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 طار النظرياإل
 

 األدب النفسي: علم المبحث األّول
 األدب النفسي علم مفهوم

وعلم األدب . األدب النفسي هو علم الذي يستعمل يف األدبعلم 
نظرية من والكنه النفسي ليس علم الذي ترتكب من علم النفسي وعلم األدب. 

 يف حبث األدب.  ةنظريات اليت تستعمل الباحث
ورأى األستاذ صربي يوسف يف سعاد جرب سعيد أن الدراسات النفسية 

ل يف تعميق الدالالت َّاملتخصصة يف جماالت األدب، هلا دور كبري وفعا
ما يتمكن الناقد واحمللل لنص ما أن ها املبدع، وكلّ َّاليت كان يتوخاواألهداف 

 ٩يتوغل يف محيميات عوامل املبدع وتفاصل شخصيته الباطنة.
وهي:  مشكالت املهمة، ةثالث أن الدراسة أدب النفسي يتعلق على 

، ولكن هذه الدراسة أكثر حبثه إىل املؤلف و املؤلف و التأليف و القارئ
 Nyomanيف   Renne Wellekو   Austinلتوقا التأليف.

 
“Rene Wellek dan Austin Warren (٨٢-٨١ :١٩٦٢) menunjukkan 
empat model pendekatan psikologis, yang dikaitkan dengan 
pengarang, proses kreatif, karya sastra, dan pembaca. 
Meskipun demikian, pendekatan psikologis dengan tiga jumlah 
utama, yaitu: pengarang, karya sastra, dan pembaca, dengan 
pertimbangan bahwa pendekatan psikologis lebih banyak 
berhubungan dengan pengarang dan karya sastra.”١٠ 

 

در يف عمله. الذي معقوف ببواكان تأليف األدب هو حتصيل املؤلف 
 السيكولوجية، لذلك تأليف األدب يسّمى بدراء النفس. 

                                                             
 ٢٦الدكتور سعاد جرب سعيد، سيكولوجيا األدب املاهية واالجتاهات، ردمك:  ٩

١٠ Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Karya Sastra, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar). Hal. ٦١. 
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أحد من يهتّم kذه الّدراسة اهتماما حني ألف   Coullreedjكان كولريد 
وبني فيه رأيه عن تفريقه بني  Biographia literariaكتابا مساه ب "سرية أدبية" 

الشعر والعلم. ويقول إsما شيئان تفاوت بعضها ببعض. وذلك يرجع إىل 
اختالف املنهج املستخدم يف حتليل موضوعهما، إذا أن العامل يعمل بعقلهه و 

 أّما الشاعر يعمل بعاطفته.
أّما العامل يالحظ الكون أو الوجود وحيلله مث يفّسره ويكشف عن 

فال ينقل الواقع من مكان إىل مكان و إمنا يوهم بنقله مثل وأّما الشاعر  حقائقه.
ما حدث يف احللم. وكان احللم والشعر مفتقرين يف العمل، الشعر إرادى واحللم 
غري إرادى. ولذلك مل يبلغ الشاعر إىل هذه القدرة إال اذا كان له خيالية 

  ١١والعواطف واالنفعاالت النفسية القوية.
يف كتاب "النقد العريب" أن  Renne Wellek, Austin Warrenوقال  

 مصطلح السيكولوجية األدب يشمل بأربعة تعريفات، وهي:
 دراسة املؤلفة جانب الطبيعية والسيكولوجية .١

وقد رأى فرويد أن املؤلف الذي يفر من حقيقة احلياة ألنه يشعر بعدم 
خيالية هو حيصل قدرته على استيفاء حاجته وخصوصا غريزته، مث حياة 

جوابه. كان املؤلف يستطيع أن يربط خياله بصناعة اإلنتاج األديب.    
  ١٢وأّما القارئ يستلم إنتاجه لتدبر احلياة.

  دراسة االبتكاري .٢
إن عملية االبتكار حيتمل على طبقات يف تأليف إنتاج املؤلف. ابتدأ من 

ه يف إنتاجه، ومن الدافع الالشعور إلبراز ألن النتائج األديب حىت إصالح
  .١٣معظم املؤلفني أن الطبقة األخرية يف إنتاجه طبقة االبتكار احلقيقي

 دراسة النظرية واملضمونة السيكولوجية يف اإلنتاج األديب .٣
                                                             

 .١٠٦، ص. البحث الدبي: طبيعته، مناهجه، أصوله، ومصادرهشوقي ضيف،   ١١
١٢ Renne Wellek dan Austin Warren, Teori Kesusastraan, (Jakarta: Gramedia, ٢٠١٢), hal. ٩. 
١٣ Renne Wellek dan Austin Warren, Teori Kesusastraan, (Jakarta: Gramedia, ٢٠١٢), hal. ٩. 
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كانت السيكولوجية يطبق على أبطال يف اإلنتاج األديب ألنه مناسب 
لشرح حالة اإلبطال وطريقة احلكاية. ونظرية السيكولوجية تزيد قدر 

ويفيد للمؤلف وللقارئ حدة القدرة على املالحظة  Estetikaاستاطيكية 
  ١٤يف بوادر نفوس األبطال يف اإلنتاج األدب.

 القارئدراسة تأثري األدب من ناحية  .٤
كان األدب مؤسسة اجتماعية بواسلة اللغة. واإلنتاج األديب يف جانب 
سيكولوجية القارئ ألن حقيقة األدب ترسم صورة حياة اإلنسان وبوادر 

         ١٥.ا�تمع الذي كان القارئ يف ذلك ا�تمع
 : نظريات النفسيالمبحث الثاني

لعلماء سيكولوجيا، و يف هذا البحث إستعملت الباحثة ثالثة نظريات 
 ). Adler) مث أدلري (C. G. Yungو جونج ()   Sigmund Freudوهم فرويد (

 )Sigmund Freudفرويد ( . أ
من أبوين  ١٨٥٦بتمبري س ٢٣مايو  ٦ولد سيمون فرويد يف تاريح 

). ويف الرابعة من عمره انتقل مع أسرته إىل Freiberيهوديني يف مدينة فرايربج (
هو طبيب األعصاب  ١٦حيث نشأ ودرس الطب يف اجلامعة. )Winaمدينة فينا (

 النمساوي الذي أّسس مدرسة التحليل النفسي وعلم النفس.
فرويد هو الذي اشتهر بنظريات العقل والالوعي، وآلية الدفاع عن القمع 
وخلق املمارسة السريرية يف التحليل النفسي لعالج األمراض النفسية عن طريق 

احمللل النفسي. اشتهرت فرويد بتقنية إعادة حتديد الرغبة احلوار بني املريض و 
اجلنسية والطاقة النحفيزية األولية للحياة البشرية فضال عن التقنيات العالجية،   

حرية تكوين اجلمعيات، ونظريته من التحول يف العالقة مبا يف ذلك استحدام 
 الالوعي.العالجية، وتفسري األحالم كمصادر للنظرة الثابقة عن رغبة 

                                                             
 ١٠٨-١٠٦شوقي ضيف، البحث األدبي: طبيعته، مناهجه، أصوله، ومصادره، ص.   ١٤
 ١٠٩شوقي ضيف، البحث األدبي: طبيعته، مناهجه، أصوله، ومصادره، ص.   ١٥
 ٩. ص. ٢٠٠٠تحليل النفس، مهرجان القرانة للجميع. سيمون فوريد، الموجز في ال  ١٦
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كثري من أفكار فرويد قد أصبحت غري صاحلة أو قد ّمت تعديلها من قبل 
و مع التقدم يف جمال علم  ٢٠" يف sاية القرن Freudiansحمافظني اجلدد. و "

" العيوب يف كثري من نظرياته. psychodynamic" النفس بدأت تظهر العديد من
" psychodynamic الطرق السريرية "أساليب وأفكار فرويد تبقى مهّمة يف تاريخ 

ويف األوسط األكادميية، وأفكاره التزال تؤثر يف بعض العلوم األنسانية والعلوم 
 االجتماعية.

كان فرويد األّول من مثانية أطفال، ونظرا لذكائه املبكر، والده جيذانه 
يم ئ ملنحه التعلأكثر من إخوته من املراحل املبكرة من طفولته وضحوا بكّل شي

السليم على الرغم من الفقري بسبب األزمة اإلقتصادية. فرويد هوشاب له مهّة 
يدخل كلية الطب يف جامعة وينا،    مثّ  ١٨٧٣قويّة ليصري أهل العلم. ويف سنة 

مثل طبيب، فرويد اليقصد إجراء عمليات . يف احلقيقة ١٨٨١دراسته يف سنة 
أكثر حيمل األسرة) فهو يفعل  ألنه حالة (نقص الوسائل لعامة الناس اليهودي

هذا إجراء عمليات حتصل على إقتناع، ألنه ينال فرصة ليفعل  ١٧إجراء عمليات.
 البحث  وكاتب، حىت نفس الباحث ليس مضغوطا.

 
 

 التحليل السيكولوجية عند سيمون فرويد .١
 حتليل السيكولوجية من مذهب فرويد ينقسم إىل ثالثة أشياء، وهي:

 التحليل النفسي .١
التحليل النفسي هي جمموعة نظريات ومنهج أسلوب عالجي 

واتباعه لدراسه النفس البشرية بطريقة تقسيمية  طورها سغموند فرويد

                                                             
١٧ Samadi, Psikologi Kepribadian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), ١٩٨٣. Hal: ١١٢ 
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إقرتاضية حيث قسم النفس وفهم العمليات النفسية اقرتاضيا وهلا ثالث 
 تطبيقيات:
 الطريقة الستكشاف العقل �
 الطريقة النظامية لفهم السلوك �
 نفسي للمتعلمني نفسياالطريقة للعالج ال �

كتب فرويد يف حماوالت يف التحليل النفسي، إّن تقسيم احلياة 
النفسية إىل نفسية واعية وحياة نفسية الواعية تشكل املقدمة الكربى 

 ١٨واألساسية يف التحليل النفسي
التحليل النفسي هو أحد املذاهب الرئيسية لعلم النفس، ومنهجا 

النفسية kدف أساسا مبشكلة األمراض أساسيا يف عالج النفسي، وهو 
مساعدة األنسان ليعيش يف أمن وتقبل ذايت، خاليا من الصراعات 

 النفسية والقلق.
ويشري مصطلح التحليل النفسي عادة تشابكا قويّا يف املفاهيم. 
فهو يشري أحيانا إىل نظرية الشخصية وطريقة العالج النفسي اليت أعلنها 
فرويد، وأحيانا يشري إىل طريقة يف اإلستقصاء تتلخص أساسا يف تبيان 

 املعىن الالوعي لكالم وأفعال الشخص، وكذلك معىن إنتاجه التخيلي.
هذا اإلستقصاء وختتص ريقة يف عالج النفسي تقوم على وهو ط

بتأويل املقاومة والتحويل. ويرتبط kذا املعىن استخدام "التحليل النفسي"  
كمرادف للعالج "التحليل النفسي"، وهو أيضا جممل النظريات اليت 

 تقدمها الطريقة التحليلية النفسية يف اإلستقصاء والعالج.
ية الذي يشغل مكانا كبريا يف علم وال شك أّن مفهوم الشخص

النفس، حيتل أمهّية خاّصة يف التحليل النفسي، فالتحليل النفسي من 

                                                             
  ١٩-٠٧-٢٠١٤ .٠٨:١٠http://www.wikidiya.comأنظر التحليل النفسي  ١٨ 



١٥ 
 

حيث هي طريقة عالجية حتليلية، هي عالقة دينامية بني شخص وآخر 
ومن حيث هي نظرية سيكولوجية يعطى أمهّية كبرية للتاريخ الفردي 

ذا التاريخ الفردي. للشخص، والسيما اخلربات والعالقات الشخصية هل
ماّدة التحليل النفسي تشمل الشخصية بأسرها، وبناء على ذلك، فإّن 

) dinamikaوتتعلق بتاريخ منوها وتطورها وتفاعال»ا الديناميكية (
 الداخلية واخلارجية.

“Freud mendiskripsikan pokok bahasan kepribadian 
menjadi tiga pokok bahasan: Struktur Kepribadian, 
Dinamika Kepribadian, dan Perkembangan 
Kepribadian.”١٩ 
 

وقد تطور العالج بالتحليل النفسي عند فرويد باإلتساق مع 
تطور مفاهيمه ونظرياته يف الشخصية. وتستند النظرية الفرودية عن 
الشخصية على تارخيه الفرد، وخاّصة جتريبة الطفولة املعاشة بامتزاجها 
بالتماهيات والصراعات واألساليب اليت يتخذها الفرد كآوليات دفاعية 

 الشعورية حلفظ الذات.
نفسها كبناء نظري شامل أنشئ مبساعدة التقنية وهي أيضا تقدم 

التحليلية، وانطالقا من ممارسة عالجية لتكون أساسا عالجيا ومدخال 
حليل النفسي سيكولوجيا لتفسري قوي الصراع الألشعورى. وإذا كان الت

قد وجد يف التقنيات التحليلية وسائل فنية يستطيع kا إظهار املواد 
املكوبوتة يف الالوعي، فقد نشأت اجتهات حتليلية أخرى من أجل دراسة 

 الشخصية وطريقة معاجلتها.
لقد ركز ممثلو اإلجتاهات اجلديدة اهتمامهم على العمليات 

، والرتاعات الداخلية الشخصيةاإلجتماعية والثقافية، اليت حتدد سلوك 
للفرد. حاولت تلك اإلجتاهات إدخال بعض التعديالت على مذهب 

                                                             
١٩ AlWisol, Psikologi Kepribadian, (Malang: UMM Press), ٢٠٠٤. Hal. ١٢٠. 
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التحليل النفسي الفرويدي وتفسري البين األساسية للشخصية. فكّل 
واحدة منها كانت تعرب عن مفهومها اخلاص فيما يتعلق جبوهر نشاط 

والعالقة الداخلي، والبنية الداخلية للشخصية،  –الشخصية النفسي 
 املتبادلة بيب الشخصية وا�تمع.

وعلى الرغم من أّن كثريا من اآلراء واملفاهيم اليت طرحها فرويد 
قد تعرضت للنقد أو التعديل من قبل إتباع نظرية التحليل النفسي، وقد 
جتاوزت نظرياته حدود علم النفس وعالج النفس لتشمل مجيع العلوم 

 وأضحت فلسفة سيكولوجية شاملة اإلجتماعية واإلنسانية األخرى،
تفسري السلوك اإلنساين، والفردي واإلجتماعي كما تفسري ا�تمع 

 ٢٠واحلضارة والفّن واألخالق والتاريخ.
 التحليل لصناعة النفسي .٢
 التحليل املعاجلة .٣

هيكل لشخصية اإلنسان هي العاصر أواملكونات اليت يتكون   
عناصر يف اهلو اإلنسان واألنا منها الذايت شهص النفس. هناك ثالثة 

واألنا العليا. األنا هو قدرة الدماغ أواملثقفني يف توجيه الناس إلجياد حّل 
املشاكل عن طريق التفكري. األنا العليا هي املعايري والقواعد والدين 

 واملعايري اإلجتماعية.
 نظرية سيمون فرويد في تركيب الشخصية .٢

) Teori Kepribadian Psikoanalisis(نظرية شخصية التحليلى النفسى   
شخصية اإلنسان، أّمههما نظرية سيمون فرويد هذه النظرية تبحث عن نظام 

اليت ترتيب أساليب الشخصية املتعلقة باآلخرين وتؤثر على اإلحتياج باألشياء 

                                                             
٢٠  www.arabpsynet.com/books.abbes.B١. Senin, ٢٠١٤-٠٧-٢١, jam ١٢.٠٠wib. 
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حوهلا. وصراع األساسى يف تركيب الشخصيات الثالثة بثمر الطاقة النفسي 
 ).super ego) واألنا العليا (ego) واألنا (idو اهلو (الذايت، والرتكيب ه

 )idاهلو (  .١
هوالقسم األّول من جهاز النفسي، وقد فّضل الدكتور إسحاق   

رمزي يف ترمجته لكتابة فرويد "مقّدمة التحليل النفسي" استخدم صيغة 
التذكري هذه على العكس من بعض الكتّاب الذين استعملوا صيغة 

"اهلو" وهو القسم الألشعوري يف اجلهاز النفسي، ومن  التأنيث "اهلي" و
خصائصه أنّه اليتجه وفق املبادئ اخللقية، وإّمنا يسري على قاعدة حتقيق 

 اللذة واإلبتعاد عن األمل.
ويقول "دكتور فرويد" أّن العناصر اليت يتكون منها "اهلو"   

اقف أو المتوت، بل تبقى حية مزدهرة تعمل مكمنها اجلديد يف غري مو 
انسجام، كما أsّا من وقت آلخر حتاول التعبري عن نفسها بشىت الوسائل 
والطرق، ومن بني هذه الوسائل أو احليل الألشعورية ما هو معروف باسم 

 األحالم، وفلتات اللسان والتعبري واإلسقاط وغريها من الوسائل.
 

 )egoاألنا (  .٢
نقصد kذا أنّه هذا "األنا" هو اجلانب الظاهر من الشخصية، و   

الال شعورية من ناحية ولعامل الظاهر يل "األنا" ويتأثر "األنا" بالعوامل 
الواقع من ناحية أخرى، ففي عامل الواقع جيد ا�تمع بتقاليده وقوانينه 
وعالقاته وأفراده، وجيد فيه كذلك األزمنة واألمكنة واألشياء وخمتلف 

تأثرا ميكننا من استعاد»ا ومن التأثر  املؤثرت اليت ندركها حبواسنا ونتأثر kا
 kا يف خربتنا التالية.

فنقول أّن األنا هو اجلانب النفسي    ونعود إىل احلديث عن "األنا"   
الذي يواجه العامل اخلارجي ويتأثر به تأثرا مباشرا، وكاد يكون صورة 
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رزينا يف للواقع الذي تقره البيئة، واليصح لنا أن نعتربه منطقيا معقوال 
 تصرفاته وأحكامه.

مييل أن تكون تصرفاته يف جدود املبادئ اخللقية اليت يقرها عامل   
الواقع، وهو حلقة اإلتصال بني الطاقة الغريزية والعامل اخلارجي، "فاألنا" 

الواقع لتحقيق النزعات العريزة بالصورة اليت يراها  هو الذي يتصل بعامل
ا يف صراع مع األمور والتصرفات اليت خلقية معقولة، ولذلك كان دائم

 التالئم طبيعة تكوينه.
وعلى ضوء ما تقدم ميكننا القول بأّن "األنا" شعوري، منطقي،   

مباشرة بعامل الواقع، ويعمل كحلقة اتصال بني النزعات  خلقي، يتصل
 ٢١الغريزية وعامل الواقع، و"األنا" يغفل يف ساعة النوم.

 super) واألنا العليا (idاهلو ( ثاين بنيال ) املنهج دافعegoاألنا (  

ego حفظ يتوازن بني منهاجان األخرى    ) يتعارض القوة منفعة األنا الذي
) يطلع إىل حّس عكسها ليس كل دافع idدفع أكثر من اهلو (حىت ال

 ) ميآلن.super egoاألنا العليا (
 )super ego(  األنا العليا .٣

يف العمل على حل الصراع يبدأ الطفل منذ ثالثة من عمره    
النفسي الذي ينشأ يف أعماقي الألشعور بني رغابته غري املذهبة وبني تلك 

املعايري والتعاليم واألديان واملثل العليا اليت يتلقنها من العامل اخلارجي   
sا سلطة وعلى االخص من والديه، وترجع أمهّية سلطة الوالدين هنا إىل كو

 ثابتة يف السنوات األوىل، و وظيفة هذه السلطة توجيه السلوك.
“Das es berisikan hal-hal yang dibawa sejak lahir (unsure-
unsur biologis), termasuk instink-instink; dan Es merupakan 
“reservoir” energy psikis yang menggerakkan Das Ich dan 
Das Ueber Ich.”٢٢ 

                                                             
٢١ www.the Ego.com.٢٧.٤-chapter.٣. Senin, ٢٠١٤-٠٧-٢١, jam ١٢.٣٠wib.  
٢٢ Samadi, Psikologi Kepribadian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), ١٩٨٧. Hal. ١٢٥. 
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ويف كلمات قليلة ميكننا أن نعرف الصفات األساسية لألنا العليا         

اخللقي األعلى الذي يشعر األنا باخلطيئة وهو شديد التمسك بأنّه الناقد 
باملبادئ اخللقية واملثل العليا وهو املسيطر على "األنا" زالذي ينظم العالقة 

ى يف مستوى الشعوري    بينه وبني الطاقة الغريزة، ومع هذا كله فهو يبق
ولذا توتضع علماء النفس على تسمية "األنا" بالنفس احلسية و "األنا 

 ٢٣العليا" بضمري الذات املثالية.
 جونج ونظره   . ب

كارل غوستاف جونج هو صاحب مدرسة علم النفس   
 التحليلي، وهو أحد أصدقاء فرويد واخلارجني عليه فيما بعد.

يرى جونج أّن فهم النفس االنسانية قد غاب عن أذهان الكثري من 
املثقفني وحىت املختصني منهم يف علم النفس، حتت سيطرة أفكار فرويد 

"إنّه يضع اقرتاحات وحماوالت منظمة خلرية علمية لذلك يقول جونج 
 م.١٨٧٥جديدة مع الكائنات االنسانية". وجونج من مواليد سويسرا عام 

"بزيوريج" ودرس على يد  ١٩٠٠لطب النفسي عام مارس ا  
، لكن الفكرة احلامسة يف حياته كانت يوم  ١٩٠٢"جانية" يف باريس عام 

حيث وجد تقاربا فكريا  ١٩٠٧التقى بالعامل النمساوي سيمون فرويد عام 
من خالل ىل أفكاره بينها، استمر سنوات طويلة. لكن جونج مل يصل إ

هذه العالقة مع فرويد ألّن نضوج أفكاره حول الالشعور برز تباينها 
الواضح مع أفكار فرويد وآرائه يف التكوين النفسي لإلنسان، وخاّصة 

مفاهيمه عندما صدر كتابه "سيكولوجية الالشعور" الذي أذاع فيه مايفّرق 
فرويد فأصبحت أعمال  ;عن مفاهيم فرويد، حيث بدأت القطيعة بينهما

                                                             
٢٣ www.the Ego.com.٢٧.٤-chapter.٣. Senin, ٢٠١٤-٠٧-٢١, jam ١٢.٣٠wib.  
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وتالميذه تعرف مبدرسة التحليل النفسي، بينما انتمت أعمال يونج 
وتالميذه إىل ما مسي بعلم النفس التحليلي أحيانا وعلم نفس العقد 

 النفسية أحيانا أخرى.
وإذا أردنا أن نوجز أفكار جونج يف علم النفس كما يراه         

يناميا يف حركة مستمرة من خالل تعريفه للنفس البشرية، باعتبارها جهازا د
على تلك الطاقة  )libidoتنتظمها الذات، ويطلق كلمة "الليبيدو" (

 النفسية العامة.
وهذا املفهوم اجلوجني عن الليبيدو خيتلف عن املفهوم الفرويدي،   

ويقرتب كثريا من مفهوم إرادة احلياة عند "شوبنهور" وفرتة االندفاع احليوي 
هذا املفهوم على جانب من اجلهاز النفسي  عند "برغسون" ففرويد يطلق

املسمى "باهلي" وهو مستودع للغرائز اجلنسية والغرائز العدوانية، وهو kذا 
 يقتصر على جانب من الالشعور يف الذات.

يطلقه على جوانب شعورية والشعورية من الطاقة أّما جونج   
متقدمة، أو حركة النفسية . وحركة الليبيدو الطبيعية عند جونج، إّما حركة 

راجعة، ويسمي احلركة املتقدمة باحلركة التقدمية واليت من شأsا إرضاء 
 احلاجات الشعورية للشخصية.

“kesadaran berfungsi menyesuaikan diri dengan 
dunia luar, ketidaksadaran berfungsi menyesuaikan 
diri dengan dunia dalam”٢٤ 

  
أّما احلركة الراجعة واليت يسميها النكوس فمهمتها إرضاء احلاجات 

تكّيف الالشعورية، وهكذا يرى أّن احلركة التقدمية من شأsا العمل على 
الفرد اإلجنايب مع بيئته أّما النكوس فمن شأنه تكّيف الفرد مع حاجاته 

 الداخلية.

                                                             
٢٤ Abu Ahmadi, Psikologi Umum, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA), ٢٠٠٩. Hal. ٢٢٦. 
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 ومفهوم النكوس عند جونج خيتلف عن مفهوم النكوس عند  
فرويد، حيث يرى فرويد أنّه ميكانيزم الدفاعي يشهره األنا يف وجه 
الوجدانات واحلوافز الغريزية الصاعدة من "اهلي" فهو ميكانيزم مرضي 

 يرتاجع فيه األنا بكليته إىل مراحل طفولية من اإلشباع النفسي للطفل.
حاملة بعد فرتة أّما جون فيستخدمه مبعنني: إّما رجعة إىل حالة   
ن الرتكيز والنشاط العقلي املستمر، وإّما رجعة إىل مراحل مبكرة من النمو م

 النفسي، ولكنها ليست بالضرورة كما هي عند فرويد.
ويتعرب مفهوم الالشعور عند جونج اكتشافا مهما جدا، حيّل    

من غوامض النفس، وينري الطريق ملعرفة وفهم الكثري من العقد كثريا 
فالالشعور كما يراه جونج مفهوم نلمس نتائجه     النفسية ومالبسا»ا. 

وال حنّسه، وهو خمتلف عن الشعور ومستقّل عنه، إّال أنّه أكثر منه فاعلية 
وقدرة، فهو يؤثر يف العقل الشعوري ويوجهه. وهو ظاهرة عامة موجودة 
يف حياة كل فرد، وال يقتصر على احلاالت الشاذة واملرضية كما يُعتقد، 

 يف حياة األسوياء واألصحاء، فكثريا ما تصدر عنا أفعال يظهر حىتفهو 
 ال ندري كنه دوافعها احلقيقية حيث متأل الدهشة أحدنا وهو يسأل:

 ما الذي دهاين؟
 الشر كغريزة:

الالشعور الشخصي ومييز جونج بني نوعني من الالشعور:   
" libidoاجلمعي، ويطلق جونج على الالشعور الشخصي اسم "الظل" "

والظل كائن وضيع يعشش يف ذواتنا، فهو قوة هائلة تصارع الفرد، وتدفعه 
للقيام بأفعال اليسمح له شعوره kا، وهو kذا املعىن جانب شرير يدمر 
"اجلانب الرمزي لذاتنا الشعورية الواعية" ويف هذا اجلانب من الشخصية 

اجلماعة،  تكمن كل الرغائب املسّفة واالنفعاالت الرببرية، وكل ما ترفضه
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، ألنه هو وهذا اجلانب كما يرى جونج ال ميكن تغيريه بالرتبية املألوفة
منذ أن طفولتنا مبا فيها من أنانية فطرية واندفاعية خالصة، إنّه موجود 

 خطا اإلنسان أوىل خطواته على األرض.
kذا املعىن يصبح الشر طبيعة غريزية متأصلة يف النفس اإلنسانية.   

اإلنسان مصارعة تلك الرغبات بشكل مستمر، تصرعه مكتوب على 
أحيانا كما يف حاالت اجلنون واجلرمية، وال يستطيع مغالبتها أبدا ألsا جزء 

 من ذاته.
وإذا متكن من إلغائها فهو يلغي ويفين نفسه، إمنا يستطيع أن   

 عن جمراها، كما هو احلال عند الفنان واملبدع والعامل، أويُعليها وحيّوهلا 
يكبتها كما هو احلال عند اإلنسان العادي الذي ميارس حياته االجتماعية 

يغايل يف كبتها، حىت يوّلد ضد الكبت املغاىل به مرضى بشكل طبيعي، أو 
النفسي عصاب، بفئاته املختلفة من قلق أوكآبة أوحاالت هستريية تطفح 

شعور آثارها على البدن يف حاالت العمى أو الشلل الوظيفي. أّما الال
اجلمعي، فهو ميثل طبقة عميقة من الالشعور أعمق جذورا، وأكثر تأمال 

اجلمعي اليت الشخصي ولعّل أّول أمناط الالشعور يف النفس من الالشعور 
درسها جونج هو منط الذكورة واألنوثة. فرأى أّن للرجل واألنثى شخصية 

مستوى الظل  وظال بالتساوي، والفرق الوحيد بني الذكر واألنثى يرتكز يف
"الالشعور الشخصي" عند كل منهما، فظل الرجل ذكري، بينما ظل املرأة 

ويف رأى جونج التفرقة بينهما سلوكية الطبيعة، فالالشعور الذكري أنثوي، 
 يشتمل على عنصر أنثوي، ولالشعور األنثوي يشتمل على عنصر ذكوري.

 ويف قول سومادي:
“Ketidaksadaran pribadi berisikan hal-hal yang diperoleh 
oleh individu selama hidupnya. Ini meliputi hal-hal yang 
terdesak atau tertekan (“kompleks terdesak”) dan hal-hal 
yang terlupakan (bahan-bahan ingatan) serta hal-hal yang 
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teramati, terpikir dan terasa di bawah ambang 
kesadaran.”٢٥ 
 

ليست أنثى يف كل فالرجل ليس رجال يف كل األحوال، واألنثى   
وإّمنا جند يف ذات الشخص مسات ذكورية تعيش جنبا إىل جنب األوقات "

مع السمات األنثوية" وأكثر الذكور رجولة جند لديهم مظاهر العطف 
والرقبة وأقوى الرجال الخيجل من االستسالم لعواطفه وkذا املعىن جيول 

ذات طبيعة أنثوية، وهي اليت متّكنه د يف الشعور الرجل أمناط جونج "توحي
 من فهم طبيعة املرأة".

 العالقة مع األم:
والنمط األنثوي يف الالشعور اجلمعي للرجل يتشكل من خالل   

العالقة باألم. ومن خالل هذه العالقة حيمل الشخص خربته األوىل الفعالة 
عاجزين عن التحرر               من األنثى، وكثريا ما جند بعض الرجال

من تلك العالقة مع األم فتستمر حيا»م سلسلة من الفشل املتالحق    
يف عالقا»م باجلنس اآلخر. فخربة الطفل بأمه تكتسي بثوب ذايت. لذلك 
ليس املهم أن نبحث عن كيفية معاملة األم لطفلها، وإّمنا املهم أن نتساءل 

عاملة. أّما العنصري الذكري يف املرأة، فينبع عن شعور الطفل إزاء تلك امل
 وفق نظرية جونج من ثالثة مصادر.

الصورة العاملةاملوروثة وخرب»ا بالذكورة اليت تأتيها من خالل ما تقيمه  .١
 من عالقات بالرجال يف حيا»ا كاألب.

 عنصر الذكورة الكائن يف ذا»ا. .٢
ن خالل ما تقوم يظهر العنصر الذكري نفسه يف املرأة بشكل إجيايب م .٣

 به من أعمال ذكرية يف صميمها.

                                                             
٢٥ Sumadi, Psikologi Kepribadian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), ١٩٨٧. Hal. ١٦٦. 
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وهذا ما يظهر عندما ختتلى املرأة عن أعماهلا الطبيعية وخترج أثناء  
احلروب مثال لتقوم ببعض األعمال الفدائية ومع ذلك عندما تقوم املرأة 

 مبثل هذه األعمال تصبغها بصبغة األنثوية.
يعودان إىل نطاق وإذا كانت الذكورة واألنوثة منطني أصيلني  

الالشعور اجلمعي، فإّمنا ليسا بالنمطني الوحيدين من أمناط          
هذا الشعور. فجونج يرّد إليه أعمال السحر واألساطري اليت جتري    

يف جمتمعات خمتلفة، ولكن بطريق متشاkة لدرجة تدعو             
ى الشائع والرموز إىل االستغرب. كما يرّد إليه أيضا األحالم ذات احملتو 

العامة. ومن أمناط الالشعور اجلمعي اليت اهتم kا جونج اهتماما كبريا 
الدين، ونظرية جونج يف الدين هي نظرية قريبة         من الواقع. وال 
تصدم الناس يف معتقدا»م، كما يفعل الذين يرون    يف الدين خداعا 

 وهروبا من الواقع وعودة إىل ضعفالطفولة.
 ن وظيفة طبيعية:الدي

ففريد يرى يف الدين ما يراه يف األمراض النفسية اليت كان  
يعاجلها، حيث تنطبق عليه كل أعراض العصاب القهري والطقوس  
اليت يقوم kا املتدين من صوم وصالة، والتطهري املستمر أشبه بفعلة 

" الذي يغتسل يف اليوم مئات املرات، اغتساال obsessionedاحلوازي "
 هريا نتيجة إحساس الشعوري دفني باألمل جناسة.ق

والدين كما يراه جونج إّمنا هو وظيفة طبيعية تر»ن بإشباعها  
صحة اإلنسان النفسية واستقراره الوجداين فعن طريق هذا اإلشباع 
يرتبط عامل الفرد الداخلي باخلارجي بدرجة متساوية. والسمة اجلوهرية 

وري عن أمناط خمتفية يف غياهب يف الدين هو هذا التعبري الشع
 بأدائها أي معرفة عقلية.الالشعور، وهي وظيفة تستطيع أن نقوم 
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باإلضافة إىل ذلك يرى جونج أّن الدين مفهوم دينامي  
وديناميته جتعل من العبث تعريفه تعريفا واضحا وحمددا "وقد عربت 

هذه الدينامية عن نفسها يف املاضي يف حركات اإلصالح،         
ويف احلروب الدينية، واالضطهادات الدينية، كما يف سيطرة السحرة، 

اجلهود اخلالقة املبدعة اليت دفعت الناس  ّمث يف تعذييهم، وكذالك يف
لبناء املعابد، واجلوامع، زالكنائس، كما تعّرب عن نفسها اليوم يف 
حركات التمرد كالشيوعية والنازية والفاشية". كذلك يرى جونج   أّن 
يف نفس كل مّنا، وبالذات يف منطقة الالشعور اجلمعي صورة "هللا" وأّن  

مالءمتها هذه الصورة، زاإلحساس مبدى كل اإلنسان خمتاج الختبار 
للعقائد اليت ميّدها به دينه. وإذا مل حيدث ذلك، فإّن الشخصية 
اإلنسانية ستعاين انقساما خطريا يظهر يف سلوك هذه الشخصية 
بشكل بربري ومتوحش، رغم مظهرها املتمدن وتتمركز مسامهة جونج 

اهات حيويان كل يف علم النفس الشعوري بتمييزه بني منطني من االجت
 .. ومها:الشخصيات اإلنسانية واجتاها»ا 

التمحور حول األنا: النمط املنطوي، والنمط املنبسط، وكل منط  
ميثل سلوك الشخص الذي ينتمي إليه، ونوع تصرفه أمام التجارب اليت 
يلقا يف حياته كما يرى عبد الكرمي اليايف يف كتابه »ميد يف علم 

 االجتماع.
نمط االنطوائي على األشخاص الذين يتميزون بالتجاه ويطلق ال 

عقلي يدفعهم إىل االجتاه حنو باطنهم، حنو عامل ذايت تغمره الذكريات، 
والنزوات العطفية اجلاحمة، يعتمدون املبادئ املطلقة، والعوامل الذاتية، 

عن اآلخر. دون مراعة الواقع، أي أsم يتمحرون حول األنا واإلبتعاد 
آلخر جمرد ُمضايف سيكولوجي وامتدادا لألنا وانعكاسا له، بل يصبح ا
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مبعىن آخر فإّن أصحاب هذا النمط تنقصهم املرنة يف التصرف، مييلون 
إىل حياة التأمل، مرتددون جيدون صعوبة يف التكيف، نرجسيون، 
ويتجه الليبيدو عندهم إىل الداخل، ويصب يف الذات باملعىن فرويد 

عرضون له هو "الوسواس" أّما النمط املنبسط الذي يتواملرض النفسي 
فيطلق على جمموعة األشخاص الذين يتمزون بتهيؤ إىل االرتباط 
باجلماعة، واالبتعاد عن تأمل الذات أو التمركز حوهلا، فهو يتجه حنو 

 العامل اخلارجي، فهمه، ومن مث يوّفق بينه وبني حاجاته ومآربه.
باملعىن الفرويدي وهو متفائل والليبيدو عنده يتجه إىل اخلارجي  

من الناحية النفسية، ومتحمس، سريع إىل العمل، قليل االنتظار، 
، قليل الرتدد، جريء، عالقته بالواقع إجيابية ومرضه يعمل ّمث يفكر

 النفسي هو "اهلسرتيا".
هذه الصورة مبسطة آلراء جونج، وإذا كّنا قد احملنا             

فإّن التدقيق يف فكر كل منها يرينا أن مثة إىل االختالف بينه وبني 
تشاkا رغم اختالف املصطلحات اليت اعتمدها كل واحد، فالالشعور 
اجلمعي عند جونج على سبيل املثال يقابله عند فرويد األنا األعلى مع 

    ٢٦بعض الفروق يف التفاصل.
 )Adlerرأي ألدلير (  . ج

لقد أطلق  الطّبيعّيات.معيشته بضعيف  يبدأ إعتقد أدلري أن االنسان
      رأى أدلري أدلري على نظريته يف الشخصية اسم (علم النفس الفردي)

فعلم النفس ألدلري  )individu( عن حياة النفس االنسان أي وحدة النفس
 ."individual psychology"هو 

“Adanya tuhuan hidup di dalam jiwa individu inilah 
yang disebut teologis. Jadi, perbuatan manusia bukan 
ditentukan oleh perangsang dari luar, melainkan 
ditentukan oleh tujuan cita-cita itu. Karena Adler 

                                                             
٢٦ www.anfasse.org/index.php. Senin, ٢٠١٤-٠٧-٢٨, jam ٠٨.٠٥. 
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memandang hidup kejiwaaan manusia ini sebagai suatu 
kesatuan yang berpribadi (individu) maka ilmu jiwanya 
disebut individual psychology”٢٧ 

والذي يرفض من خالهلا فكرة االحتزالية يف سبيل الكلية وبذلك فإّن 
هذه هذه النظرية تقّلل من أمهية الوظائف اجلزئية، كما أّن أدلري يرى أّن مجيع 
البشر لديهم هدف مشرتك وهو التطور حنو األفضل أز النضال من أجل 

sا لتحقيق هذا اهلدف فكل التفوق لكنهم خيتلفون يف األساليب اليت يتبعو
منهم يتبع أسلوبا معينا يف احلياة يناضل من خالله ليحقق هذا اهلدف وهذا 

 فعله حنو املشكالت اليت تواججه.األسلوب يؤثر على ردود 
 املفاهم األساسية اليت تقوم عليها نظرية أدلري يف الشخصية تكمن:

دة واحدة ويرى مفهوم الكلية : تنظر هذه النظرية إىل الفرد ككل كوح .١
ا إّال بالنظر أدلري بأّن الشخصية تشكل وحدة واحدة، وال ميكن فهمه

الشمولية على اساس، أّن الفرد جزء مكمل للنظام االجتماعي، لذلك 
فاملعاجل األدلري يتجه إىل فهم الوضعية االجتماعية للمسرتشد واجتاه 

 حنوا�تمع.
االبداع واالختيار : يرى أدلري أّن الفرد الميكن جتريده من موروثاته ومن  .٢

مواهب طبيعية موجودة حميطه وأّن االنسان قادر ومسؤول ومبدع وهذه 
 لدى الفرد وأنّه قادر علي تقرير مصريه واختاذ قراراته بنفسه.

اول الغاية : يرى أدلري بأّن السلوك االنساين سلوك غائي ينشد الكمال وحي .٣
 التخلص من النقص وهو ليس سلوكا عبيثا

االهتمام االجتماعي : إّن نظرة أدلري االجتماعية هلا دور كبري يف نظريته إذ  .٤
 أّن ذلك يشريايل اجتاهات الفرد يف التعامل مع عامله.

                                                             
٢٧ Abu Ahmadi, Psikologi Umum, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA), ٢٠٠٩. Hal. ٢٢٢. 
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  حياة أن "The American Soceityسع يف أمرييكا ألن بوجود"يقال أن تأثري أدلري إتّ 
إّحتاد الناشر النظريّة التابع من فرويد هو أدلري. الرئيس يف    ٢٨حيوّي.فس هو النّ 

 ٢٩ينّمي آراءه.لفرويد. ولكّنه اِنفَصل أدلري ِعن فرويد ألنه يريد أن 
 

 : لمحة رواية مذكرات طبيبةالمبحث الثالث
مذكرات طبيبة لنوال  يف هذه املبحث سأحبث الباحثة يف حملة رواية  

 حبث حملتها.  فيهايتالالسعداوي 
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  مذكرات طبيبة:   موضوع

 نوال السعداوي:    كاتب

 رواية:    نوع

 فوبليسينج جومفين -: أديسون ويسلي   قضية

 م١٩٨٧:    سنة

 تـُْوِطْيع ِحْرياِيت نـُْور اهلَاِدي:  الناشر يف إندونيسيا

 صفحات ١١٠:   صفحات

ISBN  : ٤-٠٦٧-٤٦١ -٩٧٩  

 The Winner ofمن جائزة أمري أستورياس( ة: الفائز  إجناز
Prince of Austrias Award)

                                                             
٢٨ Sumardi Suryabrata, PSIKOLOGI KEPRIBADIAN, (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO 

PERSADA), ١٩٨٣. Hal. ١٩٢. 
٢٩ Alwisol, Psikologi Kepribadian, (Malang: UMM PRESS), ٢٠٠٤. Hal. ٦٣. 
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هذه الرواية نوال السعداوي،  ياتالسرية احل رواية هي مذكرات طبيبة  
 تقص عن موقيف املرأة إىل جسمها، وموقيف الرجل إىل املرأة، وغريه. 

كانت    .الصغرية نوال السعداوي عند اليومي حتكي قصة هذه الرواية  
نوال السعداوي تعيش يف العائة صغرية، فيها أّمها وأبوها وجّد»ا وأخوها. إsّم 

 يعيشون يف التقاليد الشديد. والحتب نوال السعداوي عن هذه البيئة.
بدأ الصراع بينها وبني أنوثتها مبكرا جّدا، وقبل أن تعرف شيئا          

ا سوى واحد، هو أنثى ليست عن نفسها وجنسها. ومل يكن لكلمة بنت يف نظره
ولدا، كانت نوال السعداوي ليست مثل أخها. فبكيت على أنوثتها قبل أن تعرفها. 

 ختيل نوال السعداوي  أّن اهللا يفّضل الطيور على البنات. 
كرهت نوال السعداوي أنوثتها ألّن أحسست أsّا قيود، قيود من دمها   

ز. مل تعد جتري ومل تعد لتلعب عندما تربطها بالسرير فال تستطيع أن جترى وتقف
 كلما مشيت. وقفت حزينة بتلك األسباب.  يكربان النتوءان على صدرها، وويهتزان

ذات اليوم جاء الرجل إىل بيتها، هو صديق ألkا، وبعد أن تتحدث بني   
ذلك الرجل وبني أkا، أمرت جد»ا لتخرج ولتلقي مع ذلك الرجل، شعرت نوال 
السعداوي بغريب ألّن مل تعرف بذلك الرجل. بل غضبت جّد»ا و أجرب»ا لتلقي 

فا له نظرة مدققة ذلك الرجل. فخرجت نوال السعداوي. فرأيت وجها غريبا خمي
فرقتها هذا العام يف اإلبتدائية". ولكّنه مل ترى يف إsّا أوىل "فاحصة، وقال أkا: 

عينها الرجل أي تعبري عن إعجاب بذلك الكالم. فجريت إىل غرفا. الحتب عن 
 هذا احلال. غضبت إىل جّد»ا و أمها وأkا و مجع الرجال يف العامل.

ثانوية وكانت أوىل فرقتها، ّمث مل تعرف ما حينما أsيت من دراستها ال  
وذكرت حينما تنظر إليه أّمها وأkا ستفعل. وذكرت أّن الطب شيئ رهيب جّدا، 

وأخها نظرة احرتاما وتقديس. تريد أن تكون طبيبة، إذا تقول إىل نفسها أsّا تريد أن 
عة تتعلم يف كلية الطب. ستجعل أّمها ترجتف من اخلوف وتتطلع إىل يف ضرا
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وخشوع، وستجعل أخها يتتفض أمامها من امللح، وستجعل أkا ينظر إىل يف 
 استجداء واسرتحام. 

ذهبت نوال السعداوي إىل قرية ، وبعد أن خترجت من كلية الطب  
صغرية، بعيدا عن املدينة وبعيدا عن أساتذة العلم ومعاملة، بعيدا عن أّمها وأهلها 

واء. ويف إحدى القرى النائية اهلادثة اختذت وبعيدا عن الرجال والنساء على الس
. ألّول مرّة جتلس وحيدة مع نفسها، وأحسست أsّا ختلع عن لنفسها مسكنا صغريا

نفسها، أمامها عارية، عارية متاما، وبدأت تتفقدها وحتسسها، وتكشف عليها  
 كشفا دقيقا. 

افئة ألّول مرّة يف حيا»ا حتسس دون أن تفكر، حتس بوقع الشمس الد  
على جسدها، حتس باحلضرة اآلمنة اجلميلة اليت تكسو األرض، حتس بالزرقة 

 العميقة الفاتنة إليها تغلف السماء.
تستطيع نوال السعداوي أن تبتسم، ّمث تضحك بصوت عال، كانت   

على شفّي وتوت دون أن تسمع هلا صوتا. لقد كانت أّمها تقول الضحكة تتقلص 
هلا إّن البنت جيب أال تضحك بصوت عال مسعه الناس. ولكّن اآلن فتحت فّمها 
عن آخره ورحت تضحق وتقتقه، وتدخل اهلواء إىل صدرها. هواء نقى نظيف ليس 

تمع. ّمث جاء فيه دخان وليس فيه كربون وليس فيه علوم الطّب وليس فيه آداب ا�
الرجل الريفي الطيب الساذج حيمل صينية األكل. فطري مشلتت وقشدة وزبدة 

وهي طفلة قبل أن تبلغ التاسعة من عمرها. نسيت وبيض، وأكلت بشهية شها»ا 
تعامل أّمها عن كيفية األكل البنت، ونسيت حتذيرات الطّب من القشدة والزبدة. 
ومألت فّمها بالطعام على آخره، شربت املاء البارد من الكوز الفخاري بصوت 

ديتها، عال، وسقط املاء من بني شفتيها وبلل مالبسها. وتركت اهلواء يرفع عنها أر 
فأحسست يف تلك اللحظة أsّا ولدت من جديد وولدت معها عاطفتها، ولدت 

 يريد أن يعيش ويطالب حمقه يف أن يعيش. جبارالتوها حّقا، ولكّنها ولدت عمالقا 



٣١ 
 

تسكن يف قرية، عادت نوال السعداوي إىل بيتها وأىل أهلها ّمث بعد أن   
أّمها، وألّول مرّة حتس أsّا أّمها،  وعملها وعياد»ا. فتحت ذراعها للحياة وعانقت

وعانقت أkا وفهمت معىن بنىتها، وعانقت أخها وعرفت شعور األخوة. وتلفت 
حوهلا وتبحث عن شيئ، شيئ الزال ينقصنها، عن أحد الزال غائبا عنها، ولكن ال 

 تعرف من هو؟
تزوجت مع الرجل يف مخس وعشرين سنوات، ولكّنها ال تشعر بسعيدة   

مر زوجها أن تغلق عيادته، أمرها لتسكن يف بيتهما فقط. كانت نوال ألّن أ
السعداوي شعرت بغريب عن أمر زوجها. ّمث يطّلقها زوجها. فاسيطاع نوال 

 السعداوي أن تعمل مرّة أخرى كطبيبة يف عياد»ا ويف املستشفى.
كانت نوال السعداوي مساعدة ملن حيتاج إليها، فتلقي الرجل اجلميل   

ب، هو صديقها أيضا يف املستشفى. ذات اليوم شاهدته نوال السعداوي والطي
عندما يفتش املرض. تشاهد عن كيفيته عند ميّرض املرض. فشعرت حبب مباشرا. 
 وبعد أن تتحدث عن أّي شيئ فيكون صديقا، ذات اليوم جاءت إليها طفلة صغرية

حزنا. السعداوي لتطلب مساعد»ا، شرحت الطفلة عن قّصة حيا»ا، فشعرت نوال 
 فتساعدها. فيساعد أيضا صديقها. 

مثّ تزوجت نوال السعداوي مع ذلك الرجل الطيب. وهو أحسن من زوج   
نوال السعداوي املاضي. يعطى عضده ماتعمل نوال دائما مثل يف عملها ويف  

  كتابتها.
 ترجمة نوال السعداويالمبحث الرابع: 

، وهو يف مصرى. ١٩٣٠يف سنة  ولدت نوال السعداوي يف كفر »لى
 ٦ عاشت أمها يف العسرة الغنية، كانت أمها صلدة، ختتنت نوال السعداوي يف سنة

من عمرها.  و أkا اموضف احلكمي يف وزير الرتبية. تعلمت نوال السعداوي يف 
 املدرسة، هي تلميذة جيدة و ماهرة و ذكية.
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بدأت نوال السعداوي لتتعلم يف كلية الطب باالقاهرة، نالت  ١٩٤٩يف سنة 
) يف Colombia، مث إستمرت تربيتها يف جامعة كولومبيا (١٩٥٥) يف سنة MDاللقبة (
، مث ١٩٦٦سنة  يف  Master   Public Healt)، ونالت اللقبة New Yorkنوروك (

يف آخر  تزوجت مع أمحد حلمى. هو طالب يف كلية الطب و جماهد احلرية
 االستعمارية.

مث زوجها الثاين، هو الصحايف التقليدي، الذي طلقها بعد أن كفيت يف  
كتابتها، وهو ال حيب بكتابة نوال السعداوي. بدأت نوال السعداوي لكتابة يف سنة   

 أي يف صغريها. ١٩٦٤
تزوجت مع شريف حيتاتا، هو الطبيب و الروائي، ترجم شريف بعض من  

نوال السعداوي  إىل لغة اإلجنليزي. كان أوالدمها كتابا إبتكاريا  كتب اليت كتبتها
أيضا. بعد أن خترجت نوال السعداوي من كليتها، عملت نوال السعداوي يف جامعة 

تقبض نوال السعداوي على مدير الرتبية  ١٩٧٨حىت سنة  ١٩٥٨الطب. ويف سنة 
ررة يف جملة الصيحية الصيحية يف مصرى. وبالرغم ذلك، كانت نوال السعداوي كاحمل

أّما تأليفها: املرءة عند نقطة الصفر  و املساعدة الكاتبة اجلنزال إحتاد الطباء املصرى.
موت رجل الوحيد على األرض املرأة والغربة واألغنية الدائرية وتعلمت احلّب و و 
 إمرأتان يف إمرءة وغري ذلك.مذكرات طبيبة و جنات و ابليس و و 

عملها يف مصلحة الشفاعية يف مصرى، ألّن تأليفها عة ضيا ١٩٧٢يف سنة 
"Woman and Sex" أدخلها رئيس اجلمهرية  ١٩٨١طبعه يف القاهرة. مث يف سنة

 Arab’sفل ليكأرسل رئيس اجلمهرية  ١٩٩١من يونيو  ١٥الشداد إىل السجن. ويف 

woman solidarity وتعطى عطيتها إىل .Woman in Islam  وستة شهور قبل ذلك ،
 ٢٠٠١له جملة "الزهور"، و حمّررها نوال السعداوي. عندما موسم الصيف يف سنة كف

 ،  Cairo International Book Fairمتسك به ثالثة كتبا يف



٣٣ 
 

تفّجر  ٢٠٠٩مايو  ٣االجازات لتأليف األدب، مث يف نالت نوال السعداوي 
             ،The Arthur Miller Lecture di Pen International Literary Festivalعن 

 .يف نيو روك
 
 

 الثالث فصللا
 منهجية البحث

تعرض الباحثة يف هذا البحث منهجية الدرسة املدنية: مدخل البحث ونوعه، 
 بيانات 

البحث ومصادرها، أدوات مجع البيانات، طريقة مجع البيانات، طريقة حتليل 
 البيانات، تصديق البيانات، خطوات البيانات.

 البحث ونوعهمدخل  .١
املدخل الذي تستعمل الباحثة يف هذا البحث هو مدخل كيفي. مدخل  
كيفي هو مدخل الذي حيصل  االكتشاف. و تلك الالكتشافات ال تستطيع أن 

 ٣٠يتحقق بإجراءات االحصاء أو بطريقة كمى.
حتليل كيفي يستطيع أن يدل حياة االجتماعية و التارخيية و السلوكية و 

ة و احلركة االجتماعية والعلقة القرابة. حتليل كيفي هو حتليل الذي الوظيفية املنظم
يشدد إىل اجلودة أو األشياء املهمة من البضائع و اخلدمة. وهناك معاين كثريا وهي   

شياء مهمة من البضائع و اخلدمة هي كمثل حوادث و ظاهرات و عرض 
ل كيفي يستطيع أيضا أن االجتماعية. وتستطيع الباحثة أن تأخذ منها املنافع. حتلي

يعطى اعانته أو مساعدته إىل نظرية و تتبيقية و حكمة و مشكالت االجتماعية و 
 اجراءات.

                                                             
٣٠ Djunaidi Ghony, Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz), ٢٠١٢.Hal. ٢٥. 


