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 الفصل األول

 مقدمة

 بحثخلفية ال : الفصل األّول

قادرة على إدراك عالية جدا و  ىحساس الروحإادلؤلف ىو اإلنسان الذي لديو 

العمل ىو شكل من  أماالذي ينشأ العمل.وىو رجل أو إمرأة . اعميق يف اإلنسان بواطن

العمل األديب يتكون من األشكال  مع ذلك،الذي يسكب باللغة. و  اجلمايلال أشك

 .عة، وىي: الشعر والنثر وادلسرحيةادلتنو 

تشكل الوحدة حىت ديكن أن تعترب جودة أو األعمال  ألدب العناصركان ل

األدبية. إحدى العناصر ادلقصودة ان األدب ىو تواصل. يعٍت، شكل التسجيالت أو 

بية ينبغي ذلا التواصل إىل اآلخرين، و ال يفهمها إال األدباء، لذا، ىذا األعمال األد

 (.5: 1991العمل الصعوب يذكر أعماال أدبية )سومارجو و سيٍت، 

األدب عمال شفويا أو كتابة اليت ذلا ادلزايا ادلتنوعة مثل األصالة، والفنية، 

ية ادلعروفة للجمهور ىو الرواية. واجلمالية يف احملتوى والتعبَت. إحدى أنواع األعمال األدب

الرواية ىي العمل اخليايل وىو أعمق يف الكشف عن اجلوانب اإلنسانية ويعرض دقيقا. 

(. يف ىناك شخصيات 9: 1995حيكي أحداثا، سواء حقيقة أو خيالية )نور جيانتورو، 
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اجلسمية، اليت تًتاكم فيها، وعادة، تظهر دتاما، مثل الذي يتعلق باحلاالت االجتماعية و 

والطبعية، والسلوك والعادات وغَتىا. تصوير ىذه الشخصية ادلرتبطة مع الشخصيات. 

 1988الشخصيات ىي كتابة صورة واضحة عن الشخص الذي يظهر يف قصة )جونز، 

 :33.) 

كان العمل األديب يف ىذه الرسالة نثرا من نوع الرواية. النثر لو عدة أنواع، منها: 

اجلديد. من النثر القدمي وىو الكشتبانات واحلكاية والتاريخ والقصة  النثر القدمي والنثر

 والرواية والقصة القصَتة والتاريخ واالنتقادات اخليالية. وأما من النثر اجلديد ىو الرومانية

 والتعليقات وادلقاالت.

( الرواية ىي عمل خيايل الذي ينشأه عناصر 0222:12جيانتورو )نور  وفقا ل

لعناصر الداخلية و العناصر اخلارجية. الرواية عادة تعرف بالتأليف نثرا الذي البناء، وىي ا

حيتوي على سلسلة قصة حياة الشخص مع اآلخرين حولو بإبراز الشخصية و الطبيعة. 

تكون الرواية أكثر وضوحا طريقة قصتها إذا كانت حياة اإلنسان تصور من الشخصية 

ة ىو الرواية مذاكرة يف سجن النساء لنوال ورافقها الروح. وإحدى الرواية ادلشهور 

عاما إحباطا واضطرابا  1982السعداوي. يف عهد أنور السادات يف مصر، كان عام 

مرتفعا. يف تلك السنة، استمرار التوتر بلغت ذروتو يف مصر. ويف الثالث من سبتمرب، 
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يدة جاء اعتقال كبَت. ىذه االعتقاالت تشمل ثالثة آالف شخصا وكان أمساء جد

تضاف إىل القائمة كل دقيقة. وبعض االعتقاالت تتكون من الطالب الشباب من 

أعضاء اجلماعة الدينية، وبعض السياسيُت وادلثقفُت وعدد من الشخصيات الدينية من 

 (.395-393و  365:  1988اإلسالم وادلسيحية )ىيكل، 

ة اجملتمع كان رلتمع مصر خائفُت من االعتقال. فهذا يؤدي إىل اضطراب نفسي

يف مصر، وخاصة أولئك الذين يف قيد االعتقال. تبُت ادلؤلفة ىذه احلالة النفسية يف 

أعماذلا، ومنها الرواية. وكان يف الرواية أحيانا يركز ادلؤلف على مشاعر الشخصيات و 

 حتليل ادلشاعر النفسية والعاطفية. 

عض أنوع ختتار الباحثة يف ىذه الدراسة إحدى الروايات اليت تظهر ب

الشخصيات وىي الرواية مذاكرة يف سجن نساء لنوال السعداوي. ىذه الرواية تتعلق 

بالنفس. حيث ان الشخصية يف ىذه الرواية تواجو على الصراع النفسي الذي تأثره 

طبيعة الشخصية الرئيسية. كنت طبيبة وناشطة النساء اليت تنتقد احلكومة ذلك الوقت، 

مكتوب يف القائمة السوداء )قائمة غضب احلاكم(. كنت ولكن انتقادي يسبب امسي 

وضعت يف السجن دون التحقيق حبيث أدت ىذه احلالة إىل األحداث اليت أشعرىا 

 حينما كنت يف السجن.
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ىذه الرسالة تبحث عن نوع طبيعة الشخصية الرئيسية و العوامل اليت تؤثر على 

نوع طبيعة الشخصية الرئيسية،  طبيعة الشخصية الرئيسية. وألن ىذا البحث يبحث عن

فهذه الدراسة تستخدم نظرية التحليل النفسي وىو إحدى مذاىب علم النفس الذي 

يبحث عن الطبيعة الواعية )الوعي( و الطبيعة غَت الواعية يف الشخص. التحليل النفسي 

 ىو نظرية من نظريات كارل غوستاف يونغ، ألنو وفقا للكاتبة، ىذه النظرية مناسبة يف

إجياد نوع طبيعة الشخصية الرئيسية وحتديد العوامل اليت تؤثر على طبيعة الشخصية 

الرئيسية، العامل غَت الوعي الشخصي والعوامل الوعي اجلماعي. الالواعي من الشخصية 

ىذا يشمل الالواعي يف اخلربات أو األحداث الشخصية يف تاريخ احلياة ادلذكورة. 

ان با هل وبالغيب والالواعي يف التفكَت الذي ىو يف مسار الالواعي اجلماعي يتضمن اإلدي

 حياة الشخص عامل مؤثر يف تكوين الشخصية. ىذا ديكن أن ينظر يف ادلثال التايل:

 الوعي -

"ال نعرف أي شيئ حىت كأننا ميتا، أو األفضل يقال: نساوي ميتا. إذا كنا نعرف ما 

 ادلوت". من افالناس خي كن أحد منن يميسمى بادلوت أو اخلوف ف
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"فقد معرفة أي شيء ىو شيئ سليف. الناس ال يشعرون باخلوف، إذا كانوا يعلمون. 

ىذه الرحلة ادلفاجأة، من باب منزيل إىل السجن، يقضي بضع ساعات، وكنت يشعر 

 (01-02. ص MFSNجبهل أكثر غريبا أثناء حيايت". )

أكدة من القرار بان كل ذلك االقتباس يظهر الشخصية الرئيسية "أنا" الذي ىي مت

ىذه األحداث غَت صحيحة، بل ىذا ىي خدعة و قمعة، ان الناس الذين ال يرتكبون 

اجلرائم ويف غياب الفحص جيب أن يسكن يف السجن. مثل األعمى الذي كنت أشعر  

كأهنم قد أغلقوا عيٍت مع ادلادة السودى السميكة ترسيخ الضوء وإشارة الطريق، لذلك، 

 ىل أين زتلواين.أنا ال أعرف إ

 الالواعي -

"وبكوين طالبة، عندما كانت زمالئي من النساء فخرن بالناعمة، وبأبدهنا الصغَتة، 

وعضلتهن الذىبية، فأما أنا أشعر بفاخر بشخصييت النحيلة وعضاليت القوية والفعالة.  

كيف ىذا حيدث؟ ال أعرف. أشعر بأن يف داخلي كان رفض وجود األفكار حول 

 (.MFSN ،pP. 77نسائية' أو بأن النسائية ىي ضعيفة" )الضعيفة '

ذلك االقتباس يوضح أن نوال الذين ديكن انتقاء واختيار ما ىو أفضل لنفسها،  

كانت نوال فاخرة مكانتها ألهنا شعرت قادرة على احلفظ على أنفسها والدفاع عن 
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زالت يف نفسها، على أنفسها عندما ىي حتتاجو يف الشارع أو يف احلافلة. وقالت اهنا ما 

 الرغم من زمالءىا من النساء فخرن بأيديهن الناعمة.

تلك األمثلة ادلذكورة توضح أن يف الرواية "مذاكرة يف سجن نساء"، كانت عدد 

الشخصيات اليت كانت وئامة مع آراء كارل غوستاف يونغ، وىي الوعي، والالواعي 

ة تعترب مهما ان تبحث عن ىذه الشخصي، و الالواعي اجلماعي. فلذلك، كانت البحث

 الرواية عميقا وتفصيال، وكان ىذا البحث حتت ادلوضوع:

"نوع شخصية 'أنا' في الرواية مذاكرة في سجن نساء لنوال السعداوي باستخدام 

 دراسة علم النفس األدبي لكارل غوستاف يونغ"

 تحديد وصياغة المشكلة :الفصل الثاني

فإن الباحثة سوف تبحث عن ادلشاكل الواردة يف بناء على ما اخللفية السابقة، 

 الرواية مذاكرة يف سجن نساء لنوال السعداوي، وىذه ادلشاكل ىي على النحو التايل:

. كيف أنواع طبيعة الشخصية الرئيسية يف الرواية مذاكرة يف سجن نساء لنوال ١

 السعداوي استنادا إىل نظرية التحليل النفسي لكارل غوستاف يونغ؟
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ما العوامل اليت تؤثر على طبيعة الشخصية الرئيسية يف الرواية مذاكرة يف سجن نساء . ٢

 لنوال السعداوي؟

  الفصل الثالث   : أغراض البحث وفوائده

 استنادا إىل صياغة ادلشكلة، يهدف ىذا البحث:

. وصف أنواع طبيعة الشخصية الرئيسية يف الرواية مذاكرة يف سجن نساء لنوال ١

 استنادا إىل نظرية التحليل النفسي لكارل غوستاف يونغ.السعداوي 

. وصف العوامل اليت تؤثر على طبيعة الشخصية الرئيسية يف الرواية مذاكرة يف سجن ٢

 نساء لنوال السعداوي.

 فوائد البحث 

كانت الباحثة تستفيد النتائج من ىذه الدراسة، نظرية وعملية. وتشمل ىذه 

 الفوائد التالية:

 ا. نظرية
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إضافة إىل فهم األعمال األدبية، وخاصة يف الرواية، وأن تساعد على إجراء 

البحث القادم ادلتعلق بدراسة التحليل النفسي، فنتائج ىذه الدراسة ديكن أن تستخدم 

 أيضا دليال أو مقارنة للبحث الالحق.

 ب. عملية

لرؤية الشخصية، فليس من اجلانب الظاىر فقط، بل أيضا من طبيعة خفية 

عميقة داخل الشخصية. حىت منلك الرؤية اخلاصة دلعاجلة طبيعة الشخصية الرئيسية يف 

 ىذه الرواية.

 الفصل الرابع    : الدراسة السابقة

١.Santika Dewi Nurkholis طالبة قسم اللغة العربية وآداهبا كلية اآلداب والعلوم ،

، حتت 0216اندونغ، اإلنسانية اجلامعة اإلسالمية احلكومية سنن غونونغ جايت ب

ادلوضوع "نفسية الشخصية الرئيسية يف الرواية يف سبيل التاج دلصطفى لطفي ادلنفلوطفي. 

النظرية ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي نظرية علم النفس األديب )كارل غوستاف يونغ(. 

هتدف ىذه الدراسة إىل الكشف عن النفسية يف الشخصية الرئيسية دلعرفة طبيعة 

 فقا لنظرية كارل غوستاف يونغ.الشخصية و 
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(، حتت ادلوضوع "نضال احلياة aNNNU ،0210سانتورا ) asiUavlU. رسالة ٢

واستقالل الشخصية الرئيسية يف الرواية بادانج بوالن ألندريا ىَتاتا: مراجعة علم النفس 

 األديب. ونتائج حبثو ىي طبيعة الشخصية الرئيسية يف سيطرة على األخالق، استنادا إىل

 فئة كارل غوستاف يونغ وتقسم إىل أربعة، وىي: السحر، وانيما والعداء، والظل والذايت.

٣ .Ratih Dwi Andani (0212 طالبة جامعة ديبونيجورو سيمارانج، يف حبثها حتت )

" يف الرواية أرتل الرجال" tUslaV" و "yUfaRادلوضوع "اجلنس ادلثلي من الشخصية "

لم النفس األديب )كارل غوستاف يونغ(". يكشف عن طبيعة ألندريا أكسانا: مراجعة ع

انفتاحة على اخلارج )مفتوحة(،  yUfaRالشخصية الرئيسية يف تلك الرواية، وكانت طبيعة 

لديها  tUslatىي عقلو. وأما  yUfaRفوظيفة الروح اليت كانت أكثر تطورا يف نفس 

 منة( يف نفسها ىي الشعور.شخصية مغلقة، فوظيفة الروح اليت ىي وظيفة متفوقة )مهي

( يف حبثو حتت العنوان "طبيعة وأخالق الشخصية 0229) alabiWvuUeU. زلمد ٤

UUaii'الرئيسية يف الرواية  plnvnPv'  ألندريا ىَتاتا، دراسة علم النفس األديب". بتطبيق

نظرية الشخصية التحليلية النفسية لكارل غوستاف يونغ. وكان يبحث عن الطبيعة و 

gabsi"ق، وكذلك العوامل اليت تؤثر عليهما يف الشخصية األخال aRUaii الذي ىو "

شخصية رئيسية يف ىذه الرواية، فحصلت االستنتاج، استنادا إىل وظيفة الروح، ان 
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"aRUaii لو طبيعة و شخصية من نوع الشعرية وىي ثقتو يف اختاذ القرارات، ورعاية "

 ذكية.اآلخرين، و لديو أيضا العزدية القوية و ال

٥.igaUigaaUaeUVvi (0227 الرسالة حط ادلوضوع "جوانب طبيعة الشخصية الرئيسية .)

" لعبيدة اخليقي: مراجعة علم النفس األديب". ونتائج حبثها، كانت inaUialavيف الرواية "

" ذلا الطبيعة و األخالق: )أ( ادلرأة ادلسيطرة على العواطف )ب( ادلرأة alonaUالشخصية "

ستقلة )ج( ادلرأة حتب قراءة الكتب )د( ادلرأة ادلتفائلة يف مواجهة ادلشاكل )ى(( الذكية ادل

 ادلرأة األنانية.

( يف البحث حتت ادلوضوع "ىستَتيا من الشخصية الرئيسية 'أنا' يف 0213. سلوى )٦

الرواية ادلالحظات من سجن النساء لنوال السعداوي". واستنتاجو: وجود اضطرابات 

خصية اليت وقعت عندما كانت يف السجن و ىذه احلالة النفسية من نفسية على الش

الشخصية 'أنا' فحصت أمراضا نفسية اليت تسمى هبستَتيا بعرض القلق، واخلوف، 

واألمل، والضعف اليت تؤدي إىل ظهور بعض األعراض سواء جسدية أو نفسية يف عامل 

يف الصوت(، والصداع ىستَتيا ومنها ضيق التنفس، وفقد وظيفة احلنجرة )البحة 

 النصفي، واالكتئاب.
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وىكذا، فإن البحوث القائمة على هنج علم النفس األديب بدراسة التحليل 

الدراسة ادلتنوعة. ولذلك، فمن الفرصة الواسعة إجراء  اتعو ضمبو النفسي أكثر دراستها، 

 البحث باستخدام النهج ادلساواة مع موضوع الدراسة ادلختلف، وىو: نوع الشخصية

'أنا' يف الرواية مذاكرة يف سجن نساء لنوال السعداوي باستخدام دراسة علم النفس 

 األديب لكارل غوستاف يونغ.

 الفصل الخامس : أساس التفكير 

النص األديب ىو النتيجة األدبية سواء يف الشعر أو النثر. يتكون النثر من عدة 

ألن الرواية حيتوي من  أنواع، أحدىا قصة أو رواية. الرواية ىي النص األديب،

الشخصيات ادلتنوعة، وعالقتها مع األدب، فإن ىذه الدراسة تعترب أحق ألن جتعل 

منهجا. النهج ادلستخدم لدراسة ىذه الرواية ىو منهج علم النفس األديب )سيمي، 

(. هنج علم النفس ىو النهج الذي ينطلق من االفًتاض أن األعمال 96-97: 0210

ما عن أحداث حياة اإلنسان. وكان اإلنسان ينظر األخالق ادلتنوعة، األدبية حتدثت دائ

و إذا نريد ان نرى ونعرف على اإلنسان أعمق وأبعد فنحتاج إىل علم النفس. كثَت من 

ادلؤلفُت حياولون استكشاف عن ادلشاكل النفسية جنبا إىل جنب مع كثَت ادلراجعُت أو 

مال األدبية مبساعدة علم النفس. يف الواقع، الباحثُت األدباء حياولون ان يفهموا األع
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أشياء كثَتة يف احلياة البشرية ديكن تصريفها إىل النظرية النفسية. ألهنا تقودىا طريقة 

 تفكَت مثل ذلك، فظهرت النهج النفسي يف الدراسة أو البحث عن األدب.

( إن علم النفس األديب ىو النهج الذي يرى 93: 1992وفقا ألمُت الدين )

جلوانب النفسية اليت هتم باطنية االنسان. واألعمال األدبية ديكن تناوذلا باستخدام النهج ا

النفسي ألن بُت األدب وعلم النفس كانت العالقة بينهما بدون ادلباشرة والظيفية. غَت 

مباشرة، وىذا يعٍت أن العالقة موجودة ألن كل األدب و علم النفس ذلما مذىب 

سان يقدر على التقاط حالة نفسية اإلنسان عميقا. كان لعلم مساواة، وىو روح اإلن

النفس األديب عالقة وظيفية مفيدة، يعٍت لدراسة حالة نفسية اآلخرين. والفرق بينهما ىو 

أن األعراض النفسية اليت وجدت يف األدب ىي أعراض نفسية الناس ومهية، وأما علم 

بعضهما البعض للحصول على النفس يكون يف الناس حقيقة، ولكن كالمها يكمل 

أعمق فهما يف النفس البشرية، ألن ىناك االحتمال أن ما كشفو ادلؤلف ال يقدر على 

أن ينظر فيو بسيكولوجي والعكس. ونقطة التقاءمها ديكن رتعو يف علم النفس األديب 

(NaaUleUaUiUbeUaav ،0228:88.)  

ة ودور علم النفس، يعٍت وإن علم النفس األديب ىو حتليل النص بالنظر يف أمهي

أن علم النفس يلعب دورا ىاما يف حتليل األعمال األدبية بأن يعمل يف جانب النفس 
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من ذلك العمل األديب سواء من عنصر ادلؤلف أو الشخصيات أو القراء. وبركز االىتمام 

بالشخصيات، فتحلل الشخصية الذي كان أحيانا يف األعمال األدبية. لذلك، فيمكن 

تاج أن العالقة بُت األدب وعلم النفس وثيقة جدا حيث أن جتمع وتولد العلم االستن

 (.352: 0223اجلديد الذي يسمى بعلم النفس األديب )راتنا ، 

( كان علم النفس، ضيقا، ديكن يعرف بعلم 1989وفقا لويليك و أوسنت )

إذا كان يفسر النفس. يف حُت أن األدب ىو علم دلعرفة حول األعمال الفنية والكتابة. ف

 رلمال، فإن علم النفس األديب ىو العلم الذي حيلل األعمال األدبية من زاوية النفس.

علم النفس األديب ىو متعدد التخصصات بُت علم النفس واألدب 

(NaaUleUaUiUbeUaav  ،0228 :16 دراسة علم النفس األديب ىو يف الواقع كدراسة .)

نفس األديب يف مشاكل اإلنسان اليت ترسم اإلنسان من الداخل. كان جذب علم ال

صورة الروح. وليس فقط الروح اليت تظهر يف األدب، ولكن ديكن أيضا أن دتثل روح 

شخص آخر. ألن كل ادلؤلفُت أحيانا يضيفون جتربتهم اخلاصة يف العمل يشعر هبا 

 األشخاص اآلخرين أحيانا. وباإلضافة إىل ذلك، فهم نظرية علم النفس األديب من

ثالث طرق: أوال، من خالل فهم نظرية علم النفس مث حتليل العمل األديب. ثانيا، من 

بتحديد موضوع العمل األديب أوال، مث يليو حتليل نظريات علم النفس اليت تعترب ذات 
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صلة الستخدامها. وثالثا، يف نفس الوقت توجد نظرية وموضوع البحث. وبالتايل، تبيينا 

طريقة نظرية األدب قادرة على انعكاس مفهوم علم النفس  بأن النص ادلعروض خالل

 (.pvaalanP ،0212  :59اليت تنشأىا الشخصيات اخليالية ) 

"، ألن الضغط على ىذه عمليات PlvanUsvVvaعلم نفس الشخصية يعترب نظرية "

 الالواعي، ولكنها ختتلف يف عدد األمور اذلامة مع نظرية الشخصية لفرويد.

خالق البشرية ىي ال تتحدد فقط من خالل تاريخ الفرد و وفقا جونغ، األ

(. سواء يف ادلاضي Vlslnsniالسببية )الكوكبة( ولكن أيضا من األىداف والتطلعات )

 واقعيا أو ادلستقبل احتماليا يساوي كالمها يف دليل األخالق البشرية.

يتفاعل رأى جونغ ان طبيعة اإلنسان تتكون من عدد األنظمة ادلختلفة. ولكن 

بعضها البعض. الشخصية ىي أمر معقد جدا، لذا فإهنا ليست من السهل حتديدىا. يف 

ىذا النهج، أوضح كارل غوستاف يونغ طبيعة أي شخصية اإلنسان على أساس ىدفها 

يف احلياة اليت يتأثرىا ادلاضي وادلستقبل. جونغ يصف أنواع ىياكل النفس ادلختلفة، 

ساس ادلوقف والوظيفة ادلهيمنة اليت ديلكها الناس، وآلية وتصنيف شخصية اإلنسان على أ

 (.UbaRUuaUVU ،0220 :156-157حركة الطاقة النفسية و مرحلة تطور شخصيتها )



 

15 
 

وفقا ليونغ، إن النفس ىو الوحدة اليت توجد فيها كل األفكار وادلشاعر والسلوك 

إن النفس البشرية سواء عن الوعي أو قفد الوعي، تتفاعل مع بعضهما البعض. إذن، ف

 تتكون من اثنُت العادلُت ومها:

 ( الوعي )عالم الوعي( ١

مركز الوعي ىو األنانية اليت تتكون من الذكريات واألفكار وادلشاعر. وىي تقدم 

ألن تسمح لشخص تكيفا مع بيئتو، وبعبارة أخرى، تكيفا مع العامل اخلارجي. كان 

ظيفة الروح وموقف الروح، ولكل منهما دور للوعي اثنُت من ادلكونات الرئيسية، وىي و 

 مهم يف توجو اإلنسان إىل العامل.

 ا( وظيفة الروح

دييز جونغ أربعة وظائف رئيسية من الروح، وىي اإلثنان عقالنية اليت تتكون من 

 األفكار وادلشاعر، وأما غَت عقالنية تتكون من االستشعار واحلدس.

 ب( موقف الروح 
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الطاقة النفسية الشائعة أو الرغبة اجلنسية ادلتجسد يف توجو موقف الروح ىو اجتاه 

اإلنسان إىل العامل. وعلى أساس موقف النفس البشرية ديكن تصنيفو إىل نوعي 

 الشخصية، وىي منبسط و انطوائي.

اإلنسان ادلنفتح أساسا يتأثره العامل ادلوضوعي. وىو العامل خارج نفسو. وتوجو 

عالو وخاصة تتأثرىا البيئة. سواء يف البيئة االجتماعية أوالبيئة رمسو إىل أفكار ومشاعر وأف

غَت االجتماعية، فهو يعمل صاحلا إىل اجملتمع، وقلبو مفتوح، ويتفاعل بسهول، وعالقتو 

مع اآلخرين سالسة. ولكن اخلطر لو ىو إذا كان يرتبط مع العامل ادلوضوعي، خسر 

 نفسو أو يكون غريبا يف عامل نفسها الذايت.

وأما اإلنسان ادلغلق يتأثره العامل. وموضوعيتو ىي العامل داخل نفسو. وتوجهو 

يركز أساسا يف: األفكار وادلشاعر واألفعال ادلعينة من قبل العوامل الذاتية. وتكيفو مع 

العامل اخلارجي ليس جيدا، روحو مغلقة، عالقتو صعبة، إتصالو مع اآلخرين صعبة، أقل 

رين. وتكيفو مع العامل داخلي جيدا. وأما خطره ىو ادلسافة قدرة على جذب قلوب اآلخ

 إىل اذلدف العادلي أكثر بعيدا، حىت خيرج الناس من عادلو ادلوضعي.

وكان جونغ يقسم أنواع الشخصيات إىل ذتانية أنواع، وىي أربعة من اإلنسان 

رء (. وادل163إىل  atyrSayStS ،0220 :161ادلنفتح وأربعة من اإلنسان ادلغلق )
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الذي كان وعيو مفكرا فقدان وعيو مشاعر. والذي كان وعيو خارجيا ففقدان وعيو 

 داخليا، والعكس بالعكس. 

 ( الالواعي )العالم الالواعي(٢

( الالواعي 0( الشخصية الالواعي )1الالواعي لديو اثٍت عناصر، وىي: )

 اجلماعي.

الالواعي )العقل " و والعقل PaUlUaUaكان الالواعي الشخصي يشمل العامل "

" ىو احلدود بُت الالواعي الشخصي والوعي، حيتوي على األشياء PaUlUaUaالباطن(، "

اليت ىي تستعد للدخول يف الوعي. وأما العقل الالواعي حيتوي على األحداث النفسية 

اليت تقع على ادلنطقة احلدودية بُت الالواعي الشخصي و الالواعي اجلماعي 

(UbaRUuaUVU، 2002: 611.) 

والالواعي اجلماعي ىي ورثة النفسية البشرية العظيمة تولد جديدا يف بنية كل 

الشخصيات، ومقارنتها مع ما يسمى ليفي بروىل بالرد على الصوفية اجلماعية )النيابة 

 (.UbaRUuaUVU ،0220 :617التعاونية( من الناس البدائية )

. والوظيفة من الوعي ىي وكان كالمها يكمل بعضهما البعض، وتتصالن تعويضا

التكيف مع العامل اخلارجي. بينما الالواعي، وىي التكيف مع العامل الداخلي. وكانت 
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احلدود بُت ىذه العامل ليست ثابتة، ول تتغَت. ىذا يعٍت ان رلال الوعي أو الالواعي يزيد 

 (. UbaRUuaUVU ،0002 :657وينقص )

 ( العوامل التي تؤثر على الشخصية٣

ا إىل نظرية يونغ، فإن العوامل اليت تؤثر يف تكوين الشخصية ىي عوامل استناد

 الشخصية الالواعي و الالواعي اجلماعي.

 ا. الالواعي الشخصي

الالواعي الشخصي يشمل األشياء اليت حيصل عليها الشخص خالل حياتو 

 وكانت مؤثرة يف أخالقو. منها:

 عامل النضج -

 دافع احلب -

 عامل احملبطة -

 امل الصراعع -

 عامل التهديد -
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 ب. الالواعي اجلماعي

الالواعي اجلماعي ىو النظام أكثر تأثَتا على الشخصية ويعمل دتاما خارج وعي 

 ( ، منها:arsanvaiUiba  ،1978 :70الشخص و ورثة التزامات البشرية العظيمة )

 عامل البيولوجي -

 عامل الفلسفة -

 عامل الديٍت -
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 ن نوع الشخصية يف الرواية مذاكرة يف سجن نساءصورة.ذىنية البحث ع

 

 

 

 

 الرواية

 النصوص

األدبي اإلجتماع علم  

يونج جوستاف كارل الشخصية  

يونج التحليلي اإلجتماع علم  

 وظيفة

 الروح

 موقف

 الروح

 الشخصي الجماعي

 الوعي الالواعي
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 الفصل السادس : منهج البحث وخطواتو

الطريقة ادلستخدمة يف ىذا البحث عن الرواية مذاكرة يف سجن نساء لنوال 

السعداوي ىي طريقة التحليل الوصفي، وىي لوصف أنواع طبيعة الشخصية الرئيسية 

 سية.'أنا' والعوامل اليت تسبب نوع طبيعة الشخصية الرئي

 ا. حتديد مصدر بيانات البحث

مصدر البيانات األساسية من ىذا البحث ىو الرواية "مذاكرة يف سجن نساء" 

. وىذه الرواية تررتت إىل اللغة 1980لنوال السعداوي اليت نشرت يف لبنان عام 

 .1997" إندونيسيا يف جاكرتا عام rabyاإلندونيسية و نشرىا الناشر ادلعهد "

 بيانات البحث ب. حتديد نوع

نوع البيانات يف ىذا البحث ىو النص الذي يظهر طبيعة الشخصية. حيث ىذا 

نوع البيانات واردة يف الرواية "مذاكرة يف سجن نساء" لنوال السعداوي، اليت تتكون من 

 Catatan dalamصفحة ومًترتة إىل اللغة اإلندونيسية حتت العنوان " 323أجزاء و  6

Penjara Perempuan"  صفحة. 376أجزاء و  6تتكون من و 

 ج. التقنية يف رتع بيانات البحث
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التقنية رتع بيانات البحث فهي باستخدام دراسة األدب والتوثيق. وتقنيتو كما 

 يايل:

. قراءة النص يف الرواية "مذاكرة يف سجن نساء" لنوال السعداوي عموما وتكررىا حىت ١

 تفهم زلتوى و معٌت الرواية.

ض الكلمات واجلمل ادلرتبطة مع طبيعة الشخصية يف الرواية "مذاكرة يف . مارك بع٢

 سجن نساء" لنوال السعداوي.

. مالحظة اجلمل ادلرتبطة مع العوامل اليت تؤثر على طبيعة الشخصية يف الرواية ٣

 "مذاكرة يف سجن نساء" لنوال السعداوي.

شخصية و العوامل اليت تؤثر . توضيح وجتميع النصوص أو اجلملة ادلرتبطة مع طبيعة ال٤

 عليها يف الرواية "مذاكرة يف سجن نساء" لنوال السعداوي.

 د. حتليل البيانات

وبعد رتع البيانات، مث حتلل البيانات بابا بابا باستخدام منهج علم النفس األديب 

 دلعرفة طبيعة الشخصيات يف الرواية "مذاكرة يف سجن نساء" لنوال السعداوي.
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 ابع  : صياغة االستنتاجاتالفصل الس

وبعد القيام بالبحث باستخدام طريقة الوصفي التحليلي وعلم النفس األديب، 

فصيغت االستنتاج نتيجة من أنشطة البحث و إجابة من ادلشاكل الواردة يف صياغة 

ادلشكلة. و ىذه ىي النتيجة النهائية من البحث عن الرواية "مذاكرة يف سجن نساء" 

 ي.لنوال السعداو 

 الفصل الثامن   : تنظيم الكتابة

 ويف حتصيل النتائج ادلتوقعة وفكانت حتليل البحث ينقسم إىل أربعة فصول وىي:

الفصل األول، وىو ادلقدمة اليت تتضمن خلفية ادلشكلة، وحتديد وصياغة ادلشكلة، 

وأىداف وفوائد البحث، ومراجعة األدبيات، واإلطار، وطريقة و خطوات البحث، 

 االستنتاج ، والنظاميات من الكتابة أو التحليل. وصياغة

الفصل الثاين، وىو األساس النظري الذي يشمل علم النفس األديب، ونظرية النفسي 

 التحليلي، و نوع الشخصية.
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الفصل الثالث، وىو التحليل والبحث، حيتوي على السَتة الذاتية من نوال السعداوي، 

" لنوال السعداوي، وحتليل نوع طبيعة الشخصية وملخص الرواية "مذاكرة يف سجن نساء

 الرئيسية والعوامل اليت تؤثر عليها يف الرواية "مذاكرة يف سجن نساء" لنوال السعداوي.

الستنتاجات واالقًتاحات.ويتضمن االفصل الرابع، وىو اختتام البحث 
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