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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث . أ
 يسمى ،اجلميلة ف باستخدام اللغةاألدب أشكال التعبَت عن ادلشاعر للمؤل

.واألدب عمال الفنية ألّن ُب األدب القيم اجلمالّية ُب األسلوب و ادلعٍتباألاألدب 
يشمل كل تعبَت راق عن ادلشاعر واألفكار واآلراء واخلربة اإلنسانية. وىو ُب معناه العام 

وقد نتحدث ُب كثَت من األحيان عن أدب  ،ما ُكتب عن التجارب اإلنسانية عامة
ىذا وديكن أن  ،مثل أدب القرن التاسع عشر ادليالدي مثالً  ،حقبة معينة من الزمن

أو قصص اخليال العلمي أو  ،نشَت إٔب أدب يتناول موضوًعا معيًنا مثل أدب التاريخ
 .أدب ادلقاومة

أو ما ديكن أن يشار إليو باألساليب اجلميلة.   ،الفنون اجلميلةفاألدب أحد  
األدب فن من الفنون اجلميلة اليت تصور احلياة وأحداثها كما قال عبد العزيز : " إن 

ٔتا فيها من افراح واتراح وآمال وآالم من خالل ما خيتلج ُب نفس األديب وجييش فيها 
 . ىكذا عرفنا أن"رائع وخيال ،عةوصورة بدي ،بأسلوب مجيل ،من عواطف وأفكار

فإّن األدب أيضا تضمن حياة الناس وأحداثها.األدب فن من الفنون اجلميلة الىت ت
" أي الكتابة اليت ليست صادقة fictionالكتابة " التخيليلة " ٔتعٍت القصص اخليإب "

لكن حيت أبسط تأّمل فيما يضّمو الناس عادة ٖتت عنوان األدب يوحي بأّن  ،حرفيا
 .1ذالك لن يكون كافيا

                                                             
 11م ( ص 1991) القاىرة : دار الشواف للنشر و التوزيع,  ،مقدمة ُب نظرية األدب ,تَتي إجلتون 1
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ل اإلنسان َب احلياة إن اإلنسان يعيش عيشة ٘تتلئ ٔتشاكل احلياة و مشاك
األديب َب أعمال األدبية و من الظواىر و ادلشاكل الىت عربهبا ظاىرة يصّور هبا 

. وىذه ادلشاكل من مبحث علم األدبية ال ٗتلو من مشاكل نفسية واألديب َب أعمال
 النفسى.
ٖتكي عن احلياة كلها.  عمليات أدبية  األدبية و ىي عمالاأل إحدى والرواية 

و كل أديب يستطيع أن جيد موضوعا للرواية شلا يشاىده أو يقرؤه أو يسمع عنو من 
بَت من كانت تصميماتو ذلا قيمة الك . واألديب2ألي ناحية من نواحى احلياةأحداث 

و ال يتناول الشؤون التافهة الىت تقع فوق  ،إنساين صادقو معٌت  ،ذاتية َب نفسها
بل يتناول العواطف و الصراعات و ادلشاكل الىت مهما إختلفت صورىا فهي ،السطح

فالرواية العظيمة ىي الىت هتتم باألشياء الىت ٕتعل احلياة  ،تنتمى إٔب ادلاىية اإلنسانية
و إمنا نعٍت أن الراية ال يكون عظيمة حقا إال حُت  ،نشيطة جياشة ذات قيمة أخالقية

تضرب بدورىا إٔب مدى واسع عميق َب األشياء الىت تتعلق بنا أشد تعلق و أدونو َب 
 3صراعات إنسانية.

َب ثنايا الشخصية شلا حيول دون وحدهتا واتزاهنا  يعٌت قيام حربّن الّصراع إو  
ن للصراع مصادر خارجية و داخلية . و إ4و دييل هبا إٔب التفكك او التصدع واإلضلالل

                                                             
 106ص  ،م ( 1963, مكتبة النهضة ادلصريةة : ) القاىر  ،النقد األدىب،أمحد أمُت2

 نفس ادلرجع3

ص  ،7ط ،(م1968،ر الكاتب العريب للطباعة و النشر)القاىرة : دا ،أصول علم النفس ،راجحأمحد عزت 4
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و أن  ،سلتلفة ىي ٔتثابة عقبات أو حواجز تتعرض إرضاء دوافع الفرد و ٖتقيق أىدافو
و أن  ،الصراع اخلارجي يؤثر بطريقة غَت مباشرة حُت يصبح صراعا داخليا نفسيا

 باق َب ادلصَت النفسى للفرد. ،صراعات الطفولة الالشعورية ذات أثر
أو تدل على مرض نفسي أو مرض عقلي مرضي نفسي الصراع النفسي إن 

و احليل الدفاعية مليات العقلية عنده َب حالة ما إذا بالغ َب اللجوء إٔب الع
( الغة َب إستخدام العقل الباطٍت )و الالشعور( و ذلك كون أسلوب ادلب)الالشعورية

ستخدام و اره َب االناتج عن سيطرة ادلرض ال شعوريا على الطفل من خالل استمر 
و لكي تكون سورة اجملهودات ، بدال من عقلو ادلدرك ادلفكر ،اللجوء إٔب عقلو الباطٍت

 .5احليل الدفاعية عند الطفل واضحةالعقلية و 
رواية " ألف مشس د الباحث أن حيلل يري،تمادا على خلفية البحث السابقةعا

ىتم كثَتا ٔتسائل رلتمعو. حكت ىذه أديب أفغانستاين الذي ا ،مشرقة " خلالد حسيٍت
وباخلصوص َب النساء االضلرافات السلوكية اليت تدور ُب اجملتمع العرىب الرواية عن 
 .هور الصراع النفسي فيهنوىذه االضلرافات السلوكية تؤثر على ظ ،األفغانستاين

 
 البحث ةتركيز البحث وفرعي . ب

تركيز ىذا البحث ىو الصراع النفسي ُب رواية " ألف مشس مشرقة " خلالد 
 وفرعية تركيز البحث ىي : ،العريب  ٖتليل األدب وتضمينها ُب تدريس حسيٍت

                                                             
 ,و العقلية و اإلضًتابات السلوكية عند األطفال النفسية األمراض, عبد اجمليد اخلليدي5

 85ص، 1،ط ( م1997، دار الفكر العريب:  بَتوت ) 
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 رواية " ألف مشس مشرقة ". أنواع الصراع النفسي ُب .1
 ."الصراع النفسي ُب رواية " ألف مشس مشرقة  ىذا مصادره .2

 
 تنظيم المشكلة . ج

اعتمادا على تركيز البحث السابق فينظم الباحث َب السؤال التأب : كيف 
الصراع النفسي اليت وقعت ُب رواية " ألف مشس مشرقة " خلالد حسيٍت وكيف 

 األدب العرىب؟تضمينها ُب تدريس ٖتليل 
 ىي : ،وأسئلة البحث

 ماىي أنواع الصراع النفسي ُب رواية " ألف مشس مشرقة "؟ .1
 "؟ الصراع النفسي ُب رواية " ألف مشس مشرقة ىذا ما مصادره .2

 
 فوائد البحث . د

زيادة معارف الباحث ُب فهم األعمال األدبية خاصة ُب ىذا  ،للباحث .1
 ادلوضوع.

 ترقية اىتمام الطالب ُب فهم األعمال األدبية. ،للطالب .2
 لتوسيع علوم الطالب عن علم النفس األدىب. .3
تشجيع ادلعلمُت ُب قسم اللغة العربية وآداهبا على استخدام  ،للمعلمُت .4

 رواية " ألف مشس مشرقة " خلالد حسيٍت ُب تدريس ٖتليل األدب العريب.
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 الباب الثاني
 الدراسات النظرية و تنظيم األفكار

 الدراسات النظريةأ.  
ُب ىذا الباب يقوم الباحث بعرض النظريات اليت تتعلق ٔتوضوع البحث، و 
تنظيم األفكار. و من النظريات اليت سيقدمها الباحث ىي مفهوم الصراع النفسي، و 
أنواعو، و مصادره، و مفهوم الرواية، و أنواع الرواية, و خالصةالرواية " ألف مشس 

 دلؤلف تلك الرواية. مشرقة " خلالد حسيٍت، و السَتة الذاتية 
 

  مفهوم الصراع النفسي .1
الباحث  يريدقبل أن يبحث الباحث عن الصراع النفسي، و أنواعو، و مصادره. 

أن يبُّت مفهومالصراع النفسي، و ىذا ادلصطلح يتكون من كلمتُت مها الصراع و 
 :النفسي
 تعريف الصراع النفسيأ( 

و قال . 6ٔتعٌت خصومة و منافسةصارع  –يصارع  –إّن الصراع لغة ىومن صارع
 .7لويس مألوف إن الصراع لغة  ىو من صارع و ٔتعٌت حاول صرعو

                                                             
م ( ص 1988, ) تونس : مجاعة من كبار اللغويُت العرب, األساسىادلعجم العرىب أمحد العايد و آخرون,  6

731 

 422، ص39م (، ط2002، ) لبنان : دار ادلشرق بَتوت، ادلنجد َب اللغة  و األعالملويس مألوف،  7
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و أّما َب اإلصطالح فهو حالة من اإلدراك اخلاظئ أو النمطية َب التفكَت ضلو  
اجملموعات األخرى أو األعضاء اآلخرين داخل اجملموعة من حيث توزيع ادلراكز و األدوار 
و ادلوارد ادلادية و البشرية و منط العالقات السائدة بينهم, شلا ينعكس سلبا على قراراهتم 

 .8جملموعةو أنشطتهم داخل ا
و قال سعد الدين إبراىيم: " إن الصراع ىو تصادم اإلرادات و القوى، بُت 
خصمُت ) أو أكثر ( حيث يكون ىدف كل خصم َب ىذا التصادم ىو ٖتطيم اآلخر 

 .9كلياً أو جزئياً، ْتيث تسود إرادتو على إرادة ذلك اخلصم
ية حيث أمنا الفرد : إن الصراع ىو القضية االجتماع Soerjono Soekantoو قال 

 .10أو االجتماع حياول على أن يهدفوا ىدفهم ضّد اعدائهم بالتهديد
حالة من اإلدراك صراع ىو اليستنبط الباحث أن ، فعتمادا على اآلراء السابقةا

اخلاطئ أو النمطية َب التفكَت ضلو اجملموعات األخرى أو األعضاء اآلخرين داخل 
األدوار و ادلوارد ادلادية و البشرية ،و تصادم اإلرادات  اجملموعة من حيث توزيع ادلراكز و

و القوى، بُت خصمُِت ) أو أكثر ( حيث يكون ىدف كل خصم، و 
القضية اإلجتماعية حيث أمنا الفرد أو اإلجتماع حياول على أن يهدفوا كذالكالصراع

 ىدفهم ضّد اعدائهم بالتهديد.
                                                             

 271، ص 1م (ط2009، ) عمان: إثراء للنشر و التوزيع، علم النفسى اإلجتماعىعدنان يوسف العتوم،  8

، )الرياض: مكتبة ادللك فهد الوطنية أثناء النشر الشتوي الصراع احلضاري ادلصريةمد الشتوى, إبراىيم بن زل9
 27, ص 1ه(,ط1423

10 Soerjono soekanto, sosiologi suatu pengantar, ( jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 
1995 M ) hal 107 
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. و 11أنفس و ىي روحو النفس لغة ىي مصدر من نفس و مجعها نفوس و 
قال لويس مألوف إن النفس لغة ىي مصدر من نفس و مجعها أنفس و نفوس و ٔتعٌت 

 . 12الروح أي العُت
. و قال فرج عبد 13و أّما َب اإلصطالح و ىي الروح ادلدبرة لبدن اإلنسان 

القادر طو النفس، بقولو : " النفس ىي جوىر اإلنسان، و زلرك أوجو نشاطو ادلختلفة 
إدراكية أو حركية أو فكرية أو إنفعالية أو أخالقية ... سواء أكان ذلك على  سواء

مستوى الواقع الفعلى أم مستوى الوىم ادلتخيل. و نفس هبذا ىى اجلزء ادلقابل للبدن َب 
تفاعلهما و تبادذلما التأثَت ادلستمر و التأثَت مكونُت معا واحدة متميزة نطلق عليها لفظ 

 .14رد ادلعُت عن غَته من الناس"" شخصية " ٘تيز الف
و عّرف عبد الرمحن عثمان، فالنفس ىي عنوان كرامة اإلنسان و جوىره  
. و قال بامسة كّيال : " أّن النفس ىي قّوة زلرّكة و جيعل ىذه القوة احملركة 15األصيل

                                                             
      م ( 1988, ) تونس : مجاعة من كبار اللغويُت العرب, ادلعجم العرىب األساسىأمحد العايد و آخرون,  11

  731 ص

 826، ص39م (، ط2002، ) لبنان : دار ادلشرق بَتوت، ادلنجد َب اللغة  و األعالملويس مألوف،  12

 52، ص 2م(، ط 1988، )دار اذلجرة : دمشق، رسالة ُب العقل والروحتقي الدين ابن تيمية،  13

(، ط م1999دار ادلعرفة اجلامعية : اإلسكندرية) ،مناىج التحث َب علم النفس،ارعبد الفتاح زلمد دويد14
 18ص ,،2

م (,ص 1976 مكة ادلكرمة : رابطة العآب اإلسالمية،  ,)اإلنسان الروح العقل و النفسعبد الرمحن عثمان,  15
127 
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سارية َب مجيع األجسام فيقول أّن ادلغناطيس لو نفس ألنو جيذب احلديد ) أما ديوحيٌت 
 .16أنكسمانس ( فقد قال أّن النفس ىي اذلواء، و ىي تعرف و ٖترك و

الروح ادلدبرة لبدن يستنبط الباحث أّن النفس ىي ،فعتمادا على اآلراء السابقةا 
اإلنسان و جوىر اإلنسان، و زلرك أوجو نشاطو ادلختلفة سواء إدراكية أو حركية أو 

ان كرامة اإلنسان و قّوة زلرّكة و جيعل فكرية أو إنفعالية أو أخالقية و النفس أيضا عنو 
 ىذه القوة احملركة سارية َب مجيع األجسام.

الصراع النفسي ىو تعرض الفرد لقوى متساوية تدفعو َب وجهات متعددة ْتيث 
يصبح عاجزا عن اختيار وجهة معينة، و يشعر الفرد َب مثل ىذا ادلوقف ٔتشاعر الضيق 

 .17و التوتر لعجزه عن االختيار
عّرفعبد اجمليد اخلليدي : الصراع النفسي ىو مرضية نفسية أو تدل على مرض 
نفسي أو مرض عقلي عنده َب حالة ما إذا بالغ َب اللجوء إٔب العمليات العقلية و احليل 
الدفاعية ) الالشعورية ( و ذلك كون أسلوب ادلبالغة َب إستخدام العقل الباطٍت ) و 

رض ال شعوريا على الطفل من خالل استمراره َب الالشعور ( ناتج عن سيطرة ادل
اإلستخدام و اللجوء إٔب عقلو الباطٍت، بدال من عقلو ادلدرك ادلفكر، و لكي تكون سورة 

                                                             
 99م (,ص 1981اذلالل, ) بَتوت : دار ادلكتبة أصل اإلنسان و سّر الوجودبامسة كّيال,  16

 87م (,ص 1982ار النهضة العربية, , ) دمقدمة َب الصحة النفسية,السالم عبد الغفارعبد 17



9 
 

اجملهوردات العقلية و احليل الدفاعية عند الطفل واضحة، فإنّو ال بد من ضرب بعض 
 .18األمثلة عنها

ث نتيجة لتعارض رغبتُت لدى عندلطفى الشربيٌت : إنالصراع النفسي ىو ٖتد
اإلنسان أو تعذر إشباع حاجتُت َب وقت واحد، و َب داخل كل منا صراع بُت 
طموحاتو و تطلعاتو من جانب، و بُت واقعو و قدراتو من اجلانب األخرى، ذلك إضافة 

أمحد عزت راجح، إن . و قال 19إٔب رلاالت أخرى للصراع مثل إشباع الدوافع اجلنسية
تعارض موصول بُت دافعُت ال ديكن إرضاؤمها َب وقت واحد. و قد سى ىو الصراع النف

يعرف أحيانا بأنو حالة نفسية ثابتة نسبيا من القلق و التوتر تنشأ من ىذا التعارض و 
 20هبذا ادلعٌت يكون الصراع مرادفا لألزمنة النفسية.

ىو حالة اعتمادا على اآلراء السابقة  فيستنبط الباحث أن الصراع النفسي    
تتصادم فيها الدوافع جيد الفرد نفسو أمام دافعُت متساويُت ُب القّوة و متعاكسان ُب 

مرضية نفسية أو تدل على مرض نفسي أو اإلّٕتاه يلحان علي اإلشباع معا، و ىو 
مرض عقلي عنده َب حالة ما إذا بالغ َب اللجوء إٔب العمليات العقلية و احليل الدفاعية 

 .لتعارض رغبتُت لدى اإلنسان أو تعذر إشباع حاجتُت َب وقت واحد التىتحدث نتيجة
 

                                                             
) دار الفكر  ,, األمراض النفسية و العقلية و اإلضًتابات السلوكية عند األطفالعبد اجمليد اخلليدي18

 85ص، 1،طالعريب(

 43م (,ص2001اإلسكندرية,, ) , اإلكتئاب ادلرضى و العالجلطفى الشربٌت19

, ص 7م(,ط 1968, )القاىرة : دار الكاتب العريب للطباعة و النشر,, أصول علم النفسأمحد عزت راجح20
466 
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 ب(  أنواع الصراع النفسى
 :  21عند حامد عبد السالم الزىران، أن الصراع النفسي ينقسم إٕب ثالثة أنواع

 : Approach – Approach Conflictصراع اإلقدام و اإلقدام  .1
موقفُت جذابُت و اإلقدام  و ىو صراع الرغبة أو اإلقًتاب. و ينشأ عن وجود

على أحدمها يتضّمن اإلحجام عن اآلخر. مثال: فتاة ٗتتار بُت الزواج أو 
 العمل، و مستمع خيتار بُت برنارلُت إذا عيُت مرغبُت َب وقت واحد.

 :Avoidance – Avoidance Conflict صراع اإلحجام و اإلحجام .2
موقفُت منفرين و اإلحجام و ىو صراع الرىبة أو اإلجتناب. و ينشأ عن وجود 

عن أحدمها يتضّمن اإلقدام على اآلخر. مثال : جنديبُت نارى خوض ادلعركة و 
 احملاكمة لو فر من ادليدان، و موظف بُت نارى اإلختالس أو اإلفالس.

 : Approach – Avoidauce Conflict صراع اإلقدام و اإلحجام .3
اإلجتناب. و ينشأ عن وجود موقف و ىو صراع الرغبة و الرىبة أو اإلقًتاب و 

لو جانبان أحدمها جذاب و اآلخر منفر. مثال : رجل يريد الزواج من حسناء 
 مسعتها سيئة، و رياضى  أمام فوز حيفو التعرض للخطر.

 

                                                             
م (,ط  2005, ) القاىرة : جامعة عُت مشس, الصحة النفسية و العالج النفسيحامد عبد السالم الزىران,  21
 115, ص 4
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و ىناك صراعات أخرى : الصراع بُت األنا و اذلو، و الصراع بُت األنا و األنا   
ا األعلى، و الصراع بُت الدوافع و الضوابط، و الصراع األعلى، و الصراع بُت اذلو و األن

بُت ادلعايَت اإلجتماعية و القيم األخالقية، و الصراع بُت احلاجات الشخصية و الواقع، 
و الصراع بُت الرغبة اجلنسية و موانع اإلشباع اجلنسى، و صراع القيم، و صراع األدوار 

لطبقات، و الصراع الثقاُب بُت األجيال، اإلجتماعية، و صراع الداخلي، و الصراع بُت ا
 و الصراع مع السلطة ... إْب.

 
 :  22و قال أمحد عزت راجح، فهناك أشكال سلتلفة للصراع النفسي منها شلا يلى

 :  Approach - Avoidant Conflictصراع اإلقبال و اإلحجام  (1
يردعو، و حيدث ىذا الصراع عندما يوجد موضوع جيذب الفرد و َب نفس الوقت 

و ديثل ىذا أخطر أنواع الصراعات و أكثرىا صعوبة َب احلل. و حيدث ىذا 
عندما يوجد ىدفان يرغب الشخص َب ٖتقيق أحدمها و لكن إذا حققو ينالو 

 العقاب.
و من أمثلة ىذه الصراعات حالة الفرد الذى يرغب َب مشاىدة مباركة َب كرة 

أو الطالب الذى يتمٌت النجاح القدم و َب نفس الوقت خيشى من رداءة اجلو، 
 بامتياز و لكنو خياف على صحتو.

 
 

                                                             
 103م (, ص 1982, ) دار النهضة العربية, النفس احلديثَب علم عبد الرمحن زلمد عيسوى,  22
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 : Approach - Approach Conflictصراع اإلقدام و اإلقدام  (2
و يقصد هبذا النوع من الصراع وجود ىدفُت أو رغبتُت إجيابتُت، أى كالمها 

 جذاب للفرد، ولكن يستحيل على الفرد ٖتقيقهما معا.
الفتاة الىت يتقدم خلطبتها شابان كال مها شلتاز، أو حالة و من أمثلة ذلك حالة 

 الشاب الذى يبحث عن وظيفة فيجد وظيفتُت شلتازتُت و متساويتُت.
 : Avoidant - Avoidantصراع اإلحجام و اإلحجام  (3

و َب ىذا النوع من الصراع يوجد ىدفان سلبيان أى يوجد موقفُت كالمها ضار 
 بالفرد.

جلندي الذى خياف من ادلعركة ويرغب َب احملافظة على و من أمثلة ذالك، فا
حياتو، فإنو يفكر َب اذلروب، و لكنو جيد أن اذلروب سوف جيلب عليو و صمة 
العار فضال عن زلاكمتو بتهمتو اخليانة، و إذا توجد للقتال فإنو يواجو خطر 

َت ادلوت، و معٌت ىذا أن كال الرغبتُت جيلب الشعور باألذى.فكال اذلدفُت غ
 مرغوب فيو.

 
 و قال عباس الشورّتى :

 صراع اإلقبال ادلزدوج :  (1
و يقصد بو الصراع الناتج عن زلاولة اإلختيار بُت ىدفُت كالمها لو جاذبية 
اجيابية بدرجة واحدة، غَت أن الفرد ال يستطيع أن يصل إليهما َب آن واحد، 

مدة طويلة، بل ينتهى فعليو أن خيتار أحدمها، و الصراع َب ىذا احلالة ال يستمر 
 بأن يقرر الفرد إختيار أحدمها، و ىو خيتار عادة اذلدف األقرب مناال.
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مثال ذلك : الصراع الذى يشعر بو الفرد َب حالة اإلختيار بُت وظيفتُت أو بُت 
فتاتُت للزواج، و الصراع َب ىذه احلالة ناجم عن أن اذلدفُت فيهما إغراء، و 

 ٘تيزا طفيفا، حىت يقرر إختياره و يزول الصراع. يكفى ٘تيز أحدمها عن اآلخر
 صراع اإلحجام ادلزدوج : (2

و يقصد بو الصراع الناتج عن زلاولة اإلختيار بُت ىدفُت كالمها لو جاذبية 
سلبية، و ديثل أىم أنواع الصراع ألنو أكثر ىا صعوبة َب احلل، و يتضمن ىذا 

 عليو أن خيتار أحدمها.الصراع وجود ىدفُت منفرين و غَت مرغوب فيهما، و 
مثال : قيام ادلوظف بعمل غَت قانوىن أو االفالس ) بُت نارين (، و اجلندي َب 
ميدان القتال الذى يعاىن من الصراع بُت رغية َب عدم التقدم خلوض النعركة و 

 بُت رغبة َب اذلرب من ميدان القتال و تعرضو للمماكمة.
حد الذى يتعرض لو الفرد عوامل و َب كثَت من األحيان يكون للموقف الوا

 مشجعة على اإلقًتاب منو و أخرى منفرة منو.
مثال : األم الىت تريد أن يشًتك أبنها َب رحلة مدرسة، و لكنها َب الوقت نفسو 
ٗتاف عليو من األخطار الىت قد يتعرض ذلا أثناء الرحلة، و رغبة الفرد َب 

 ون فيو اجلو سيئا.مشاىدة مباراة َب كرة القدم َب الوقت الذى يك
 صراع اإلقبال و اإلحجام ادلزدوج. (3

يقصد بو الصراع الناتج عن اإلختيار بُت ىدفُت أحدمها لو جاذبية إجيابية و 
 الثاىن لو جاذبية سلبية، و لذا يتأرجح الفرد بُت اإلقدام و اإلحجام ضلو اذلدفُت.

 مثال : الرجل الذى يريد الزواج من فتاه أمها منحرفة.
 يكون للهدف الواحد اخلاصتان السلبية و اإلجيابية معا.أو قد 
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مثال : الطفل قد حيب والديو لكنهما يؤذيانو و يتحكمان فيو، فهو يكرمها 
 أيضا.

 : 23و قال مصطفى فهمى أن الصراع النفس ينقسم إٔب ثالثة أنواعا
 صراع اإلقدام : .1

الىت ٕتذب و يتمثل ىذا النوع َب وجود موقفُت متعادلُت من حيث الصفات 
رغبة الفرد ضلو كل منها، ولكن يتعذر على الفرد إشباعهما َب وقت واحد. 
فمثال يوجد برنارلان موسقيان َب اإلذاعة زلبوبان لفرد ما، إال أن إذاعتهما َب 
وقت واحد من زلطتُت سلتلفُت ٖتول بُت الشخص و بُت ٖتقيق رغبتو، و ىنا 

َب سبيل الوصول إٔب قرار معُت يتعرض الشخص إٔب نوع من الصراع ادلؤقت 
 يؤدى بو إٔب تفضيل أحد ادلوضوعُت.

و مثال آخر : شابة يتقدم إليها خطيبان ذلما من الصفات ادلشًتكة ماجيعل 
 تفضيل أحدمها على اآلخر أمراً صعباً و شقًا.

و مثال ثالث : شاب يعرض عليو عمالن متساويان من حيث ادلرتب و ادليزات. 
الصراع ذو أثر ىُت َب اختالف التوافق، ألنو ال حيدث إال  و ىذا  النوع من

 نوعاً ىيناً من القلق سرعان ما يزول ٔتجرد ترجيح رغبة على أخرى.
 
 

                                                             
، ) القاىرة : مكتبة  اخلاصلى بالقاىرة (, ص الصحة النفسية دراسات َب سيكلوجية التكيفمصطفى فهمى،  23

194 
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 صراع اإلقدام و اإلحجام : .2
و ىو صراع يتمثل َب وجود أمرين يود الشخص ٖتقيق أحدمها، ولكن األمر 

ينشأ عن وجود رغبتُت  اآلخر دينعو من ذلك، و بعبارة أخرى إن ىذا الصراع
متعارضتينن، إحدامها سابلة و األخرى موجبة. و َب كثَت من األحيان يكون 
للمؤلف الواحد الذى يتعرض لو الفرد عوامل مشجعة على االقًتاب منو، وأخرى 

 منفرة منو.
 و من أمثلة ذلك :

رغبة الفرد َب مشاىدة مباراة كرة القدم َب الوقت الذى يكون فيو اجلو  .1
 يئا.ورد

الطالب الذى يريد أن صلاح بدرجة شلتازت و َب الوقت نفسو يود احملافظة  .2
 على صدتو.

الزوج الذى يرغب َب الزواج من اإلمرأة معينة, وَب الوقت ذاتو توجد ذلا أم  .3
 شرسة.

األم الىت تريد أن يشًتك إبنها َب رحلة مدرسية، ولكنها َب الوقت نفسو  .4
 تعرض ذلا أثناء الرحلة.ٗتاف عليو من األخطار الىت قد ي

و ضلب أن نشَت إٔب أنو عندما تكون الصفات السالبة و الصفات ادلوجبة على 
درجة واحدة من األمهية، يكون الصراع قويا، و يتأرجح الفرد نتيجة لذلك بُت 
اإلقدام و اإلحجام. فهو عند إقدامو على اذلدف ادلفضل تكبَت َب نظره أضرار 

وقف، و ٔتجرد ابتعاده تكبَت َب نظره ميزاتو، فيحاول اقًتابو، فيبتعد عن ادل
 االقًتاب ثانية، و يظل ىكذا متأرجحا.
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إن ىذا النوع من الصراع كبَت األمهية لنسبة لعملية التوافق، إذ أن الوصول إٔب 
حل ذلذا الصراع أمر صعب، ذلك أن كل حل يتخذه الفرد يكون مصحوبا 

ضمن أحد أمرين : أن يفقد شيئا حيبو، أو باإلحباط. إن ىل ادلشكلة البد أن يت
 أن يقبل شيئا ال يرغب فيو.

 صراع اإلحجام : .3
و يتمثل ىذا الصراع َب وجود الشخص َب حالة ينشأ عنها موقفان كالمها 

، و من أمثلة (  Avoidance Conflict)يلحق بو ضررا ما. و يطلق على ىذا النوع 
فإنو يكون بُت دافعُت : حرصو  : اجلندى الذى جيد نفسو على أبواب معركة،

على حياتو و خوفو من ادلوت، و بُت خوفو من احملاكمة العسكرية و العار الذى 
يلحق بو إذا ىرب من ادليدان. فالفرد ىنا يواجو موقفُت سلبيُت، كالمها يلحق بو 
ضررا. ولكى يهرب من أحدمها فإنو يضطر دلواجهة اآلخر. و صراع اإلحجام 

 .Dilemmaا صراع اإلحجام، ىذا يسمى أحيان
و كثَتا ما تكون األنواع القاسية من ىذا الصراع أسبابا لظهور عصاب 
احلرب...ففى ادلثل السابق، إذا أراد اجلندى أن حيافظ على حياتو، و حاول 
اذلرب من ادلعركة. فإنو حينئذ سيتعرض لوصمة العار الىت ستلحق بو. و 

 للمحاكمة بتهمة اخليانة.
و إذا حاول اذلرب من ىذا ادلوقف فإنو سيواجو خطر ادلوت. و كال ادلوقفُت  

سيببان لو اإلحباط. و الواقع أننا صلد كثَتا من األفراد ال يستطيعون َب مثل ىذا 
ادلوقف أن خيتاروا أى طرف من ىذفُت الطرفُت. و يكون نتيجة ذلك أن يًتدد 

 الفرد و يعاىن القلق الشديد.
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ادلذكورة، فلخص الباحث بأن أنواع الصراع النفسى ينقسم إٔب ثالثة و من اآلراء 
فهي صراع االقدام و صراع االحجام و صراع االقدام و االحجام. فيختار 
الباحث بآراء حامد عبد السالم الزىران من كتاب الصحة النفسية و العالج 

و صراع  النفسي الذى بُت فيو ثالثة أنواع، فهي : صراع االقدام و االقدام
 االحجام و االحجام و صراع االقدام و االحجام ذلذا البحث.

 
 الصراع النفسي  مصادرج( 

 سية شديدة أو الصراع النفسى من ادلواقف الىت تسبب ألغلب الناس أزمات النف
 :24و ىي
 خز الضمَت.األفعال أو ادلواقف الىت تثَت و  .1
 حيول بينو و بُت توكيد ذاتو.كل ما ديس كرامة الفرد واحًتامو لنفسو، و كل ما  .2
 حُت تثبت الظروف للفرد أنو ليس من األمهّية أو من القوة ماكان يظن. .3
حُت يستبد بو اخلوف من فقدان مركزه اإلجتماعى أو حُت يتوىم ذلك أو حُت  .4

 يفقده بالفعل.
 حُت يشعر بالعجز و قلة احليلة ازاء عادة سيئة يريد اإلقالع عنها. .5
 تبد.حُت يبتلى برئيس مس .6
 حُت يعاقب عقابا ال يستحقو. .7

                                                             
, ص 7م(,ط 1968, )القاىرة : دار الكاتب العريب للطباعة و النشر,, أصول علم النفسأمحد عزت راجح 24

) القاىرة :  ،نظام اذلندسة النفسية و التنمية االجتماعية أب : حسُت بن سآب جابر الزبيدي،، و انظر 468
 304، ص 1( ، ط  2010مكتبة للنشر و التوزيع 
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 حُت دينع من ٖتقيق ما يريد منعا تعسفيا. .8
 حُت يشعر ببعد الشقة بُت مستوى طموحو و مستوى اقتداره. .9
 حُت يشعر ببعد الشقة بُت ديلك و ما يراه حقا لو. .10
 حُت يرى الغَت يكافئون دون استحقاق. .11

 
 : 25و عّرف حلمى ادلليجى، إن مصادر الصراع النفسى فهي

منو الضبط الذاٌب االخالقِت، حيدث ىذا حينما يثاب الطفل على التحكيم َب  .1
كما يسميها السيكولوجُت ،  introjectionالذات. اثناء عملية االنداج )

 الفروديون ىي عملية امتصاص أي ٘تثيل االنا االعلى أي موضوع أو شخص.
االخالقية، قد تنبثق منو مشاعر الذنب، أثناء عملية احلكم او التقييم الذاٌب  .2

 مشاعر الذنب لدى الفرد.
االفراط و التفريط َب التدريب االخالقى، كثَت من ادلشكالت االفراد و الطبية و  .3

االجتماعية، ٔتا فيها االمراض العقلية و العصبية، اجلناح، و اجلردية تنشأ من سوء 
 معاجلة او شلارسة التدريب االخالقىي.

ادلعروف حاليا أن الطفل الذى ال يلقى حبا و عطفا اجلاضلون و اجملرمون، من  .4
 والديا يفقد أفضل اساس للنمو االخالقى.

و من اآلراء ادلذكورة، فلخص الباحث بأن مصادر الصراع   
النفسى ينقسم إٔب مخسة عشر . فيختار الباحث بآراء أمحد عزت راجح َب  

                                                             
 124، ص 2م (، ط  1976، ) بَتوت : دار النهضة العربية، علم النفس ادلعاصرحلمى ادلليجى، 25



19 
 

 أو األفعال لذى بُت فيو احد عشر مصدرا فهي :كتاب أصول علم النفس ا
 وكل لنفسو، احًتامو و الفرد كرامة ديس ما الضمَت، و كل وخز تثَت الىت ادلواقف

 األمهّية من ليس أنو للفرد الظروف تثبت و حُت ذاتو،  توكيد وبُت بينو حيول ما
 اإلجتماعى مركزه فقدان من خلوف هبا يستبد يظن، و حُت كان ما القوة من أو
 احليلة وقلة بالعجز يشعر بالفعل، و حُت يفقده حُت أو ذلك يتوىم حُت أو

 يعاقب مستبد، و حُت برئيس يبتلى عنها، و حُت اإلقالع يريد سيئة عادة ازاء
 يشعر تعسفيا، و حُت منعا يريد ما ٖتقيق من دينع يستحقو، و حُت ال عقابا
 بُت الشقة ببعد يشعر اقتداره، و حُت ومستوى طموحو مستوى بُت الشقة ببعد
 استحقاق. دون يكافئون الغَت يرى حُت لو، حقا ومايراه ديلك

 
 الرواية. 2

 تعريف الروايةأ( 
و ى، مجعو روايات فهي قصة نثرية طويلة الرواية لغة مصدر من كلمة ر  

. و قال 26
الر حل   -رواية  ٔتعٌت احلبل  : فتلُو و –يرِو  –لويس مألوف إن الرواية لغة من كلمة ر و ى 

.و أما َب االصطالح فهيتجربة إنسانية يعرّب من خالذلا 27البعَت بالرِواء: شده على 
الروائي عن احلياة بكل تفصيلتها و أحداثها خالل حقبة زمنية معينة يروي أحداثها 

                                                             
م ( ص 1988, ) تونس : مجاعة من كبار اللغويُت العرب, األساسىادلعجم العرىب أمحد العايد و آخرون,  26

564 

 289، ص39م (، ط2002، ) لبنان : دار ادلشرق بَتوت، ادلنجد َب اللغة  و األعالملويس مألوف،  27
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شخوص ٘تثل واقع احلياة و الصراع فيها، فهي حكاية قصصية طويلة احلجم َب زمان و 
 .28مكان معينُت

يشق إن الرواية ىي قصة تصور احلياة االجتماعية كما و عند عبد اهلل محد العو 
 ىي, أو كما جيب أن تكون, و اجلانب األول أكثر, فعلى الروائي أن يعاِب ادلشكالت 

االجتماعية, و يشرح اآلراء الفكرية, متغلغال َب حياة األمة و اجملتمع، ْتيث ال يقتصر 
 .29جتماعيا على اجلانب الفردي، بل جيب أن يكون عملو إنسانيا ا

و عّرف محدان بن عطية الزىراين و آخرونأن الرواية ىي قصة َب أحداثها، وزمنها، 
وشخصيتها, بوجو عام هتتم بالتفاصيل الدقيقة، و تتعدد فيها الشخصيات، و احلوادث، 

 . 30و ادلواقف, ويتسع رلال اإلسهاب فيها, و تضمُت أكرب عدد شلكن من األفكار 
السابقة، فيستنبط الباحث بأّن الرواية ىيتجربة إنسانية يعرّب من و من التعاريف 

خالذلا الروائي عن احلياة بكل تفصيلتها و أحداثها خالل حقبة زمنية معينة يروي 
أحداثها شخوص ٘تثل واقع احلياة و الصراع فيها فالرواية و ىي أوسع من القصة َب 

 أحداثها، وزمنها، وشخصيتها.
 
 
 

                                                             
 –م  201دار جرير النشر و التوزيع، ردن : األ. )فّن الكتابة و أشكال التعبَت آخرون،  و حسن فاّب البكور28

 165، ص 1ط( ه 1431
( ه1390، كلية اللغة العربية بالرياض:  الرياض)  ،ألدب َب خدمة احلياة و العقيدةاعبد اهلل محد العويشق،29

 77ص 
 86ص ( جامعة ادللك عبد العزيز :  جدة) ،التحرير الكتايبمحدان بن عطية الزىراين و آخرون,30
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 يةأنواع الرواب( 
 أنواع الرواية عند منصور ابراىيم احلازمي تنقسم إٔب أربعة أقسام،

 :31و البيان عنها كمايلى 
 . الرواية التعليمية اإلصالحية. 1

الرواية التىحوارىا يهدف ُب الدرجة األؤب إٔب التعليم و االصالح بغض النظر 
الفكرة َب ىذه الرواية عن مواصفات القصة الفنية وشروطها ادلعروفة لدى النقاد، و 

 يتحول إٔب خطيب أو واعظ و ٕتسيد دعواهتم االصالحية من خالل القصة.
 ادلثال : رواية " التوأمان " لألستاذ عبد القدوس األنصاري.

 . الرواية التاريخية2
الرواية الىت ٖتكى روايتها إٔب شقُت متمايزين، و ىي شق تارخيي وشق عاطفي، 

 شق خيإب.و باألخرى شق حقيقي و 
 ادلثال : رواية " أمَت احلب " لألستاذ زلمد زارع عقيل.

 . روايات المغامرات 3
الرواية الىت حوارىا يهدف ُب الدرجة األؤب إٔب التسلية من خالل رلموعة كبَتة 
من ادلغامرات اليت تعتمد على الدسيسة و ادلؤامرة و تتمي غالبا بالعنف و االثارة، و ىذه 

 نس( أو رواية احلادثة.خصائص )الروما
 ادلثال : رواية " الزوجة و الصديق " حملمد عمر توفيق.

 
                                                             

دار العلوم للطباعة و ريدة : ) ب ،احلديثلقصة َب األدب السعودي امنصور ابراىيم احلازمي،فن 31
 55 - 40( صه 1401النشر،
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 . الرواية الفنية4
الرواية الىت ٖتكى فيو الفعل عن الشخصية الفعلة، و من أىم مساهتا ٘تاسك البناء 
و توافر الصراع، و تقيدىا بقانون السببية و تطوير الشخصية، و اكتفاؤىا ٔتعاجلة قطاع 

 ن اجملتمع أو قضية زلددة من القضايا االنسانية. معُت م
 ادلثال : رواية " مرت األيام " للمرحوم حامد دمهوري.
 :32و تقسيم الرواية عند موسوعة ادلعلومات اإلندونيسية كما يلي 

 Novel Sosial. )الرواية اإلجتماعية( 1
 Novel Sejarah. )الرواية التارخيية( 2
 Novel Keluarga.  )الرواية العائلية(3
  Novel Psikologi. )الرواية النفسية( 4

 Novel Bertendens . )رواية ميولية(5
 :  33و تقسيم الرواية عند زلمود زىتنىكما يلي

. الرواية التارخية، و ىي الرواية الىت تستمد أحداثها من شخصيتها تارخيية دون االلتزام 1
   بالتاريخ نفسو.

الرواية الىت تدور حول أحداث غَت حقيقة تستمد وجودىا من  . الرواية اخلرافية، و ىي2
افًتاضات يتخيلها ادلؤلف، مثل روايات )) جول فرن (( قدديا و قصص اخليال العلمى 

 حديثا.

                                                             
32Henry Guntur Tarigan. Prinsip-Prinsip Dasar Sastra. (Bandung : penerbit 
Angkasa, 1991). Hal 166 

 175زلمود زىتٌت، تذّوق األدب طرقو و رسائلو، ) ادلصر : مكتبة األضليلو ادلصرية (، ص  33
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. الرواية الواقعية، و ىي الرواية الىت تستمد أحداثها من ادلعقولة و ادلطابقة دلنطق احلياة 3
 .َب اإلمكانيات البشرية العادية

و من خالل ىذه التقسيمات يرى الباحث أن رواية " ألف مشس مشرقة " الىت 
 يبحثها الباحث من الرواية الفنية و الرواية الواقعية.

 
 خالصة الرواية "ألف شمس مشرقة". 3

سنة حينما تبدأ ىذه الرواية و ىي طفلة غَت شرعية  15تبلغ مرًن من العمر 
جليل متزوج من ثالثة نساء و ىن خدجية و  لرجل غٍت يدعى جليل وخادمتو نانا.

نرجس و افسون. و آلن مرًن ابنتو غَت الشرعية يقرر جليل توفَت منزل البنتو و والدهتا ُب 
 .منطقة مهجورة ُب ىَتات غرب افغانستان. و ىناك تكرب مرًن بعيًدا عن العآب ادلتحضر

ًن باللغة الفارسية. و ُب يوم ادلال فيز اهلل يزور مرًن بانتظام لتعليمها القران الكر 
من االيام حينما تزور مرًن إٔب بيتو جليل،تنتحر والدهتا شنًقا خشية من عدم عودة ابنتها 
ذلا، فتنتقل مرًن أب منزل جليل. يرتنب زوجات جليل الثالثة لزواج مرًن من رجل بشتوين 

ًن حامل يدعى رشيد، و ىو يعيش و يعمل ُب العاصمة كابول. و حينما تصبح مر 
يتحدث رشيد مع زوجتو بطريقة تقول ان ادلولود القادم ال بُد من أن يكون جنسو 

 .الذكور
 14تتحول الرواية أب مرأة اخرى ُب االحداث و ىي ليلى. يكون عمر ليلى 

عاًما عندما يُقتل والديها حكيم و فريبا استهدف بصاروخ منزذلم ُب كابول. تكون ليلى 
مع صديق طفولتها طارق، و ىو من الُشبان البشتون. ٖتمل  على عالقة جنسية سرية

ليلى طفال من طارق بينما يريدىا رشيد زوجتو الثانية، و ىذا ما جيعل رشيد اكثر اىانة 
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و كرًىا لزوجتيو ليلى. و حُت أراد رشيد ليقتل ليلىتقتل مرًن رشيد النقاذ ليلى من زلاولة 
يلى أب باكستان للزواج من طارق. تعود ليلى أب قتلها. و بعد تعدم طالبان مرًن، هترب ل

 افغانستان للعمل ُب دار لاليتام بعد زوال حكم طالبان.
 

 السيرة الذاتية لمؤلف الرواية. 4
، تغزو رواياتو الوقت 1965أمَتكي، من مواليد  –خالد حسيٍت، روائي أفغاين 

األساسية، اليت ٘تت ترمجتها  األطول لدى القراء، ُب سلتلف القارات، و باللغات العادلية
إليها. فانتشار أعمالو هبذه السرعة و بذلك االتساع اجلغراُب، جيعل صداىا يًتدد عرب 

 احمليطات أيضا.
 أعمال روايات خلالد حسيٍت:

 .( 2007عداء الطائرة الورقية )  .أ 
 (. 2007ألف مشس مشرقة )  .ب 
 .34(  2013و رددت اجلبال الصدى )  .ج 

 
 النصوص األدبيةتدريس تحليل . 5

 مفهوم التدريسأ( 
تدريسا: الكتابة و ضلوه، أقرأه و  -يدّرس -التدريس لغة، ىو مصدر من دّرس

 . 35أفهمو إيّاه

                                                             
 4م (  ص  2007خالد حسيٌت, ألف مشس مشرقة، )  د م: ريفورىد،  34
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و أما َب االصطالحفهو اجلانب التطبيقي للتعليم، أو أحد أشكالو و أمهها، و 
 التعليم ال يكون فعاال، إال إذا خطط لو مسبقا، أي قد صمم بطريقة منظمة و

 متسلسلة.
 .36لذا، فالتدريس نشاط تواصلي يهدف إٔب إثارة التعلم، و تسهيل مهمة ٖتقيقو 

و عّرف زلمد أبو شقَت، أن التدريس ىو نشاط مهٍت إصلازه من خالف 
عمليات رئيسة ىي التخطيط و التفيذ و التقوًن يستهدف مساعدة الطالب على التعليم 

ادلالحظة, و احلكم على جودتو، و من ٍب  و التعلم و ىذا النشاط قابل للتحليل، و
 .37ٖتسينو

و قال جورج براون )مًتجم الدكتور زلمد رضا البغدادى( ، إن التدريس ىو  
 ادلعلومات، فقط يتضمن ال ،انو ادلتعددة واالبعاد اجلوانب ذات االنشطة من رلموعة

 و الشرح و االسئلة القاء و ادلعارف تقدًن ُب واحلركة واالنفعال ادلعرفة تضمن ىي ولكن
 النشاطات من وحشد واالقتناع، االقناع و ادلناقشة و التشجيع و االستماع و التفسَت،
 .38االخرى

                                                                                                                                                                       
م ( ص 1988, ) تونس : مجاعة من كبار اللغويُت العرب, ادلعجم العرىب األساسىأمحد العايد و آخرون,  35

446. 

م( ص  2002، دار ادلسَتة و التوزيع: عمان، )طرائق التدريس العامة، توفيق أمحد مرعي و زلمد زلمود احليلة36
23. 

 13، ص زلاضرات َب مهارات التدريسزلمد أبو شقَت و داود دريس حلس،  37

،  2م( ط 2005/ه1425)القاىرة، دار الفكر العرىب، التدريس ادلصغر و الًتبية العملية ادليدانية جورج براون، 38
 15ص 
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من ادلفهومات السابقة فيستنبط الباحث بأن التدريس ىو نشاط تواصلي يهدف 
إٔب إثارة التعلم، و تسهيل مهمة ٖتقيقو، و يستهدف مساعدة الطالب على التعليم و 

 تقدًن ُب احلركة و االنفعال و ادلعرفة الىت تتضمن االنشطة من و أيضا رلموعة التعلم
 .التفسَت و والشرح االسئلة القاء و ادلعارف

 
 مفهوم النصوص األدبيةب( 

، مجعو نصوص ٔتعٌت : ما ال حيتمل إال معٌت  النصوص لغة، ىو مصدر من ن صَّ
 .39األصلية كما وردت من ادلؤلف (واحدا او ال حيتمل التأويل ) صيغة الكالم 
" الفرنسيىة، النسيج اللفظي الناشئ  Texteو أما َب االصطالح فهو لفظة " 

عن توجيو رسالة إٔب متلقُت، و يركز فيو على األثر الذى تًتكو الرسالة َب ادلتلقي، أى 
 .40درجة العالقة التفاعلية بُت ادلرسل و ادلتلقي، فهو كذالك السَت الشديد و احلث

و عّرف إبراىيم السعافيىن و آخرون، إن النص األديب فهو الواقعة اللغوية الفنية 
الىت يتجسد فيها فعل االبداع، إذ إنو دون وجود النص الفعلي ال نعرف شيئا عن واقعة 

 .41اإلبداع

                                                             
 .م ( ص1988اللغويُت العرب, , ) تونس : مجاعة من كبار ادلعجم العرىب األساسىأمحد العايد و آخرون, 39

 
 .8،ص منهج قراءة النص العريب، هناد ادلوسى و آخرون40

) القاىرة : الشركية العربية ادلتحدة للتسويق و  ،مناىج ٖتليل النص األديب، إبراىيم السعافيىن و آخرون41
 .19ص  م (، 2010التوريدات، 



27 
 

وقادلاىر شعبان عبد الباري، إن النص األديب فهو تركيب جملموعة من األفكار و 
ادلفاىيم و األيديولوجيات وفق نسق معُت، مدونة كالمية أو كتابية، عمل مغلق أي أن 
مبدعو بدأه بطريقة خاصة و هناه بطريقة تتالئم مع البداية بشكل منطقي أو طبقا 

 .42حيدث َب مكان و زمان معينُت  دلقتضيات الفن، و كذالك حدث أديب
من ادلفهومات السابقة فيستنبط الباحث بأن النص األديب ىو لفظةعن توجيو 
رسالة إٔب متلقُت، الواقعة اللغوية الفنية الىت يتجسد فيها فعل االبداع ، و كذالك إن 

 .النص األديب فهو حدث أديب حيدث َب مكان و زمان معينُت
 

 أغراض تدريس األدب . ج
 اض تدريس األدب عند علي أمحد مركور كما يلى:أغر 
قال عبد العزيز عبد اجمليد أن إدراك ما ُب األدب من الصور و معان و أخيلة  .1

٘تثل صورة من صور الطبيعة اجلميلة، أو عاطفة من العواطف البشرية، أو تعرض 
 ظاىرة من الظواىر االجتماعية أو السياسية أو الطبيعية.

األدب من مجال الفكرة، و مجال العرض، و مجال األسلوب، و التمتع ٔتا ُب  .2
موسيقى اللغة، و اإليقاع، و السجع، و القافية، فالتمتع باألدب اجلميل يورث 

 حب اجلمال ُب صنعة القادر العظيم.

                                                             
) عمان : ادلملكة  ،قياسو -معاييوه -مقوماتو -نظرياتو -التذوق األديب طبيعتو، ماىر شعبان عبد الباري42

 .19ص ، 1م (،ط  2009األردنية اذلامشية، 
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بعث السرور النفسي و الراحة و االطمئنان ُب نفس القارئ أو ادلستمع، و ىو  .3
بو ادلتنزة ُب حديقة فيحاء، أو ادلستمع احملن موسيقي ذلك السرور الشبيو ٔتا يشعر 

 شجي ىادئ.
السمو بالذوق اجلمإب األديب، نتيجة دلزاولة قراءة األدب اجلميل أو مساعو فًتيب  .4

عند الفرد عاطفة حساسية تؤثر فيها يتخَته منو لقراءتو و فيها ينتجو من ألوان 
 األدب الراقي.

األخالق و السلوك البشري، كما ُب القصص ذات االتصال بادلثال العليا ُب  .5
ادلغزى االجتماعي، و القصائد الشعرية اليت تعاِب أفكارا أو مشكالت اجتماعية، 

 و ادلسرحيات، و احلكم و األمثال و الطرائف ادلثَتة.
التأثَت ٔتا ُب األدب من أفكار وأساليب مجيلة، تظهر ُب التعبَت الشفوي أو  .6

دلستمع. فالقارئ أو ادلستمع احملب لألدب يتأثر بو و حياكيو الكتايب للقارئ أو ا
 بطريقة تلقائية.

معاجلة بعض ادلشكالت النفسية و االجتماعية، بقراءة القصص أو األشعار اليت  .7
 تنفس عن القارئ و عن رغباتو ادلكبوتة.

االستمتاع بوقت الراحة بقراءة اجلميل من ألوان األدب ادلختلفة، و بذلك  .8
 القراء أو ادلستمعون وقتهم و طاقاهتم ُب ادلفيد النافع.يستثمر 

 زيادة الذخَتة اللغوية اليت تساعد على زيادة فهم ادلقروء و القدرة على استعماذلا. .9
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مساعدة القارئ أو ادلستمع على فهم نفسو، و فهم رلتمعو، و الوقوف على  .10
 .43بلاألفكار و العوامل اليت تصنع احلاضر و تؤثر ُب تكوين ادلستق

 
 مناىج تدريس األدب . د

ادلنهج التارخيي. ٕتري دراسة األدب ُب ىذا ادلنهج على أساس العصور األدبية  .1
ادلختلفة بدءاً بالعصر اجلاىلي و انتهاء بالعصر احلديث. و ىذا ىو ادلنهج حاليًا 

 ُب الثانوية ُب مصر ومعظم أقطار العآب العريب.
ال يكون الًتكيز ُب الدراسة على التسلسل منهج الفنون األدبية. و ُب ىذا ادلنهج  .2

التارخيي، و إمنا يكون الًتكيز على الفنون األدبية كالشعر بألوان ادلختلفة: القدًن، 
احلديث، و الشعر ادلسرحي، و النثر بألوانو ادلختلفة: كالقصة، و اخلطبة و ادلقالة 

 .. إْب.
ب الذي يتبع ىذا ادلنهج منهج ادلوضوعات األدبية. يتم اختيار زلتوى منهج األد .3

بأن يتم اختيار: رلموعة من القطع النثرية و القصائد الشعرية ذات ادلغزى 
اإلنساين واألخالقي واالجتماعي من عصور شىت ْتيث تناسب حاجات و 

 .44ميول التالميذ ُب مرحلة معينة
 
 

                                                             
 -206م( ص  1991علي أمحد مركور. تدريس فنون اللغة العربية. )الرياض : دار الشواف للنثر والتوزيع،  43

207 
   208 -207، ص نفس ادلرجع44
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 تنظيم األفكارب. 
بناء على النظريات اليت ًب شرحها يستطيع الباحث أن ينّظم األفكار اآلتية : أن 
الصراع النفسى يتكون من كلمتُت مها الصراع و النفسي، و الصراع ىو حالة من 
اإلدراك اخلاطئ أو النمطية َب التفكَت ضلو اجملموعات األخرى أو األعضاء اآلخرين 

ز و األدوار و ادلوارد ادلادية و البشرية. و داخل اجملموعة من حيث توزيع ادلراك
الروح ادلدبرة لبدن اإلنسان و جوىر اإلنسان. و الصراع النفسى النفس ىي 

حالة تتصادم فيها الدوافع جيد الفرد نفسو أمام دافعُت متساويُت ُب القّوة و ٔتعنى
 متعاكسان ُب اإلّٕتاه يلحان علي اإلشباع معا.

ينقسم إٔب ثالثة أنواع ىي صراع اإلحجام، صراع و أنواعو الصراع النفسى 
 اإلقدام و اإلحجام، صراع اإلحجام.

و تأٌب مصادر الصراع النفسى، كل ما ديس كرامة الفرد واحًتامو لنفسو، و كل 
ما حيول بينو و بُت توكيد ذاتو، و حُت تثبت الظروف للفرد أنو ليس من األمهّية أو 

د بو اخلوف من فقدان مركزه اإلجتكاعىحُت من القوة ماكان يظن، و حُت يستب
يتوىم ذلك أو حُت يفقده بالفعل، و حُت يشعر بالعجز و قلة احليلة ازاء عادة 
سيئة يريد اإلقالع عنها، و حُت يبتلى برئيس مستبد، و حُت يعاقب عقابا ال 

 يستحقو، و حُت دينع من ٖتقيق ما يريد منعا تعسفيا.
سيقوم البحث عن الصراع النفسى ُب رواية "  و انطالق من ىذه ادلفهومات 

ألف مشس مشرقة " خلالد حسيٌت  و تضمينها ُب تدريس ٖتليل األدب العريب 
 ّتامعة جاكرتا احلكومية.
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 الباب الثالث
 هج البحثمن

يتحدث ىذا الباب عن منهج البحث،الذى يتكون من ىدف البحث، ومكان 
 ومنهج البحث،وموضوع البحث، وأساليب ٖتليل البيانات.البحث وزمنو، 

 
 ىدف البحث .أ 

يهدف ىذا البحث احلصول على معرفة الصراع النفسي، و أنواعو، ومصادره, ُب  
 رواية "ألف مشس مشرقة" خلالد حسيٍت و تضمينها َب تدريس ٖتليل األدب العرىب.

 
 ب. مكان البحث وزمنو

ادلعلومات والبيانات من الرواية والكتب إن ىذا البحث دراسة مكتبية ّتمع 
وادلقاالت اليت ذلا صلة ٔتوضوع ىذا البحث فيستحيل حصر مكانو. ويتم البحث ُب 

 م. 2014-11-22الفًتةالدراسيةاألؤب للعام اجلامعى
 

 ثطريقة البحج. 
الطريقة ادلستخدمة ُب ىذا البحث ىي الطريقة الوصفية التحليلية اليت تعتمد 

الدراسة ادلكتبية عن أنواع الصراع النفسي و مصادره ُب رواية "ألف مشس على ٖتليل 
 مشرقة" خلالد حسيٍت.
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 موضوع البحث . د
موضوع ىذا البحث ىو : " الصراع النفسي ُب رواية "ألف مشس مشرقة" خلالد 

 وتضمينها ُب تدريس التحليل األدب العريب". حسيٍت
 

 ىـ. أداة البحث وأسلوب جمع البيانات
ىذا البحث من ضمن البحث الكيفي فأدة البحث ىي الباحث نفسو. إن 

ويستخدم أسلوب مجع البيانات بقراءة رواية " ألف مشس مشرقة " خلالد حسيٌت 
ومطالعتها ومجع البيانات اليت ٖتتوى على أنواع الصراع النفسى و مصادره. ويتخذ 

نفسى و مصادره ُب رواية البحث جدوال لوصف البيانات وٖتليلها على أنواع الصراع ال
 ألف مشس مشرقة. وٖتليل اجلدول الذي يستعملو الباحث َب ىذا البحث فيما يلي:

 

 وصالنص الرقم
انواع 
الصراع 
 النفسى

 مصادر الصراع النفسى
 الشرح

  1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 
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 :البيانات أنواع الصراع النفسى 
 Approach – avoidauce conflict( -و اإلحجام ) + ( صراع اإلقدام ) .أ

 Approach – Approach conflictصراع اإلقدام ) + ( و اإلقدام ) + ( .ب

 Avoidauce – avoidauce( -( و اإلحجام )  -صراع اإلحجام )  .ج

conflict 
 

 :البيانات مصادر الصراع النفسى 
 خز الضمَت.األفعال أو ادلواقف الىت تثَت و  .1
ديس كرامة الفرد واحًتامو لنفسو, و كل ما حيول بينو و بُت توكيد كل ما  .2

 ذاتو.
 حُت تثبت الظروف للفرد أنو ليس من األمهّية أو من القوة ماكان يظن. .3
حُت يستبد بو اخلوف من فقدان مركزه اإلجتكاعى أو حُت يتوىم ذلك أو  .4

 حُت يفقده بالفعل.
 ئة يريد اإلقالع عنها.حُت يشعر بالعجز و قلة احليلة ازاء عادة سي .5
 حُت يبتلى برئيس مستبد. .6
 حُت يعاقب عقابا ال يستحقو. .7
 حُت دينع من ٖتقيق ما يريد منعا تعسفيا. .8
 حُت يشعر ببعد الشقة بُت مستوى طموحو و مستوى اقتداره. .9

 حُت يشعر ببعد الشقة بُت ديلك و ما يراه حقا لو. .10
 حُت يرى الغَت يكفئون دون استحقاق. .11
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 البحثخطوات و. 
 يتم البحث من خالل اخلطوات التالية :

 قراءة الرواية " ألف مشس مشرقة " وفهمها فهما جيدا. .1
 مجع ادلراجع ادلتعلقة بادلوضوع وفهمها فهما جيدا. .2
 تشخيص أنواع ومصادر الصراع النفسى ُب رواية " ألف مشس مشرقة ". .3
 ". وصف أنواع و مصادر الصراع النفسى ُب رواية "ألف مشس مشرقة .4
 ٖتليل  أنواع و مصادر الصراع النفسى ُب رواية " ألف مشس مشرقة ". .5
تلخيص أنواع و مصادر الصراع النفسى َب رواية " ألف مشس مشرقة " و  .6

 تعليقها بتدريس ٖتليل األدب العرىب.
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 الباب الرابع
 نتائج البحث

البحث اليت تتعلق بالبحث. ويضم ىذا  سيقدم الباحث ُب ىذا الباب نتائج
 الباب على وصف البيانات وٖتليلها وزلدودية البحث.

 
 وصف البيانات .أ

بعد أن يتّم عرض كل النظريات ومنهج البحث ُب الباب السابق فيقوم الباحث 
ٌت من حيث سيالصراع النفسى ُب رواية " ألف مشس مشرقة " خلالد ح على ٖتليل

 :  جيد الباحث ثالثة أنواع من الصراعات الىت تتكون أنواعو و مصادره.
مصادر الصراع  9شواىد َب  19الصراع اإلقدام و اإلحجام جيد الباحث  (1)

شاىد واحد  األفعال أو ادلواقف الىت تثَت وخز الضمَتكما يلى : النفسى و تفصيلها  
القوة ماكان حُت تثبت الظروف للفرد أنو ليس من األمهّية أو من ، و 15َب صفحة 

حُت يستبد بو اخلوف من فقدان مركزه  ، و22و  79شاىدان َب صفحة  يظن
 ،77شاىد واحد َب صفحة  اإلجتماعى أو حُت يتوىم ذلك أو حُت يفقده بالفعل

شواىد َب  3 حُت يشعر بالعجز و قلة احليلة ازاء عادة سيئة يريد اإلقالع عنهاو 
شاىان َب صفحة  ئيس مستبدحُت يبتلى بر ، و 172و  219و  264صفحة 

و  189شواىد َب صفحة  4 حُت يعاقب عقابا ال يستحقو، و 407و  113
شاىد واحد َب  حُت دينع من ٖتقيق ما يريد منعا تعسفيا، و 55و  104و  291

 4 حُت يشعر ببعد الشقة بُت مستوى طموحو و مستوى اقتداره، و 220صفحة 
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حُت يشعر ببعد الشقة بُت ديلك و ، 333و  162و  83و  59شواىد َب صفحة 
 .19شاىد واحد َب صفحة  ما يراه حقا لو

مصادر الصراع  3شواىد َب  3الصراع اإلقدام و اإلقدام جيد الباحث ( 2) 
حُت تثبت الظروف للفرد أنو ليس من األمهّية أو من  النفسى و تفصيلها كما يلى :

 اقب عقابا ال يستحقوحُت يعو  ،46شاىد واحد َب صفحة  القوة ماكان يظن
شاىد واحد  حُت يرى الغَت يكافئون دون استحقاق، و 26شاىد واحد َب صفحة 

 .394َب صفحة 
مصادر الصراع  5شواىد َب  5جيد الباحث  الصراع اإلحجام و اإلحجام (3) 

كل ما ديس كرامة الفرد واحًتامو لنفسو، و كل ما و تفصيلها كما يلى :   النفسى
حُت تثبت الظروف ، و 94شاىد واحد َب صفحة  توكيد ذاتو حيول بينو و بُت

، و 349شاىد واحد َب صفحة  للفرد أنو ليس من األمهّية أو من القوة ماكان يظن
شاىد واحد َب  حُت يشعر بالعجز و قلة احليلة ازاء عادة سيئة يريد اإلقالع عنها

حُت ، 49شاىد واحد َب صفحة  حُت يعاقب عقابا ال يستحقو، و 39صفحة 
 .311شاىد واحد َب صفحة  يشعر ببعد الشقة بُت ديلك و ما يراه حقا لو
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 الصراع النفسى في رواية " ألف شمس مشرقة "مصادر  وو جدول : أنواع 
 لخالد حسينى 

 الصفحة
عدد 
 الشواىد

 الرقم أنواع الصراع النفسى مصادر الصراع النفسى

 وخز الضمَتاألفعال أو ادلواقف الىت تثَت  1 15

 1 الصراع اإلقدام و اإلحجام

- - 
كل ما ديس كرامة الفرد واحًتامو لنفسو، 

 و كل ما حيول بينو و بُت توكيد ذاتو

22،79 2 
حُت تثبت الظروف للفرد أنو ليس من 

 األمهّية أو من القوة ماكان يظن

77 1 
حُت يستبد بو اخلوف من فقدان مركزه 

ذلك أو حُت اإلجتماعى أو حُت يتوىم 
 يفقده بالفعل

172،219
،264  

3 
حُت يشعر بالعجز و قلة احليلة ازاء 

 عادة سيئة يريد اإلقالع عنها

 حُت يبتلى برئيس مستبد 2 407،113

55،104،  حُت يعاقب عقابا ال يستحقو 4
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291،189 

220 1 
حُت دينع من ٖتقيق ما يريد منعا 

 تعسفيا

333،162
،83،59  

4 
يشعر ببعد الشقة بُت مستوى حُت 

 طموحو و مستوى اقتداره

19 1 
حُت يشعر ببعد الشقة بُت ديلك و ما 

  يراه حقا لو

 

 حُت يرى الغَت يكافئون دون استحقاق - -

 األفعال أو ادلواقف الىت تثَت وخز الضمَت - -

 2 الصراع اإلقدام واإلقدام

لنفسو، كل ما ديس كرامة الفرد واحًتامو  - -
 و كل ما حيول بينو و بُت توكيد ذاتو

46 1 
حُت تثبت الظروف للفرد أنو ليس من 

 األمهّية أو من القوة ماكان يظن

- 
- 

حُت يستبد بو اخلوف من فقدان مركزه 
اإلجتماعى أو حُت يتوىم ذلك أو حُت 

 يفقده بالفعل
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- 
- 

حُت يشعر بالعجز و قلة احليلة ازاء 
 يريد اإلقالع عنهاعادة سيئة 

 حُت يبتلى برئيس مستبد - -

 حُت يعاقب عقابا ال يستحقو 1 26

- 
- 

حُت دينع من ٖتقيق ما يريد منعا 
 تعسفيا

- 
- 

حُت يشعر ببعد الشقة بُت مستوى 
 طموحو و مستوى اقتداره

  

- 
- 

حُت يشعر ببعد الشقة بُت ديلك و ما 
 يراه حقا لو

 الغَت يكافئون دون استحقاقحُت يرى  1 394

 األفعال أو ادلواقف الىت تثَت وخز الضمَت - -

 3 الصراع اإلحجام و اإلحجام
94 1 

كل ما ديس كرامة الفرد واحًتامو لنفسو، 
 و كل ما حيول بينو و بُت توكيد ذاتو

349 1 
حُت تثبت الظروف للفرد أنو ليس من 

 األمهّية أو من القوة ماكان يظن
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- - 
حُت يستبد بو اخلوف من فقدان مركزه 

اإلجتماعى أو حُت يتوىم ذلك أو حُت 
 يفقده بالفعل

39 1 
حُت يشعر بالعجز و قلة احليلة ازاء 

 عادة سيئة يريد اإلقالع عنها

 حُت يبتلى برئيس مستبد - -

 حُت يعاقب عقابا ال يستحقو 1 49

- - 
حُت دينع من ٖتقيق ما يريد منعا 

 تعسفيا
  

- - 
حُت يشعر ببعد الشقة بُت مستوى 

 طموحو و مستوى اقتداره

311 1 
حُت يشعر ببعد الشقة بُت ديلك و ما 

 يراه حقا لو

 حُت يرى الغَت يكافئون دون استحقاق - -

 الجملة 27 
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 وينقسم الصراع النفسى إٔب ثالثة أقسام و ىى : 
  Konflik mendekat-menjauh( -و اإلحجام ) صراع اإلقدام ) + ( .1

  Konflik mendekat-mendekatصراع اإلقدام ) + ( و اإلقدام ) + ( .2

  Konflik menjauh-menjauh( -( و اإلحجام )  -صراع اإلحجام )  .3

 

 أما مصادر الصراع النفسى فكما يلى :
 خز الضمَت.األفعال أو ادلواقف الىت تثَت و  .1
لنفسو، و كل ما حيول بينو و بُت توكيد كل ما ديس كرامة الفرد واحًتامو  .2

 ذاتو.
 حُت تثبت الظروف للفرد أنو ليس من األمهّية أو من القوة ماكان يظن. .3
حُت يستبد بو اخلوف من فقدان مركزه اإلجتماعى أو حُت يتوىم ذلك أو  .4

 حُت يفقده بالفعل.
 حُت يشعر بالعجز و قلة احليلة ازاء عادة سيئة يريد اإلقالع عنها. .5
 يبتلى برئيس مستبد. حُت .6
 حُت يعاقب عقابا ال يستحقو. .7
 حُت دينع من ٖتقيق ما يريد منعا تعسفيا. .8
 حُت يشعر ببعد الشقة بُت مستوى طموحو و مستوى اقتداره. .9

 حُت يشعر ببعد الشقة بُت ديلك و ما يراه حقا لو. .10
 حُت يرى الغَت يكافئون دون استحقاق. .11
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 ة " ألف شمس مشرقة " لخالد حسينىجدول : أنواع الصراع النفسى في رواي
 نسبة مئوية عدد الشواىد انواع الصراع النفسى الرقم

 % 70 19 صراع اإلقدام و اإلحجام 1
 % 11 3 صراع اإلقدام و اإلقدام 2
 % 19 5 صراع اإلحجام و اإلحجام 3

 %100 27 اجلملة
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 العدد أنواع الصراع النفسى فى رواية الف شمس مشرقة .1رسم بيان 
انطالقا من التحليل السابق الذي يتم شرح ُب الباب الثاين، فيضح ىذا البحث 

 حوارا. 27عدد أنواعالصراعالنفسىفىروايةالفشمسمشرقة ىى 
 
 
 
 
 

70% 

11% 

19% 

 "ألف شمس مشرقة"أنواع الصراع النفسى في رواية 

 صراع اإلقدام و اإلحجام

 صراع اإلقدام و اإلقدام

 صراع اإلحجام و اإلحجام
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 جدول مصادرالصراع النفسى في رواية " ألف شمس مشرقة " لخالد حسينى

 مصادرالصراع النفسى الرقم
عدد 
 الشواىد

 نسبة مئوية

 %4 1 خز الضمَتاألفعال أو ادلواقف الىت تثَت و  1
كل ما ديس كرامة الفرد واحًتامو لنفسو، و كل ما حيول بينو و  2

 بُت توكيد ذاتو
1 4% 

حُت تثبت الظروف للفرد أنو ليس من األمهّية أو من القوة ماكان  3
 يظن

4 15% 

بو اخلوف من فقدان مركزه اإلجتماعى أو حُت يتوىم  حُت يستبد 4
 ذلك أو حُت يفقده بالفعل

1 4% 

 %15 4 حُت يشعر بالعجز و قلة احليلة ازاء عادة سيئة يريد اإلقالع عنها 5
 %7 2 حُت يبتلى برئيس مستبد 6
 %22 6 حُت يعاقب عقابا ال يستحقو 7
 %4 1 حُت دينع من ٖتقيق ما يريد منعا تعسفيا 8
 %14 4 حُت يشعر ببعد الشقة بُت مستوى طموحو و مستوى اقتداره 9

 %7 2 حُت يشعر ببعد الشقة بُت ديلك و ما يراه حقا لو 10
 % 4 1 حُت يرى الغَت يكافئون دون استحقاق 11

 %100 27 اجلملة
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 . : مصادر الصراع النفسى2رسمبيان

 
 ب. تحليل البيانات

بناء على النظريات اليت ًب ْتثها ُب الباب الثاين، فيما يلي بيان األمور اليت تتعلق 
بالصراع النفسى ُب رواية " ألف مشس مشرقة "، من أنواعها و مصادرىا.و تفصيل البيان 

 على ذلك كما يلى : 
 

4% 
4% 

15% 

4% 

15% 

7% 

22% 

4% 

14% 

7% 

4% 

 "ألف شمس مشرقة"مصادر الصراع النفسي فى رواية 

 األفعال أو المواقف التى تثير وخز الضمير

كل ما يمس كرامة الفرد واحترامه لنفسه، و كل ما 
 يحول بينه و بين توكيد ذاته

حين تثبت الظروف للفرد أنه ليس من األهّمية أو 
 من القوة ماكان يظن

حين يستبد به الخوف من فقدان مركزه اإلجتماعى 
 أو حين يتوهم ذلك أو حين يفقده بالفعل

حين يشعر بالعجز و قلة الحيلة ازاء عادة سيئة 
 يريد اإلقالع عنها

 حين يبتلى برئيس مستبد

 حين يعاقب عقابا ال يستحقه

 حين يمنع من تحقيق ما يريد منعا تعسفيا

حين يشعر ببعد الشقة بين مستوى طموحه و 
 مستوى اقتداره

 حين يشعر ببعد الشقة بين يملك و ما يراه حقا له

 حين يرى الغير يكافئون دون استحقاق
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 Approach – avoidauce conflict( -و اإلحجام ) صراع اإلقدام ) + (.1
تستمع لكالم نانا بشك، لكنها لم تجرؤ أن تعبر لها عن عدم كانت مريم  .1

 رغبتها التحدث عن جليل بتلك الطريقة.
. لساعة أو الحقيقة، مع جليل، لم تشعر مريم على اإلطالق بأنها ابنة حرام

ساعتين من كل خميس، عندما يأتى ليراىا، تأتى كل االبتسامات و كل 
ا تستحق كل الجمال و السخاء الذى الهدايا و التدليل، و تشعر مريم أنه

تمنحها لها الحياة، و لهذا كانت مريم تحب جليل، حتى لو شاركتو ىذا 
 .15الحب مع اآلخرين. ص 

بوجود اإلقدامو  اإلحجامكى بأن مرًن تشعر بالصراع بُت حيااليضاح : ىذ احلوار 
احلوار قبلها،  القول الذى جيعلها قالقة بُت القولُت من والديها. الىت بينت َب 

إنك ابنة حرام خرقاء صغيرة، ىذا جزائي عن كل  ":   ( -كانت أمها تقول ) 
 : . و َب احلوار اآلخر كان أٔترًن يقول ) + ("14شيئ تحملتو... ص 

إنها زىرتو الصغيرة، كان مولعا بأن يجلسها على حضنو و يقص لها " 
ىذاالصراع ىو :  . و مصدر" 14الحكايات، كأحاديثو عن أن ىيرات ...ص 

، و اجلملة الىت تدل على ىذا ( األفعال أو ادلواقف الىت تثَت و خز الضمَت1)
إنك ابنة حرام خرقاء صغيرة، ىذا جزائي عن كل شيئ ادلصدر ىي : " 
 .14تحملتو" ص 

لم تستطع مريم أبدا أن تخبرىا أنها لم تتقصد االعتذار عن حالة و الدتها  .2
 غير العادلة.
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لم تعد تصدق ىذه الحكاية عن عندما بلغت العاشرة فهمت مريم ذلك، 
 .22ص  والدتها، بل تصدق رواية جليل لألمر.

االيضاح : ىذا التعبَت ىي من الصراع االقدام و االحجام، الّن مرًن ٓب تصدق 
عندما بلغت العاشرة فهمت مريم ذلك، لم "( :  -بكالم أمها عن والدهتا ) 

و لكن بعد أن تسمع قول  "22لحكاية عن والدتها.ص تعد تصدق ىذه ا
فعلى الرغم من أن نانا كانت بعيدة، لكن جليل رتب لها أمر "أبيها ) + ( : 

الذىاب إلى المستشفى فى ىيرات، حيث ستكون تحت رعاية طبيب...ص 
(حُت  3كانت مرًن مصدقة بكالم أبيها. و مصدر ىذا الصراع ىو : ) ".22

، و اجلملة الىت د أنو ليس من األمهّية أو من القوة ماكان يظنتثبت الظروف للفر 
"لم تستطع مريم أبدا أن تخبرىا أنها لم تتقصد تدل على ىذا ادلصدر ىي :

 .22االعتذار عن حالة والدتها غير العادلة" ص 
 " و أنت، مريم جو، أتقبلين ىذا الرجل زوجا لك " ؟ ... .3

 .64ص  نحجلست مريم ىادئة، كانت الحناجر تتنح
ىذا االيضاح : كانت مرًن تشعر بإضًتاب ألهنا ال تريد أن تتزوج برشيد، نعرفها 

قالت مريم : " ال  "( :  -ىذا التعبَت)  الصراع اإلحجام. الىت نعرفها من من
أريد " ... ثم نظرت إلى جليل و أردفت : " أنا ال أريد ذلك. ال تجبرنى " 

مرًن البد أن تطيع كالم زوجة أبيها الىت بل أيضا وجود الصراع ألن . " 59ص 
 " قالت خديجة( تأمرىا إٔب زواج برشيد، الىت نعرف من ىذا التعبَت ) + ( :

 ". وقع قلب مريم. قالت فجأة من خالل شفتين مخدرتين"لديك خاطب
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 " ماذا ؟ " : 
و  .)58" خاطب اسمو رشيد، إنو صديق من معارف العمل لوالدك...ص 

( حُت يشعر ببعد الشقة بُت مستوى طموحو و  9مصدر ىذا الصراع ىو : ) 
" مريم " !! فقالت ،و اجلملة الىت تدل على ىذا ادلصدر ىي :مستوى اقتداره

 .59برعشة : " نعم " ص
فى بعض االيام : إعتقدت أن الطفل نعمة ال تستحقها، و بأنها تعاقب لما  .4

ا ربما تكون، بما قامت بو، ىي من ألم يكن صحيحا بأنه ،فعلتو لنانا
 .114وضعت األنشوطة حول عنق أمها بنفسها ؟! ص 

و ىذا من االيضاح :َب ىذا التعبَت شعرت مرًن بأهناال تقصد َب إصلاب الولد
و كانت  إعتقدت أن الطفل نعمة ال تستحقها ":"  ( -) الصراع اإلحجام 

تركت أمها اللتقاء  بالذنب بسببشعرت أيضا، ألهنا اإلقدام مرًن تشعر بالصراع
و مصدر ىذا الصراع فهو :  و بأنها تعاقب لما فعلتو لنانا "أبيها ) + ( : " ب

، و اجلملة الىت تدل على ىذا ادلصدر ىي ( حُت يعاقب عقابا ال يستحقو 7) 
 .114فى بعض االيام : إعتقدت أن الطفل نعمة ال تستحقها " ص :" 

لتى تقدمها األم. اللياقة كانت فقط إحداىا. رأت مريم اآلن التضحيات ا .5
فكرت بنانا بحسرة، بالتضحيات التى قدمها، نانا، التى كانت تستطيع أن 
تبعدىا، أو ترميها فى قناة فى مكان ما و تهرب........ و فى نهاية، 
فضلت مريم جليل عليها. بينما كانت تشق طريقها بإصرار وقح أمام 
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كانت أفضل مع نانا، تمنت لو أنها فهمت   ، تمنت مريم لو انهاالحشد
 .291-291ص حينها ما فهمتو اآلن عن األمومة

 كى بأن مرًن تذكر عن التضحيات الىت قدمتها أمهاااليضاح : َب ىذا احلوار حي
رأت مريم اآلن التضحيات التى تقدمها ") + (،نعرفها من ىذا التعبَت : 

ألهنا قد فضلت كالم أبيها بنسبة  و هبذا أن مرًن شعرت بالذنب " 291األمص
( حُت يعاقب عقابا ال  7(. و مصدر من ىذا الصراع فهو : )  -كالم أمها ) 

تمنت مريم لو انها كانت ، و اجلملة الىت تدل على ىذا ادلصدر ىي :" يستحقو
أفضل مع نانا، تمنت لو أنها فهمت حينها ما فهمتو اآلن عن األمومة " 

 .291ص
 قالت نانا: " شيئ تقتلعينو لترميو جانبا ". " عشبة ضارة ":  .6

، عبست مريم من الداخل، جليل لم يكن يتعامل معها على أنها عشبة ضارة
أبدا لم يكن كذلك، و لكن مريم فكرت أنو من األجدى أن تكبح ىذا 

 .19االحتجاج ص 
االيضاح : ىذا التعبَت ٖتكى بأن مرًن ال تصدق كالم أمها على أهنا " عشبة 

" عشبة ضارة ": قالت نانا:"شيئ تقتلعينو نعرفها من ىذا التعبَت :( -ة ")ضار 
 لترميو جانبا"

جليل لم يكن : "  ألن أبوه ٓب يكن يتعامل على أهنا " عشبة ضارة " ) + (
 و مصدر ىذا الصراع فهو : يتعامل معها على أنها عشبة ضارة " 
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، و اجلملة الىت تدل حقا لو( حُت يشعر ببعد الشقة بُت ديلك و ما يراه  10) 
جليل لم يكن يتعامل معها على أنها عشبة ضارة " على ىذا ادلصدر ىي :" 

 .19ص 
" كان علّي ما أقصد قولو أن ذلك ليس خطأك. لم يكن خطأك، ابنتى ... .7

 .55ص أال أتركها، لم يكن علي ..."
الم أمها كى أن مرًن شعرت بالذنب ألهنا ال تسمع كحيااليضاح : ىذا التعبَت 
 و لكن مرًن تلتقى بأبيها " كان علّي أال أتركها ": بثبوت َب البيت ) + (

و ،حُت يعاقب عقابا ال يستحقو(  7(. و مصدر ىذا صراع فهو : )  -) 
أن ذلك ليس خطأك. لم يكن اجلملة الىت تدل على ىذا ادلصدر ىي : " 

 .55خطأك " ص 
أحست مريم بالنظرات التى تنصب عليها، سمعت ىمسات.كانت يداىا  .8

تخيلت أن الجميع يعلمون أنها ولدت "إبنة حرام"... و أنها تتعارقان، 
 .77ص  مصدر عار على والدىا و عائلتو

االيضاح : َب ىذا احلوار، شعرت مرًن أهنا مصدر عار على والدىا و عائلتو 
و لكن َب  أنها ولدت "إبنة حرام ": "  ( -على إحتقار جارىا بإبنة حرام) 

( حُت  4حقيقة على أهنا ليس هبا ) + (. و مصدر ىذا الصراع فهو : ) 
يستبد بو اخلوف من فقدان مركزه اإلجتماعى أو حُت يتوىم ذلك أو حُت 

" كانت يداىا ، و اجلملة الىت تدل على ىذا ادلصدر ىي :يفقده بالفعل
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ع يعلمون أنها ولدت "إبنة حرام"... و أنها تتعارقان، تخيلت أن الجمي
 .77مصدر عار على والدىا و عائلتو " ص 

حين  وضع ملعقتو فى صحن " الديل " ذي اللون الذىابي ترنحت مريم  .9
ماذا لو خاب أملو أو كان غاضبا ؟ ماذا لو دفع صحنو بعيدا و ىو قليال، 
 . 79ص  ؟ منزعج

َب قلب مرًن بُت غضب رشيد اإلحجام  االيضاح : َب ىذا التعبَت توجد صراع
ماذا لو خاب أملو أو كان غاضبا ؟ ماذا لو دفع صحنو : "  ( -إليها ) 

على إرادهتا خلدمة زوجها ) + (. و مصدر اإلقدام  وصراع بعيدا و ىو منزعج "
( حُت تثبت الظروف للفرد أنو ليس من األمهّية أو من  3ىذا صراع فهو : ) 

ماذا لو خاب و اجلملة الىت تدل على ىذا ادلصدر ىي :" ، القوة ماكان يظن
 ؟" أملو أو كان غاضبا ؟ ماذا لو دفع صحنو بعيدا و ىو منزعج 

 . 79ص 
و طأت طرف  تدربت قليال على المشي فى غرفتها و ىي ترتدي البرقع، .10

.. لقد كان فقدان الرؤية، إلى من زاوية واحدة، يثير الثوب و تعثرت مرارا
لم تحب القطعة المطوية التى تضغط على فمها و تجعلها تختنق  أعصابها. و

 .83ص 
و لم : " ( -كى بأن مرًن ال ٖتب بإستعمال الربقع ) حي االيضاح : ىذا التعبَت

و لكن خلدمة  تحب القطعة المطوية التى تضغط على فمها و تجعلها تختنق "
. و مصدر ىذا الصراع زوجها رشيد و ٕتعلو فرحا فلذالك استعملتها الربقع ) + (
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،و ( حُت يشعر ببعد الشقة بُت مستوى طموحو و مستوى اقتداره 9فهو :) 
تدربت قليال على المشي فى غرفتها اجلملة الىت تدل على ىذا ادلصدر ىي : " 

 .83ص  و ىي ترتدي البرقع، و طأت طرف الثوب و تعثرت مرارا ".
ىناك شيئ تخافونو،  لقد ولدت أفغانستان جديدة. نؤكد لكم بأنو ليس .11

ياشعب أفغانستان إن النظام الجديد سيولي أكبر االحترام للمبادئ اإلسالمية 
 و المبادئ الديمقراطية. إنو وقت االبتهاج و االحتقال.

 أطفأ رشيد الراديو...دون تعليق.
" سيئ لألغنياء... كما يبدو "  إذا، ىل ىذا جيد أم سيئ ؟سئلت مريم : " 
 .113ليس سيئا كثيرا لنا ص ثم أردف : ربما 

كى حُت مسعت مرًن الراديو عن االخبار َب اليوم و االيضاح : ىذا احلوار حي
جيد و سيئ، و لكن قال األخبار  بُتاإلحجام و اإلقدام بذلك توجد صراع 

 " إذا، ىل ىذا جيد أم سيئ ؟" :  ( -رشيد كان ذالك االخبار سيئ لالغنياء ) 
: " سيئ لألغنياء... كما يبدو " ثم أردف : ربما + (و ليس سيئ كثَتا لنا ) 
(حُت يبتلى برئيس  6و مصدر ىذا صراع فهو : ) . ليس سيئا كثيرا لنا "

لقد ولدت أفغانستان ، و اجلملة الىت تدل على ىذا ادلصدر ىي : " مستبد
جديدة. نؤكد لكم بأنو ليس ىناك شيئ تخافونو، ياشعب أفغانستان إن النظام 

سيولي أكبر االحترام للمبادئ اإلسالمية و المبادئ الديمقراطية. إنو الجديد 
 .113وقت االبتهاج و االحتقال " ص 
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كيف أربكها إحساسها بأن تذكرت أيضا كيف أن الوقت مر ثقيال بدونو،   .12
 .162ىناك من يتربص بها، فكيف لها أن تواجو غيابو الدائم ؟! ص 

تذكرت : " ى تشعر بشوق إٔب طارق ) + (كى أن ليلااليضاح : َب ىذا احلوار حي
أيضا َب قلب  اإلحجام و توجد صراع أيضا كيف أن الوقت مر ثقيال بدونو"

. فكيف لها أن تواجو غيابو الدائم ؟! ": "  ( -ليلى ألن غياهبا دائم بطارق ) 
(حُت يشعر ببعد الشقة بُت مستوى طموحو و  9و مصدر ىذا صراع فهو : ) 

تذكرت أيضا كيف ،و اجلملة الىت تدل على ىذا ادلصدر ىي : " مستوى اقتداره
أن الوقت مر ثقيال بدونو، كيف أربكها إحساسها بأن ىناك من يتربص بها 

 .162"ص 
، لكن مترافق مع عندما تفكر فيو بتلك الطريقة ينتابها اإلحساس بالذنب .13

أصبح إحساس دافئ ينتشر من بطنها، إلى أعلى...حتى تشعر بأن وجهها قد 
 .172و رديا ص 

 :  االيضاح :  َب ىذا التعبَت شعرت ليلى ٓتطأ ألهنا قد فعلت الذنب ) + (
و لكنها شعرت  عندما تفكر فيو بتلك الطريقة ينتابها اإلحساس بالذنب "" 

لكن مترافق مع إحساس دافئ ينتشر : "  ( -بالفرح أيضا إلمجاعها بطارق ) 
. و مصدر بأن وجهها قد أصبح و رديا "من بطنها، إلى أعلى...حتى تشعر 

( حُت يشعر بالعجز و قلة احليلة ازاء عادة سيئة يريد  5ىذا صراع فهو : ) 
عندما تفكر فيو بتلك ،و اجلملة الىت تدل على ىذا ادلصدر ىي :" اإلقالع عنها
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الطريقة ينتابها اإلحساس بالذنب، لكن مترافق مع إحساس دافئ ينتشر من 
 .172بطنها " ص 

و النظرة، النظريات الفرحة الغريبة و غير القابلة للوصف، تتداخل مع األلم.  .14
و لكن  التى ال تحصى على طارق : رقة، اعتذار، ارتباك، عدم فهم،

 .189األغلب...األغلب، كان الجوع ص 
كى أن النظريات ليلى الىت ال ٖتصى على طارق، فبهذا حيااليضاح : ىذا التعبَت 

تتداخل مع األلم. و النظرة، النظريات : "( -ُت اعتذار ) أول وجود صراع ب
ارتباك، عدم : " و ارتباك ) + (التى ال تحصى على طارق : رقة، اعتذار" 
ٔتا فعلتها. و مصدر ىذا صراع " فهم، و لكن األغلب...األغلب، كان الجوع

در ،و اجلملة الىت تدل على ىذا ادلص( حُت يعاقب عقابا ال يستحقو 7) فهو : 
و النظرة، النظريات التى ال تحصى على طارق : رقة، اعتذار، ارتباك، " ىي :

 .189عدم فهم، و لكن األغلب...األغلب، كان الجوع" ص 
و لكن ذلك سرق ربما كانت لها اليد العليا و قد تنجح فى أن تعيبو.  .15

 .219ص  جرأتها، معرفتو الهادئة، لهجتو التى توحي بالمعرفة
كى بصراع َب قلب مرًن بُت الشعور بالذنب دلا كانت حيااليضاح : َب ىذا احلوار 

و  ربما كانت لها اليد العليا و قد تنجح فى أن تعيبو ": " تقًتحو رشيد ) + (
و لكن ذلك سرق جرأتها، معرفتو الهادئة، لهجتو التى : "( -اتزان رشيد ذلا ) 
( حُت يشعر بالعجز و قلة  5)  . و مصدر ىذا صراع فهو :توحي بالمعرفة"
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، و اجلملة الىت تدل على ىذا ادلصدر ىي احليلة ازاء عادة سيئة يريد اإلقالع عنها
 و لكن ذلك سرق جرأتها، معرفتو الهادئة، لهجتو التى توحي بالمعرفة": "
 .219ص 

قال " ىناك خيار آخر " و ىو يفرك أسفل قدمو بكعب قدمو األخرى  .16
الخشينة. " تستطيع أن تغادر لن أقف فى طريقها. لكنني أتوقع أنها لن 
تذىب بعيدا. ال طعام، ال ماء، و ال يوجد روبية فى جيبها، الرصاص و 

كم عدد األيام التى ستصمد فيها كما تظنين قبل أن الصواريخ فى كل مكان.  
؟  تخطف، تغتصب او ترمى فى طريق جانبي مذبوحة ؟ أو األمور الثالثة معا

 . 221ص 
مرًن  َب إختيار اإلقدام فهو على أن كى عن الصراع حيااليضاح : َب ىذا احلوار 

تستطيع أن تغادر لن أقف فى : " بُت رضائها بزواج رشيد مع ليلى ) + (
 و رمتها َب طريق جانىب مذبوحة  طريقها. لكنني أتوقع أنها لن تذىب بعيدا"

كم عدد األيام التى ستصمد فيها كما تظنين قبل أن تخطف، : " ( -) 
 .تغتصب او ترمى فى طريق جانبي مذبوحة ؟ أو األمور الثالثة معا ؟"

،و ( حُت دينع من ٖتقيق ما يريد منعا تعسفيا 8و مصدر ىذا صراع فهو : ) 
طريقها.  فى لنأقف تغادر أن تستطيعي : " اجلملة الىت تدل على ىذا ادلصدر ى

 فىجيبها، روبية واليوجد الماء، بعيدا. الطعام، تذىب لن أنها وقع نيأت لكن
 كما فيها التىستصمد األيام عدد مكان. كم كل فى الصواريخ و الرصاص
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 ألمور أوا يمذبوحة؟ جانب طريق فى ترمى او تغتصب تخطف، أن قبل تظنين
 . 221"ص  معا؟ الثالثة

على مر السنين، تعلمت مريم ان تمّنع نفسها ضد احتقاره و أذيتو، تأنيبو و  .17
. لكن ىذا الخوف ليس سيطرة عليو. كل تلك السنوات و ما زالت سخريتو

 .246ترتجف من الرعب عندما يكون ىكذا ص 
كى بتعلمت مرًن عن ٘تنع نفسها ضد احتقاره و أذيتو حيااليضاح : ىذا التعبَت 

على مر السنين، تعلمت مريم ان تمّنع نفسها ضد : " يها) + (رشيد إل
و لكن ىذا خوف ليس ذلا سيطرة على  احتقاره و أذيتو، تأنيبو و سخريتو "

لكن ىذا الخوف ليس سيطرة عليو. كل تلك السنوات و ما : " ( -رشيد ) 
 . و مصدر ىذا صراع : زالت ترتجف من الرعب عندما يكون ىكذا"

،و اجلملة يشعر بالعجز و قلة احليلة ازاء عادة سيئة يريد اإلقالع عنها( حُت  5) 
على مر السنين، تعلمت مريم ان تمّنع "  الىت تدل على ىذا ادلصدر ىي :

نفسها ضد احتقاره و أذيتو، تأنيبو و سخريتو. لكن ىذا الخوف ليس سيطرة 
 .264عليو " ص 

. ربما كذلك، و لكنها ىل تصرفت بتلهف أكثر من الالزم، تسائلت بيأس .18
لم تستطع أن تمنع نفسها، و اآلن تتلهف للمسو مرة ثانية، ال تثبت لنفسها 
أنو ىنا حقيقة و أنو ليس حلما  طيفا، " بالفعل " قال " فال مينكو" ص 

333. 
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كى أن ليلى شعرت بيأس بعدم اإللتقائها على طارق حيااليضاح : َب ىذا احلوار 
و ىي أيضا  أكثر من الالزم، تسائلت بيأس" ىل تصرفت بتلهف: " ( -) 

و اآلن تتلهف للمسو مرة ثانية، ال تثبت : " تريد بإلتقاء مع طارق ) + (
 . و مصدر ىذا صراع فهو : لنفسها أنو ىنا حقيقة و أنو ليس حلما  طيفا "

، و اجلملة الىت (حُت يشعر ببعد الشقة بُت مستوى طموحو و مستوى اقتداره 9) 
ىل تصرفت بتلهف أكثر من الالزم، تسائلت ىذا ادلصدر ىي :"تدل على 

بيأس. ربما كذلك، و لكنها لم تستطع أن تمنع نفسها، و اآلن تتلهف للمسو 
 .333مرة ثانية" ص 

يمزق ليلى. يمزقها أن لوردات الحرب سمح لو بالعودة إلى كابول. إن قتلة  .19
أنهم عينوا وزيرا لهذه  والديها أحياء يعيشون فى بيوت أنيقة بحدائق مسورة،

و نائب وزير لتلك، إنهم يركبون سياراتهم بحصانة فى سيارات دفع رباعى 
لكن ليلى المعة، مضادة للرصاص، خالل األحياء التى دمروىا يمزقها ىذا. 

 .417ص  كانت قررت أنها لن تكون مكبلة باالستياء
مسح ذلم بالعودة إٔب  االيضاح : َب ىذا التعبَت فكرت ليلى بورادات احلرب الذى 

يمزق ليلى. يمزقها أن لوردات الحرب سمح لو بالعودة إلى : " ( -كابول) 
. لكن ليلى  : "لكنها قد قررت على أهنالنتكومنكبلةباالستياء ) + ( كابول" و

 6. و مصدر ىذا صراع فهو : ) "كانت قررت أنها لن تكون مكبلة باالستياء
 ة الىت تدل على ىذا ادلصدر ىي :، و اجلمل(حُت يبتلى برئيس مستبد
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إنهم يركبون سياراتهم بحصانة فى سيارات دفع رباعى المعة، مضادة " 
للرصاص، خالل األحياء التى دمروىا يمزقها ىذا. لكن ليلى كانت قررت 

 .417أنها لن تكون مكبلة باالستياء "ص 
 
 : Approach – Approach conflict. صراع اإلقدام ) + ( و اإلقدام ) + (2

 ؟تسائلت مريم ما الذى ستقول لنانا. كيف ستئتذر  .1
 .46صو حتى كيف يمكن أن تواجهها 

االيضاح : َب ىذا احلوار توجد صراع اإلقدام دلرًن، ألهنا قد أمهلت قول 
كانت خجلة من   "أمهابإلتقاء مع أبيها ، الىت نعرفها من ىذا التعبَت) + ( : 

تجاىلها نظرات أمها المذعورة و عيناىا المنتفختين. نانا التى حذرتها و 
ّتانب ذالك أرادت مرًن إللتقاء . "46التى كانت محقة طوال الوقت ص 

لقد كانت  ": جليل و لكن جليل ال يريد إلتقاء معها. نعرف من كلمة ) + (
س كانت دموع الخجل دموع الحزن، الغضب، و التوىم. و لكن بشكل رئي
 ." 46العميق. كم ىي حمقاء لتقدم نفسها إلى جليل ص 

تثبت الذروف للفرد أنو ليس من األمهية  حُت( 3) :  و مصدر ىذا الصراع فهو
تسائلت ، و اجلملة الىت تدل على ىذا ادلصدر ىي :" أو من القوة ماكان يظن

 .46مريم ما الذى ستقول لنانا. كيف ستئتذر ؟" ص 
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حدى المرات و من أجل أن تبهج نانا، صرخت مريم على محسن و فى إ .2
، و بسبب ذلك أحست بالذنب و قالت لو أن لديو فم يشبو قفا السحيلة

 .26العار و الخوف من أن يتكلما ان ذلك إلى جليل ص 
االيضاح : ىذا احلوار ترى على أن مرًن شعرت بالذنب و العار و اخلوف 

و "لب أمها. الىت نعرفها من ىذه التعبَت ) + ( : بسبب إحتقرهتا زلسن لفرح ق
بسبب ذلك أحست بالذنب و العار و الخوف من أن يتكلما ان ذلك إلى 

َب ىذه الكلمة، و نعرفها من ىذا  و صلد أيضا صراع اإلقدام  "26جليل ص 
. و مصدر "26فى إحدى مرات و من أجل أن تبهج ناناص " ( : التعبَت )+

، و اجلملة الىت تدل (حُت يعاقب عقابا ال يستحقو 7من ىذا الصراع فهو : ) 
و بسبب ذلك أحست بالذنب و العار و الخوف على ىذا ادلصدر ىي : " 

 .26" ص من أن يتكلما ان ذلك إلى جليل
و تنــــــدى  أنهــــــا ىــــــي أيضــــــا تفكـــــر ليلــــــى بحياتهــــــا و كــــــل مــــــا حــــــدث لهــــــا .3

ــــة فــــى ىــــذ ــــت حي ه الســــيارة مصــــغية لقصــــة ىــــذه الرجــــل نجــــت، أنهــــا مازال
 .394ص 

االيضااااااح : َب ىاااااذا احلاااااوار توجاااااد صاااااراع َب قلاااااب ليلاااااى بساااااائق السااااايارة، باااااُت 
 تفكــــر ليلــــى بحياتهــــا و كــــل مــــا حــــدث لهــــا": "تفكاااار حياهتااااا نفسااااها ) + (

و تنــــــدى  أنهــــــا ىــــــي أيضــــــا : ") + (0و تناااااادىش علااااااى أهنااااااا أيضااااااا صلاااااات 
. مصـــغية لقصـــة ىـــذه الرجــــل"نجـــت، أنهـــا مازالـــت حيـــة فـــى ىـــذه الســـيارة 

 و مصدر ىذا صراع فهو:
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، و اجلملاااااة الاااااىت تااااادل علاااااى (حاااااُت يااااارى الغاااااَت يكاااااافئون دون اساااااتحقاق 11) 
 أنهـا تنـدى  و حـدثلها كلمـا و بحياتهـا ليلـى " تفكـرىاذا ادلصادر ىاي :

 لقصـة مصـغية السـيارة ىـذه فـى حيـة زالـت مـا أنهـا نجـت، أيضـا ىـي
 .394الرجل"ص  ىذه

 

 Avoidauce – avoidauce( -( و اإلحجام )  -اإلحجام ) صراع . 3

conflict : 

و الذى وصمها بكل أيهما أسوأ، مجالت رشيد أم ما فعلو جليل ؟  .1
 . 94؟ ص  الحاالت على انها قروية، إبنة حرام، إلى يوم الحساب

 ٔتا شعرت مرًن بإبنة حرام  اإلحجام االيضاح : َب ىذا التعبَت ىناك الصراع
و الذى وصمها بكل الحاالت على انها قروية، إبنة حرام، إلى يوم : " ( -) 

أيهما أسوأ، : "( -و بُت ما فعل رشيد أم فعلو جليل اليها ) الحساب ؟ " 
 . و مصدر ىذا الصراع فهو :  مجالت رشيد أم ما فعلو جليل ؟"

،و ظن( حُت تثبت الظروف للفرد أنو ليس من األمهّية أو من القوة ماكان ي 2) 
و الذى وصمها بكل الحاالت على اجلملة الىت تدل على ىذا ادلصدر ىي :" 

 . 94انها قروية، إبنة حرام، إلى يوم الحساب ؟" ص 
.. ليس ذلك اليوم، ليس حينها.   و لكن مريم لم تجد المواساة فى كالم اهلل .2

كل ما استطاعت سماعو ىو قول نانا، سأموت إن تركتنى، سأموت. ص 
49. 
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اح : َب ىذا احلوار ٖتكى أن مرًن ٓب ٕتد سكينة َب آية القران الىت قرأه االيض
و لكن مريم لم تجد المواساة فى   "( :  -أستاذىا، الىت نعرفها هبذا التعبَت ) 

ٍب إنزلقت قلب مرًن بكالم نانا، الىت نعرفها َب ىذا . " 49كالم اهلل ص 
كل ما استطاعت سماعو ىو قول نانا، سأموت إن تركتنى، :"  ( -التعبَت) 

( حُت يعاقب عقابا ال  7) :  و مصدر ىذا الصراع فهو. " 49سأموت ص 
و لكن مريم لم تجد ، و اجلملة الىت تدل على ىذا ادلصدر ىي : "يستحقو

المواساة فى كالم اهلل .. ليس ذلك اليوم، ليس حينها. كل ما استطاعت 
 .49نانا، سأموت إن تركتنى، سأموت" ص سماعو ىو قول 

خافت أن تقول شيئا مؤذية إذا فقالت مريم أنها سوف تذىب لتتمشى.  .3
بقيت : إنها تعرف أن الجان كذبة و أن جليل أخبرىا بأن ماتعانى منو نانا 

، و أن الحبوب تجعلها أفضل. يجب عليها أن تسأل نانا مرضا لو إسم
رغم أنو أصر عليها، لماذا لم تأخذ  لماذا رفضت أن ترى أطباء جليل،

الحبوب التى أحضرىا ألجلها. إذا كان باستطاعتها أن تكون لبقة، فيجب 
أن تقول لنانا إنها قد تعبت من كونها أداة، و تابعة..أن تستغل و يكذب 
عليها. سئمت من تحريف نانا للحقائق أن حياتهما، و كون مريم أحدى 

 .39شكاويها ضد العالم ص 
ضاح : َب ىذا احلوار كانت مرًن شعرت ٓتوف بسكنها مع أمها ألن االي

خافت أن " ( :  -حكايتها عن اجلن ىي كاذتة، الىت نعرفها من ىذا احلوار  ) 
تقول شيئا مؤذية إذ بقيت : إنها تعرف أن الجان كذبة و أن جليل أخبرىا 
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 حوار و ىناك صراع االحجام َب"39بأن ماتعانى منو نانا مرضا لو إسم ص 
إذا كان باستطاعتها أن تكون لبقة، فيجب أن تقول لنانا ":  ( -اآلخر ) 

إنها قد تعبت من كونها أداة، و تابعة..أن تستغل و يكذب عليها. سئمت 
من تحريف نانا للحقائق أن حياتهما، و كون مريم أحدى شكاويها ضد 

لعجز و ( حُت يشعر با 5) :و مصدر من ىذا الصراع فهي " 39العالم ص 
، و اجلملة الىت تدل على ىذا قلة احليلة ازاء عادة سيئة يريد اإلقالع عنها

فقالت مريم أنها سوف تذىب لتتمشى. خافت أن تقول ادلصدر ىي : " 
شيئا مؤذية إذا بقيت : إنها تعرف أن الجان كذبة و أن جليل أخبرىا بأن 

 .39ماتعانى منو نانا مرضا لو إسم" ص 
رأت مريم اآلن فى تلك العينين حماقتها. ىل كانت زوجة مضللة ؟ سئلت  .4

 .349ص  زوجة قانعة ؟ إمرأة بال شرف ؟ مخزية ؟ شاذة ؟نفسها. 
االيضاح :َب ىذا التعبَت كانت مرًن شعرتبزوجة مضللة أم إمرأة بال شرف، و 

أت ر : " ( -هبذا صلد صراعا إحجاما َب قلبها ألهنا شعرت بزوجة مضللة ) 
و إمرأة بال  مريم اآلن فى تلك العينين حماقتها. ىل كانت زوجة مضللة ؟ "

. و مصدر زوجة قانعة ؟ إمرأة بال شرف ؟ مخزية ؟ شاذة ؟": " ( -شرف ) 
(حُت تثبت الظروف للفرد أنو ليس من األمهّية أو  3) :  من ىذا الصراع فهو

رأت مريم صدر ىي : "،و اجلملة الىت تدل على ىذا ادلمن القوة ماكان يظن
 اآلن فى تلك العينين حماقتها. ىل كانت زوجة مضللة ؟ سئلت نفسها" 

 .349ص 
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ندمت مريم على حمقها، و كبريائها الشاب اآلن. تمنت اآلن لو أنها تركتو  .5
لقد يدخل. ما الضرر فى أن تجلس معو، و تدعو يقول الذى جاء أجلو ؟ 

حقيقة، و لكن كم بدت أخطاؤه عادية كان والدىا، لم يكن أبا جيدا، تلك 
أو بالوحشية و العنف  اآلن، و كم ىي مغفورة عندما تقارنو بحقد رشيد
 .311الذى رأتو من رجل يمارسونو ضد بعضهم ص 

االيضاح : ىذا التعبَت حيكى بصراع َب قلب مرًن بُت رجلُت َب حياهتا، و مها 
لقد كان والدىا، لم : " ( -جليل و رشيد. و كان جليل ليس أبا جيدا ذلا ) 

و رشيد  يكن أبا جيدا، تلك حقيقة، و لكن كم بدت أخطاؤه عادية اآلن"
و كم ىي مغفورة عندما تقارنو بحقد رشيد أو بالوحشية و : "( -أقبح منو ) 

. و مصدر ىذا صراع فهو العنف الذى رأتو من رجل يمارسونو ضد بعضهم "
، و اجلملة الىت تدل ك و ما يراه حقا لو( حُت يشعر ببعد الشقة بُت ديل 10:) 

لم يكن أبا جيدا، تلك حقيقة، و لكن كم بدت على ىذا ادلصدر ىي : " 
 .311أخطاؤه عادية اآلن، و كم ىي مغفورة عندما تقارنو بحقد رشيد " ص 

 
 البحث محدودية . ج

تتعلاق باأنواع و  الايت والبياناات ادلعلوماتمعاجلاة إٔب البحاث زلاولاة بعاد
 ىاذا باأنّ  الباحاث رواية " ألف مشس مشرقة " ،وشعر ُب الصراع النفسى مصادره
 و كثااَتا بسابب الصااراع النفساى وذلاك واألخطاااء، النقصاان ماان اليتجارد البحاث

 كلها. عنو البحث ىذا يتحدث ٓب و واسعا
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 الباب الخامس
 الخاتمة

 االستنتاجات .أ 
تضح عدد شرحو ُب الباب الرابع، في الذي ًبانطالقا من التحليل السابق 

رواية ألف مشس مشرقة خلالد حسيٌت عن أنواع و مصادر الصراع النفسى. فىاحلوارات
مصدرا ومن  27تعبَتا، و مصادره 27واحلوارات اليت تتعلق بأنواع الصراع النفسى

 تفصيلها كما يلي :
شاىدا 27يلخص الباحث ُب ىذا البحث أن أنواع الصراع النفسى توجد ُب 

% (،و صراع االقدام و  70)  شاىدا19وتفصيلها كما يلى:صراع االقدام االحجام
% ( . و  19شواىد  )  5% (  و صراع االحجام و االحجام 11شواىد  ) 3االقدام 

شاىدا  27يلخص الباحث ُب ىذا البحث أن مصادر الصراع النفسى توجد ُب 
  وتفصيلها كما يلى : 

 %(، و كال4) اىد واحادالضامَت شا خاز و تثاَت الاىت ادلواقاف أو األفعاال
 بيناو حياول ماا % ( ،وكال 4)   شااىد واحاد لنفساو واحًتاماو الفارد كراماة دياس ماا
 لايس أناو للفارد الظاروف تثبات % (، و حاُت 15شاواىد  )  4 ذاتاو توكياد باُت و

 يساتبد % (، و حاُت 4)   شااىد واحاد يظان كاان ماا القاوة مان أو األمهّياة مان
 يفقاده حاُت أو ذلاك يتاوىم حاُت أو اإلجتمااعى مركازه فقادان مان خلاوف هباا

 عاادة ازاء احليلاة قلااة و باالعجز يشاعر % (، و حاُت 15شاواىد  )  4 بالفعال
مسااتبد، و  باارئيس يبتلااى ، و حااُت%(  7)  نشاااىدا عنهااا اإلقااالع يريااد ساايئة
 ٖتقياق ماان ديناع (، و حااُت% 22)  ىد واشا 6 اليسااتحقو عقاباا يعاقااب حاُت
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 بااُت الشااقة ببعااد يشااعر حااُت % (، و 4)   دواحاا شاااىد تعساافيا منعااا مايريااد
 ببعاااااااد يشاااااااعر % (، و حاااااااُت 14شاااااااواىد )  4 اقتاااااااداره مساااااااتوى و طموحاااااااو مساااااااتوى

 يكااااااافئون الغاااااَت يااااارى % ( ،حاااااُت 7)   نشااااااىدا حقاااااو ياااااراه ماااااا و ديلاااااك باااااُت الشاااااقة
 % (. 7)   انشاىد استحقاق دون

 
 التضمين .ب 

ُب قسم اللغة العربية ّتامعة جاكرتا احلكومية إٔب يهدف تدريس النص األدب 
ترقية سيطرة الطالب وفهمهم وهتذيب شعورىم األعمال األدبية، ولذلك ديكن 
للمدرسُت أنيعطوا طالهبم ادلواد الدراسية اليت تزيد ادلعارف وادلعلومات لدى الطالب 

 وهتذب شعورىم.
يدرسون اللغة العربية من غَت  ومن إحدى ادلواد الدراسية ادلناسبة للطالب الذين

الناطقُت تدريس التحليل النصوص األديب، ىذا التدريس يبحث عن النص األديب من 
النثر والقصة والشعر و الرواية ْتثا عميقا وواسعا، سواء كان من جانب عناصر داخلو أو 

طالب إٔب خارجو. و الرواية ديكن أن جيعلو ْتثا ُب تدريس التحليل النص األديب ليدعو ال
إىتمام كبَت ورغبة كثَتة ضلو مادة التحليل النص األديب وتعمق األعمال األدبية خاصة 

 لدى الطالب بقسم اللغة العربية وآدهبا ُب جامعة جاكرتا احلكومية.
وصارت احلوارات ُب رواية ألف مشس مشرقة خلالد حسيٌت، ادلادة التعليمية اليت 

ية وخاصة ُب قسم اللغة العربية وآدهبا ّتامعة جاكرتا تقدم للدراسُت ُب ادلرحلة اجلامع
احلكومية ألن هبا ديكن احلصول على ثروة ادلعارف والتفهم العميق عن األدب العريب 

 على وجو عام ؤتا فيها من أنواع الصراع النفسى و مصادره.
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 االقتراحات .ج 
ا عالقة قّدم الباحث االقًتاحات اليت تتعلق وتوجو ىذه االقًتاحات الىت ذل

 بتدريس ٖتليل النص األدب إٔب ادلدرسُت والطالب فيما يلى :
ديكن للمدرسُت أن يزيدوا ادلواد األدبية لتكون معارف الطالب عن األدب  .1

 واسعة. األفغانستاينوالثقافة 
ينبغى للطالب أن يطالعوا ويقرؤوا القصص وادلواد األدبية األخرى لتوسيع  .2

فتهم الغنية وليكونوا ماىرين َب اللغة العربية وثقا األفغانستاينمعارفهم عن 
 وأداهبا.

ينبغى للطالب أن ديارسوا ُب الكتابة عن مظاىر اجملتمع ويكتبها بأخيلة دقيقة، 
 وادلعاين الرقيقة، وأسلوب مجيلة.
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ىذ احلوار حيكى بأن مرًن تشعر بالصراع بُت 
اإلحجام و اإلقدامبوجود القول الذى جيعلها 

قالقة بُت القولُت من والديها. الىت بينت َب احلوار 
" إنك ابنة (  :  -قبلها، كانت أمها تقول ) 

حرام خرقاء صغيرة، ىذا جزائي عن كل شيئ 
. و َب احلوار اآلخر كان "14تحملتو... ص 

 : أٔترًن يقول ) + (
" إنها زىرتو الصغيرة، كان مولعا بأن يجلسها 
على حضنو و يقص لها الحكايات، كأحاديثو 

. و مصدر " 14عن أن ىيرات ...ص 
( األفعال أو ادلواقف الىت تثَت 1ىذاالصراع ىو : )

 و خز الضمَت، و اجلملة الىت تدل على ىذا
إنك ابنة حرام خرقاء صغيرة، ادلصدر ىي : " 

 .14ىذا جزائي عن كل شيئ تحملتو" ص 

 

 على مرًن تشعر جليل،ٓب احلقيقة،مع √   √          
15حرام  ص  ابنة بأهنا اإلطالق  

1 
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ىذا التعبَت ىي من الصراع االقدام و 
االحجام، الّن مرًن ٓب تصدق بكالم 

"عندما ( :  -أمها عن والدهتا ) 
بلغت العاشرة فهمت مريم ذلك، 
لم تعد تصدق ىذه الحكاية عن 

و لكن بعد أن  "22والدتها.ص 
"فعلى تسمع قول أبيها ) + ( : 

الرغم من أن نانا كانت بعيدة، 
لكن جليل رتب لها أمر الذىاب 
إلى المستشفى فى ىيرات، حيث 
ستكون تحت رعاية طبيب...ص 

22.". 

 بل والدهتا، عن احلكاية ىذه تصدق تعد ٓب √     √        
22لألمر. ص جليل رواية تصدق  

2 
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كانت مرًن مصدقة بكالم أبيها. و 
(حُت  3مصدر ىذا الصراع ىو : ) 

تثبت الظروف للفرد أنو ليس من 
األمهّية أو من القوة ماكان يظن، و 
اجلملة الىت تدل على ىذا ادلصدر 

"لم تستطع مريم أبدا أن ىي :
لم تتقصد االعتذار تخبرىا أنها 

عن حالة والدتها غير العادلة" ص 
22. 
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كانت مرًن تشعر بإضًتاب ألهنا ال تريد أن 
تتزوج برشيد، نعرفها ىذا من الصراع 

" ( :  -اإلحجام. الىت نعرفها من ىذا التعبَت) 
قالت مريم : " ال أريد " ... ثم نظرت إلى 
جليل و أردفت : " أنا ال أريد ذلك. ال 

بل أيضا وجود الصراع ".  59تجبرنى " ص 
ألن مرًن البد أن تطيع كالم زوجة أبيها الىت 
تأمرىا إٔب زواج برشيد، الىت نعرف من ىذا 

" قالت خديجة "لديك ( التعبَت ) + ( :
قالت فجأة من خاطب". وقع قلب مريم. 
 خالل شفتين مخدرتين

 " ماذا ؟ " : 
 

 

  √ 

  

 

 

 احلناجر كانت ىادئة، مرًن جلست √        
64ص  تتنحنح  

3 
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" خاطب اسمو رشيد، إنو صديق من 
و  .)58معارف العمل لوالدك...ص 
( حُت  9مصدر ىذا الصراع ىو : ) 

يشعر ببعد الشقة بُت مستوى طموحو و 
مستوى اقتداره،و اجلملة الىت تدل على 

" مريم " !! فقالت ىذا ادلصدر ىي :
 .59برعشة : " نعم " ص
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َب ىذا التعبَت شعرت مرًن بأهنا ال تقصد 
َب إصلاب الولد و ىذا من الصراع اإلحجام 

إعتقدت أن الطفل نعمة ال ( :"  -) 
و كانت مرًن تشعر بالصراع   تستحقها "

اإلقدام أيضا، ألهنا شعرت بالذنب بسبب 
و تركت أمها اللتقاء بأبيها ) + ( : " 

ر و مصد بأنها تعاقب لما فعلتو لنانا "
( حُت يعاقب  7ىذا الصراع فهو : ) 

عقابا ال يستحقو، و اجلملة الىت تدل على 
فى بعض االيام : ىذا ادلصدر ىي : " 

إعتقدت أن الطفل نعمة ال تستحقها " 
.114ص   

 

 الطفل أن إعتقدت ،االيام بعض َب √         √    
 دلا تعاقب وبأهنا تستحقها، ال نعمة
104لنانا ص  فعلتو  

4 
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ىذا احلوار حيكى بأن مرًن تذكر عن َب 
 التضحيات الىت قدمتها أمها

رأت ) + (، نعرفها من ىذا التعبَت : " 
مريم اآلن التضحيات التى تقدمها 

" و هبذا أن مرًن شعرت 291األمص
بالذنب ألهنا قد فضلت كالم أبيها بنسبة  

(. و مصدر من ىذا  -كالم أمها ) 
قابا ال ( حُت يعاقب ع 7الصراع فهو : ) 

يستحقو، و اجلملة الىت تدل على ىذا 
تمنت مريم لو انها كانت ادلصدر ىي : " 

أفضل مع نانا، تمنت لو أنها فهمت 
حينها ما فهمتو اآلن عن األمومة " 

.291ص  
     

√ 

     
 

  

 مع أفضل كانت اهنا لو مرًن ٘تنت √
 ما حينها فهمت أهنا لو ٘تنت نانا،

-291ص األمومة عن اآلن فهمتو
290  

5 
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ىذا التعبَت ٖتكى بأن مرًن ال تصدق كالم 
( نعرفها -أمها على أهنا " عشبة ضارة " )

" عشبة ضارة " : قالت من ىذا التعبَت :
 نانا : " شيئ تقتلعينو لترميو جانبا"

ألن أبوه ٓب يكن يتعامل على أهنا " عشبة 
جليل لم يكن يتعامل ضارة " ) + ( : " 

و مصدر  معها على أنها عشبة ضارة " 
 ىذا الصراع فهو : 

( حُت يشعر ببعد الشقة بُت ديلك  10) 
و ما يراه حقا لو، و اجلملة الىت تدل على 

جليل لم يكن ىذا ادلصدر ىي : " 
يتعامل معها على أنها عشبة ضارة " ص 

19.  
  

√ 

  
 

     
 

  

 ٓب جليل الداخل، من مرًن عبست √
 عشبة أهنا على معها يتعامل يكن

19ص    ضارة   

6 
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ىذا التعبَت حيكى أن مرًن شعرت بالذنب 
ألهنا ال تسمع كالم أمها بثبوت َب البيت 

و لكن  " كان علّي أال أتركها ") + ( : 
 مرًن تلتقى بأبيها 

(  7(. و مصدر ىذا صراع فهو : )  -) 
و اجلملة  حُت يعاقب عقابا ال يستحقو،

أن الىت تدل على ىذا ادلصدر ىي : " 
ذلك ليس خطأك. لم يكن خطأك " ص 

55.  
    

√ 

 
     

 
  

 علي ...  يكن ٓب أتركها، أال عليّ  كان √
55ص   

7 
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َب ىذا احلوار، شعرت مرًن أهنا مصدر عار 
على والدىا و عائلتو على إحتقار جارىا 

أنها ولدت "إبنة ( : "  -بإبنة حرام) 
و لكن َب حقيقة على أهنا ليس  " حرام

  هبا ) + (. و مصدر ىذا الصراع فهو : 
( حُت يستبد بو اخلوف من فقدان  4) 

مركزه اإلجتماعى أو حُت يتوىم ذلك أو 
حُت يفقده بالفعل، و اجلملة الىت تدل 

" كانت يداىا على ىذا ادلصدر ىي : 
تتعارقان، تخيلت أن الجميع يعلمون 

حرام"... و أنها مصدر أنها ولدت "إبنة 
.77عار على والدىا و عائلتو " ص       

 
  

√ 

  
 

  

ولدت  أهنا يعلمون اجلميع أن ٗتيلت √
 على عار مصدر "إبنةحرام"... وأهنا

77عائلتو ص  و والدىا  

8 



82 
 

َب ىذا التعبَت توجد صراع اإلحجام َب 
( :  -قلب مرًن بُت غضب رشيد إليها ) 

غاضبا ؟  ماذا لو خاب أملو أو كان" 
 ماذا لو دفع صحنو بعيدا و ىو منزعج "
و صراع اإلقدام على إرادهتا خلدمة زوجها 

(  3) + (. و مصدر ىذا صراع فهو : ) 
حُت تثبت الظروف للفرد أنو ليس من 

األمهّية أو من القوة ماكان يظن، و اجلملة 
ماذا الىت تدل على ىذا ادلصدر ىي : " 
ماذا لو لو خاب أملو أو كان غاضبا ؟ 
؟" دفع صحنو بعيدا و ىو منزعج   

. 79ص   
     

 
   

√ 

 
 

  

 ؟ غاضبا كان أو أملو خاب لو ماذا √
 منزعج وىو بعيدا صحنو دفع لو ماذا

   79؟ ص 

9 



83 
 

ىذا التعبَت حيكى بأن مرًن ال ٖتب 
و لم تحب (: "  -بإستعمال الربقع ) 

القطعة المطوية التى تضغط على فمها و 
و لكن خلدمة زوجها  تجعلها تختنق "

رشيد و ٕتعلو فرحا فلذالك استعملتها 
الربقع ) + (. و مصدر ىذا الصراع فهو : 

( حُت يشعر ببعد الشقة بُت مستوى  9) 
طموحو و مستوى اقتداره، و اجلملة الىت 

تدربت تدل على ىذا ادلصدر ىي : " 
قليال على المشي فى غرفتها و ىي 
ب و ترتدي البرقع، و طأت طرف الثو 

83تعثرت مرارا ". ص   
   

√ 

 
 

     
 

  

مرارا  وتعثرت الثوب طرف وطأت  √
83ص   

10 



84 
 

ىذا احلوار حيكى حُت مسعت مرًن الراديو 
عن االخبار َب اليوم و بذلك توجد صراع 

اإلحجام و اإلقدام بُت األخبار جيد و 
سيئ، و لكن قال رشيد كان ذالك 

" إذا، ىل ( :  -االخبار سيئ لالغنياء ) 
و ليس سيئ كثَتا  ىذا جيد أم سيئ ؟" 

: " سيئ لألغنياء... كما يبدو لنا ) + ( 
" ثم أردف : ربما ليس سيئا كثيرا لنا ". 

 و مصدر ىذا صراع فهو : 
     

 

√ 

    
 

  

113؟ ص  سيئ ىذاجيدأم ىل إذا، √  11 



85 
 

( حُت يبتلى برئيس مستبد، و اجلملة  6) 
لقد الىت تدل على ىذا ادلصدر ىي : " 

ولدت أفغانستان جديدة. نؤكد لكم بأنو 
ليس ىناك شيئ تخافونو، ياشعب 

أفغانستان إن النظام الجديد سيولي أكبر 
االحترام للمبادئ اإلسالمية و المبادئ 
الديمقراطية. إنو وقت االبتهاج و 

.113 االحتقال " ص      
  

    
 

  
 

  



86 
 

: َب ىذا احلوار حيكى أن ليلى تشعر 
تذكرت أيضا  بشوق إٔب طارق ) + (: " 

و توجد  كيف أن الوقت مر ثقيال بدونو"
صراع اإلحجام أيضا َب قلب ليلى ألن 

فكيف لها ( : "  -غياهبا دائم بطارق ) 
. و مصدر أن تواجو غيابو الدائم ؟! "

(حُت يشعر ببعد  9ىذا صراع فهو : ) 
الشقة بُت مستوى طموحو و مستوى 
اقتداره، و اجلملة الىت تدل على ىذا 

تذكرت أيضا كيف أن ادلصدر ىي : " 
الوقت مر ثقيال بدونو، كيف أربكها 

إحساسها بأن ىناك من يتربص بها "ص 
162.  

   

√ 

 
 

     
 

  

 مر الوقت أن كيف أيضا تذكرت √
162بدونو ص ثقيال  

12 



87 
 

َب ىذا التعبَت شعرت ليلى ٓتطأ ألهنا قد 
 فعلت الذنب ) + ( : 

عندما تفكر فيو بتلك الطريقة ينتابها " 
و لكنها شعرت  اإلحساس بالذنب "

( : "  -بالفرح أيضا إلمجاعها بطارق ) 
لكن مترافق مع إحساس دافئ ينتشر من 

بطنها، إلى أعلى...حتى تشعر بأن 
. و مصدر ىذا قد أصبح و رديا "وجهها 

( حُت يشعر بالعجز و  5صراع فهو : ) 
قلة احليلة ازاء عادة سيئة يريد اإلقالع 

عنها، و اجلملة الىت تدل على ىذا ادلصدر 
 ىي 

   
 

 
 

 

√ 

   
 

  

 ينتاهبا الطريقة بتلك فيو تفكر عندما √
172بالذنب ص اإلحساس  

13 



88 
 

ينتابها عندما تفكر فيو بتلك الطريقة : " 
اإلحساس بالذنب، لكن مترافق مع 
إحساس دافئ ينتشر من بطنها " ص 

172.    
 

 
 

 
 

   
 

  
 

  



89 
 

ىذا التعبَت حيكى أن النظريات ليلى الىت ال 
ٖتصى على طارق، فبهذا أول وجود صراع 

تتداخل مع األلم. و  (: " -بُت اعتذار ) 
النظرة، النظريات التى ال تحصى على 

و ارتباك ) + (: " طارق : رقة، اعتذار" 
ارتباك، عدم فهم، و لكن 

" ٔتا  األغلب...األغلب، كان الجوع
(  7فعلتها. و مصدر ىذا صراع فهو : ) 

حُت يعاقب عقابا ال يستحقو، و اجلملة 
و " الىت تدل على ىذا ادلصدر ىي : 

النظرة، النظريات التى ال تحصى على 
طارق : رقة، اعتذار، ارتباك، عدم فهم، 
و لكن األغلب...األغلب، كان الجوع" 

.189ص   
   

 
 

√ 

 
 

   
 

  

 للوصف، القابلة غَت و الغريبة الفرحة √
 النظريات األٓب. والنظرة، مع تتداخل

 طارق : رقة، على الٖتصى الىت
189فهم ص  ارتباك،عدم اعتذار،  

14 



91 
 

َب ىذا احلوار حيكى بصراع َب قلب مرًن 
بُت الشعور بالذنب دلا كانت تقًتحو رشيد 

ربما كانت لها اليد العليا و قد ) + (: " 
و اتزان رشيد ذلا )  تنجح فى أن تعيبو "

و لكن ذلك سرق جرأتها، معرفتو (: " -
. و الهادئة، لهجتو التى توحي بالمعرفة"

( حُت يشعر  5مصدر ىذا صراع فهو : ) 
بالعجز و قلة احليلة ازاء عادة سيئة يريد 

اإلقالع عنها، و اجلملة الىت تدل على ىذا 
و لكن ذلك سرق ادلصدر ىي : "

جرأتها، معرفتو الهادئة، لهجتو التى 
 توحي بالمعرفة" 

.219ص   
   

 
 

 
 

√ 

   
 

  

 معرفتو جرأهتا، سرق ذلك ولكن √
  دلعرف با توحي الىت ذلجتو اذلادئة،

219ص   

15 



91 
 

َب ىذا احلوار حيكى عن الصراع اإلقدام 
فهو على أن مرًن  َب إختيار بُت رضائها 

تستطيع أن بزواج رشيد مع ليلى ) + (: " 
تغادر لن أقف فى طريقها. لكنني أتوقع 

و رمتها َب طريق  أنها لن تذىب بعيدا"
 جانىب مذبوحة 

كم عدد األيام التى ستصمد (: "  -) 
تظنين قبل أن تخطف، تغتصب فيها كما 

او ترمى فى طريق جانبي مذبوحة ؟ أو 
.األمور الثالثة معا ؟"  

( حُت  8و مصدر ىذا صراع فهو : ) 
دينع من ٖتقيق ما يريد منعا تعسفيا، و 

 اجلملة الىت تدل على ىذا ادلصدر ىي : 
   

 

√ 

 
 

 
   

 
  

 كما فيها ستصمد الىت األيام عدد كم √
 او تغتصب أنتخطف، قبل تظنُت
 أو ؟ مذبوحة جانيب طريق َب ترمى

220؟ ص  معا الثالثة األمور  

16 



92 
 

 فى لنأقف تغادر أن تستطيع" 
 لن أنها وقع نيأت طريقها. لكن

 الماء، بعيدا. الطعام، تذىب
 و الرصاص فىجيبها، روبية واليوجد
 عدد مكان. كم كل فى الصواريخ
 تظنين كما فيها التىستصمد األيام
 ترمى او تغتصب تخطف، أن قبل
 أوا يمذبوحة؟ جانب طريق فى
 . 221"ص  معا؟ الثالثة ألمور

   
 

 
 

 
 

   
 

  
 

  



93 
 

ىذا التعبَت حيكى بتعلمت مرًن عن ٘تنع 
نفسها ضد احتقاره و أذيتو رشيد إليها) + 

على مر السنين، تعلمت مريم ان (: " 
تمّنع نفسها ضد احتقاره و أذيتو، تأنيبو 

و لكن ىذا خوف ليس ذلا  و سخريتو "
لكن ىذا (: "  -سيطرة على رشيد ) 

الخوف ليس سيطرة عليو. كل تلك 
السنوات و ما زالت ترتجف من الرعب 

. و مصدر ىذا صراع عندما يكون ىكذا"
 : 

 
   

 
 

 
 

√ 

   
 

  

 ٘تّنع ان مرًن تعلمت السنُت، مر على √
 تأنيبو أذيتو، ىو احتقار ضد نفسها

246وسخريتو ص   

17 



94 
 

( حُت يشعر بالعجز و قلة احليلة ازاء  5) 
عادة سيئة يريد اإلقالع عنها، و اجلملة 

" على  الىت تدل على ىذا ادلصدر ىي :
مر السنين، تعلمت مريم ان تمّنع نفسها 
ضد احتقاره و أذيتو، تأنيبو و سخريتو. 
لكن ىذا الخوف ليس سيطرة عليو " 

.264ص     
 

 
 

 
 

   
 

  
 

  

َب ىذا احلوار حيكى أن ليلى شعرت بيأس 
ىل (: "  -بعدم اإللتقائها على طارق ) 

تصرفت بتلهف أكثر من الالزم، 
و ىي أيضا تريد بإلتقاء  تسائلت بيأس"

و اآلن تتلهف للمسو مع طارق ) + (: " 
مرة ثانية، ال تثبت لنفسها أنو ىنا حقيقة 

. و مصدر ىذا و أنو ليس حلما  طيفا "
و : صراع فه  

   

√ 

 
 

 
 

   
 

  

 الالزم، من أكثر بتلهف تصرفت ىل √
333بيأس ص  تسائلت  

18 



95 
 

( حُت يشعر ببعد الشقة بُت مستوى  9) 
طموحو و مستوى اقتداره، و اجلملة الىت 

ىل تصرفت تدل على ىذا ادلصدر ىي : "
بتلهف أكثر من الالزم، تسائلت بيأس. 
ربما كذلك، و لكنها لم تستطع أن تمنع 
نفسها، و اآلن تتلهف للمسو مرة ثانية" 

.333ص   
   

 
 

 
 

 
   

 
  

 

  



96 
 

َب ىذا التعبَت فكرت ليلى بورادات احلرب 
(: "  -الذى مسح ذلم بالعودة إٔب كابول) 

يمزق ليلى. يمزقها أن لوردات الحرب 
لكنها قد  سمح لو بالعودة إلى كابول" و

قررت على أهنالنتكومنكبلةباالستياء ) + (: 
لكن ليلى كانت قررت أنها لن تكون . "

. و مصدر ىذا صراع  مكبلة باالستياء"
( حُت يبتلى برئيس مستبد، و  6فهو : ) 

 اجلملة الىت تدل على ىذا ادلصدر ىي : 
إنهم يركبون سياراتهم بحصانة فى " 

سيارات دفع رباعى المعة، مضادة 
للرصاص، خالل األحياء التى دمروىا 

ى كانت قررت أنها يمزقها ىذا. لكن ليل
.417لن تكون مكبلة باالستياء "ص  

 

  
 

 
 

√ 

 
   

 
  

لكنليلىكانتقررتأهنالنتكومنكبلةباالستياء √
  407ص 

19 



97 
 

َب ىذا احلوار توجد صراع اإلقدام دلرًن، 
ألهنا قد أمهلت قول أمها بإلتقاء مع أبيها 

"  ، الىت نعرفها من ىذا التعبَت) + ( : 
كانت خجلة من تجاىلها نظرات أمها 
المذعورة و عيناىا المنتفختين. نانا التى 
حذرتها و التى كانت محقة طوال الوقت 

ّتانب ذالك أرادت مرًن ".  46ص 
إللتقاء جليل و لكن جليل ال يريد إلتقاء 

: " لقد   معها. نعرف من كلمة   ) + (
كانت دموع الحزن، الغضب، و التوىم. 

ل رئيس كانت دموع و لكن بشك
الخجل العميق. كم ىي حمقاء لتقدم 

". 46نفسها إلى جليل ص   
   

 
 

 
 

 
 

√ 

 
 

 

√ 

 

 ستقول االذى مرديم تسائلت 
ستئتذر؟ لنانا. كيف  

46ص . أنتواجهها ديكن كيف وحىت  

20 



98 
 

ىذا احلوار ترى على أن مرًن شعرت 
بالذنب و العار و اخلوف بسبب إحتقرهتا 

زلسن لفرح قلب أمها. الىت نعرفها من ىذه 
"و بسبب ذلك أحست التعبَت ) + ( : 

بالذنب و العار و الخوف من أن يتكلما 
"  و صلد 26ان ذلك إلى جليل ص 

أيضا صراع اإلقدام َب ىذه الكلمة، و 
فى إحدى مرات و نعرفها من )+( : " 

". و مصدر 26من أجل أن تبهج ناناص 
( حُت يعاقب  7من ىذا الصراع فهو : ) 

عقابا ال يستحقو، و اجلملة الىت تدل على 
و بسبب ذلك ىذا ادلصدر ىي : " 

أحست بالذنب و العار و الخوف من 
.26" ص ن ذلك إلى جليلأن يتكلما ا  

  
 

 

√ 

 
 

   
 

 

√ 

 

َب إحدى ادلرات و من أجل أن تبهج 
نانا، صرخت مرًن على زلسن و قالت 

   لو أن لديو فم يشبو قفا السحيلة 
26ص   

21 



99 
 

ىذا احلوار ترى على أن مرًن شعرت 
بالذنب و العار و اخلوف بسبب إحتقرهتا 

زلسن لفرح قلب أمها. الىت نعرفها من ىذه 
"و بسبب ذلك أحست التعبَت ) + ( : 

بالذنب و العار و الخوف من أن يتكلما 
"  و صلد 26ان ذلك إلى جليل ص 

.أيضا صراع اإلقدام َب ىذه الكلمة  

  
 

 

√ 

 
 

   
 

 

√ 

 

  

فى ، و نعرفها من ىذا التعبَت )+( : " 
إحدى مرات و من أجل أن تبهج ناناص 

". و مصدر من ىذا الصراع فهو : ) 26
( حُت يعاقب عقابا ال يستحقو، و  7

اجلملة الىت تدل على ىذا ادلصدر ىي : " 
و بسبب ذلك أحست بالذنب و العار 
و الخوف من أن يتكلما ان ذلك 

26إلجليل " ص   

  
 

 
 

 
 

   
 

 
  

  



111 
 

َب ىذا احلوار توجد صراع َب قلب ليلى 
بسائق السيارة، بُت تفكر حياهتا نفسها ) 

تفكر ليلى بحياتها و كل ما  + (: "
و تندىش على أهنا أيضا   حدث لها"

و تندى  أنها ىي أيضا  ) + (: "0صلت 
نجت، أنها مازالت حية فى ىذه السيارة 

 مصغية لقصة ىذه الرجل"
صراع فهو: . و مصدر ىذا  

( حُت يرى الغَت يكافئون دون  11) 
استحقاق، و اجلملة الىت تدل على ىذا 

 وكلما بحياتها " تفكرليلىادلصدر ىي : 
 أيضانجت، ىي أنها وتندى  لها حدث
 مصغية سيارة ىال فىهذ تحية مازال أنها
.394الرجل"ص  ىذه لقصة  

 

√ 

 
 

 
 

 
 

   
 

 

√ 

 

تفكر ليلى ْتياهتا و كل ما  
394ص . ذلاحدث   

22 
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َب ىذا التعبَت ىناك الصراع اإلحجام ٔتا 
 شعرت مرًن بإبنة حرام 

و الذى وصمها بكل الحاالت (: "  -) 
على انها قروية، إبنة حرام، إلى يوم 

و بُت ما فعل رشيد أم فعلو الحساب ؟ " 
أيهما أسوأ، مجالت (: "  -جليل اليها ) 

. و مصدر  رشيد أم ما فعلو جليل ؟"
 ىذا الصراع فهو : 

( حُت تثبت الظروف للفرد أنو ليس  2) 
من األمهّية أو من القوة ماكان يظن، و 

اجلملة الىت تدل على ىذا ادلصدر ىي : " 
و الذى وصمها بكل الحاالت على انها 
قروية، إبنة حرام، إلى يوم الحساب ؟" 

. 94ص   
   

 
 

 
 

 
  

√ 

 

√ 

 
 

احلاالت على و الذى وصمها بكل 
اهنا قروية، إبنة حرام، إٔب يوم احلساب 

  94ص ؟

23
. 
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َب ىذا احلوار ٖتكى أن مرًن ٓب ٕتد سكينة 
َب آية القران الىت قرأه أستاذىا، الىت نعرفها 

" و لكن مريم لم ( :  -هبذا التعبَت ) 
".  49تجد المواساة فى كالم اهلل ص 

ٍب إنزلقت قلب مرًن بكالم نانا، الىت 
:" كل ما  ( -نعرفها َب ىذا التعبَت) 

استطاعت سماعو ىو قول نانا، سأموت 
و مصدر ".  49إن تركتنى، سأموت ص 

:  ىذا الصراع فهو  
   

 
 

√ 

 
 

   
 

√ 

 
 

و لكن مرًن ٓب ٕتد ادلواساة  
49ص  َب كالم اهلل  

24
. 

( حُت يعاقب عقابا ال يستحقو، و  7) 
: اجلملة الىت تدل على ىذا ادلصدر ىي 

و لكن مريم لم تجد المواساة فى كالم "
اهلل .. ليس ذلك اليوم، ليس حينها. كل 

ما استطاعت سماعو ىو قول نانا، 
.49سأموت إن تركتنى، سأموت" ص     

 
 

 
 

 
   

  
 

 

  



113 
 

َب ىذا احلوار كانت مرًن شعرت ٓتوف 
بسكنها مع أمها ألن حكايتها عن اجلن 
 -ىي كاذتة، الىت نعرفها من ىذا احلوار  ) 

خافت أن تقول شيئا مؤذية إذ ( : " 
بقيت : إنها تعرف أن الجان كذبة و أن 
جليل أخبرىا بأن ماتعانى منو نانا مرضا 

و ىناك صراع االحجام "  39لو إسم ص 
( : " إذا كان  -)  حوار اآلخرَب 

باستطاعتها أن تكون لبقة، فيجب أن 
تقول لنانا إنها قد تعبت من كونها أداة، 
و تابعة..أن تستغل و يكذب عليها. 
سئمت من تحريف نانا للحقائق أن 
حياتهما، و كون مريم أحدى شكاويها 

" 39ضد العالم ص   
   

 
 

 
 

√ 

   
 

√ 

 
 

إذا بقيت خافت أن تقول شيئا مؤذية 
: إهنا تعرف أن اجلان كذبة و أن 
جليل أخربىا بأن ماتعاىن منو نانا 

39ص  مرضا لو إسم  

25
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(  5)  :و مصدر من ىذا الصراع فهي 
حُت يشعر بالعجز و قلة احليلة ازاء عادة 

سيئة يريد اإلقالع عنها، و اجلملة الىت 
فقالت تدل على ىذا ادلصدر ىي : " 

لتتمشى. خافت مريم أنها سوف تذىب 
أن تقول شيئا مؤذية إذا بقيت : إنها 

تعرف أن الجان كذبة و أن جليل أخبرىا 
بأن ماتعانى منو نانا مرضا لو إسم" ص 

39.    
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َب ىذا التعبَت كانت مرًن شعرت بزوجة 
مضللة أم إمرأة بال شرف، و هبذا صلد 

صراعا إحجاما َب قلبها ألهنا شعرت بزوجة 
رأت مريم اآلن فى تلك (: "  -مضللة ) 

العينين حماقتها. ىل كانت زوجة مضللة 
زوجة (: "  -و إمرأة بال شرف )  ؟ "

قانعة ؟ إمرأة بال شرف ؟ مخزية ؟ شاذة 
 3) :  و مصدر من ىذا الصراع فهو .؟"

(حُت تثبت الظروف للفرد أنو ليس من 
األمهّية أو من القوة ماكان يظن، و اجلملة 

 الىت تدل على ىذا ادلصدر ىي 
 
   

 
 

 
 

 
 

√ 

 
 

√ 

 
 

رأت مرًن اآلن َب تلك العينُت 
محاقتها. ىل كانت زوجة مضللة ؟ 

سئلت نفسها. زوجة قانعة ؟ إمرأة بال 
349سلزية ؟ شاذة ؟ص شرف ؟   

26
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رأت مريم اآلن فى تلك العينين : "
حماقتها. ىل كانت زوجة مضللة ؟ 

 سئلت نفسها" 
.349ص     
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ىذا التعبَت حيكى بصراع َب قلب مرًن بُت 
رجلُت َب حياهتا، و مها جليل و رشيد. و  

(: "  -كان جليل ليس أبا جيدا ذلا ) 
يكن أبا جيدا، تلك لقد كان والدىا، لم 

حقيقة، و لكن كم بدت أخطاؤه عادية 
و كم  (: " -و رشيد أقبح منو )  اآلن"

ىي مغفورة عندما تقارنو بحقد رشيد أو 
بالوحشية و العنف الذى رأتو من رجل 

. و مصدر ىذا  يمارسونو ضد بعضهم "
( حُت يشعر ببعد  10صراع فهو :) 

الشقة بُت ديلك و ما يراه حقا لو، و 
 اجلملة الىت تدل على ىذا ادلصدر ىي : 

 
  

√ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

√ 

 
 

لقد كان والدىا، ٓب يكن أبا جيدا، 
تلك حقيقة، و لكن كم بدت أخطاؤه 

عادية اآلن، و كم ىي مغفورة عندما 
311تقارنو ْتقد رشيد ص   

27
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لم يكن أبا جيدا، تلك حقيقة، و لكن " 
كم بدت أخطاؤه عادية اآلن، و كم ىي 

عندما تقارنو بحقد رشيد " ص  مغفورة
311.   
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مصادر الصراع النفسى  :البيانات   
 األفعال أو ادلواقف الىت تثَت و خز الضمَت. .أ 
 كل ما ديس كرامة الفرد واحًتامو لنفسو، و كل ما حيول بينو و بُت توكيد ذاتو. .ب 
 حُت تثبت الظروف للفرد أنو ليس من األمهّية أو من القوة ماكان يظن. .ج 
 يتوىم ذلك أو حُت يفقده بالفعل.حُت يستبد بو اخلوف من فقدان مركزه اإلجتماعى أو حُت  .د 
 حُت يشعر بالعجز و قلة احليلة ازاء عادة سيئة يريد اإلقالع عنها. .ه 
 حُت يبتلى برئيس مستبد. .و 
 حُت يعاقب عقابا ال يستحقو. .ز 
 حُت دينع من ٖتقيق ما يريد منعا تعسفيا. .ح 
 حُت يشعر ببعد الشقة بُت مستوى طموحو و مستوى اقتداره. .ط 
 بُت ديلك و ما يراه حقا لو.حُت يشعر ببعد الشقة  .ي 

 حُت يرى الغَت يكافئون دون استحقاق.


