2021). Kajian Strukturalisme Genetik dalam Novel 

Bertemakan Religiositas. Yogyakarta: Garudhawaca. 

Suprapto, Lina dkk. (2014). “Kajian Psikologi Sastra dan Nilai Karakter Novel 9 

dari Nadira Karya Leila S. Chudori”. Jurnal Basastra: Penelitian Bahasa, 

Sastra Indonesia, dan Pengajarannya, Vol. 2, No. 3. 

Wilcox, Lynn. (2018). Psikologi Kepribadian. Yogyakarta: IRCiSoD. 



65 
 

 

Wiyatmi. (2011). Psikologi Sastra: Teori dan Aplikasinya. Yogyakarta: Kanwa 

Publisher. 

Yuliana, Asnah. (2018). “Teori Abraham Maslow dalam Analisa Kebutuhan 

Pemustaka”. Jurnal Libraria, Vol. 6, No. 2 



66 
 

 سرية ذاتية 

م.  2000يناير  21يف ماالنج اتريخ ، ولدت أنيس نورما سبيل 
خترجت يف املدرسة "إمامي" االبتدائية اإلسالمية بكفاجنني ماالنج 

م. و التحقت ابملدرسة "املعارف األول" املتوسطة   2012سنة 
م. مث  2015اإلسالمية بسنجاساري ماالنج و خترجت فيها سنة 

اري أيضا و  التحقت ابملدرسة "املعارف" الثانوية اإلسالمية بسنجاس
م. مث التحقت جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  2018خترجت فيها سنة 

 2022ماالنج حىت حصلت على الدرجة البكالوريوس يف قسم اللغة العربية و أدهبا سنة 
 م.

 


