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 سيدة كالدٌب احملبة -0
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 والتقديركلمة الشكر 
احلمد هلل الذم بذكره تطمئن القلوب، كبرمحتو يغفر الذنوب، كأنعم علينا أبنواع 
النعم كلطائف اإلحساف، كفضلنا على سائر خلقو بتعليم العلم كالبياف، أشهد أف ال إلو 
إال هللا كأشهد أف سيدان دمحما رسوؿ هللا. كالصالة كالسالـ عليو ادلبعوث خبَت ادللل 

 على آلو كأصحابو بدكر معادل اإلؽلاف، كمشوس عوادل العرفاف. أما بعد.كاألدايف، ك 
فاء شركط اإلختبار النهائي كاحلصوؿ على يكتابة ىذا البحث الستلقد سبت  

درجة سرجاان لكلية العلـو اإلنسانية يف قسم اللغة العربية كأدهبا جامعة موالان مالك 
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنج.

الكراـ الصورة بدكف مساعدة األساتيذ  ىذه لكتابة دل تصل إذل مثلكىذه ا
 قدـ الباحث فوائق االحًتاـ كخالص الثناء إذل: يكالزمالء األحباء. كلذلك 

مدير جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية  ،سر ااألستاذ الدكتور عبد احل فضيلة -1
 احلكومية ماالنج.

العلـو اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراىيم عميدة كلية  ،فضيلة الدكتورة شافية -0
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا كلية العلـو اإلنسانية جامعة  ،فضيلة الدكتور حليمي -5
 موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

ة العربية كأدهبا  بقسم اللغ كادميادلشرؼ األ ،ادلاجستَت فيصلدمحم  كتورد ال فضيلة -1
 كلية العلـو اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 ادلشرؼ يف ىذا البحث اجلامعي. ، ادلاجستَت عارؼ مصطفىفضيلة  -3
.يف قسم اللغة عربية كأدهبا درسُتمجيع ادل -6  ، جزاكم هللا خَتا على مجيع العلـو
كخصوصا إذل زمالئي؛ إيفي، فجرم،  .كأدهبا مجيع أصحايب يف قسم اللغة العربية -1

 .ائز، كفرمحة
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 مستخلص البحث
حساف الشخصية للشخص الرئيسي يف ركاية "كنسيت أشل امرأة" إل صورة(، 0111) دمحم إقبال أديب

البحث اجلامعي، قسم . (عند كارؿ غوستاؼ يونغ التحليلي علم النفس عبد القدكس )دراسة
العلـو اإلنسانية. جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية  اللغة العربية كأدهبا. كلية

 ، ادلاجستَت.عارؼ مصطفىماالنج. ادلشرؼ: 
  الركاية، التحليلي علم النفس، شخصية: الرئيسيةالكلمات ال

اخلارجية ادلختلفة  العوامل تشكلكل فرد منذ كالدتو.   ما كجد يفالشخصية ىي جهاز 
كاف   .أيضا يف األعماؿ األدبية ، كلكنفقطيف العادل احلقيقي  الظاىرة ىذهكال حدثت شخصيات. 

األشخاص فيها. كإحدل منها  لديها العناصر الشخصية لكلٌ  ،للحياة احلقيقيةا صورةاألعماؿ األدبية 
". زلور ادلشكلة اليت غلب البحث عنها ىو شكل الشخصية الرئيسية كنسيت أشل امرأة"ىي ركاية 

  .غشخصية كارؿ غوستاؼ يونعند هتا ابستخداـ نظرية كسببها كتداعيا
نظاـ الشخصية ادلوجود يف الشخص  آاثرك  عواملك  صورىو معرفة  بحثال امن ىذ دؼاذل

 طريقةىي  بحثال امجع البياانت ادلستخدمة يف ىذ طريقة. كيفيالرئيسي. ىذا البحث ىو البحث ال
ز يميلعند التحليل الوصفي  طرز ابستخداـ ةجملموعالبياانت اكحلل الباحث . القراءة كالتسجيل

 البياانت، كعرض البياانت، كالتحقق. تقليلكىوبرماف، ىي 
الوعي يف شكل  ينظاـ الشخصية للشخص الرئيسي ى صورةأ(  بحث ىي:ال انتائج ىذك 

 ركبمك )ادلهيمن(،  ةالقياد كمركب النجاح )ادلهيمن(، مركب الشخصي يف شكل الالكعي. ادلنفتح
، الظل، أنيموس، القناعاجلماعي يف شكل  الالكعي(. زصل)اذل ومةاألم ركباة )ادلهيمن(، كمادلساك 

 الالكعي عوامل ظهور .العلم كشبكة اجملتمع الواسعة ىي نفتحالوعي ادل عوامل ظهور. ب( ذاتكال
 نشطة يفالقيادة )ادلهيمنة(: مركب  (0، ولةالنجاح )ادلهيمن(: إصلازات الطف مركب( 1 :الشخصي

ائدة ، القئيادلساكاة )ادلهيمنة(: التمييز النسا ركبم (5، اجلمعية، كحركة القومية يف مصر، ككلية احلقوؽ
 الالكعيعوامل ظهور القيادة.  مركب، ىيمنة أبمها مقركبة(: اذلزصل) ومةاألم ركبم( 1 ،"فائزة"
ؼ كاختال دلركب النجاحيا: ىيمنة أنيموس (0، مركءة األمَتةكأرملة ك   حالتها: القناع (1ي: اجلماع

 آاثر تنقسم: عدـ استقرار نظاـ الشخصية. ج( ذاتال (1، الظلىيمنة : الظل (5، لواقعاب أنيموس
يف شكل عدـ  ةنظاـ الشخصية إذل قسمُت، كعلا اإلغلابية يف شكل اإلصلاز يف ربقيق النجاح، كالسلبي

 يدة.اجلتكوف األـ لاحلفاظ على سالمة األسرة كفشلها 
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Personality is a unit which has existed in every person since they were born. There are 

extern factors which influence it and be kinds of personality. This phenomenon not only happened 

in this life, but also in literature. As a representation of life, literatur also has personality system in 

each character. One of it is novel “كنسيت أشل امرأة”. And the problem focuses on types, causes, 

and effects of main character’s personality using Carl Gustav Jung’s personality theory. 

The research’s aim is find out the types, causes and effects of the personality system which 

exists in the main character. The kind of this research is qualitative. The data collection technique 

used in this research is a reading and noting technique. Then, data were analyzed by researchers 

used descriptive analysis with data analysis models according to Miles and Huberman, it was data 

reduction, data presentation, and verification. 

The result of this research showed that a) the personality system types of the main character 

are consciousness with extravers type. Personal unconsciousness with the types of success 

complex (dominant), leadership complex (dominant), equality complex (dominant), and maternal 

complex (recessive). Collective unconsciousness with the types of persona, animus, shadow, and 

self. b) The causes of th extraver consciousness emergance are knowledge and broad society 

network. The causes of personal unconsciousness emergance: 1) success complex (dominant): 

childhood achievements, 2) Leadership complex (dominant): active in her associations, egypt 

nationalist movement, law faculty, 3) Equality complex (dominant): woman discrimination, female 

leader "faizah", 4) Maternal complex (recessive): her closeness to her mother, domination of 

leadership complex. The causes of collective unconsciousness emergance: 1) Persona: her position 

as a widower and the dignity of a leader, 2) Animus: domination of success complex and the 

difference between Animus and reality, 3) Shadow: controlled shadow acetype, 4) Self: instability 

of personality system. c) the effects of the personality system can be classified into two types, 

positive and negative. the positive effect is  her achievement to be success, and negative effect is 

her failure to maintain the integrity of her household and be a good mother. 
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ABSTRAK 

M. Iqbal Adib (2019) ركاية "كنسيت أشل امرأة" إلحساف عبد  صورة الشخصية للشخص الرئيسي يف
.(القدكس )دراسة علم النفس التحليلي عند كارؿ غوستاؼ يونغ  Skripsi. Jurusan Bahasa 

dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Pembimbing: Arif Mustofa, M.Pd.  

 

Kata kunci: kepribadian, psikologi analitik, Novel 

 

 

Kepribadian merupakan perangkat yang dimiliki oleh tiap individu sejak ia dilahirkan. 

Ragam faktor eksternal dapat membentuk kepribadian yang variatif. Fenomena seperti ini tidak 

hanya terjadi di dalam dunia nyata, namun juga terdapat dalam karya sastra. Sebagai representasi 

kehidupan nyata, karya sastra juga memiliki unsur kepribadian pada masing-masing tokoh. Salah 

satunya adalah novel “كنسيت أشل امرأة”. fokus masalah yang akan dicari adalah bentuk, sebab, 

serta implikasi dari kepribadian tokoh utama dengan menggunakan teori kepribadian Carl Gustav 

Jung.   

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk, sebab, serta akibat 

dari sistem kepribadian yang ada pada diri tokoh utama. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik baca-catat. 

Data-data yang terkumpul dianalisis oleh peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan model 

analisis data menurut Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. 

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa a) bentuk sistem kepribadian tokoh 

utama adalah kesadaran dalam bentuk ekstraver. Ketidaksadaran pribadi dalam bentuk komplek 

kesuksesan (dominan), komplek kepemimpinan (dominan), komplek kesetaraan (dominan), dan 

komplek ibu (resesif). Ketidaksadaran kolektif dalam bentuk persona, animus, bayangan, dan diri. 

b) penyebab munculnya kesadaran ekstraver berupa ilmu pengetahuan dan jaringan masyarakat 

luas. Penyebab munculnya ketidaksadaran personal: 1) komplek kesuksesan (dominan): prestasi 

masa kecil, 2) Komplek kepemimpinan (dominan): aktif dalam perkumpulan, gerakan 

nasionalisme mesir, fakultas hokum, 3) Komplek kesetaraan (dominan): diskriminasi perempuan, 

tokoh perempuan “faizah”, 4) Komplek ibu (resesif): kedekatannya dengan ibu, domiasi komplek 

kepemimpinan. Penyebab munculnya ketidaksadaran kolektif: 1) Persona: posisinya sebagai janda 

dan harga diri seorang pemimpin, 2) Animus: dominasi komplek kesuksesan dan perbedaan 

Animus dengan realita, 3) Bayangan: terkendalinya aketip bayangan, 4) Diri: ketidakstabilan 

sistem kepribadian. c) akibat yang ditimbulkan dari sistem kepribadian dapat diklasifikasikan 

menjadi dua, yaitu positif yang berupa pencapaiannya dalam meraih kesuksesan, dan negatif yang 

berupa kegagalannya dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta menjadi ibu yang 

baik. 
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األول الباب  
 مقدمة

 خلفية البحث - أ
اليت دل تتم  سائلمصدر من ادلشاكل كادل كانوافريدة.   خلقيةىو  نسافاإل

عقوذلم، فسوؼ يظهر السؤاؿ  وااستخدم بشرال أفالتاريخ  أثبتاإلجابة عليها. 
بل  . ليس اإلنساف خلقا متجردا(3، ص. 0115حوؿ ما كمن ككيف )براكيرا، 

بُت األفراد أك  كاخًتع ادلصاعباف بعضهم بعضا، اإلنس تعامل فلذا،اجتماعيا. 
اإلنساف ال ؼللو عن مجيع ك اجملتمع عاما. يف كل اتصاؿ بُت األفراد أك اجملتمع، 

ككل بيئتهم. لتفاؽنظاـ ل ، كل إنسافلذلكخرين. ادلشاكل ادلتعلقة أبنفسهم أك آب
 (.15، ص. 0113)سارككنو،  نظاـ صفة شخصية

، 0116)عبد اخلالق،  اس، ىناؾ فريدة كل فردإذا نظران صفة شخصية للن
(. صفة اإلنساف ىي كراثة اآلابء إذل األطفاؿ موركاث. يف السنوات 50ص. 

األكذل، تلقى طفل التعليم من كالديو. سيقـو اآلابء الشخصية أطفاذلم تدرغليا 
 (.3، ص. 1111كسيعزز صفةن طبيعةن اليت كجدت يف أنفس الطفل )كفايف، 

أين كلد  يف حولوبيئة  ، بلة ال تنشأ من الوالدة فقطالشخصي صورة
 الفرد أثرتالشخصية اإلنساف أيضا. كمن ىنا، سوؼ ي صورةالشخص تؤثر يف 

ابلعديد من الظواىر االجتماعية. كمن بيئتهم االجتماعية، سيتأثر ركحو الفريد 
 ظهورالذم يكتسب من كالديو بتأثر بيئتو. لذلك، ؽلكن أف يتغَت ركحو الفريد ب

(. كؽلكن نظر 131، ص. 0111افز الذم كجد يف خارج األفرد )الطويل، احل
ادلدينة  ىذه احلديثة من اختالؼ بُت القركٌيُت الذين يعملوف يف ادلزرعة كسكاف

الذين يعملوف يف ادلكاتب. الفرؽ بينهما يف التفاعل االجتماعي. ماؿ القركيوف إذل 
 .اإلشًتاكٌي كسكاف ادلدينة إذل إفرادمٌ 



0 
 

 
 

بعض من األفراد سلوكنا سلتلفنا عن  أظهريف اجملتمع،  كاقعة الظواىر األخرل
السليب من اجملتمع إذل  رأم يعمل اببتعاد ىوطبيعتهم األصلية لوجو بيئة اجملتمع. ك 

عترب ىذا العمل أمران مهمنا ألف اإلنساف خلق اجتماعي كػلتاج إذل النظر اأنفسهم. 
 (.30، ص. 0111، ادلوجب يف اجملتمع )الويسوؿ

شخصية اليت كجدت يف الصفة أك الالظاىرة ادلذكورة ىي صورة من 
اإلنساف كظهرت تلك الظاىرة يف احلياة احلقيقية أك يف العمل األديب مثل الركاية  

حياة احلقيقية. قاؿ كاموس، إف األدب صورة كتتم فيها الطبيعة من كصورة 
 (.3، ص. 1111ككضعت يف تعبَت مليء ابدلعٌت )كرنياكاف، 

بعناصر الشخصية ىو ركاية "كنسيت أشل امرأة"  شللوؤحد األعماؿ األديب أ
عن حياة ادلؤلف. كاف  يبحث، سالباحث إلحساف عبد القدكس. قبل أف يبحث

(. 0116سياسيان كرئيسا لتحرير رللة زكر اليوسف )عبد القدكس،  مؤلفاإحساف 
ليكتب كتااب أسسيا فقط، كثَت ، ال يتوقف إحساف لكونو مؤلف انشط يف الفكر

من أتليفات تظهر من يديو. كأحد منهم ىي ركاية "كنسيت أشل امرأة". لوالدة من 
التأليف السياسي، كاف أتليفو مليئن بعناصر السياسية كتصور شخصيةن بشخصية 

 شلتعة كسلتلفة. 
ربت العنواف "كنسيت  كما حبث الباحث خلفية ادلؤلف، سيحلل كتابتو

رئيسي كلديها شخصية سلتلفة عن الشخص ال تكجد ،ة". ىذه الركايةأشل امرأ
ادلرأة يف العاـ. من انحية، الشخصية اليت سبتلكها أف تٌتجو إذل الشخصية إذل قيمة 
إغلابية يف حياهتا. كمن انحية أخرل، تٌتجو تلك الشخصية إذل الفوضى يف حياهتا. 

 "كنسيت أشل امرأة"؛دلزيد من التفاصيل، ىنا مقتطفات من قصة ركاية 
حكت ىذه الركاية قصة امرأة تدعى سعاد اليت دل تفشل مطلقنا يف الوصوؿ 
إذل ادلنصب الذم تريده. الذكاء، كالشجاعة، كالتصميم ىي اليت تدفعها لوصوؿ 
إذل ذلك ادلوقف. أما بعض من ادلناصب اليت حصلتها ىي زلاضرة يف إحدل 
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كالسائسة ادلشهورة، تدعى سعاد غالبا   اجلامعات يف مصر كعضوة رللس اإلدارة.
يف ادلنتدايت السياسية كاحلركات يف مصر كاحلركات النسائية. كمع ذلك، ال تنطبق 
خربهتا يف سلتلف النواحي على زلبتها. كانت ذلا عالقة مع العديد من الرجاؿ 
كاثنُت منهم بلغا مستول الزكاج كحىت أصلبت ابنة كاحدة. كمع ذلك، ال توجد 

ة ؽلكن أف ػلافظ عليها. ابإلضافة إذل إخفاقها يف احلفاظ على األسرة، فقد عالق
فشلت يف لعب دكر األـ البنتها الوحيدة أيضا. يبدك قد انتزعت رلموعة متنوعة 

 من االنشغاؿ ركح مرأهتا. حىت نسيت طبيعتها كامرأة.
أف شخصية يف الشخص الرئيسي يف ركاية "كنسيت أشل يف حقيقتها، 

إلحساف عبد القدكس ىي شخصية إغلابية دلرأة مسلمة حديثة يف رلاؿ امرأة" 
العلـو كخربة احلية. اجلهد كالشجاعة كقوة اإلرادة الذم كجدك يف شحصية 
الشخصية الرئيسية يف ركاية "كنسيت أشل امرأة" ىم سلوؾ إغلايب الذم البد أف 

ز برؤية دمحم أركوف يكونو يف شخصية مرأةو مسلمةو.  الرأم حوؿ تفكَت ادلسلم، عز 
يف كتابو: اإلسالـ، أكركاب، الغرب. رأم دمحم أركوف أف القرآف يعلًٌم البشر على 
التفكَت يف ادلستقبل، كشلا غلعل الذىن يف التطور ابلعلـو كاألنشطة اإلغلابية لكي 

(. 51، ص. 0111أف تكوف احلضارة اإلسالمية أفضل من قبل )اجلسماشل، 
ما يقرب من ركح امرأة كدكرىا كزكجة كأـ البنتها الوحيدة كلكن يف الواقع، فقد 

ىـز من قبل األنشطة اليت كانت لديها. يبدك أف ىناؾ مشكلة يف عقلية كشخصية 
 الشخصية الرئيسية لوجهة حياهتا ككضع نفسها كمرأة مهنة كزكجة كأـ البنتها.

فسي لو تحليل النبفًتض الباحث أف األدب ا، ادلذكورةلركاية اتصر سلمن ك 
( الذم يقوؿ إف 50، ص  1110رأم ميلنر )بزز رأم الباحثُت عالقة كبَتة. عي 

موجودة على جانبُت، األكؿ ىو تشابو الرغبات اخلفية يف  اثنُتأكجو التشابو بُت 
 باألدأصبح البشر اليت تسبب ظهور أعماؿ أدبية ؽلكن أف تلمس مشاعران، ك 
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 ،ـ كاألدب ىو التوازم بُت األحالالناقل من الرغبات اخلفية. كالثاشل يلةكس
 ىذه احلالة ابلتفصيل بُت االثنُت.كتعلقت 

القصة السابق ابلشخص الرئيسي الذم ؽللك  مقطورةاستنادان إذل 
 علم النفسالشخصية الفريدة كادلختلفة، كجد الباحث أحد من العلماء ال
. ىو كارؿ الشخصية ابلنظرية الذم رأل الباحث نظرية مناسبة لتحليل ادلوضوع

غوستاؼ يونغ. النظرية اليت طرحتها يونغ مناسبة لتحليل ركاية "كنسيت أشل 
امرأة"، حبجة أف رؤية يونغ للشخصية معقدة للغاية. رأل يونغ، أف سلوؾ البشر 
يؤثر من أمرين، علا ادلاضي كاآلراء حوؿ ادلستقبل، كأىدافو، كتطلعاتو )الويسوؿ، 

ف السلوؾ اإلنساف أيٌب من أمرين يعٍت  (. أسس على رأيو، أ51، ص. 0111
ادلاضي كاآلراء حوؿ ادلستقبل، كضع يونغ نظرية الشخصية بثالث فئات خاصة، 

 Personal)، كالالكعي الشخصي  (Consciousness)دبا يف ذلك؛ الوعي

Unconsciousness)كالالكعي اجلماعي ،(Collective Unconsciousness) كيف .
اليت هتيمن يف تشكيل الشخصية،  النماذج البدئيةأربعة  الالكعي اجلماعي، توجد

 الظل، ك (animus)، كأنيمو (anima) كأنيما ،(persona) القناعدبا يف ذلك؛ 
(Shadow) الذات، ك (Self)  ،(101-105، ص. 0111) فيست كفيست. 

عند كارؿ  الشخصي علم النفسافًتاض الباحث الذم ذكر أف نظرية 
غاية يتم تعزيز افًتاض الباحث من خالؿ اآلراء اليت أاثرىا غوستاؼ يونغ معقدة لل

ابن طفيل، كيقوؿ أف ىناؾ صفة حيوانية لإلنساف كتصبح سببا يف حياتو )ربيع، 
شبح يف نظرية يونغ.  لنماذج البدئيةاب(. ىذا الرأم يتماشى 611، ص. 0111

خصية كمن بياف ابن طفيل، ؽلكن استنتاج أف نظرية كارؿ غوستاؼ يونغ للش
معقدة للغاية. ألف ال ينظر إذل الشخصية اإلنسانية من انحية حيواف فقط، بل 

اليت قاـ  النماذج البدئيةأكثر من ذلك. رأل من انحيات األخرل على اساس 
 بصياغتها.
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 ةرؤية يونغ للشخصية، رأل الباحث أف تلك النظرية موافق تكضحأ
ية . لذلك، ربليل دبوضوع ركايف الركاية الشخصي الرئيسي يف لتحليل كل شخصية

كارؿ غوستاؼ عند   للشخصي علم النفس"كنسيت أشل امرأة" كاستخداـ نظرية 
ابستخداـ نظرية  يونغ ؽلكن اجراء البحث بسبب التوافق بُت النظرية ك األغراض.

يف ربليل العمل األديب،  ستكوف نتائج التحليل قادرة على شرح  الكايف علم النفس
اليت ظهرت يف الشخص، حبيث ال يتوقف البحث كاإلطار أك   علم النفس أعراض

حبث ىذا البحث لذلك،  (.51، ص. 0113اإلطار العاـ فقط )سيسوانتارا، 
عناصر الرئيسية يف شخصية الشخص اليت تتعلق دبفاىم النظرية كخصائص ال

  (.513، ص. 0115الشخصية. كيسمى ىذا البحث بقياس البناء )عبد الرمحن، 
عتقد أف شخصية كل شخصية ذلا احث مهم ألف الباحث ىذا الب

يف الركاية "كنسيت  دة كمثَتة للبحث، خاصة يف الشخصي الرئيسيخصائص فري
أشل امرأة" اليت ذلا شخصية فريدة كليس كل شخص ؽللكها. أحد من الصفات 
الشخص الرئيسي ىي عدـ الرضا عن ما حققتو. لذلك، أراد الباحث تعمق أنواع 

كآاثر من الشخصية للشخص الرئيسي. دبعرفة ىذا  يلشخص الرئيسايف الشخصية 
 األمر، يوٌد الباحث تطبيقو يف احلياة.

إعتمادان على قضااي السابق، يريد الباحث أف يكتشف عن شخصية 
الشخصية الرئيسية يف ركاية "كنسيت أشل امرأة" بنظرية كارؿ غوستاؼ يونغ الذم 

لشخصية، كىم: الوعي، الالكعي الشخصي، يتكوف بثالثة أنظمة يف تشكيل ا
شخصية  صورةكالالكعي اجلماعي. لذلك تقٌدـ الباحث اقًتاحا ربىت العنواف "

علم للشخص الرئيسي يف ركاية "كنسيت أشٌل امرأة" إلحساف عبد القدكس )دراسة 
 .تحليلي عند كارؿ غوستاؼ يونغ("ال النفس
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 أسئلة البحث - ب
 فأسئلة البحث ىي:، ةابقاعتمادان إذل خلفية البحث الس

"كنسيت أشٌل امرأة" ما صور نظاـ الشخصية يف الشخص الرئيسي يف ركاية  -1
  إلحساف عبد القدكس بنظرية كرؿ غستاؼ يونغ؟

"كنسيت أشٌل امرأة" ما عوامل ظهور نظاـ الشخصية يف الشخص الرئيسي يف ركاية  -0
 إلحساف عبد القدكس بنظرية كرؿ غستاؼ يونغ؟

"كنسيت أشٌل امرأة" الشخصية يف الشخص الرئيسي يف ركاية ما آاثر نظاـ  -5
  إلحساف عبد القدكس بنظرية كرؿ غستاؼ يونغ؟

 أهداف البحث - ج
، دبا يف ظهرت ثالثة أىداؼ البحثاعتمادان إذل أسئلة البحث السابق، 

 ذالك:
"كنسيت أشٌل امرأة" دلعرفة صور نظاـ الشخصية يف الشخص الرئيسي يف ركاية  -1

 القدكس بنظرية كرؿ غستاؼ يونغ إلحساف عبد
"كنسيت أشٌل دلعرفة عوامل ظهور نظاـ الشخصية يف الشخص الرئيسي يف ركاية  -0

 امرأة" إلحساف عبد القدكس بنظرية كرؿ غستاؼ يونغ
"كنسيت أشٌل امرأة" دلعرفة آاثر نظاـ الشخصية يف الشخص الرئيسي يف ركاية  -5

 إلحساف عبد القدكس بنظرية كرؿ غستاؼ يونغ

 أمهية البحث - د
 تقسم أعلية البحث إذل قسمُت، دبا يف ذلك:

 نظرية: أمهية -0
كمساعلة يف تعميق دراسة اللغة كاألدب، خصوصا يف دراسة الشخصية للشخص  ( أ

 يف أعماؿ األدبية كخاصة يف الركاية بنظرية  كارؿ غوستاؼ يونغ.
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ركاايت كمراجع يف تعميق دراسة الشخصية للشخص يف أعماؿ األدبية، كخاصة الب(  
 على أساس النظرية كارؿ غوستاؼ يونغ.

 قية:يتطب أمهيةأما  -9
الشخصية عند كارؿ غوستاؼ يونغ  علم النفسأعطى الفهم للباحثُت حوؿ نظرية  ( أ

 كتطبيقتها يف الشخصية للشخص يف الركاية
كمقارف يف أحباث شخصية للشخصي يف الركاية ابستخداـ نظرية كارؿ غوستاؼ  ( ب

 يونغ

 حتديد ادلصطلحات - ه
الشخص الرئيسي: الفرد الرئيسي يف عمل األدب الذم يواجو ادلسائل فيو  -1

 (16، ص. 0115)بوداينتا. حسُت. بودؽلاف. كحيودم، 
الشخصية: جزء من اإلنساف الذم تصٌور ذات فرديو حىت غلعلو سلتلفا من غَته  -2

 (01، ص. 1111)ىاؿ كلينزم، 
 ( 511، ص. 0113: بنية أك أتليف )مطهر، صورةال -3

 اسات السابقاتالدر  - و
كجد الباحث عدة رلالت أك أحباث جامع اليت حبثت الشخصية، دبا يف 

 ذلك:
الشخصية عند كارؿ  علم النفسايشل حسُت كوسوما ركايتا ابسخداـ نظرية حبثت  -1

غوستاؼ يونغ. ىي الطالبة يف قسم الدراسة اللغة كاألدب اإلندكنيسي، كلية اللغة 
 Ketidaksadaran dan Faktor"اي. ربىت ادلوضوع كاألدب، اجلامعة احلكومية سورااب

yang Mempengaruhi Struktur ketidaksadaran Tokoh Utama (Aku) Novel 

Napas Mayat Karya Bagus Dwi Hananto: Kajian Psikologi Analitis Carl 

Gustav Jung."  كنتائج ىذه الدراسة ىي الالكعي يف ركاية 0110يف العاـ .
ت" لباغوس دكم ىااننتو، يف شكل الالكعي الشخصي كاجلماعي. "انفاس مااي
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يظهر الالكعي الشخصية بوجود أثر، كذكرايت، كأفكار، كمشاعر الذم يدخل 
يف داخل الالكعي من قبل األان. الالكعي اجلماعي الذم يظهر من خالؿ كجود 

كل اخلاص . الشالنماذج البدئيةاألعراض كاجملتمع؛ األحالـ، األكىاـ، التخيل. ك 
، كإؽلاغو، كأنيما، كأنيموس. الظلاللالكعي يف ركاية "انفاس ماايت" ىو يف شكل 

كالعوامل اليت تؤثر على بنية الالكعي للشخصية "أان" يف ركاية "انفاس ماايت" 
 لباغوس دكم ىااننتو كالذم يتكوف من العوامل الالكعي  اخلاص كاجلماعي

ؽلاثل ابلباحث. ىو الطالب يف فسم اللغة  كنظرية اليت حبث أسيف فهرزاؿ ركاية -2
العربية كأدهبا، كلية اآلداب جبامعة سوانف كاليجاغا اإلسالمية احلكومية 
جوكجاكارات. ربىت ادلوضوع "فايزة يف القصة "كنسيت أشل امرأة" إلحساف عبد 

. من ىذا احملاكؿ 0111يف السنة أدبية("  علم النفسالقٌدكس )دراسة ربليلية 
ؤلف أف ػللل ابستخداـ علم النفس التحليلية، كفقا دلا ذكره سيغموف ػلاكؿ ادل

فريود. فايزة، ابنة من الزكج األكذل الذم تفتقر إذل ادلودة من كالديها. من خالؿ 
ىذه ادلقاربة، كجد أف العوامل اليت أثرت على التطور النفسي لفايزة كانت مزعجة 

الصراعات اليت جعلت األان فايزة  كال ؽلكن أف تتطور كطفل يف عمرىا، كمن تلك
 أكثر من اإليدم كاألانف كبَت أك الشخصية األاننية.

اليت استخدمت ركاية شلاثلة ىي أغنيس موليدا. ىي طالبة يف  خرلكالباحثة األ -3
قسم اللغة العربية كأدهبا، كلية العلـو اإلنسانية، جامعة موالان مالك إبراىيم 

ىت العنواف "علم اجتماع األدب يف ركاية "كنسيت اإلسالمية احلكومية ماالنج. رب
. ظهرت نتائج ىذه الدراسة،  0111أشل امرأة" إلحساف عبد القدكس"، يف السنة 

كمرأة، أف الشخصية الرئيسية ذلا شخصية سلتلفة عن امرأة يف شكل عاـ، كتثَت 
. صراعان دلن حوذلا. حىت يف النهاية كانت عليها أف توجو من الفشل يف الزكاج

كجبانب ذلك، تصبح ابنتها البيولوجي أقرب إذل الرابٌة منها. كلذلك، ذبب على 
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ادلرأة أف تدرؾ طبيعتها كامرأة كال تنسى الواجبات يف ادلنزؿ، يعٍت رعاية زكجها 
 كتعليم األطفاؿ جيدان. 

أغومساف رايدم. ىو الطالب يف قسم الباحث اآلخر الذم حبث ىذه الركاية ىو  -4
اآلداب اإلندكنيسي كالدائة، كلية ادلدرس كالعلـو الدراسة، اجلامعة الراسة اللغة ك 

 Analisis Kepribadian Tokoh Utama Suad dalam" دمحمية ماالنج. ربىت ادلوضوع

Novel Aku Lupa bahwa Aku Perempuan Karya Ihsan Abdul Quddus 

(Sebuah Tinjauan Psikologi)"  دراسة كما . كينتج من ىذه ال0111يف السنة
( كجود احلاجة إذل األمن الذم يشمل سالما كيقينا كنظاما للشخصية 1يلي 

الرئيسية سعاد يف ركاية "كنسيت أشل امرأة" إلحساف عبد القدكس. كرباكؿ سعاد 
خلذ كقتها كلو كانت سعاد امرأةن مهنةن لرعاية منزذلا كتقرب إذل طفلها كزكجها. كقد 

( كجود احلاجة إذل 0السالـ يف حياهتا، )ًب ذلك ألجل حصوؿ على األمن ك 
احلب كاالنتماء للشخصية الرئيسية سعاد يف ركاية "كنسيت أشل امرأة" إلحساف 
عبد القدكس. كافحت كضحت سعاد لتملك رجال الذم رببو. كيتم ذلك ألجل 

( كجود احلاجة إذل احًتاـ الذات الذم يشمل 5حصوؿ على احلب احلقيقي، )
كاالعًتاؼ للشخصية الرئيسية سعاد يف ركاية "كنسيت أشل امرأة"  احلرية، كاإلصلاز،

إلحساف عبد القدكس. إف سعاد ىي مرأة طموحة كتريد أف تكوف حرة. ألجل 
حصوؿ على طموحة إذل إصلازات اليت تريدىا، كتعمل سعاد كل الطرؽ حلصوؿ 

 على اجلائزة.
كتوجد ادلساكية  عاـ، ادلتساكايت بينهما يف النظرية أك ادلوضوع.البشكل 

النظرية يف الدراسة السابقة األكذل. كظهرت ادلتساكايت ادلوضوعية يف الدراسات 
السابقات الثانية، الثالثة، كالرابعة. ككانت االختالفات الواضحات بينهما. أما 
االختالفات اليت ظهرت يف الدراسة السابقة األكذل ىي من انحية موضوعها كتركيز 

دراستها. كيف الدراسة السابقة الثانية ىي من انحية النظرية  ادلشكالت اليت سبت
اليت تستخدـ هبا كتركيز البحث. كيف الدراسة السابقة الثالثة ىي من انحية النظرية 
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اليت تستخدـ هبا. كيف الدراسة السابقة الرابعة ىي من انحية النظرية اليت تستخدـ 
الشخصية للشخص  صورة" نوافمن ىذا البياف، يظهر أف البحث ربىت العك هبا. 

 علم النفسالرئيسي يف ركاية "كنسيت أشٌل امرأة" إلحساف عبد القدكس )دراسة 
 دل يوجد مثيل، فيجرد استمراره. أدبية عند كارؿ غوستاؼ يونغ("

  منهجية البحث - ز
 البحث ونوعه مدخل -0

البحث ادلكتيب. انطالقا على تعريف البحث  ىذا البحث ىومن  النوع
و البحث يركز على ادلكتبة دبصادر ًب احلصوؿ عليها من الكتب كال ى ادلكتيب

ػلتاج البحث ادليداشل. كيسٌم ىذا البحث كالبحث ادلكتيب ألف موضوع حبثو الركاية 
بنظرية البحث الذم تنتج من الكتب كمنهجية البحث كادلقاالت اليت تتعلق 

خارج الكتب ابلبحث. حبيث ال ربتاج ىذه الدراسة مصادر البياانت من 
 (.0، ص. 0111)ايايساف أكبور إندكنيسيا، 

أخذ   مدخل البحث الذم يستخدـ يف ىذا البحث ىو ادلنهج الكيفي.
 (.11، ص. 0111ىذا ادلنهج نقي البياانت اليت تتعلق بسياؽ كجودىا )راتنا، 

حصلت البياانت من النصوص كينتاج بياانت كصفية يف شكل كلمات مكتوبة. 
 "Memahami Penelitian Kualitatif" ( يف كتابو1، ص. 0111ان )يياجيعٌرؼ سو 

أف ادلنهج الكيفي ىو ادلنهج الذم تيستخدـ لبحث األشياء الطبيعية كأف الباحث  
كالفاعل، كطريقة التثليثية ىي طريقة اليت يستخدـ جلمع البياانت يف ىذا البحث، 

ٍت نتيجة التحليل سبيل إذل كصفات ربليل البياانت ىو استقرائي، كمن ادلرجح أف تع
 ادلعٍت عن االمجاؿ.

 صورةيسمى ىذا البحث ابلكيفي، ألف ىذا البحث يصف عملية 
يف تشكيل الشخصية للشخص الرئيسي  الشخصية من خالؿ ربليل ثالثة أنظمة

 يف ركاية "كنسيت أشل امرأة"  عند كارؿ غوستاؼ يونغ.



11 
 

 
 

 مصادر البياانت -9
 :دبا يف ذلكين، مجع ىذه بياانت البحث من مصدر 

 مصادر البياانت األساسية ( أ
بياانت الألساسية يؤخذ من ركاية "كنسيت أشل امرأة" إلحساف عبد ال
 القدكس.

 مصادر البياانت الثانوية ( ب
البياانت الثانوية يف ىذا البحث يؤخذ من ادلراجع الداعمة كمصدر  أما

مع الًتكيز بشكل البياانت من خالؿ قراءة الكتب ادلتعلقة بعلم النفس األديب، 
 كارؿ غوستاؼ يونغ.خاص على علم العلم النفس الشخصية  

 مجع البياانت طريقة -3
طريقة مجع البياانت ىي أىٌم اخلطوة، ألف اذلدؼ األكذل من البحث ىو 
ػلصل البياانت. بال طريقة مجع البياانت، فمستحيل أف ػلصلها اليت تناسب 

دب يف انحية علم النفس كبحث األ(. 60، ص. 0111ادلعيار )سوجياان، 
الشخصية، فيجب أف يتعلق الشخصية دبا حدث يف تلك الركاية )إيندراسوارا، 

كيستخدـ الباحث طريقة القراءة كالتسجيل يف مجع (. 111، ص. 0116
البياانت. ىذه الطريقة مهمة، ألف كل من الطركؽ ال سبكن بال قراءة. كبعدىا، 

(. أما اخلطوات اليت ؽلكن القياـ 013، ص. 0111ة )راتنا، متكتب البياانت ادله
 هبا ىي كما يلي:

 أجساـ الدراسة عاما لفهم قصة من تلك الرسالة اءةقر  ( أ
كل اجلمل يف شكل زلادثة، كبيئة، ككصف الظواىر الذم يعطي ادلعلومات   فهم ( ب

 حوؿ  شخصية الشخصية الرئيسية
 ية يونغمل إعالمية تتعلق بشخصية الشخصية كتناسب لنظر اجلل كل يسجت ( ج
 قراءة البياانت اجملٌمعة لتأكيد عدـ نقصاف البياانت ادةأع ( د
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تعٌرؼ البياانت ادلوجودة لتكوف مرتبطة بنظرية علم النفس الشخصية لكارؿ  ( ق
 غوستاؼ يونغ

 صدق البياانت طريقة -4
إف صػػػدؽ البيػػػاانت ىػػػي كػػػل شػػػرط غلػػػب أف يكػػػوف قػػػادران إلظهػػػار القيمػػػة 

يز قػػػرارة اخلارجيػػػة الػػػيت سبكػػػن لتخاذىػػػا حػػػوؿ الكبػػػَتة، كتػػػوفَت أسػػػاس لتطبيقػػػو، كذبػػػو 
 (.501، ص. 0116اتساؽ من إجرائها كحياد من موضوعها كقراراهتا )موليونج، 

يف ىذا البحث، يستخدـ الباحث طريقة صالحية البياانت بطريق 
التثليث، يعٍت بتحقق البياانت من مصادر أبم طركؽ كأكقات )سوجياان، 

طريقة التثليث  يى ادلستخدمة ؽ البياانتأما طريقة صد .(130، ص. 0111
 ادلصادر كالبياانت.

أما يف طريقة التثليث ادلصادر كالبياانت، كجدك اخلطوات اليت البد أف 
 تعمل كما يلي:

 صياغة نظرية علم النفس الشخصية لكارؿ غوستاؼ يونغ ( أ
 بياانت الكائن ك يطابقها للنظرية اليت سبت صياغتهاال ةراجعم ( ب
 البياانت اليت ًب احلصوؿ عليهامراجعة نتائج  ( ج

 طريقة حتليل البياانت -5
كسيتم ربليل البياانت اليت ًب مجعها يف ىذا البحث ابستخداـ التحليل 
الوصفي مع ظلوذج ربليل البياانت كفقا دلايلز كىوبرماف. ككما ذكر سوغياان، ذكرا 

بشكل  مايلز كىوبرماف أف "األنشطة يف ربليل البياانت النوعية يتم تنفيذىا
تفاعلي، كغلرم ابستمرار حىت اكتمالو، حبيث تكوف بياانتو مشبعةن. األنشطة يف 
ربليل البياانت ىي تقليل البياانت، كعرض البياانت، كاستنتاج اإلصلاز/التحقق 

 البياف كما يلي:أما (. 11، ص. 0111)سوجياان، 
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 (data reduction) تقليل البياانت ( أ

ياانت على أساس معايَت زلدد سلفا تقليل البياانت ىي اختارت الب
(. أما يف ىذا البحث، سيتم ازباذ خطوات لتقليل 11، ص. 0113)سيسوانتارا، 

 البياانت كما يلي:
 بياانت اليت ًب احلصوؿ عليهاالبعد اجتماع البياانت، سيقٌلل الباحث  (1
 تعلقة ابدلوضوع اليت ربتوم على ادلعٌت، كاخلطاب، كعناصرادلاختيار البياانت  (0

لتشكيل بنية الشخصية يف الركاية بنظرية علم النفس الشخصية لكارؿ غوستاؼ 
 يونغ

اختيار البياانت على أساس ادلوضوعات الفرعية اليت ربتوم  على ادلعٌت،  (5
كاخلطاب، كعناصر الواردة يف بنية شخصية الشخصية الرئيسية على أساس نظرية 

 علم النفس لكارؿ غوستاؼ يونغ
يت ال تتعلق ابدلوضوع كادلوضوع الفرعي اليت ربتوم على ادلعٌت، زبلص البياانت ال (1

كعناصر شخصية علم النفس للشخصية الرئيسية على أساس نظرية علم  كاخلطاب،
 .النفس لكارؿ غوستاؼ يونغ

 (data display)عرض البياانت  ( ب
يتم عرض البياانت يف شكل صفة موجزة، كسطر، كاتصاؿ بُت الفئات، 

، كما أشبو ذلك. ذاكرا مايلز كىوبرماف أف النص القصيت أكثر كخرائط انسيابية
 (.13، ص. 0111استخداـ لتقدصل البياانت يف البحث النوعي)سوجياان، 

كبعد تقلل البياانت، إذان ىناؾ موجود خطوة اثنية كما ذكرا مايلز 
 كىوبرماف من قبل. فإف اخلطوة ىي كما يلي:

ادلواضيع كادلواضيع الفرعي الذم ػلتوم  البياانت الذم ًب حصوؿ عليها يف شكل (1
علي ادلعٌت، كاخلطاب، كعناصر لتشكيل نظاـ شخصية الشخصية الرئيسية على 

 أسس نظرية علم النفس لكارؿ غوستاؼ يونغ 
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 تبسيط البياانت (0
 ٍب يتم تقدصل البياانت بوصف موجز يف شكل النص القصيت (5

 (conclution drawing) استنباط اخللصة ( ج
ت اليت ًب احلصوؿ عليها، ٍب يتم تصنيفها، كتبحث عن من البياان

ادلوضوعاهتا كادلوضوعات الفرعيتها كاألظلاطها ٍب استخالص النتائج. استنتاج األكرل 
الذم ذكر ال يزاؿ مؤقتة، كسوؼ تتغَت إذا دل يعثر أدلة قوية لدعم ادلرحلة التالية 

يف ادلرحلة األكلية مدعـو من مجع البياانت. كلكن إذا كانت االستنتاج الذم ذكر 
من أدلة صحيحة كمتسقة عندما يذىب الباحث إذل ادليداف جلمع البياانت، فإف 

 (. 11، 0111االستنتاج ادلطركحة ىي االستنتاج ادلوثوقة )سوجياان، 
اخلطوة التالية يف ىذا البحث ىي مرحلة التحقق البياانت بعد مركرىا من 

 البياانت. أما خطوهتا كما يلي:خالؿ عملية تقليل البياانت كعرض 
 ثبت خطأ البياانت من خالؿ أدلة صحيحة (1
 ٍب يستنتج البياانت (0

 ادلنهج السابق يف ما يلي الرسم التوضيحي عنو: صورةلتسهيل 
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 الباب الثاين
 اإلطار النظري

 تعريف الشخصية - أ
على التخصص الذم اعتمادنا  من التعريفات يف الشخصية ةكجدت كثَت 

من  حدد الشخصية ىو علم النفس. كل ذمالتخصص ال من أحد تتم دراستو.
 ،مهكقياس ،مهكفقان لبحث حوؿ الشخصية تعريف اخلاصال مذل علماء علم النفس

 علماءمن (. فيما يلي بعض 1، ص. 1111كوسوارا، ) ىاو ذم ابتدعال متهكنظري
 النفس الذين ػلاكلوف ربديد الشخصية: علم

نظاـ مستقر للخصائص الفردية  الشخصية أفديرليغا، كينستيد، كجونس ٌرؼ ع -1
ؿ ف كجونتيكا، كالسلوؾ ادلتسقة" ) ،كادلشاعر ،سهم يف األفكارك الداخلية، 

 (.1-5، ص. 0111
اخلصائص الفردية )ب(  كاملىي: )أ(   ةوؾ يف كتابو أف الشخصيجقاؿ لُت كيل -0

 ،السلوؾ، إخل )لُت من ميوؿك ات، ادلتكاملة، كاالىتمام واطفالع رلموعة من
 (063 ، ص.0115

لشخصية اليت ا ة العالقةتسقة كالعمليادلسلوؾ ال يىجَتم ـ. برغر، الشخصية  -5
 (5 ، ص.0111 ،رغأتٌب من األفراد )بر 

، ؽلكن أف نستنتج أف الشخصية ىي السابقةريف الشخصية من بعض تع
يم العواطف نظاـ موجود يف كل فرد كعمل كنمط من السلوؾ يف تنظ

 كالسلوؾ. ،كادلشاعر ،يف األفكار ساىمكاالىتمامات، ك 

 الشخصي  علم النفس - ب
 االتخصصات ادلستقلة، كأحد اجملاالت ادلهمة فيه من أحد علم النفس ىو

 شبوأ. علم النفس الشخصيدراسة الشخصية اإلنسانية ادلعركفة ابسم 
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علم ، مالتطوير  لنفسعلم ا، مثل خراآل علم النفسرلاالت  الشخصي علم النفس
 علم النفسالًتبوم، ك  علم النفساالجتماعي، ك  علم النفسالعاـ، ك  النفس

بطريقة  علم النفس فهمنا للبشر من خالؿ إطار األداءالصناعي، شلا يوفر لنا 
علمية، ابستخداـ مفاىيم االختبار التجرييب كاستخداـ األساليب اليت ؽلكن 

 (.5، ص. 1111كوسوارا، حساهبا )
ادلوجودة يف  كدمج مبادائ مجعألنو  مرموقا صبح علم النفس الشخصيأ
أك  العاـ ىياكال علم النفس دارس. على سبيل ادلثاؿ خراآل علم النفسرلاالت 

العمليات األساسية اليت تقـو عليها الذكرايت أك ادلالحظات اليت أدذل هبا األفراد. 
عملية التطوير يف نفسية  التنموم علم النفس دارسالتنموم،  علم النفسيف 

 كٌحد، جانب أخرلبعض العوامل اليت تصاحبها كتؤثر فيها. كيف ك  فيزايئية الفردية
، الشخصي علم النفسمادة دراسة أخرل. يف  ماكجعله علا الشخصي علم النفس

كيف ىي العالقة بُت الذاكرة أك ادلالحظة كالنمو، ككيف ىي العالقة بُت  عٌلم
 ؿ أف كل ما ػلدداقأف ياألفراد، كما إذل ذلك. أك ؽلكن  يفادلالحظة كالتكيف 

 علم النفسالبحث الذم يقـو بو علماء  موضوعسلوؾ البشرم ىو  كيؤثر
التاريخ أك  ؛بعدة طرؽ، دبا يف ذلك كحيصلت معرفة السلوؾ البشر. الشخصي

 عن ادلعلومات اليت ذكورادل يتميز ال بد أف. كمع ذلك، عمل األديبأالدين أك حىت 
 (.1 .، ص1111 كوسوارا،ًب احلصوؿ عليها من خالؿ اجلهود العلمية )

. كثَتةالنظرية جد الك النظرية اليت تصوغ الشخصية ليست رلرد نظرية، بل 
ثالثة أنواع من فئات النظرايت  كجدتاخلاص.  مهتيؤ عن ر  وفباحثعرب كل من ال

 (:1-5، ص 0113 سورايبراات،اليت طرحها اخلرباء، دبا يف ذلك )
علم أك الطريقة ادلستخدمة يف ذبميع النظرية يف  ازبذ بوعلى أساس ادلسار الذم  -1

 إذل قسمُت، دبا يف ذلك: االشخصي ؽلكن تقسيمه النفس
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، كانط، بالتوعلى أساس التفكَت ادلضاربة، دبا يف ذلك؛  اليت مجعت نظرايت ( أ
 الكانتية اجلديدة ، كالفالسفة

البحث، دبا يف ذلك؛ فركيد، يونغ، أدلر،  مجعت على أساس بياانتاليت نظرايت  ( ب
 كمطور النظرية يف ىذا القرف.

 ، دبا يف ذلك:ستخدمة كأساس يف الصياغة النظريةعلى أساس ادلكوانت ادل -0
 شيلدكفك الفرنسي،  كمذىب،  اإيطالي ذىبالنظرية الدستورية، مثل؛ م ( أ

 اينسيلهانس، ميوماف، كانتنظرية ادلزاج، مثل؛   ( ب
 ل؛ فركيد، يونغ، أدلر، كأتباعو، مثالالكعي نظرية ( ج
  كتيلك  اينسينجكنظرية العوامل، مثل؛  ( د
 سربينجَتنظرية  ؛النظرية الثقافية، مثل ( ق
 :، دبا يف ذلكالنهج طركؽ التصنيف على أساس -5
 إينسيلهانسجالينوس، ك -، ىيبوكراتيسبالتو، مثل؛ طريقة النظج التصنيف ( أ

 ريف.و بورت، فركيد ، يونغ، م، مثل؛ أكل(Approach trais)ِ طريقة النهج الصفات ( ب
ذات اجلوانب أك العناصر ب ةسمى ابلشخصييي احلديث ما  علم النفسقسم ا

 ،كالسلوكيات ادلختلفة ،كالعواطف ،كأظلاط العقل ،ادلختلفة، كىي القدرات العقلية
 ،كاالستقرار العاطفي ،كالقدرة على التماسك ،لبيئةابتفاعل يف طرؽ الك 

 (.11 .، ص0113ذلك )اتنيبوترا،  كغَت ،كاحلذر ،كاحلساسية
من الباحثُت دبعرفتهم ادلتعلقة  عديد، ساىم علم النفس خالؿ اتريخمن 

، يالتحليل النفس ةنظريابل(، مثل فركيد 11 .، ص0113ابلشخصية. )اتنيبوترا، 
 علم النفس بنظرية بونغاإلنسانية، ك  ةنظريبالسلوكية، ماشلو  ةنظريبسكينر 

أف  خٌصص البحث(. كيف ىذه ادلناسبة، 3 .ص ،1111 ،كوسوارا) يالتحليل
علم ب سمىتكارؿ غوستاؼ يونغ، أك ما   عند الشخصي علم النفسنظرية ال يبحث
 .التحليلي النفس
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 (.يالتحليل علم النفسغوستاف يونغ )نظرية الشخصية عند كارل  - ج
كخاصة يف رلاؿ  ،يف عصره مشهورالنفس  علم علماءمن كاف يونغ أحد 

األفكار كادلشاعر كالسلوؾ احلقيقي سواء   من الشخصية كل عنده أفالشخصية. 
أثٌرت نظرية (. 11، ص. 0111ؿ ف كنور إحساف، أك بغَت كعي ) اكعيكانت 

. أعجب يونغ لوالنفس الذم  علم ا يفألف فركيد كاف عادل فركيد نظرية يونغ.
حوؿ  غنأفكار يو  نشأةبفكر فركيد. كلكن عندما  وثرت العديد من تفاعلاتأي 

من ىذه االختالفات، ك . متوافقا بو الشخصية، كجد فكرة فركيد الذم دل يكن
بحث الذم قاـ اعتمادا إذل الصيغ اليت كانت كبَتة ك بيونغ  نظرية الشخصية  صاغ
، ص. 0111فيست كفيست، التحليلي ) علم النفسكتسمى ىذه النظرية ببو. 

116). 
" صيٌمم بياف فركيد بالفرؽ األساسي يف تكوين الشخصية يف  ظهر

، فإف عمر النصف ىو عمر عنده. "من خالؿ ذبربة الطفولةتشكيل الشخصية 
( 10، ص. 0111ديدم، الشخصية اإلنسانية بشكل مثارل )فيو تشكل يالذم 

ىدافو الذم يتعلق أبر فيما يتعلق ابدلستقبل ممن خالؿ نظرة احلياة يف ذلك الع
 لعب .ادليكانيكي-اذلديف غنظر يون فةص ، فإفاختالفا إذل فركيدكتطلعاتو. 

نظرية الاألحداث ادلاضية كتوقع ادلستقبل يف تشكيل سلوؾ الشخصية. طرح يونغ 
 (.51 ، ص.0111عنصرية أك نسجية )الويسوؿ، بشخصية ال

 وعيالبشرية إذل قسمُت: ال يونغ ركحم يف فهم ركح اإلنسانية، قسٌ 
تكيف منهما كظيفة ملزمة،  ألف كالبطريقة تعويضية،   ارتبط بينهما. الالكعيك 

، 0111)سوجانتو، لوبيس، ىادم، الداخلي الوعي العادل ك ارج اخللعادل ا الوعي
ختلفة ادلشخصية الثالثة أنظمة  صاغ يونغ ،اعتمادا إذل البياف السابق(. 61 ص.

كأما األنظمة ىي (. 61، ص. 0113فودايراتنتا، ) ابعض مابعضه مًتابط كلكن
 :كما تلي
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    (Consciousness) عيالو  -0
 ليس الوعي. من جوىركالوعي، كلكن ليس   من صورةاألان  أف يونغ ألر 

، ص. 0111فيست كفيست، ) (self)نفسأكملو ابلك الشخصية  كل من األان
تصورات التكوف من ك  وعيالركح  ىو اناألأف  قيل ،(. يف مراجع أخرل116

(. 11، ص. 0111جونتيكا، ؿ ف ك واعي للبشر )الفكار كمشاعر األذكرايت ك الك 
 يف عمل األان يف اختيار التصورات كاألفكار كادلشاعر كالذكرايت اليت ستدخلأ

 ،)الويسوؿ مقلواب ذبعلك  ركيدا وعيالالذاكرة يف  تدخل كلالوعي. بدكف األان، س
 (.11 ، ص.0111

ساسية يف الوعي، كىي األفكار األأربع كظائف  أف ىناؾ ونغيكقاؿ 
يت إذل الوظائف العقالنية، ككذلك األحاسيس كاحلدس ال تصنف كادلشاعر اليت

 لعملا كيفية من الركح كل كظيفة  تملكك  عقالنية.غَت ظائف الو يف  تصنف
 (:013-015 ، ض.0115 ،)براكيرا ركحوظائف ال. فيما يلي جدكؿ لاصةاخل

 
لعملاكيفية   كظيفة الركح صفة 

 الفكر عقلي خطاء-صحيح

 شعورال عقلي غَت فحر-فحر

 االستشعار عَت عقلي كعي احلسي

 احلدس غَت عقلي كعي الغريزم
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أحد كوف ت. غلب أال ، غلب أف تكوف كظائف العقلية األربعة متوازنةن عنده
من  كوف كلتأدسل. غلب أف  ة كستجعل كظيفة أجرلتفوقادل من الوظائف

 (.016 ، ص.0115 ،صبح استدارة )براكيرات حىت وعياليف  الوظائف
العادل اخلارجي  لإلنساشل يف تعاملظهر الوعي األربع،  الركح الوظائف منك 
 رئيسيُت، دبا يف ذلك:الموقفُت 

 (Introvert) االنطوائي ( أ
مصلحة  ملديه يف العاـ،. إذل داخل نفس اإلنسافىذا ادلوقف  ماؿ

عديد من ستخدـ كأساس للنظر. ىناؾ اشخصي الذم ساسية يف العادل الاأل
 (:016 ، ص.0115 ،، دبا يف ذلك )براكيراالنطوائيخاص ااألشيف صائص اخل

 سبيل إذل أف تكوف كعلية كإبداعية (1
 قليل من االىتماـ ابلعادل اخلارجيمركز الوعي الذاٌب ىو األان ك  (0
 اسلسال اشعور  ملك (5
 مغلق (1
 من االعتبارات اكثَت   ملك (3
 نقدإذل الحساس  (6

 (Ekstrovert) ادلنفتح ( ب
ج من نفسو، أم البيئة كالناس. بشكل موقف الوعي الذم يؤدم إذل اخلار 

قيمنا كعترب العادل ادلوضوعي  اساسية يف العادل اخلارجي ك األ رغبةعاـ، لديو ال
 (:016 ، ص.0115 ،ىي كما يلي )براكيرا وصائصأما خساسي يف حياتو. األ

 لعادل االجتماعيابادلشاركة  يف حبأ (1
 نشطة يف العملالكاقعية، كالتواصل، ك  (0
  سيطرة الشعوركاستطاعة يف مرح (5
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 حب اخلدمةك  ،كىادئ ،متفائل (1
 سابكثَت من احل  ىناؾ ليس (3
 إطالؽ األراء اإلفراد يف (6

 (Personal Unconsciousness)  الشخصي الالوعي -9
 بر الرئيسي. سطح البحر ظهر ذماجلزر الك جوانب الوعي بُت  غقرف يونأ

رب من اجلزيرة اليت ، على الرغم من أنو أكلالكعياب و سلتلفصغَتة كلكنو مرئية. إنال
لوعي ا. كلكن ليس ال ؽلكن بحرمغطاة ابلبسبب لألعلى، لكنها ال تظهر  تظهر 

فكار األتصورات ك ال كجدتؽلكن استصالحو.  لذلك، ك إذل السطح أبدا أف يظهر
ؽلكن  ،يوـو ذات ك  .يف فقداف الوع الشخصي جانبا اليت قد ًبشاعر ادلذكرايت ك الك 

 (.61، ص. 0111إنقلَت، رفعها مرة أخرل )
 ركباتالشخصي، كىو كجود م الالكعي، ىناؾ جانب مهم يف عند يونغ

عاـ. اليف شكل رلموعات من العواطف كالذكرايت كاألفكار كاألمور العامة بشكل 
صائص تعطي خبأصغر من مجيع الشخصيات اليت شخصية الىو  ركبىذا ادل

نو ؽليل إذل إعطاء ، فإدبركب القوةشخص الشيء. مثل عندما يقاؿ لاألكلوية ل
ربات ادلكتسبة يف من اخلنتيجة بسبب الشعور  هنشأ ىذتاألكلوية دلشاعر القوة. 

(. 06 ، ص.0111 ،يقمهمنا )بيها هكاحد مهيمن يعترب  مركبيف  ذبمعادلاضي ك 
بسبب موقعو  من أثر ادلركبكمع ذلك، ال ؽلكن أف يعرؼ كل فرد النسبة ادلئوية 

 (.103، ص. 0116سجولتس، ) الالكعي يف حالة
ذلا حياة الركح كمصدر حركتها ك  مستقلةن  شخصيةن  ادلركب ؽلكن أف يكوف

كاستخدامها ألغراضو. اجملمع غَت كاعي،  ةسيطر على شخصيأف ياخلاصة. ؽلكنو 
ؿ ف كلكن كل من ىذه الركابط ؽلكن أف تصبح كاعية يف كثَت من األحياف )

 (.11، ص. 0111كجونتيكا، 
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  (Collective Unconsciousness) اجلماعي الالوعي -3
أف  ل يونغأر اجلماعي  الالكعي ألف يف اجلدرل غيون فكرة يى فكرةال هىذ

نفسي الآخر يف عادل  جيل أك من جيل إذل إذل كقتالبشر كرثوا ذبارب من كقت 
 (.116، ص. 0111فيست كفيست، تمل )احمل

 يذلك ىاألمثلة على  من دلحإعلى شيء.  ذبلى ذبارب االذباه يف ردف
اخلوؼ ر شعو الأننا طلاؼ من الظالـ أك األشجار الكبَتة أك الربؽ. سبب ىذا 

. كمع ذلك، فإنو ال يسبب كترث األجداد اجليل إذل ذلكتجربة األجداد السيئة ب
اخلوؼ تلقائيا. لكن ذبربة ىؤالء األسالؼ لديها القدرة على جعلنا طلاؼ 

 (.01 ، ص.0111 ،يقمنها)بيها
ؽللك  ال. اجلماعي الالكعييف  النماذج البدئيةسمى ىناؾ مكوانت ت

طريقة  كإستوت، كلكنو يعمل كمبدأ زلدد دلا نراه أك نفعلو. كجودا النماذج البدئية
(. ىناؾ 116، ص. 0111جورج، الغريزة يف نظرية فركيد ) تعملبطريقة  وتعمل

ديدة، اجلوالدة ال النماذج البدئيةاليت حدده يونغ، مثل  النماذج البدئيةأنواع من 
، كغَتىا. كلكن ىناؾ اكمكالسحر، كالوحدة، كاألبطاؿ، كاآلذلة، كالرجل ادلسن احل

صبح أنظمة منفصلة يف يتعترب ىيمنة على أف  الذم النماذج البدئيةأربعة 
 ( ، دبا يف ذلك:15، ص. 0113فودايراتنتا، الشخصية )

 (Persona) القناع ( أ
بيئة احمليطة أك مطالب اجملتمع. استجابة للكشخص  الالقناع الذم عرض 

ال يريدكف ذلك.   تمعيف بعض األحياف ال ؽلكننا أف نكوف أنفسنا ألف اجمل يعٍت
، على بادئ ادلالءمة ادلطبقة يف بيئتناغلب أف نلتـز ابلقواعد العرفية أك م كمثل

 (.11، ص 0113 اتنيبوترا،نظران )ائح ال تتناسب بالرغم من أف ىذه اللو 
إذا كاف شخص ما يعتمد بشكل كبَت  غلب أف يعرؼاحلالة، لكن يف ىذه 

نفسو،  الشخصعلى الشخصية، ستزاح الطبيعة األصلية للشخص كلن يكوف 
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جَتفوف كبَتفُت، حوؿ من ىو ) يف اجملتمعحىت سبيل إذل عدـ الثقة إلظهار 
النفس  األان حدد األان، كىناؾ عالقة بُت ىذا كبُت (.  111، ص. 0111

ابلدكر الذم لعبوه بدالن من الشعور احلقيقي  كعيفإف األفراد أ ،لك. لذالقناعك
 (.11، ص. 0113فودايراتنتا، )

 (Anima &Animus) أنيموسأنيما و  ( ب
ذكر يف الابلرجولة كاألنوثة. ىناؾ جانب أنثوم  النماذج البدئيةرتبط ىذا ا

تشكل ىذا دعى أنيموس. كي يف النساءدعى أنيما، كىناؾ جانب ذكورم كي
لتجربة البشرية اليت عاشت جنبنا إذل جنب بُت الرجاؿ ا بسبب نماذج البدئيةال

كالنساء. حبيث يتأثر الرجل كادلرأة ببعضهما البعض شلا يؤدم إذل ظهور الشخصية 
 (.35 ، ص.0111اليت ؽلتلكها اجلنس اآلخر )الويسوؿ، 

هم ُت. فاجلنس يفتهم بُتك ليهتمم  النماذج البدئيةكجد الوظيفة يف ىذا 
شأ . كمع ذلك، سوؼ تنكفهمت النساء الرجل أبنيموس أبنيماالرجل النساء 

 فسوؼ يشعر .لواقع احلارلابطابق تال  لخر مشاكل إذا كانت صورة اجلنس األ
اجلماعي  الالكعيغلب أف يكوف حل كسط بُت  ،. لذلكتخييبب الشخص

 (.16، ص. 0113فودايراتنتا، كحقيقة العادل اخلارجي )

 (Shadow) الظل ( ج
احليوانية. يتم احلصوؿ على  يزةالغر  الذم يصور النماذج البدئيةىو  الظل

عتقد يونغ أف ىذه الطبيعة احليوانية مستمدة امن األجداد.  النماذج البدئيةىذا 
كن أف كؽلداركين. كارليس  كفقا بنظريةقرد، المن أسالؼ اإلنساف يف شكل 

، جيداحكم الظل يلذلك غلب ال. اخسائر  ا أكمفيد النماذج البدئيةىذؿ  كوفي
 (.35، ص. 0111 ،طالقو أك تقييده )الويسوؿإل كال غلوز
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الشخص رشيق كنشط ىذا  أفالظل، فيشَت  أف يسيطر" أان" يستطيعإذا 
أما كاف يف  كمتجاكبه  الشخص مستعده  كذلك .تعزز ادلشاعر كالوعيكعاطفي. 

 (.50 ، ص.0111 ،بدشل )ابيهامالك  يركحال
يف ماس احل  يوجد. الشللةن ك  ، فتصبح الشخصية مسطحةن لالظإذا تقيد 

مقيد، إال أنو ال يعٍت أف الظل سوؼ ؼلتفي. بدال  الظل. على الرغم من أف نفسو
 ا مناسباكقت الظل نتظريالتمرد على اجلانب ادلظلم. ف الشخص من ذلك، يواجو

 كعيالال يستورل. إذا حدث ذلك، فنفسو الظليسيطر ك  ضعيفا "أانحىت تصبح "
 (.50 ، ص.0111 ،قيا)بيه إذل الشخص

 (Self) ذات ال ( د
النماذج  وى ذات. المهما نظر يونغ إذل مفهـو الكماؿ كالوحدة الشخصية

مركز الشخصية  نفسصبح الأالناس من أجل الكماؿ.  جهادفز ػل ذمال البدئية
 إذل الالكعي إلبداع يفااجلوانب  ، تغَتذاتال كربيط جبميع األنظمة. من خالؿ

(. يوحد النفس 31 ، ص.0111إذل أنشطة إنتاجية )الويسوؿ،  زيعكتو  الوعي
احلياة الذم يتم قتالو  يف دؼاذل وى ذاتنظمة لتشكيل التوازف يف الشخصية. الاأل

 (.056، ص. 0111انيساابف، ابستمرار من أجلو كلكن اندرنا ما يتحقق )
نفس. العن  وضوعيةادلالشركط لتحقيق الذات ىو كجود معرفة  من أحد

شرط ك . دلاذا ضلتاج فقتا طويال لوصوؿ ربقيق الذاٌباألسباب  من ىذا ىو أحد
يف سن  ىذا شخصية سباما. كػلدثالنظاـ آخر يف ال نشأةآخر لتحقيق الذات ىو 

انضجة. على سبيل ادلثاؿ، عندما نكوف صغارا ، فإننا نعطي األان األكلوية كنركز 
، 0111بيهاقي، اجملتمع )ركيزان على أنفسنا ك ج، ينصب تعلى أنفسنا. عندما ننض

 (.50ص. 
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 الباب الثالث
 مناقشة نتائج البحث

 ملخص الرواية  - أ
 ةمحاس كذلاسعاد. امسها قصة امرأة  ة" عن  امرأنسيت أشلٌ ك ركاية " تحكي 

آخرين. على عكس بنسبة لصاحباهتا  لتحقيق اإلصلازات يف العادل األكادؽلي ةكبَت 
حساسية  ا، لديهفقطء عمومنا الذين يهتموف ابلعادل األكادؽلي األطفاؿ األذكيا

سعاد أف األشخاص األذكياء  تعتقدا. أيضا ذباه األنشطة التنظيمية يف ادلدرسة
مر األرائسة  صورةال يقاسوف ابلتحصيل األكادؽلي فقط، بل إف معرفة التنظيم يف 

 مهم للحياة يف ادلستقبل.
، كخاصة يف ةعامال يف صورةزبتلف عن ادلرأة سعاد نوع من ادلرأة اليت إٌف 

أف احلركات النسائية زلدكدة  تظنٌ ال ك  شخصية حرة تهاشخصيأصبحت مصر. 
 يف بيئتها. نتشربسبب التقاليد اليت ت

يف ذلك ك خالؿ ادلدرسة الثانوية. ظاىرة سعاد  رائسة صورة تكان
بعد أف الربيطاشل.  من االستعمارمصر لتحرر  صريةادلقومية الحركة  ، حدثتالوقت

إلجراء مظاىرة على الرغم  اربريك أصدقائهيف  سعاد ت، سارعاخلرب مسعت ذلك
 فهم حقيقة احلركة القومية ادلصرية.تدل  امن أهن

يف الكلية  اهتعلمصلت سعاد من ادلدرسة الثانوية، ك  خركجهابعد 
 مصر ت، كانكقد اختارت ذلك ازباذ ليس بدكف السباب القانوف. علم تختار كا

يف ذلك  خيارا مهما لوجو ظركؼتشهد حرابن عادلية اثنية كأصبحت السياسة 
سبب آخر ىو أف العديد اخلرغلُت من كليات احلقوؽ أصبحوا قادة يف ك الوقت. 

 مصر.
أصبحت سعاد امرأة اليت يف ادلدرسة الثانوية،  لدراسةمثل أنشطتها أثناء ا

لذكاء كالفعالية يف العديد منبعض الدكائر بسبب الكثَت من االىتماـ ربصل  
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عديد من ادلنظمات، مثل احلركة النسائية ادلصرية ت سعاد ادلنظمات. شارك 
 كعديد من ادلنظمات األخرل.

ادلثارل  أٌف الرجلالرجاؿ.  ضلواخلاصة  أراءسعاد  ملكت، ةالغزال رلاؿيف 
ا. كمع هتأكل منهما كما يف الكتب اليت قر   السعادة نحامتي الٌلذاف زكجُت عندىا

الطموحات يف  ايهيمن عليه األان شلا غلعلهابتحكم ت اذلك، ليس من النادر أهن
 .فقط كقت فراغ عمل يفكالعادل األكادؽلي كالتنظيمي. حبيث تعترب تك الغزاؿ  

أنو  الذم ظٌنترجل ب ت سعادفًتة احملاضرة، شعر النهاية ابل قربةن 
. لكن بو ال يقاس حسد. ىذا عبد احلمي و. امساخلاصة الشخص جباذبيةسلتلف.

 طموحة. ما عندىا شخصية ر قلب سعادثٌ يف الواقع، استطاع عبد احلميد أف أي
كجبانب سعيد، ابل شعرت. ابسبب كجود عبد احلميد يف حياهت فكرىانقسم ا غالبا،
 .ايتعارض أنشطته عبد احلميد ألف ةغاضب ذالك

زكجها يف  كسبميد.  زكجة عبد احل يسلتلفة. اآلف ى ابعد التخرج، حياهت
اختالؼ يف منظور احلياة بُت  كجدمحاضرة. ك سعاد شركة خاصة، بينما تعمل

. بينما  الغايةإذل ربقيق  ىنساف غلب أف يسعاإلسعاد أف  رأتسعاد كعبد احلميد. 
 و قادرد أكثر قلقنا بشأف ما كاف موجودنا ابلفعل، على الرغم أنيمعبد احلكاف 

 لوصوؿ إليو.ل
 هاقلب تزة. تصارعئفابهر، ابركا مع ابنة يف كقت الحق مسوا بعد بضعة أش

. كمع ذلك، ةلطفلابمرة أخرل. من ادلؤكد أف غرائزىا األـ شعرت بسعادة غامرة 
تقوؿ األان خبالؼ ذلك،  أف يفًتض سعاد أف كجود أسرة كإصلاب أطفاؿ ؽلكن 

 .ا غالباأف يكوف عائقنا أماـ أنشطته
سعاد عبد  تغَت مرغوب فيو، طلق الشيءبعد فًتة كجيزة، حدث 

طلبت سعاد تاحلميد. يف ذلك الوقت كاف عمر فائزة ال يزاؿ طفالن صغَتنا. 
. بينما محيد، تزكج  امرأة شغولةادل ايف عالج فائزة بسبب حياهت اهأممساعدة 
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ا لديهك رابت البيوت  سمىتدعى مسَتة. إهنا امرأة تكرس نفسها للعائلة. أك ي
 عالية.المومية األ صفات

لبت ليتم نقلو إذل منزلو. كلما ط ليس من النادر أف أيخذ عبد احلميد فائزة
البيولوجية فائزة  امسَتة. بينما كانت كالدهت افائزة ابالقًتاب من كالدىا كزكجة أهب

ألف سعاد دل يكن لديها كثَت من الوقت  األمر ىذاكسبب أكرب منو.  ةأخ اتعتربى
 مع فائزة.عاملة دل

العديد من العركض من سعاد  تناكلت .ألايـتها كال اياسيس انتشرت
تريد ذلك ألف األحزاب اللكن سعاد ك النضماـ. ااألحزاب السياسية لدعوة 

ت رفاىية الشعب. حىت يـو كاحد انضم دكفالسياسية كانت ذلا مهمة معينة 
ىذه اجملموعة، كىو شخص بفهم عادؿ  يراءك إذل رلتمع صغَت زلايد.  سعاد

 كتفكَت كاسع.ماركسي 
نظمة. الكثَت من أكجو تلك ادلتقضي سعاد كعادؿ كثَت من الوقت معنا يف 

 ت سعاد. كمع ذلك ، ًب رفضسراعلا من  كالكحاٌب  التشابو يف الطابع لكليهما. 
. لن يكوف ىناؾ زكاج بُت األمَت مع أف تتزكج ريدتال  ا. إهنمن قلبهاىذا الشعور 

قاتال. حاكلت سعاد حلفاظ على  األمر سيكوف ذلك. الرئيسافالزكج كالزكجة كعلا 
مع عادؿ أكثر من اىتمامات السياسة  امسافة من عادؿ. دل يكن حديثه

 كاجملموعة.
ىذا احلد. دل ؽلض كقت طويل بعد. تزكجت سعاد  غزالتها يفال تتوقف 

مع كماؿ بسالسة. كالعلا  ايف مصر. سارت حياهت مشهوركىو طبيب  .كماؿ  مع
بعضهم بعض ادلزدمحة. تعترب سعاد ىذه صورة مهنية عن احلياة. نفهم يفهم حياة 

 .بعض همبعض
مشاكل  ت. نشأزلبتها دائما يف حيات تكوف كلكن اتضح أف حجر العثرة

كبار ادلسؤكلُت يف الدكلة.   يفشهرة أبسبب الطبقات بُت االثنُت. سعاد احًتامان ك 
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الثانية. كمع  مرةن  ىذا األمرأف ػلدث رغب ت. دل هازكاج أصرت سعاد على احلفاظ
 ذلك، كبغض النظر عن مقدار زلاكلة سعاد الدفاع عنها، كاف الطالؽ حتمنا.

 صور النظام الشخصية - ب
 ينقسم نظاـ الشخصية إرل ثالثة أقساـ، دبا يف ذلك:

 (Consciousness) الوعي -0
 صورة الشخصية اليت كجدت يف سعاد لوجو خارج احلياة ىي طبيعة ادلنفتح

(Ekstrovert).  اإلنساف بسلوؾ ادلنفتح عنده الصفات اخلصائص، ككجد بعض
 الصفات يف شخصية الشخص الرئيسي "سعاد"، دبا يف ذلك:

 جتماعإلوجوب ادلشاركة اب ( أ
 الصفات سعاد إلظهار زلبتها يف االجتماع ىي موجود يف فقرة أدانه:

إذل عالقة ادلدرسة ككاف بيٍت كبُت الناظرة كادلدرسات نوع أقرب إذل  الصداقة منو "
كالتلميذة، ككاف ىذا يسهل رل رائسة كل الطالبات ادلدرسة كاإلشراؼ على تنظيم كل 

 "طالباتالنشاط ادلدرسي..ككنت يف أغلب ادلناسبات أتوذل إلقاء اخلطاب ابسم ال
 .(15)ص. 

العادل  إذلسلوؾ مفتوح  الديه سعاد ، يتم توضيح أفالسابقيف البياانت 
عترب ادلعلم تال  اابألصدقاء أك ادلعلمُت كثيقة للغاية، حىت أهن اتهعالقك اخلارجي. 

عترب ظلط عالقتو ابدلعلم صداقة كتمسافة معو.  اشخصنا غلب أف يكوف لديه
 اتنظيم الطالب كجعل نفسه ، مثل أيضابطرؽ سلتلفة  امحيمة. كىذا يسهله

 .اهيف األحداث اليت تقاـ يف مدرست امن أصدقائه ةن سبثيلي ةن متحدث
يف العادل  فائدةيوضح أف سعاد لديها  السابقمن خالؿ عرض البياانت 

. ىذا ااخلارجي. ترل سعاد أف العادل اخلارجي ىو كائن لو قيم أساسية يف حياهت
ادلنفتح أنفسو، أم سلوؾ الوعي الذم يؤدم إذل العادل اخلارجي  تعريفمع  موافق

 (.016ص.  ،0115)براكيرا، 
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 نشطة يف العملال، و ةيواقعية، التواصلال ( ب
كصفات الثانية اليت ظهرت أف سعاد سلوؾ ادلنفتح موجود يف البياانت 

 التالية:
ٍب ما حاجة الطلبة إذل بوليس ػلميهم كىم داخل اجلامعة. دلاذا ال يتولوف محاية "

أنفسهم أبنفسهم؟ كحىت لو افًتضنا أف اخلالفات بينهم قد تؤدم إذل معارؾ دامية بُت 
ض..دلاذا ال نًتكهم للتجربة؟ دلاذا ال نًتكهم يتحملوف مسئولية أنفسهم ما بعضهم البع

 .(16)ص.  "داموا داخل نطاؽ اجلامعة..أم داخل بيتهم الكبَت
على أنشطة  انتقدتسعاد أف ، أظهرت بياانت الواردةال اعتمادا إذل

 تفكَتىذا الأنو ال ؽلكن تربيره ألم سبب.  ت. افًتضةاجلامع داخلعسكرية يف 
اليت غلب أف تكوف  ةكاقعي، ألف اجليش غلب أال يكوف داخل منطقة اجلامع

منطقة للطالب للتعلم كاإلبداع. دل يقتصر األمر على ذلك، فقد عرٌبت سعاد عن 
 األنشطة. تلكمعقمان من  ةكوف اجلامعتشكل ادلتظاىر حىت 

ثانية يف ادلواقف ال الصفاتأف سعاد ذلا  ةالسابقبياانت العرض  ظهر
(. 016: 0115، كىي الواقعية كالتواصلية كالنشطة يف العمل )براكيرا ، فتوحادل

حوؿ األنشطة العسكرية اليت كانت  االواقعي من خالؿ آرائه اسلوكه تلقد أظهر 
مركزنا للتعلم كليس  تكان  ةأنو ال ؽلكن تربير ذلك ألف اجلامع ت. افًتضةامعاجليف 

 هاكالنشط للعمل من خالؿ سلوكالشكل التواصلي  تظهر ك قاعدة عسكرية. 
 ةزلرك تكأصبح اعن احتجاجه تاحلركة. لقد أعرب تلكاحلقيقي يف االحتجاج 

 ربرؾ الطالب يف معارضة السياسات الذاتية.

 طالق اإلإفراد األراء على  ( ج
اخلصائص الثالثة اليت دلت أهنا مرأة بسلوؾ ادلنفتحة ىي يف البياانت 

 التالية:
أفرض نفسي فرضا، ككنت أحياان أستطيع أف أمجد كجهي  كلفٍت أشل كنت أحياان”

 .(11)ص. " كأف أطيل من لساشل إذل حد الوقاحة
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رأم  هاسعاد  لدي الشحصية  ، ييظهر أفٌ السابقةالبياانت  اعتمادا إذل
. على اعليه اإغلابي اكوف أتثَت تس اهتعتقد أف قرار تو. ك تراسخ يف السلوؾ الذم ازبذ
سلبية ؽلكن أف التعليقات الَت ادلألوؼ احلصوؿ على الرغم من أنو ليس من غ
على التعليقات السلبية بسلوؾ  ترد الكنهك حولو.  ػلصل عليها من أشخاص

. ال تًتاجع بعد ذلك بسبب   السليب. تلك التعليقاتحكيم كحاـز
، كىي سلوؾ ادلفتوحأف سعاد لديها السمة السادسة ل السابق البياف كضحا

 امرأةسعاد يقاؿ أف ( ، أك 016: 0115راء )براكيرا. ادلستقلة يف إصدار اآل
 .اتم ابلنقد الذم أسقطههتسلوؾ اثبت. ال ب

 امنفتحيوقف  اأهن تظهر لقد  ،السابق تعرضات البياانت الثالثة بٌُت 
، يتضح سلوؾ ادلنفتح من خالؿ السابقوجهة العادل اخلارجي. كما ىو موضح ل

متواصل، ك واقعي، الدل االجتماعي، ك ب ادلشاركة يف العاربسلوؾ سعاد الذم 
 نشط يف العمل، كمستقل يف إصدار اآلراء.ك 

 (Personal Unconsciousness) صيخالش الالوعي -9
من الذكرايت كالعواطف كاألفكار كاألشياء األساسية اليت  ةالعديد كجدت

 يالشخصي للشخص الرئيس الالكعييف  ادلركبتًتاكم يف رلموعات كتصبح 
يف الشخص  مراكبالباحث أربعة  اكتشفأنسى أشل امرأة"، ك ركاية "يف ك  ."سعاد"

. دلزيد من التفاصيل، ما يلي ضعيف آخر مهيمن، كبعض مراكبالرئيسي. ىناؾ 
 ىو التعرض للبياانت كنتائج ربليل الباحث:

 ركب النجاحي )مهيم((ادل ( أ
الشخصي يف الشخص  الالكعيعلى نظاـ  من ادلركب األكذل صورةال
 يف البياانت التالية: ككجد ذلك ادلركبالنجاح.  مركب يالرئيسي ى
كمنذ قررت الزكاج كأان مقتنعة أبشل غلب أف أؤجل اإلصلاب سنوات..ال أكالد كال "

بنات..فإشل مصممة على استكماؿ صلاحي كشخصية نسائية عامة..قائدة 
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تصاالٌب كزعيمة..كىو ما يتطلب مٍت التفرغ دلتطلبات ىذه احلياة العامة..لعملي..ال
كاجتماعاٌب كدراساٌب..ال ؽلكن أف أتنازؿ عن ىذا التفرغ يف سبيل شيئ سهل كىو 

 .(15)ص.  "إصلاب األكالد

طموحات سعاد للنجاح يف سلتلف األمور، دبا  ةالسابقالبياانت  تكضحأ
على  ت سعاد. حىت للوصوؿ إذل كل ذلك كان، كالسياسةكالدراسة هنة،يف ذلك ادل

عندما تكوف ادلرأة حامالن كلديها  تصلاب األطفاؿ. لقد افًتضاستعداد لتأخَت إ
 األمر رعاية الطفل. ىذا طةكنشا يف العمل الًتكيز تشارؾ بُت البد أفطفاؿ، األ
 مركبيوضح أف  ،ةالسابقمن البياانت ك . طموحهايف كصوؿ عملها يؤدم وؼ س

، تريد امرأة العاـ يفح. ا نجال ركبكامرأة ىيزًمىت دب  ايزهتالنجاح قوم جدا. حىت غر 
ذلك.  مثل طفاؿ يف كقت قريب، لكن سعاد ليست كاألشابة متزكجة إصلاب 

 .طفلالكجود بسبب  هاأىداف عوؽريد أف تتال  يكامرأة مهنية، فه
خلصائص اب أصغر من مجيع الشخصياتالشخصية  ىو، عرفة ادلركبدلكفقنا 

(، ٍب توضح 06 ص. ،0111 يهاقي،)بذا تريد  اليت تعطي أكلوية قوية لشيء ما
حوؿ النجاح ادلتفوؽ،  ىاكمشاعر  ىاكأفكار  اأف ىناؾ ذكرايهت السابقةالبياانت 

ىذا  ا. كقد دفعهإذل الوعيسطح ك  ادلركب موعة الذكرايت إذلاجمل كتغٌَت تلك
رغبة قوية يف ربقيق النجاح يف سلتلف  الديه يةإذل أف يصبح شخص ركبادل

 اجملاالت.
 نر كادلشاعر يف سعاد فيما يتعلق ابلنجاح ىالذكرايت كاألفكا صورة

البياف، كفيما يلي شرح ىذا األخرل. يف تعزيز  ركب، كحىت ؽليل إذل ىزؽلة ادلةمهيمن
 للبياانت:
ككانت فرحة الزعيمة هبذا الزحاـ الذم ػليط هبا كىذا اجلمهور الذم ػلييها أقول من "

إشل أحسست ساعة الزفة..زفة فرحتها ابلزكاج نفسو كأقول من فرحتها ابلعسَت، بل 
  .(51)ص.  "العسور
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يدؿ على أعلية العالقة بُت زمالء  ا، فإهنالسابقةعرض البياانت من ك 
 تهبا عندما رأ ت. ابلنسبة إذل سعاد، فإف السعادة اليت شعر االعمل يف حياهت

هبا   تذباكزت السعادة اليت شعر  اإذل حفل زفافه حضرتالعمل الكثَتة اليت  زمالء
 زمالئهاكس لعبد احلميد. من ىنا يظهر أف سعاد مهتمة أكثر ابلعالقات مع كعر 

  زبذلك احل. حىت لو كاف هاحفل زفاف منمل فيو أتالنجاح الذم  االيت ستحقق ذل
 .ا فقطحفل لتعزيز العالقات مع زمالئهك

 النجاح ركبف سعاد لديها مظهر ألقد  ،السابقالتحليل  إعتمادا إذل
أىم  زمالئهاسعاد أف العالقة مع  ةيف رأي لصفات ادلهيمنةا ت تلكهيمن. ظهر ادل

ليت شاعر حوؿ النجاح اادلفكار ك األذكرايت ك الأف ىناؾ  كمن ىنا،. امن زكاجه
 ارغبة قوية يف جعل نفسهب ايف حياهت ظهرك القوم  صيهاالشخ الالكعي يف أمجع

ة عن رلموعة عبار  يعٍت ،ركبادل دبعرفة موافق. ىذا األموربعدة  حةانج يةشخص
تظهر يف كقت وؼ سك  ادلركبكاألفكار كادلشاعر اليت تتحوؿ إذل  ذكرايتمن ال

 (.06، ص. 0111)بيهاقي،  معُت كتصبح رغبة قوية يف شيء كاحد

 ادلركب القيادي )مهيم(( ( ب
صورة ادلركب الثانية اليت كجدت يف فقداف كعيها الشخصي ىي ادلركب 

 ادلركب القيادم يف تعرض البياانت التارل:القيادم. كيستطيع أف يظهر تلك صورة 
كأشل أضحك اآلف عند ما أتذكر ما كنت ألقيو من كلمات..أهنا كلمات فيها كثَت "

من النفاؽ..نفاؽ عاطفي..كأحياان نفاؽ متعمد خصوصا إذا كانت خطبة ألقيها 
ترحيبا بزايرة إحدل  الشخصيات للمدرسة..كقد كانت ىذا مرحلة تدربت فيها على 

النفاؽ أك فن الدبلوماسية كما يسموف النفاؽ..كالدبلوماسية عنصر أساسي من  فن
 .(10)ص.  "عناصر التعامل مع اجملتمع

يف ادلدرسة. لقد  تفًتات سعاد عندما كان كمن الفقرة السابق، تصور
الدبلوماسية.  تكيف يسعى لتعاطف الكثَت من الناس كتعلم  تتعلم ت أفبدأ

سبيل إذل أف تكوف سلبية "تعلم فن النفاؽ".  السابقةجلملة العبارة ادلستخدمة يف ا
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كقائدة، ىو ما غلب القياـ بو لتصبح قائدة.   األمر أف ىذا ت سعادعتقدالكن 
قودكف كقادرة على التواصل تصوؿ على قلوب الناس الذين حلب أف تكوف قادرة ذب

. لقد ةزعيملصورة  اأف سعاد لديه ضلن نعرؼ البياف، . من ىذاااالجتماعي جيد
األشخاص الذين  إذل، ككيف يتعامل أماـ اجلمهورب أف يتصرؼ ذبكيف   تتعلم

عند الرائسة، كالعديد من األشياء اليت  شخاصاأل ؾتحر تيتم قيادهتم، ككيف 
 يتعلمها عن الرائسة.

 ، أم الشخصية األصغر من مجيع الشخصياتركبادل بتعريف ىذا موافق
ٍب (، 06 ، ص.0111 ،يق)بيها كاحدشيء خلصائص اليت تعطي األكلوية لاب

 على كظهرت ذلك األمر. مقيادال ركبم اإف سعاد لديه ؽلكن أف يقاؿ
 .دىمقو تعن قلوب األشخاص الذين  يف حصوؿالدبلوماسية ك  استطاعتها يف
البياانت اليت تظهر عن مركبها القيادم ادلهيمن القيادم ادلهيمن.  مركبها
 :ىي يف ما تلي

ليـو التارل إذل ادلدرسة كاستطعت أف أخرج مجيع الطالبات يف كقد عدت يف ا"
مظاىرة، كانت أكؿ مظاىرة للطالبات أايمها كقد فاجأت البوليس حبيث تركها حرة 
إذل أف كادت تصل إذل اجلامعة ٍب أحاط هبا بعد أف اجتازت كوبرم اجلالء الذم كاف 

صرم كمعو ضابط إصلليزم يسمى أايمها كوبرم اإلصلليز. كتقدـ مٍت ضابط بولسي م
 .(13)ص.  "كطلبا مٍت أف أفض ىذه ادلظاىرة

 أماـ اجملتمع هتاقياد علم سعاد حوؿ أكؿ مرة سبارس السابقةالفقرة  تشرح
مظاىرة  كؿظاىرة أيف مظاىرة الطالبات. كانت ادل ةمن خالؿ أف تصبح سائق

دكف ربضَت، با ك تلقائين  ا. كل ما فعلهرائدةن  يف مصر ككانت سعاد ذبرمطالبات ال
 .امجيع أصدقائه ربرؾ ا تستطيع أفلكنه

جيد. لقد أظهرت  صورًب تطويرىا ب سعاد أف رائسة السابق شرح البياف
على الرغم من عدـ  اأصدقائه ريكيف رب هتاقيادأظهرت مباشرة ك  هتاطرؽ قياد

ن كللتعبَت ع ةن صبح قائديف تكامرأة عائقان   حقيقتهاصبح تاالستعداد الدقيق. ال 
 مركب صوريف  ركحها تشجيع من داخل يالرائسة ى صورةآراء النساء. ىذا 
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، ألف األمرالرائسة، لن تكوف سعاد قادرة على القياـ بذلك  ركبالرائسة. بدكف م
)بيهاقي، ىو تشجيع رغبة الذات كإعطاء األكلوية لشيء كاحد  ركبىذا ادل
 رائسة.ال ألمرال ا، يف ىذ(06، ص. 0111

 واة )مهيم((ادلركب ادلسا ( ج
ادلساكاة بُت  األمر ساكاة. يف ىذادل ركبميها الرائسة، لد ركبانب مكجب

بُت الرجل  اةطلب للحصوؿ على متساك ادل ىي جنسُت. ادلساكاة بُت اجلنسُت
ة يمنة دكر الرجل يف قطاع العاـ، يف حُت أف دكر األمر هبذلك  تلفكادلرأة. كؼل

 ركب(. يرتبط ىذا ادل15ص  ،0115 ،هرمحن شازلدكد يف قطاع ادلنزرل ) النساء
. فيما يلي الف ىذا ادلركب لديو اذلدؼ ادلساكة دبركب الرائسةالرائسة.  ركبدب

 ادلساكاة: ركببعض العبارات اليت توضح م
كل ذلك دل يكن يثَتشل أك ػلدد رل الطريق..كليس معٌت ذلك أشل كنت أنكر مجارل "

ذا اجلماؿ كىذا النوع من الذكاء كذكائي كأنثى..كلكٍت كنت أرفض أف أخصص ى
 .(11)ص.  "جملرد أف أحقق ما تطمع فيو أم فتاة عادية

" ترفض التمييز سعادأف الشخص الرئيسي " توضح، السابق يف البيافك 
ال ينبغي أف تكوف  اقوؿ أهنت يتال اضد ادلرأة على الرجاؿ. ىذا يدؿ على تعبَتى

الزكج  اريد أف تقدـ ادلرأة ما أيمرىتال  اادلرأة يف يد رجل عندما تكوف متزكجة. إهن
ال  ا. كفقا ذلمثل زكج الذم أيمر زكجتو لعناية ادلنزؿ كال تعملالتمييز. صفة ب

د لظهور ادلرأة رب أف تشعر النساء. ال ال بدف حرية الرجل رأت إ. لقد تصٌححها
 .ابلزكاج ةارتباط من رغمعلى  تعملها مثل الرجلك  تمعيف اجمل

 كماادلساكاة.   ركبوضح أف سعاد لديها مت السابقة،اانت عرض البي منك 
 الالكعييف  ذبمعرلموعة من الذكرايت كاألفكار كادلشاعر اليت ىو  ركبادل تعريف

 ىاكأفكار  اذكرايهتذبمع  (، ٍب61، ص. 0111 ،إنقلَت) مركباالشخصي كتصبح 
تحقيقها. لذا، حىت يؤثر ذكرايهتا كتصَت اإلرادة القوية لحوؿ ادلساكاة  ىاكمشاعر 

 إرادهتا ىي الطلبة على ادلساكة بُت الرجاؿ كادلرأة.
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يف إصلاب ابن.  رغبتهاوجود بادلساكاة  ركبم صور اتضحت البياانت التالية
 :كما تلي  العبارةك 

كاحلق أشل كنت أريد أف أصلب كلدا ال بنتا..ال ألشل أفضل الولد عن البنت أك أفرؽ "
)ص.  "بعا ال، فأان ال أفرؽ بُت نفسي كأم رجلبينهما يف مسئوليات احلياة..ط

11). 
يف إصلاب  برغبتها يت تنعكسللمساكاة ال هتانظر  السابقةالبياانت  تكضح

أفوؽ  ولد، كليس ألف الاألنو ال يوجد أبناء يف عائلته، األكالد سعاد ريدكت ابن.
 كجود اختالفات يف الدرجات بُترفضت سعاد يف الواقع، ك . بناتمن ال كأشرؼ

ادلستوم بعضهم  كسلطة درجة كال اجلنسُت ذلماأف   كتعتقدالرجاؿ كالنساء. 
 لفعل شيء. حد اشعر أف لديهتكامرأة ال   يىك . بعضا

ادلساكاة ادلهيمن.  ركبيوضح أف سعاد لديها م السابق،من التحليل ك 
ال يوجد يف الدرجة بُت الرجاؿ كالنساء.   الفرؽ أف ايف بياهن ادلركب كيتضح ذلك

 الالكعييف  معالذكرايت كاألفكار كادلشاعر اليت ذب يعٍت، معرفة من ادلركب كما
 )إنقلَت،كرغبة قوية يف شيء كاحد   يف الشخصية الشخصي كؽلكن أف يظهر

دلساكاة اليت حوؿ االذكرايت كاألفكار كادلشاعر  يهالد (، ٍب61، ص. 0111
يوجد سبييز بُت اجلنسُت يف . ال ناسيف حياة الكاجبة ادلساكاة  عتقد أفٌ ت ا أفذبعله
 البيئة.

 ادلركب األمومة )ضعيفة( ( د
 ركبابلطبع لديها مك  كانت سعاد الصغَتة قريب إذل أمها. ا،أغلب بناتك

 :ةموماأل ركبلبياانت اليت تبُت أف سعاد لديها ما. فيما يلي عرض ومةماأل
 "حة..حىت أانأف فرحة األـ دبجرد أف تشعر بتحرؾ اجلنُت يف أحشائها ال تعادذلا فر "

 .(15)ص. 
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سعاد. شخصية يف  يت كجدتال ومةاألم ركبم السابقة البياانت تكضح
. ة. كأـ، لديها غريزة كامرأة  عامحامالن  سعاد عندما كانت ومةظهر الشعور األم

 .اابلسعادة عندما ربركت زلتوايت بطنه تلقد شعر 
. لقد اكالدهت خربة سابقة مع ا، فإف سعاد لديهبياف السابقال اعتمادا إذل

 ازاؿ يف أحضاف كالدهتتكال  ةصغَت  تشكلت اخلربة كاألفكار كادلشاعر عندما كان
الذاكرة يف نشأت . ك اكالدهت شعر دبا شعرتسوؼ تشلا ك  اكعيه فقدافذكرل يف 

 كجدت الطفلةظهر ذكرل سعادة األـ عندما ك األكؿ.  اطفله بلعندما رب الالكعي
. كفقنا ركب األمومةدبسمى ىذه الذاكرة ادلاضية . كتتستطيع أف تشعر ذلك األمرك 
اليت ذبمع يف  الذكرايت كاألفكار كادلشاعر يف أشياء معينة يعٍت، عرفة ادلركبدل

 )إنقلَت،يظهر يومنا كرغبة قوية يف شيء كاحد وؼ كس الشخصي الالكعي
 . كيف ىذه احلالة ىي ذكرايت عاطفة األـ لألطفاؿ.(61، ص. 0111

 ركب مهزـك دبركبادل ىذا. ضعيفةه سعاد شخصية يف  ومةماأل ادلركب صور
 ككجدت صورة الضعف من ادلركب األمومة يف البياف التارل:خر. اآل

كيف أنظم حياة ابنيت كأان لست متفرغة ذلا؟..إشل أخرج من البيت يف الثامنة صباحا "
كقد ال أعود كال أعود قبل الثانية بعد الظهر. كيف أغلب األايـ أعود كأخرج من البيت 

 .(11)ص.  "قبل التاسعة
 اقتضت سعاد .تهامهني يف ادلشغولة هتاحيا السابقة حوؿالبياانت  تكضح

إذل ادلنزؿ يف الثانية بعد الظهر.  رجعتك  ادلبكر اصباح ذىبتيف العمل.  اكقته
. من ىذه ادلعلومات ىناؾ ركود من بناهتاالوقت لرعاية  ادل يكن لديه ،لذلك

يعطي وؼ ، سان مهيمنيف شخصية سعاد  ومةاألمادلركب . إذا كاف ومةاألم ركبادل
أك قضاء بعض  لبناهتا اكقت أف تشارؾ ؽلكنك بدالن من العمل.  بناهتا األكلوية لرعاية

 ركبادل أفٌ  أف يقاؿذلك. حبيث ؽلكن   تعملال الكنهك . لرعاية بناهتا كقاتاأل
 .يالنجاح ركبابدل شخصينها مهزمةفي ومةاألم



51 
 

 

. الضعفية ومةماأل مركب أف سعاد لديها ، بٌُت السابقة التحليل إذل اعتمادا
 الالكعيذبمع يف  الذكرايت كاألفكار كادلشاعر اليت يعٍت، ركبادل عرفة منكفقنا دل

 ،ص.0111 ،قيا)بيه مهمة لتحققهاكوف تالشخصي كسوؼ تنشأ عندما 
 مركبألف  ضعيف، ركب. لكن ىذا ادلومة(، يف ىذه احلالة ىي ذبربة األم06
سعاد،  يف شخصيةيهيمن الذم خر اآل ركبدب مهزمةسعاد شخصية يف  ومةاألم

 .يالنجاح ركبكىو م

 (Collective Unconsciousness) اجلماعي الالوعي -3
 يف شخصية سعاد، كىم: النماذج البدئيةكجد بعض 

 (Persona) القناع ( أ
الحظة كهبذا كي يكوف سالمة النفس يف م .حفظ النفس أعلية لكل الناس

لقد ، ةزلًتم امرأة. كلومن التعليقات السلبية  حفاظلليتم ذلك ك  سلبية اآلخرين.
الصورة اجليدة  ت. فيما يلي بعض البياانت اليت ظهر اىتمت سعاد هبذه األحواؿ

 احملفوظة بواسطة سعاد:
 كتركٍت مع أصدقائي كخرج، كعدت إليهم كأان أتعلق اببتسامة مزيفة كقلت كاذب:"

بد احلميد مشغوؿ قوم يف متاعب األرض بتاعتو..متاعب ال ػللها خبَت احلقيقة ع
زراعي كال خبَت قانوشل كال خبَت اقتصادم. ال ػللها إال العبدة كادلأمور..كالعمدة ال 

 .(60)ص.  "يستطيع أف ػلل غال إذا جلس يف البار
 متناغمغَت  تهاعالق ت أف سعاد زبتيبءحاكل السابقةالبياانت  تكضح

توضح . البياانت ادلذكورةكبُت عبد احلميد بسبب االختالؼ يف ظلط احلياة  ابينه
العمل اليت عقدهتا سعاد. شعر عبد احلميد بعدـ  أف عبد احلميد ترؾ يف رلتمع

ال يدخل ، ك فقط سياسيةال يف أصدقاء سعاد فيو حلصوراالرتياح من الرابطة ألف 
عن أسباب رحيل زكجها. الغرض ، حبثت سعاد ىا. للتسًت عبد احلميد يف السياسية
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ال تريد ، ةزلًتمكامرأة بُت االثنُت.   تادلشاكل اليت حدث لتغلقىو  السبابمن 
 .سعاد امسها ملواث دبشاكاىا يف البيت

 اخلارجي ابلدكر متعلقالشخصية العامة  ف، ألقناعدبناسبة معرفة اال
الذم بسبب اللقب  القناع سعاد سلوؾ عملت(، 30 ، ص.0111 ،)الويسوؿ

على  درتقاليت تصرؼ كقائدة نسائية تب أف كذب. القائدة اجملتمع ي، كىتهاحصل
يف اجملتمع، فيجب  ةصبح قائدتعلى أف  ةقادر  ت. إذا كاناجيد كالتحل ادلش

لكن يف ك من ادلشكالت اليت تؤدم إذل عدـ التناسق فيها.  اأسرهت ا أف ربافظعليه
لتغطية تلك األمر كجبت عليها أف  على ذبنب ذلك، لذا ةكن قادر تدل  ،الواقع

 تكذب أصدقائها.
 يفمهمة  القناعأف  يدؿك . القناعكجد الباحث بعض البياانت حوؿ 

يف حياة  القناعأعلية  عنالبياانت الثانية  كفيما تليشخصية القائدة النسائية. 
 الشخص الرئيسي "سعاد":

يو من صغرم، ىل كاف كل فكرم زلصورا يف مظهر الزعامة الذم كنت حريصة عل"
يصح أف ترقص الزعيمة؟، أف تتمايل أماـ الشعب على نغمات التاصلو كالركمبا حىت 

 .(51)ص.  "زكجها يريد ذلك..ال..
زكجها للرقص معنا.  دعااليت سبت فيها  حداث السابقةالبياانت كضحت 

أنو مستحيل على القائدة أف ترقص يف  تلقد اعتقد ترفض قلبها دعوتو.لكن ك 
فسوؼ يقلل  األمر، إذا حدث ذلك كال ػلدث ىذا األمر أبدا.كن العامة. األما 

رقص يف ت ا. ماذا سيحدث إذا كاف ىناؾ زمالء يركف أنفسهةمن كرامة القائد
ربافظ  ا أفب عليهذبطيع رغبات زكجها. تريد أف تال  ،األماكن العامة. لذلك

 نسائية.القائدة الك  نفسها
ىو  القناع . نظرنا ألف تعريفةلسعاد كقائد اعالقنأعلية  السابق بيافال كضح

 ، ص.0111، الدكر الذم غلب أف يلعبو شخص يف األماكن العامة )الويسوؿ
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ب أف تقـو دكرىا كقائدة نسائية. غلب أال يكوف ىناؾ سلوؾ ال يعكس ذب(، 30
 . ألنو سيكوف أتثَت سليب على آراء اجملتمع.ةالقائد

تصرؼ  تأف  كجبةللمجتمع  ةف قائدأ السابقة كل من البياانت  تظهر أ
سعاد أف تضع  كالبد. ةالواسعة للمجتمع حوؿ القائدرؤية ، كفقنا لةجيد ةكقائد

 اب عليهذب. مثل البياانت ادلذكورة، ةشخصية القائدبجانبان األشياء اليت تتعارض 
 .ةالرقص ألنو ال يعكس كقائد تكرفض امشاكل عائلته أف زبفئ

 (Animus) أنيموس ( ب
، 0111 ،ادلرأة )الويسوؿ شخصية الرجولة ادلوجودة يف صورة ىو أنيموس

 سعاد: شخصية يف القناعالذم يتصور بياف ال(. فيما يلي 35 ص.
كبعد ذلك فأشل قادرة على أف أحوؿ اىتماـ ىذا الرجوؿ إذل موضوع آخر غَت "

 موضوع الغزؿ..لذلك فإف كل الذين بدءكا بكلمات الغزؿ انتهوا إذل أصدقاء من خَت
األصدقاء، كانقلب غزذلم إذل نوع من االحًتاـ الكبَت لشخصي حىت أصبحوا يلجأكف 

 .(11)ص.  "إرلٌ يف مشاكلهم مع البنات األخرايت
اليت  الةأف سعاد امرأة قادرة على التحكم يف احل ادلذكورةالبياانت  تكضحأ

يف احلب، دبشاعر الرجاؿ الذين ػلبوهنا. كامرأة حساسة كذلا كجهات نظرىا  تتعلق
أف على  ةقادر  تيف الواقع، كانك . ػلبوهنا الطفافإهنا ترفض مجيع الرجاؿ الذين 

أك العداء بسبب  جوؿقربُت. حبيث ال يوجد شعور ابخلادل ئهاأصدقا ذبعلهم
 الرفض.

مشاعر الرجاؿ الذين  تفهم، يظهر أف سعاد ادلذكورالشرح  إذل اعتمادا
ىي قادرة ، لشعورة ادلساكة إذل ذلك الرجاؿاد ال سبلك ا. رغم أف سعجيدة اهنبو ػل

ترتبط القدرة على فهم اجلنس اآلخر أبنيموس ك . أف تصرؼ إذل ذلك الرجاؿ جيدا
الرجولة  صورة أنيموس أم من تعريف كما ىوسعاد.   ذم كجد يف شخصيةال

 ،لفهم مشاعر اجلنس اآلخر )الويسوؿ تهاادلرأة كظيف شخصية ادلوجودة يف
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تعمل جيدنا يف  انيموس يف شخصية سعادأف  أف يقاؿكن ؽلك (، 35 ، ص.0111
 فهم مشاعر الرجاؿ الذين ػلبوهنا.

يف ساسية عالية للرجل. كما ىو موضح حبسعاد امرأة أف  حلقيقة،يف ا
 ا.الرجاؿ الذين ػلبوهنأذل سعاد قادرة على فهم ادلشاعر كتكوف لطيفة  ادلذكور أف

 :لبياانت اليت تبُت ذلككىذه ىي ا ،شخصيتهاضعف يف اللكن كجد ك 
مستحيل..أنت ىنا تعملُت كأان ىنا أمرح، كحراـ أف أعطلك عن عملك، كحراـ أف "

 ربرميٍت من مرحي..
كحاكلت أان أف أكوف جبانبو طواؿ احلفل، كلكٍت دل أستطيع، بعد بعض دقائق عدت 

 .(61)ص.  "إذل عادلي..عادل الرائسة اإلجتماعية كالتوجيو كالتنظيم
، دفهم مشاعر عبد احلميأف تسعاد  تالبياانت ادلذكورة، حاكل أذل اعتمادا

سيشعر ك  اعبد احلميد جبميع زمالئه ليعرؼ اعبد احلميد للقاء زمالئه عت سعادكد
لكن ما حدث كاف عكس ذلك، فإف عبد احلميد دل يشعر ك . عبد احلميد فخرا

، اا مثله. أرادت سعاد أف يكوف عبد احلميد شخصن إذل ذلك احلاؿابلراحة 
. انو ال إذل إرادهتا عبد احلميد رفض . لكندائماشخصنا كاف يشغل أبشياء إغلابية 

 قد استسلمت سعاد إذل عبد احلميد ادلذكورة،أكضحت البياانت ك يريد ذلك. 
يف  فكرهتاكانت ،  عبد احلميد يف احلفلة. لكن ىذا دل يدـ طويال كتصاحب

 .ابعمله تتعلق اليت مورالتنظيم، كالسياسة، كاأل يعٍت ،هاالعادل
سعاد ذباه شخصية يف  أنيموس أف صورة ادلذكورةعرض البياانت  شرح

( 16. ص. 0113. كما تقوؿ فودايراتنتا )توعن حقيق ةعبد احلميد زبتلف
شاكل يف أنيموس إذا كانت صورة اجلنس اآلخر ادلتوقع ال تتوافق ادلستكوف 

فهم زكجها سبامنا كال ت أف تطيع سعادشاكل بينهما حىت ال تسادلنشأ تلواقع، ٍب اب
 لو. سعاد تعبد احلميد ما أراد يريد

أزاحة سلوؾ انيموم ىي  اعتمادا إذل البياف ادلذكور، أف ادلشكلة الثانية
فهم أف تسعاد  تعندما حاكل صور ضعف أنيموسالنجاح. ذبلى  بواسطة مركب
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عن  أف سبتنعستطع ت دل امشاعر عبد احلميد دبرافقة عبد احلميد يف احلفلة، لكنه
كظهرت اإلرادة لتكلم حوؿ السياسية كالتنظيمية  .االسياسة مع أصدقائه كثاحلد

 بسبب مركب النجاح القوية حىت هتيمن شعورةىا كفكرهتا إبرادهتا يف النجاح.

 (Shadow) الظل ( ج
الذم يعكس الغرائز احليوانية.  النماذج البدئيةاستنادا إذل تعريف الظل ىو 

(. 35، ص. 0111 ،مفيدة كضررنا )الويسوؿ النماذج البدئيةىذا  كوفؽلكن أف ت
ا أك ضارنا على الشخص. كيعتمد  قادر على امرأة ال ىي سعادأف يكوف مفيدن

ا. يظهر ىذا النماذج البدئيةالتحكم يف ىذا   :التاليةيف البياانت  البياف جيدن
 الوقت نفسو أعيش كدل تكن ىذه ىي كل حياٌب يف ادلدرسة الثانوية كقد كنت يف"

احلياة العامة يف كل صورىا خصوصا رلاؿ احلركة الوطنية كاحلركة الثقافية. كنت أسعى 
)ص.  "إذل أف أثبت كجودم يف كل مكاف أعتقد أنو غلب أف يكوف رل فيو كجود

15). 
لتنفيذ  ةمتحمس امرأة ا، ًب كصف سعاد أبهنذكورةبناءن على البياانت ادل

و إذل هتوجب  ظلهاعلى التحكم يف  ةقادر  ادرسة الثانوية. إهنيف ادل ةكطالب  اأايمه
عترب ت يىذا احلد، فه يفأشياء إغلابية مثل متحمسنا لتحقيق اإلصلازات. ال تتوقف 

عتقد أف كل األشياء ادلوجودة يف بيئة ت ي، فهليس أمر علو الوحيدأف اإلصلاز 
 ةنشط امرأةوضح أف سعاد تىذا ك ىي كسيلة شلتعة.  اهتادلدرسة اليت تزيد من كجود

 للغاية يف األكادؽليُت أك ادلنظمات.
شخصية يف  الٌظل النماذج البدئيةكضح أف ، ذكورةالتحليل ادل اعتمادا إذل

 كماتصبح سعاد طالبة شغوفة كنشطة كخالقة.  ربت سيطرة جيدا حىت سعاد 
ؼ كىي سالاألنشأت عن اليت الظل ىو مسات حيوانية  النماذج البدئيةمن تعريف 
كسلبية للغاية، يعتمد على سيطرة كل فرد أإغلابية تستطيع أف تكوف قوية ك 

اليت تستطيع أف تسيطر  (، لذا فإف سعاد امرأة35 ، ص. 0111 ،)الويسوؿ
 الٌظل الذم كجد يف نفسها. النماذج البدئية
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 (Self) ذاتال ( د
ىو  لبدئيةالنماذج ا. ىذا ذاتال النماذج البدئية يى ةالرابع النماذج البدئية

إذل الشخص  غلعل النماذج البدئية ساسي لسعاد بسبب ىذااأل النماذج البدئية
 :كىذه ىي البياانت اليت تبُت ذلك .ادلثارل

ككاف األثر ادلباشر حلادث طالقي ىو سلوكي من موضوع ابنيت فائزة..ال ؽلكن أف "
كمن مسئوليتها أعرضها دلا تعرضت لو..ال ؽلكن أف أحرمها من حقها الطبيعي كأنثى 

ادلقدرة عليها كسيدة بيت..ال ؽلكن أف تعيش مثلي زلركمة من أنوثتها كزلركمة من 
 .(011)ص.  "بيت مستقر تكوف سيدتو

. اسبب التعاسة يف حياهت تأف سعاد قد فهم ادلذكورةالبياانت  تكضح
. لذلك، تظهر أسرهتا ال يزاؿ ادلشاكل أف تقًتب يف لكنك النجاح.  تلقد حقق

من قبل كاف  تكما فعل  هتاعلم أف ظلط حياتخيبة سعاد بعد أف  ادلذكورةاانت البي
يتحدث ذلك األمر يف حياة بناهتا بعد تريد ريد أف  تالك اطئ. اخلياة احلأسلوب 

  العكس من قبل.
أف نظاـ تكوين الشخصية يف سعاد قد تطور  أشار، البياف ادلذكور منك 

شخصية مثالية يف  صوريف سعاد ك بشكل مثارل. حبيث ظهر مفهـو "الذات" 
النماذج كظيفة من  كماالنفس.   لنماذج البدئية. كينظم عملية تطوير النظاـ ابسعاد

، 0111)نيساابف، توازف يف الشخصية  صورةتوحد األنظمة ل وى ذاتال البدئية
 شخصية مثالية.بؿ أف سعاد امرأة أف يقا، ؽلكن كلهم  نظموحدة الكب (.056 ص.
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 هور نظام الشخصيةعوامل ظ - ج
 الشخصية: نظمالعوامل التلية ىي اليت تؤدم إذل ظهور 

 (Consciousness) الوعي -0
لوجو عادل اخلارجي، لديها الصمات ادلنفتح. ىناؾ سباابف دلاذا سعاد 

كىذه ىي البياانت اليت  لديها الصفاة ادلنفتح. كعلا العلم كشبكة اجملتمع الواسعة.
 فتح:تبُت أف لديها الصفاة ادلن

ككل ىذا دل يكن لو أثر يف حياٌب..فقد أقمت حياٌب كلها منذ كنت طفلة حىت اليـو "
 .(10)ص.  "على عنصرين متكاملُت كعلا العلم كاالتصاالت  االجتماعية

الشخص بصفاة ادلنفتح، تعُت فكرتو كشعره كفعلو بعادل اخلارجي )ؿ ف 
ادلذكورة، ىناؾ أمرين (. كاعتمادا إذل البياانت 11، ص. 0111كنور إحساف، 

من خارج العادل الذم يؤٌلف الشخصية ادلنفتح يف الشخص الرئيسي. منهما العلم 
كشبكة اجملتمع الواسعة. كيؤثر ىذا األمرين يف صفاهتا لوجو العادل اخلارجي كهبدؼ 

   حلصوؿ العلـو الواسعة كالشبكة يف السياسية كالعلومية.
اخلارجي موفق. يف حياة احلقيقية، ال  السلوؾ الذم أتخذه سعاد لوجو عادل

يوجد الناجحوف يف اجملاالت األكادؽلية كالتنظيمية إال بصفاة ادلنفتح إذل عادل 
اخلارجي. ألف بصفاة ادلنفتح إذل عادل اخلارجي، سيؤخذ كل ادلعلومات كشبكتها 

 أكسع من قبل. كبذلك، طموحها لتجعل نفسها قائدة سوؼ تفتح بنطاؽ كاسع.

 (Personal Unconsciousness) الشخصي الالوعي -9
اعتمادا إذل نظرية كارؿ غوستاؼ يونغ، ىناؾ أربعة مراكب يف ىذه الركاية 

 كبسبب احلوادث ادلختلفة. كىذا ىو البياف:
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 ركب النجاحي )مهيم((ادل ( أ
 الالكعيادلركب ىو شعور الذم يظهر بسبب ذبريبات السابقة كذبمع  إذل 

كشعر الشخص ذلك ادلركب أمرا مهما )بيهاقي،  الشخصي كتكوف مركبا مهيمنا
ادلركب النجاحي يف شخصية سعاد  صورة(. أما األسباب من ال06، ص. 0111

 ىي إصلازات الطفولة. ىذه ىي البياانت اليت تبُت ذلك:
ردبا اخًتت طريقي يف احلياة منذ كنت طفلة..كردبا دل يكن اختيارم نتيجة إرادة أك "

ذبارب، كلكنو كاف انعكاسا لطبيعيت أك للشخصية اليت كلدت  نتيجة دراسة أك نتيجة
هبا كاليت كانت تثَتشل كتفرض عليٌ أف أضع نفسي يف ادلقدمة..أف أتفوؽ يف كل ما 
أضع نفسي فيو حيت أصل إذل ادلقدمة..كادلقدمة اليت اخًتهتا دل تكن نفس ادلقدمة اليت 

الشخصية األنثوية..ذكاء ؽلكن أف زبتارىا أم فتاة.. ادلقدمة اليت ربددىا 
 .(11)ص.  "األنثى..كمجاؿ األنثى..كإغراء األنثى..كاحتياجات األنثى

أف  ت سعاد، اخًت ارطفولة سعاد. منذ صغ ادلذكورةالبياانت  تكضحأ
من يف كل شيء، كخاصة يف رلاؿ التعليم. ىذا االختيار ليس  طالبة متفوقا كوفت

، ربب الوعي دكفبغريزم. ابلػلدث  ىذا يبدك أفك  .غزيزهتا كال من ذكاء دماغها
يف اجملاالت األكادؽلية كخارجها على حد سواء. ٍب  اتالدراسأف تتعلم سعاد 

 .ةابرع ةصبح طفلت
تعلق يت تألفكار كادلشاعر كالذكرايت الحوؿ اأف الذكرايت  أف يقاؿ ؽلكن

 وف. أف يكينجاحال مركبا صورالشخصي كت هاكعيفقداف يف  امعتابإلصلاز قد ذب
ؿ ف كنور اخلاصة ) احلركاة ياة كمصدرركح احل كلديو مستقلة شخصيةن  ادلركب

يف كقت معُت  ركبيظهر ىذا ادل لذلك،سوؼ(. 11، ص. 0111إحساف، 
 ركبطموحة يف العثور على النجاح. لذلك ، ىذا ادل امرأةن  هابضغط قوم كغلعل

 .صفاةن  مهيمن يالنجاح
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 ادلركب القيادي )مهيم(( ( ب
سباب دلاذا سعاد لديها ادلركب القيادم. أما عرض البياانت كجدت ثالثة أ

 يلي: اكبياهنا ىي كم

 طة يف اجلمعيةينش (0
 كىذه ىي البياانت اليت تتصل بنشطتها يف اجلمعية:

ردبا كنت األكذل حبكم ادلوىبة، فإف اىتمامي ابدلذاكرة كادلراجعة دل يكن يشغلٍت عن "
اخل اجلامعة..كاف تفوقي يف الدراسة احلياة العامة خصوصا داخل ادلدرسة أك د

يصحبو دائما تفوؽ يف احلياة ادلدراسية. كنت أساىم يف كل النشاط ادلدرسي حىت يف 
  .(10)ص.  "فرؽ التمثيل كيف احتفاالت ادلناسبات، ككنت رئيسة لكل تنظيم

كلوية. ىناؾ أمرا األ تاإلصلاز ليسيف  رؤيها أف ادلذكورةالبياانت  تكضحأ
 لقد اتبعت سعاد .ىاادلوجودة يف مدرسة تنظيميةمن ذلك، كىو ذبربة الأعلي  أمر

التنفيذم للعديد من  ةالرئيس تكوف ، حىتبفضوؿ عارل سلتلف اجلمعيات
. تركت ىذه التجارب حوؿ الرائسة انطباعنا عن ااألحداث اليت عقدت يف مدرسته

 .ال تشاعر مباشرة اسعاد رغم أهن
 يف قد اجتمعتها تربات اليت اكتسبأف اخل لبياف ادلذكورةا تكضحأ
تشعر  اليت شاعرادلفكار ك األذكرايت ك ىي الالشخصي ألف ىذه التجربة  الالكعي
ال أتٌب من ذبربة األسالؼ. بعد أف تكوف ك ، (61، ص. 0111إنقلَت، ) مباشرةن 

الذكرايت كاألفكار كادلشاعر حوؿ نفس  سوؼ اجتمعتشخصي، فال الالكعييف 
تصنف أف نوع اخلربة ادلكتسبة، ؽلكن  إذل اعتمادا. ان مركب كيشكل ادلستوية التجربة
ح ا صبإقوية يف  رغبةن  هاكغللب يومان  الوعي إذل ركب. سيأٌب ىذا ادلمقيادال ركبإذل م
رغبت سعاد أف لذا  ،مهيمن ركبسعاد ىو مشخصية يف  مالقياد كبادل. ةقائد

 ركب( أف ادل11ص.  ،0111ؿ ف كجونتيكا )بياف بيتوافق ىذا ك . ةقائد تكوف
 حلركة.ااصة كمصادر اخلياة احلذلا ك مستقلة  ةتمل كشخصيتعؽلكنها أف 
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 ركة القومية يف مصراحل (9
 كىذه ىي البياانت اليت تبُت حركة القومية يف مصر:

كنت ما زلت يف اخلامسة عشرة من عمرم، كانطلقت حركة كطنية عنيفة تطالب "
ك..كيسقط ىور بن التور..كىور ىو  1105 جبالء القوات الربيطانية كإعالف دستور

اسم الوزير الربيطاشل الذم رفض ادلطالب ادلصرية ككاف غلب أف تشًتؾ مدرسيت يف 
ىذه الثورة..أان اليت قررت ذلك فقد كنت ال أقبل أف تكوف رائسة مدارس البنات يف 

)ص.  "احلركات الوطنية سلصصة دلدرسة السنية..غلب أف تنتقل الرائسة إذل مدرستنا
11). 

كما زالت  عمرهتا اخلمسة عشرة سعاد كانتأذا   السابقة البياانتأكضحت 
من  لتحريرلصرية ادلقومية الركة احليف ادلدرسة الثانوية. يف ذلك الوقت كانت 

 اعلى مجع أصدقائه ت سعاد أف ذبمعربيطاشل. مساع ىذا، عزمالاالستعمار 
 الشًتاؾ تلك دارس األخرل أكالكوف ادليرغب يف أف تاحلركة. دل  تلكدلشاركة 
 ااحلركة. كرغبته تلك يف اشًتاؾ مدرستن األكذل اغلب أف تكوف مدرستهك احلركة. 

 تكتصبح رائدة يف ادلظاىرات اليت قام أصدقائها إمجاع يف صلحت سعاد ،ةحجان
 هبا يف مجيع أضلاء ادلدرسة.

كيل تشيف األسباب اخلارجية  من أحد يى أما صورة القصة ادلذكورة
. ابتداءن من ىذا يف مصرىو احلركة القومية ك سعاد.  شخصية يف مالقياد ركبم

 ا، لديهتمعع اجملا مجإاحلركة. يف  تلك دلشاركة يف يف قلبها احلدث، كانت الرغبة
 التجارب، يتوذل نظاـ تلكمن ك إذل ادلظاىرة.  لكي غلتمع اجملتمع خاصة ةطريق

كالذكرايت حوؿ العديد من األحداث  مع األفكار كادلشاعرجل الشخصي الالكعي
الذم يناسب ىذه  ركبىذه التجربة. ادلمن نوع كاحد ب ركبادلادلتعلقة ابحلركة إذل 

 .مالقياد ادلركبىذه التجربة يف  لذلك أدخلت. مقيادال ادلركبالتجربة ىو 
 



11 
 

 

 كلية احلقوق (3
 كىذه ىي البياانت اليت تبُت السباب الثالث من ظهور ادلركب القيادم:

ككنت قد التحقت بكلية احلقوؽ، كدل ألتحق هبا جملرد أشل قررت التخصص يف "
الدراسة الثانوية، كال ألشل كنت أريد أف أمارس احملاماه، كلكن الدافع األكؿ الختيارم  
كلية احلقوؽ ىو أهنا كانت أايمها الكلية القائدة لكل احلياة اجلامعية، ككاف خرغلوىا 

امعية، كىم ادلتخصصوف يف احلياة السياسية كالتطورات ىم ادلخصصوف يف احلياة اجل
  .(01)ص.  "الوطنية، كأغلب رجاؿ احلكم منهم

، كالذم مالقياد ركبىي السبب الثالث لظهور م ادلذكورة البياانتأما 
 هااىتمام واختيار ىذه الكلية ى يفلدخوؿ كلية احلقوؽ. السبب  ايرتبط ابختيارى
 ت. لقد افًتضأايمها الكلية القائدة لكل احلياة اجلامعيةأهنا كانت ك  يف علم احلقوؽ

 ،من ذلكة كاثق تامرأة تعترب يف اجملتمع. لقد كان اجعلهيس علم القانوفأف ازباذ 
 مهم يف احلكومة. عل شخصمن كليات احلقوؽ غل تخارخُتادلأكثر ألف 

قائدة الح يتصبل  رغبتها ت، ظهر السابقة استنادنا إذل عرض البياانت
اليت تستطيع  امرأة كوفتيف أف  امن خالؿ رغبته هتا. ؽلكن رؤية ركح قيادضحةن كا

يف ذلك  تهايف احلكومة. كلكن غلب التأكيد على أف سلوك يف حصوؿ على سلوؾ
 يف مالقياد ركبادليف إحدل اجلامعات. لذلك يستمر  ةن ال يزاؿ طالب تالوقت كان

ن الذكرايت كاألفكار سعاد يف تلقي مدخالت مشخصية الشخصي ل الالكعي
 من خالؿ دراستها يف اجلامعة.ابلرائسة  ليت تتعلقكادلشاعر ا
. صفةن  هيمنم أثبت أف ىذا ادلركب القيادم، ثالثة أسباب ادلذكورةمن ك 

يف  ايف ادلدرسة الثانوية، كانت ذبربته تيف ادلنظمة منذ كان اهتمن شغف أتبد
 . كلهمكلية احلقوؽ  تسليب يف اهتقرار  لالنضماـ إذل ادلظاىرة، حىت ألصدقاءا إمجاع

نصب ادليف حصوؿ على  إرادهتا. ىذه ذبعل مالقياد ركبادل صورةذبربة مرموقة يف 
أف تكوف  تأراد اابدلعٌت اإلغلايب. ألهن كلكنهم اجملتمع األكسع. كـرؽلكن أف ي
 ريد السلطة.ت، ال قائدةن فقط
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 )مهيم(( ادلركب ادلساواة ( ج
ادلركب ادلساكاة يف فقداف كعيها الشخصي.  كجدت األسباب من الظهور

 أما البياف ىو كما يلي:

 التمييز النسائي (0
 كأما البياانت اليت تظهر التمييز النسائي ىي كما تلي:

كردبا كاف ىذا التفريق بُت الرجل كادلرأة يف ربمية الزكاج، يرجع إذل اختالؼ مسئولية  "
إصلاب األطفاؿ..عن استمرار اجملتمع كل منهما ضلو اجملتمع..فادلرأة ىي مسئولة عن 

  .(11)ص.  "كاستمرار احلياة اإلنسانية
 صورةادلرأة. إذل سبييز الرجل يف  صورة متمردىا ادلذكورةالبياانت  تكضحأ
ىو مسألة الزكاج. التصور الذم يبٌت يف  ادلذكورةمن البياانت  لذم يبُتالتمييز ا

أف  أف يقاؿ، أك ؽلكن اب األطفاؿمسئولة عن إصلأذىاف الناس ىو أف ادلرأة ىي 
، ىذا اإصلاب األطفاؿ الذين سيستمركف يف جيل آابئهم. كفقا ذليف  رأة أداةادل

. فقط من خالؿ كالدة طفل وز أف ػلدد حركة امرأةالتصور ال ؽلكن تربيره. ال غل
ساحة حركة دبكالدة طفل، غلب أف تكوف مساحة النساء متناسبة  إذل جانب

 الرجاؿ.
تتعلق بواجب ادلرأة   ىي ادلرأة إذلالتمييز كجود انت األخرل اليت تدعم البيا

 :اما عرض البياانت ىي كما يلي. تهاكخادمة عائل
أم أتزكج كأكوف أما..الزكاج كاألمومة ليس كل ما تصلح لو ادلرأة..خادمة زكجها "

اخلدمة  كخادمة أكالدىا..لست أان..ال أريد أف أكوف خادمة.. أك إذا ارتفعنا دبعٌت
فإشل ال أريد أف أكوف خادمة يف ىذا النطاؽ الضيق..نطاؽ العالية..أريد أف أكوف 

 .(11)ص.  "خادمة يف النطاؽ العاـ..نطاؽ اجملتمع
 سبرد الذاٌب حوؿ كضع ادلرأة اليت تعترب خادمةن  ادلذكورةالبياانت  أكضحت

 صحٌ كال ي يةحر  سافإنأف ادلرأة  ؤيتهار ب تعندما تكوف ادلرأة متزكجة. كىذا تعارض
للخدمة أكسع من خدمة  تهازكاج. رؤياللو كاف رابط ك م سبب، أبذلا ابلقيود 
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 رهتافك أثرت. اككطنه األمته اخلدمةاخلدمة ادلثالية ىي عندىا، . فقط األسرة
ابلظركؼ اليت حدثت  ادبختلف رلاالت العلـو كالرائسة كمعرفته اكمعرفته ابتجربته

 لوقت.يف الدكلة مصر يف ذلك ا
أف النساء  الصورة ؽللكاألشخاص الذين  كجهةيف  تهاذبرب اعتمادا إذل

تتعلق  اليت شاعرادلفكاره ك األذكرايت ك الكثَت من لذلك  من الرجاؿ،  أضعف
 الالكعيىذه الذكرايت يف  تدخلك لتمييز ادلرأة الذم يتطور يف اجملتمع.  ابرفضه

الشخصي، كىو كجود  كعيالالىناؾ جانب مهم يف  يونغ أفؿ قاالشخصي. كما 
 صورستيعاب العواطف كالذكرايت كاألفكار كأشياء أخرل باىو  ككظيفتها. ركبادل
يف  رلموع (، لذلك ذكرايت التمييز ضد ادلرأة06، ص.0111بيهاقي، عاـ )ال

 كيؤخذ ىذا اإلسمادلساكاة.  ركب دبركبيسمى ىذا ادل، ك ركبتسمى ادلك اكية احل
 يسي "سعاد" لتحقيق ادلساكاة بُت اجلنسُت.أمل الشخص الرئ صورةبسبب 

 القائدة )فائزة( (9
 كأما البياانت اليت تظهر القائدة )فائزة( ىي كما تلي:

فاخًتت اسم فائزة ألف األمَتة فائزة كانت أخف األمَتات دما كأنشطهن يف احلياة "
  .(11)ص.  "اإلجتماعية كردبا أكثرىن انطالقا يف حياهتا اخلاصة

. كاف "زةئفا" ت. اختار اهتاختيار االسم لطفل ادلذكورةت كضح البياانأ
تلك  كاسماليت ذلا اتريخ من الرائسة اجليدة.  لكةاختيار ىذا االسم مدفوعنا دب

 .كهتتم حياة اجملتمع قليالإال زة. خالؿ رائسة ادللكة فائزة ، كانت حرب ئادللكة فا
 صورةزة ىي ئة حياة ادللكة فاادلساكاة بُت الرجل كادلرأة. قص صورة عند سعاد، أهنا

 ظهر أف ادلرأة قادرة على أداء كاجباهتا كرجل.ت اليتحقيقي
ستنتاج أف قصة حياة ادللكة فائزة أف ي ، ؽلكناعتمادا إذل بياف ادلذكورة

ادلساكاة. كمن ىنا،  صورالذم ي شخصأعطت خربة لسعاد فيما يتعلق ابلقائدة. ال
ادلتعلقة بصورة امرأة قادرة على القياـ دبهاـ  فإف كل الذكرايت كاألفكار كادلشاعر
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سوؼ  عدىاالشخصي. كب هاكعيفقدا مثل الرجل )كقائد(، سوؼ تدخل يف 
ىناؾ جانب مهم يف أف ؿ يونغ اادلساكاة. كما ق ادلركبتدخل مجيع الذكرايت يف 

استيعاب العواطف كالذكرايت  ككظيفتها. ركبالشخصي، كىو كجود م الالكعي
 (.06 ، ص.0111 ،يق)بيها ةعام صورةياء أخرل بكاألفكار كأش
سعاد اليت سبت ذبربتها بوعي كتًتؾ اخلربة  يةذبار  علا ادلذكورة العنصرافكأما 

دلساكاة. ا مركباتصبح ك الشخصي  الالكعييف  اجتمعتكاألفكار كالذكرايت اليت 
درجة من بنفسو كامرأة  إلساكة ظهور إرادة سعاد ركبفصاعدان، جعل ىذا ادل

 الرجاؿ.

 )ضعيف( ادلركب األمومة ( د
 ادلركب األمومة. دبا قي ذلك: صورةكجد سباابف الذم يسبب 

 أبمها  عالقتها (0
 ها أبمها ىي كما تلي:عالقتالبياانت اليت تبُت 

كلكٍت ما كدت أرقد على سرير ادلستشفى كأبدأ يف كعاانة آالـ الوضع حىت بدأت "
ف أجتاز األزمة إال إذا كانت أمي أصرخ: ماما..ماما..أحسست أشل ال أستطيع أ

جبانيب مهما كانت ثقيت ابألطباء الذم ػليطوف يب، كحىت لو كانت جبانيب أـ أخرل 
..محاٌب أـ عبد احلميد..كانت أمي كحدىا ىي اليت أريدىا كىي اليت أستغيث 
هبا..أف حالة الوالدة ىي أقول احلاالت اليت ذبمع بُت االبنة كأمها ..كقد كانت أمي 

 .(11)ص.  "انيبجب
. يقاؿ أف سعاد أمها جبانبهااليت كانت  الوالدة ادلذكورةالبياانت  تكضحأ

 ربتاج ،األدل ذلك لتخفيفك ستطع مقاكمة األدل. دل ت. والدةال تعندما بدأ آنٌة
 ألـ أف تكوف مصدر طاقة لسعاد كزبفيف األدل عنداؽلكن ك . اجبانبه هاكجود أم
 الوالدة.

الوالدة، ؽلكن استنتاج أف األـ ىي األقرب إذل الطفل  من ذبربة سعاد عندك 
، أدلا يف الوالدة تعلى الرغم من كجود اختالفات منطقية بُت االثنُت. عندما شعر 
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 شعورهتاعند الوالدة. ٍب من ىناؾ، تظهر  األدل شعرت بنفس اأف كالدهت تأدرك
، أمها انبهاكوف جبألدل ، كالشعور ابذلدكء عندما تا تشعرحوؿ األمومة. ذبربة عند 

 تدخلك الشخصي  الالكعي يف رلمععندما كانت طفلة  هاذكرايت ادلاضي مع أم
الشخصي،  الالكعيىناؾ جانب مهم يف أف ؿ يونغ ا. كما قومةاألم ركبادليف 

استيعاب العواطف كالذكرايت كاألفكار كأشياء  ككظيفتها. ركبادلكىو كجود 
 (.06 ، ص.0111 ،يق)بيها ةعام صورةأخرل ب

 هيمنة ادلركب القيادي (9
اثٌرت ىيمنة ادلركب ادلعقدم ادلركب األمومة كتسبب ضعف ادلركب 

 األمومة. كأما البياف ىو كما يلي:
كالذم اقتنعت بو كل االقتناع ىو العنصر الثالث..أف أربطو أبكالد..أف أجعل منو أاب "

يفٌ منذ البداية كأجعل من نفسي أما. كفاشل أتجيال..ٍب إف غريزة األمومة تتحرؾ 
 .(11)ص. "ككنت أخفيها كراء اىتماـ بطموحي يف احلياة العامة

 اعناصر اليت ؽلكن أف تربط عالقتهمن  اأحد ذكورةالبياانت ادل تكضحأ
لكن تريد سعاد أتخَت الوالدة. كامرأة متزكجة ك . طفلالبوجود  كىو بعبد احلميد.

يف السبب القوم  ك . الطفل إلصلاب تهاأموم غرائز أف زببئب عليها ذب، جديدة
كوف تعندما  هتاقرار  أشارت. قادة اجملتمع أف تكوفيف  اطموحه ذلك األمر  ىو

 .تصبح الفشل طموحتهاك  حركتها ، ستعيقالطفل
 ومةاألم ركب، ؽلكن االستنتاج أف ادلادلذكورةنظر إذل التسلسل الزمٍت  إذا

إصلاب  خَتأتيف  اهتبقرار . ككضح ذلك مالقياد ركبابدلسعاد قد ىيزًـ  شخصية يف
ادلهيمن على  مالقياد ركبم تحولأ. قادة اجملتمع تكوفيف أف  ارغبته طفل حىتال
ادلركب  تفيال زب. حىت تكوف مكاهنا ربت ادلركب القيادمليكوف  ومةاألم ركبم

. لذلك، مالقياد ادلركبيقع ربت ضغط  ومةاألم ادلركبسبامنا، بل إف  األمومة
 .الطفلمن إصلاب  ادهتا يف أف تكوف القادةإلر تعطي األكلوية 
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 (Collective Unconsciousness) اجلماعي الالوعي -3
 ىي كما تلي: النماذج البدئيةأما العوامل اليت تؤدم إذل ظهور بعض 

 (Persona) القناع ( أ
 ، دبا يف ذلك:القناع النماذج البدئيةىناؾ سباابف دلاذا تستخدـ سعاد 

 حالتها كأرملة (0
 ىي كما تلي:أما بياانت 

إشل مطلقة..كادلطلقات كأعواد الكربيت تكفي دلسة كاحدة إلشغاؿ النار فيهن. أم "
إشغاؿ اإلشاعات كإطالؽ األلسنة حوذلن..كلذلك كنت أتعمد أال أدعو أحدا دلفرده 

 .(111)ص. " إذل البيت حىت ال أشعل عود الكربيت
خاصة عند دعوة ك . أف تكوف حاذرةن دبا فعلت ادلذكورة البياانت تكضحأ

زبطء . إذا سلوكتها حساسة يف اجملتمع، فأهنا أرملة قد أدركت. اشخص إذل منزذلال
 يف كل ، فسوؼ تنتشر ادلشكالت السلبيةاهت، مثل دعوة رجل إذل منزليف العمل
 األذنُت.

 شخصية يف القناع النماذج البدئيةب ظهور اسبمن  أكضح البياف ادلذكور
يف يستخدـ ما وجو القناع أك ال ىي القناعكما تعريف   .كىو حالتها كأرملةسعاد. 

إذل الدكر الذم غلب أف يلعبو شخص يف حياتو. لتصور نظر اجملتمع  كجو اجملتمع
كما أيمل اجملتمع يف األرملة. إذا تستند   أدهبا حملافظةب عليها ذبأرملة ، ك  لذلك

نفسها ضد حملافظة  ةال بد على األرمل ، فإف أمل اجملتمع ىوادلذكورة إذل بياانت
 الرجاؿ اآلخرين.

 مروءة األمرية (9
 أما البياانت ىي كما تلي:

كقد كنت أربمل أكثر شلٌا تعودت أف أربمل ال لشيء إال ألذبنب الوقوع يف الفشل،  "
كنت فقط أدافع عن نفسي ضد الفشل..أك أدافع عن مسعيت كإحدل الشخصيات 
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قاؿ إف الدكتورة سعاد فشلت يف زكاجها الرئيسية يف اجملتمع النسائي..ال يريد أف ي
 .(011)ص.  "الثاشل كطلقت مرة اثنية

كماؿ، ب اسعاد يف احلفاظ عالقته ةصراع ادلذكورةالبياانت  تكضحأ
  كماؿ، ألفإذل   كزلاكلتها يف حفظ عالقتها ليست بسبب زلبتهاالثاشل.  ازكجه
يف احلركة النسائية.  ةأمَت ك  مركءهتاىو  قيقيسبب احلكأما الريد. تدل يكن ما  كماؿ

 اأهن يعتقد اجملتمعإذا حدث الطالؽ. إذا حدث ذلك، ف ملواث أمَتةك  اريد امسهتال 
 ال تستطيع حلفظ أسرهتا. األهن أمَتةكوف تأف  تستطيعال 

يف  أمَتةك  اامسه حتفاظال هاسبب أظهرت ،عرض البياانت ادلذكورة منك 
للعادل أك  تظهر أصية العامة اليت ، أم الشخالقناعكما اذلدؼ احلركة النسائية.  

أف تظهر عليها  جب ت(، ف30 ، ص.0111 ،)الويسوؿ نفسال يفالرأم العاـ 
كزكجة صاحلة كتستطيع أف ربافظ أسرهتا كلو كانت عالقتها بكماؿ مشكلةن  

 ليستكماؿ ب احىت تكوف مجيع مشاكله ازكاجه حلفاظ ت. لذلك، حاكلكبَتة
 .مجتمعمعركفة لل

 )ضعيف( (Animus) أنيموس ( ب
ج عن التجربة ا الذم ينت أنيموس النماذج البدئيةؿ تكوين و أص اعتمادا إذل

كذباكر بعضهم بعضا حىت كاف أثر من صفة رجل إذل امرأة  اليت عاش ناسال
كمع . أف يدؿ ابلبياانتؽلكن ال  ، لذلك،(35 ، ص.0111 ،)الويسوؿ كالعكس

اجلنس اآلخر. ىناؾ  إذلر اجلنس النظ يفىو السبب الوحيد  هىذ ت، ليسذلك
ادلركب ىيمنة  كىي .النظر اجلنستؤثر على اليت  كالعامل األخرل  ربة الوعيةتجال

 .لواقعاب ؼ أنيموسكاختال النجاحي
التجربة الواعية للشخص الرئيسي "سعاد" ؽلكن رؤيتها يف  كأما صورة

 البياانت التارل:
سي من احلب متعمدة، كليس يف حياٌب قصة حب..كليس معٌت ذلك أشل حرمت نف"

أك أشل ال أعرؼ احلب..ال..منذ صبام  كأان أقرأ كثَتا من قصص احلب، كمن 
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دراسات عن احلب، بل إشل قرأت كثَتا عن اجلنس، ككنت أتعمد أف أحبث عن 
الكتب العلمية اجلادة اليت تعرض أحبثا عن اللقاءات اجلنسية بُت الرجل كادلرأة 

أقرأ بو كتب كلية احلقوؽ ككأشل أستوعب أسرار كأقر{ىا بنفسي االىتماـ الذم 
احلياة.. ٍب إشل أنثى يف حاجة إذل احلياة الطبيعية ألم أنثى كاليت تبدأ يف التحرؾ منذ 
سن الثانية عشرة..كلكٍت دل أجد أبدا الفىت الذم ؽلكن أف يرفعٍت إذل مستول احلب 

 .(16)ص.  "الذم قرأت عنو
عدد من  قرأت ىي سعاداحد من التجربة  ،اعتمادا إذل البياانت ادلذكورة

رؤية عالية دلعايَت الرجل  ها. لدىهاحب حياتيف  تجربةترب ىذا الكزب. الكتب احليب
الذم رجل الاليت تقوؿ ال يوجد  ادلذكورةيف البياانت  كيظهر ىذاريده. تالذم 
 ا.هتب حىت اآلف كما يف قصة احلب اليت قرأاحلصينية  ػلمل

الشخص على اجلنس اآلخر  يظهر أف نظرية، انت ادلذكورةإذل البيااستنادنا
إف  ،كارؿ غوستاؼ يونغ  كما قوؿ  نتج عن التجارب ادلوركثة من أسالفوتال 

ىذه  لتلفهم اجلنس اآلخر كاألشك ككظيفتهاذكورية ال الصفاة يأنيموس ى
ىذا ليست  . لكنيف كقت طويلةمعا شمن ذبربة اإلنساف الذم عا النماذج البدئية

. تثبت سبب الوحيد، ألف التجربة الوعية أتثر رؤية اجلنس إذل جنس اآلخر أيضاال
. قرأهتاالشخص الرئيسي لرجل أتثر ابلكتب الغزاؿ اليت  رؤيةأف  ادلذكورةالبياانت 

أرادت سعاد الرجل مثل صورة الرجل يف رجل.  إذلعالية  نظرية الديه لذلك،
 .الكتب اليت قرأهتا

اليت  رجلابلالزكاج  تشكلة بعد أف قرر ادليف جل محلت رؤية سعاد إذل ر 
 يف البياانت التارل: كالسبب من ادلشكلة ؽلكن أف يرل. امسو عبد احلميد. رببو

إف كال منهم شخصية عامة ذلا كزهنا كاحًتامها كيتشرؼ أم سللوؽ أف غللس إليها "
بصراحة..ما  أك يدعوىا إذل بيتو..كلكن عبد احلميد قاؿ رل بصراحة: "سعاد، لنتكلم

ذنيب أان؟ إهنم أصدقاؤؾ كزمالؤؾ كىم ال أصدقائي كزمالئي بل إف الدعوة ىي ما 
 .(60)ص.  يسمى )دعوة عمل( كأان ال أعمل معك"

 ت. لقد أرادهافهم زكج يف كيف حاكلت سعاد  ادلذكورةالبياانت  أكضحت
ا ابلطريقة اليت قام كالعديد  عةامدعوة مدير اجلب كىيهبا،  تأف يكوف زكجها سعيدن
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 إذا غللس كػلدث اتكرؽل يشعرس الشخص أف تمن احملاضرين الكبار. لقد افًتض
 راحةدل ينطبق ىذا على عبد احلميد. إنو ال يشعر  ،معهم. لكن يف الواقع

 الديه تأف سعاد كان ادلذكورةالبياانت  كأكضحتمهنتو.  خارج شخاصابأل
عبد  قوؿيف  يع أف يظهريستط ىذا اذلدؼأما كبار. ت الغرض آخر عندما دع

ىذا  وضحكيال عالقة لو. ك  عمل.زمالئها يف الك  ئهااحلميد الذم قاؿ إهنم أصدقا
 .فيهابناء شبكة أكسع كدعا عبد احلميد إذل دخوؿ ل تالبياف أف سعاد حاكل

سبباف. السبب األكؿ ىو أف سعاد  كجد، اعتمادا إذل البياانت ادلذكورة
سعاد  شخصية . اعتقد أنيموس يفكوف يف الواقعلدكف رؤية ابأنيموس  إذلعتمد ت

ا،  اعادله إذل دعوة عبد احلميد لدخوؿبأف   قطبعديد من ال دبعرفةستجعلو سعيدن
 ػلتاج إذل ف عبد احلميد الأل تو،قيقحب. ىذا يتعارض سوؼ يشعر ابلفرح مثلها
 الالكعيبُت مطالب  تسويةكوف ت. لذلك، غلب أف ذلك لستعماؿ فرحا إليو

(. السبب الثاشل 15 .، ص0111)الويسوؿ،  ألجل توازفواقع العادل الاعي ك اجلم
يف شخصية سعاد كيؤدم إذل تغيَت  ركبالنجاح ادلهيمن. يسهم ىذا ادل ركبىو م

يدفع  يالنجاح ركبزاؿ ادل . ماضعيفا وصبحيك  أنيموس النماذج البدئيةمكاف 
جلعل  قيغَت الن هاضغر ب، كيتضح ذلك  فعل شيء ما يؤثر يف صللحهانفسو إذل 

ا عندما دع  ك احملاضرين. يبدك أف أنيموس يف امعةمدير اجل تعبد احلميد سعيدن
ما يسبب ظهور غفًتاض أف ما رببها  يالنجاح ابدلركبسعاد قد أغلق  شخصية

 .سيحب زكجها

 (إجيايب) (Shadow) الظل ( ج
 نفوجد التعلق دبَتاث م، الظل النماذج البدئيةإذا تعرفنا اصوؿ ظهور 

نظرية داركين أبف اإلنساف تطور القردة، فإف ادلَتاث ادلوركث بأسالؼ البشر. كفقنا 
، ص. 0113فودايراتنتا، يوانية شلاثلة للقول الكبَتة كالربية )احلصفات  صورةيف 
لبياانت اب النماذج البدئيةلذلك، ال يستطيع أف يظهر السبب يف تشكيل (. 11
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اليت ؽلكن أف تكوف  الظل النماذج البدئيةن صفاة م نامن ىذه الركاية. لكن إذا رأي
فيمكن (، 35، ص. 0111ألويسوؿ، ) أيضا مفيدة كؽلكن أف تؤدم إذل خسارة

 .الظل النماذج البدئيةشئة من تأثَت اخلسائر أك الفوائد الناب أف يظهر
 ألف إغلايب، الظل النماذج البدئية اىذ أف، ادلذكورةاستنادنا إذل التحليل 

ىذه ىي ، ذلك بشكل مثارل. للتوضيح النماذج البدئيةذا ى ربركت سعاد قد
 :البياانت اليت تبُت ذلك

كدل يكن إصرارم على أف أكوف األكذل دائما يعٍت أشل كتفرغة تفرغا كامال للمذاكرة، "
كال شيء يف حياٌب إال ادلذاكرة، كما يتهم كثَت من أكائل الطلبة، ككما يقاؿ أبف 

أف يكوف األكؿ يف امتحاف احلياة..ال..دل أكن هبذا النوع من  الطالب الذم يستطيع
 .(10)ص.  "األكائل

 ا. اهنةكطالب  اعن فعالية سعاد يف تنفيذ أنشطته ذكورةربكي البياانت ادل
يف سلتلف  تهاكفعالي اإصلازاهت يف ىذا جدا يف سلتلف اجملاالت. يشار ةنشط

ربىت سيطرهتا،  الظل اذج البدئيةالنمدليالن على أف  تكان  اهتادلنظمات. ما فعل
 الظليف ربكم  تهاطريق ا. أما عليه اإغلابي النماذج البدئيةكاف أثر من ىذا  لذلك

يمكن ف، أثرىارؤية ب. كلكن نفسها داخليف رؤيتها مباشرة ألهنا ربدث لال ؽلكن 
 .يف نفسها الظلؿ النماذج البدئيةعلى التحكم  ةقادر  اأف يثبت أهن

 (Self) ذاتال ( د
 نظمعدـ استكرار من ال ذاتال النماذج البدئيةأما السبب من نشأة 

لتشكيل توازف يف الشخصية  ةنظمأ كل  وحدي أف ذاتالشخصية. لذلك، كجب ال
كد من أف يؤ يجب أكالن ف(. كلكن لتحقيق ذلك، 056، ص. 0111انيساابف، )

، 0111بيهاقي، ) ذبردان  ب أف يعرؼ نفسوبشكل جيد كغل نشأأف كل نظاـ قد 
، ذاتال النماذج البدئيةالنظاـ كطريقة عمل  من نشأة (. دلعرفة عملية50ص. 

 :كىذا ىو عرض البياانتأكضح الباحث بعض البياانت ادلتعلقة هبذا األمر. 
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كمنذ كعيت أنوثيت كأان أرسم مستقبلي على أساس أف أتزكج..دل أرفض أبدا فكرة "
تباطا بفكرة الزكاج..كنت مقتنعة أف الزكاج بل كلما كاف العمر يتقدـ يب أزداد ار 

 .(11)ص.  "الزكاج ىو النسبة رل استكماؿ لوضعي اإلجتماعي
يف الشخص  ما ذاتال عن نشأة، يظهر ادلذكورةالبياانت  استنادا إذل

 كلما زادت عمورىا كلما. يف إحدل اجلامعة درست سعاد، أما اآلفالرئيسي. 
 ها كبُتبين ما يتكامل ةإقامة عالق رادتأريده. ترجل برغبة يف إقامة عالقة  تشعر 
سلتلفنا عند مقارنتو  كوفمن النضج يف التفكَت سي صورةبو. ىذا الربل الذين جالر 

. بينما يف ىذا سياحل مناألان  اليت فضلتيف ادلدرسة الثانوية  تابلوقت الذم كان
تاج رب ما كامرأة  تها، ظهرت طبيعيف اجلامعة تدرسك  اعمرى يزدادالوقت عندما 

 .الرجلإذل 
األنظمة  نشأتعمل عندما يس ذاتال النماذج البدئيةأف  لبيافاستنادا إذل ا

 اأف ىذ  أف يقاؿ يمكنف(، 50، ص. 0111بيهاقي، األخرل بشكل مثارل )
امرأة ربتاج إذل رجل  اأهن ت. لقد أدركنفسها"الذات" يف  نشأةادلرحلة األكذل من 

قد ابلنضج الذاٌب.  ما تتعلقادلرحلة األكذل كامرأة بشكل عاـ. ىذه ىي   اجبانبه
 ةشخصيالعمل على توحيد األنظمة لتشكيل ي ذمال ذاتال النماذج البدئيةعمل 

من بشكل مثارل  ينشأ ادل ذمكال أنيموستوحيد ب (056، ص. 0111انيساابف، )
من نشأة بداية الىي  ادلرحلة ىذهأف . أف تفضل األان يف نفسهازاؿ تال  األهنقبل 

 النفس  النماذج البدئيةكتستطيع أف ترل تقلبة . كانت تقلبة كلو نفسها يف نيموسأ
 .ةيف ادلرحلة الثاني

من "الذات"  عندما أصبحت سعاد أقرب  نشأةادلرحلة الثانية من ظهرت 
 :كىذه ىي البياانت اليت تبُت ذلكعبد احلميد. 

ميد جزءا من بدأت أعيش حياٌب على أساس كجود عبد احلميد..أصبح عبد احل"
حياٌب رغم أنو دل يكن قد فاربٍت يف الزكاج بعد..كبدأ عقلي يرسم تنظيما دقيقا ذلذه 
احلياٌب كأنو عقل مهندس يرسم خطوط عمارة..كمنذ البداية كأان أحسب حساب كل 
شيء على أساس طموح الشخصي..ككنت أترؾ ىذا الطموح يتغلب على كل ما 
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اطف عبد احلميد..بل إشل كنت أبذؿ يف دراسة عداه..يتغلب على عواطفي كعلى عو 
القانوف أكثر شلا أبذلو يف دراسة عبد احلميد نفسو، حىت أفهمو، كحىت أجعل من 

 .(01)ص.  "نفسي ادلرأة اليت تسعده
يف  عبد احلميدمع  حياهتا صورة يف ىاأفكار  السابقةالبياانت أعرضت 

يف مع عبد احلميد  اهتصورت خاصة عن حيا ا، لديهةطموح امرأة. كادلستقبل
 اأهنكيتعلق تلك الصورة دبهيونة صفة الطموحة يف نفسها. يعتقد  .الوقت ادلقبل

ا  اعل زكجهجل ةقادر  للعمل  قادريعتقد أف عبد احلميد ك ، ا يف ادلستقبلطريقهبسعيدن
 .مثلها بعد الزكاج

. فيما يتعلق كمن توضيح البياانت السابقة، ىناؾ شيء مثَتة ليكتشف
رجل، يستخدـ سعاد ادلنطق حلساب كتصميم كيفية  إذل يف فهم عالقة تهابطريق

من ىنا يبدك أف ك عمل بشكل جيد. لكي يعالقة الأتسيس يف قياـ الرجل كادلرأة 
تريد تضمُت اآلراء اليت ًب احلصوؿ عليها من ىيمنة التفكَت يف الطموحات  سعاد

تكوين الشخصية يف ىناؾ خلل يف نظاـ  أف يقاؿؽلكن  ،. لذلكايف مشاعرى
ابلكامل.  تنشؤبشكل جيد، لكن يف نظاـ آخر دل يتم  قد نشأ النظاـ. نفسها

توحيد النظاـ لػلاكؿ أف ال يزاؿ  ذاتال النماذج البدئيةادلرحلة الثانية أف  تكضحأ
كاحد من متطلبات مثل . ككػلتاج كقتا طويال لتوحل كل األنظمةغَت ادلتكافئ. 

، ص. 0111بيهاقي، نظمة أخرل يف شخصية مثالية )أ نشأةربقيق الذات، أم 
األنظمة  قد نشأتكقتنا طويالن حىت  نفسال النماذج البدئية تاجػل لذلك، (،50

 الشخصية. تعادؿل أف يوحدبشكل جيد كؽلكن 
 الشخصية تفهم . ألهنا"الذات" سعاد ىي الذركة نشأةادلرحلة الثالثة من 

أما تعرض البياانت ىو  . يف حقيقتهاكامرأةسباما. على حد سواء كامرأة الوظيفي 
 :كما يلي
كيف ىذه الليلة طاؿ تفكَتم يف مصَت ابنيت فائزة..ىل أريد ذلا ما حققتو "

لنفسي..كلكن ىل أان سعيدة؟..ال أظن..إشل سعيدة عندما أقف ألخطب يف الناس 
أرل  كعندما أتوذل رائسة اجتماع كعندما أكوف يف مكاشل داخل رللس األمة كعندما
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صورٌب يف الصحفي، كلكٍت ابئسة كشقية كمسكينة عندما أنفرد بنفسي..إشل ال شيء  
 .(011)ص.  "كامرأة

سوؼ اليت  اابنته تاضطراابت سعاد اليت فكر  أكضحت البياانت ادلذكورة
امرأة مهنة انجحة  ها، يعٍتمثل تكوفأف  ت ابنتها. يف البداية أرادابلفىت تتزكج

  ا. على الرغم من أهنفاآل ار مرة أخرل بسبب حالتهفكتجدا. كلكن بعد ذلك 
كوف تابلوحدة عندما  تشعر  ابكل ىذه اإلصلازات، إال أهن ةكسعيد ةانجح تكان

على ربقيق النجاح كانت  اابلوحدة كاحلزف ألف ىيمنة طموحه ت. شعر منفردة
دأ تب .الوحيد تهاكبُت طفل اادلسافة بينه تكجعل اكبُت زكجه االطالؽ بينهمن  اسبب

. أكثر من ذلك، غلب أف فقطربقق السعادة ال أيٌب من النجاح  أذادرؾ أف ت
 ، أحدىا الوائـ العائلي.ذاكرهتاغلب م ما يكوف أشياء أخرل

  تاجو. لقدربكما  ا، تظهر أف سعاد فهم نفسهذلك العرض البياانت منك 
 د عليهاال باليت اكتسبها من األحداث عندما  تجربتمعٌت احلياة بسبب ال عرفت

لتحقيق النجاح الذم   اهتبسبب طموح اعنه تابتعد يتال اهتلطالؽ مرتُت كابنل
ا.    نشأةمعرفة النفس ك  ، يعٍت"الذات" مثالية شرط من نشأةما ككاف مرتفعنا جدن

ؿ أف سعاد أف يقايمكن ف( ، 50، ص. 0111بيهاقي، مجيع األنظمة سبامنا )
بشكل   شخصيةالنظاـ تصور نشأة ك  ةمهني امرأة اتظهر أهن ا ماعرفة بنفسهادل الديه

أف تكوف  تنبغيككيف  ا جيدةنبغي أف تكوف أمتدلفهـو كيف  اكامل يف فهمه
 النماذج البدئيةادلركب األمومة ك  نشأةكالعلا بارتبط  الزكجة يف عالقة مع زكجها. 

 كاف يف مرحلة مثالية.  الذم أنيموس
انضجة  يف عمرة عندما تكوف سعاد نشأة النظاـ بشكل مثارل حدثت

إذل احلياة من حوذلا،  يظهر كإذااألربعُت.  ي( ، كى50، ص. 0111بيهاقي، )
كيسبب فإف سن األربعُت ىو العمر الذم يكوف فيو الشخص يف ذركة احلكمة. 

اليت ًب احلصوؿ عليها. كما ىو احلاؿ يف قصة حياة سعاد، يف  ابلتجرابتىذا 
 ضعيفةخصية اليت كانت يف السابق الش شكيلأنظمة ت تنشأاألربعُت،  هاسن
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عليها من  تاليت حصل ت فشلهاتجرببىذا كيسبب ألنظمة األخرل. ابكمتوازنة 
 قبل.

 ذاتال النماذج البدئيةأف  ادلذكورةالنظاـ كادلعرفة الذاتية  عرض نشأةكضح أ
هبدؼ أف يكوف كل  نشأهتااألنظمة اليت ًب   أف غلمع يتمك عمل بشكل جيد.  قد

 يفتكوف شخصية سعاد  لذلك،. امًتابطنا كيؤثر على بعضها بعض نظاـ موجود
 نقطة التوازف.

 آاثر نظام الشخصية - د
، غالشخصية سعاد كفقنا للنظرية يون نشأة عوامل منكال صورةال اعتمادا إذل

الركاية ىذه اآلاثر ابستخداـ اجملاز  كقد أظهر كاتب من. اثرفهناؾ بعض اآل
 :كما تليكأما البياانت ىي  . االستعارة
كأان أعيش يف حالة زحق كانقباض كأرقب كل ما غلرم حورل كأنو كقع دقات حوافر "

بغل عجوز يتحرؾ كىو غلر خلفو عربة ال يعرؼ ما فيها كال يهمو أف يعرؼ، كال 
 .(1)ص.  " يدرم إذل أين سباؽ كال يهمو أف يدرم

 رئيسيالشخص ال تاليت شعر  أثرينأف ىناؾ  نعرؼالسابقة،  بارةعمن الك 
اإلغلايب  ثرىذا األ عربيك غلايب. اإل ثراألؿ كاألك  ثراألصنف الباحث  قد.  فيهما

 ثرىذا األ كيعرب السليب. ثرالثاشل يف فئة األ ثراألكيقع بعربة مليئة ابحملتوايت. 
العربة كال يفهم  يف داخل ما عرؼسحب العربة كال يل ال يستطيعبغل بالسليب 

 :التاليةيف البياانت  ألثرينا سيبُت الباحث، حوضيللتمر بو. ياالذباه الذم س

  ةاإلجيابياآلاثر  -0
. أما صورة ةهنادل ا يفشخصية سعاد إبصلازاهتمن ال اإلغلايب ثراألتعلق 

 :ةيف البياانت التالي ىا تستطيع أف ترلإصلاز 
كقد كنت أراتح فعال إذل ىذه التجمعات أكثر من ارتياح إذل أحزاب الكبَتة، ردبا "

ا ال تزاؿ بعيدة عن شلارسة احلكم كردبا ألهنا تضم عددا كبَتا من الشباف األكثر ألهن
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)ص.  "محاسا من شباب أحزاب احلكم الذم كصلو إذل حد االحًتاؼ ادلأجور
31). 

لالنضماـ  األحزاب السياسيةمن العركض من  ادلذكورةالبياانت  أعرضت
من كلمة  تتحلصعتقد أهنا ت ما الصغَتة ةاجملموع ت سعادلكن فضلك . اكثَت   إليها

اليت ػلتاج إليها   امرأة يظهر أف سعاد ،من ىناك . "ادلصاحل الشخصية"ك "سلطةال"
 ةنشطمفكرة الك  ةانتقائي امرأة ا. لكنهاكإصلازاهت تهابسبب مصداقي كثَت من الناس

ريد ت، ال ادلذكورةما البياانت مثل. ذلا أثرتقييم لشيء سيكوف  ابعدة طرؽ. لديه
 لذلك،. يهتم على أعضائو من اجملتمع عامة حلزباماـ إذل حزب كبَت ألف االنض

مصر.  نشأةعلى  اجيد أثرا تحملأهنا س تظنالصغَتة اليت  ةفضل اجملموعت
عدة بكتدعم  يف نفسهاىذا اإلصلاز كادلنظور من اجلهد كاالىتماـ  أحصلت سعاد

: وى فيويت تلعب بعض األنظمة الأما . من نفسهاهيمنة ادلشخصية النظمة األ
 .الظلك  ،القناعك  ي،النجاح ادلركبك  م،القياد ادلركبك  نفتح،ادلواقف ادل

 ةالسلبياآلاثر  -9
 :من شخصية سعاد. كىي فاف السلبيثرااألكجد 

 نشأة أسرهتاالفشل يف  ( أ
كاف . نشأة األسرةفشلُت يف  ت. لقد عرضهتااآلاثر السلبية أبسر تعلقت 

 :البياانت ىي كما تلي كأماالفشل األكؿ مع عبد احلميد. 
 .(11)ص.  "دعٍت أتكلم بصراحة..لقد أصبحت مقتنعة أبننا ال أستطيع أف نستمر"

 للطالؽسعاد  ةقرار  ت. كانالبياانت ادلذكورة ىي قوؿ سعاد لطلب الطالؽ
أف  كابلعكس،سعاد امرأة طموحة. إف بسبب عدـ توافق الشخصية بُت االثنُت. 

أف  كؽليل إذل شخص سليب. ال ؽلكن حصلو ماراضي دائما ع ميد رجلعبد احل
 ؤدم إذل الطالؽ.تك  يف احلياةكالعلا ال تتفاىم  . همابين تتجمع

ما البياانت الثاشل مع كماؿ، زكجها الثاشل الذم كاف طبيبان. أ هافشلكاف 
 :ىي كما تلي
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   .(011)ص.   "لقد فكرت طويال كاقتنعت أننا ال نستطيع أف نستمر"
كيفية كضع   القرر الذم ازبذه بسبب. ىي قوؿ كماؿ العربة ادلذكورة

 التساكايتكىناؾ العديد من  اجملتهد. كالعلا ما التساكملديهيف الواقع،  الزكجة.
 ا. يبدك أف سعاد ككماؿ لديهم، أصبح ىذا التساكم عداء بينهمالكنك األخرل. 

يف بعض  برز منوأأف سعاد كانت  أف يقاؿؽلكن  بليف األسرة.  التساكم السلوؾ
يرجو كماؿ ك  ةفيشعر كماؿ ابإلىانة عندما أصبحت سعاد ضيفة شر  ،. غالبنااألمر

 ا. لديهال غلوز كماؿ أف يعمل مثل ذلك، سعاد ابلعكس قالت أف ؽللكها سباما.
 تلك ادلشكلة إذل قرار كماؿ ابلطالؽ. ػلمل. ك االسلطة لقياـ عمله

 بنتهاإظهرت ادلسافة بينها وبني  ( ب
 :أما البياانت ىي كما تلي .طفلتهاىو الفشل يف رعاية  لثاشلاألثر السليب ا

كقد استطاعت ىذه الفارغة يف السنوات الطويلة أف تكسب صداقة بنيت فائزة..بل "
جاء كقت كانت مسَتة تعلم من أسرار ابنيت أكثر شلا أعلم أان. إهنا ليست فارغة..إهنا 

 .(111)ص.  "متفرغة
زة".  ئ"فا تهاطفل كبُت ادلسافة بينها كجود ادلذكورة البياانتأكضحت 

. كقيل يف الركاية إف طفلةمن الوقت لرعاية كتعليم ال اكثَت   ال سبلكهنية، ادلمرأة كاإل
 ازة أقرب إذل جدهتا كزكجة أبيها "مسَتة". مسَتة ىي زكجة عبد احلميد الثانية. إهنئفا

دبا فيها توعية ، امع أسرهت كتقتضي كل كقتها .انح كل شيء لعائلتهسبك  البيتربة 
 .فائزة

شخصية من السليب  ثرف األأب استخلص الباحث بياف السابق،من الك 
على النجاح يف  هتاسعاد الطموحة ىو حوؿ األسرة. ال يعٍت النجاح يف الرائسة قدر 

 .بُت االثنُت تساكاي. لذلك، غلب أف يكوف هتارعاية سالمة أسر 
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 الباب الرابع
 توصياتاخلالصة وال

 ةصالاخل - أ
شخصية يف الشخص الرئيسي الثالثة أنظمة  كجداستنادا إذل نظرية يونغ، 

إلجابة من ثالثة أسئلة البحث. كقد حصل ا .يف ركاية "كنسيت أشل امرأة" "سعاد"
 :كىي

 .نقتحالوعي يف شكل ادل ةصور ال أما صور من الشخصية يف الشخص الرئيسي ىي -1
أربعة  كجد ،الشخصي الالكعي يفأما الشخصي.  الالكعي يى ةالثاني ةصور الك 
 ركبادل)ادلهيمن(،  يةالقياد ركبادلالنجاح )ادلهيمن(،  ركبادل؛ كىي ،ركباتم

 الالكعي يى ةالثالث ةصور الأما  )ادلتنحية(. ومةاألم ركبادلادلساكاة )ادلهيمن(، 
يف  ادلوجود يف الشخص الرئيسي. لنماذج البدئيةاألمر ابا ىذتعلق اجلماعي. 
نظرية يونغ، ىناؾ  استنادا إذل. كلكن النماذج البدئية أنواع كثَتة من جداحلقيقة، ك 

الذم فقط  النماذج البدئيةأخذ الباحث أربع  ،. لذلكهيمنادل النماذج البدئيةأربع 
، القناعمنهم؛ . من غَتىم يف شخصية الشخص الرئيس أأثر مأهن الباحث شعر

 .ذات، كالالظلأنيموس، 
 ـ الشخصية لكل عناصر يف األنظمة، دبا يف ذلك؛ور نظو ظهعوامل  انقسمت -0

من العلم كشبكة  سببوقف ادلنفتح، بادللنظاـ األكؿ، كىو الوعي يف شكل ا
قسم األسباب من  .منفتحاكوف الشخص الرئيسي يأف  تطلب علاواسع. الاجملتمع 

الشخصي كفقا أبنواع من  الالكعيظهور النظاـ الشخصية الثانية يف شكل 
، النجاح )ادلهيمن( أ( ادلركب ؛كىذا ىو البياف الذم يبُت ذلك. بدئيةالنماذج ال

 ،يف اجلمعية انشاطه بسببالقيادة )ادلهيمن(  ركبادلإصلازات الطفولة. ب(  بسبب
 بسببادلساكاة )ادلهيمنة(  ادلركبككلية احلقوؽ. ج(  يف مصر،كاحلركة القومية 

 هامأب بسبب قربتها)ادلتنحية(  ومةاألم ركبادلزة". د( ئ"فا ةالتمييز النساء كالقائدا
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كفقنا  السبب يصنف ،ظهور النظاـ الثالث أما السبب القيادة. ادلركبكىيمنة 
، القناع؛ أ( أما بيانو ىو كما يلياجلماعي.  الالكعي ادلوجودة يف لنماذج البدئيةاب

 بسبب )ادلتنحية(،أنيموس . ب( ةكأرملة كفخرىا كقائد  ا "سعاد" بسبب موقفه
لواقع اباجلنس اآلخر  إذل أنيموس النجاح كاالختالؼ يف كجهة نظر ادلركب ىيمن

عدـ  بسبب، ذات. د( الالظلبسبب سيطرة  )اإلغلايب(، الظلاحلارل. ج( 
 االستقرار يف نظاـ الشخصية.

غلايب اإلاثر اآل أما اآلاثر من األنظمة الشخصية يف الشخصي الرئيسي ىي -5
يف  االشخص الرئيسي ىو صلاحه يف شخصيةمن ال سليب. أما األثر اإلغلايبالك 

 األثر السليبكأما  اؿ السياسي.رلخاصة يف ك  ،اكرغباهت يع طموحهاالوصوؿ إذل مج
مرتُت كانتهى   ت. تزكجاحلفاظ على عائلته سعاد ستطيعت. ال احالة عائلته ىو

وحيد ال اهتجيدة البن أماصبح تأيضنا على أف  ةغَت قادر كىي  ابلطالؽ. منهماكل 
 .زة"ئ"فا

 وصيات البحثت - ب
 البحثركز ي أفأمل الباحث الباحثُت ادلقبلُت  .بحثالًب إجراء قد 

النماذج ، كخاصة يف غالشخصية على أنظمة تكوين الشخصية كفقنا لنظرية يون
أخرل كمقارنة ك / أك  ةعن نظري تبحثاجلماعي ك  الالكعييف  الذم كجد البدئية

 كجد الباحثىذا البحث،  استنادا إذلنغ. ألف تكمل أكجو القصور يف نظرية يو 
، الذم أنيما/أنيموس كأحد منهم يوجد يفبعض نقاط الضعف يف نظرية يونغ. 

عمل على فهم يسالؼ ك األنشأ من يظهر ك ي النماذج البدئيةذلك أف  يونغؿ اق
امرأة" أف التجارب اليت  نسيت أشلك القصة يف ركاية "بينت لكن ك اجلنس اآلخر. 

التارل الباحثُت الباحث  اقًتح. لذلك، أيضا ثرة يف فهم اجلنس اآلخرربدث مؤ 
 مقارنة.كأخرل كجعل ىذا البحث   ةابستخداـ نظري
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 قائمة ادلصادر وادلراجع
 ادلراجعة العربية - أ

الشخصية ادلسلمة حسب ادلنهاج القرآشل، (. 0111اجلسماشل، عبد العارل، )
 لبناف: الدار العربية للعلـو

 ، بَتكت: دار ابن حـزالشخصية ادلغناطيسية(. 0111لي غازل، )الطويل، ـ. ع
، القاىرة: دار الًتاث النفس عند علماء ادلسلمُت(. 0111، )ةربيع، دمحم شحات

 غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع
القاىرة: دار القياس النفسى النظرية كالتطبيق، (. 0115عبد الرمحن، سعد، )

 الفكر العرىب
، القاىرة: الدار ادلصرية كنسيت أشل امرأة(. 0116ساف، )عبد القٌدكس، إح

 اللبنانية
فايزة يف القصة "كنسيت أشل امرأة"إلحساف عبد (. 0111فهريزاؿ، أسيف ، )

(، حبث جامعي غَت منشورة، دراسة ربليلية سيكولوحية أدبية)القٌدكس 
 ةجوكجاكارات، كلية األداب جبامعة سوانف كاليجاغا اإلسالمية احلكومي

القاىرة: دار الفكر اإلرشاد النفس األسرل. (. 1111كفايف، عاؿء الدين، )
 العريب

الصراع االجتماعي لسعاد يف ركاية "كنسيت أشل امرأة" (. 0111موليدا، أغنيس، )
حبث جامعي غَت إلحساف عبد القٌدكس )دراسة األداب االجتماعي(، 
الان مالك إبراىيم منشورة، ماالنج، كلية العلـو اإلنسانية جبامعة من

 اإلسالمية احلكومية
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 سرية ذاتية

ـ.  1111من يوشل  0ي اتريخ كلد يف ابنيواصلدمحم إقبال أديب، 
ابنيواصلي سنة  نتينجغ غأفاإلحساف يف جا من ادلدرسة اإلبتدائية زبرج

ج  ننتيغادلتوسطة احلكومية الثالثة يف  ابدلدرسة ـ. ٍب التحق 0116
ابدلدرسة الثانوية يف ادلعهد  ـ. ٍب التحق 0111ابنيواصلي سنة  والفك

صلي. بل بسبب كاحد، خرج فيو ونج ابنيواغلوؾ أدار السالـ اب
ـ.  0110سنة  نتيج كيتاف ابنيواصلي حيتغادلدرسة الثانوية هنضة العلماء يف  كاستمر

ابجلامعة موالان مالك  ، التحقذلك ة خارج األكادؽلي. كبعداخلرب  طلبتكسنتاف التارل، 
على درجة البكالوريوس يف قسم اللغة  سالمية احلكومية ماالنج حىت حصلإبراىيم اإل

 ـ. 0111العربية كأدهبا سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 


