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 مستخلص البحث
حتليل دوافع اإلستعالء شخصية الرئيسية يف رواية "مذكرات الطبيبة" لنوال (، 2019)ي فوزية فطر 

البحث اجلامعي، قسم اللغة . السعداوى بنظر ألفريد أدلر )دراسة السيكولوجية األدبية(
ة العربية وأدهبا. كلية العلوم اإلنسانية. جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومي

 ، املاجستري.فردوسي. املشرفة: حممد انوار ماالنج
 الشخصية، الدافع، اإلستعال، شعور النقصالكلمات الرئيسية: 

املوضوع املادي يف هذ البحث هو رواية "مذكرات الطبيبة" لنوال السعداوي. مت  
اختيار هذه الرواية ألن الشخصية الرئيسية يف رواية اليت لديها شعور ابلنقص بسبب 

مقيدة حبقوقها من خالل الثقافة األبوية الىت قد  نتها كالنساء الذيين  ومكاوضع البد
تعيش  وراثتًا يف األسرة وبيئتها يف ذلك الوقت. ولكن، بفضل جهودها وتصميمها، 

اهلدف  عي وحصلت على درجة الطبيب جناحاً.جنحت يف مواصلة تعليمها إىل اجلام
شخصية "أان" يف الرواية وكيف يؤثر دافع من هذا البحث هو ملعرفة دافع اإلستعالء ل

اإلستعالء على شخصية "أان".دافع اإلستعالء هو السبب ابلرغية يف شخص أن 
 .تكون مستعلئاً 

سيكولوجية الفردية أللفريد أدلر يف هذ البحث. تعترب نظرية استخدمت الباحثة نظرية  
ء شخصية الرائسية. هذا الفردية أللفريد أدلر قادرة على االغتاب عن دوافع اإلستعال

طريقة مجع البياانت اليت استخدمتها الباحثة  البحث هو  البحث الكيفي الوصفي.
حل لت الباحثة البياانت اجملموعة بحث هي طريقة القراءة والتسجيل. يف هذا ال

ابستخدام طرز التحليل الوصفي عند ميلز وهوبرمان، هي تقليل البياانت، وعرض 
 ج اإلجناز أو التحقق.البياانت، واستنتا 

افع اإلستعالء شخصية الرئيسية هو يف شكل و نتيجة البحث تدل على أن الدو  
التعويض عن الشعور النقص واالهتمام االجتماعية اليت لديها. تعوض شخصية 
الرئيسية عن الشعور النقص يف شكل ضعف اجلسدي وقيود على حقوق اللنساء من 

ألكادميي حىت تصبح طبيبة أخريًا. يعطى دافع خالل تطوير قدراهتا يف اجملال ا
اإلستعالء التأثري لشخصية الرئيسية اليت تتكون على النهائي اخليايل طورهتا ومنط احلياة 

   .والذات اإلبداعية اليت جتعلها قادًرا على حتقيق إرادهتا
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ABSTRACT 

 

Fauziah, Fitri (2019) Motive of the Superiority of the Main Character in the Novel 

Memoar of a Woman Doctor by Nawal al-Sa’dawy perspective Alfred Adler 

(Literary Psychology Study). Undergraduate Thesis. Department of Arabic 

Language and Literature, Faculty of Humanities, State Islamic University 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Muhammad Anwar Firdausy, M.Ag. 
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 The material object in this study is the Memoar of a Woman Doctor novel by 

Nawal El-Sa’dawy. This novel was chosen because the main character had a 

sense of inferiority to the physical and her status as a woman who at that 

time was restricted by her rights by a patriarchal culture that had been passed 

down for generations in her family and environment. However, with her 

efforts and determination, she succeeded in continuing her education to 

college and successfully won the doctor's degree. The purpose of this 

research is to find out what the superior motive of the "I" character in the 

novel and how the superior motive affects the "I" character. The motive of 

superiority is the reason for encouraging oneself to be superior. 

 In this study, the researcher used Alfred Adler's individual psychological 

theory. Alfred Adler's individual theory was deemed capable of revealing the 

superiority motives of the main character. This research is a qualitative 

descriptive study. The data collection technique used is a note-taking 

technique. The collected data was analyzed using descriptive analysis with 

data analysis models according to Miles and Huberman, namely reduction, 

presentation and verification of the data. 

 The results of this study indicate that the motive for the superiority of the 

main character is in the form of compensation for the sense of inferiority and 

social interest she has. The main character compensates for the sense of 

inferiority in the form of physical weakness and limitations on women's 

rights by developing her abilities in the academic field until she is finally 

able to become a doctor. The superiority motive gives influence to the main 

character which includes pseudo finalism developed by the main character, 

lifestyle and creative self that makes her able to realize her desires. 
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ABSTRAK 

 

Fauziah, Fitri (2019) Analisis Motif Superioritas Tokoh Utama dalam Novel  مذكرات
 .karya Nawal al-Sa’dawy perspektif Alfred Adler (Kajian Psikologi Sastra) الطبيبة

Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Muhammad Anwar 

Firdausy, M.Ag 

 

Kata kunci: Kepribadian, Motif, Superioritas, Inferioritas 

 

 

 Objek material dalam penelitian ini adalah novel مذكرات الطبيبة karya Nawal 

El-Saadawy. Novel ini dipilih karena tokoh utama dari novel yang memiliki 

rasa inferioritas karena fisik dan statusnya sebagai perempuan yang pada 

saat itu dibatasi haknya oleh budaya patriarki  yang telah turun-temurun 

hidup dalam keluarga dan lingkungannya. Akan tetapi, dengan usaha dan 

tekadnya ia berhasil melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi dan 

sukses meraih gelar dokter. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apa motif superior tokoh “aku” dalam novel tersebut dan 

bagaimana motif superior tersebut mempengaruhi tokoh “aku”. Motif 

superioritas merupakan alasan berupa dorongan pada diri seseorang untuk 

menjadi superior. 

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori psikologi individual Alfred 

Adler. teori individu Alfred adler dirasa mampu mengungkap motif 

superioritas dari tokoh utama. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik baca-

catat. Data-data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif 

dengan model analisis data menurut miles dan huberman yaitu reduksi data, 

penyajian dan verifikasi. 

 Adapun hasil dari penelitian ini amenunjukkan  bahwa motif superioritas 

tokoh utama adalah berupa kompensasi atas rasa inferioritas dan minat sosial 

yang ia miliki.  tokoh utama mengkompensasi rasa inferioritas berupa 

kelemahan fisik dan batasan pada hak-hak perempuan dengan 

mengembangkan kemampuannya pada bidang akademik hingga akhirnya ia 

mampu menjadi seorang dokter. Motif superioritas  tersebut memberikan 

pengaruh pada tokoh utama yang mencangkup finalisme semu yang 

dikembangkan oleh tokoh utama, aerta gaya hidup dan diri kreatif yang 

membuatnya mampu mewujudkan keinginannya. 
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 لو  الباب األ
مةاملقد    

  خلفية البحث -أ
، خاصًة فيما يتعلق نسانض النفسية يف اإلدراسة األعراعلم  علم النفس هو 

 نفس هو علم نفس الشخصية.من أشكال دراسات علم ال ىحد. إابلشخصية
الشخصية بصورة عامة  ابلنصيبة لفرويد وتالمذته هي مكان نفسي داخلي يتكون 

ائف ألساسية ابلنسبة إليه )أميين، ديناميا حبسب اتريخ الفرد، مبمارسة بعض الوظ
ل نظرية علم نفس الشخصية عن سبب استجابة جمموعة تسائ (.93 ، ص.2004

، نبطريقة خمتلفة. هناك أشخاص خجولو  ممن األفراد لنفس الشيء الذي يواجهوهن
. كثري من (4 ، ص.Menderop ،2010) ونبعض اآلخر هادئ، و بعضهم واثقون

يت ه. السمات اليز ين كل فرد لديه خصائص شخصية أو مسات متيعتقد أب نساناإل
ض الطريقة رت والشعور والسلوك هي خصائص الشخص الذي يع تتضمن يف التفكري

 والتنازل يف احلياة.أتقلم 
 مها وظيفة الروحو  ،يف مسة اإلنسان رغبةإرادة أو لكون فراد أن ميكل األ  على جيب 
قوة من الداخل وتظهر من اخلارج كبادرة  هي . الرغبةحتقيق شيء قادرة علىل
الذى  صورة هلدف زائفالتعطي  الرغبة أو اإلرادة (.84 ، ص.2012 سوجانتو،)

قوة من  ، وهوأيًضاالتشجيع من الرغبة أو اإلرادة دافع أو سبب. تتشكل  يستند اىل
، الصلأنواع من التشجيع االتشجيع ينبع يف ثالثة معني. كل  هلا هدفالداخل 

 يف تنمية النوع والتشجيع ، والدافع للحفاظ علىسيف الدفاع عن نف وهي التشجيع 
 أنفسهم.

يح لتطوير وتصبجاهدة  متصلكائنات   هو أن اإلنسانالتشجيع  هبذيثبت  
 هناك وستكون (inferior)، يولد البشر كأرواح ضعيفة ألفريد أدلر. عند مستعلئ
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 ،Naisibanيف تنمية الشخصية ) ساسىى السلطة كعامل أجهود تقليدية للحصول عل
 (.5 ، ص.2004

يدفع   ( السلوك االنسان1ز علم النفس ابألسس الفلسفية اعىن :)قال أدلر ان متيي 
لديهم  ( االنسان2، )اًسا كائنات اجتماعيةأس ، ألن االنسانيةاالجتماع للتسجيل

فع والسمات من الدوا عن تكوين فريد ( كل انسان3، )الذات االبداعية
 (.6ص.  ،Naisiban ،2004( الوعي كمركز للشخصية )4)واالهتمامات والقيم و

، أال وهي الشعور ، أكد أدلر على األشياء أيًضايف نظرية علم نفس الشخصية 
وسيستمرون يف السعي  ضعيفايف األساس  نسان. عند أدلر أن اإلواالستالء لنقصاب

أن . ةاجلسدية والنفسي ، مها النقصبنوعني ر النقصليكون مستعلئاً. يقسم أدل
النفسية  النقصوأما . متخلف جسداي شعور غري كامل بسبب ة هياجلسدي النقص

كل جمال من صة يف  هي مشاعر الدونية اليت تنبع من مشاعر غري كاملة أو انق
 (.7ص.  ،Naisiban ،2004جماالت احلياة )

سيقوم بتحسني قدرته يف اجملاالت األخرى  ، فابلنقص يف أحد احلقوليشعر شخص  
كتعويض عن شعوره ابلنقص. سيبحث األطفال الذين يعانون من الضعف البدين 
عن أشياء أخرى ال تعتمد على اللياقة البدنية للمتابعة. سيتمكن األطفال الذين 
لديهم موهبة يف اجملاالت العلمية أو الفنية أو التنظيمية من حتسني شعورهم بعدم 

حرتام الذات ألهنم سيختربون أن القيم اإلنسانية ال تعتمد على قوة اجلسم وحدها ا
(Brower  64-63وأخرون ، ص.) 
  ستخدم علم النفسيأما ، فقطالواقعية  نسانيةإلال يقتصر على خصائص الروح ا 

خل علم ااألدبية اخليالية. إن تد لنصصشرط لتحليل خصائص الشخصيات يف امك
األعمال األدبية قد ولد علًما جديًدا متعدد التخصصات يسمى  النفس يف حتليل

 علم النفس األديب.
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من أشكال األدب هي كون واقع احلياة الذي حتدث فيه  إن الرواية إحدى 
 حقائق احلياة هي حدى. إاالنسان قام هبايصيب و  األحداث والسلوكيات اليت

الظواهر النفسية اليت  بعضالواقع النفسي. كمثال على واقع علم النفس هو وجود 
، Menderopشخصية الرئيسية عند االستجابة أو التفاعل مع النفس وبيئتها ) تعاين

 (.78 ، ص.2004
اليت حتتوي على  ايةالرو  حدى " هي إرواية نوال السعداوي بعنوان "مذكرات طبيبة 

ياة أن تعيش احل جتارب حتكي هذه الرواية قصة النساء. تصوير الشخصية مثريات
 القواعد اليت الولدت مع  تمعها.ق الثقافة والعادات يف جميبطريقة تعارض تدف

مطيعا للثقافة اليت  منها أن تظل عادةتطلب . كالنساء  لعمل بعض االشياء تسمح
بضبط  ملخمدةا فقط. النساء سبق هلا أن تكون قادرا على أن يصبح زوجة وأم

النسائية احملدودة  احلركات ويل. بسببطالن االثقافة األبوية اليت ترسخت منذ زم
 انفسه تكره.  الرواية ال تريد أن تولد كالنساء ذهالرئيسية يف ه جتعل الشخصية

ة الرئيسية بشدة. كافحت الشخصي االنمو البدين الذي يزعجهو  كالنساء  تُولد األهن
 اليت ال ينبغي جتاهلتها. للتعبري عن حقوق النساء

ع تفكري ألفريد أدلر، أي أن سية يف هذه الرواية مشخصية الرئيتتوافق خصائص  
يستمرون يف النمو ويريدون دائما أن يكونوا و  النقصشخاص االنسان يولد كاأل

ومضطر عن عوامل. تصف رواية مذكرات الطبيبة صراع الشخصية  مستعلئني
ة لتبحيث عن هوية الباحث هتم، فإن يمن الشرح السابق. ستعلئالرئيسية لتصبح م

علم نفس شخصية ألفريد أدلر. نظور مل "ةطبيبال مذكرات"ية الرئيسية يف رواية شخص
االستعالء  دوافعحتليل اقرتاًحا بعنوان " ةقدم الباحث، ستلذلك، يف هذه الدراسة

 ر ألفريد أدلر" لنوال السداوى  بنظالطبيبةات مذكر "رواية  الرئيسية يف شخصية
 .)دراسة سيكولوجية ادابية(
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 ة البحثأسئل -ب
بعض أسئلة البحث، مبا يف  ةالباحث تاعتمادًا إىل خلفية البحث السابق، صاغ 

 ذالك:
دوافع اإلستعالء شخصية الرائيسية يف الرواية "مذكرات الطبيبة" لنوال  كيف -1

 السعداوى بنظر ألفريد أدلر؟ 
 على حياة الشخصية الرئيسية يف رواية مذكرات االستعالءأتثري دوافع  كيف -2

 الطبيبة؟
 

 أهداف البحث -ج
اعتمادًا إىل أسئلة البحث السابق، ظهرت ثالثة أهداف البحث، مبا يف  

 ذالك:
سبب الشخصية الرئيسية يف رواية مذكرات الطبيبة  تريد عرفة العوامل اليت تمل -1

 شخصية االستعالء.أن تكون 
رواية مذكرات  ملعرفة أتثري دوافع التفوق على حياة الشخصية الرئيسية يف -2

 الطبيبة
 

 فوائد البحث -د
يف رواية الرئيسية دوافع االستعالء شخصية  أما  الفوائد هلذا البحث بعنوان "حتليل 

 مذكرات الطبيبة لنوال السداوى بنظر الفرد ادلري"  فهي:
 للجامعة اإلسالمية احلكومية موالان مالك إبراهيم مباالنج -1

ية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالان مالك ملراجع العلمللمساعدة ا (أ
 إبراهيم ماالنج.

 .لباحث التايللكمادة لتطوير النظرايت واألشياء   (ب
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 االنسانية العلوم للكلية -2
ة نظرايت علم النفس يف األدب ،خاصة علم النفس ساكمرجع يف در  (أ

 ألفريد أدلر الفردي
 األديببحثية لنظرية علم النفس الكدراسة  (ب

 
 ةللباحث -3

كفهم نظرى وعملى يف حتليل شخصية من الشخصيات يف الرواايت   (أ
 العربية. 

خاصة من وجهة الشخصية الرئيسية ، كمعرفة يف حتليل شخصية من (ب
 نظر علم النفس الفردي ألفريد أدلر 

 عند القراءة ووصف وحتليل خصائص الرواية. ةكمعرفة موقف الباحث (ج
 

 البحث حدود -ه
مذكرات شخصية الشخصية الرئيسية يف رواية هذه الدراسة على  ةالباحث تدحد 

"حتليل دوافع االستعالء الشخصية الرئيسية يف رواية "مذكرات  الطبيبة، حتت عنوان:
 الطبيبة" لنوال السعداوى )دراسة حتليل سيكولوجية أدبية عند الفرد أدلري("

سة النظرية النفسية الفرد ألفريد أدلر لتحليل يف هذه الدرا ةستخدم الباحثمث ت 
 الشخصية الرئيسية يف الرواية.

 
 املصطلحات مفهوم -و

 افعدال -1
قة منهجية بني افع تظهر عالهبدف. الد تبطر مالذي التشجيع الدافع هو  

سلوك تواجد  االستعجال. ان الدافع يف شخص حاالت  االستجاابت مع
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( sherifو sherif) قاال شريف وشريفرتياح. و لتحقيق أهداف االاملوجه هدف 
 مجيع العوامل الداخلية اليت تتجح الدوافع كمصطلح عام يشمل ( أن1956)

، مثل ، ومجيع التأثريات الداخليةةاملهدفلفة من السلوكيات إىل أنواع خمت
، املستوح من وظائف الكائن، والدوافع واالرادة (needs)االحتياجات 

 الوظائف. وح من تلكذواق االجتماعية املست، واألوالطموحات
 تشجيعكافع تعمل  أبن الد (Giddens)جيدينز  ، اعترباختالف مبا ذُكر سابًقا 

اإلرضاء السلوكية حنو املسارات املعرفية/ على طامل ينشط ألفعال االنسانية
(: 632: 1980)واألصدقاء  (Harold Koontz) االحتياجات. هارولد كونتز

، (Berelson & Steiner) ، نقاًل عن رأي بريلسون وستاينريف كتاب اإلدارة
، واملنشط، اليت تعطى القوة   الداخلية أبن الدوافع هي حالة من يستخدم

 األهداف. أو توجه السلوك واحملرك
 ستعالءاإل -2

رع أو فوق ، ابالضبط لتكن اببرتفع ان اإلستعالء هو بتكرب و معجم املعاىن عند 
الفريد ادلر مفهوم االستعالء كتملكون  حسن من اي شيئ اآلخر. حد  أ

يعرض ، و رينعلى اآلخ ستعالءاال ان تكونكافحون عصبيني مالأشخاص 
لتحقيق الكمال  نضالالعافية  ون انجًحا" لألشخاصأن يك مصطلح "النضال

 ة االجتماعية املتقدمةالنضاالت مدفوعون رغب -شخص األ للجميع
(Alwisol، 2009، 64.) 
، االجتماعية العالية وما إىل ذلك ، مثل املكانةموضوعيةليس حالة  ستعالءاإل 

 تجربة أو شعور قيمة للغاية. هذا الدافع للقيمةال غري موضوعية،بل هو حالة 
ها. منذ ، وحىت احلياة نفسشيء موجود يف املوضوع، كجزء من نفسه، نعم هي

ير إىل من مرحلة التطو  على الشخصالتفوق  الرغبة تقلتان، الوالدة وحىت املوت
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مرحلة التالية. ميكن أن يظهر هذا التشجيع يف اآلالف من األشكال أو الطرق 
(Suryabrata، 2015 .187.) 

 شعور ابلنقص -3
هو الشعور ابلنقص أو عقدة النقص الذي ينشأ بسبب مشاعر االفتقار  النقص 

 Feist) أي جمال من جماالت املعيشة. يف كتاب إىل القيمة أو نقص القدرة يف
ابلضعف  ، مت توضيح أن كل شخص يولد يف العامل "مبارك"(Feist :2010و

 .ذا الضعف يتجه إىل الشعور النقص، وهالبدين
الذي  وغري املهرة يف واجهة العاملالشعور ابلتعب  هو عند أدلر أن النقص 

، على ابملعىن العام اخر، وليس عقدة النقص على شخص جيب أن تكتمل
اخلاصة بقدرة شخص اخر انصف  ود عنصر ملقارنة القدراتالرغم من وج

 ، ألن االنسانتلد االستعالء. هناك النقص يف كل إنسان النقصخربة. وا
ر و عهذ الش ، تظهرًسا كمخلوقات صغرية وضعيفة. يف حياتهيبدأون احلياة أسا

و سبب كل التحسن ه شعور النقصجديدة ومل يعرفها. العندما يواجه مهمة 
 (.، ص. Alwisol ،2009) يف السلوك االنسان

 الرواية  -4
الرواية هي شكل من اشكال اخليال األديب. يف هذه تطويرها، فهم الرواية حىت  

من  صدر (Novella)ا، املصدر من الكلمة رواية لغت مع اخليال. الرواية اخللط
صه قصرية يف نثر )ابرامز، فسرت بقمث  ،يدشيئ صغري وجديعين  اللغة أملانيا،

 (.119، ص. 1981
باع ستمتاع القصة بوترية فقط. سيكونون االنطاكثر االنسان يقراون الرواايت ل 

 . الرواية لديها علىاجلزء املمتع من القصةبشكل عام وغامضه عن العقدة و 
 لنصع وهريةالعناصر اهلامه اليت تبين مسار القصة. مزيج من هذه العناصر اجل

 .روايةال
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 السابقة الدراسات  -ي
البحث ابستخدام النظرية واملوضوعية اليت يستخدمها الباحث اليوم ليست املرة  

األوىل اليت تتم فيها الدراسة. بعض الدراسات السابقة اليت درست هذه املوضوع 
 والنظرى هي:

1- Hestyriana Anisa Widyaningsih .2015الشخصية  . دوافع االستعالء
 Koshigayaمن أتليف  Hidamari No Kanojoيف رواية  Watarai Maoتفوق 

Osamu النظرية األدلرية. كان اهلدف من هذه الدراسة هو ملعرفة السبب :
وكيف ميكن هلذا الدافع  املستعلئ يتحول إىل فرد Watarai Maoعل جيالذي 

راسة طريقة . تستخدم هذه الدإىل فرد مستعلئ Watarai Maoأن حيول 
البحث الوصفي النوعي. تصف نتائج هذه الدراسة حتليل املؤلف لشخصية 
الشخصية الرئيسية. الشخصية الرئيسية يف الرواية هو الشخص الذي هو يف 

 .واضحالدف اهلبعد تشكيل  مستعلئالبداية أدىن ويتحول إىل فرد 
2- Allastu Nurul fatim & Abdul basid .2017يف رواية  . صراع اجتماعي

مذكرات طبيبة لنوال السعداوى بناًء على نظر جورج سيميل. هتدف هذه 
لنوال  طبيبة الدراسة إىل وصف أنواع الصراع االجتماعي يف رواية مذكرات ال

جورج سيميل. تستخدم هذه الدراسة نوًعا من البحث  السعداوي على نظر
ماعي وفًقا جلورج النوعي. البحث له نتائج البحث عن أنواع الصراع االجت

مذكرات الطبيبة  لنوال سيميل يف دراسة بعنوان الصراع االجتماعي يف رواية 
ول صراع بني األشخاص وهو الصراع الذي يظهر الصراع األ، وهو السعداوي

النزاعني  ة مع شخصية االخر. الثايناالجتماعي بني الشخصية الرئيسي
ماعي بني الشخصية ود صراع اجت، ومها النزاعات اليت تشري إىل وجالداخليني

هو الصراع الذي يظهر الصراع ، والصراع اخلارجي الثالث الرئيسية ونفسه
 االجتماعي بني الشخصية الرئيسية واجملموعة أو اجملتمع.
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3- Dissy ayudia Pradana .2013 . الداخلي يف رواية "مذكرات الطبيبة"صراع 
راعات الداخلية لقصص والصة بني وال السعداوي. تناقش هذا البحث عننل

اليت حتدث يف رواية "مذكرات الطبيبة" لنوال السعداوي. اهلدف هذا البحث 
هي الشخصيات الرئيسية  ة حل النزاعات. نتائج هذا البحثشرح كيفيل هو

، مبا لتعبري عن الصراعات داخلهااليت تقوم ببعض اإلجراءات ليف هذه الرواية 
األفعال أو الدوافع لتدمري ، أو له ابستمراراملطالب اليت تُعطى  يف ذلك

اعات عن طريق التمكن من املفاوضة، ، والتغلب على النز نفسها
 ، والتدخل أيدي الناس مىت.واالنسحاب

 
 منهجية البحث -أأ

  نوعية منهج البحث -1
ل على الذي يتم فيه احلصو الوصفي الكيفي  حبثنوع البحث  لباحثةاتستخدم  

، وتنتج بياانت البحثي الوصفية بشكل كلمات لنصوص والكتبالبياانت من ا
مكتوبة. البحث النوعي هو البحث الذي يستخدم لفهم ظاهرة ما خيتربه 
موضوع البحث مثل السلوك والتشجيع والعمل واحلركة وغريها بشكل كلي 

، Meleongساليب العلمية املختلفة )وبسياق طبيعي حمدد وابستخدام األ
  (320، ص. 2016

، فإن جودة التفسري يف البحث العلمي كجزء من تطور العلوم االجتماعية 
أن احلقائق االجتماعية هي حقائق   ة بطبيعة احلقائق االجتماعية.النوعي حمدود

كما يفسرها العامل الفرد. يهتم البحث النوعي ابلبياانت الطبيعية والبياانت 
تبار البحث النوعي متعددة املتعلقة بسياق وجودها. تشجع هذه الطرق على اع

األساليب ألن البحث بدوره يتضمن عدًدا كبريًا من األعراض االجتماعية ذات 
، مبا لبيئة االجتماعية اليت يقيم فيهاالصلة. مثال حبث األدب، سيشمل املؤلف ا
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يف ذلك عناصر الثقافة بشكل عام. أساس التفكري يف البحث النوعي يفرتض 
هو املعىن املوجود وراء  ، وإمناهرة اجتماعية كمادةالبحث ليس ظا أن موضوع

 .، صNyoman ،2015جتماعية )عراض اال، والذي يشجع فعلًيا لألاإلجراء
46) 

البحث النوعي الوصفي حبد ذاته هو نوع من البحوث األساسية اليت تعتمد  
على املالحظات يف البشر اليت تنتج بياانت وصفية يف شكل كلمات. يسمى 

حث البحث النوعي ألن موضوع هذا البحث هو الشخصية الرئيسية يف هذا الب
 .الرواية اليت يتم حتليلها من عدة جوانب يصفها الباحث يف شكل وصف

 مصادر البياانت -2
والبياانت الىت تتم احلصول عليها يف هذا البحث مأخوذة مصدرين على النحو  

 التايل:
 مصدر البياانت األساسية (أ

البياانت اليت جتمعها الباحثة حيث تكون  اانت األساسية هيمصدر البي 
(. مصدر 56 .، صSiswanto ،2012انت مباشرة من املصادر )البيا

يف هذا البحث هو الرواايت "مذكرات الطبيبة" من قبل  البياانت األساسية
 .طبيبة مصرية و املؤل ف نوال السعداوي

 مصادر البياانت الثانوية (ب
ا منظمات انت الثانوية هي البياانت اليت تنشرها أو تصنعهمصادر البيا 

(. مت النتيجة على 56 .، صSiswanto ،2012ليست معاجلات )
البياانت الثانوية من املراجع الداعمة اليت ميكن استخدامها كمصادر 
للبياانت. يتم احلصول على مصادر البياانت الثانوية من خالل قراءة 

، وضوع البحث وهي علم نفس الشخصيةة مبالكتب واجملالت املتعلق
 .وخاصة تلك اليت تركز على علم النفس الفردي ألفريد أدلر
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 مجع البياانتخطوات  -3
مجع البياانت املستخدمة من قبل الباحثة يف مجع البياانت هي خطوة خطوات  

 :للقراءة والكتابة. اخلطوات اليت اختذها الباحث هي كما يلي
 بحثيةال ايت اليت سيتم استخدامها كموضوعيةاعن الرو  تحبث (أ

 حمتوايت العمل )الرواايت( اليت مت احلصول عليها قرأت وفهمت (ب
 املوضوعية تحليليف ل قراءة املراجع املتعلقة ابلنظرية اليت تريد استخدامها (ج
 فهم مناهج النظرية اليت تريد استخدامها (د
 ارجية من الروايةالداخلية واخلتقييم مجيع العناصر  (ه
  بل ةالرئيسيي ، ليس إال  الشخصيةتقييم شخصية الشخصية يف الرواية (و

 أيًضا كانت الشخصيات الثانوية يف الرواية
 سرية الروايةابل ربط شخصية الشخصية (ز
لداخلية للرواية العناصر ا ، خاصة عناعاهتاياء اليت جيب مر كتابة األش (ح

 طلوب حتليلها.امل وأشكال شخصية الشخصية
 

 البياانت خطوات صحة -4
لقدرة على إثبات القيمة احلقيقية، صحة البياانت هي أي موقف يتطلب اإن  

، والسماح ابختاذ قرارات خارجية بشأن اتساق اإلجراء وتوفري أساس لتطبيقها
 .(13، ص. Moloeng) ،2011واضيع والقرارا وحياد امل

كمخترب لصالحية البياانت   نيات التثليثتق ، يستخدم الباحثةيف هذا البحث 
وهو فحص البياانت من اي مصادر  بطرق ووقت خمتلفة. يتكون التثليث من  

، رباء والوقت. أما يف هذه الدراسةت واخلتثليث املصادر والبياان أنواع، وهو
، اخلطوات املتخذة هي  ملصدرتثليث املصدر. يف تقنية تثليث ا الباحثة ستخدمت

 :ليكما ت
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 ع البياانت املتعلقة ابلكائنات والنظرايت املستخدمةمج (أ
 البياانت واحد واآلخرربط وطبق  (ب
 ة النتائج مراجع (ج
 

 حتليل البياانت خطوات -ه
ستخدام التحليل الوصفي مجعها يف هذه الدراسة ابحتليل البياانت اليت إن  
 . كما نقلت(Miles & Haberman) نموذج حتليل البياانت وفًقا ملايلز وهوبرمانب

النوعية يتم اقرتح مايلز وهوبرمان أن "األنشطة يف حتليل البياانت  سوغيونو،
، حبيث يتم تشبع تنفيذها بشكل تفاعلي، وجتري بشكل مستمر حىت يكتمل

وعرض البياانت،  تقليل البياانت،، أي اانت. األنشطة يف حتليل البياانتالبي
 .(337 .، صSugiono ،2008والتحقق )

 (Data Reduction) البياانت تقليل -1
قال سوجيونو إن "تقليل البياانت يعين تلخيص واختيار األشياء املهمة  

والبحث عن السمات واألمناط وإزالة األشياء غري الضرورية". ابلنسبة هلذه 
 :الدراسة ، سيتم اختاذ خطوات لتقليل البياانت على النحو التايل

 .، يلخص الباحث البياانت اليت مت احلصول عليهالبياانتبعد مجع ا (أ
، أي شكل خصائص الشخصية فرز البياانت املتعلقة ابملوضوع (ب

 . للشخصية
، أي شكل الدافع ليكون بياانت املتعلقة ابملوضوع الفرعياختيار ال (ج

متفوقًا وغريها من السلوكيات اليت تصف علم النفس الفردي لفريد 
 .أدلر

عادة النظر يف البياانت اليت مت فرزها ومجعها على أساس املواضيع إ (د
 .الفرعية
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ختلص من البياانت اليت ال تتعلق ابملوضوعات واملواضيع الفرعية اليت  (ه
، وخاصة تلك املتعلقة على صورة لسلوك الشخصية الرئيسيةحتتوي 

 بدوافع التفوق
 (Data Display)عرض البياانت  -2

ياانت يف شكل أوصاف موجزة وخمططات وعالقات بني عرض البالت 
الفئات وخمططات انسيابية وما شابه. ذكر مايلز وهوبرمان أن األكثر 

 .استخداًما لتقدمي البياانت يف البحوث النوعية هو نص سردي
اخلطوة وبرمان، فإن ا كشف عنها مايلز وه، كمبعد أن ختفيض البياانت  

 :الثانية هي كما يلي
بياانت اليت مت احلصول عليها يف شكل مواضيع ومواضيع فرعية لا (أ

، وخاصة تلك املتعلقة على صورة لسلوك الشخصية الرئيسيةحتتوي 
 .بدافع التفوق

 .البياانت املبسطة  (ب
 .مث يتم تقدمي البياانت مع وصف موجز للنص السردي

 ااستنتاج االجناز أو التحقيق -ج
، وتبحث عن السمات ليها، مث يتم تصنيفهامن البياانت اليت احلصول ع 

واملواضيع الفرعية واألمناط مث استخالص النتائج. ال تزال االستنتاجات 
األولية املقدمة مؤقتة ، وسوف تتغري إذا مل يتم العثور على أدلة قوية تدعم 
املرحلة التالية من مجع البياانت. ولكن إذا كانت االستنتاجات املقدمة يف 

، فإن االستنتاجات املطروحة هي ألولية مدعومة أبدلة صحيحةرحلة اامل
 .استنتاجات موثوقة

اخلطوة التالية يف هذا البحث هي مرحلة التحقق من البياانت بعد أن متر  
 :البياانت بعملية تقليل البياانت وعرض البياانت ، على النحو التايل
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 .يتم مجع البياانت معا ملراجعتها مرة أخرى (أ
 .ثبت خطأ البياانت من خالل األدلة الصحيحة (ب
 .مث يتم االنتهاء من البياانت بناء على ما مت مجعه (ت
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 الثاين بابال
 ياإلطار النظر 

 
 الرواية -أ

 مفهوم الرواية -1
لقصة اى وزن فعل معنها احلكاية و رواية" عل-يروى-: من مصدر "روالرواية لغتاً  

 .والكتابة واملسرحية والصورة واألقالم
الرواية اصطالحا: القصة الطويلة املكتوبة نثرا. وذات السياق امتمادى يف  

الزمان، واألحداث املتشعبة يف املكان، واملتنوعة يف وحدة اإلطار. وتستطيع 
. وان الرواية نوع من القصص الباحثة أن تلخص أن الرواية هي تقرير عن احلياة

  .(232، ص. 1979يتفاوت يف الطول ويكتب ابلنثر )هيكل، 
قصة  إن الرواية هي "Tifa Penyair dan Daerahnya" يف كتابه H.B Jassinقال  

ا من حياة الناس )شخصيات قصصية: ركلة جزاء(، نثرية تروي حدًًث استثنائيً 
مصريهم. شكل  الذي حيولالف غري عادية ألن هذ احلادثة ولد صراع وخ

، ة الواحدة يف أزمة حامسة. وهكذاحلظاوالرتكيز واحلياة يف الرواية هو اكرتاث 
واليت تؤدي  احلياة الشخصية املميزةحتكي الرواية جانبًا واحداً فقط من جوانب 

 جانب من جوانب احلب واجلشع والطمع والنخوةإىل تغيري املصري. هل هذا 
ر هبا الشخصية حىت أنه عاىن من تغيري يف طريقة احلياة. هذا واحلياة اليت مت

، لشخصية فقطا حياةيف خيتلف عن القصص القصرية اليت حتكي قصة واحدة 
 (.19، ص. Suroto ،1989) طريقة احلياة أو املصري ولكن ال تغري  

، فإن الرواية هي قصص خيالية طويلة (2014. ص، 2007)  Sumardjo عند 
، ولكن أيًضا يف حمتواها. تتكون الرواية من فقط املادي ابملعىن تليس
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وكثرة  األحداثاجلانبية األخرى و  القصص ئيسية واحدة، عاشت معقصة ر 
 . كل ذلك جيب أن يكون وحدة مصنوعة.مشكالت احياان

 الرواية الداخلية عناصر -2
 املوضوع (أ

فإن املوضوع هو الفكرة األساسية عامة مدد  Rahmantoو Hartoko عند 
النص األديب وترد يف النص كهيكل داليل ويتضمن أوجه تشابه أو 

 (. اعترب لوكينس68، ص. Nurgiantoro ،2010اختالفات )

(Lukens)  ( أن املوضوع هو الفكرة الرئيسيةide أو املعىن الرئيسي )
 (.3، ص. Silfia) ،2015للكتابة 

 ف موضوع القصة أو تفسريها إال قراءة القصة وحتليلهاال ميكن تعري 
 (.7، د.ت، ص. Surotoالعقدة والشخصية وأحداثها )بطريقة معرفة 

 العقدة (ب
العقدة هي عبارة القصة يف شكل أحداث مرتبة واحدة فواحدة   

، Surotoة إىل هنايتها )ومرتابطة لقانون العلة واملعلول من بداية القص
 (. ال توجد قصة بدون صراع، مايلي إطار العقدة:8د.ت، ص. 

 مقدمة -
 الصراع ةنشأن -
 ذروة -
 التسوية  -

 اخللفية (ج
اخللفية هي وصف حلالة املكان والزمان واجلو لألحداث يف القصة.  

وظائف اخللفية كما دعم العقدة والشخصية. نظرة احلالة  الصحيح 
 (.94، د.ت، Surotoد يف توضيح األحداث املوصوفة )ستساع
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 الشخصية  (د
الشخصية هي وحدة متناسقة من الصفات واخلصائص الىت متتاز بسبان 

 نسىب ومتيز إنسان وتستخدم يف التنبؤ ابلسلوك.
 
 م الشخصيةو فهم -ب

لنفس يف كتابه أن اآلراء املختلفة يعرب عنها علماء ا Feist & Feist (2010) يعرض 
، تشار إىل "persona"يف تفسري معىن الشخصية. أتيت الشخصية من لغة الالتينية 

املمثلون الرومان يف عروض الدراما اليواننية للعب أدوار أو مظاهر  األقنعة اليت ترتدي
لكن هذا التعريف يصعب و . personaيسمى ب قناع الذي يستخدمه املمثلون ومهية.
، فإهنم يشريون إىل صية"علماء النفس مصطلح "الشخ ، ألنه عندما يستخدمقبوله

. خيالف علماء النفس مع تعريف واحد اشخص همن الدور الذي يلعبأكثر شيء 
، ميكننا أن . ومع ذلكللشخصية، حيث ينظر كل منهم إىل الشخصية من منظورهم

قيم نسبيا وتعطي على امل ة كنموذج لبعض الصفات واخلصائص،الشخصي أن نقول
هي عامل اليت تسبب االختالفات بني  (trait)والتفرد يف سلوك الفرد. الصفة  اتساق

 يف احلاالت ستقرار السلوكمع مرور الوقت وااألفراد يف السلوك واتساق السلوك 
 .اتاملختلف

ت كون السلوك كمشكالالذي ي اأو حمر ك منظري الشخصية دافعا أو "أصوال" يرى 
يرى التجريبيون أهنا واحدة من املشاكل وتشرح هلم ن جتريبية ونظرية رئيسية، مبا أ

بعدد صغري من املفاهيم املرتبطة وثيًقا ابلعمليات الفسيولوجية. تقوم الشخصيات 
 يف حاالت ردود اإلجيابية من أشخاص على الفردية بناًء على قدرهتا للحصول

نظام توضيح أن الشخصية هي شيء معطى الال، يتم ىخر األتعريف الخمتلفة. يف 
 ،Lindzeyو Hall) واالنسجام جلميع أشكال السلوك املختلفة اليت يقوم هبا األفراد

 .(25 ص. ،1993
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ة، ال واحد الذي يبين الوجود اإلنساين يف وحدة  الشخصية هي جزء من الروح 
  ص، أو فهم شخselfفهم "اان"، نفسي،  وظائف. فهم الشخصية هو تنقسم إىل

ق بفهم الشخصية هو: هذا الفهم متأثر جدا على يتعل كامل. أهم شيء جيب معرفته
درس الشخصية ابعتبار جمال الدراسات .  تاملستخدم كمرجع لتطوير النظرية براديغم

األنشطة البشرية، استخدام  -املشاعر  -األفكار  -النفسية على فهم السلوك 
من  نوعيا: املنتظمى واملنهجي والعقالين. تدرس نظرية علم نفس الشخصية األفراد

 (2ص.   .Alwisol ،2009) ، وماذا يعملهو، ما لديه
 

 علم نفس الشخصية ألفريد أدلر  -ج
ميالد نسان مضطر غرائز منذ ف عن نظر فرويد األساسي أن سلوك اإلاختال 

-Arkhetipeأبركتيفي )سلوك االنسان يتأثر لرئيسية ليونغ اليت تنص على أن ومبسلمة ا

arkhetipe)  ا أواًل بدوافع االجتماعية. اإلنسان كان مدفوعً الد. أكد أدلر أن امليمنذ
نسان كائنات اإلجتماعية. ال يقول أن اإل  نسان هماإلاأدلر، يف أساسها  عند

جتماعي هو : التشجيع اإلجتماعية فقطبطريقة التوريط يف العمليات اإل نجمتمعو 
هي فيولوجية مثل فرويد ، لذلك بواحد وجهة النظر، فإن آراء أدلر ميالدشيء منذ 

 (.241. ص، Lindzey ،1993و Hallغ )وجون
اسخا ابلدوافع الفريدة اليت يسمي أدلر نظريته "علم النفس الفردي" ألنه يؤمن إمياان ر  

 Friedmanها كل فرد وأمهية املكان الذي إدراك حسي كل فرد يف اجملتمع )ميلك
ية الطبيعة الفريدة على أمه يؤكد أدلر (.136، ص. Schustack ،2006و

لشخصية اإلنسان. أتثر أدلر  ميزةاملصائص خلاللشخصية، وهي الفردية واالستدارة و 
 Die كتابه انز فايهنجر يفان قد صاغها هابلفلسفة كما لو ك إىل حد كبري

Philosophie des" Als-Ob موعة جممع  أن اإلنسان يعيشونفايهنجر،  ول". يق
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أو مع شركائهم يف عامل  األفكار الزائفة البحتة يف  الواقع العليا أو ثلملمتنوعة من ا
 (118، ص. Siregar ،2013الواقع )

 أن اص،خلا اإلنسان لنظرية أدلر ميكن أن يتمسك ببيان أدلر شرح السلوك إن 
وك. لذا فإن كتوضيح لشرح السل  وك الفردي  ميكن استخدامهالنهائي للسلاهلدف 

 ارقةخلا وفالظر على القانون، واالنتحار، والفكاهة، و  جخلرو ااألنشطة مثل الزكاج، و 
دف إىل ي أنشطة هتوالتأهيل النفسي، ه لق،خلإعادة اتدخني، واللعب و الللطبيعة، و 

  ياة الذات اإلبداعيةومنط احل ،وقالتف ما يصاغو الفرد، ويتأثر مبشاعر الدونية أو
ا لكل اط الفريد جدالنش النموذجية. لذلك من الصعب تفسري أي نشاط له معىن

 جراءات اليت يعرضها. اإل لمن خال على األقل   شخص وميكن صياغته فقط، أو
وأخريا، يرى أدلر أن  الوعي هو مركز الشخصية الذي جيعله رائدا يف التطور النفسى  

املوجه حنو األان. اإلنسان كائنات واعية، وعادة ما يدركون أسباب سلوكهم. إهنم 
يهم ويدركون األهداف الىت ميثلوهنا. أكثر من ذالك، ميكن يدركون الدونية لد

لإلنسان أيضا ختطيط وتوجيه اإلجراءات وحتقيق أعماهلم ابلكامل على أنفسهم 
(Hall dan Linzey ،1993 .243، ص ) 
ابلرغم تعرب كتاابته عن رؤية عميقة لعمق وتعقيد الشخصية اإلنسانية، ابتكر أدلر  

وهي حالة  -ين و ، يولد االنسان جبسم ضعيف ودلة. عند أدلربسيطة والبخيالنظرية ال
أصبح ، إىل االعتماد على اآلخرين. لذلك تتجه إىل الشعور الدوىن حىت يؤدي

املعيار  سانية وهيطبيعة إن (interest) social الشعور ابلوحدة مع شخص آخر
ت نظرية مواصفا (. نفدة81، ص. Feist & Feist، 2010النهائي لصحة النفسية )

 التالية: ستة األشياء أدلر
لنجاح أو القوة الديناميكية الوحيدة تؤدي األنشطة اإلنسانية هي اإلجتهاد ل (أ

 (striving superiority) املستعلئ
 الفردي السلوك والشخصية. (Subjective perception)التصورات الذاتية  (ب
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 .(Self)يف األفراد بشكل الذات  (Unity of personality) كل الظواهر النفسية (ج
من وجهة نظر االهتمام  نسانيةجيب أن ينظر إىل فوائد األنشطة اال (ح

 (.Sosial interest)االجتماعي 
 الذات. (Life of style) طور مجيع القدرات الفردية وفقا لألسلوب احلياة (خ
 الفردية.( (Kreative powerإلبداعية طور األسلوب احلياة من خالل القوة ا (د

 ، وهي:6نظرية ألفريد أدلر هي مكوانت 
 
 (striving Superiority) يصبح الكفاح مستعلئا .1

هي  نسانإلالسلوك ا هو أن القوة الديناميكية خلفية املبدأ الرئيسي لنظرية أدلراين 
 اخلالصة ، وصل أدلر إىلم1908ستعالء. يف عام لتحقيق النجاح أو اإل نضال

 من مجيع الدوافع إىل دفعة واحدة دلرأ اختصر. اجلنسانية العدوان من اأهم  أن 
طفولة بضعف ال حلةيف مر  أدلر متيز. ستعالءالنجاح أو اإل وهي نضال لتحقيق
نقص القوة للتنافس مع أخيه األكرب. يعلم علم النفس الفردي اجلسدي وشعور ال

وهي  -الشعور الدونية  يؤدي إىل ىاجلسدأن يبدأ كل شخص حياته بضعيف 
ستعالء أو النجاح. األفراد الذين مشاعر الذي يدفع الشخص إىل نضال اإل

األفراد بصحة ولكن ستعالء الشخصي، سوا بصحة نفسية سوف ينضلون لإللي
القوة املفردة أبهنا نضال . ذكر أدلر نفسيًا سيبحثون النجاح لكل اإلنسان

ذا املصطلح على االنسان الذين ، يقصر هيته نظر ستعالء. ولكنه يفلتحقيق اإل
خرين، ويعرف املصطلح ستعالء شخصي فوق اآلينضلون للحصول على اإل

جتماعي إلهتمام اإلاالنسان الذين بدافع ا النجاح" الذي يصور "النضال لتحقيق
 (.82ص.  ،Feist & Feist)2010 مرتفع للغاية
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على أقرانه وأفضل منهم سواء يف املنزله  إحساس الفرد أبنه متفوقن إستعالء هو إ 
أو القدرات واإلمكانيات العقلية أو اجلسمية أو املادية )القادرطه، النيل، قنديل، 

 (241حممد، الفتاح، د.ت. ص. 
أنه  :ذكر أدلر أن هذا النضال فطرايالكمال؟  ين أييت النضال حنو االستعالء أوأ 

، سوف جيلب النضال ل حياتهها. خال، حىت احلياة نفسجزء من احلياة
 ا وهوالتالية عالي التطوير من مرحلة واحدة التنمية إىل مراحل إلستعالء اإلنسانل

تستمد لتشجيعات ليست منفصلة ألن كل تشجيع ا .للقدرة مبدأ ديناميكي
متكن أن تظهر  ستعالءلتشجيع لإلأدلر أبن ا وهتا من النضال حنو الكمال. أكدق

، وأن كل شخص لديه طريقته امللموسة اخلاصة املختلفة يف اآلالف من الطرقة
حرتام ، سيقاتلون إلصابيون، األشخاص العالكمال. على سبيل املثاللتحقيق 

يف أهداف أاننية.  لتحقيقالنضال دة الذات، مبعىن آخر ، وعباالذات، والسلطة
ول يف املقام األ إلجتماعيأهداف التحقيق ال حني أن الناس العاديني ينضلون

(Hall & Lindzey، 1993.246 ، ص.) 
 النهائي اخليايل .2

ان اإلستعالء الشخصي أو ، سواء كون الشخص هلدف هنائييقاتلأكد أدلر ان  
يا وليس هناك . يف كل حالة، اهلدف النهائي هو خيالالنجاح لكل األشخاص

، فإن اهلدف النهائي له معىن كبري ألنه يوحد شكل موضوعي. ومع ذلك
ية وجيعل كل السلوك مفهوما. كل شخص لديه القدرة على خلق هدف الشخص

مواد اخلام اليت توفرها الوراثة املصنوع من ، وهو هدف يل وفقا لشخصيتهخيا
انتج عن  اىل، بل مها أكثر دان هذه األهدافدوالبيئة ال حت والبيئة. لكن الوراثة

ى تشكيل سلوكهم حبرية نسان عل، أي قدرة اإل (CreativePower)القوة اإلبداعية
 (82ص. ،Feist & Feist ،2010وإنشاء شخصياهتم اخلاصة )



22 
 

 
 

إذا شعر األطفال ابإلمهال أو اإلدالل، فغالًبا تكون أهدافهم يف ما وعي. افرتض  
مل يكن هلا و  بطرق ملتويةعن مشاعرهم الدونية أدلر أن األطفال سيعوضون 

ال، قد يكون اهلدف من حتقيق املث واضحة أبهدافهم اخليالية. على سبيلالصلة ال
دائمة. وعلى  ستعالء الفتاة املدللة هو جعل العالقة الطفيلية مع والدهتاإ

، فإهنم يضعون أهدافًا موعية ان، إذا حصل األطفال على احلب واألمالعكس
لتحقيق  واإلجتهاد ا األطفال الذين يتمتعون ابألمان نفسيام  . أومفهومة واضحا
يتعرف على أنه النجاح واالهتمام االجتماعي. على الرغم أن  اإلستعالء الذي

، فإن هؤالء األفراد األصحاء يفهمون أهدافهم مل تتحقق ابلكامل من قبل
 أهدافهم ويسعون إليها على مستوى عاٍل من الوعي.

تارخيية الصارمة: وجد الفكرة أن املعارضة هلذه احلتمية ال Vaihingerوجد أدلر يف  
فزهم آماهلم يف املستقبل أكثر من جتارهبم السابقة. اهلدف غري موجود نسان حياإل

يؤمنان وادلر ال Vaihingerكال   -يف املستقبل كجزء من التصميم الالهوتية 
لكنه موجود بشكل شخصي أو عقلي واآلن يف شكل  -ابلنصب أو القدر 

الناس  صراعات مثالية تؤثر على السلوك احلايل. على سبيل املثال، إذا كان
، فيمكن افرتاض أن نة للناس املتدينني واجلحيم للخاطئنييعتقدون أن هناك ج

، هذه األهداف ل كبري على سلوكه. ابلنسبة ألدلرهذا االعتقاد سيؤثر بشك
، ص. Hall & Lindzey ،1993) الومهية هي أسباب ذاتية لألحداث النفسية 

244) 
 والتعويض شعور ابلنقص .3

يف  ة، رغم إهتمامه ابلطب العام، عند أدلر فكرة عن النقصيمنذ بداية املهن 
هتم ابلعثور على إجاابت ملفرط. يف ذلك الوقت، إأعضاء اجلسم والتعويض ا

حول سبب مرض الناس وتعانيهم من مصائب  لألسئلة اليت مل تتم اإلجابة عن
؟ معينة، مث يصابون ابملرض ويشعرون ابالضطراابت يف أجزاء معينة من اجلسم
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األساسي يف هذا اجلزء، الدوين جيادل أدلر أبن ما حيدد موقع اضطراب معني هو 
الحظ أدلر بعد مث يينشأ بسبب الوراثة أو خلل يف النمو.  الذى وهو النقص

تقويتهم بطريقة عاقة غالبًا ما يعوضون عن نقاط الضعف إبذلك أن األشخاص 
على الدوين األعضاء هو شهر للتعويض األمن خالل التدريب املكثف. املثال 

الذي تعثر يف طفولته وأصبح أحد اخلاطب األشهر  (Demosthenes)دميوستني 
 (.246 ، ص.Suroto ،1993العاملني ) يف

يتم حتديد السلوك  أدلردافع مع مفهوم فرويد. عند يتناقض مفهوم أدلر عن ال 
ل ما مت من األدراك األمنية اليت ميكن أن تتحقق يف املستقبل وليس من خال

القيام به يف املاضي. أتثر مفهوم أدلر بفلسفة الوضعية املثالية هلانز فايهينجر، 
وهي: اإلنسان يعيشون مع متنوعة األفكار  "As if"واملعروفة ابسم فلسفة 

أدلر لرتشيد سلوك، ينشئ كل يس يف الواقع. عند واألمنية هي خياليا فقط، ول
ابستخدام مادة مت احلصول  (Fictioal Final Goal)االشخاص هدف خيايل 

عليها من الوراثة والبيئة. هذا اهلدف خاطئ ألنه ال جيب أن يعتمد على الواقع، 
لكن هذا اهلدف يصف بشكل أفضل أفكار الشخص فيما كيف ينبغي أن 
تكون هذه احلقيقة، بناًء على تفسريه الشخصي للعامل. اهلدف النهائي هو نتيجة 

 ،Alwisolوخلق شخصية ذاتية ) القدرة على تشكيل السلوك :فرد اإلبداعيةقوة ال
 (.65 ، ص.2009

حمل مشاعر الدونية  يليناضل اإلنسان لتحقيق إلستعالء أو النجاح كطريقة لتحل 
أو الضعف. يعتقد أدلر أن اإلنسان "يباركون" أبجساد صغرية، ضعيفة والدونية 

طبيعة واجتاه هذه القوة القتالية الا فطرية، لكن عند الوالدة. القوة القتالية نفسه
يتحددان مبشاعر الدونية والغرض لتحقيق التميز. بدون القوة الفطرية للذهاب 
إىل الكمال، لن يشعر األطفال أبًدا ابلدونية. دون الشعور ابلدوين، لن يضعوا 
أهداًف لتحقيق اإلستعالء والنجاح. يتم حتديد اهلدف كتعويض للشعور 
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لدونية، لكن هذا الشعور لن ينشأ ما مل يكن لدى الطفل ميل أساسي ليكون اب
سليماً. على الرغم من أن النضال من أجل النجاح فطري، إال أنه ال يزال يتعني 
تطويره. عند الوالدة، يكون لدى كل فرد القدرة على امتالك القوة القتالية ولكن 

 إلمكاانت بطريقتهم اخلاصة.ليس لديه حًقا. جيب على اجلميع تطوير هذه ا
، ميكن أن تكون األهداف أبي شكل. ال يلزم أن تكون الصورة كخلق للفرد 

نفسها من ضعف الشخص، على الرغم من اهلدف هو التعويض عن الضعف. 
النجاح هو مفهوم يصنع بشكل فردي ولكل شخص تعريفه اخلاص للنجاح. 

يف النهاية هذين األمرين  والبيئة، على الرغم من القوة اإلبداعية تتأثر ابلوراثة
يعتربان يف النهاية مسؤولني بشكل كامل عن تكوين شخصية الشخص. حتدد 
العوامل الوراثية اإلمكاانت، بينما العوامل البيئية دورًا يف تنمية االهتمام 

  (84، ص. Feist & Feist، 2010) االجتماعي والثبات
 ((Sosial Interestهتمام االجتماعي اال .4

االهتمام االجتماعي هو ترمجة غري مناسبة للمصطلح األصلي ابللغة األملانية  
. ميكن أن تكون الرتمجة األفضل "مشاعر Gemeinschaftsgefuhlوهي 

. يف (88، ص. Feist & Feist، 2010) جتماعية" أو "مشاعر جمتمع"اإل
نسان العدوانية وعطش حلقيقة اإلاالسنوات األوىل من صياغة نظريته، عندما قدم 

رط عن سلطة وفكرة االحتجاج الذكوري كشكل من شكل التعويض املفعلى ال
نتقادات حادة ألنه شدد على رغبات اخلدمة الضعف األنثوي، تعرض أدلر إل

الذاتية وجتاهل الدوافع االجتماعية. أدلر هو مدافع العدالة االجتماعية واملوال 
ية اليت توسع مفهومه لإلنسان من خالل دمج عوامل الدميقراطية االجتماع

فإن االهتمام االجتماعي هنا  (1929ية. عند ما قاله أدلر )املصلحة االجتماع
ليس جمرد شكل من أشكال العالقات التعاونية والعالقات الشخصية 

، ولكن املعىن األعمق لالهتمام ذلك شبه واالجتماعية والتعاطف وما إل
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يساعدون الناس على حتقيق هدف خلق اجملتمع ىشكل أفراد  االجتماعي هو يف
مثايل. "االهتمام االجتماعي هو تعويض حقيقي وال مفر منه جلميع نقاط 

  (248، ص. Hall & Lindzay ،1993) الضعف الطبيعية للفرد
نسان كائنات اجتماعية. أساس منذ الوالدة،يف احلقيقة اإل الدافع االجتماعي هو 

االحتماالت الفطرية األخرى، ال تظهر إمكانية خدمة اجملتمع  ومع ذلك، مثل
بشكل تلقائي، ولكن جيب أن يتم توجيهها وتدريبها. لذلك، ميكن وصف 

 عملية تطوير نظرية أدلر على النحو التايل:
يف البداية كان يعتقد أن االنسان مدفوعون برغبة ملتابعة القوة والسلطة  (أ

 ة لديهم.لتحقيق التعويض عن الدوني
يضع مث يُعترب االنسان مدفوعني برغبة اجتماعية مدفوعة ابلوالدة جتعله   (ب

 ( 188، ص. Suryabrata ،2016الشخصة ) املصاحلة العامة فوق املصالة
، الرغبة اجملتمعية حيل الدافعة القوة. ومع ذلك، على العموم، فإن الرغبة ابختصار  

 مهمان.يف األان والرغبة االجتماعي أمران 
ألدلر، فإن االهتمام االجتماعي هو املعيار الوحيد لتقييم مدى مثينة الشخص    

د كمقياس للحياة الطبيعية، واالهتمام االجتماعي هو املعيار املستخدم لتحدي
يبدأ االنسان احلياة بقوات قتالية أساسية  مدى فائدة حياة الشخص. ابختصار

ذا الضعف يسبب مشاعر الدونية بال مدفوعة بقيود جسدية من ذوي اخلربة. ه
شك. االنسان لديهم مشاعر دونية وكلهم حددوا اهلدف النهائي يف عمر أربع 

األفراد غري الصحيني نفسياً، يطورون مشاعر  أو مخس سنوات. ومع ذلك، فإن  
مبالغ فيها ابلنقص وحياولون التغلب على هذه املشاعر من خالل حتديد أهداف 

هم أكثر حتفيزًا من املكاسب الشخصية من االهتمام  لالستعالء الشخصي.
االجتماعي، يف حني أن األشخاص الذين لديهم دوافع نفسية بسبب الشعور 
بعدم اكتمال معقول ومستوى عاٍل من االهتمام االجتماعي، يسعون لتحقيق 



26 
 

 
 

 ،Feist & Feist)أهداف النجاح احملددة من حيث الكمال والنزاهة للجميع 
 (.90. ، ص2010

اعتقد أدلر أن أتثري البيئة االجتماعية يف السنوات القليلة األوىل مهم للغاية. إن   
العالقة اليت تربط الطفل بوالديه أمهمة حىت يتمكن من هزمية أتثري الوراثة. ميكن 

، يف الدونية اليت تسبب منطًا عصبًيا للعالقات السيئة أن تثري مشاعر مفرطة من
اجليدة شعورًا معقواًل ابلدوين الذي ينتج عنه أسلوب حياة  حني توفر العالقات

 صحي.
 (life of style)  أسلوب احلياة .5

أسلوب احلياة هو فهم مركزي يف نظرية أدلر، ولكنه فهم يصعب تفسريه أيًضا.  
أسلوب احلياة هو املبدأ يصبح األساس لفهم سلوك الفرد، وهذا هو ما يكمن 

أسلوب  (.190، ص. Suryabrata ،2016) شخصوراء الطبيعة الفريدة لل
احلياة هو مصطلح يستخدمه أدلر إلظهار ذوق الفرد يف احلياة. يغطي أسلوب 
احلياة أهداف الفرد ومفهوم الذايت ومشاعره جتاه اآلخرين واملواقف جتاه العامل. 

عية أسلوب احلياة هو نتيجة للتفاعل بني الوراثة أو الوالدة والبيئة والقوة اإلبدا
اليت يتمتع هبا الشخص. يستخدم أدلر املقارانت املوسيقية لشرح معىن أسلوب 
احلياة. النغمات املنفصلة هي مؤلفات ال معىن هلا بدون األغنية أبكملها، ولكن 
األغنية حتصل على معىن إضايف عندما نتعرف على أسلوب مؤلف أغاين أو تعبري 

أو  4ص مبا فيه الكفاية يف سن عن موقفه الفريد. يتشكل أسلوب حياة الشخ
سنوات. بعد الزمان، تدور مجيع أعمالنا حول أسلوب احلياة الذي شكلناه.  5

على الرغم من أن هدفنا النهائي هو هدف واحد فقط، فإن أسلوب احلياة ال 
 ( 92، ص. Feist & Feist، 2010)حيتاج إىل أن يكون ضيًقا أو جامًدا 

الرئيسية. هذا هو املبدأ الذي يفسر تفرد شخص.   أسلوب احلياة هو مبادئ أدلر 
ال ميكن أن يكون هناك شخصان يطوران  هكل شخص لديه أسلوب احلياة ولكن
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أسلوب احلياة نفسه. كل شخص لديه نفس اهلدف، وهو االستعالء. ومع 
ذلك، هناك طرق ال حصر هلا لتحقيق هذا اهلدف. حياول بعض الناس أن 

، بينما يبذل البعض اآلخر كل جهدهم تطوير فكرهم نوا متفوقني من خالليكو 
لتحقيق كمال العضالت. هذا يشري إىل أن منط احلياة الفكرية خيتلف عن منط 

، صرح أدلر أبن حياة الفرد؟ يف كتاابته السابقة الرايضيني. ما الذي حيدد منط
ا أو ، سواء كان شخًصا ومهيً حمدًدا إىل حد كبري ابلنقص اخلاصمنط احلياة كان 

حقيقًيا. منط احلياة هو تعويض عن الدونية اخلاصة. إذا كان الطفل يعاين من 
، فسوف يتجلى أسلوب حياته يف فعل أشياء تؤدي إىل إنتاج ضعف جسدي

 Hall)جسدي قوي. سوف يكافح الطفل الغيب من أجل حتقيق التفوق الفكري 

& Lindzey، 1993 .250، ص ) 
سلوب حياة فريد. هذا حيدد اجلانب البيئية اليت مهما نقوم به يتشكل وحمدود أب 

نوليها االهتمام أو نتجاهلها. أسلوب احلياة هو دليل لنمط العمل جلميع 
السلوكيات، على الرغم أنه يعتمد على التفاعل االجتماعي أيًضا، وخاصة يف 

، Hidayat ،2011واألطفال ) ترتيب الوالدة يف األسرة والعالقات بني الوالدين
 (.65 ص.

 النفس اإلبداعي .6
هذا املفهوم هو تتويج إلجنازات أدلر كمنظ  ر الشخصية. عندما جيد نفسه مبدعا  

يف نفسه، فيتم تضمني مجيع املفاهيم األخرى حتته: أخريًا وجد السائق الرئيسي، 
مفصل الفيلسوف، عالج احلياة، السبب الرئيسي لكل السلوك االنسان الذي 

فس اإلبداعية هي متماسكة، متسقة، ذات سيادة يف هيكل سعى إليه أدلر. الن
الشخصية. مثل كل األسباب الرئيسية األخرى، من الصعب وصف القوة 
اإلبداعية للذات. ميكننا أن نرى اآلًثر ولكن ال ميكننا رؤيتها. النفس اإلبداعية 
هي جسر بني املنبهات اليت تصيب شخص والردود اليت يقدمها الشخص املعين 
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لك املنبهات. يف جوهرها، تنص عقيدة الذات اإلبداعية على أن االنسان لت
يشكلون شخصيتهم اخلاصة. يبين اإلنسان شخصيته من وراثة املواد اخلام 

  (.251، ص. Hall & Lindzay، 1993) وجتربتها
اعتقد أدلر أن كل شخص احلرية يف تكوين أسلوب حياة خاص. يف النهاية، كل  

 (creative power) سه وكيف يتصرف. إن قوهتم اإلبداعيةشخص مسؤول عن نف

جتعلهم يتحكمون يف حياهتم اخلاصة، وهم مسؤولون عن أهدافهم النهائية،  
وحيددون الطرق سيستخدموهنا لتحقيق اهلدف، ويلعبون دورًا يف تشكيل 
مصاحلهم االجتماعية. ابختصارا، القوة اإلبداعية جتعل اجلميع حراً. القوة 

اعية هي مفهوم ديناميكي يصور احلركة، وهذه احلركة هي أهم خصائص إلبد
احلياة. وضح أدلر أمهية الوراثة والبيئة يف إيقاف الشخصية اال التوائم املتماثلة، 
ولد كل طفل برتكيبة وراثية فريدة ويصل فورًا إىل جتربة اجتماعية خمتلفة عن 

من والوراثة و البيئية. االنسان  نسان نيف من منتج اإلن  على أاالنسان اآلخرين. 
خملوقات إبداعية ال يستجب  للبيئة فقط، بل تتصرف عليها أيًضا وتتسبب يف 

 (.93، ص. Feist & Feist، 2010) تفاعل البيئة معها
فئات، وهي: املشاكل املتعلقة  3ادلر بعض املشكالت العاملية واجملمعة يف  شرح 

اساليب احلياة  4واحلب. واقرتح أيًضا بسلوكنا ااي اآلخرين، مشاكل العمل 
األساسية تتعلق هبذه املشكالت، وهي: النوع السائد واالقابل والراوغ والنافع 

 اجتماعًيا.
ل يعرض مهيمنا مع القليل الرعاية االجتماعية. هذا الشخص يتصرف النوع األو   

ة ولكنه بعيد عن رعاية اآلخرين. النوع املتطرف من هذا النوع هو مهامج
أشخاص آخرين وكوهنم ساديني أو شريرين أو معتل اجتماعيني. والثاين هو أن 

كثري الرضا من اآلخرين و النوع الذي يتوقع احلصول على  القابل )النوع األكثر( ه
حىت يصبح اعتماًدا عليهم. والثالث هو نوع الراوغ، وليس حماولة للتعامل مع 
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نب الشخص احتمال الفشل. مشاكل احلياة عن طريق جتنب الصعوابت. يتج
عاون مع أشخاص آخرين ويتصرف ، سيت، اجتماعًياالنوع األخري هو نوع النافع

رغبات اجملتمع. هذا النوع هو نوع من األشخاص الذين ميكنهم التغلب عند 
ماته على املشكالت من خالل تطوير أمناط العمل املستمدة من اهتما

 .(68 .ص ،Hidayat ،2011االجتماعية )
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 الباب الثالث
 مناقشة نتائج البحث

 
 وموجز رواية "مذكرات الطبيبة" حملة مؤل ف -أ

 الرواية "مذكرات الطبيبة" حملة مؤل ف -1
 نوال ةالرواية "مذكرات طبيبة" هي احدى من أعمال الكاتبة املصري 

السعداوي. إهنا طبيبة النفس وكاتبة هلا التأثري الكبري يف تطوير النسوية يف 
لالضطهاد الثقايف الذي  اتالنساء املتضرر  عن قصتمصر ألن مجيع أعماهلا 

الوقت. ال تُنشر أعماهلا يف مصر فقط، بل تُرمجت  طول سيطر عليه الرجال
ة واإلسبانية والربتغالية بعض رواايهتا إىل اإلجنليزية والدمناركية والفرنسي

 واإليطالية والسويدية والنروجيية وعدة لغات أخرى.
تناضل حقوق املرأة.  الىت العامل أبهنا روائية وكاتبة ت نوال يف مجيهر اشت 

 تبدأ على ضفة النيل. (Karf Tahla) قرية كارف اتهالولدت نوال يف 
مدير  تخريًا أصبح، و أا يف الريف، مث يف مستشفيات يف القاهرةممارسته

 1الصحة العامة املصرية.
أنور  خو فت املرأة املصرية قد تدهيم القضاء علىنوال يف  ةإن وجود 

ة يف ذلك الوقت. تعترب أن نوال ئيس دولكر  (Anwar el-Sadat) السادات
الثقافة  ا اليت حتاول أن صيق علىمن خالل أعماهل تضرين القوميني املصريني

 األبوية كثقافة تضم أكثر األتباع يف مصر يف ذلك الوقت.
الالئي يعشن حتت سلطة  إمراءة املصرية معاانة ا عنيصف الكثري من كتاابهت 

 كمالكالرجل  املواضع وهي نظام اإلجتماعي  -األبوية الرجال يف ثقافة 
على دور القيادة السياسية والسلطالسلطة الرئيسية ويسيطر 

                                                             
1 https://www.britannica.com/biography/Nawal-El-Saadawi 

https://www.britannica.com/biography/Nawal-El-Saadawi


31 
 

 
 

 اليت نشأت مع - 2تلكاتاألخالقية واحلقوق االجتماعية والسيطرة على املم
، ابإلضافة إىل القيادة األسريةالىت خضعت للرجال املطلقا اجملتمع املصري.

 يف أسرهتم، خاصة يرىواألنوثة مفهوم اجلنس عن الرجال ال يفهمون 
ة للغاية وكذلك فهمهم لتفسريات أبوي الثقافة العربية اليت ثقافةإجتماعى ال

  .العرج والظلم جتاه اىل النساء الناقص سوف ينجب الديين ألهوتا
املصري  ا املعتمد انتقدت لقائدنوال إىل السجن ألن كتاابهت تإرساال تمت   

 نصتنجح أن تصنع ال يف سجن، ،ا مل يكن رادًعايف ذلك الوقت. لكنه
 عن أوضاع النساء املصرية والكفاح من أجل ستمر يف التعبريخر ااآل

 ، ال سيما يف اجلوانب االجتماعية والفكرية.حقوقها
الطبيبة "كتبت كتااًب بعنوان مذكرات  رت نوال يف الرواية يف جريدة املؤل فكذ  

لقاهرة حوايل ثالثني عاًما عندما خترجت من كلية الطب يف مدينة ا قبل
مري. يوضح هذا الكتاب من ع ت شابة يف العشرينحديثا عندما كن

ولكن يف نفس الوقت ال يزال تعمل  طبيبةكمل  اعمشاعري وجتربيت كالنساء ال
هذه الرواية بسيطة  " مث توضح ... "،عليها العمل بدورها كزوجة وربة منزل

، ولكن يف قمع النساء يف بلديلغضب جتاه حتتوي على شعور ابوعفوية و 
 الغد هرن أماًل كبريًا يف جوء التغيري وتوسيع األفق ويومس الوقت يُظنف

الرواية(. تصف هذه الرواية كفاح شخصية "أان"  يف ")مذكرة املؤلف أحسن
الثقافة األبوية  ر اجملتمع املصري حنو وجود النساء. كافحتيف تغيري منط نظ

اء أن تثبت أن النس دغالبية املصريني يف ذلك الوقت. تري هبايتبع اليت 
 الرجل. مثل  تستحق التعليم واحلياة االجتماعية

 
 

                                                             

2 https://id.wikipedia.org/wiki/Patriarki 

https://id.wikipedia.org/wiki/Patriarki
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 موجز الرواية "مذكرات الطبيبة" -2
وتتكون من  1119 السنةنشرت رواية من الشركة دار املعارف ابلقاهرة يف  

صفحة. وأثرت هذه الرواية للجدل كما جيعل اضطراب األمة العربية يف  71
جملة روز اليوسف  ذلك الوقت حىت نشلر الناشرون هذه الرواية

(MAJALAH RUZ AL-YUSUF)  وحذف الناشرون على قضاء جزء من
حمتوايت اخلطوطة األصلية للرواية بناء على طلب من أجهزة الرقابة 

 احلكومية.
بيئة السرة و األيف  ةبنت العائشال" يف رواية مذكرات طبيبة هي شخصية "أان 

ا حيدد مجيع القرارات. . والدهطبق النظام األبوية يف أسرهتماملصرية الىت ت
، حتصل النساء دائًما ها املعطى معاملة خاصة. يف كثري احلاالتو وابملثل أخ

تنطبق على النساء  اخلاصة جيب االلتزام هبا. كل هذه القواعدقواعد العلى 
يصبحن أمهات حمتمالت منذ ل تاتعلمت البنفقط وليس على الرجال. 

 ة وجيزة من فرتة احلمل.، ألهنن سيتزوجن بعد فرت الطفولة
البيئة حدى من قصص كفاح النساء لتقومي الطبيبة هي إ الرواية مذكرات 

. تكره الشخصية الطويل جملتمع الذي خييف النساء منذ وقتوهيكل ا
ن القواعد كامرأة بسبب العديد م  تُولد االرئيسية يف الرواية حقيقة أهن

النساء شعر قصري وجتب أن  كون لدىوالقيود يف حياة النساء. جتب أال ت
يرتنب السرير قبل مغادرته وجتب أن تكون مبقدورهن الطهي وجتب أن 

صية "أان" ، ظلت شخاطفولته وقتالوالدين. طوال تزوجن من اختيار ت
ا من عبيدً  تتساءل ملاذا تنبغي أن تكون النساء، وملاذا تريد النساء أن تكون

 مثل اآلهلة. الرجال ويؤهلم
، وذهبوا إىل املدرسة مث لعبوا ا مثل األطفال اآلخرين يف بيئتهالتهطفو  دئتتبا 

ان" تشعر ، بدأت الشخصية "أذلك. ولكن بعد جتربة احليض األولبعد 
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جسمها يثريها زل واللعب كالعادة.  تغرير شكل ابلقلق والنجل ملغادر املن
 .هاجسماملركز على أجزاء معينة يف  آراء األشخاص التهديد بسبب

، امقابلة ضيف والده ا. كان من الطبيعي هلا، جاء رجل إىل منزهلت يومذا 
الشخصية "أان"  شعرالستخدام مالبس أمها املختارة. ت متحمة أبًدا الكنه

. ألول مرة التدبري العالقة بغضب ت. رفضعالقتهالتدبري  بغرابة مثل املؤامرة
ذن من اإلطلب  لشخصية "أان" عن الشقة دون، ابتعدت اايف حياهت

 تإىل الصالون وترك ت، صعدا. أثناء املشي، رأيت صالون الشعروالدهت
،  ًصا حاًدا. عندما رجعت إىل املنزلبعد أن فرضت عليه مق ىف طبقة هاشعر 

 .اوكان هناك انتصار شعر هب ا مل تبكلكنه ا،وصفعته ا حممومكانت والدهت
الطب. يرى يف كلية  امن مواصلة دراسته ت، متكنا الذكيبفضل دماغه 

إىل املدرسة حىت  النساء والنساء ال يذهنب اأنه عني واحدة ألهنالكثريون 
الطالبة هي احد النساء املقدر واصبحت "أان"  اجلامعة، ولكن الشخصية

 ،خترجت من كلية الطبأن طالب األخرى يف شعبتها. بعد البني  ةاملتفوق
اجملتمع   اعتربهاا حىتمهووًسا جًدا بعمله ت. أصبحةكطبيب  بدئت مهنتها

 .كون متزوًجةا النساء وجتب أن تغريًبا ألهن
ا. بعد ألحد مرضاه ابلت شخصية "أان" رجاًل كان إبن، قاعند أداء واجباهت 

، قرروا الزواج. لكن هذا الزواج مل يكن متماشياً التقى عدة مراتالتعرف و 
ستمر يف املنزل الىت أراد أن ت ا، فقد كان حماصرًا يف حياة زوجهامع توقعاهت

ا ، واصل مهنتهيدم طويال. بعد أن قرر االنفصال مل دمه فقط. زواجهاوخت
ذات لكن الفراغ مأله على حنو متزايد، حىت  ،على حنو متزايد وأصبح ثرايً 

 املهنية. اودعم حياهت اكان قادرًا على إًثرة قلبه  ت رجالالتقيوم 
  

 دوافع اإلستعالء شخصية "اان" -ب
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و إجابة للسؤال الذي يسأل "ملاذا" سلوك )وليس ماذا وكيف(. مبعىن الدافع ه  
تنفيذ ب على أسباب الفعل وليس السلوك نفسه أو كيفية ، فإن الدافع جيآخر

. ما ادافع اإلستعالء هو عرض عن ملاذا يريد شخص أن يكون مستعلئً السلوك. 
 التشجيع أو السبب جيعل شخصية "أان" تريد أن تكون مستعلئة.

 لنقص يف شخصية "أان"التعويض عن الشعور اب -1
ظروف اليبدأون حياهتم من  ألفريد أدلر أن األشخاصيف نظريته، صرح  

الصغرية والضعيفة والنقص. لذلك، فإهنم يطورون خيالية أو نظام اإلعتقاد 
 تصبح كبرية وقوية ومستعلئة كيفية التغلب على الضعف اجلسدية أن عن  

(Feist وFeist، 2010 .86، ص) 
هي  " أن والدهتا كالنساءطبيبةالذكرات "شعرت شخصية "أان" يف رواية  

 :كما االقتباس التايل  .اشيء أكثر تكرهه
 " كرهت أنوثيت.

أحسست أهنا قيود: قيود من دمي أان تربطين ابلسرير فال أستطيع أن  
أجري وأقفر، قيود من خالاي جسمى أان، تسلسلين بسالسل من 

والعار فأنطوى على نفسى أخفى كياىن الكثيف " )رواية اخلزي 
 (."15مذكرات الطبيبة، ص. 

 حقوق النساء اليت تقيد ابلثقافةالرجال و  النساء الضعيف عنجسد 
أكرب، وهذا يشبه التمييز، وكذلك  شخصية "أان"الشعور ابلنقص   جتعل

رى أحيااًن نة وقصرية. طويل تقسيم املتطرفة األخرى وهي تقسيم اإلنسان إىل
 ، وحياولون أن عدوانيةالستبدادية أو إلا بسلوك تعويض  أن اإلنسان القصرية 

حماطون أبشخاص  العدم احرتامهم ألهنم يشعرونعلى تعويض عن  يطلبو
 أعلى.

 ة ألفريد أدلر. سيشعر األطفال ذوأعراض التعويض أساس نظري كان
ألصدقاء يف املسابقات مع ا ألعاباإلعاقة أو الضعف أو الربو ابلنقص يف 
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، ن قوة اجلسد تعد عاماًل مهًما ألنفة الولدأل الرايضية أو ألعاب املهارات.
القوي. األطفال  حرتامالا ربة احملبطة ميكن أن تؤدي إىل نقصفإن هذه التج

بون ابلتعويض يف ، وسيطالأنفسهم اىل اآلخرين الذين يريدون أن يدافعو
 يف الساحة الرايضي ميكن انسر اخلاء عند اإلست  واجماالت أخرى حىت شعر 

إذا أصبح قواًي يف جمال التعلم أو التنظيم. سيتمكن  ابلشعور الرضاختفيف 
ن األطفال الذين لديهم موهبة يف اجملاالت العلمية أو الفنية أو التنظيمية م

نية ال ألهنم سيختربون أن القيم اإلنسا حتسني شعورهم بعدم احرتام النفس
 (.64-63وأخرون ، ص  Brower) قوة اجلسم فقط تعتمد على

" حتتوي على شعور النقص طبيبةالمذكرات "إن شخصية "أان" يف رواية 
، كان ا أضعف جسداًي من الرجال. إىل جانب كوهنبسبب موقعها كالنساء

ت حمدودة يف قيام ، فقد كانا كالنساء يف ذلك الوقت متحيز جًداوضعه
، كإىل ذل ر عليها الرجال يف مجيع األمور. ، وكان يسيطاألشياء الكثرية

تواجه النساء ألن أجسادهن تكون املكان  التحرش اجلنسي كانغالًبا  
البلوغ، تبدأ الشخصية "أان" يف سن الرجال غالًبا. عندما  احلرارةلإلفراج 

اخلصائص الفيزايئية للجسم يف الظهور وتبدأ آراء الناس يف تسليط الضوء 
من اجلسم ، وهذا أيًضا عامل يف ظهور النقص يف على مناطق معينة 

 :شخصية "أان". كما االقتباس التايل 
"رأيت عيين البواب وأسنانه تلمع وسط وجهه األسواد سواد 
الفحم، واقرتب مين وأان أجلس وحدي على دكته اخلشبية أاتبع بعيين 
أخي ورفاقه وهم جيرون ويقفزون.  وأحسست بطرف جلبابه اخلشن 

ساقي ومشمت رائحة مالبسه الغريبة، فابتعدت يف امشئزاز، يلمس 
لكنه اقرتاب مين مرة أخرى، وحاولت أن أخفي عنه خويف مبراقبة 
أخي وزمالته وهو يلعبون، ولكن أحسست أصابعه الغليظة اخلشنة 

 !تتحس س ساقي  وتتسل قهما من حتت مالبسي
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ألسود ووقفت مذعورة واندفعت أجري بعيدا عنه. هذا الرجل ا 
 ...!الكرية ايضا يتطل ع إىل أنوثيت؟

مل أعد أخرج إىل الشارع، ومل أعد أجلس على الدكة 
 .(16)ص. اخلشبية..." 

النساء جسم معينة من  ل الذين يركزون دائًما على جزءوجهة نظر الرجا
هو جسد  اروحه اجتعل شخصية "أان" تشعر ابلتهديد. اجلسد الذي تشغله

بدأت  أنثويتهاأن تقلق بشأن اخلروج ألن خصائص  تبدأ ا. حىت أهنخمجال
ا تبدأ أن تصنع " جعلهأانالشخصية " . إن الشعور ابلنقص الذي تعاينتظهر

تعويضات عنه. قد تكون النساء تشعر ابلضعف بسبب وضع اجلنسي، 
التفكري كتعويض عن الدونية. يف  استخدم مهاراهتا ت. اهنلكنها النساء الذكية

 .ا النساءأهن ا االحرتام من اجلميع اإلنسانستمنحهريد مهنة إنه ت
 

 "أان" الجتماعي شخصيةا اهتمام -2
يف السنوات األوىل لظهور نظريته، انتقاد أدلر حادة ألنه يشدد على 
الدوافع الذاتية ويغفل على الدوافع االجتماعية. ومع ذلك، فإن أدلر هو 

ملتوسع مفهومه عن اإلنسانية مدافع العدالة ومناصر الدميقراطية االجتماعية ا
فراد األبطريقة تضمني العوامل االهتمام االجتماعية اليت تُفسر على 

 Hallاجملتمع الكامل ) وهو موجوداملساعدون اجملتمع على حتقيق اهلدف 
 (.248، ص. Lindzay ،1993و

، املعني، فمنذ وقت مبكر عندما يولد طفل جبنس يف ظاهرة اجملتمع
وأبناء وفًقا للثقافة  املؤهلة / املالءمة " لبنات بناء خصائص " يبدأ اجملتمع يف

ناًء على هذه اخلصائص البيولوجية، سيتم التعرف ذلك املكان. بالسار على 
بشكل  سيتطرق املتمع اىل البنات واألبناء، مث الشخص كالنساء أو رجل

 .(315، ص. Nurhayati ،2012)خمتلف 
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اعدة للثقافة األبوية. هو ق ت واألبناءمعاملة خمتلفة للبناإن إعطاء 
أيًضا.   لحريةل ا حتق النساءأهن اوبيئته يُظهر ألسرهتا" أن أان" يريد الشخصية

 كما التعبري التايل:
"...سأثبت ألمي وجديت أنين لست امرأة مثلهما، أنين لن أعيش  

حيايت يف املطبخ أقشر البصل وأفصص الثوم،...سأثبت ألمي أنين 
ءً من أخي، ومن الرجل، ومن كل الرجال، وأنين أستطيع أكثر ذكا

 (.22" )ص. أن أفعل كل ما يفعل أيب، وأكثر، وأكثر
ا أن النساء قادرات ، أرادت شخصية "أان" أن ُتظهر ألمهمع عزميتها

دليل  اإلنسان وهي مجيعسيشهدها  ارة. لكن أفعاهلاحلياة احلحصول على 
األخرايت نساء الوهكذا ستشهدها على أن النساء والرجال متماثلون. 

شخصية  ريدالضحية من التقليد والبيئة. ت وتبدأ يف العزم وحتتج على تصبيح
مع القوة اليت لديها شخصية "أان"  ،بيئة وجمتمع أفضل. حىت النهاية "أان"

 مساعدة اجملتمع احمليط. اميكنه
 االجتماعي للشخصية "أان". عنداالهتمام من  هو شكل هذا احلال

االهتمام االجتماعي هو شكل أفراد يساعدون الناس على حتقيق  أن أدلر
  :ر مصلحة أدلر االجتماعية يف ذلكهدف خلق جمتمع مثايل. عملية تطوي

( يعتقد يف البداية أن الدافع وراء البشر هو السعي وراء القوة والسلطة 1
  يق التعويض عن عقدة النقص لديهم لتحق

شر مدفوعني بدوافع اجتماعية مدفوعة ابلوالدة جتعله ( مث يتم اعتبار الب2
، Suryabrata ،2016صاحل العامة فوق املصاحل الشخصية )يضع امل

  (.188ص. 
، وأثناء الطبيبة ة "أان"يف الرواية عندما أصبحت شخصيتي تكما ذُكر 

، يهرع على اورانت اهلاتف واملريض يطلب مساعدهت ا مع صديقهامناقشته
 .اإىل مكان املريض مع صديقه اهلالفور من منز 
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"....وإىل جواره بركة صغرية من الدماء. وضعت السماعة على صدره  
وعرفت أنه مريض ابلدرن الرائي، وأن حياته تتوقف على زجاجة 

 (.68دم...." )ص. 
وارئ، وعندما وصل الدم يف سحب الدم من خدمة الط ساعد صديقها

ت صديقها ابالبتعاد حىت ال وأمر  على الفور. ابعمله قامت شخصية "أان"
 ابلعدوى. كما االقتباس التايل: يصاب

 "...ومهست يف أذنه: ابتعد أرجوك. 
 ملاذا؟ -
 قد تنتقل العدوى إليك. -
 وأنت؟ -
 (69هذا وجبيت، علي أن أقوم به حتت أسوأ الظروف )ص.  -

سيصاب الحًقا  اأهن "أان" جبانب املريض على الرغم تظل شخصية
ا حتملها. أثبت احلدث واملخاطر اليت جيب عليه ا من واجبتهاى ألهنابلعدو 

 .اوضعت سالمة املريض فوق سالمته أن شخصية "أان"
 هو الرغبة يف التسرت على شعوركان الدافع شخصية "أان" يف البداية،

احلصول  تأراد ،لنقص من خالل التعويض عن الشعور. خبالف ذلكاب
/  ن مع مرور الوقت، االهتمام االجتماعيك. ولاعلى اعرتاف من والديه

بوضع مصاحل اآلخرين  تيف شخصية "أان". بدأ تطور املشاعر االجتماعية
 فع القوة.ا، يتجاوز الدافع االجتماعي دا اخلاصة. ابختصارفوق مصاحله

 
 

 "أان"الشخصية على حياة  أتثري الدافع اإلستعالء -ت
 النهائ اخليايل شخصية "أان" -1
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ر، يقاتل اإلنسان من أجل اهلدف النهائي، سواء كان عند أدل
اإلستعالء الشخصي أو النجاح للبشرية مجعاء. يف كل حالة، يكون اهلدف 

، ص. Feist ،2010و Feistالنهائي خيالًيا وال يوجد شكل موضوعي )
82.) 

ها هي يا وأخلنفسه اأصبحت املعاملة املختلفة اليت قدمها والديه
نشأ  متجد األوالد منذ صغرهم حىت  ا التأثري األكرب. متاليت كان هل العمل
يف حني أن شخصية "أان" . أيضا احلائز يف نفسهم منذ ذلك الوقت الروح

تعيش  ايف نظره كامرأة ألن  اها كانت مسكونة ابخلوف من نصيبمنذ طفولته
 النساء خلدمة الرجال فقط.

. لقد االديهط ط من قبل و خت ، بدأا األو للبلوغه اتعرضه أن بعد
 افقط وسقط احرتامه اشعر أن الرجل يريد جسده ابشدة ألهن ترفض

 لذاته.
امتلكت دافع اإلستعالء، بدأت شخصية "أان" بصنع النهائي أن  بعد

. اق مرادها يف من أجل شخًصا مستعلئً اخليايل يف شكل هدف خيال لتحقي
 تار شخصية "أان". ملاذا ختالزمهممن الثقافة األبوية  الص نفسهأن خت تأراد

ا. الطبيب إىل منزهل اه، استدعت أم  أن أكون طبيبة؟ عندما مرض والدها
 من "أان" أن   ت شخصيةعتقدا .جميد واحرتام  كل اإلنسان مهنةالطبيب، 

 اإلنسان لن ينظروا إىل جنسها، بل سيقدرون هبا فإن   خالل تصبح طبيبة
ها وأخها وجد هتا. كما بسبب مهنتها اليت مملوكها، ال سيما والدها وأم  

  ؛االقتباس التايل
أول طبيب رأيته يف حيايت. كانت أمي ترجتف من اخلوف وتتطل ع " 

إليه يف ضراعه وخشوع، وكان أخي ينتفض من اهللع، وكان أيب 
 راقدا يف الفراش ينظر إليه يف استجداء واسرتحام...
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خشوع، ...سأجعل أم ي ترجتت من اخلوف وتتطل ع إيل  يف ضراعة و 
وسأجعل أخي ينتفض أمامي من اهللع، وسأجعل أيب ينظر أيل  يف 

  (23)ص.  استجداء واستحرام"
نهائي الاهلدف  أان"" الشخصيةل أن تشك   فتهمعر من االقتباس، ميكن 

حيفزهم آماهلم يف املستقبل أكثر من  ال يزال خياليًّا. يعتقد أدلر أن اإلنسان
ا مينحه ي لشخصية "أان" هو أن تكون طبيبةدف النهائجتارهبم السابقة. اهل

 .شعر ابإلستعالء
يًّا. اهلدف هو شيء متأك د اخليال اهلدف هو شكل اهلدف اخليايل

لتحقيقه  طويلةأكثر واضحا وحتديًدا، على الرغم مطلوب الوقت 
(Douglas، 1990 47 .، ص.) 

 البدين اإلنسان مييل إىلن أ (John Masefield) قال جون ماسيفيلد
جناحك اآلن "مفتاح   موثوقية، لكن خياله جيعله عظيماً،، وعقله أقل  اخلطأ

ارج اخلنطاق الالذي يصل إىل  القوي   لعقلهو اخليال واملوتور احملر ك والدافع ا
 ص.، Douglas، 1990نفسه، للوصول إىل مستوى مل يتخيله من قبل )

 Dugaldه أبن أفضل تعريف يتم تقدمي Mack R. Douglas(. جيادل 75

Stewar اخليال هو قوة متحرك األنشطة اإلنسانية، وهو  الذي يقول إن
، Douglasاملصدر الرئيسي من اإلرتفاع والتحسني الذي يتم  اإلنسان )

 (.80 ص.، 1990
ا شخصية "أان" هو رغبة يف تكوين اآلخر الذي شكلته اهلدف اخليايل

. اوقدراهت ابل من مواهبه نساءمكانتها كال من اإلنسان إليهايرى ال عامل مم ا
 . كما االقتباس التايل:اعامل مثل أخيها أنه تستحق أن تثبت ألمهأن ت أراد

"سأثبت ألمي وجديت أنين لست امرأة مثلهما، أنين لن أعيش   
حيايت يف املطبخ أقشر البصل وأفصص الثوم، أنين لن أقضي عمري 

 من أجل زوج أيكل وأيكل.
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ثر ذكاء من أخي، ومن الرجل، ومن كل سأثبت ألمي أنين أك 
الرجال، وأنين أستطيع أن أفعل كل ما يفعله أيب، وأكثر، وأكثر" 

 (.22)ص. 
ثقافة ب ى نفس املوقف واحلقوق يف جمتمعلحصول علال سهل ل

يف بوية. متيل النساء إىل االعتناء مبنازهلن وأطفاهلن. ال ُيسمح هلم ابلعمل األ
صعب مات احلكومية واجملتمعية. لذلك، إىل املنظخارج املنزل أو االنضمام 

رب النساء ضعيفات بدنياً خارج املنزل. تعتيف لعثور على نساء يعملن ل
الشرتاك يف الشؤون السياسية وعقلياً، لذا سيكون من الصعب للغاية 

كون أان" يريد أن ت" واملنظمات اجملتمعية. هلذا السبب، فإن الشخصية
 .قدرات النساء حلجج اليت حاصرت واستبعدتحض االدليل احلقيقي لد

املستقبل الذي ما  جعلت شخصية "أان" اهلدف اخلاص للغاية، وهو
 اجيعله ما العمل الذي يريدها، وكيف ختتار اهلدف. هذا هو ما، و ايريده

هو مفتاح  واضًحا . حتديد األهدافاجمتهد للغاية يف حتقيق مجيع أهدافه
 النجاح يف حتقيق األهداف. الذي يوصلجاح ألنه ينمو االنضباط الن

 (style of life)احلياة  منط -2
حد دت اهلدف اخليايل يف حتقيق الذات املستعلئ، فإن تشكل أن بعد 

اليت  شخصية "أان" منط احلياة الذي سيدهل ا إىل حتقيق األهداف اخليايل
ه احلياة من أهداف الفرد ومفهوم الذايت ومشاعر جتا حددها. يغطي منط

احلياة هو نتيجة للتفاعل بني الوراثة أو  خرين واملوقف جتاه العامل. منطاآل
 الوالدة والبيئة والقوة اإلبداعية اليت يتمتع هبا الشخص.

 
 هدف احلياة شخصية "أان" (أ

سابًقا، فإن شخصية "أان" تريد أن تكون طبيبة  كما ذكرت الباحثة 
كن من اختيار ما تريد ميكنها إحضارها إىل حالة إستعالء. حيث مت
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تفعله دون أن يقتصر عليه أحد. ال تريد أن تكون مثل أم ها اليت 
انتهت يف املطبخ طوال اليوم جملرد إطعام والدها. كما تريد أن تثبت 
للعامل أن ضعف النساء ميكن تغطيتها بواسطة الذكاء. كما االقتباس 

 التايل:
سد الضعيف "...سأثبت للطبيعة أهنا ابلرغم من ذلك اجل

الذى ألبستين، وابلرغم مما يف داخله وخارجه من عورات، 
فسوف أتغلب عليه، أضعف يف زنزانة من حديد عقلي 
وذكائي، ولن أمنه فرصة واحدة ليشدين إىل صفوف النساء 

 (.22العجماوات" )ص. 
ا مصمًما على التعيش جعله ة الرجالعامل كخادما أن ترفضه 

ا حياهت أان" اهلدف" لشخصية. حيدد اابذكائهعاجلها مع القوة اليت ست
 وهو انضج جًدا حىت تركز بشدة على الوصوله.

 مفهوم الذايت (ب
مفهوم الذايت هو كل األفكار واملعتقدات والقناعات اليت يعرفها 

 Stuartاألفراد عن أنفسهم وأتثر على األفراد يف التعامل مع اآلخرين )

 (.Sundeen، 1991 :372و
  دوافع اإلستعالء إىلأن متل ك للشخصية "أان" قبل  مفهوم الذايت (1

هو أهنا النساء  مفهوم الذايت للشخصية "أان" عندما تكون صغرية 
 ا أمر حمرج. كما االقتباس التايل:وهذ

 "...عورة! 
  كل شيئ يف عورة وأان طفلة يف التلسعة من عمري! 
 (.14خزنت على نفسي..." )ص.  

، لكنها تدرك أن هذا اجلذب جسدية كالنساء لديها جاذبية
، فهو ملتزم ب من القواعد ا نساءهو جاذبية لتصبح مانغاسا. ألهن
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ا جيب مطلق جوب وممنوع هوو كثرية. كل شيئ م  أشياء وحمدود من
 أن مطاع.

، تعرضت شخصية "أان" عندما بدأت تظهر خصائص أنثويتها
بني. ضرب البواب فخذه. قفزت للمضايقة من قبل أحد البوا

شخصية "أان" يف خوف وركضت إىل منزله. قبل تشكيل دافع 
" وتتبع مجيع األوامر والقواعد أانالتفوق ، تقبل الشخصية "

الصادرة عن والدته ، وتتجنب فقط عندما حياول شخص ما 
 االعتداء عليه.

 تعالءمفهوم الذايت للشخصية "أان" بعد أن متل ك إىل دوافع اإلس (2
القواة اإلرادة لكفاح الثقافة اليت ترسخت يف  أن متلك بعد 

عائلتها وبيئتها، بدأت الشخصية "أان" يف إظهار مقاومة للموقف 
التعسفي الذي تلقاها. أول ما رفضها هو املباراة اليت أرادت 

 عائلتها القيام هبا. كما االقتباس التايل؛
وجها  "... وسلمت على صديق أيب وجلست، ورأيت 

 غريبا خميفا، له نظرة مقدمة فاحصة تشبيه نظرة جديت. 
....ورأيت نظرة نظراته  الفاحصة حتوم حول جسدي وتستقر 
يف النهاية على صدري، فوقفت مذعورة وخرجت من 
احلجرة.... وتلقتين أمي وجديت على الباب بلهفة 

 وشوق، وقالتا يف نفس واحد: هية، ماذا فعلت؟
رخة واحدة وجريت اىل غرفيت وأغلقت وصخت يف وجهيهماص

 الباب علي،..." )ص. (
ا فقط ألهن ا" قادرًا على جتنبهيف السابق، كان الشخصية "أان

ا. ولكن بعد ، كان خطأ جسدهشعر أن كونك النساء مثل هذا
مرتددة يف أن  وافع اإلستعالء، كانت شخصية "أان"دت لتشك
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ال  هي، و ا ليس منفذا لشهوة الرجالتصبح ضحية. جسده
 االضعف، لكن كراهيته ا يعطيمشهد هلم. شعر أن جسده

 ة.قو  ال اللضعف أعطته
املقاومة التالية اليت تقوم هبا شخصية "أان" هي قص  

 :التايل االقتباس ا. كماشعره
"خرجت ألول مرة يف حيايت من البيت دون أن آخذ  

إذان من أمي... وحلمت الفتة كتب عليها: حالقة 
 ددت حلظة مث دخلت.... للسيدات. تر 

نظرت إىل خصالت شعري وهي تتلوى بني فكي املقص 
احلاد.... واستطعت أن أستطعت أن أشد قاميت، 

 وأن أقف أمام أمي بشعري القصري.
صرخت أمي صرخة علية وانولتين صفعة حادة على 
وجهي، مث تلتها صفعات وصفعات، وأان أقف كما 

 (.19-18أان،..." )ص. 
 ابشعره لة أصبحت شخصية "أان" متملمال  ويمنذ فرتة ط

. هاأخي ا تسأل ملاذا ال جتوز أن متل ك شعر قصري مثلالطويل. إهن
ترتدوا  ب أناجلسد النساء يف ذلك الوقت الحظت حقا. جت

اء معينة من اجلسم سمحون برؤية أجز الفساتني يومًيا وقد ال ت
و أثناء اللعب. جتب أن تكون لديهم شعر طويل، ألن هذا ه

أان" إىل صالون " اتجه. ومع ذلك، مع الثقة، دخل الشخصية
ا أن الشعر وضح ألمهت أن تقطع. لقد أرادالشعر وترك شعرها ي

، بل كان جمرد شعر ميكن دهتعب اهمل يكن التاج الذي كانت أم  
 هدمه بواسطة مقص.



45 
 

 
 

ا لن أهن ا،صفعة بسبب أفعاهلالتلقت شخصية "أان"  ولو أن 
ة يف اللعبة مع أم ها. ز ئفا ا شعرسعيًدا ألهنكان   ا، لكنهتبكي

 يف حتقيق تصميمها. أمرنةقوية و أ"أان"  تصبح شخصية
 مشاعر جتاه اآلخرينج( 

  آخر قبل احليض( شعور الشخصية "أان" جتاه شخص 1
، متر الشخصية "أان" خالل مثل األطفال اآلخرين يف بيئتها 

دائًما يف  اأخيه تلعب والرفد أمها. ات بعلاو  ا يف الدرسأايمه
 . كما االقتباس التايل:اامللعب ليلعب مع أصدقائه

"...أن أخي ورفاقه من أوالد وبنات اجلريان ينتظرونين  
لنلعب عساكر وحراميه، ولقد أخذت إذان من أمي 
ابخلروج. أحب اللعب! أحب اجلري أبقصى 

 (.14سرعة...." )ص. 
، يف ذلك الوقتأنوثتها  قد انرعج ألنأن شخصية "أان"  ولو 

 ا ولو مع جسدمع أصدقائه اال يزال سعيًدا بقضاء أايمه الكنه
ا خرين يف بيئتهاآلهها. ال يزال يتواصل مع أطفال و كر مأنثى 

 .سواء كان أوالد أو أبنات
 بعد احليض ابيئته الشخصية "أان" جتاه ( شعور2

يف  ا"أان" نفسه يض األو ىل، أغلق شخصيةاحل معاانة أن بعد 
ا ابحلرج الشديد ملقابلة والده تم. لقد شعر أاي   ا ملدة أربعةتهغرف

أن هناك شيًئا حمرًجا إذا كانوا  . لقد شعروأخها وحىت خدمهم
 الشخصي.يعرفون هذ األمر ألن هذ األمر هو خفي ة 

صية شختصبح ، فإن راك خصائصها األنثوية تنمو بسرعةبعد إد 
للقيام األنشطة ا أزعجه اشعر أن منو جسمهت. "أان" أبقلق

 اقتباس التايل:. كما عادةال
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مل أعد أجري، ومل أعد ألعب. هذان النتوءان على ..."
 صدري يكربان ويهتزان كلما نشيت.

وقفت حزينة بقاميت الطويلة الفارعة أخفي صدري بذراعي، 
)ص.  وأنظر يف حسرة إىل أخي وزمالئه وهم يلعبون"

15.) 
رغب يف إظهار رج حىت ال تا حمأن جسدهشخصية "أان"  تعتقد 

آخر خاصة عندما يكون هناك  شخص ا علىتغيريات جسمه
ت شخصية . ركضهاوضع يده يف مالبسأن لبواب عيين ا حياول
جيرؤ على  ور للعودة إىل املنزهلا. بعد ذلك لنعلى الف "أان"

 . كما االقتباس التايل:امغادرة منزهل
س على الدكة "...مل أعد أخرج إىل الشارع، ومل أعد أجل 

  .اخلشبية
هربت من تلك املخلوقات الغريبة ذات األصوات الغليظة 

 (16والشوارب الىت يسموهنا رجاال،..." )ص. 
ا. بعد وقوع تشعر ابلتهديد من جسدهأن بدأت شخصية "أان"  

 احلادث، تبنئ االعتقاد أبن كل الرجال كانوا شبه مع عيين
الرجال. ا و ء حاجز بينهالبواب. مث بدأت شخصية "أان" يف بنا

وخاصة  حتافظ جسدها إبغالق نفس من جمتمع بيئتهااول حت
 الرجال.

 
 

 املوقف جتاه العامل (د
النظر شخصية "أان" إىل العامل من لكيفية املوقف جتاه العامل هو ا  

حوهلا. يف رواية مذكرات الطبيبة، ينقسم املوقف جتاه عامل الشخصية 
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ل موقف الشخصية "أان" جتاه عائلتها والثاين "أان" إىل قسمني، األو  
 جتاه بيئتها االجتماعية.

 املوقف شخصية "أان" جتاه عائلتها (1
تعيش شخصية "أان" يف عائلة تتكون من والدها وأم ها وجدهتا  

الثقافة األبوية املوال وأخيها ونفسها. عائلتها هي واحدة من 
. يف الثقافة األبوية، وهي ثقافة األغلبية يف مصر يف ذلك الوقت

يتمتع والد سلطة األعلى كرئيسة األسرة. يتم التعامل مع األوالد 
بشكل خمتلف عن األبنات، إعداد األوالد كمرشح  إمام األسرة، 

 بينما مستعد األبنات كمرشح ربة البيت.
. كان هذا ا كالنساء، كرهت شخصية "أان" وضعهمنذ الطفولة 

. كان يكره  اأخوه قاها مبا تلقاة عالجات خمتلفة تلبسبب عد
ا ألن  كل يوم لالتصال هب  " اليت تستخدمها أم هاالفتاة"كلمة 
ا  فقط وأهن   كالنساء  اكانت الدعوة للتأكيد على وضعه  عندها

 . كما االقتباس التايل:اأخيه كان خمتلًفا مع
"كل ما كنت أعرفه يف ذلك الوقت أنين بنت كما  

 !أمسع من أمي. بنت
ن لكلمة بنت يف نظري سوى معىن واحدا: هو ومل يك 

 (.13ين لست والدا، لست مثل أخي!" )ص. أن
حقة هبا هي متييز املل "الفتاة"أن كلمة "أان"  شخصية اعتربت 

، بدءًا من االلتزامات واحلقوق بينها وبني أخيها يف كل حال
 االيت مسحت ألخيه املة لألسرة واجملتمع. مثل وأم هاوالوضع واملع

 يف املطبخ. ا أن تساعد وأم هابينما كان عليهللعب خلروج اب
تعمل يف و اليت تقضي الوقت دائًما يف املنزل  وأم ها نظرت اىل 

فإن قضاء كل الوقت  اليوم إلطعام والدها. وعندها املطبخ طوال
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تريد أن ، وال ا تريد احلرية. إهناأمر ال يريدههو خلدمة الرجال 
  . كما االقتباس التايل:جسم أم ها ل على رائحة البصل مثلصحت

"...سأثبت ألمي وجديت أنين لست امرأة مثلهما،  
أنين لن أعيش حيايت يف املطبخ أقشر البصل وأفصص 
الثوم، أنين لن أقضي عمري من أجل زوج أيكل 

 (.22وأيكل..." )ص. 
أم ها،  ستجعل نفسها مثل تعترب شخصية "أان" أن أم ها

وتعتين  ،قت، وختدم زوجها طوال اليوموتصبح سجينة طوال الو 
عد الثقافية اليت يعتقد ، وتكون مقيدة ابلقواابملنزل يف كل الوقت

 .أهنا حسًنأ
املنزل هن يف  هاوقت أن النساء املستعدين لقضاء عتربوهي ت

 ضعفاء. كما االقتباس التايل: نساء أغبياء. إهنم إنسان
سد الضعيف "...سأثبت للطبيعة أهنا ابلرغم من ذلك اجل

 ....الذي ألبستين إايه،
ولن أمنه فرصة واحدة ليشدنيإىل صفوف النساء 

  (22العجماوات" )ص. 
مع  أبن النساء لديهن إمكان مساو ة "أان"تعتقد شخصي
خلدمة الرجال  فإن النساء املستسلم واملخرت ،الرجال. ومع ذلك

ل فعت أن ت، رفضهن املغف ل. قد شاهدت أنشطة أم ها كل يوم
شيئ تجربة غي لال ينب اشخصية "أان" أبهن   ا. تعتقدالشيء نفسه

 .اهنفس أم  
 املوقف شخصية "أان" جتاه بيئة االجتماعية (2

البيئة االجتماعية للشخصية "أان" هي نفس البيئة لعائلتها. 
يعتربون أن النساء بولدن كزوجات ويقضني وقتهن يف املطبخ. 
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أم ها أن  قد نظرتم للبلوغ. سيتم تزويج أصدقاء سنه بعد تعرضه
تعمل ال هناية جيعلها ال تريد يف الزواج ونفس النصيب كأم ها. 
لقد كره كلمة "الزواج" اليت  تقال أم ها دائم ا. كما االقتباس 

 التايل:
"...وهي تقول؛ مصريك إىل الزواج. جيب أن تتعلمي  

 !الطبخ. مصريك إلىل الزواج. اىلزواج! الزواج
لبغيضة  الىت كانت ترددها أمي كل يوم حىت  تلك الكلمة ا

 (.16كرهتها،... )ص. 
 ا كان تتخيل رجالً كرهت شخصية "أان" الزواج ألهن  

يف أم ها  ا. ذكرتابحليوية مع العديد من األطعمة املتداخلة فيه
هم ، فدائًما، فهي تعتقد أن الرجال حيبون الطعام فقطاملطبخ 

 عترب الشخصية "أان" أن ال ميكنأيكلون دائًما يف جزء كثريًا. ت
ا تكره كلمة "الزوج"  رائحة املطبخ عن رائحة الزوج وأهن  انفصل 

 .اهأم  كما تكره الطعام الذي تطبخ  مع 
 الزواج وإغالق قلبهيف عدم االرادة  ل ا احلالمث تسبب هذ

ا. مسحت اينغ هو نفس والده ال. الزوج يف مفهومهاألي رج
مهووًسا  ت. كانللحفاظ على إطعامه بخ طوال اليومابملط أم ها
 .ا أن تصبح عبداً رجالً ورفضه االعليا وطموحاهت امبثله

ا عن عل شخصية "أان" تغلق نفسهإن اضطهاد النساء جت
 اوألخيه ااإلنسانية. بدءا من املعاملة املختلفة املمنوحة هلالشعور 

ظر نا أن تواألحداث اليت مر هبا بعد البلوغ. هذه األشياء جتعله
جنًبا إىل جنب من فقاعة اهلواء. كما  إىل حياة اإلنسان أقل  

 االقتباس التايل:
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"...مل أكن أختيل يف تلك اللحظة الىت فقدت فيها  
إمياين ابإلنسان، وأيقنت أن فقاعة هواء أقوى منه 

 (.37ومن حياته،...." )ص. 
منها شخصية "أان" بسبب وضع إن الظلم الذي تعاين 

 اعترب احلياة ليست شيئًا ميكن أن يواجهأن تا ، جعلهالنساء
 مبشاعر.

، حتصني الشخصية "أان" بعد أن تصنع دافع اإلستعالء
تظهر أي تعاطف إىل أي شخص، فهو أيًضا. لن  اوقلبه انفسه

 .ا مبكانة نسائهابينما دفنت روحهفقط  اجبسده اعيش حياهتت
 "أان، ميكن االستنتاج أن الشخصية "من التفسري السابق

، ا أن تكون شخًصا مستعلئاً هلا منط حياة يف شكل هدفه
ا أن ختفي ب عليها الذايت ضعيًفا ميثل هتديًدا وجتومفهومه

، ا جتاه اآلخرين مغلق جًدا، وموقفهموًحاصبح شخًصا طوت
، اهتديًدا هليعطى  خاصًة عند الرجال ألن تعرب أن الرجال

أة غبية ألن تريد هي امر  ا هو افرتاض أن أم هامن أسرهت اوموقفه
ال ا هو عن بيئته افقط وافرتاضه اخلدمة والده اقضي وقتهأن ت

املرأة  اإلنسانية بسبب الظلم الذي ال تتعرض هلشعور ايوجد 
 أبًدا.

شخصية "أان" هي شخص تتمتع بنمط احلياة السائدة، 
رعاية االجتماعية ويتصرف بعيًدا وهو املوقف الذي يتميز بقليل 

 آلخرين.عن االهتمام اب
 شخصية "أان"الذات اإلبداعية  -3

ننا أن نرى يصعب وصف القوة اإلبداعية للذات ولكن ميك  
رؤيتها. الذات اإلبداعية هي جسر بني  آًثرها بل ال يستطيع أن
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املعين املنبهات اليت تصيب شخص ما والردود اليت يقدمها الشخص 
اعية على أن يدة الذات اإلبد، تنص عقلتلك املنبهات. يف حقيقتها

يشكلون شخصياهتم اخلاصة اليت بنيت من وراثة املواد اخلام  اإلنسان
 (.251، ص. Lindzey ،1993و Hall) وجتربتها

اإلبداع الذايت بعد أن تبدأ يف تكوين دوافع تبين شخصية "أان"   
 اإلستعالء.

   ةقوي  الشخصية ال اعل نفسهجت (أ
ف النساء. مل تكن لضع اقوايً بسبب إدراكه انفسه تلقد جعل 

. موقًفا قواًي وطموًحا ت، لذلك أظهر تريد أن تبدو ضعيًفا
، أغلقت شخصية "أان" وضع  عندما كان طالبًا يف كلية الطب 

عترب يالقوي على الرغم من  االشاق وتصميمه األنثوي بعملها
ا الذكور ألهن ايف كثري من األحيان غري كاٍف من قبل أصدقائه

   كلية الطب. كما االقتباس التايل:الوحيدة يف النساء
"... كدت أشيح بوجهي عن اجلسد العاري وأجرى  

خارجة من املشرحة. ولكن ال، لن أفعل ذلك" )ص. 
23). 

إىل غرفة الرفات  يف ذلك الوقت دخلت شخصية "أان"
الطالب . نظر . شعرت رجلها ثقيالً ل مرةألو   ونظرت رفات

ا، وقد فعله انتظار ما ستاببتسامة خبيثة يف اإليهاآلخرون 
جثة  أن رأتستطيع ا ال تركض إىل احلمام ألهنأيملون يف أن ت

، كانت . ولكن على اجلانب اآلخراأمامه  العارالرجالميت 
هناك جمموعة من النساء حماطة ابلطالب الذكور الذين أرادوا 

، ا تبين محاسهاإجراء عمليات التدقيق جبرأة ودون تردد. إهن
 "أان" إىل مبدأ أن الرجال والنساء متماثلون. تعود شخصية
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 ةذكيال ةشخصال ا"أان" نفسه شخصية علجت  (ب
درة على عامل الطب ليس من السهل. القكلية   اىلدخول ت

على أشياء كثرية عن  العلوم الطبية التفكري هي دعم مهم. تعلم
م ، بدءًا من أنواع األمراض املوجودة يف اجلسجسم اإلنسان

املرض ونظام عمل اجلسم وما  املرض وكيفية التعامل وأسباب
 إىل ذلك.

، تبدأ شخصية "أان" بعد أن تشاهد الدماغ البشري
 جلزء صغري التحكم يف اجلسم البشري عن كيفيةابلتساؤل 

تعلم بعد ذلك كيفية عمل أبكمله. لإلجابة على هذا السؤال، ت
 . كما االقتباس التايل:ااجلسم لإلجابة على فضوهل

أخذت أقرأ وأحبث وأقلب حىت حفظت تركيب "
  اجلهاز الذي امسه اإلنسلن عن ظهر

 (.27)ص.  حفظت أمساء األعصاب كلها،...."
 االقتباس اآلخر:
عرفت كيف تنتقل الصورة من العني إىل املاج "

لرياها ويفهمها، مث يربق غلى العني أبمرها 
ابلرئية. عرفت كيف ينتقل الصوت منن 
 ....األذن

عرفت أنين حني أانم فإن جزءًا من خمي يظل  
 ساهرًا يرعاين، ويرعي دقات قليب،..."

 (.28)ص. 
دليل على  ا، يدل عليهجلب الفضوهلا  إىل معرفة جديدة

 اكل قدراهت  شخصية "أان" تطورن النساء والرجال متساوون. أ
اإلبداعية الذات من أشكال  هو لتحقيق رغباته. هذا شكل
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صل عليها التعلم استجابًة للمنبهات اليت حت صبحت هلا، حيث
 .امن األحداث اليت الحظها يف كليته
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 الباب الرابع
 اخلالصة واالقرتاحات

 
 اخلالصة -أ

ماذا وكيف(. مبعىن )وليس الدافع هو إجابة للسؤال الذي يسأل "ملاذا" سلوك  
، فإن الدافع جييب على أسباب الفعل وليس السلوك نفسه أو كيفية تنفيذ آخر

. عن ملاذا يريد شخص أن يكون مستعلئعرض  اإلستعالء هو السلوك. الدافع
 .شخصية "أان" تريد أن تكون مستعلئة ما التشجيع أو السبب جيعل

عن الشعور ابالنقص يف نفسها.  التعويض : أوالً،دافع اإلستعالء شخصية "أان"  
هي شيء  " أن والدهتا كالنساءطبيبةالذكرات "شعرت شخصية "أان" يف رواية 

ا. قد تكون النساء تشعر ابلضعف بسبب وضع اجلنسي، لكنها أكثر تكرهه
ريد التفكري كتعويض عن الدونية. إنه تيف  استخدم مهاراهتا ت. اهنالنساء الذكية
 .ا النساءأهن م من اجلميع اإلنسانا االحرتامهنة ستمنحه

، أرادت شخصية "أان" أن . مع عزميتها"أان" الجتماعي شخصيةا ًثنياً، اهتمام  
سيشهدها  ارة. لكن أفعاهلاحلياة احلحصول ا أن النساء قادرات على ُتظهر ألمه

كان يف البداية، دليل على أن النساء والرجال متماثلون. اإلنسان وهي اجلميع
النقص من خالل اب هو الرغبة يف التسرت على شعورشخصية "أان" الدافع 

. ااحلصول على اعرتاف من والديه تأراد ،التعويض عن الشعور. خبالف ذلك
يف  تطور / املشاعر االجتماعية كن مع مرور الوقت، االهتمام االجتماعيول

 ،ا اخلاصة. ابختصاربوضع مصاحل اآلخرين فوق مصاحله تشخصية "أان". بدأ
 فع القوة.ايتجاوز الدافع االجتماعي د

يعطى دافع اإلستعالء التأثري لشخصية الرئيسية اليت تتكون على النهائي اخليايل   
علها قادرًا على حتقيق إرادهتا.طورهتا ومنط احلياة والذات اإلبداعية اليت جت
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  قرتاحاتال -ب
"مذكرات الطبيبة" لنوال يستطيع الباحثون اآلخرون أن حيلل كتاب  -1

ية واألدبية سوى نظرية بدراسة أخرى من النظرايت اللغو  السعداوي
مثل السيكواوجية األدبية خاصة  سيكولوجية الشخصية ألفريد أدلر. 

والبالغية،  ، ونظرية التداولية، والسيميائية،، ونظريةنظرية البنيوية الوراثية
 واألسلوبية وغري ذلك. 

سيكولوجية الشخصية يستطيع الباحثون اآلخرون أن يستخدم نظرية  -2
لفريد  منطق الطريلتحليل الكتاب اآلخر سوى كتاب بنظر ألفريد أدلر 

الدين العطار، مثل كتاب الشعر، وكتاب النثر، والقصة القصرية، ونص 
 ة.املسرحية وغري ذلك من النصوص العربي
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 سرية ذاتية
 

من فرباير  18ولدت يف توليحوا  اتريخ فطري فوزية، 
م. خترجت من املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية  1998

م. مث التحقت ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية  2009توليحوا سنة 
التحقت ابملدرسة الثنوية م. مث  2009احلكومية توليحوا سنة 

م مث التحقت ابجلامعة  2015اإلسالمية احلكومية وخترجت سنة 
موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حىت حصلت على درجة 

 م.  2019البكالوريوس يف قسم اللغة العربية وأدهبا سنة 
 
 

 


