
 أمحد لعلي‘ شهرزاد سر’ ادلسرحية يف الرئيسي الشخص شخصية
 ابكثري

 (يونغ جوستاف لكارل النفسي األدب علم دراسة)
 

 حبث جامعي
  

 إعداد:
 ليال كرنيا

 34131112رقم القيد: 
 

 
 

 قسم اللغة العربية وأدهبا
 كلية العلوم اإلنسانية

 ججامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالن
0202



 

 أ
 

 خصائص معجم لساف العرب البن منظور
 

 حبث جامعي
 (S-1مقدـ الستفاء شركط اإلختبار النهائي للحصوؿ على دراجة سرجاان)

 يف قسم اللغة العربية كأدهبا كلية العلـو اإلنسانية
 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 
 إعداد:

 ليال كرنيا
 
 ادلشرؼ:

 ادلنتقم األنصاري الذكتور عبد
 376217300133113114رقم التوظيف:

 
 

 قسم اللغة العربية وأدهبا
 كلية العلوم اإلنسانية

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
0202 

 



 

 ب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ج
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 د
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 االستهالل
 

 (4( ِانَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا )3) فَِانَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا
 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 

(QS. Al-Insyirah: 5-6) 
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 اإلهداء
 أىدم ىذا البحث إىل:

   
 .أسريت كصبيع زين العرفُت كأيب نفعتُت ابسم كالدمّ   -3
  .ادلدرسة ك يف اجلامعةصبيع أساتيذ ىف  -0

 عسى هللا أف يرضبنا كيرضبهم كيغفر ذنوبنا كذنوهبم كيبارؾ حياتنا كحياهتم 
 .نيا كاألخرةين كالدّ الدّ  ىف
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 توطئة
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 
ى  احلمدهلل الذم خلق اإلنساف يف أحسن التقومي، كأشكره سبحانو كتعاىل عل

كماؿ اإلدياف ك اإلسالـ، كعلى صبيع نعمو كلها ما علمت كما مل أعلم، ك الصالة 
كالسالـ على سيدان كحبيبنا كشفيعنا دمحم ادلبعوث بكماؿ األخالؽ الكراـ، كعلى ألو 

 كأصحابو ك التابعُت كاتبع التابعُت إىل يـو الدين.
 الشخص ةشخصي"احلمد هلل قد سبت ىذا البحث اجلامعي ربت العنواف: 

 األدب علم دراسة) ابكثري أمحد لعلي‘ شهرزاد سر’ ادلسرحية يف الرئيسي
 من كثَت ىناؾ أف إعًتؼ قد الباحثة كلكن(". يونغ جوستاف لكارل النفسي
 .إلكمالو جهدىا بذؿ قد أنو رغم كاألخطأ النقائص
 قدر نوامتنا عن ابلتعبَت ملـز أبنو تواضع بكل الكاتب يشعر الواقع، ذلذا إدراكنا
 :كىي ساعدت، اليت األطراؼ دلختلف اإلمكاف،

 اإلسالمية إبراىيم مالك موالان جامعة مدير احلارس، عبد الدكتور األستاذ حضرة -1
 .دباالنج احلكومية

 موالان جامعة اإلنسانية العلـو كلية عميدة ادلاجستَت، شافية الدكتورة فضيلة -2
 .دباالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك

 .اجلامعي البحث ىذا إعداد يف كادلشرؼ األنصارم، ادلنتقم عبد الدكتور ليةفض -3
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 كأدهبا العربية اللغة بقسم األكادميكي يف كادلشرؼ فيصل، دمحم الدكتور فضلية -4
 دباالنج، احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالان جامعة اإلنسانية العلـو كلية
 .اجلزاء أحسن خَتا هللا جزاه

 إبراىيم مالك موالان جامعة اإلنسانية العلـو كلية كأدهبا العربية اللغة مقس أساتيذ -5
 .كالألخرة الدنيا ك الدين يف ابخلَت يريدىم هللا أف دباالنج، احلكومية اإلسالمية

 خليلة العزيزة كأخيت نفاطُت كالسيدة العريفُت زين السيد األعزاء الوالدين كال -6
 خطوة دلرافقة دائما تصليونو الذم مكالدع الصلوات أدكا الذين مة،العئ

 .ادلؤلف

 ترم مشيطة، اسإدي ديندا الفردكسي، فرحية آين اجلفرم، أمَت األعزاء أصدقائي -7
 ليكوف البحث ىذا مركر سعادة يف احملبوبُت أصدقائي كجلميع يٍت نورما رىايو
 .اجلزاء أبحسن خَتا هللا جزاىم ادلستقبل، العلم حبث يف انفعا

 الدكلة جامعة من 0134 فئة كآداهبا العربية اللغة قسم من ءاألصدقا صبيع -8
 الفرح أكقات دائمنا ديألكف الذين ماالنج إبراىيم مالك موالان اإلسالمية
 .كاحلزف

 إهناء على ساعدت كاليت األخرل تلو الواحدة ذكرىا ديكن ال اليت األطراؼ كل -9
 .البحث ىذا كتابة

 من كالرد النعم على احلصوؿ حلسنةا كاالعماؿ اخلَت كل من اسبٌت أخَتا،
 الكماؿ، عن بعيد ىذا األطركحة حبث أف ادلؤلف يدرؾ. كتعاىل سبحانو هللا

 توفر أف أنمل أخَتنا،. للكماؿ كاالقًتاحات البناء النقد ادلؤلفوف يتوقع حيث
. احملتاجُت من عاـ بشكل للقراء خطاابن  كتصبح فوائد البسيطة الكتابة ىذه
 .ادلُتالع رب اي آمُت
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 البحث صخلستم
لعلي أضبد "شخصية الشخص الرئيسي يف ادلسرحية "سر شهرزاد (،0101) كرنياليال  

البحث اجلامعي، قسم اللغة . (.يونغ النفسي لكارؿ جوستاؼ علم األدب دراسة)ابكثَت 
جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية  كلية العلـو اإلنسانية العربية كأدهبا

 .الدكتور عبد ادلنتقيم األنصارماالنج. ادلشرؼ: م

كارؿ جوستاؼ يونج، مسرحية، شخصية، علم النفس األديب، الشخص الكلمات األساسية: 
 الرئيسي
ىذا البحث بعنواف شخصية الشخص الرئيسي يف ادلسرحية "سر شهرزاد" لعلي أضبد  

و لبياف كصف البنية الشخصية ابكثَت )دراسة علم األدب النفسي لكارؿ جوستاؼ يونغ(. كىدف
شهرزاد" لعلي أضبد ابكثَت على أساس نظرية كارؿ جوستاؼ  للشخص الرئيسي يف ادلسرحية "سر

يونغ ككذلك دلعرفة العوامل اليت تؤثر على الشخصية يف ادلسرحية "سر شهرزاد" لعلي أضبد ابكثَت 
 استنادنا إىل نظرية كارؿ جوستاؼ يونغ. 

ذا البحث ادلنهج الوصفي النوعي. كمصدر البياانت يف ىذا استخدمت الباحثة يف ى
البحث ىي البياانت األكلية من شكل نص يف نصوص ادلسرحية كالبياانت الثانوية ىي البياانت 
الدعامات من خالؿ صبع البياانت ادلختلفة يف البحث حلل ادلشكالت ادلتنوعة. ديكن أف تكوف 

دلختلفة كمثل اجملالت كالركاايت كادلقاالت ادلتعلقة ابلبحث. البياانت الثانوية من خالؿ ادلصادر ا
طريقة صبع البياانت ابستخداـ طريقة دراسة ادلكتبية من خالؿ قراءة عدد من القراءات اليت 
تداعمت يف حل ادلشكالت، مثل موضوع البحث ادلوجود يف نص ادلسرحية "سر شهرزاد" لعلي 

جدية كمتكررة للفهم عن منت القصة ادلسرحية  بكتابة األشياء أضبد ابكثَت الذم يتم قراءتو سباما ك 
 ادلتعلقة دبسكالت ما..
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يف ىذا البحث استخدمت الباحثة نظرية علم النفس األديب لكارؿ جوستاؼ يونغ الذم  
يصنف أف شخصية الشخص تتكوف من عادلُت، كمها عامل الوعي كعامل غَت الوعي. تنقسم مرحلة 

األكؿ ىو ربليل بنية الشخصية للشخص الرئيسي يف ادلسرحية "سر شهرزاد". التحليل إىل قسمُت، 
 كالثاين ىو ربليل العوامل اليت تؤثر على شخصية الشخص الرئيسي يف ادلسرحية "سر شهرزاد". 

هي بنية الشخصية يف يف ادلسرحية "سر شهرزاد" على أساس فكأما النتائج من ىذا البحث 
شكل عامل الوعي كعامل غَت الوعي. استنادا إىل الوعي ابلشخص  نظرية كارؿ غوستاؼ يونغ يف

الذم يظهره كجود كظائف الركح يف شكل العواطف، الوقوع يف احلب، كالشعور ابلسعادة، كعدـ 
الرضا كالذنب. مث بعد ذلك استنادا إىل عدـ الوعي ابلشخص الذم يظهره موقف الركح اليت ذلا 

 تؤثر على شخصية الشخص الرئيسي يف ادلسرحية "سر شهرزاد" ركح منطوية بنفسو. فالعوامل اليت
تتكوف من عدـ الوعي ابلشخصي كعدـ الوعي ابجلماعي. اختارت الباحثة ادلسرحية "سر شهرزاد" 
ذلذا البحث ألهنا ربتوم على زلتول عاطفي ديكن أف يصف احلالة النفسية لشخصياتو كديكن حبثها 

 دب النفسي لكارؿ جوستاؼ يونغ.ابستخداـ نظرية أكدراسة علم األ
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ABSTRACT 

Kurnia, Laila (2020) Personality Of The Main Character In The Drama 'Sirru 

Syahrazad' By Ali Ahmad Bakatsir (Psychological Analysis Of Literary Carl 

Gustav Jung). Thesis, Department Of Arabic Language And Literature, Faculty 

Of Humanities, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor: Dr. Abdul Muntaqim Al-Anshory S.Hum, M.Pd 

Keywords : Carl Gustav Jung, Drama, Personality, Literary Psychology, 

Main Character 

 The title research is the personality of the main character in the drama 

Sirru Syahrazad by Ali Ahmad Bakatsir (Psychological analysis of Carl Gustav 

Jung) which aims to describe the personality structure of the main character in 

that drama based on Carl Gustav Jung's theory. This research also aims to 

determine what factors affect the personality of the main character. 

This research uses qualitative descriptive method. The resources of this 

research are the primary data which is the drama scripts and the secondary data to 

complete this research by collecting various data from journals, novels and 

articles relating to this research. Data collecting technique uses literary study by 

reading a number of readings that support the research, such as the object of the 

research that is ini the script of the drama itself which is read earnestly and 

repeatedly to gain an understanding of the contents of the story from the drama by 

noting various matters relating to the reserach.  

This research uses the theory of literary psychology from Carl Gustav 

Jung that a person's personality consists of two realms, consciousness and 

unconscious. The analysis phase is divided into two, the first phase is the analysis 

of the personality structure of tha main character and the second phase is analysis 

of the factors that affect the personality of the main character in the drama. 

 The result of this research based on Carl Gustav Jung's theory which is the 

consciouness is the main character shown by the existence of emotions, love, 

happiness, dissatisfied and guilty. And based on the main character's unconscious 

shown by the attitude that is introvert. There are some factors that affects the 

personality of the main character in the drama consist of personal consciousness 

and collective unconscious. The drama is chosen in the research because it has 

emotional content that can describe the psychological condition of the the 

characters and allows it to be studied by using Carl Gustav Jung's literary 

psychological theory. 
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ABSTRAK 
Kurnia, Laila (2020) Kepribadian Tokoh Utama Dalam Drama ‘Sirru 

Syahrazad’ Karya Ali Ahmad Bakatsir (Analisis Psikologi Sastra Carl Gustav 

Jung). Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Abdul Muntaqim 

Al-Anshory S.Hum, M.Pd 

 

Kata Kunci: Carl Gustav Jung, Drama, Kepribadian, Psikologi sastra, Tokoh 

Utama. 

 

Penelitian ini berjudul kepribadian tokoh utama dalam drama Sirru 

Syahrazad karya Ali Ahmad Bakatsir (Analisis Psikologi Carl Gustav). Yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan struktur kepribadian tokoh utama dalam drama 

Sirru Syahrazad karya Ali Ahmad Bakatsir berdasarkan teori Carl Gustav Jung 

serta Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kepribadian dalam 

Drama Sirru Syahrazad karya Ali Ahmad Bakatsir berdasarkan teori Carl Gustav 

Jung.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data 

dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa teks dalam naskah drama dan 

data sekunder yakni data pendukung dengan mengumpulkan berbagai data 

terhadap suatu penelitian untuk menyelesaikan masalah. Data sekunder dapat 

melalui berbagai macam sumber seperti jurnal, novel dan artikel yang berkenaan 

dengan penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan datanya dengan 

menggunakan teknik studi pustaka dengan cara membaca beberapa bacaan yang 

menunjang dalam penyelesaian suatu masalah, seperti objek penelitian yang ada 

pada naskah drama Sirru Syahrozad karya Ali Ahmad Bakatsir yang dibaca 

dengan cermat, sungguh-sungguh serta berulang-ulang untuk memperoleh 

pemahaman tentang isi cerita dari drama tersebut dengan mencatat berbagai hal 

yang berhubungan terhadap suatu masalah. 

Dalam penelitian ini menggunakan teori psikologi sastra dari Carl Gustav 

Jung yang mengklasifikasikan bahwa kepribadian seseorang terdiri dari dua alam 

yakni alam kesadaran dan alam ketidaksadaran. Tahap analisis dibagi menjadi 

dua, pertama adalah analisis struktur kepribadian terhadap tokoh utama dalam 

drama Sirru Syahrazad. Selanjutnya adalah analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepribadian tokoh utama dalam drama Sirru Syahrazad.  

Hasil dari penelitian ini adalah struktur kepribadian dalam Drama Sirru 

Syahrazad berdasarkan teori Carl Gustav Jung, berupa kesadaran dan 
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ketidaksadaran. Berdasarkan kesadaran tokoh ditunjukkan dengan adanya fungsi 

jiwa yang berupa emosi, jatuh cinta, rasa senang, tidak puas dan rasa bersalah. 

Selanjutnya berdasarkan ketidaksadaran tokoh ditunjukkan dengan adanya sikap 

jiwa yang memiliki jiwa introvert. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepribadian tokoh utama dalam Drama Sirru Syahrazad terdiri dari ketidaksadaran 

pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Drama Sirru Syahrazad dipilih dalam 

penelitian karena memiliki muatan emosi yang dapat menggambarkan kondisi 

psikologis tokoh-tokohnya dan memungkinkan untuk dikaji dengan menggunakan 

teori psikologi sastra Carl Gustav Jung. 
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث - أ
كانت األعماؿ األدبية مرتبطة للغاية ابحلياة البشرية اليومية، ألهنا ربتوم على 
تعبَتات ادلؤلف عن أفكاره كعواطفو. كخيتلف كل ادلؤلف يف طريقة اإلنشاء، ألف 
لديهم خصائص سلتلفة. على نقيض ذلك توجد التشاهبات يف ادلوضوع، كىو حياة 

 .اإلنساف
دبية ىي تعبَتات شخصية تبدك من ذبارب ادلؤلف، كأفكاره، األعماؿ األ

كمشاعره اليت يتم كصفها ابستخداـ اللغة كالوسيلة. كعملية إنشاء األعماؿ األدبية 
ليست إمنا ربتوم على عملية تصوير احلياة، كلكن أيضا ىناؾ عملية تصوير شعور 

فقط للًتفيو، بل هتدؼ ادلؤلف كتفسَته عن ظواىر احلياة حولو. ألف كظيفتها ليست 
 أيضا إليصاؿ قيم احلياة ادلفيدة على القراء.

ادلؤلف ىو إنساف لديو حساسية عالية جدنا حىت يقدر على معرفة أحواؿ 
( أف ىذه ادلعرفة تعتمد على 65، ص. 0110القلب العميقة. قاؿ أبرامز يف فناين )

ها، كتعيُت القرار يف اتساؽ ادلواقف، كاألخالؽ، كالسلوؾ، كتفكَت حلها، كمالحظت
مواجهة كل الظواىر. ببياف بسيط، كانت شخصية كل األشخاص يف القصة اخليالية 
تصدر من األحداث ادلتعددة كسلوكهم عند مواجهتها. كابلتايل، كانت دراسة 

 األعماؿ األدبية قد ذبرم ابستخداـ منهج علم النفس.
، يؤثر علم النفس العالقة بُت علم النفس كاألدب كانت قوية جدا. إذف

بشكل غَت مباشر على األعماؿ األدبية. على عكس ذلك، يؤثر األدب أيضنا على 
 نفسية الشخص بسبب كجود التصوير عن شخصية اإلنساف يف األعماؿ األدبية. 
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( أف ىناؾ أربع دراسات أدبية تتعلق 71، ص. 3771ذكر كليك كأكستُت )
كانت أـ شخصية   (Type)لف نوعية ( دراسة نفسية ادلؤ 3بعلم النفس، كىي: 

(Personal،) 0 ،1( دراسة العملية اإلبداعية للمؤلف يف إنشاء العمل األديب )
 ( دراسة أتثَت األدب على القارئ.2دراسة القوانُت كالقواعد يف العمل األديب، 
( أف دراسة األدب من 44، ص. 3772عالكة على ذلك، رأل ىرجاان )

 ستلـز الباحث دلراقبة سلوؾ الشخصيات يف العمل األديبكجهة نظرية علم النفس ت
كفقنا دلعرفتو عن نفسية البشر. هبذه الطريقة سوؼ ينجح الباحث يف استخداـ نظرية 

 علم النفس احلديثة لشرح العمل األديب كتفسَته.
إذف، يتم االستنتاج أبف دراسة األدب من كجهة نظرية علم النفس ىي عملية 

خصيات يف العمل األديب ابستخداـ قواعد نظرية علم النفس. مالحظة نفسية الش
كابلتايل، ىذه ادلالحظة هتدؼ لشرح سلوؾ الشخصية كتفسَته الذم يوجد يف 

 شكل قصة قصَتة كركاية كمسرحية كغَتىا.
ادلسرحية ىي كاحدة من كسائل الًتفيو للناس. ابعتبار ترصبتها إىل اإلصلليزية 

"Drama"  أتيت من اللغة اليواننية فكانت ىذه الكلمة"Draomai"  اليت تعٍت العمل
كالتصرؼ. فإف مفهـو ادلسرحية بشكل عاـ ىي عمل أديب مكتوب يف شكل حوار 
بغرض العرض من قبل ادلمثلُت. كادلسرحية أيضا ربتوم على تصورات حياة اإلنساف 

 كشخصيتو يف سلوكو، كىي تعرض يف عدة حلقات.
عامل األدب العريب ىي ادلسرحية ربت العنواف  إحدل ادلسرحيات اجلذابة يف

قصة  3113"سر شهرزاد" لعلي أضبد ابكثَت. ىذه ادلسرحية تؤخذ من رلموعة 
قصَتة مأساكية. ربكي ىذه ادلسرحية عن ادللك امسو شهراير، كىو جاء من ادلملكة 

 الساسانية.
بح ملكنا إف شهراير يف األصل ىو ادللك العادؿ كاحلكيم. لكن يف النهاية أص

قاسينا بعدما كجد زكجتو تناـ يف نفس السرير مع عبده. كبقلب مؤمل، قتلهما حاال. 
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كلكن ىذا القتل مل جيعل قلبو سكينا، بل مل يزؿ يغضب بشدة. يصبح االنتقاـ أكرب 
إراداتو كل ليلة. كيريد قتل ادلزيد من النساء. ذلذا السبب، أمر ادللك كزيره الذم ىو 

دمي فتاة كل ليلة. سيزكج ادللك ىذه الفتاة كيعيش معها ليلة كاحدة. كالد شهرزاد بتق
 كيف يـو الغد يعطيها عقوبة اإلعداـ.

، حىت تبدك ادلشكلة أف يف أضلاء ادلملكة بقيت فتااتف  ىذا احلاؿ جيرم كل يـو
فحسب، مها شهرزاد البنت الكربل للوزير كأختها الصغَتة دينارزاد. عندما عاد 

تو بوجو حزين، سألتو شهرزاد مشكلتو اليت ذبعلو حزينا، كيبُت الوزير الوزير إىل بي
 تلك ادلشكلة. حينئذ، قالت شهرزاد عن شيء مل يفكره أبوىا.

تريد شهرزاد للزكاج كقضاء ليلة مع ادللك، كيوافقها أبوىا. حانت ىذه الليلة. 
ا إللقاء  الكلمات كعندما كانت يف غرفة ادللك، طلبت شهرزاد منو شيئنا كاحدن

األخَتة على أختها الصغَتة دينارزاد قبل أف يقتلها ادللك. بناء على إسًتاتيجية يتم 
إعدادىا من قبل، أمرت شهرزاد أختها ألف تطلب منها إلقاء القصة عندما أتتها مع 

 ادللك.
مث ربكي قصة ألختها الصغَتة كيبدك أف ادللك كاف معجبا جدا بتلك القصة. 

لليلة، كعندما يكاد الصباح كانت تتوقف عن إلقاء القصة ربكي شهرزاد طواؿ ا
 كتندـ على أهنا مل تستطع الستمرارىا.

كألف ادللك كاف جذااب ببقية القصة، فيقرر أال يقتل شهرزاد حىت يسمع بقية 
القصة يف كل ليلة. كانت ىذه اإلسًتاتيجية لشهرزاد هتدؼ لوقف ادللك من أفعالو 

أف تلقي قصة جديدة، ككانت تتوقف قبل الصباح، ىذا القاسية. يف كل ليلة ذبب 
احلاؿ جيعل ادللك مل يستطع لقتلها. كبعد مركر ألف ليلة، زبرب شهرزاد ادللك يف 
الليلة التالية عن احلقيقة أبهنا قد خدعتو منذ البداية كأهنا قد كلدت ثالثة أبناء. مل 

 يغضب ادللك، بل يعفيها.
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بة ألف هبا ستعرؼ الشخصية كانت دراسة شخصية األشخاص جذا
احلقيقية، جيدة كانت أـ سيئة. كتعرؼ أيضا آراء اآلخركف يف القصة. اخلصائص يف 
الشخصية ىي اليت سبيز طبيعة شخص من اآلخر ألف الناس ذلم شخصيات سلتلفة. 

( أف اإلنساف ىو فرد سلتلف عن األفراد 3، ص. 3775ديوانتارا يف كاجليتو )رأل 
 اآلخرين.

ة ىي جزء من الركح اليت تبٍت كجود البشر يف الفكر، كالشعور، الشخصي
كالسلوؾ، كالوعي، كالالكعي. يتم تصوير كل شخصية يف القصة اخليالية بطرؽ 
سلتلفة حىت يبدك االختالؼ أيضا يف أشكاذلا. منها توصف أبحداث نفسية تدرؾ 

كعي فيها بسبب الوعي، كمنها توصف أيضنا أبحداث نفسية مل تدرؾ بسبب الال
 (.335، ص. 0110)سورايبراات، 

ىذا البياف يساكم دبا يوجد يف شخصية الشخص الرئيسي يف ادلسرحية "سر 
شهرزاد" لعلي أضبد ابكثَت. يناقش ىذا البحث بنية شخصية الشخص الرئيسي 
كالعوامل اليت تؤثر على تكوينها ابستخداـ منهج علم النفس. مت اختيار علم األدب 

ذا البحث ألف ادلسرحية "سر شهرزاد" لعلي أضبد ابكثَت ربكي عن النفسي يف ى
شخص لو شخصية ابلالكعي فيها. لذا، استخداـ نظرية علم األدب النفسي يعترب 
مناسبا لدراسة ىذه ادلسرحية. أما بنية الشخصية ادلستخدمة يف التحليل فهي ربتوم 

 على البحث عن الوعي كالالكعي.
دمة يف ىذا البحث ىي النظرية عند كارؿ جوستاؼ نظرية علم النفس ادلستخ

. ىناؾ األسباب يف اختيار ىذه النظرية من نظرايت (Carl Gustav Jung)يونغ 
الشخصية األخرل، منها أف يونغ ينظر البشر دبزيج بُت كجهات النظر التارخيية 

النظرية  الفردية كالعالقة السببية كاألىداؼ كتطلعات الغائية الفردية. يوجد يف ىذه
نوعاف من بنية الشخصية، كمها الوعي كالالكعي. ىتاف البنيتاف ذلما كظائف يف 
تعديل النفس. تسمى نظرية علم النفس عند يونغ بػ"علم النفس التحليلي". كهبذه 
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النظرية تستطيع الباحثة أف تقـو بوصف شخصية الشخص الرئيسي كالعوامل اليت 
اءن على ذلك، يتم إجراء ىذا البحث ربت تؤثر على تكوينها كصفا مفصال. كبن

لعلي أضبد ابكثَت ‘ سر شهرزاد’العنواف "شخصية الشخص الرئيسي يف ادلسرحية 
 )دراسة علم األدب النفسي لكارؿ جوستاؼ يونغ(".

 
 أسئلة البحث  - ب

 :أما األسئلة البحث اليت اختارات الباحثة فيما اتيل
ادلسرحّية سر شهرزاد يف  كصف ىيكل الشخصية لشخصية الرئيسيةكيف  -3

 لعلي أضبد ابكثَت ابلنظر كارؿ جوستاؼ يونغ؟
ما ىي العوامل اليت تؤثر على شخصية الشخصية الرئيسية يف ادلسرحية سر  -0

 شهرزاد لعلي أضبد ابكثَت ابلنظر كارؿ جوستاؼ يونغ؟
 

 البحث أهداف  -ج
 نظر إىل األسئلة البحث السبقة، فإف األىداؼ من ىذا البحث ىي:

عرفة كصف ىيكل الشخصية لشخصية الرئيسية يف ادلسرحّية سر شهرزاد دل  -3
 لعلي أضبد ابكثَت ابلنظر كارؿ جوستاؼ يونغ.

دلعرفة العوامل اليت تؤثر على الشخصية لشخصية الرئيسية يف ادلسرحّية سر  -0
 شهرزاد لعلي أضبد ابكثَت ابلنظر كارؿ جوستاؼ يونغ.

 
 فوائد البحث  -د

البحث إىل قسمُت، ك مها الفوائد النظرية ك الفوائد  قسم الفوائد يف ىذه
 :الفوائد البحث على النحو التايل التطبيقية سيتم سيتم شرح

 الفوائد النظرية  -3
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 قادرة على إضافة كتقدمي نظرة ثراء كإثراء خزانة ادلعرفة، كخاصة مع هنج( أ
 .لعلم النفس الشخصية

 رحّية اليت تتم مراجعتهااصة ادلسديكن توفَت ادلعرفة ابلبحث األديب، كخ ( ب
من منظور علم نفس الشخصية للكشف عن قصة شهرزاد يف ادلسرحّية 

 سر شهرزاد لعلي أضبد ابكثَت ابلنظر كارؿ جوستاؼ يونغ.
 الفوائد التطبيقية  -0

ديكن أف يساعد القارئ يف فهم احملتول ادلوجود يف ادلسرحّية سر شهرزاد،  ( أ
الصراعات اليت يواجهوهنا من خاصة على احلالة النفسية للشخصيات ك 

 .خالؿ استخداـ العلـو متعددة التخصصات، كىي علم النفس كاألدب
تسهيل خرباء األدب يف قراءة كربليل األدب. ديكن استخداـ ىذا البحث   ( ب

كمرجع خلرباء األدب الذين سيفحصوف اجلوانب النفسية للعمل األديب، 
 .كخاصة يف شكل ادلسرحّية

افية يف العلـو النفسية. يف قراءة األعماؿ األدبية، توفَت رؤية أكسع إض( ج
ديكننا أف نكوف أكثر انتقائية يف ازباذ اإلجراءات كتوسيع فهمنا خلصائص 

 .اآلخرين
 
 دراسة السابقة -ه

. شخصية سعيد مهراف يف ركاية "اللص كالكالب" 0135عرؼ فخر الرحيم،  -3
أطركحة، شعبة  يونج(. لنجيب زلفوظ )دراسة سيكولوجية لكارؿ غستاؼ

 اللغة العربية كأداهبا، جامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات. 
أغرض ىذا البحث ىو دلعرفة األبطاؿ يف الركاية كإلكتشاؼ شخصية سعيد 
مهراف كالبطل الرئيسي. يف حُت أف منهج البحث الذم استخدـ يعٍت 

ىذه الركاية مث حللو الوصفي التحليلي كىو كصف الباحث عن احلقائق يف 
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كجد الباحث  دبساعدة نظرية سيكولوجية لكارؿ غستاؼ يونج مث استنتجو.
يف ىذه الدراسة أف شخصية سعيد مهراف القوم يف نفسو ىي االنبساطي 
الشعورم. يف حُت شخصيتو يف الالكعي الشخصي ىو االنطواء الفكرم مث 

 النموذج البدئي األقول لو ىو الظل.
ة، تنافش ادلعادلة كتركز على ربليل الشخصية الرئيسية مع يف ىذه الدراس

نفس نظرية علم النفس األديب كارؿ غوستاؼ جونع. لكن، الفرؽ مع 
البحث الذم مت إجراؤه األف ديكن يف الكائن ادلستخدـ يف الدراسة. البحث 
الذم أجراه ادلؤلف يستخدـ شخصية الشخصية الرئيسية يف ادلسرحية سر 

أضبد ابكثَت، بينما يستخدـ الكتاب السابق شخصية شهرزاد لعلي 
 الشخصية الرئيسية يف ركاية سعيد مهراف.

ت يف الركاية "ليل كقضباف لنجيب . شخصية فارس كعنااي0135رحيم اخلَت،  -0
أطركحة،  يونغ(.الكيالين" )دراسة ربليلية سيكولوجية لكارؿ جوستاؼ 

جاكا اإلسالمية احلكومية شعبة اللغة العربية كأداهبا، جامعة سونن كالي
 جوكجاكرات. 

أغراض ىذا البحث ىي دلعرفة شخصية فارس ك عناايت كالعوامل اليت تؤثر 
على تغَت شخصيتهما. يف حُت أف منهج البحث الذم استخدمو الباحث 
يعٍت ادلنهج الوصفي التحليلي كىو كصف الباحث عن احلقائق يف ىذه 

لوجية لكارؿ غستاؼ يونج مث استنتجو. الركاية مث حللو دبساعدة نظرية سيكو 
الشعور كشخصية عناايت  –كجد الباحث أف شحصية فارس ىي االنطوائي 

التفكَت. كتغَت شحصية فارس كعناايت يؤدم إىل تغَت  –ىي االنبساطي 
فاشل ألف فارس يهيمن عليها أتثَت الضغط من البيئة أك ادلتقدـ 

progressive)) َت النفسية أك االضلدارم ك عناايت يهيمن عليها أتث
regressive)). 
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يف ىذه الدراسة سبكن ادلعدلة يف نظرية استخداـ نظرية علم النفس األديب  
كارؿ غوستاؼ يونغ. ديكن االختالؼ عن البحث الذم أجراه الكاتب يف 
موضوع البياانت كمصدرىا. يستخدـ ادلؤلف موضوع البحث عن شحصية 

سرحّية. يف حُت أف الدراسات السابقة، الشخصية الرئيسية شهراير يف ادل
استخدـ ادلؤلفوف ىدؼ البحث فيما يتعلق جبوانب نفسية اإلنساف كأخربكا 
ظاىرة شخصية الفارس كالشخصيات الفطرية يف الركاية. كما ديكن 
االختالؼ يف مصدر البياانت، فالدراسة احلالية تستخدـ ادلسرحّية سر 

بيياانتو البحثية، بينما استخدـ الكتب شهرزاد لعلي أضبد بكاثَت كمصدر ل
 السابق ركاية فارس ك عناية.

. شخصية "عمرك بن ىشاـ" يف القصة القصَتة "صريع 0135مشس العرفُت،  -1
 احلسد" لطو حسُت )دراسة ربليلية سيكولوجية لكارؿ غستاؼ يونغ(.
أطركحة، شعبة اللغة العربية كأداهبا، جامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية 

 كومية جوكجاكرات. احل
يف ىذا البحث، استخدـ الباحث مدخل سيكولوجي ربليلي عند كارؿ 
غوستاؼ يونغ، كبذلك، يستطيع الباحث أف يكشف الشخصية كتغَت 
شخصية عمرك بن ىشاـ. يريد الباحث أف حيلل أربعة ربديدات البحث كما 

( كيف كاف الًتكيب الشخصي للشخص الرئيسي عمرك بن ىشاـ 3يلي : 
( ما ىو السلوؾ ادلسيطر 0 القصة القصَتة صريع احلسد لطو حسُت؟ يف

شللكو الشخص الرئيسي عمرك بن ىشاـ ىف القصة القصَتة صريع احلسد لطو 
( كيف تغَت السلوؾ للشخص الرئيسي عمرك بن ىشاـ يف القصة 1حسُت؟ 

( ما ىي العوامل الىت تؤثر على 2القصَتة صريع احلسد لطو حسُت؟ 
لسيكولوجية للشخص الرئيسي عمرك بن ىشاـ ىف القصة القصَتة األحداث ا

صريع احلسد لطو حسُت؟ ك أغراض ىذا البحث ىي دلعرفة شخصية عمرك 
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بن ىشاـ كالسلوؾ ادلسيطر كالعوامل اليت تؤثر على تغَت شخصيتو. يف حُت 
أف منهج البحث الذم استخدمو الباحث يعٍت ادلنهج الوصفي التحليلي 

حث عن احلقائق يف ىذه القصة مث حللو متعفيا بنظرية كىو كصف البا
السيكولوجية لكارؿ غوستاؼ يونغ. كجد الباحث أف شخصية عمرك بن 
ىشاـ يتألف من عدد عن النظاـ كىي : أ( الوعي : أف عمرك بن ىشاـ 
حيب احلرية كمناط احلياة الفاخر. ب( الالكعي الشخصي : الالكعي 

دت إىل التجارب السيئة مع دمحم الشخصي للشخص الرئيسي عمرك أ
كيسبب إىل االضطراب ىف نفسو، ك كرىو كحسده على دمحم. الالكعي 
اجلماعي : كالنموذج من عمرك بن ىشاـ كىي : القناع، الظل، األنيمة، 
النفس، الشيخ احلكيم. تغَت السلوؾ للشخص الرئيسي عمرك بن ىشاـ من 

ؾ ادلسيطر للشخص الرئيسي السلوؾ الطيبة إىل  السلوؾ السيئة. كالسلو 
. كالعوامل الىت تؤثر على ekstraversi))عمرك بن ىشاـ ىو االنبساط 

. 3األحداث السيكولوجية للشخص الرئيسي عمرك بن ىشاـ منها : 
 . كالشيطاف.1. انتشار اإلسالـ 0التجربة ادلاضية 

ديب  يف ىذه الدراسة سبكن ادلعادلة يف نظرية استحداـ نظرية علم النفس األ
كارؿ غوستاؼ يونغ. االختالؼ عن البحث الذم قاـ بو الكتاب ديكن يف 
الشيء. يستخدـ ادلؤلف موضوع البحث عن شخصية الشخصية الرئيسية 
شهراير يف ادلسرحّية، يف حُت أف البحث السابق يستخدـ ادلؤلف قصة 

 القصة القصَتة عمرك بن ىشاـ.
 ة الشحاذ لنجيب زلفوظ )دراسة. الشخص الرئيسي يف الركاي0135قرة العُت،  -2

أطركحة، شعبة اللغة العربية كأداهبا،  ربليلية نفسية لكارؿ جوستاؼ يونغ(.
 جامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات. 
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يدفع كجود ىذه ادلسئلة الباحثة لتحليل ىذه الركاية ابانظرية النفسية لكارؿ 
البحث فهو : ما ىي الشخصسة جوستاؼ يونغ. أما ابلنسبة إىل ربديد 

األكلية للشخص الرئيسي عمر احلمزاكم، كما ىي العوامل الىت تؤدم إىل 
تغَت السلوؾ، ك كيف تغَت سلوؾ الشخص الرئيسي عمر احلمزاكم. 
استعملت الباحثة النظرية النفسية لكارؿ جوستاؼ يونغ، إقًتح يونغ ىف 

، من تلك ادلستوايت (level of the psyche)كجود ادلستوايت الشخصية 
الشخصية زاد يونغ أف الشخصية تتألف من األنظمة الثالثة اليت تعمل على 

 personal)ك الالكعى الشخصي  ”consius“ادلستول الوعي، منها: الوعي 

unconsious كالالكعى اجلماعى )(collective unconsious).  كبصرؼ
يف تغَت السلوؾ ادلستوايت الشخصية، رأل يونغ على كجود األمثلة 

الشخص. صبعت الباحثة بعض الكتب اليت سبكن أف تساعد سَت الدراسة، 
سواء كانت ابللغة العربية كاللغة اإلصلليزية ك اللغة اإلندكنيسية. كانت ادلراجع 
ادلوجودة كفاية للمساعدة يف إجراء البحوث. ك أما اخلالصة اليت حصل 

األكلية اليت ديلكها الشخص  عليها الباحثة فكما يلي: االكؿ، الشخصية
الرئيسي ىي الشخصية االنبساطية، كالشخصية االنطوائية تكميلية 
للشخصية االنبساطية. الثاين، كانت العوامل اليت تؤثر على تغَت السلوؾ 

. الطبيعية 0. التأثَت االجتماعي، 3تنقسم على ثالثة عوامل منها: 
دية. كالثالث، إف عملية تغَت . األخبار ادلقبولة للفر 1الشخصية للفردية، 

سلوؾ الشخص الرئيسي ىي من الشخصية االنبساطية اىل الشخصية 
 االنطوائية.

يف ىذه الدراسة ىو نفسو مناقشة كالًتكيز معا على ربليل الشخصية الرئيسية 
مع نفس نظرية علم النفس األديب كارؿ جوستاؼ يونغ. لكن الفرؽ مع 

يف الكائن ادلستخدـ يف الدراسة. حبث البحث الذم أجراه ادلؤلف ديكن 
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أجراه ادلؤلف ابستخدـ يف الدراسة. حبث أجراه ادلؤلف ابستخداـ موضوع 
شخصية الشخصية الرئيسية يف مسرحية سر شهرزاد للمخرج على أضبد 
ابكثَت، بينما استخدـ الكاتب السابق شخصية الشخصية الرئيسية يف ركاية 

 الشحاذ لنجيب زلفوظ.
 
 البحثمنهج   -و

 نوع البحث  -3
ىذا البحث من نوع البحث ادلكتيب. البحث ادلكتيب ىو الدراسة بوصيلة 
القراءة الكتب الكثَتة متتعلقا دبوضوع ىذا البحث. بعد قراءة الكتب ادلتعلقة، 

، ص. 0116قارنت ادلراجع كادلصادر مث استنتجت بنتيجة صاحلة. )مرداليس، 
ث ابسم البحث ادلكتيب لوصف (. بناء على الشرح، يسمى ىذا البح06

العناصر اليت ربتول على جوانب الشخصية يف ادلصرحّية سر شهرزاد من أجل 
احلصوؿ على فهم أكثر مشوال. يستخدـ ىذا البخث دبنهج الوصفية الكيفية. 
الوصفية الكيفية ىو الذم يهدؼ إىل كصف ابلتفصيل عن األفراد، كالظركؼ، 

عراض األخرل يف اجملمع )كوصلرانغرات، كأعراض معينة بُت أعراض مع األ
 (07، ص. 3772

 
 مصادر البياانت  -0

يرتبط مصدر البياانت دبوضوع البحث من حيث مت احلصوؿ على 
، 0131البياانت. تنقسيم مصادر البياانت األساسي كالفرعي )سيسوانتورك، 

 (50 ص.
 مصادر البياانت األساسي( أ
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انت اليت صبعها مصادر البياانت األساسي ىي مصادر البيا  
 ، ، 0131الباحثوف أبنفسهم، سواء األفراد أك ادلنظمات )فردكس ك زمـز

مصادر البياانت األساسي يف ىذا البحث ىي نّص  (.310ص. 
صفحة ك كتب النظرية كعلم النفس  311ادلسرحّية سر شهرزاد يتكوف من 
 التحليلي كارؿ غستاؼ يونج.

 مصادر البياانت الفرعي ( ب
انت الفرعي ىي الكتب اليت ال ترتبط ارتباطا مباشرا مصادر البيا  

 ، ص.0133ابدلوضوع البحث كلكنها ذات صلة هبذا البحث )كيبوك، 
(. مصادر البياانت الفرعي يف ىذا البحث ىي الكتب األدبية ادلتعلقة 24

 بنظرية التحليل.
 طريقة صبع البياانت -1

البياانت من انواع  طريقة صبع البياانت ىي الطريقة التوثيق، يعٍت اخذ 
الكتب كالرسائل العلمية كاجملالت كالبحوث كاشبو ذلك )موحنيالبيب، 

 (. جلمع البياانت يف ىذا البحث يعٍت :0ص.  ،3775
طريقة ادلكتبة، يتم تنفيذ ىذه التقنية من خالؿ البحث كصبع كقراءة ( أ

 كدراسة الكتب ادلرجعية أك الكتاابت ادلتعلقة دبوضوع البحث.
رؤية ك تسجيل، يتم ىذا األسلوب من خالؿ قراءة كدراسة  طريقة  ( ب

كائنات البحث، مث يتم االحتفاظ بقائمة بياانت كمواد لتتم معاجلتها يف 
 الدراسة.

 طريقة ربليل البياانت -2
يستخدـ ىذا البحث طريقة  ربليل البياانت عند مايلز كىوبرماف. مع  

 ثالثة مراحل، كىي:
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كؿ يف التحليل كىو عملية االختيار، زبفبض البياانت، العنصر األ ( أ
كالًتكيز، كالتبسيط، كزبليص البياانت، من أجل التوصل إىل نتيجة هنائية 

 ديكن استخالصها كالتحقق منها.
عرض البياانت، كصف يف شكل سرد يسمح إبجراء استنتاجات  ( ب

 البحث.
استخالص النتائج، يتم التحقق من االستنتاجات حبيث تكوف مستقرة  ( ج

يو الكفاية كخاضعة للمساءلة حقا. جيب اختبار معٌت البياانت دبا ف
للتأكد من صحتها، حىت تصبح استنتاجات البحث أكثر قوة كأكثر 

 موثوقية.
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 الباب الثاين

 اإلطار النظري

 ادلسرحية  - أ
سرحا صبعو مسارح دبعن مكاف يعد  –يسرح  –إف ادلسرحية مصدر من سرح 

يف اللغة  (draomai)(. ادلسرحية أك الدراما 36: 3766س مالوؼ، لتمثيل الركاية )لوي
اليواننية معناىا الفعل. ككل ادلؤلفات الدرامية اليت ظهرت منذ أقدـ العصور تنبض برؤية 
االنساف كىو يتحرؾ. كيقوؿ دمحم غبد الرحيم أف اللغة اجلارية اليـو قد أعطت لكلمة 

 كما تستبدؿ أحياان بكلمة ادلسرحية.الدراما عدة معاف تتفاكت قراب ك بعدا  
ادلسرحية ىي نوع أديب يظهر مظهره اجلسدم شفهينا حوارنا أك زلادثة بُت 
الشخصيات. ابإلضافة إىل ذلك، عادةن ما ُتظهر ادلسرحية أيضنا نوعنا من التعليمات 
ادلرحلية اليت ستعطي فكرة عن اجلو أك ادلوقع أك ما يتم القياـ بو بواسطة شخصية 

(. لذلك، على عكس النثر كالشعر، يتم إنشاء الدراما ليس 73: 0114حيودم، )ك 
 فقط للقراءة، كلكن أيضنا لتقدديها.

كصف أرسطوطلس أف الدراما ىي تقليد للسلوؾ. ديكن تفسَت ذلك أيضنا أف 
الدراما ىي تقليد للحياة البشرية مث يتم سبثيلها يف ادلسرحية. يتم تقليد ديناميكيات احلياة 

لبشرية اليت تتضمن مشاكل سلتلفة يف احلياة اليومية يف ادلسرحية. كيف الوقت نفسو، كفقا ا
لرأم آخر، فإف ادلسرحية ىي رلموعة متنوعة من األدب يف شكل حوار يهدؼ إىل 

 (.0111أتديتو على ادلسرح )زيداف، 
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ر ابإلضافة إىل كونو قادرنا على مشاىدة تقدير ادلسرحية، فإف شخصنا ما قاد
أيضنا على دراسة ادلسرحية. دراسة ادلسرحية ىي نشاط يدرس العناصر كالعالقات بُت 
العناصر يف الدراما اليت زبرج عن بعض األساليب كالنظرايت كطرؽ العمل )أمُت الدين، 

373 :11.) 
 

 علم النفس األديب  - ب
لذم يرل العمل كما النشاط علم النفس األديب ىو دراسة األدب ا

مؤلف استخداـ اإلبداع، كالذكؽ، كالعمل يف العمل. مرة كاحدة العقلي. سوؼ 
ردا القارئ على العمل أيضا لن تنسى من أمراض النفسية على التوايل. يف 
الواقع، كانعكاس لعلم اإلجتماع، ك علم النفس يعرؼ األدب النفسي ابعتباره 
انعكاسا. سوؼ الكاتب قبض أعراض الشخصية معاجلتها يف النص كمزكدة 
العقلية. ذبرييت اإلسقاط كذبارب احلياة يف صبيع أضلاء ادلؤلف، كسيتم ادلتوقع يف 

 (.05النصوص األدبية كمهية )سعيد، ص:
كرأل األستاذ صربم يوسف يف سعاد جرب سعيد أف الدراسات النفسية 
ادلتخصصة يف رلاالت األدب، ذلا دكر كبَت كفّعاؿ يف تعميق الدالالت 

وّخاىا ادلبدع، ككّلما يتمكن الناقد كاحمللل لنص ما أف كاألىداؼ اليت كاف يت
يتوغل يف ضبيميات عوامل ادلبدع كتفاصل شخصيتو الباطنة )الدكتور سعاد جرب 

 .(04سعيد، ردمك: 
(، ديكن تفسَت علم النفس لألدب على 3767كفقاؿ )كلك ك اكستُت، 

بة ادلكتوبة. لذا، إذا أنو علم الركح. بينما األدب ىو علم األعماؿ الفنية مع الكتا
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مت تفسَته ككل، فإف سيكولوجية األدب ىي دراسة األعماؿ األدبية من كجهة 
 نظر علم النفس.

(، فإف العالقة بُت األدب كعلم 75-76: 0116كفقاؿ )اندرسورا، 
النفس ذلا أكجو تشابو كثيقة. أف علم النفس كاألدب ذلما عالقة غَت مباشرة، 

النفس نفس الشيء، كىو حياة اإلنساف، يف حُت أف ألف لكل من األدب كعلم 
علم النفس كاألدب على حد سواء يدرسوف نفسية اآلخرين، كاالختالؼ يف علم 

 النفس ىو ظاىرة حقيقية، بينما يف األدب كاسع اخلياؿ.
علم النفس األديب ىو ربليل النصوص من خالؿ النظر يف أمهية كدكر 

فس يلعب أيضنا دكرنا مهمنا يف ربليل العمل الدراسات النفسية. أم أف علم الن
األديب من خالؿ العمل من كجهة النظر النفسية للعمل األديب سواء من ادلؤلف 
أك الشخصيات أك القراء. من خالؿ الًتكيز على شخصيات سلتلفة ، سيكوف 
قادرنا على ربليل الصراعات الداخلية الواردة يف األعماؿ األدبية. لذلك ، بشكل 

، ديكن استنتاج أف العالقة بُت األدب كعلم النفس قريبة جدنا من كالدة علم عاـ 
 جديد يسمى علم النفس األديب.

يرتبط األدب بعلم النفس ، كخاصة مع علم النفس الشخصي ، كىو 
مادة دراسية مثَتة لالىتماـ. ألف األدب ليس رلرد دراسة للنصوص ادلملة ، 

صيات أك شخصيات شخصية يف كلكنو يصبح مادة دراسية تتضمن شخ
(. إف توصيف البشر كاألنشطة اليت 1: 0131األعماؿ األدبية )ميندركؼ، 

يقوموف هبا يف احلياة لديهم الكثَت الذم ديكن تفسَته من ادلشاكل النفسية يف 
احلياة. أف تكوف قادرنا على فهم التنوع الذم تعيشو الشخصيات يف العمل 
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النفس األديب. علم النفس األديب ىو دراسة  األديب ديكن فهمو مع علم علم
تتناكؿ االنعكاس النفسي يف الشخصيات اليت قدمها ادلؤلف هبذه الطريقة، حبيث 
يشعر القارئ أبف ادلشاكل النفسية الواردة يف األعماؿ األدبية )ميندركؼ، 

0131 :33.) 

 علم النفس األديب لكارل جوستاف جونغ  -ج

أف علم النفس لغةن دراسُة سلتلِف  (7: 3756) ديرجاجونرسارأل 
األعراض النفسية. كيف تطوره يف التاريخ أصبح معٌت علم النفس دراسة السلوؾ 
البشرم. كذلك ألف النفس اليت ربتوم على معٌت احملض يسهل تعلمها دبوضوعية. 

 .خلفية كل السلوؾ اليت تكوف ما مل تكن حالة نفس الشخص

ا كثيقنا ابلنفسية كالشخصية. ككجود ىذا ترتبط دراسة علم النفس ارتباطن 
دليل على أف ىناؾ زلاكلة للتعرؼ على البشر، كالتفاىم، ككصف سلوؾ 
شخصيات البشر كجوانبها. حبيث يكوف لكل إنساف شخصية سلتلفة سبامنا عند 

 .النظر إليو من جوانب الشخصية

( إف الشخصية أك النفسية تشمل 26: 0112قاؿ جونغ يف ألوصاؿ )
عقل كلو كالشعور كالسلوؾ كالوعي كالالكعي. الشخصية توجو اإلنساف للتكيف ال

مع البيئة االجتماعية كادلادية. منذ بداية احلياة، الشخصية ىي كحدة أك لديها 
القدرة على تشكيل كحدة. عند تطوير الشخصية، جيب أف يسعى اإلنساف 

 .للحفاظ على الوحدة كاالنسجاـ بُت صبيع عناصر الشخصية

( أحد طالب فركيد 3743-3653كاف كارؿ جوستاؼ جونغ )
ادلشهور بفهم علم النفس التحليلي. تتميز نظرية جونغ عن نظرية علم النفس 
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التحليلي لفركيد يف تركيزىا األقول على أىداؼ السلوؾ )الغائية(. كالتصور اجململ 
عامل لنظرية جونغ ىو أف شخصية أحد تتكوف من عادلُت: مها عامل الوعي ك 

 .الالكعي

كرأل جونغ أف الالكعي ينقسم إىل قسمُت: مها الالكعي الشخصي 
كالالكعي اجلماعي. يتم احلصوؿ على زلتوايت الالكعي الشخصي من خالؿ عدة 
أشياء من األفراد خالؿ حياتو، كأما احلصوؿ على زلتوايت الالكعي اجلماعي 

س. كرأل )بودم نينجسيو، فأثناء منو النفس كلها، أنفس البشر كلها من اإلحسا
(  أف الالكعي اجلماعي ىو كراثة نفسية كبَتة من التطور البشرم 32، 0110

 .الذم يولد من جديد يف بنية كل فرد

الوعي كالالكعي سواء يف ربديد سلوؾ الشخص. كرأل جونغ أف أمهية 
ف عامل الوعي كعامل الالكعي متناقضاف جدا. على سبيل ادلثاؿ، إذا كاف أحد يكو 

  (341: 0111كعيو من نوع العقل، فإف الكعيو من نوع الشعور )سورايبراات، 

 هيكل الشخصية  -د

( إف جونغ حبث يف النفسية 335-334: 0111قاؿ سورايبراات )
)الشخصية(. كادلراد ابلنفسية أك الشخصية ىو شكل من أشكاؿ صبيع األحداث 

 :نساف يف نظرية جونغ من عادلُت، مهاالنفسية الواعية كالالكاعية. إذنا تتكوف نفس اإل

 الوعي )عامل الوعي( -3
 الالكعي  )عامل الالكعي( -0

يكمل كل كاحد منها كيتعلقاف بشكل التعويض، كالتعويض يعٍت أنو كلما مت 
تطوير كظائف أكثر تفوقنا، كلما زاد اختالؿ توازف النفس الذم سيظهر يف شكل 
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ألف التكلف يف النفس أكرب. كظيفة  من اإلجراءات اليت ال ديكن السيطرة عليها،
الوعي ىي التكيف مع العامل اخلارجي )البيئي(، بينما كظيفة الالكعي ىي التكيف 
مع العامل الطبيعي )الداخلي أك ادلوجود يف النفس(. كاحلدكد بينهما ليست اثبتة، 
كإمنا قد تتغَت يف بعض األكقات، كابلتايل ديكن أف تزيد أك تنقص مساحة الوعي 

 (.335: 0111سورايبراات ) كالالكعي

 هيكل الوعي  -1
ينشأ الوعي يف الصغر، بل قبل الوالدة. كرأل جونغ أف النتيجة األكىل 
لعملية سبايز الوعي ىي األاننية. األاننية مهمة جدا لتحديد التصورات كادلشاعر 
كاألفكار كالذكرايت اليت ديكن أف تدخل الوعي. كبدكف األاننية ستدخل صبيع 

 .لتجارب بسهولةا
للوعي ثالثة مكوانت رئيسية: ىي األاننية، ككظيفة النفس، كموقف 

 :النفس، كل ذلا أدكارىا اخلاصة يف كل توجو اإلنساف، كىذه األدكار ىي
 األاننية ( أ

األاننية ىي نفس كاعية تتكوف من تصورات كذكرايت كأفكار 
دية. فمن حيث كمشاعر سلتلفة بوعي. األاننية تنتج ىوية كاستمرارية فر 

 .الشخص تكوف األاننية يف كعي النفس
 كظيفة النفس ( ب

كظيفة النفس ىي جزء من نشاط نفسي ال يتغَت نظراين يف بيئات سلتلفة. 
دييز جونغ أربع كظائف رئيسية للنفس، اثنتاف منها كظيفتاف عقالنيتاف 
تتكوانف من أفكار كمشاعر، كأخرايف كظيفتاف غَت عقالنيتُت تتكوانف من 

 (.336: 0111سورايبراات ) االقتناع كاحلدس
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كل إنساف لديو ىذه الوظائف األربع، كلكن تغلب على اإلنساف يف 
العادة كاحدة فقط تكوف ىي أكثر تسلطا كتطورا. ىذه الوظيفة الغالبة ىي 
كظيفة متفوقة ربدد أنواعنا سلتلفةن من األشخاص مثل نوع العقل كنوع الشعور 

 .حلدسكنوع اإلحساس كنوع ا
ككظيفة النفس اليت أرادىا جونغ ىي شكل النشاط النفسي الذم ال 

 :يتغَت نظراين يف بيئات سلتلفة. دييز جونغ أربع كظائف رئيسية للشخصية
من  كظيفة العقل، ىي عقالنية. التفكَت ينطوم على أفكار كعقل. كالغرض (3

ق التفكَت ىو فهم حقيقة الدنيا كفهم نفسو. ككذلك للتمييز بُت احل
كالباطل. يوجد ىذا النوع من الشخصية عادة يف األشخاص الذين 
يستخدموف عقوذلم لفعل األشياء. يف الغالب ىم الذين يعملوف بعقل 

 .كلديهم فكر ربليلي
كظيفة الشعور. الشعور ىو قيمة األشياء، سواء اإلجيابية أك السلبية   (0

التجارب للموضوع. سيحصل اإلنساف بشعوره على رلموعة متنوعة من 
الذاتية، مثل ادلتعة كاألمل كالغضب كاخلوؼ كاحلزف كالفرح كاحلب. يوجد ىذا 
النوع من الشخصية عادة يف األشخاص الذين تغلب عليهم عواطفهم، 
كيسهل عليهم الشعور ابلسعادة كما يسهل عليهم الشعور ابحلزف، حيكموف 

 .على األشياء بناءن على رغبتهم ككرىهم
ي كظيفة اإلدراؾ أك كظيفة الواقع. ينتج اإلحساس كظيفة اإلحساس، ى (1

حقائق ملموسة، أك أشكاؿ سبثيل ذلذه الدنيا، مثل األشياء بكل صفاهتا. 
ىذا النوع من الشخصية من ادلمكن أف تتأثر إبحساس، كسرعاف التفاعل 

 .مع احملفزات اليت تتلقاىا احلواس
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ية كربت درجة كظيفة احلدس، ىي اإلدراؾ من خالؿ العمليات الالكاع (2
الوعي. على سبيل ادلثاؿ، يتجاكز األشخاص احلادسوف احلقائق كادلشاعر 
كاألفكار حبثنا عن حقيقية الواقع. ىذا النوع من الشخصية من أكثر أتثران 
ابلفراسة كالتصورات الظنية. الذم يتصف هبذه الشخصية عفومه. تنشأ 

على مالحظة ىذه الشخصية عادة بشكل طبيعي، كىذه الوظيفة ربصل 
 .غَت كاعية من خالؿ الغريزة

هبذه الطريقة ديكن لإلنساف أف يكوف لو اذباه كامل يف العامل احلقيقي  
كتحديد ادلكاف جغرافينا بناءن على خطوط الطوؿ كالعرض. بناءن على الوظائف 

 :األربع للنفس، يتم تصنيفها إىل كظيفتُت

شاعر ألهنا تستخدـ العقل الوظيفة العقالنية اليت تقـو هبا األفكار كادل (3
 .كالتجريد كالتعميم

الوظيفة غَت العقالنية، اليت يقـو هبا اإلحساس كاحلدس، مبنية على تصورات  (0
 .األشياء ادللموسة، كاخلاصة كالعرضية

 صفاهتا كظائف النفس

 العقالنية العقل

 العقالنية الشعور

 غَت العقالنية اإلحساس

 غَت العقالنية احلدس
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ف لديو ىذه الوظائف األربع، كلكن تغلب على اإلنساف يف كل إنسا
العادة كاحدة فقط تكوف ىي أكثر تسلطا كتطورا. ىذه الوظيفة الغالبة ىي 
كظيفة متفوقة ربدد أنواعنا سلتلفةن من األشخاص مثل نوع العقل كنوع الشعور 

 .كنوع اإلحساس كنوع احلدس

إذا كانت إحدل ىذه الوظائف األربع متقابلة بعضها مع بعض. 
الوظائف متفوقةن، أم متسلطة على العامل الواعي، فتكوف الوظيفة ادلقابلة ذلا 
كظيفة دانية، كىي يف العامل الالكعي. كلكن ال يزاؿ إبمكاهنا أف تعرب عن نفسها  
أم يف األحالـ كأبنواع أخرل من اخلياؿ. كقد تكوف كظفية دانية أيضنا كظيفةن 

األخرايف تصبحاف كظائف مساعدة تقع بعضها يف عامل تكميليةن. كالوظيفتاف 
الوعي كاألخرل يف عامل الالكعي. استنادنا إىل تقابل ىذه الوظائف فهي ترتبط 
بشكل تعويضي، دبعٌت أنو كلما تطورت الوظائف ادلتفوقة أكثر، زادت حاجة 
الوظائف الدانية إىل التعويض، كزاد االضطراب يف توازف النفس قد يظهر يف 

 لتصرفات العشوائية، كزاد التكلف يف النفس.ا

 موقف النفس ج( 

ىو اذباه الطاقة العامة اليت تتمثل يف شكل توجيو الناس  نفسموقف ال
ضلو دنياىم. قد يكوف اذباه نشاط الطاقة النفسية إىل اخلارج أك إىل الداخل، 
ككذلك توجيو الناس ضلو دنياىم، قد يكوف إىل اخلارج أك إىل الداخل 

 (.343: 0111سورايبراات، )

كل شخص لديو توجيو أك اذباه ضلو البيئة اليت يعيش فيها، كلكن طرؽ 
توجيهو مع اآلخرين سلتلفة. مثال ىناؾ أانس يشعركف ابلربد كيريدكف إغالؽ 
النوافذ، كلكن ىناؾ من ال يهتموف بو. كىناؾ أانس يعجبوف ابألشخاص الذين 
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اس يثنوف عليهم، كلكن عكس ذلك ىناؾ بدأ أف ترتقي مناصبهم، كمعظم الن
 .من يرل أنو ليس كل من يعجبو األانس الكثر مستحقا لإلعجاب

إذا كاف توجيو الناس هبذه الطريقة حبيث أف كل شيء ال تتحكم يف 
أفعالو آبراء ذاتية، يقاؿ إف مثل ىذا الفرد لديو توجيو شخصي منفتح. كإذا 

 ذا الفرد لديو نوع منفتح.أصبح ىذا التوجيو ادلنفتح عادة، فإف ى

بناءن على موقف النفس البشرية، قسم جونغ مواقف أك توجيهات 
 :الشخصية إىل قسمُت، كمها

 موقف الشخصية لنوع ادلنفتح  (3
ادلنفتح نوع من الشخصية اليت هتتم اىتماما كبَتا ابلعامل خارجينا من صبيع 

 (.377: 0131األغراض كاألشخاص اآلخرين كاألنشطة اخلارجية )بويرم، 
يتأثر األشخاص الذين لديهم نوع ادلنفتح ابلعامل ادلوضوعي، أم العامل 
ادلوجود خارج أنفسهم. يتوجو اىتمامو الرئيسي إىل اخلارج دائمنا مثل: األفكار 
كالشعور كاألفعاؿ، خاصة من قبل البيئة، سواء البيئة االجتماعية أك البيئة غَت 

م نوع ادلنفتح يكونوف إجيابيُت جدنا ذباه االجتماعية. األشخاص الذين لديه
اجملتمع حوذلم، قلوهبم مفتوحة دائمنا، كاجتماعيوف، كعالقاهتم مع اآلخرين 
جيدة. كلكن يوجد أيضا جانب سليب ىذا النوع، كىو إذا كانت العالقة مع 

 .العامل موضوعية، سيفقد عادلها الذايت أك يكوف غريبا لو
نفتح يف الغالب ال خيافوف من أم شيء. األشخاص الذين لديهم نوع ادل

ا ابلنسبة للمنفتح. إذا تغَتت  تعترب ادلعايَت األخالقية للعامل اخلارجي مؤثرة جدن
ثقافة العامل اخلارجي فإف ادلنفتح سيعدؿ كجهات نظره كسلوكو كفقنا دلتطلبات 
البيئة حولو. سيغرؽ يف شيء كيفقد نفسو. ىناؾ خلل يف الوظيفة النفسية 
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سدية كسيصبح نتيجة منطقية لإلكراه يف ضبط النفس الذم ال يريده. كاجل
 .كالذين من ىذا النوع لديهم ميل قوم للعامل اخلارجي

 موقف الشخصية لنوع ادلنغلق  (0
( أف األشخاص الذين لديهم نوع ادلنغلق ىم 27: 0133رأل ىداايت )

م، الذين ينسحبوف أكثر اىتمامنا ابلعامل يف أفكارىم كمشاعرىم كخياذلم كأحالمه
من العامل اخلارجي ك يف الغالب سببو اخلجل الذم جيعلهم دييلوف إىل الًتكيز 

( أف 363: 0131على أنفسهم يف الفكر كالشعور. كرأل سارككنو )
األشخاص الذين لديهم نوع ادلنغلق أانس ذكك شخصيات سبيل إىل االنسحاب 

فردىم، خاصة يف ادلواقف من العامل اخلارجي كيريدكف دائمنا أف يكونوا دب
العاطفية، كيف مشكلة أك صراع. دييل ىذا النوع إىل اخلجل كيفضل أف يكوف 

 .دبفرده بدالن من االنضماـ إىل األانس الكثر
يتأثر نوع الشخص ادلنغلق ابلعامل الذايت لو، أم العامل ادلوجود يف نفسو. 

الفكر كالشعور كاألفعاؿ اليت ربددىا عوامل ذاتية  يتوجو التوجيو الرئيسي إىل
سلتلفة. التكيف مع العامل اخلارجي يف بعض األحياف ليس جيدنا، نفسو منغلقة 
جدا، غَت اجتماعي، يصعب عليو التواصل مع الناس حولو، كال يقدر على 

 .جذب قلوب اآلخرين. لكن التكيف مع نفسو جيد جدنا
حلالة ادلضطربة أصبح متشائمنا كقلقنا جدا، الشخص ادلنغلق إذا كاف يف ا

ألف العامل كاألشخاص حولو مستعدين لتدمَته. عادلو ميناء آمن. صديقو 
الشخصي ىو أفضل صديق. كلكن ىناؾ جانب سليب ذلذا النوع كىو إف  
ا، سيفقد العامل ادلوضوعي  كانت ادلسافة بينو كبُت العامل ادلوضوعي بعيدة جدن

 بسهولة.
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غلق اليت تظهر عند الشباب ىي ادليل إىل التقليل من شأف خاصية ادلن
 .األمور أك األشخاص حوذلم، جملرد تقليل ثقل اىتماماهتم

 
 هيكل الالوعي -0

 .يف ىيكل الالكعي مكوانف: الالكعي الشخصي كالالكعي اجلماعي
 الالكعي الشخصي  ( أ

( أف الالكعي الشخصي يف الغالب 351: 3765رأل سارككنو )
ألشياء اليت حصل عليها كل فرد خالؿ حياتو. كىذا يشمل حيتوم على ا

األشياء اجملربة أك ادلضطرة يف األشياء ادلنسية. يتكوف الالكعي الشخصي 
من ذبارب شخصية كآماؿ كدكافع كاعية كلكن ترفضو األاننية فأصبح 
مطركدا كمدفوعا إىل الالكعي. كيف بعض اللحظات ديكن أف يعود الالكعي 

 .لوعي كيؤثر بشكل كبَت على السلوؾالشخصي إىل ا
ىذا الالكعي الشخصي يشمل أيضنا عامل شبو الوعي كربت درجة 
الوعي. عامل شبو الوعي ىو أصل احلدكد بُت الالكعي الشخصي كالوعي، 
كحيتوم على أشياء جاىزة للدخوؿ يف عامل الوعي. كحيتوم عامل ربت درجة 

نطقة احلدكد بُت الالكعي الالكعي على أحداث نفسية سلتلفة تقع يف م
الشخصي كالالكعي اجلماعي، مثل األشياء اليت ال تتم معاجلتها، كالظركؼ 

 .النفسية اليت يسببها السحر كما شابو ذلك
 الالكعي اجلماعي ( ب

( أف الالكعي اجلماعي ىو النظاـ 351: 3765رأل سارككنو )
ي األكثر أتثَتنا يف الشخصيات كالذم يعمل بشكل كامل خارج كع

الشخص. ىذا النظاـ مسة عنصرية تكمن كراء الشخصية كىي رلموعة من 
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التجارب ادلختلفة لألجياؿ السابقة، بل من أجياؿ أسالؼ البشر عندما  
 .كانوا حيواانت

حيتوم الالكعي اجلماعي على زلتوايت سلتلفة مت احلصوؿ عليها أثناء 
خالؿ األجياؿ منو النفس أبكملها، أم منو أنفس صبيع أنواع الناس من 

السابقة. ىذا األمر طريقة الرد اإلنساين منذ العصور القددية دلواجهة 
 .حاالت اخلوؼ كاجلهاد كاخلطر كالوالدة كادلوت كما إىل ذلك

الالكعي ىو حاؿ غَت كاعية كيتم احلصوؿ على ادلعرفة حوؿ الالكعي 
 بشكل غَت مباشر، أم من خالؿ إظهار الالكعي نفسو. ادلظهر من ىذا
الالكعي يف شكل األعراض كادلعقدة كاألحالـ كاخلياؿ كالوىم كالنموذج 

 :األصلي
 األعراض كادلعقدة  (3

األعراض كادلعقدة ىي األعراض اليت ديكن إدراكها. الَعَرض ىي 
"عرض التشجيع" أك شيء يدفع مسارنا طبيعينا من الطاقة، كالذم ديكن 

َرض عالمة اخلطر اليت أف يتشكل شكل األعراض اجلسدية كالنفسية. العَ 
 .زبرب أف ىناؾ نقصا يف الوعي، كابلتايل فيو حاجة للتوسع يف الالكعي

كادلعقد جزء من النفسية الشخصية ادلفككة كاخلارجة من 
التحكم الواعي مث تستقل يف احلياة اخلاصة يف الظالـ كالالكعي، كاليت 

 .ديكن دائمنا أف تعوؽ أك تعزز إصلازات الوعي
وف من عناصر أساسية سلتلفة، ال تدرؾ بشكل عاـ ادلعقد يتك

كتكوف مستقلة، كعدد من اجلمعيات اليت مت تشكيلها على ىذا 
األساس، إذنا اجلمعية تعتمد على تصرؼ الفرد كذباربو. ادلعقد قد يزعج 
توازف النفس كلكن قد يكوف أيضنا حافزنا ليكوف أكثر نشاطنا يف زلاكلة 
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ة، مثال استحالة مؤقتة لقبوؿ حالة النفس النجاح. ادلعقد ذبربة صادم
 .بكاملها

 كاألكىاـ كاخلياؿ حالـاأل  (0
ربدث األحالـ غالبا يف معقد "رسالة سرية من الليل". األحالـ 
ذلا قوانينها اخلاصة كلغتها اخلاصة. كلغتها رمزية حباجة إىل التأكيل يف 

 .فهمها
ي األحالـ عند كارؿ جوستاؼ جونغ ذلا كظيفة بناءة، كى

تعويض عدـ التساكم من الصراع الذم لو معٌت توقُّعي. كطرح جونغ 
أيضنا األكىاـ كاخلياؿ سلتلفة كشكل من مظاىر الالكعي. يرتبط كالمها 
ابألحالـ اليت تنشأ عندما يكوف مستول الوعي منخفضنا، كديكن أف 
يقاؿ إف تنوعو غَت زلصور، من أحالـ النهار إىل أحالـ األماين للرغبات 

 .تنوعة كإىل اخلياؿ اخلاص لألشخاص يف النشوةادل
 النموذج األصلي  (1

النموذج األصلي ىو شكل من أشكاؿ الرأم الغريزم كرد 
الغريزم على مواقف معينة ربدث خارج الوعي. منا ىذا النموذج األصلي 
منذ الوالدة يف الالكعي اجلماعي أثناء التطور البشرم )كنوع( لذلك ال 

 .ردا فردايعتمد على الناس ف
( أنو النموذج األصلي 347-346: 0111رأل سورايبراات )

مركز قوة الالكعي الذم ديكن أف يغَت موقف احلياة الواعية البشرية. ديكن 
، ديكن  أف يكوف النموذج األصلي زلدكدنا بشكل رمسي كليس ماداين

 .للناس كصفو فقط كلكن ال ديكنهم زبيلو
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 لعنيالعوامل ادلؤثرة على شخصية ا  -ه

ونغ سابقا، فإف العوامل اليت تؤثر على جبناءن على نظرية كارؿ جوستاؼ 
 :تكوين الشخصية ىي عوامل الالكعي الشخصي كالالكعي اجلماعي كاليت تشمل

 الالوعي الشخصي  -1
يشمل الالكعي الشخصي األشياء اليت ديكن أف حيصل عليها كل فرد 

 :و. تتضمن ىذه األشياءخالؿ حياتو كاليت ستستمر يف التأثَت على سلوك
 عامل الرشد( أ

( أف الرشد ىو مستول نضج الشخص 03: 3770رأل ىرلوؽ )
يف أداء سلتلف ادلهاـ يف تنمية الطفولة كادلراىقة كادلراىقة األخَتة. على 
سبيل ادلثاؿ، طفل يف سن معينة يفًتض أف يكوف قادرنا على التعرؼ على 

 قادر على التعرؼ عليهم، األشخاص حولو كلكن يبدك أف ىذا الطفل غَت
لذلك ديكن أف يقاؿ إف الطفل يفشل يف أداء مهامو كطفل يف نفس عمره 

 .أك ال ينضج يف منوه
 عامل دافع احلب ( ب

القدرة على أف يكوف زلبا أك زلبواب ىي مسألة جوىرية كنمو 
الشخصية كالصداقة كالطمأنينة كصدؽ ادلودة كقبوؿ اآلخرين الذين يشعركف 

 .عندىم كحيتاج إليهم الناس جدا ابلطمأنينة
 عامل اإلحباطج(  

اإلحباط ىو حالة يشعر فيها شخص خبيبة األمل بسبب الفشل 
 .يف القياـ بشيء ما أك نتيجة عدـ النجاح يف ربقيق اآلماؿ
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 عامل الصراعد(  
الصراع ىو موقف شخص معارض أك منازع أك متشاجر ذباه نفسو أك 

 .ذباه اآلخرين

 ديدعامل الته ق(

ىو موقف شخص سيفعل شيئا دبوضوع سواء على شكل عالمة أك 
 (.320-323: 0110ربذير أبمر سيقع )سورايبراات، 

 الالوعي اجلماعي  -0
( أف الالكعي اجلماعي ىو النظاـ 50: 3756رأل درجاجونرسا )

األكثر أتثَتنا على الشخصية كيعمل سبامنا خارج كعي الشخص كىو كراثة نفسية  
 .مو البشرم. ىذه األشياء تشمل البيولوجي كالفلسفةكبَتة من الن

 العوامل البيولوجية ( أ
( أف العوامل البيولوجية مؤثرة على 23-23: 3764رأل رضبات )

صبيع األنشطة البشرية. الوراثة البيولوجية البشرية ربدد نفسية اإلنساف. 
لوجية مثل كالنفسية فطرية بشرية، كليست من التأثَتات البيئية. العوامل البيو 
 .احتياجات الشخص البيولوجية من اجلوع كاألمن كالشهوة اجلنسية

 عامل البيئة ( ب
البيئة جانب مهم جدا يف حياة اإلنساف. كالدة اإلنساف على كجو 
األرض دليل على أنو انتقل من البيئة السابقة. البيئة تشَت إىل عامل مهم يف 

وف كلها اتبعا تكوين أخالؽ كسلوؾ كشخصية كطبيعة الشخص. كيتك
ألحواؿ البيئة، اإلنساف سيطور شخصيتو بناءن على التفاعل الذم يتم مع 

 .أحواؿ بيئتو
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 عامل الدين ( ج

تتأثر شخصية اإلنساف بشكل عاـ بعاملُت مها: العامل الداخلي 
كالعامل اخلارجي أك البيئي. من العوامل ادلهمة يف حياة اإلنساف ىي الدين. 

تكوين شخصية كل فرد. الدين مقياس يضع حدكدنا بُت الدين لو دكر مهم يف 
اجلواز أك ادلنع للتخفيف من التوتر. كىذا يعٍت أف الدين يشكل األاننية كاألاننية 
الفائقة بنشاط، حبيث تصبح أحكاـ الدين الضمَت ادلثايل أك القلب. لذلك، فإف 

احملفزات من الدين لو أتثَت كبَت على منط سلوؾ ادلرء كالرد على العديد من 
 .داخل كخارج كل فرد
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 الفصل الثالث

 عرض البياانت وحتليلها

 

مسرحية سّر سيجرل يف ىذا الفصل ربليل الشخصية للشخصية الرئيسية يف 
كدلعرفة صورة عامة دلسرحية سر شهرزاد سيقدـ ابلنظر كارؿ جوستاؼ يونغ، شهرزاد 

 .ملخص ادلسرحية أكالن 

 ي أمحد ابكثريسر شهرزاد لعل  ملخص ادلسرحية  - أ

حكي أنو كاف ىناؾ ملك يدعى ادللك شهراير، كاف جيد يف ذلك الوقت زكجتو 
تناـ مع عبد يف فراش كاحد، فقتلهما بغضب كسخط شديد. كلكن من العجب أف 
ادللك ال يزاؿ غاضبا كساخطا كلو بعد قتلهما؛ ألنو ال يقدر على سيطرة نفسو. يريد 

يقتل النساء أكثر يف منطقتو. فأمر ادللك كزيَره )أعلى  االنتقاـ كل ليلة. يريد ادللك أف
مسؤكؿ يف ادلملكة( كىو كالد شهرزاد، أمره ادللك أف يعّد فتاة كاحدة كل ليلة. 
سيتزكجها ادللك كيعيش معها ليلة كاحدة كسيعاقب تلك الزكجة ابلقتل يف اليـو 

 .التايل

مائة فتاة بريئة، لذلك ىذا الفعل استمر دلدة ثالث سنوات. لقد قتل أكثر من 
أعلن الناس ادلقاكمة كلعنوه كىم يدعوف هللا تعاىل أف يدمر ادللك كحكومتو. كانت 
النساء يشعرف ابخلوؼ، كاآلابء يبكوف كىربوا أيخذكف بناهتم حىت مل تبق يف ادلدينة 

 فتاة ليتزكجها ادللك. 
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نة الكربل للوزير كيف النهاية بقيت فتااتف فقط يف ادلملكة، كمها شهرزاد االب
كأختها الصغَتة دنيازاد. كدلا عاد الوزير إىل بيتو بوجو شاحب كابىت شديد، سألتو 
شهرزاد عن ادلشكلة اليت يفكر فيها كالدىا. فحكى الوالد ادلشكلة اليت يواجهها، 

 .فكانت استجابة شهرزاد غَت متوقعة على اإلطالؽ لدل كالدىا

هركب، كعرضت نفسها للذىاب إىل القصر مساعدة من كالدىا لل طلبت شرىزاد
شهراير"، ىذا  كتقضي ليلة كاحدة مع ادللك. "كالدم، امسح يل ابلزكاج من ادللك

طلبها. "ديكن أف أبقى على قيد احلياة أك ديكن أف أكوف ضحّية لفتيات مسلمات 
 ."أخرايت كأنقذ نفسي من يديو كيديك كالدم

ا تلك اخلطة كحثها على التفكَت يف رفض كالد شهرزاد الذم أحب ابنتو كثَتن 
خطة أخرل بدال من اخلطة األكىل. تزكيج ابنتو من ادللك شهيار يعٍت تسليم ابنتو 
للموت. لكن شهرزاد مل تكن مثل كالدىا، كانت متيقنة بقوة نفسها ادلميزة اليت 
ستوقف سالسل القتل. كأرادت أف تعاًف ادلرض الباطٍت الذم أصاب ادللك إبخباره  

 .األحداث اليت أصابت اآلخرين كل

ستدعو شهرزاد ادللك للسَت إىل البالد البعيدة للتعرؼ على عدة الطرؽ مل يتعرؼ 
عليها ادللك حىت يستطيع ادللك أف يدرؾ اخللل يف نفسو. كأرادت أف تساعد ادللك 
على رؤية السجن يف نفسو ككراىيتو اذلاجسة للنساء. كانت شهرزاد متيقنة جدنا، إذا 

تطاعت أف أتخذ ادللك لَتل يف نفسو، سيتغَت ادللك كسيحب الناس اآلخرين اس
 .أكثر. كأخَتنا كافق الوالد رلربا على طلب شهرزاد كزّكج ابنتو من ادللك شهراير

ربكي للملك قصة جذابة  شهرزاد شهراير بدأت كدلا دخلت غرفة نـو ادللك
وتران حىت ال يريد ادللك أف جدا، كبذكائها جعلت القصة معلقة يف اجلزء األكثر ت

يفارقها يف اليـو التايل. فًتكها ادللك على قيد احلياة حىت الليلة التالية، حىت تنتهي 
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القصة. كلكن يف الليلة الثانية ربكي شهرزاد للملك قصة أخرل أكثر جذابة من 
 .ةالقصة السابقة كال ديكن أف تنتهي عند طلوع الصباح، كتركها ادللك على قيد احليا

تكرر ىذا األمر يف الليايل التالية، كىكذا يستمر حىت ألف ليلة، يعٍت ثالث 
سنوات تقريبنا، حىت مل يستطع ادللك أف يتخيل أنو قادر على العيش بدكف شهرزاد. 
كيف النهاية رزؽ ذلذين الزكجُت طفالف، كبعد ألف ليلة كليلة، أكقف ادللك تلك العادة 

 .س النساءالرىيبة ادلخيفة، أم قطع رؤك 

لعلي أمحد  بنية الشخصية للشخصية الرئيسية يف ادلسرحية سر شهرزاد  - ب
 مبنية على نظرية كارل غوستاف يونغ ابكثري

بناء على نظية كارؿ جوستاؼ يونج، يتكوف ىيكل الشخصية من ىياكل الوعي 
كالالكعي. أما عن بنية الوعي كالالكعي على شخصية للشخصية الرئيسية يف 

 ر شهرزاد لعلي أضبد ابكثَت فهي كما يلي:ادلسرحية س

 هيكل الشخصية على بناء الوعي -1

بناء على الوعي، تتكوف البنية الشخصية للشخصية الرئيسية يف ادلسرحية 
 سر شهرزاد من عدة جوانب، كىي:

 وظيفة النفس (أ

تنقسم كظيفة النفس لدل اإلنساف إىل أربعة الشخصيات، كىي 
اإلحساس كنوع احلدس. بناء على  نوع الشعور، كنوع العقل، كنوع

لو شخصية الشعور، يستخدـ مشاعره كثَتا  شهراير كظيفة النفس، فإف
من خالؿ  يف فعل األشياء. ديكن معرفة شخصية الشعور يف شهراير
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سريعة  شهراير ربكم عاطفتو لنفسو بشدة، تصبح مشاعر شخصية
اث حببو احلزف كسريعة الفرح كربكم على كل شيء من األحواؿ كاألحد

 .ككرىو

ىي الشعور.  نفس شهراير كظيفة النفس السائدة )ادلتفوقة( يف
يف كظيفة النفس ىي نوع الشعور. كقد دلت على  شهراير إذنا شخصية

 :على النحو التايل شهراير ذلك خصائص

 العاطفة (1

( أف العاطفة ىي 3763رأل كليإينجيناف ككليإينجينا )
رَّؼ العاطفة ابدلشاعر، حالة تتعلق ابألىداؼ السلوكية. تُع

مثل اخلربة العاطفية، كادلتعة، كالغضب، كالفرح، كاخلوؼ، 
 .كاحلزف

عندما التقي رضواف احلكيم طبيب ادلملكة ابدللك 
شهراير خيربه أف رلتمعو غاضبوف جدنا من كزراء ادلملكة اليت 
ربت رايسة حكومة ادللك شهراير، اجملتمع يصيحوف يف 

عزؿ الوزير من منصبو، ألف حكومة  الشوارع دائما مطالبُت
ا، أيخذكف أمواؿ اجملتمع  ادللك شهراير كانت قاسية جدن
قهرا، كيعدلوف قوانُت الدكلة، كيسهل حبس اجملتمع يف 
السجن إذا حصل منهم اخلطأ. غضب ادللك شهراير 
كاشتدت عاطفتو بعد مساع اخلرب من رضواف احلكيم، ال 
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نصبو ككذلك الوزراء الذين يرضى دبطالبة اجملتمع بعزلو من م
 :ربت رايسة حكومتو. كما يف مقتطف احلوار التايل

"اجملتمع غاضبوف غضبا شديدا من كزيركم. يصيحوف يف  رضواف:
 الشوارع مطالبُت عزر كزيرؾ من منصبو".

 .")غاضب( كيل ذلم، بدأكا جيرؤكف على ذلك"شهراير: 
 ."نفد صربىم اي سيدم"  رضواف:
وانُت الدكلة كيفية أتديبهم كمعاقبتهم بشكل "ستفهم ق شهراير:

 .صحيح"
"لن يزيدىم ذلك إال الغضب عليها كعليك من   رضواف:

 .خلفها"
 "عليَّ؟"  شهراير:
"نعم، لقد ىللوا لسقوطها يف ذلك اليـو كيف اليـو التايل  رضواف:

 ."سيهللوف لسقوطك
 ")غاضب( إذنا، كهللا سأدمرىم حق التدمَت". شهراير:
جامعة شريف ىداية هللا اإلسالمية  ة سر شهرزاد،)مسرحي

 (.0135احلكومية جاكرات:

مقتطف احلوار السابق أف شهراير يظهر من خالؿ  
شعر ابلغضب أك االنفعاؿ، عندما ربدث معو رضواف 
احلكيم طبيب ادلملكة، كمل يرض هبذا احلديث كأف اجملتمع 
يريدكف عزؿ ادللك شهراير من منصبو كملك رئيس 

كومة. ألنو بعد أف خانتو زكجتو أصبحت حكومتو احل
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فوضوية جدا، كمنطقتو غَت منظمة. حىت يريد اجملتمع أف 
يعزؿ من منصبو، ألف ادللك شهراير أصبح شخصنا قاسينا 

 .كعنيفنا

 احلب  (2

ردبا احلب شيء يشعر بو اجلميع. بل احلب حق لكل 
إنساف يف العامل، فيستحق كل شخص أف حيب اآلخر 

آلخر. يف قاموس علم النفس )جامس دريفَت( احلب ككحيبو ا
ىو شعور خاص مرتبط ابدلتعة اليت تتعلق بشيء ما. مثل 

 :لزكجتو، كما كرد يف ىذا ادلقتطف شهراير حب ادللك

 .""ىل صحيح اي حبييب أنك أحببتٍت مرة أخرل؟ الزكجة:
 مرة أخرل؟ إين ألحبك اي زكجيت الغالية دائما أبدا"." شهراير:
 "كم أان سعيدة أف أكوف معك اي شهراير". ة:الزكج

")طلق كجهو كقفز ليجلس على السرير( تعايل شهراير: 
 "!اجلسي معي

جامعة شريف ىداية هللا اإلسالمية )مسرحية سر شهرزاد، 
 (.0135احلكومية جاكرات:

أف ادللك  يظهر من خالؿ مقتطف احلوار السابق
حلب الذم حيب زكجتو حبا شديدا كلديو شعور اب شهراير

جيعل كجهو طليقا كيريد أف يكوف دبفرده مع زكجتو على 
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فراش سريره. كما شعر بسعادة ابلغة ألف لديو زكجة أحبو  
 .كثَتنا

 الشعور ابلفرح أو السعادة (3

الشعور ابلفرح كالسعادة يف ادللك شهراير يرل عندما زار 
شهراير  أخوه الصغَت ادللك شهزماف شللكتو. يشتاؽ ادللك

يو الصغَت شوقا شديدا فأمر الوزير يف شللكتو إببالغ إىل أخ
 شهزماف. رحب ادللك للقاء ادللك شهراير رغبة ادللك

شهراير.  شهزماف بتلك الدعوة، فذىب إىل شللكة ادللك
ا كفرحا جدا  كبعد كصولو إىل ادلملكة، كاف ادللك سعيدن

 :دبقابلة أخيو الصغَت. ىذا كرد يف ىذا ادلقتطف

ا بقدكمك إىل ىنا"."اي أ شهراير:  خي، إين لسعيد جدن
جامعة شريف ىداية هللا )مسرحية سر شهرزاد،    

 (.0135اإلسالمية احلكومية جاكرات:
أف ادللك شهراير   يظهر من خالؿ مقتطف احلوار السابق

ا كفرحنا جدا عندما التقى أبخيو الصغَت. ربقق فرح ادللك  كاف سعيدن
ك. ألف ىذين األخوين مل يلتقيا شهراير من خالؿ تزيُت مدينة ادلل

 .منذ كقت طويل

 عدم االقتناع  (4

كاف الشعور بعدـ االقتناع عند ادللك شهراير دلا كجد 
زكجتو تناـ مع عبد يف فراش كاحد، جرح قلبو كأصبح قاسيا. 
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على الرغم من أنو كبخ زكجتو عدة مرات، لكن مل يقتنع 
ا. فقتلهم ا، أم بعد؛ ألف خيانة زكجتو كانت مؤدلة جدن

زكجتو كعبده الذم لو عالقة مع زكجتو. ىذا األمر كرد يف 
 :مقتطف احلوار التايل

 ")يف حالة الغضب( أين العبد؟ إىل أين ىرب؟" شهراير:
 "موجود اي زكجي، مل يهرب. ضع سيفك أكال" الزكجة:
 "لن أضع سيفي إال على صدره" شهراير:

سالمية جامعة شريف ىداية هللا اإل)مسرحية سر شهرزاد، 
 (.0135احلكومية جاكرات:

 أف ادللك يظهر من خالؿ مقتطف احلوار السابق
مل يكن مقتنعا دبجرد توبيخ زكجتو، لكنو أحضر على  شهراير

الفور سيفا ليقتل عبده الذم انـ مع زكجتو. كمع ذلك، مل 
يكن مقتنعا، بل قتل زكجتو أيضنا ألهنا قد خانتو ابلعالقة مع 

 :ذا ادلقتطفالعبد، كما كرد يف ى

 ")تبعها( اآلف زبافُت من ادلوت؟" شهراير:

)طلبت السماحة( ارضبٍت اي شهراير، ال تقتلٍت. ارحم  الزكجة:
 .مرحلة شبايب! ىذه مرحلة الشباب الالمع يل

")اشتد غضبو( ماذا؟ المع! )حيمل السيف ضلوىا   شهراير:
 كقتلها(.

المية جامعة شريف ىداية هللا اإلس)مسرحية سر شهرزاد، 
 (.0135احلكومية جاكرات:
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غضب  أف يظهر من خالؿ مقتطف احلوار السابق
شهراير ال يتوقف دبجرد توبيخ زكجتو. كلكن قتل زكجتو 
على الفور حىت يقتنع من األمل الذم أصابو. كلكن من 
العجب أف ادللك ال يزاؿ غاضبا كساخطا كلو بعد قتلهما؛ 

نتقاـ كل ليلة. يريد ألنو ال يقدر على سيطرة نفسو. يريد اال
ادللك أف يقتل النساء أكثر يف منطقتو ألجل أف يقتنع من 

 األمل الذم أصابو، أم خيانة زكجتو كالعالقة مع عبده.

 االعرتاف ابخلطأ  (5

 كقبل النـو بدأت شهراير بعد أف تزكجت شهرزاد ابدللك
ربكي للملك قصة جذابة جدا، كبذكائها جعلت  شهرزاد

زء األكثر توتران حىت ال يريد ادللك أف القصة معلقة يف اجل
يفارقها يف اليـو التايل. فًتؾ ادللك شهرزاد على قيد احلياة 
حىت الليلة التالية، حىت تنتهي القصة. كلكن يف الليلة الثانية 
ربكي شهرزاد للملك قصة أخرل أكثر إاثرة من القصة 
لك السابقة ال ديكن أف تنتهي عند طلوع الصباح، كتركها ادل

 .على قيد احلياة

تكرر ىذا األمر يف الليايل التالية، كىكذا يستمر حىت 
ألف ليلة، يعٍت ثالث سنوات تقريبنا، حىت مل يستطع ادللك 
أف يتخيل أنو قادر على العيش بدكف شهرزاد. كيف النهاية 
رزؽ ذلذين الزكجُت طفالف، كبعد ألف ليلة ككاحدة، أكقف 
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خيفة، أم قطع رؤكس النساء، ادللك تلك العادة الرىيبة ادل
  كىذا كرد يف ادلقتطف التايل:

 ."أان أشقى الناس، قتلت زكجيت فماتت" شهراير:
"نعم، لقد قتلها. كأصبحت رىيبا. كال تدرم ما فعلتو  رضواف:

. قمت من سريرؾ مث أخذت سيفك  كل ليلة أثناء النـو
كذىبت إىل الغرفة الشمالية حيث قتلتها كالعبد، مث 

 ىل سريرؾ ككأف مل حيدث أم شيء".عدت إ
 "اي إذلي! ىل فعلت ذلك حقا؟"  شهراير:
 "بل كل ليلة". رضواف: 
")يبكي( كيف أنسي أين قد قتلت الربيئات. كيف  شهراير:

 أنسى كل ذلك اي رضواف؟"
ال يلـز أف تنساه. كلكن عليك أف تكفر خطاايؾ،  رضواف:

 شهراير! ألف احلسنات تذىب السيئات، كاستغفر
 لربك، إنو غفور رحيم".

 "كيف أكفرىا؟ ماذا أفعل؟".  شهراير:
"ادفع حقوؽ ادلقتوالت أكالن! سيحسن ذلك قلوب  رضواف:

 .آابئهن كرلموعاهتن"
 "حسنا، سأفعل ذلك".  شهراير:

جامعة شريف ىداية هللا اإلسالمية )مسرحية سر شهرزاد، 
 (.0135احلكومية جاكرات:
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ادللك  أف السابقيظهر من خالؿ مقتطف احلوار 
شهراير اعًتؼ ابخلطأ على ما فعلو يف ادلاضي 
أم قتل النساء يف منطقتو كل صباح بسبب 
الغضب كاإلحباط الذم أصابو. يريد ادللك أف 
 .يتوب كيدفع شبن كل أخطائو ليسَت ضلو األفضل

 بناء على موقف النفس  (ب

من نوع ادلنغلق.  شهراير بناء على موقف النفس فشخصية
ق ىو الذم يهتم غاية االىتماـ بعامل أفكاره، كمشاعره، كأكىامو ادلنغل

كأحالمو، ينسحب من العامل اخلارجي غالبنا بسبب اخلجل، دييل إىل 
 (.27: 0133الًتكيز على نفسو يف األفكار كادلشاعر )ىداايت، 

ادللك شهراير من نوع ادلنغلق، خاصة أنو يتأثر ابلعامل الذايت، أم 
و. توجهو الرئيسي يتوجو إىل الداخل، كأفكاره كمشاعره العامل داخل نفس

كأفعالو ربددىا عدة عوامل ذاتية. تكيفو مع العامل اخلارجي غَت جيد. 
شهراير صاحب النفس ادلنغلقة، عاطفي، كقليل االختالط  ادللك

 .ابآلخرين

ىي من نوع ادلنغلق،  شهراير بناء على ما ذكر تبُت أف شخصية
االختالط ابآلخرين. لذلك ال يهتم ابألحواؿ البيئية  كطبيعة ادلنغلق قلة

 .حولو

ادللك شهراير قليل االختالط ابآلخرين حىت رلتمعو. يظهر ىذا 
 :يف مقتطف احلوار التايل
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 "سيدم، أزبتفي يف قصرؾ من كل ما حيدث حوؿ قصرؾ؟" رضواف:

 "ماذا تقصد؟" شهراير:
يصيحوف يف الشوارع  "اجملتمع غاضبوف غضبا شديدا من كزيركم. رضواف:

 .مطالبُت عزؿ كزيرؾ من منصبو"
 ."كيل ذلم، بدأكا يتجرؤكف علّي"  شهراير:

جامعة شريف ىداية هللا اإلسالمية )مسرحية سر شهرزاد، 
 (.0135احلكومية جاكرات:

يظهر من مقتطف احلوار السابق أف ادللك شهراير قليل 
عن حالة رلتمعو يف ىذا االختالط ابجملتمع احمليط بو، بل ال يعرؼ شيئا 

ادللك شهراير بذلك. كالذم يدكر يف  الوقت، كحالة الناس حولو، مل يهتم
 .خاطره أف رلتمعو ال يواجهوف أم مشكلة كمنطقتو خبَت

 الالوعي هيكل الشخصية على بناء -2

رأل جونغ أف الالكعي ينقسم إىل قسمُت: مها الالكعي الشخصي 
زلتوايت الالكعي الشخصي من خالؿ  كالالكعي اجلماعي. يتم احلصوؿ على

عدة أشياء من األفراد خالؿ حياتو، كأما احلصوؿ على زلتوايت الالكعي 
اجلماعي فأثناء منو النفس كلها، من اجليل السابق. كالالكعي اجلماعي ىو كراثة 

 .نفسية كبَتة من التطور البشرم الذم يولد من جديد يف بنية كل فرد

 شخصية الرئيسية يف مسرحية سر شهرزاديظهر الالكعي الشخصي لل
لعلي أضبد ابكثَت من خالؿ كجود االنتقاـ كالذكرايت كاألفكار كادلشاعر اليت 
أدخلتها األاننية إىل عامل الالكعي. يظهر الالكعي الشخصي للشخصية الرئيسية 
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لعلي أضبد ابكثَت يف شكل األعراض كادلعقدة كاألحالـ  يف مسرحية سر شهرزاد
 .كالوىم كالنموذج األصلي كاخلياؿ

 الالوعي الشخصي  (أ

من خالؿ صفاتو اليت ذلا  شهراير يظهر نوع العقل يف ادللك
 حب االستطالع العايل، كنفاد الصرب كحب التخيل كالتوىم.

كشخصية رئيسية يف ىذه ادلسرحية تصور  شهراير شخصية
الالكعي الشخصي من خالؿ سلوكو اليومي. يف ىذه احلالة يظهر ذلك 

ابلقياـ ابلالكعي الشخصي من خالؿ  شهراير من خالؿ سلوؾ شخصية
التجارب الشخصية كاألفكار اليت دخلت إىل عامل الالكعي، حىت ال 
يهمو حدكث الضرر كالنفع. كلكن عندما يفعل ما يريد كيتبع رغباتو كل 

يف ادلقتطف  ذلك يرحيو. يظهر الالكعي الشخصي لشخصية شهراير
 :التايل

 الع العايلحب االستط  (1

بناء على الالكعي الشخصي فادللك شهراير لديو حب 
االستطالع العايل. يظهر حب االستطالع عندما كجد شقيقو ادللك 
سهزماف الذم كاف كجهو أصفر شاحب دلا التقى بو يف ادلملكة. 

 :كيظهر ذلك يف مقتطف احلوار التايل

ب. أخي، عندما أتيت إىل قصرم كاف كجهك أصفر شاح" شهراير:
كاآلف يبدك أنك منتعش. ما الذم حدث فيك كل ىذا 

 الوقت؟"
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"حسننا، سأخربؾ اي أخي عن التغَت الذم حدث يف نفسي شهزماف: 
عندما كصلت إىل ىنا. كلكن أعتذرؾ ال أستطيع أف أخربؾ عن 

 .سبب ربسن حايل"
"ادلهم أف زبربين دلاذا كاف كجهك شاحبنا كجسمك كاف ضعيفنا  شهراير:

ت إىل قصرم؟ كهللا! جيب علك أف زبربين سبب عندما كصل
 ربسن حالك".

جامعة شريف ىداية هللا اإلسالمية )مسرحية سر شهرزاد، 
 (.0135احلكومية جاكرات:

يظهر من مقتطف احلوار السابق أف ادللك حريص جدا على 
االستطالع على احلاؿ اليت كقعت على أخيو الصغَت. 

ح  حاؿ أخيو احلاؿ اليت جعلتو متحَتا عندما يال
الصغَت. مل يعد لوف األصفر الشاحب يف بشرتو. أصبح 
كجهو أبيض منتعش زلمر كما كاف، كتناكؿ الطعاـ 
بشهوة. بعكس ما كانت حالو عند كصولو إىل ادلملكة،  

 كاف ال يشتهي تناكؿ الطعاـ، كأكل قليال.

 انفد الصرب  (2

لو كاف ادللك شهراير انفد الصرب يف فعل شيء. ال يستخدـ عق
يف ازباذ القرار إال اندرا. يستعجل ادللك شهراير أحياانن للرد على شيء 

 :يفكر فيو. كيظهر ذلك يف مقتطف احلوار التايل

)تصرخ من الباب( ال اي سيدم، ال تقتلو، إنو بريئ ال خطأ " الزكجة:
 .لو، اقتلٍت كال تقتلو"
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 "سأقتلو، كليس لك التدخل".  شهراير:
امعة شريف ىداية هللا اإلسالمية ج)مسرحية سر شهرزاد، 
 (.0135احلكومية جاكرات:

يظهر من مقتطف احلوار السابق أف ادللك شهراير انفد الصرب 
يف القياـ أبم عمل. يعرؼ ذلك من عبارتو كموقفو الذم ال يريد أف 
ديتنع من الغضب كاالنفعاؿ عندما رأل عبدا لو عالقة مع زكجتو يف 

 .الغرفة

 الالوعي اجلماعي  (ب

يف شكل  يف مسرحية سر شهرزاد شهراير الالكعي اجلماعي لشخصية
النموذج األصلي أم استجابة مفيدة على احلالة اليت ىو فيها. فأصبح سلوؾ 

 .شهرزاد جعلو شخصنا شجاعنا ككاثقنا

 الشجاع  (1

الالكعي اجلماعي ادلوجود يف سلوؾ شخصية شهراير يف شكل 
أنفس صبيع البشر، من السلوؾ الذم حصل عليو شهراير خالؿ منو 

اجليل السابق. ككل ذلك استجابة اإلنساف اخلاصة منذ العصور القددية 
عندما يواجو اإلنساف حاالت اخلوؼ كاخلطر كالصراع كالوالدة كادلوت 
كما إىل ذلك. تظهر صفة الشجاعة للملك شهراير يف الالكعي اجلماعي 

 :يف مقتطف احلوار التايل

ا، ىيا نستحم معنا يف ادلسبح الذم يقع يف "جو اليـو حار ج شهراير: دن
 .احلديقة"
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 ."ال اي سيدم، ال ديكن يف ىذا األمر"الزكجة: 
 ."سأطلب منهم )اخلدمة( أف أيخذكا اخلمر" شهراير:
 "اخلمر؟"الزكجة: 

 ."أسرعي، لنستحم يف ادلسبح ابخلمر" شهراير:
 ."ىذا ىو سبب عدـ استجابيت لطلبك" الزكجة:
راان أحد، سأخربىم أف يصنعوا حجرة تطل على ادلدينة "لن ي شهراير:

 حوذلا".
جامعة شريف ىداية هللا اإلسالمية )مسرحية سر شهرزاد، 
 (.0135احلكومية جاكرات:

كاف رجالن  شهراير يظهر من خالؿ ادلقتطف السابق أف ادللك
شجاعنا دلا طلب من زكجتو لالستحماـ معنا يف مسبح مفتوح سلتلط 

ف اخلمر حراـ. كعرؼ ذلك كلكن ال يبايل بو ادللك ابخلمر. مع أ
شهراير، كاف شجاعنا جدنا ال يبايل دبا سحدث كمل خيجل ابالستحماـ 

 .مع زكجتو يف مسبح مفتوح

 الثقة ابلنفس  (2

يف  يف مسرحية سر شهرزاد شهراير الالكعي اجلماعي لشخصية
ها. شكل النموذج األصلي أم استجابة مفيدة على احلالة اليت ىو في

فأصبح لديو ثقة ابلنفس. لديو ثقة بنفسو يف قدرتو كتقييم نفسو يف 
القياـ أبم مهمة. كىذا يشمل الثقة يف قدرتو على مواجهة بيئة صعبة 

 يف مقتطف احلوار التايل: كالثقة يف قراراتو أك آرائو. كتظهر ثقة شهراير
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" شهراير:  ."لقد خنتٍت. كسأقتلك اليـو
ستحق القتل. اقتلٍت اليـو حىت ال أرل مصَت ابنيت "نعم، أان أ نور الدين:

 .يف يديك"
")شعر ابالنتصار( كلكنٍت سأحضر ابنتك ىذه الليلة كسأقتلك شهراير: 

 .غدا بعد أف ترل مصَتىا بعُت رأسك"
جامعة شريف ىداية هللا اإلسالمية )مسرحية سر شهرزاد، 
 (.0135احلكومية جاكرات:

سابق أف ادللك شهراير شعر يظهر من خالؿ مقتطف احلوار ال
بثقة قوية هبوايتو اجلديدة أم قتل الناس. كشعر أبنو أقول الناس يف 
منطقتو فيحلل كل كسيلة كال خياؼ من الذنوب اليت فعلها. كقد ظهر 
ىذا يف نور الدين الذم كاف كزيرنا يف شللكتو ككذلك كالد شهرزاد الذم 

 ليلة كاحدة. يعتقد ادللك سيصبح زكجتو كيريد قتلها بعد الزكاج هبا يف
شهراير أف الوزير قد خانو، فهّم قتلو بكل ثقة ابلنفس كلكونو ملك 
 .كلديو سلطة يف منطقتو، فهّم قتل نور الدين الذم كاف كزيرنا يف شللكتو

العوامل ادلؤثرة على شخصية الرئيسية يف ادلسرحية سر شهرزاد على أساس   - ج
 نظرية كارل غوستاف يونغ

ا بناء على ن  علىظرية جونغ، فإف بعض الظركؼ أك األحداث مؤثرة جدن
تكوين الشخصية غَت الواعية يف كل فرد خالؿ حياتو يف شكل عوامل الالكعي 

 .الشخصي كالالكعي اجلماعي
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 يف مسرحية سر شهرزاد لشخصية شهراير عوامل الالكعي الشخصي
كعامل  تظهر من خالؿ عوامل الرشد، كدافع احلب، كاإلحباط، كالصراع،

التهديد. كأما عوامل الالكاعي اجلماعي فتظهر بوجود عوامل بيولوجية أك بيئية أك 
 .اجتماعية أك دينية

 عوامل الالوعي الشخصية -1

بناء على عوامل الالكعي الشخصية، تتكوف شخصية الشخصية الرئيسية 
 يف ادلسرحية سر شهرزاد لعلي أضبد ابكثَت من عدة جوانب، كىي:

 عامل الرشد  (أ

( أف رشد الشخص ال حيدده كرب 0115أل مارؾ كأصلل )ر 
سنو، كلكن ربدده درجة النضج العاطفي لو. اتفق علماء النفس 
كاألطباء النفسيوف على أف صلاح الشخص يتميز بتطور اإلصلاز 

 .كالنضج العاطفي

أصبح ادللك شهراير راشدا كأصبح يفكر أكثر نضجا كيستطيع 
لك شهراير بشخصية راشدة كيفكر أف حيدد طريقة احلياة. عاش ادل

دائما يف احلياة، كيستعد للتغيَت إىل احلاؿ األفضل. يظهر ذلك من 
 :مقتطف احلوار التايل

ال أعرؼ ماذا تقصدين اي امرأة ذكية، ىذه القصة لن  "أان شهراير:
تكفيٍت حىت أحقق رغباتك كأترؾ السعادة اليت شعرت هبا للسَت 

 .يف ىذا العامل إىل أطرافو"
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ا، سوؼ أكوف رفيقة لك شهراين أك سنواين كإىل  شهرزاد: "لن تكوف كحيدن
 .األبد"

جامعة شريف ىداية هللا اإلسالمية )مسرحية سر شهرزاد، 
 (.0135احلكومية جاكرات:

يظهر من خالؿ مقتطف احلوار السابق أف ادللك شهراير كاف 
اسي. راشدا يف ربديد حياتو. سوؼ يتغَت كلن يعود إىل ماضيو الق

ادلاضي الذم جعلو يكرىو رلتمعو. أم زكاجو ابلنساء يف منطقتو حىت 
 تنتهي كل النساء يف منطقتو كال تتبقى منهن كلو كاحدة.

 عامل احلب  (ب

ا من قراره  دافع احلب أثر على ادللك شهراير الذم كاف متأكدن
ككاف متفائالن دائما. كاف احلب كالتشجيع من األشخاص الذين يهتموف 

منا كيشجعونو، ىذا جيعل ادللك شهراير متأكدا من أف ما فعلو بو دائ
 صحيح.

أثر حب ادللك شهراير للمرأة ادلسماة شهرزاد على موقفو 
يقع يف احلب كعاد ىذا احلب  شهراير كحياتو. ىذه ادلرأة جعلت ادللك

بعد أف أتمل قلبو يف مدة طويلة. يظهر ىذا احلب من خالؿ التغيَت يف 
فسو كيريد أف يعيش حياة أفضل كينشئ أسرة سعيدة موقفو لتحسُت ن

 :شهرزاد. يظهر ذلك يف مقتطف احلوار التايل مع

أان أستعفي من نفسي، حىت أسبكن من االستماع إىل زلادثة " شهراير:
 .أعذب! ككالمها يتحداثف، حيب منك كألجلك"
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"لقد رفهتك، كذات يـو تتنصت كتتنصت على زلادثة أعذب  شهرزاد:
 .ثتُت يف كقت كاحد"من زلاد

  "من شهرزاد كألجلها؟"  شهراير:
 "لكن من شهرزاد أخرل".  شهرزاد:
"ال، ىذا لن حيدث، ال توجد شهرزاد يف ىذا العامل سول  شهراير:

 "!حبيبيت! الدىر لن أييت دبثلك أبدا
"ال تبالغ اي شهراير. إف ثركة العامل كاسعة ككذلك جوده. انظر  شهرزاد:

كيف تصل يده إىل ما بداخلو كيزرع صبالو   إىل فصل الربيع
 .كألوانو ادلدىشة بال توقف"

ربيعنا يف أصبل بستاف كيف اجلباؿ.  13")شهق( لقد شاىدت  شهراير:
فوهللا عيٍت مل تشاىد أبدا زىرة أصبل أك أكثر أتلقا كأكثر عطرا 

 منك. )اعتنق شهرزاد كقّبلها طويالن(".
داية هللا اإلسالمية جامعة شريف ى)مسرحية سر شهرزاد، 
  (.0135احلكومية جاكرات:

شهراير يشعر  وار السابق أف ادللكيظهر من خالؿ مقتطف احل
ابحلب لشهرزاد. فال يستطيع العيش بدكهنا. ظهر الشعور ابحلب من 
خالؿ التغيَت يف موقفو لتحسُت نفسو كيريد أف يعيش حياة أفضل 

 شهرزاد. كينشئ أسرة سعيدة مع

 طعامل اإلحبا  ( ج

ظهر اإلحباط يف ادللك شهراير عندما كجد ادللك زكجتو على 
عالقة مع عبده، فأدل ذلك إىل أمل شديد يف قلبو. فسبب ذلك 
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اإلحباط يف ادللك شهراير، كأبدل إحباطو من خالؿ الزكاج من النساء 
 .يف منطقتو مث قتلهن كل صباح

 عوامل الالوعي اجلماعي -0

عي، تتكوف شخصية للشخصية الرئيسية يف بناء على العامل الالكعي اجلما
 ادلسرحية سر شهرزاد لعلي أضبد ابكثَت من عدة جوانب، كىي:

 العوامل البيولوجية  (أ

كجود العوامل البيولوجية اليت تدفع السلوؾ البشرم، كتسمى 
عادة ابلدكافع البيولوجية. أىم الدكافع البيولوجية ىي احلاجة إىل الطعاـ 

حتياجات اجلنسية كاحلاجة إىل ضباية النفس من كالشراب كالراحة كاال
 .اخلطر

اذلول شعور أك قوة عاطفية كبَتة يف اإلنساف الذم يرتبط أبفكار 
 كخياالت اإلنساف. من العوامل الكامنة كراء شخصية كسلوؾ ادللك

ىي العوامل البيولوجية. ىذه العوامل ىي عوامل نفسية يرثها  شهراير
ئة. تظهر ىذه العوامل عندما يريد ادللك شهيار البشر كليس من أتثَت البي

أف يداعب زكجتو، كيظهر اضطراب يف شهوة الرجل للمرأة. كما يف 
 مقتطف احلوار التايل:

 ")دىشت دبجيئ ادللك( ىل أنت ىنا اي حبييب؟".الزكجة: 
 "نعم، ىل ىذا جيعلك فرحة؟" شهراير:
 ."نعم، لكن ىذا ليس الوقت ادلناسب" الزكجة:
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"بل ىذا جيد اي حبيبيت، أصبل عالقة تكوف يف الوقت غَت  :شهراير
 .ادلناسب"

جامعة شريف ىداية هللا اإلسالمية )مسرحية سر شهرزاد، 
 (.0135احلكومية جاكرات:

أراد أف يداعب  يظهر من خالؿ ىذا ادلقتطف أف ادللك شهراير
زكجتو، كإف كاف الوقت غَت مناسب. فهذا العامل البيولوجي غريزة 

 جل ضلو شهوتو يف اجلماع.الر 

كليس مع زكجتو فقط، تقع شهوتو على الراقصات يف شللكتو 
 أيضا. كما كرد يف مقتطف احلوار التايل:

 )تبدأ الراقصة يف الرقص شيئنا فشيئنا حىت اشتد الرقص(

"شددم  الرقص قليالن... شددم... شددم... اي إذلي،  شهراير:
ادلاء يف الزجاجة( ىكذا... كىكذا... )ينهي ما تبقى من 

جيد...!! جيد...!! رائع...!! )ألقى الزجاجة كرماىا من انفذة 
 غرفة قصره مث صفق بيديو كىو 

 "!يقوؿ: كفى اي عاىرة! اخرجي من ىنا اآلف

جامعة شريف ىداية هللا اإلسالمية  )مسرحية سر شهرزاد،
 (.0135احلكومية جاكرات:

أراد إشباع  ايرادللك شهر  يظهر من خالؿ ىذا ادلقتطف أف 
شهوتو عن طريق إحضار الراقصات إىل غرفتو للرقص أمامو، حىت يشبع 

 .من الرقص. فلما شبعت شهوتو، طرد الراقصات من غرفتو

 



53 
 

 

 العوامل البيئية  (ب

يف مسرحية سر شهرزاد ابلعوامل أتثر الكعي شخصية شهراير 
ة؛ ألنو البيئية حولو، كرىو للنساء الاليت يف منطقتو، ىن جيعلنو يف رض

يشعر أف النساء كلهن سواء، خائنات ككاذابت. كمنذ خيانة زكجتو 
تزكج ادللك شهراير النساء يف شللكتو بدال عن زكجتو. كال يستمر الزكاج 
إال ليلة كاحدة، ألف ادللك شهراير بعد أف أخذ بكارة زكجتو اجلديدة 
ب يقتلها. استمر ذلك دلدة ثالث سنوات. خاؼ الناس يف شللكتو فهر 

بعضهم من ادلملكة إلنقاذ بناهتم. كىكذا مل تكن يف تلك ادلدينة امرأة 
كاحدة تستطيع عيشا طويال إذا تزكجت بو كجامعها ادللك. كفعل ذلك 
ألنو يشعر أبف زكجتو خانتو، فظّن أف كل النساء خائنات. كما كرد يف 

 ادلقتطف التايل:

ف ال تصدؽ كل النساء من اإلنس. كال توؼ بوعدىن. أل"
متعتهم ككرىهم يعتمد على فركجهن. يظهرف سراب 
احملبة دائما كاخليانة قطن زلبوؾ على ثياهبن. تذكر قصة 
النيب يوسف، خذ منها عربة. احًتازا من كيدىن. أكيد 
أنك تعلم قصة إبليس الفاجر الذم طرد آدـ من اجلنة 

)مسرحية سر شهرزاد، . كادلرأة كانت من أسباب الطرد"
داية هللا اإلسالمية احلكومية جامعة شريف ى

 (.0135جاكرات:

شهراير كاف يف  يظهر من خالؿ ىذا ادلقتطف أف ادللك
نقطة مؤدلة شديدة دلعاملة زكجتو اليت كانت على عالقة مع 
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عبده. كليس ىذا فحسب، فقد غضب ادللك أيضنا على عبيده 
الذين ارتكبوا ادلعصية مع العبيد اآلخرين أثناء خركج ادللك من 
ادلدينة. كىذا األمر جيعل العوامل البيئية غَت مواتية كتصبح احلالة 

 النفسية لو منزعجة.
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 الفصل الرابع

 اخلالصة واالقرتحة

 اخلالصة  - أ
يف ادلسرحّية سر شهرزاد لعلي استنادنا إىل ربليل شخصية لشخصية الرئيسية 

استخالص استنتاجُت دبا يف  . مث ديكنأضبد ابكثَت ابلنظر كارؿ جوستاؼ يونغ
 ذلك ما يلي:

ىيكل الشخصية الشخصية الرئيسية يف ادلسرحية سر شهرزاد، تتكوف من الوعي   -3
 كالالكعي.

العواطف، احلب، الشعور ابلسعادة، ) كظيفة الركح: بناء على الوعي  ( أ
موقف النفس: امتالؾ شخصية انطوائية و  .(الشعور بعدـ الرضا كالذنب

كادلفكر يف الطبيعة الواعية كالبديهية كاحلواس ادلوجودة يف من نوع ادلفكر 
 طبيعة الالكعي.

لديو شعور كبَت ابلفضوؿ ) الالكعي الشخصي: بناء على فقداف الوعي  ( ب
 الالكعي اجلماعي: شجاع ككاثق. و .(كنفاد الصرب

 لعلي ادلسرحية سر شهرزادالعوامل ادلؤثرة على شخصية الشخصية الرئيسية يف   -0
تتكوف من عوامل الالكعي الشخصية ، ابلنظر كارؿ جوستاؼ يونغ كثَتأضبد اب

 كاجلماعية.

 الالكعي الشخصي: النضج ، دافع احلب كاإلحباط. ( أ
 الالكعي اجلماعي: العوامل البيولوجية كالبيئية.  ( ب
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  اإلقرتاحة - ب

بناءن على ىذا البحث كادلناقشة يرجى من الباحثُت يف ادلستقبل الذين 
اثلة ديكنهم إجراء حبث يف علم النفس األديب لكارؾ جوستاؼ سيجركف حبواث شل

جونغ من ىياكل سلتلفة حىت ال يتوقف البحث يف علم النفس األديب لكارؿ 
على الوعي كالالكعي ككذلك العوامل اليت تؤثر على الالكعي.  جوستاؼ جونغ

اؿ أكثر تنوعا يف األعم كىكذا سيصبح علم النفس األديب لكارؿ جوستاؼ جونغ
األدبية خاصة يف ادلسرحية. ابلنسبة للقراء يوصى أبف يكتسبوا معلومات حوؿ علم 

يف األعماؿ األدبية من خالؿ معرفة أكثر  النفس األديب لكارؿ جوستاؼ جونغ
ابلنظرايت األدبية ادلختلفة اليت ديكن استخدامها كأدكات حبث أك آلة 

 .االستكشاؼ يف األعماؿ األدبية
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 سرية داتية
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ـ،  0112كركلور فاجَتاف سنة  31 ركضة أطفاؿ اثفل ـ. زبرجت

كركلور فاجَتاف سنة  13مث التحقت ابدلدرسة اإلبتدائية دمحمية 
عايل يف ادلدرسة الثنوية ـ، مث التحقة ابدلدرسة ادلتوسطة ال 0131

ـ، مث التحقة ابدلدرسة على مستول الدكيل يف ادلعهد  0131كركلور فاجَتاف سنة  36
ـ، مث التحقة ابجلامعة  0134اإلسالمي اإلصالح سينداغ أغونغ فاجَتاف الموصلاف سنة 

 اإلسالمية احلكومية موالان مالك إبراىيم ماالنج حىت حصلت على درجة البكالوريوس يف
.0101قسم اللغة العربية كأدهبا سنة 



 

 

 


