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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 

 مقدمة - أ

     كتبتها سعداوي اليتها نوال الفهي تألي "مذكرات طبيبة"رواية  
ها.   من الكلية الطّب يف القاهرة، يف عشرين سنوات من عمر  بعد أن ختّرجت

 خرب:ا عند تعمل كطبيبة و ربة البيت.  كتبت نوال هذه الرواية عن

كتبت نوال السعداوي عن السرية احلياة "مذكرات طبيبة"  ويف رواية  
كتبت   ن تكون ناجحا، وبالرغم ذلكملرئة مجيلة وماهرة وذاكية اليت تريد أ

أيضا عن اجلهاد حلقوق املرئة. شعرت بكراهة كل ما أمرت أمها لتعمل 
أعمال النسائية، مثل طبخ الطعم يف املطبخ و غسل الثياب و غريها. بوجود 

ر يف الرواية مذكرات طبيبة تصو ة وحقوق الرجل ، الفروق بني حقوق املرئ
 ١أيضا اضطهاد الرجال إىل النساء.

الغرب، رواية "مذكرات طبيبة" لنوال السعداوي هي رواية مشهورة يف  
 ّXهذه الرواية عن متّرد إىل الرجال، ا يقصص عن احلقوق املرأة، صّورت أل

  ومتّرد إىل والديها. 

شخصية أو طبيعة هي دراسة علم النفس ^دف دراسة العوامل اليت  
تؤثر يف سلوك اإلنسان. والعالقة بني الذاكرة أواملراقبة اليت يقوم ^ا التعديل 
يف األفراد وغريه. واهلدف األول لعلم النفس هو شخصية للحصول على 
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يش معلومات خلق اإلنسان. واهلدف الثاين هو لتشجيع األفراد على الع
بكاملة ومرضية. واهلدف الثالث هو أن األفراد قادرون على وضع كل 

 ٢إمكانا:ا على األمثال من خالل التغريات يف بيئة النفسية.

أخذت الباحثة موضوع عن "شخصية "أنا" يف رواية "مذكرات  
ومتمّردة  "أنا" يف هذه الرواية هي مرأة قوية هيئة طبيبة" لنوال السعدوي" ألنّ 

، وهي مفّجرة التحرير املرأة يف زمنها. ةهي مساعدة ألقوام ضعيفو ، وشجاعة
تعتقد أّن الرجال  ترغب عن التاريخ والقوانني والتقاليد، اليت تقّيدها بالغّل،

كما قال اهللا   النساء،  ليس له احلق على النساء، بل جيب عليهم أن لَيحمى
بعضهم على  فّضل اهللالرجال قّومون على النسآء مبا يف كتابه الكرمي: "

 ويف زمان اآلن  .٣بعض ومبآ أنفقو من عمواهلم

 أسئلة البحث - ب
 "أنا" يف رواية "مذكرات طبيبة" لنوال السعداوي؟ كيف شخصية .١
 يف رواية "مذكرات طبيبة" لنوال السعداوي؟ ""أنا كم أنواع شخصية .٢

 أهداف البحث - ج

 السعداوي."أنا" يف رواية "مذكرات طبيبة" لنوال شخصية  .ملعرفة۱

 "أنا" يف رواية "مذكرات طبيبة" لنوال السعداوي. .ملعرفة أنواع شخصية۲

 أهمية البحث  -د

 هذا البحث ممايلي: تأيت  أمهية   
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األمهية النظرية:  سوف أن يكون مسامهة لعامل األدّيب عاما و ألدب العرّيب  .١
الطّالب خاصا. و بوسيلة هذا البحث أيضا سوف أن يكون سهولة لكل 

 الذين يريدون أن حيّللو عن اآلداب و خاصة يف دراسة أدبية.
األمهية التطبيقية: سوف أن يكون هذا البحث مراجعا و تراثا يف حتليل األدب  .٢

والذين   لطالب كلية اآلداب و خصوصا للطالب قسم اللغة العربية و أدبـها
 .حيبون بقراءة الرواية

 توضيح المصطلحات  -ه

يف رواية "مذكرات وأنواعها موضوع هذا البحث هو "شخصية "أنا"    
"أنا" يف رواية "مذكرات املقصود يف كلمة شخصية طبيبة" لنوال السعداوي، 

طبيبة" لنوال السعداوي هو الطبيعة من هيئة "أنا" يف رواية "مذكرات طبيبة" 
 لنوال السعداوي.

وي هي نوال السعداوي، دا"أنا" يف رواية "مذكرات طبيبة" لنوال السع 
يف باب  ٢٢كما كتبت نوال السعداوي يف صفحة   ة هذه الرواية.وهي مؤلف

 سأكون طبيبة إذن... سأتعلم الطب". الثاين من رواية مذكرات طبيبة: "

هو كتاب مشهور لنوال السعداوي، كتبت هذه كتاب "مذكرات طبيبة"    
اللغة اإلجنليزية و اإلندونيسية، . وترجم هذه الرواية إىل ١٩٨٧الرواية يف سنة 

 يقصص فيها عن اجلهاد حلقوق املرأة.

هذا البحث مبوضوع "شخصية "أنا" يف رواية "مذكرات طبيبة" لنوال    
السعداوي"، يبحث عن دراسة سيكولوجية أدبية ألن شخصية أو طبيعة نوع من 

 علم األدب العربية. م النفس، ولكن شخصية هي من جمالأنواع  عل
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 تحديد البحث    -و

يف رواية "مذكرات وأنواعها "أنا"  موضوع يف هذا البحث هو "شخصية  .١
أى تبحث عن طبيعة ألهم اهليئة وهي "أنا" أي  "لنوال السعداوي طبيبة"

 نوال السعداوي.
هذا البحث يركز يف دراسة سيكولوجية أدبية اليت وجدت يف رواية مذكرات   .٢

 طبيبة لنوال السعداوي.  

 دراسة السابقة   -ز

سيكولوجية أدبية لبحث هو األول يف دراسة ال تدعي الباحثة أن هذا ا    
، فقد سبقتها دراسات تستفيد منها يف رواية مذكرات طبيبة لنوال السعداوي

أفكارا. و تسجل الباحثة يف السطور التالية تلك الدراسات السابقة ^دف 
وإبراز النقاط املميزة بني هذا البحث عرض خريطة الدراسات يف هذا املوضوع 

 وما سبقه من الدراسات:

فردوس في قصة "امرأة  ") حبث عن ٠١٣٠٢٠٥٥Aنانيك فريدا ( 
يكولوجية أدبية) يف السنة (دراسة س " لنوال السعداويعند نقطة الصفر

م يف قسم اللغة العربية و أد^ا كلية األداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية ٢٠٠٦
وفيها حبثت دراسة سيكولوجية أدبية بشخصية  احلكومية سورابايا إندونسيا.

بنظرية سيكولوجية و فيها حبثت  فردوس يف قصة امرأة عند نقطة الصفر.
وخالصة هذا البحوث هو كانت مناهج حتليل اإلنتاج األديب من   السلوكّية.

كولوجية االبطالية ناحية السكولوجية ثالثة، منها: املنهج النصي هو حتليل السي
يف االنتاج األديب. واستعملت نظرية السكولوجية السلوكية وهي من أحد 
املذاهب السيكولوجية اليت تتكلم أّن شخصية الناس متأثرة بالبيئة مسكنة 
واهتمت علي كل شيئ ظاهرى ومنظور بعني. وكانت شخصية فردوس يف قصة 
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بالبيئة مسكنة. وكذلك تعرف إمرأة عند نقطة الصفر لنوال السعداوي متأثرة 
بتغيري السلوك فردوس بسبب البيئة مسكنة. ويسبب احلوادث اليت وقعت عليها 
والبيئه مسكنة علي تغيري سلوك فردوس وجعلت املرأة شجاعة. وأخريا جتعل 

    ٤فردوس املرأة الزانية بسبب كل ما يعمل الرجال حوهلا، و غري ذلك.

"شخصيات األشخاص في حبث عن  )A٠١٢٠٨٠٨٨نينا نور كماال (
لرجاء عبداهللا الصانع (دراسة سيكولوجية أدبية) يف السنة  رواية بنات الرياض"

م يف قسم اللغة العربية و أد^ا كلية األداب جامعة سونن أمبيل ااإلسالمية ٢٠١٣
بنظرية سيكولوجية الشخصية عند و فيها حبثت  .احلكومية سورابايا إندونسيا

والنتيجة هذا البحث هو كل األشخاص يف رواية بنات الرياض د. سيغموند فروي
عشر شخصا. تشتمل على قيسمني هو األشخاص األوىل  على أربعة

واألشخاص املساعدون. األشخاص األوىل هو قمرة وسدمي ومليس وميشيل. 
هو فيصل وراشد ووليد وأم نوير وأم مليس وكاري وأم  واألشخاص املساعدون

وحاصل من هذا البحث  ارا وأبو مليس وفاطمة وعلي ومساعد.فيصل وفارس ومت
هو الناحية السيكولوجية اليت توجد يف رواية بنات الرياض كثري من الناحية اهلوى 
وشخص الذي يكثر كل الناحية، اهلوى واألنا واألنا األعلى هي قمرة. مع أّن 

المية، هذه الرواية رواية العربية، اليت رفعت عاليا قاعدة سلوك وقيمة وأخالق إس
تبسط ضّدها يف احلقيقة. هذه الرواية كثري تدّل إىل الناحية السلبية اليت توجد يف 
اإلنسان دائما. مثبت بدليل الناحية اهلوى اليت املماثل مع سجّية شخصية 
اخلشن، وال يريد أن يرّتب، وال يطيع قاعدة سلوك وحكومية. إّمنا على هذه 

سلبّية كثري اليت أوقف يف األشخاص توجد يف هذه الرواية الرواية، تلك النحية ال
وتلك اليت تسّبب كثري الشخصّية على األشخاص. شرح اإلختصار حاصل من 

 البحث كما يلي: 

                                                             
 )٢٠٠٦، (سورابايا: الصفر لنوال السعداويفردوس في قصة امرأة عند نقطة نانيك فريدا،  ٤
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الناحية الشخصّية اهلوى يريد املسيل باملنحرف أو يدّر لكّل  .١
رغبته. الذي لو أوقف أو مسدود، فسيجّرب التوتّر. بناء على 

 اهلويّة الشخصّية يف الباب الرابع، الباحثة تكتشف جدول، تعيني
أّن عامل السيكولوجي على الناحية اهلوى الذي توجد يف رواية 
بنات الرياض مجلتها مثن وثالثون وأربع أشخاص الذي يكثر 

 تلك الناحية هي قمرة وراشد وسدمي وميشيل. 
ا األنا هو عنصر الشخصّية العملّي والعقلّي. وبناء على أناه .٢

اإلنسان يبحث عن اإلقتناع الواقع والتفاعل بالطريقة الثانوّي. 
وغرض الواقع ذلك املبدأ هو يبحث عن اهلدف املصيب 
ليخفض التوّتر الذي ظهر يف الرتكيب العضوّي. الناحية األنا 
الذي توجد يف رواية بنات الرياض مجلتها سّت عشر وأربع 

يصل ومليس أشخاص الذي يكثر تلك الناحية هي قمرة وف
 وميشيل. 

األنا األعلى هو طريقة الشخصية الثالثة يف نفس أحد ما الذي مملوء صوت 
القلوب. يواصل صوت القلوب مع بيئة اإلجتماعية وميلك القواعد حىت يشّكل 
املراقبة أو املرقب بالتحريض الذي يأيت من غري اهلوى. األنا األعلى هو الوكيل من 

يف ا®تمع. هذا هو الكامل من السرور ألّن ذلك األنا قيم التقليدّي الذي يوجد 
األعلى يعتّد به كأخالق من الشخصية. وظيفتها األوىل هي تقّرر هل ذلك 
صحيح أو خطأ، مناسب أو ال مناسب. والناحية األنا األعلى اليت توجد يف رواية 
بنات الرياض مجلتها مخس وأربع أشخاص اليت تكثر تلك الناحية هي قمرة 

 ٥ميشيل وفيصل ومليس.و 

                                                             
 ٤٤), ص ٢٠١٣،(سورابايا:شخصيات األشخاص في رواية بنات الرياض لرجاء عبداهللا الصانعنينا نور كماال، ٥
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"شخصية زليخا في قصة  حبث عن )٥١٢٠٩٠١٧Aعبد املنطلب (
(دراسة حتليلية سيكولوجية أدبية) يف سنة  يوسف عليه السالم بالقرآن الكريم"

م يف قسم اللغة العربية و أد^ا كلية األداب جامعة سونن أمبيل ااإلسالمية ٢٠١٣
 هذا البحث هو كماتايل:احلكومية سورابايا إندونسيا. والنتيجة 

حادثة أو عدة  أّن القصة عبارة عن جمموعة من األحداث، تتناول .١
حوادث تتعلق بشخصيات إنسانية خمتلفة تتباين أساليب عيشها 
وتصرفها يف احلياة على غرار ما تتباين حياة الناس على وجه األرض. 

 ويكون نصيبها يف القصة متفاوتا من حيث التأثري والتأثر
صة يوسف عليه السالم هلا منزلة مهمة وطابعا خصا للقرآن أّن ق .٢

الكرمي و يف سائر كتب التنزيل. وهي حمتوية علي القصة كاملة وحيت 
 القصص وردت كاملة يف سورة واحدة.

أّن شخصية االمرأة إذا كانت يف غاية شهو:ا الحتفل  حياء أثنويا وال   .٣
 فضيحة عائلية واليت كربياء ذاتيا، كما ال حتفل مركزا اجتماعيا وال

تستخدم كل مكر األنثي وكيدها سواء يف تربئة نفسها أو محاية من 
:وى من جرائر التهمة اليت الصقتها به، وحتديد عقوبة التؤدي حبياته 
أو رد الكيد للنسوة من ثغرة الضعف الغريزي الشهوي الذي تعرفه 

كشاف ضعف فيهن من معرفتها لنفسها أو التبجح بشهوانيتها أمام ان
  ٦عزميتها وكربيائها أمام من :وي.

شخصية فرعون في القرآن  حبث عن)٠١٣٠٣٠٥٩Aنور انداه رمحوايت (
م يف قسم اللغة العربية و ٢٠١٣(دراسة مقارنة) يف سنة  الكريم والكتاب المقدس

أد^ا كلية األداب جامعة سونن أمبيل ااإلسالمية احلكومية سورابايا إندونسيا. 
 هذا البحث هو كمايايل: والنتيجة
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قد صور شخصية فرعون يف القرآن الكرمي واإلجنيل للسلطان الفخور  .١
والظامل والساخر ألهل املصريني خاصة لبين إسرائيل. فهو يعترب أنه اله 

متساويا ولوكان  وشخصية فرعون يف القرآن الكرمي واإلجنيل أكثرها
 إختالفا قليال.

 Ramses(سالم  رامسيس الثاين فرعون يعيش يف زمن موسى عليه ال .٢

II(  قبل املالدي.  ١٣٠٤ -١٢٣٧الذي يسطر مصر منذ سنة
رامسيس الثاين هو سلطان من ساللة جديده يبدل السلطان من 

 قبل املالدي. ١٥٥٠ -١٧٠٠ سنة يف  )hyksos(ساللة هيكسوس 
توجد اإلختالف واملاوة يف القرآن واإلجنيل عن شخصية فرعون، وقد  .٣

القرآن أن صفة فرعون سيئة كلها ويف اإلجنيل له صفة سيئة ذكر 
 ٧انب أن له صفة حسنة ولو قليال.جب

"شخصية الشيخ ) حبث عن ٠١٢٠٧٠٢٩Aبرهان الدين سودراجات (
م يف قسم اللغة  ٢٠١١يف سنة  صنعان في منطق الطير لفريد الدين عطار"

ية احلكومية سورابايا العربية وأد^ا كلية األداب جامعة سونن أمبيل اإلسالم
 إندونسيا. والنتيجة هذا البحث هو كما يايل:

الشيخ صنعان هو الشخصية الرئيسية حبكاية الشيخ صنعان يف منطق  .١
الطري لفريد الدين عطار، ألنه كثري من الدور يف هذه احلكاية وأكثر 
 دورا من الشخصيات األخرى (الفتاة املسيجية، و مريدية، و صديقة).

صية للشيخ صنعان وهو الشخصية الدنامية، وجد من شكل الشخ .٢
ثالثة األشكال األبعادية من التغريات. ورأى الكاتب أن دور الشيخ 

                                                             
 ٦٠) ص ٢٠١٠(سورابايا: شخصية فرعون في القرآن الكريم والكتاب المقدس، رمحوايت،  انداهنور  ٧
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صنعان هو دور مركب جدا أي دور الشيخ صنعان الذي كتب يف 
    ٨احلكاية من البداية حيت النهاية، هو ميلك التغري يف صفته.

اولت دراسة سيكولوجية أدبية هذه البحوث تن أنّ  ةالباحث تبعد أن الحظ
ة حيث تناوهلا البحث األول يبحث عن فردوس يف قصة امرأة عند نقطة تساويم

الصفر والثاين يبحث عن شخصيات األشخاص يف رواية بنات الرياض لرجاء 
عبداهللا الصانع والثالث يبحث عن شخصية زليخا يف قصة يوسف عليه السالم 

وهذه البحوث يبحث عن املرأة الذي خيرج النساء من شرفة ممنوع بالقرآن الكرمي. 
  هي احلرمي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني الفصل

                                                             
(سورابايا: شخصية الشيخ صنعان بحكاية الشيخ صنعان في منطق الطير لفريد الدين عطار، برهان الدين سودراجات،  ٨
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