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 استهالل 

 

Whatever you can do, or dream you can, begin it. 

-Johann Wolfgang van Goethe 
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ة توطئ  

احلمد هلل الذي أاتح لنا الفرص وأاتح لنا الوقت لنكون عبًدا صاحلني، وصلوات و حتيات  
على النبّيني حممد صلى هللا عليه وسلم. تتقدم الباحثة كلم الشكر لكل شخص يعطي  

 دعمة و مساعدة فس استكمال هذا البحث اجلامعي، وخاصة إىل:  
إبراهيم اإلسالمية  ، رئيس  املاجستي  دينال  حممد زينالدكتور   .1 جامعة موالان مالك 

 احلكومية ماالنج
فيصلالدكتور   .2 مالك   ،املاجستي  حممد  موالان  جامعة  اإلنسانية  العلوم  عميد كلية 

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
، رئيس قسم اللغة العربية وأدبا جامعة موالان مالك املاجستيط  عبد البسيالدكتور   .3

 احلكومية ماالنجإبراهيم اإلسالمية 
، املشرف على كتابة هذا البحث اجلامعي،  املاجستي  حلمي سيف الدينالدكتور   .4

 جزاكم هللا خي جزاء
مزكي    الدكتورفضيلة   .5 العربية  كامل،  املاجستيأمحد  اللغة  بقسم  األكادميكي  شرف 

 احلكومية مباالنجوأدبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 
قسم اللغة العرربية وأدبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان    ذات يفاأساتيذ وأست  .6

 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالجنز، جزاكم هللا خيا 
كلية العلوم اإلنسانية جامعة 2017مجيع األصدقاء من قسم اللغة العرربية وأدبا فئة   .7

 إلسالمية احلكومية مباالجنزموالان مالك إبراهيم ا
 ، عسى أن يكون هذا البحث بركة لباحثة و لكل من انتفع به. أخيا
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 مستخلص البحث 

البلبيس يف القصة القصرية "الشيخ (. تصوير الشخصية لشيخ  2021املكرمة، ايلفي ليلة. )
 Carl)البلبيس" لتوفيق احلكيم )دراسة حتليلية سيكولوجية أدابية عند كارل غستاف يونغ

Gustav Jung) .)   قسم اللغة العربية وأدبا.كلية العلوم اإلنسانية. جامعة موالان العلمي    البحث
 مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

 املاجستي   الدوكتور حلمي سيف الدين،  شرف:امل

 شخصية، كارل غستاف يونغ، توفيق احلكيم  الكلمات الرئيسية: 

لألعمال األدبية شخصيات ذات خصائص فريدة وخمتلفة، ميكن رؤية شخصية أو شخصية الشخصية  
والقصة املوجودة  من تغط سلوكه. تعرف شخصية الشخصية يف العقدة من منط الكاتب يف شرح شخصية الشخصية  

، تستخدم هذه الدراسة علم النفس األديب للنموذج األصلي لكارل غوستاف يونغ مع التحليل النفسي الذي يتكون  
البلبيس  معرفة شكل الوعي والالوعي لشخصية الشيخ  (    ۱أهداف هذه الدراسة هي : )  .من وعي الشخص فاقده 

معرفة العوامل الداخلية  (    ۲م بناء على املنظور النفسي ليونغ، )  " لتوفيق احلكيالشيخ البلبيس يف القصة القصية "  
والعوامل الداخلية اليت تؤثر يف شخصية الشيخ يلبيس يف القصة القصية "شيخ البلبيس" لتوفيق احلكيم بناء على  

الشيخ  يف القصة القصية "    البلبيس   لشيخل  على اضطراب الشخصية   ( حل املؤلف  3املنظور النفسي ليونغ، )  
 .  " لتوفيق احلكيم بناء على املنظور النفسي ليونغ البلبيس 

ث نوعي وصفي ودراسة أدبية. مصدر البياانت الرئيسي هو القصة القصية  حي هو  البحث   من  النوع   هذا
البلبيس  " القراءة  الشيخ  البياانت ابستخدام تقنيات  التوفيق احلكيم، تقنيات مجع  وتقنيات تدوين املالحظات.  " 

 تستخدم تقنية حتليل البياانت تقليل البياانت واستخالص النتائج. 
( هناك نوعان من صور الشخصية اليت ميتلكها الشيخ   1: )  هي هذا البحث  اليت مت احلصول يف  نتائج  ال

واحد فاقد وعي شيخ بلبيس مكون من شخص  7وعي شيخ،    3بلبيس من منظور کارل جوستاف يونغ، ومها :  
  ۲أشكال شخصية، صوراتن، شكل أنيما واحدة تعكس اجلانب األنثوي للشيح، وشكالن للذات، )    2للوعي،  

مل يكن حل املؤلف  (    ۳عوامل داخلية أتيت من داخل الشيخ ، )    3عوامل خارجية لظهور شخصية الشيخ ، و    ۳(  
يونغ يف التحليل النفسي، مما جيعل القارئ حيمن  يف إهناء شخصية الشيخ ابليسي يف القصة مفصاًل مثل ما يطبقه  

بنفسه احلل الذي يناسب الشخصية، مبا يف ذلك استخدام العالج النفسي مل يكن حل املؤلف يف إهناء شخصية  
ابلنسي سياك يف القصة مفصالً مثل سبب تطبيقه يف التحليل النفسي بواسطة يونغ، مما جيعل القارئ خيمن بنفسه  

 . ب الشخصية، مبا يف ذلك استخدام العالج النفسياحلل الذي يناس
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ABSTRACT 

Mukarromah, Elvi Lailatul. (2021). Description of the Personality of Shaykh 

Balbis in the Short Story "Shaykh Balbis" by Taufik Al-Hakim (Carl 

Gustav Jung's Analytical Psychology Study). Thesis. Department of 

Arabic Language and Letters. Faculty of Humanities. State Islamic 

University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Supervisor : Dr. H. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I 

Keywords : Personality, C.G. Jung, Taufik Al-Hakim 

Literature work has characters with various unique and different 

characteristics. The character or personality of a character can be seen from his 

behavior pattern. The personality of the character in the node is known from the 

writer's pattern in explaining the character's character and the existing storyline. 

This study uses the literary psychology of Carl Gustav Jung's archetype with 

psychoanalysis consisting of a person's conscious and unconscious. The objectives 

of this study include: (1) knowing the form of awareness and unconsciousness of 

the personality of Shaykh Balbis in the short story "Shaykh al-Balbis" by Taufik 

Al-Hakim based on the psychological perspective of C.G Jung, (2) Knowing the 

internal factors and internal factors that influence the character of Shaykh Balbis in 

the short story "Shaykh al-Balbis" by Taufik Al-Hakim based on the psychological 

perspective of C.G Jung, (3) the author's solution in overcoming the personality of 

Shaykh balbis in the short story "Shaykh al-Balbis" by Taufik Al-Hakim based on 

the psychological perspective of C.G Jung.  

This type of research is descriptive qualitative research and literature study. 

The main data source is the short story “Shaykh Balbis” by Taufik al-Hakim. Data 

collection techniques using reading techniques and note-taking techniques. The 

data analysis technique uses data reduction and conclusion drawing. 

The results of this thesis found that: (1) there are two types of personality 

images possessed by Shaykh Balbis in the perspective of Carl Gustav Jung, namely 

there are 3 Shaykh awareness, 7 Shaykh Balbis unconsciousness consisting of one 

personal unconscious, 2 personal forms, 2 image forms, 1 form anima which 

reflects the feminine side of the sheikh, and 2 forms of self, (2) 3 external factors 

for the occurrence of the sheikh's personality, and 3 internal factors that come from 

within the shaikh, (3) the author's solution in ending the character of shaykh balbsi 

in the story is not as detailed as what is applied in psychoanalysis by Jung, thus 

making the reader guess for himself the solution that fits the character, including 

using psychoanalytic therapy. 
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ABSTRAK 
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Karya sastra mempunyai tokoh dengan berbagai sifat yang unik dan 

berbeda. Karakter atau kepribaadian tokoh terlihat dari pola tingkahnya. 

Kepribadian tokoh dalam dapat diketahui dari pola penluis dalam menjelaskan sifat 

tokoh dan alur cerita yang ada. Penelitian ini menggunakan psikologi sastra arketipe 

Carl Gustav Jung dengan psikoanalisis yang terdiri atas sadar dan ketaksadaran 

seseorang.Tujuan penelitian ini diantaranya: (1) mngetahui bentuk kesadaran dan 

ketaksadaran kepribadian syaikh balbis dalam cerita pendek “Syaikh al-Balbis” 

karya Taufik Al-Hakim berdasarkan perspektif psikologi C. G. Jung, (2) 

mengetahui faktor internal dan faktor internal yang mempengaruhi tokoh syaikh 

balbis dalam cerita pendek “Syaikh al-Balbis” karya Taufik Al-Hakim berdasarkan 

perspektif psikologi C. G. Jung, (3) solusi pengarang dalam mengatasi kepribadian 

syaikh balbis dalam cerita pendek “Syaikh al-Balbis” karya Taufik Al-Hakim 

berdasarkan perspektif psikologi C. G. Jung.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dan studi pustaka. 

Sumber data utama adalah cerita pendek “Syaikh al-Balbis” karya taufik al-hakim. 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik baca dan teknik catat. Teknik 

analisa data menggunakan reduksi data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian secara keseluruhan adalah: (1) dua jenis gambaran 

kepribadian yang dimiliki oleh syaikh balbis dalam perspektif carl gustav jung yaitu 

terdapat 3 kesadaran syaikh, 7 ketaksadaran syaikh balbis terdiri atas satu 

ketaksadaran personal, 2 bentuk persona, 2 bentuk bayangan, 1 bentuk anima yang 

mencerminkan sisi kewatinaan yang berada dalam diri syaikh, dan 2 bentuk self, 

(2) 3 Faktor eksternal atas terjadinya kepribadian syaikh, dan 3 faktor internal yang 

berasal dari dalam diri sendiri syakh, (3) Solusi pengarang dalam mengakhiri tokoh 

syaik balbsi dalam cerita tidak sedetail dengan apa yang diterapkan dalam 

psikoanalitis oleh Jung, sehingga menjadikan pembaca menrka-nerka sendiri solusi 

yang sesuai dengan tokoh diantaranya dengan menggunakan terapi psikoanalisis. 
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 الفصل األول  
 املقدمة 

 خلفية البحث .أ
لكل إنسان خصائص خمتلفة جتعل كل إنسان على هذه األرض خمتلًفا. على  

إال أهنما ال يزاالن يتمتعان بشخصيات خمتلفة. هذا   ،الرغم من وجود توأمان متطابقني
يرجع إىل وجود جينات يف البشر أنفسهم هلا خصائص خمتلفة. الشخصية شيء معقد 

 للغاية وترتبط ببعضها البعض.
ما  على  بشكل كبي  تعتمد  اليت  النزعات  من  منظمة  وحدة  الشخصية هي 

ال اجملتمع أو املنظمة  حيدث يف جسم اإلنسان نفسه. الشخصية هي شكل من أشك
واالعرتاف وعمليات   ،وهي احلياة القائمة على املشاعر  ،اليت تتكون من عدة مكوانت 
واليت يتم التعبي عنها نسبًيا نتيجة لتحقيق القيم املراد   ،اإلرادة املوجهة إىل نظام القيم

 (. 52، ص. 2005حتقيقها )كارتونو، 
فاملؤلف لديه رسائل وأفكار    ،تصنع األعمال األدبية على أساس غرض حمدد

يريد أن ينقلها إىل قرائه. وهذا جيعل املؤلف يركز   ،وما إىل ذلك   ،وتطلعات وحتريض
اجملتمع   املوجودة يف حياة  والعدالة  والقبح  الصدق  املوجودة مثل  احلياة  على حقائق 

 (. 53ص  ،2010 ،بشكل صريح وضمين يف أعماله األدبية )نور
داة لتحليل عمل أديب وثيق الصلة حبياة اإلنسان من  علم النفس األديب هو أ
(. إن النهج األديب من خالل علم  60، ص.  1991وجهة نظر نفسية )هارجاان،  

النفس يف حتليل الشخصيات يف الشخصيات يف العمل األديب جيعل من السهل فهم 
 الروح الداخلية للمؤلف والشخصية اخليالية يف العمل األديب. 

لنموذج األصلي هو شكل من أشكال الذاكرة املوروثة من أسالف  ا  ،وفًقا ليونغ
وال تزال مرتبطة بنظرية التطور. يساعد الالوعي الشخصي واجلماعي   ،اإلنسان واحليوان
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البشر على االحتفاظ ابألشياء املنسية / املهملة. ميكن التعرف على كل إنسان على 
 بداخله القدرة على بناء الشخصية. أنه وحدة خاصة وغي قابلة للتجزئة واليت متتلك 

الوالدة وستستمر يف   منذ  فطرية  إىل خصائص  البدئية  النماذج  تصنيف  يتم 
النمو لدى البشر دون وعي وال تعتمد على البشر بشكل فردي. النموذج البدائي هو  
مركز جمال قوة الالوعي الذي ميكنه تغيي موقف الوعي البشري. ال ميكن تقييد النماذج  

آخراألصل  مبعىن  ماداًي  تقليدها   ،ية  دون  إال  يوضحها  أن  شخص  ألي  ميكن  ال 
 (.169-166  .ص ،2002 ، )سورايبراات

لكن يونغ    ، يتكون الالوعي اجلماعي من أشكال وصور غي حمدودة لألفكار
  ، يشي إىل هذه األشكال والصور من األفكار اليت حتتوي على إحساس كبي ابحملتوى

وهي   ، هناك العديد من العناصر املهمة  ، تشكيل الشخصيةأي النماذج األصلية. يف
والنفس. لقد تطورت النماذج األصلية األربعة بشكل   ،والظل  ، واألنيموس  ،الشخصية

)الويسول إىل شخصية  واحدة مقسمة  وتعتب وحدة  وأوسع    .. ص 2016  ،أعمق 
46-47 .) 

سيغطي إىل  إن شخصية وفًقا ليونغ هي التظاهر الذي سيصبح جدارًا دفاعًيا  
لن يفهم البشر دائًما    ،األبد الطبيعة احلقيقية لإلنسان نفسه طوال حياته. يف األساس

فإن الرغبة يف معرفة الذات هي أمر جيب النضال من أجله    ،طبيعتهم اخلاصة. لذلك 
 (. 9، ص. 2005وتقديره من أجل فهم طبيعة الذات )كارتونو، 

لتوفيق احلكيم وامسه الكامل حسني توفيق هو قصة قصية     البلبيس  الشيخ
على الصفحات   1966احلكيم )جمموعة القصص القصية: ليلة الزفاف( ُنشرت عام  

بلبيس هي قصة قصية حتكي عن   98-105 الشيخ  النموجازية.  الناشر  قبل  من 
خيتلف عن  ،جتربيت عندما التقى ابلشيخ الذي كان موقفه وسلوكه مذهالً حًقا أمامي

 معظم الناس الذين التقوا ابلشيخ بلبيس. جتربة 
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إهنا وال شك أزمة خفيفة ستمر...ومل أمت...فقد جحظت عيناه وتغي وجهه،  
ذلك الشيخ الوقور.. إىل كلب  - ىف  حلظة    -وأرغى وأزبد وكشر عن أنيابه، وانقلب

وترك كمه   عقور..  حنوى كأهنما  خطر  يديه  ومد  مرعب..  سافر  بعواء  فاه  وفغر 
الفزع من  أدر  مل  وهنا  على..  ابهلجوم  وهم  الباب   خمالب...  حنو  أثب  وأان  إال 

 (102، ص. 1966وثبة.....)احلكيم، 
تلك البيانت القصة القصية ال تروي قصة الشيخ كقائد أو أرستقراطي حمرتم 

فهي حتكي عن شخصية   ،وحمرتم. القصة يف القصة القصية على العكس من ذلك 
ماكن ذات وجهني ألنه ميتلك شخصية أو شخصية ال تتوافق مع ما يعرضه يف األ

العامة أو تُعرف يف الوقت احلايل ابلتصوير. تستند هذه احلقيقة إىل حقيقة أنين اختبت 
خميفة للغاية لدرجة أنه حتول إىل كلب   ،أن الشيخ ظهر أخيًا كشخصية شرسة وخميفة

 شرس. 
يعتب هذا البحث مهًما جًدا يف استخدام نظرية التحليل النفسي وفًقا لكارل  

مل يتم دراسة    ،لقلة البحث املرتبط بذه النظرية. عالوة على ذلك   جوستاف يونج نظرًا
لذلك  شخص.  أي  قبل  من  الدراسة  هذه  يف  املستخدم  اللغة   ،الكائن  تطوير  يف 

البحث.  ،واألدب  هلذا  ماسة  البحث حتت   هناك حاجة  فإن هذا  السبب  ولذالك 
" البلبيس  الشيخ"  القصرية  القّصة  يف  البلبيسللشخصية     تصوير الشخصية  العنوان "

 ".   يونغغستاف  كارل  أدبية عند سيكولوجية  حتليلية دراسة: احلكيم لتوفيق
 

 أسئلة البحث  .ب
 أن يعنّي أسئلة البحث كالتايل: ة ستطع الباحثتاستنادا إىل ما ذكر، ف

  الشيخ "يف القصة القصية    لشيخ البلبيسل  الوعي والالوعي تصوير الشخصية  كيف -1
 ابلنظرية التحليل النفسي لكارل غوستاف يونغ؟  احلكيم لتوفيق" البلبيس
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العوامل   -2 و  ما هي  البلبيسل  اخلارجيةالعوامل  الداخلية  القصية  لشيخ  القصة  يف 
 ابلنظرية التحليل النفسي لكارل غوستاف يونغ؟  احلكيم لتوفيق" البلبيس الشيخ"

الشخصية -3 اضطراب  املؤلف على  البلبيسل  كيف حل  القصية   لشيخ  القصة  يف 
 احلكيم؟ لتوفيق" البلبيس الشيخ"

 أهداف البحث .ج
 واألهداف هذا البحث فهو:

  الشيخ "يف القصة القصية    البلبيسلشيخ  ل  الوعي والالوعي تصوير الشخصية  ملعرفة -1
 ابلنظرية التحليل النفسي لكارل غوستاف يونغ  احلكيم لتوفيق" البلبيس

و  العوامل    عرفةمل -2 القصية   البلبيسلشيخ  ل  اخلارجيةالعوامل  الداخلية  القصة  يف 
 ابلنظرية التحليل النفسي لكارل غوستاف يونغ  احلكيم لتوفيق" البلبيس الشيخ"

الشخصيةعرفة  مل -3 اضطراب  على  املؤلف  البلبيسل  حل  القصية   لشيخ  القصة  يف 
 احلكيم لتوفيق" البلبيس الشيخ"

 فوائد البحث  . د
أما فوائد يف هذا البحث فهناك قسمان، يعين فائدة نظرية و فائدة تطبقية،  

 ومها كما التايل: 
 الفوائد النظّريّة -1

 وأما الفوائد النظّريّة هلذا البحث يعين: 
شخصية  وتستخدم هذه النظرية ملعرفة   تطبيق نظرية علم علم النفس األديب (أ

القصية   القصة  الرئيسية يف   احلكيم  لتوفيق"  البلبيس  الشيخ"الشخصية 
 ابلنظرية التحليل النفسي لكارل غوستاف يونغ 

 كشف حقيقة الشخصية يف الشخص   (ب 
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 الفوائد الّتطبيقّية -2
  الشيخ "شخصية الشخصية الرئيسية يف القصة القصية  عرف القارئ على   (أ

 ابلنظرية التحليل النفسي لكارل غوستاف يونغ  احلكيم لتوفيق" البلبيس
 تؤثر على شخصية الشخصيةالتعريف ابلقارئ عن   (ب 

 الدراسات السابقة .ه
. "شكسية فارس وعناايت يف رواية الليل والبارات لنجيب  2017رحم اخلي.   -1

)دراسة حتلية نفسية لكارل غوستاف يونغ(". برانمج دراسة اللغة العربية  الكيالين  
الثقافية ، وآدابا والعلوم  اآلداب  سوانن كاليجاغا   ،كلية  اإلسالمية    ، جامعة 

يوجياكارات. أهداف هذا البحث هي تستند شخصية انيت ورعايته إىل النموذج  
رس واالهتمام بناًء على  النفسي و معرفة العوامل اليت تؤثر على تغي شخصية فا

األولية   النماذج  تتكون  فهي  البحث  لننتائج  ابلنسبة  أما  النفسي.  منوذج كارل 
وصورة التشجيع على   ،لشخصية فارس اليت تظهر يف الرواية من شخصية العناد

واألم العظيمة تريد   ،واملشاعر العاطفية اليت تفيض على شكل بكاء ،القتل والزان
والنفس حنو حرية احلياة.    ،كيمون ينصحون بكيفية النجاةواألهل احل  ،االنتقام

األثناء السعيدة  ،يف هذه  احلياة  الالواعية من شخصيات  عناية  مناذج    ،تتكون 
 ،والتفكي العقلي والعناد  ، والظالل اليت تعب عن قتل عبد اهلادي وارتكاب الزان 

ه حرية احلياة. تؤدي والوالدان احلكيمان يعلمان الصب والنفس جتا  ، واجلدة احملبة
أحدمها يؤدي إىل   ،مناذج الالوعي لفارس وعناية املوجودة يف الرواية إىل اجتاهني

السلوك اإلجيايب والبعض اآلخر يؤدي إىل السلوك السليب. إن التغيي يف سلوك 
شخصيات فارس وعناية إىل السلوك السيئ يرجع إىل عدم قدرهتم على تصفية  

لسلبية. مث ال تستطيع مناذجهم البدائية اإلجيابية أن هتيمن  وقمع النماذج األولية ا
 يف توجيه سلوك فارس وعناية يف اجتاه أفضل.
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. شخصية الشخص الرئيسي يف املسرحية "سر شهرزاد" لعلي 2020ليال كرنيا.   -2
أمحد ابكثي )دراسة علم األدب النفسي لكارل جوستاف يونغ(. برانمج دراسة  

كلية العلوم اإلنسانية، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية    اللغة العربية وآدابا،
لبيان وصف البنية الشخصية    احلكومية، مباالنج. أهداف هذا البحث هي معرفة

املسرحية   يف  الرئيسي  على  للشخص  تؤثر  اليت  العوامل  وملعرفة  شهرزاد"  "سر 
وستاف  "سر شهرزاد" على أساس نظرية كارل غشخص الرئيسي يف املسرحية  ال

"سر شهرزاد" شخص الرئيسي يف املسرحية  الخلصت نتائج الدراسة فهي  يونغ.  
شخص الرئيسي  ال  شخصةانحية وعييه وانحية الالوعي، والعوامل اليت تؤثر على  

املسرحية   الوعى يف  وعدم  ابلشخصي  الوعى  عدم  من  تتكون  شهرزاد"  "سر 
 ابجلماعى. 

. "الشعب الرئيسي يف الرواية الشناز لنجيب حمفوظ )دراسة  2017قرة.    ،عيين -3
العربية وآدابا  اللغة  برانمج دراسة  لكارل غوستاف جونغ(".  النفيسة    ، التحلية 

الثقافية يوجياكارات.    ،جامعة اإلسالمية سوانن كاليجاغا  ،كلية اآلداب والعلوم 
العوامل املؤثرة   ة عمر احلمزاويأسئلة البحث :السلوك األبرز يف الشخصية الرئيسي

يف التطور النفسي للشخصية الرئيسية عمر احلمزاوي وكيف تتم عملية تغيي سلوك  
الشخصية الرئيسية. أما ابلنسبة لننتائج البحث فهي السلوك املهيمن للشخصية 

بينما الشخصية االنطوائية ليست سوى مكمل.    ،الرئيسية هو الشخصية املنفتحة
جوانبتتأ   ،اثنًيا  بثالثة  الرئيسية  الشخصية  التغييات يف سلوك  (  1وهي:    ،ثر 

( املعلومات اليت يتلقاها 3  ،( خصائص الشخصية الفردية2  ،التأثي االجتماعي
أي التحول من شخصية   ،عملية تغيي سلوك الشخصية الرئيسية  ،األفراد. اثلثًا

 .منفتحة إىل شخصية انطوائية
. "شخصية الشاعر يف رواية ماوراء النهر دراسة  2019خيالدين، نساء رمحةدينا.   -4

حتلية سيكولوجية عند كارل غوستاف يونغ. برانمج دراسة اللغة العربية وآدابا، 
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 كلية العلوم اإلنسانية، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، مباالنج. 
الد نتائج  وخلصت  موضوعيا.  منهًجا  النوعي  الوصفي  الوصف  راسة  يستخدم 

فهي بنية شخصية الشاعر هي أن يكون لديه وعي ابلوظيفة الروح وهو املفكر 
وجممع   واملسؤولية  الثروة  جممع  الذات  الالوعي  حيتوي  املنطوي  الروح  وموقف 
اخلوف, حيتوي الالوعي اجلماعي على القناع والظلل والذات مت حتكم فيها بشكل 

الدافعة    صحيح وعوامل الذي يؤثر شخصية الشاعر هي عامل النضح وعامل 
 للحب وعامل البيولوجية وعامل النفسية. 

لنجيب 2016ستياوان، ذواحللم.   -5 الظل األسود  اللرواية  . "شخصية إابسو يف 
برانمج دراسة اللغة العربية وآدابا، كلية  (".دراسة علم األدب النفسيالكيالين )

اإلسالمية   إبراهيم  مالك  موالان  جامعة  اإلنسانية،  مباالنج.  العلوم  احلكومية، 
أهداف هذا البحث هي معرفة شخصية الرئيسة قي رواية الظل األسود و معرفة  

تظهر نتائج  العوامل اليت تؤثر الطابعة الشخصية الرئيسة قي رواية الظل األسود.  
الرئيسة انحية وعييه وانحية الالوعي، والعوامل الذي هذا البحث أن شخصية  

 ئيسة هو العامل الداخلي واخلرجيز. الر شخصية يؤثر طابع وسلوك 
الدراسات    ، بناًء على مخس دراسات سابقة التشابه بني  تبني أن أوجه 

اخلمس استخدمت نظرية علم النفس األديب واالختالفات بينهما وكانت األشياء  
الغرض   ألن  الباحث  أجراه  الذي  البحث  متابعة  ميكن  حبيث  املستخدمة. 

 املستخدم خمتلف عن غيه.
 شابة هذا البحث ابلبحث السابقة . خمتلفة ومت1جدول 

 فرق معادلة  حاصل  الباحث/ة  رقم
تتكون النماذج األولية  رحم اخلي  . 1

لشخصية فارس اليت 
تظهر يف الرواية من 

وصورة   ،شخصية العناد

ابستخدام 
 النظرية

التحليل  
النفسي  

الليل   رواية 
والبارات  
لنجيب 
 الكيالين
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التشجيع على القتل 
سلوك شخصيات ,  والزان

فارس وعناية إىل السلوك 
السيئ يرجع إىل عدم 

قدرهتم على تصفية وقمع 
النماذج األولية السلبية. 

مناذجهم مث ال تستطيع  
البدائية اإلجيابية أن هتيمن 

يف توجيه سلوك فارس 
 وعناية يف اجتاه أفضل. 

لكارل 
غوستاف 

 يونغ 

شخص الرئيسي يف ال ليال كرنيا . 2
"سر شهرزاد" املسرحية  

انحية وعييه وانحية 
الالوعي، والعوامل اليت 

 شخصة تؤثر على  
شخص الرئيسي يف ال

"سر شهرزاد" املسرحية  
تتكون من عدم الوعى 

ابلشخصي وعدم الوعى 
 ابجلماعى 

املسرحية "سر 
شهرزاد" لعلي 

 أمحد ابكثي 

السلوك املهيمن  قرة عيين  . 3
للشخصية الرئيسية هو 

بينما   ،املنفتحة الشخصية  
الشخصية االنطوائية  

ليست سوى مكمل. 
تتأثر التغييات يف   ،اثنًيا

الشناز  الرواية 
لنجيب 
 حمفوظ 
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سلوك الشخصية الرئيسية  
( 1وهي:   ،بثالثة جوانب

( 2 ،التأثي االجتماعي
خصائص الشخصية 

( املعلومات 3  ،الفردية
 ، اليت يتلقاها األفراد. اثلثًا

عملية تغيي سلوك 
أي   ،الشخصية الرئيسية

شخصية   التحول من
منفتحة إىل شخصية 

 انطوائية 
بنية شخصية الشاعر هي  خيالدين  . 4

أن يكون لديه وعي 
ابلوظيفة الروح وهو 

املفكر وموقف الروح 
املنطوي حيتوي الالوعي 

الذات جممع الثروة 
واملسؤولية وجممع اخلوف, 
حيتوي الالوعي اجلماعي 

 على القناع والظلل 

ماوراء  رواية 
 النهر 

البحث أن شخصية  ذواحللم ستياوان  . 5
الرئيسة انحية وعييه 

وانحية الالوعي، 
والعوامل الذي يؤثر طابع 

الرئيسة شخصية  وسلوك  

الظل  اللرواية 
األسود 
لنجيب 
 الكيالين
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هو العامل الداخلي 
 واخلرجيز.

 
 منهجية البحث . و

 نوعّية منهج البحث -1
وصفي نوعي. البحث النوعي هو نوع من البحث هذا النوع من البحث  

حيث ال يتم احلصول على النتائج من خالل اإلجراءات اإلحصائية أو غيها من 
أشكال احلساب ويهدف إىل الكشف عن األعراض بشكل شامل من خالل مجع 
البياانت من بيئة طبيعية ابستخدام الباحث كأداة رئيسية. البحث النوعي هو حبث 

ته ومييل إىل استخدام التحليل مبنهج استقرائي. يتم التأكيد بشكل وصفي بطبيع
أكب على العملية واملعىن بناًء على منظور املوضوع يف البحث النوعي )سوغييارتو.  

الباحثة يقوم على ثالثة أهداف حبثية تشي إىل 8. ص.  2015 (. وذلك ألن 
وع القصة القصية  منظور نظرية التحليل النفسي لكارل غوستاف يونغ مع موض

 ة: ليلة الزفاف( لتوفيق احلكيم. للشيخ طغوش )جمموعة القصص القصي 
 مصادر البحث  -2

 املصادر يف هذا البحث كما التايل: 
 مصادر البياانت الرئيسّية  (أ

النوعي هي مصادر املعلومات اليت  البياانت األولية يف البحث  مصادر 
صادر البياانت األولية من  توفر مجيع معلومات البياانت. يتم احلصول على م

  ، الباحثني ذوي الصلة بصياغة املشكلة لتقدمي حلول ملشاكل البحث )ساهو
القصة   (. مصدر البياانت الرئيسي يف هذه الدراسة هو م63  .ص  ،2013
 احلكيم  لتوفيق" البلبيس الشيخ"القصية 
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 مصادر البياانت الثّانوية   (ب 
مصدر البياانت الثانوية هي بياانت إضافية من الكتب واجملالت العلمية  
واحملفوظات والواثئق واإلنرتنت واجملالت واألطروحة املتعلقة بعلم اجتماع األدب 
)مولونج،   دراستها  متت  اليت  والدراسات  واألساليب  النظرايت  أساس  على 

  Personality (. وقد أيخذ الباحث البياانت من كتاب  159، ص  2007
Theories  لC. George Boeree  ،وApproaching the Uncounscious   ل 

C.G. Jung، كتاب  و Sigmund Freud vs Carl Jung   لRika Febriani . 
 طريقة مجع البياانت  -3

مجع   طريقة  أما  حتليلها.  مث  مقدما  البياانت  مجع  البحث، جيب  يف كل 
على  احلصول  هو  الرئسي  هدفها  البحث، ألن  يف  أهم خطوات  فهي  البياانت 

(. تستخدم الباحثة 87، ص.1999بياانت الئقة، ودقيقة، وشاملة ) قندليجي، 
 انت:  بطريقة القراءة والكتابة.يتم إجراء اخلطوات التالية يف مجع البيا 

 طريقة القراءة (أ
املعرفة  على  احلصول  يف  تعمل  اليت  األدبيات  مراجعة  هي  القراءة 
يتم  الذي  البحث  من  الغرض  على  بناًء  الصلة  ذات  البياانت  ومنهجيات 

 (:  101، ص. 1990إجراؤه. أما ما يفعله الباحثون كالتايل )كوهتاري، 
وتكراراً  (1 مراراً  القصة  وملخص  قصة  الباحثة  شكل    واليت  ، تقرأ  تصف 

 الشخصية وعلم النفس للقصة القصية لطعن الشيخ توفيق احلكيم.
احلكيم من  (2 لتوفيق  للشيخ غروس  القصية  القصة  القصة يف  الباحثة  تقرأ 

خالل الرتكيز على حتليل األشكال وأسباب ظهورها وأتثيها على نفسية  
 الشخصية الرئيسية من منظور يونغ. 
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 طريقة الكتابة   (ب 
هو تفسي لنتائج تقنيات القراءة اليت يتم توثيقها كتابًيا   الكتابة تدوين 

 ( منهجي  بشكل  ص.  1990كوهتاري،  وترتيبها  يفعله 102،  ما  أما   .)
 الباحثون كاآليت: 

القصة  (1 يف  الرئيسية  للشخصية  النفسي  للشكل  وصفا  الباحثة  سجلت 
 القصية للشيخ طيهوج لتوفيق احلكيم بناء على منظور يونغ. 

الباحثة بنتائج حتليل االنكشاف النفسي للشخصية الرئيسية يف   ونوهت (2
جنجب منظور  من  احلكيم  لتوفيق  طيهوج  للشيخ  القصية    ، القصة 

والحظت الباحثة كل نقطة تسببت يف ظهور وأتثي مقاومة املرأة للثقافة 
 االستعمارية ضد 

اليت مت احلصو  (3 النتائج  الباحث بتسجيل  يقوم  ل  املرحلة األخية هي أن 
 عليها يف كتابة موجزة وسهلة الفهم.

 طريقة حتليل  البياانت  -4
هذه   بطريقةتستخدم  تقليل   البحث  وهي  وهوبرمان  مايلز  أساس  على 

(،كما 30، ص.  1994البياانت وعرض البياانت واستخالص النتائج )هوبرمان،  
 تلي:

 البياانت تقليل  (أ
وتركيز البياانت من  هذه املرحلة األوىل هي عملية اختيار وفرز وتلخيص 

(.  72ص.  ،2018 ،دراسات التحليل اليت مت احلصول عليها. )هارتونو 
 اخلطوات اليت اختذها الباحث هي: اخلطوات يف تقليل البياانت كالتايل: 

صنفت الباحثة معطيات انكشاف األشكال وسبب الظهور النفسي  (1
 م.للشخصية الرئيسية يف القصة القصية للشيخ طغون توفيق احلكي

 يقوم الباحث بتحليل مث حتديد البياانت اليت مت تضمينها يف علم النفس  (2
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 قام الباحث بتجميع أجزاء البياانت من التحليل يف جداول مكتوبة. (3
 البياانت  عرض  (ب 

العرض هو طريقة تستخدم لتوفي الراحة يف مراجعة وإعادة فهم  
تقدمي البياانت  (.اخلطوات يف 74ص.  ،2018 ،هارتونونتائج البياانت )

 كالتايل:
الشكل  (1 وصف  وهي  البحث  أهداف  وفق  البياانت  الباحث  يعرض 

النفسي للشخصية الرئيسية يف القصة القصية لتوفيق احلكيم من منظور 
 يونغ. 

عرضت الباحثة البياانت بشكل سردي مبين على ربط املراجع بتعرض   (2
 ت عليه الباحثة. مقاومة املرأة للثقافة االستعمارية وفق الفهم الذي حصل 

 يركز الباحثون على نتائج حتليل البياانت كهدف رئيسياستخالص النتائج  (3
 استخالص النتائج  (ج

استخالص استنتاجات هي خطوة أخرى بدأت يف البحث عن 
معىن الكائنات ونقاط الكتابة وجتميع وأمناط اخلريطة والوصف والتكوين اليت  

ص.    ،2011  ،واألهداف )برسطووقد تكون ذات صلة ابلتدفق السبيب  
 (. ابلنسبة للخطوات يف استخالص النتائج كما يلي:   248

 يستخلص الباحث االستنتاجات من خالل تلخيص التعرض (1
البياانت كهدف رئيسي يف استخالص   (2 الباحثون نتائج حتليل  يستخدم 

 استنتاجات جوهرية. 
يف استخالص  يضيف الباحثون أيًضا نتائج األفكار من مناقشات األقران   (3

 استنتاجات تكوينية 
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 الفصل الثاين 
 اإلطار النظري 

 علم النفس   .أ
والشعارات اليت تعين   ،واليت تعين الروح   ،أييت علم النفس من الروح اليواننية

)أتكنسون البشري  والسلوك  السلوك  دراسة  أو  الروح  علم  هو  النفس  علم    ، العلم. 
بسبب 7  .، ص1996 مباشر  بشكل  العقلية  أو  الروح  النفس  علم  يدرس  ال   .)

ولكن علم النفس حيد من مظاهر وتعبي الروح أو العقلية يف شكل   ، طبيعتها اجملردة
أنشطة أو  وعمليات  يدرس حب  ،سلوك  علم  أنه  على  النفس  علم  تعريف  يث ميكن 

(أن علم النفس هو علم   26ص.  ،2000)فاانىن،  يقرتحالسلوك و العمليات العقلية.  
 .الروح الذي يؤكد اهتمام دراساته على البشر )سلوك اإلنسان(

اليوم ، أصبحت كلمة علم النفس مألوفة آلذاننا بشكل متزايد. مث يتم تفسي 
يفات خمتلفة. هناك من جيادل أبن علم النفس هو علم الروح وهناك  علم النفس بتعر 

من جيادل أبن علم النفس هو علم السلوك. غالًبا ما تقرتن هذه املعرفة ابلشامانية ،  
مثل فهم التخاطر والقدرة على التنبؤ ابملستقبل والقدرة على فهم املاضي. عادًة ال يتم 

يًا ما نسمع أيًضا عن علم النفس للكائنات وضع علم النفس للبشر فقط ، ولكننا كث
 احلية األخرى مثل احليواانت والنبااتت اليت هلا أيًضا "روح" أو على األقل تتصرف 

 (.29، ص.1992، )هورلوك
يناقش علم النفس على وجه التحديد    ،( 2, ص.  2008وفًقا لـوجانتوس )

ليس فقط أفكاره    ،مما يعين أن ما تتم دراسته هو الشخص أبكمله  ،الشخصية أبكملها
كدليل بني احلياة اجلسدية والروحية . يف الشرح   ،ولكن ككل  ،ومشاعره وما إىل ذلك 

مينها  أعاله ميكن االستنتاج أن علم النفس هو دراسة العمليات النفسية اليت ميكن تض
األدبية الدراسات  والفن كله  ،يف  العلم  مصدر  هي  البشرية  النفس   )بوويري  ألن 

 (. 21، ص.2007،
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لذلك ، جيب أن حناول استكشاف املعاين املختلفة لعلم النفس بعمق أكب. 
النفس  الكلمتني  من  مزيج  وهي  النفس  علم  اليواننية  الكلمة  من  النفس  علم  أييت 
والشعارات. النفس تعين الروح والشعارات تعين املعرفة. لذلك ، ميكن أن نفهم حرفًيا  

ي ما  غالًبا  الروح.  علم  هو  النفس  علم  تفسي كلمة  أن  أهنا سبب   logosتم  على 
ومنطق. تصبح كلمة الشعارات معرفة ابلتساوي وميكن فهمها بشكل أكثر بساطة.  
أصبحت كلمة نفسية نقاًشا مثيًا لالهتمام لعلماء علم النفس. ال يزال من الصعب 
تعريف مصطلح النفس أو الروح ألن الروح كائن جمرد ، يصعب رؤية شكله ، على 

)فيس   أنه ال ميكن إنكار وجوده. غالبا ما يطلق على النفس كلمة نفسية  الرغم من
 (.78، ص.2009، وغريغري

يف قاموس أكسفورد ، على سبيل املثال ، ميكننا أن نرى أن مصطلح النفس  
له معان كثية يف اللغة اإلجنليزية ، وهي الروح والعقل والروح. يف اإلندونيسية ، ميكن 
الثالثة يف كلمة واحدة ، وهي "روح". يف إندونيسيا ،   تضمني الكلمات اإلجنليزية 

النفس إىل تعريفه على أن اللغات األخرى ، يوجد نفس مييل علم  ه علم الروح. يف 
، واألملانية    zielkundeاملعىن أيًضا ، على سبيل املثال العربية العلمية ، واهلولندية  

seelenkunde    (. 2، ص. 2019،  )أمحديعلم النفس، وكلها هلا نفس املعىن ، أي 
العربية ، ميكن أن جند كلمة "روح" مقرتنة ابلكلمتني   اللغة    ريح و    روحيف 

التوايل. وابلتايل ميكن أن تكون هناك   اللتني تعنيان الروح أو احلياة والرايح ، على 
عالقة بني ما حيرك وما يتنفس )الريح( ، حبيث ميكن أيًضا فهم أن علم النفس هو 
علم الشيء املتحرك. ميكننا أن نفهم هذا أيًضا ابإلندونيسية. كثيا ما نسمع عبارة  

ين املوت ، ال تتنفس ، ال روح. لذا فإن الروح هلا عالقة ابلنفس. ومع "زفي" اليت تع
ذلك ، سنجد صعوابت يف الدراسات الداللية إذا حافظنا على مصطلح الروح كرتمجة  
لكلمة علم النفس يف لغتنا )اإلندونيسية( ، ألن لدينا العديد من الكلمات األخرى 
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ب فصلها بشدة عن كلمة "نفس" مثل اليت ، على الرغم من اختالف دالالهتا ، يصع
 (3-2، ص.2019،  )أمحدي والعقل والروح احلياة والنفس 

 علم النفس األدب  .ب
النفسية أو   النظر يف اجلوانب  األدب هو حتليل لألعمال األدبية من خالل 

يتضمن   ،(98-97, ص.  2008  ،النفسية أو املشاركة. وفًقا لروخان )يف إندراسوارا
 ،الباغمايت-والنهج االستقبايل  ، وهي النهج النصي  ،علم النفس األديب ثالثة مناهج

النصية  املشكالت  على  األديب  النفس  علم  يف  البحث  هذا  يركز  التعبيي.  والنهج 
 ابستخدام هنج نصي لفحص اجلوانب النفسية للشخصيات يف األعمال األدبية.

النظر  من  مزيج  هو  األديب  النفس  األدب علم  األدبية.  والنظرية  النفسية  ية 
 ، ابعتباره "عرضاً نفسياً" حيتوي على ظواهر نفسية تظهر من خالل سلوك الشخصيات 

النفس النصوص األدبية مبنهج نفسي. بني األدب وعلم  هناك   ،حبيث ميكن حتليل 
.  , ص 1990  ،وفًقا لدارمانتو ايمتان )أمني الدين  ،عالقة متبادلة غي مباشرة ووظيفية

أي النفس البشرية.    ، (. يصادف أن املؤلف وعامل النفس هلما نفس مكان املغادرة93
إذا عب املؤلف عن   ،كالمها قادر على التقاط النفس البشرية بعمق. االختالف هو

بينما يعب علماء النفس حسب خبهتم عن نتائجهم   ، نتائجه يف شكل أعمال أدبية
 يف شكل صيغ للنظرايت النفسية.

النفس األديب هو دراسة نصية للجوانب النفسية للشخصيات يف األعمال  علم  
يرى علم النفس   ،األدبية. كبصية كانت منذ فرتة طويلة دليالً عاًما يف العامل األديب

  ، األديب أيًضا أن األدب هو نتيجة إبداع املؤلفني الذين يستخدمون الوسائط اللغوية
مما يعين   ،ديب هو نتيجة التعبي النفسي للمؤلفاملخصصة للمصاحل اجلمالية. العمل األ

وفًقا   ، سواء مزاج الفكر وجو املشاعر / العاطفة  ،أنه يشعر فيه ابجلو النفسي للمؤلف
 (.91-88, ص. 1990 ،لروخان )أمني الدين
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  ، علم النفس األديب هو دراسة أدبية تنظر إىل العمل كنشاط نفسي )إندراسوارا
األعمال األدبية من قبل املؤلف ابستخدام اإلبداع    (. يتم إنشاء96, ص.  2006

به.   احمليطة  البيئة  املؤلف وجتربة  العمل من خالل جتربة  إنشاء  يتم  والعمل.  والذوق 
يالحظها اليت  الروح  أعراض  املؤلف  يعاجلها يف نص مصحوب أبعراض   ،يرصد  مث 

 نفسية.
وظيفية أيًضا عالقة  هلما  واألدب  النفس  األعراض   ، علم  يدرسان  أهنما  أي 

حقيقية النفس  علم  يف  النفسية  األعراض  للناس.  تكون    ،النفسية  األدب  يف  بينما 
يعتب األدب مادة دراسية مثية لالهتمام    ،خيالية. فيما يتعلق بعلم نفس الشخصية

تتضمن  دراسية  مادة  يصبح  ولكنه  اململة  للنصوص  دراسة  جمرد  ليس  األدب  ألن 
شخصية   أو  والقراء شخصية  األدبية  واألعمال  واملؤلفني  اخليالية  الشخصيات 

ميكن استنتاج أن علم النفس   ،(. بناًء على الوصف أعاله3, ص.  2010)مندراف،  
األديب هو دراسة أدبية حتتوي على أعراض نفسية يف حياة اإلنسان مت إنشاؤها ابإلبداع  

 والذوق والنية. 

ا ، بشكل غي مباشر ووظيفي. الرابط  يرتبط األدب وعلم النفس ارتباطًا وثيقً 
هلما نفس الشيء ، أي احلياة البشرية ، وهلما    غي مباشر ألن األدب وعلم النفس

عالقة وظيفية ألن كالمها يدرس احلالة العقلية لآلخرين. الفرق هو أن األعراض يف 
 علم النفس حقيقية ، بينما يف األدب تكون خيالية. من الصعب إنكار وجود البشر 

يف األدب. على الرغم من أنه يف األدب يُقرتح أن احلجر واحليوان والرايح وما إىل 
ذلك ، فإن الشخصيات البشرية هي يف الواقع القوة الدافعة. البشر نفسيا عامل مصغر. 

)إندراسوارا   العامل.  السفر حول  مثل  األدب  البشر يف  دراسة  فإن  ، 2008،لذلك 
 (. 10.ص
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 لكارل غوستاف يونغ األديب علم النفس  .ج
مثل سيغموند    ،علم النفس األديب هناك العديد من الشخصيات النفسية البارزة 

من  البشري  السلوك  ألغاز  أهلموا  الذين  أدلر  ومورتيمر  يونغ  غوستاف  وكارل  فرويد 
خالل النظرايت النفسية. رائد النظرية النفسية هو سيغموند فرويد. تُعرف نظرية هنج  

، ص.  2020،)ستيفينسعلم النفس األديب اليت طورها فرويد ابسم التحليل النفسي
32.) 

جوستاف النفس   كان كارل  لعلم  بفهمه  اشتهر  فرويد  من  طالًبا  يونج 
التحليلي. تتميز نظرية يونغ عن نظرية التحليل النفسي لفرويد يف تركيزها األقوى على 

العريضة لنظرية يونغ يف أن شخصية   األهداف السلوكية )علم الغائية(. تتمثل اخلطوط
تتأثر الشخصية بشدة الشخص تتكون من عاملني ، مها عامل الوعي وعامل الالوعي.  

الشخصي  الالوعي   ، قسمني  إىل  الالوعي  ينقسم   ، ليونغ  وفًقا  الالوعي.  مبجال 
والالوعي اجلماعي. يتم احلصول على حمتوى الالوعي الشخصي من خالل األشياء  
اليت حيصل عليها الفرد خالل حياته بينما يتم احلصول على حمتوى الالوعي اجلماعي 

ها ، والروح البشرية كلها من خالل اإلحساس. هذا الالوعي أثناء منو الروح أبكمل 
  )أمحدي اجلماعي هو إرث نفسي عظيم لتطور البشرية يولد من جديد يف بنية كل فرد

 (. 36، ص.2019،
كان كارل غوستاف يونغ من املعجبني بفرويد ، التقيا ألول مرة يف فيينا يف 

ائج أكب. يف عالقته مع حتمل التعاون املكثف نت  1913- 1907. من  1907عام  
فرويد ، أصبح يونغ ، الذي كان يف الواقع انطوائًيا ، أكثر انفتاًحا أو انشغااًل. لقد 
استوعب واستوعب روح التعلم األكثر خبة لدى فرويد. يف ذلك الوقت دافع يونغ 
عن حركة التحليل النفسي وأصبح قائًدا جلمعية التحليل النفسي الدولية الشابة. يبدو  
أن يونغ ، الذي كان أصغر من فرويد بعشرين عاًما ، وضع نفسه على أنه ابن احمللل  

 (. 41، ص. 2019، )أمحديالنفسي األكب سًنا وذوي اخلبة فرويد
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ميكن أن يعتمد التحليل النفسي األديب على التحليل النفسي لسينغموند فرويد 
ا احلياة  مستوى  على  فرويد  ركز  إذا  يونغ.  غوستاف  من وكارل  تتكون  اليت  لعقلية 

الالوعي والعقل الباطن والعوامل الواعية املتعلقة ابهلوية واألان وعقل األان العليا ، فإن  
كارل غوستاف يونغ ركز على عامل الوعي ، الالوعي. املرتبطة ابالنبساط واالنطواء 

 (. 81، ص.2017، )سفتيارين ومسبيينخ 
اجلنسية.  الرغبة  مفهوم   ، فرويد  مثل   ، يونغ  استخدم  الشخصية،  يف شرح 
ولكن على عكس فرويد، مل ير جونغ الرغبة اجلنسية على أهنا دوافع جنسية ولكنه  
رأى أهنا الطاقة الكامنة وراء العمليات العقلية املختلفة مثل التفكي والشعور والرغبة 

النشاط النفسي من خالل مبدأ املتعة ، ولكنه    واالستشعار وما إىل ذلك. ال يتم حتديد
ينشأ بشكل مستقل من خالل الرغبة اجلنسية ويتم حتديده يف املقام األول من خالل 

 .(171-172، ص.2019، )أمحديمبدأ إطالق الطاقة 
العلوم  على عكس نظرية شخصية فرويد اليت  أكثر آلية ويستند إىل مفهوم 

 لتفسي السلوك البشري من وجهة نظر ونغ جهودهيوضح حتليل الشخصية جل الطبيعية
بقلم يونغ أكد على الغرض  الفلسفة والدين والتصوف. نظرية التحليل النفسي املقرتحة

كمحدد للسلوك. أكد  بينما يؤكد فرويد على العامل السبيب من السلوك )الغائية(،
ل اهتماًما مبعىن أق  األسس العنصرية والتطورية للشخصية وجدا جونغ أيًضا على وجود

 (. 172، ص.2019، )أمحدي تنمية الشخصية الدوافع اجلنسية يف
يهتم التحليل النفسي ابلالوعي. الوعي هو تعديل للعامل اخلارجي للنفسية.  
الالوعي مرتبط ابلتكيف مع العامل الداخلي. يهتم التحليل النفسي ابلتكيف مع العامل 
اخلارجي والتكيف مع العامل الداخلي ، ومها عالقات تكاملية تعويضية. لذلك ، ميكن 

لكامل )األان( ، والالوعي )التكيف الذايت(. إذا  استنتاج أن يونغ يسرتشد ابلوعي ا
كان شخص ما قادرًا على التكيف ، حبيث ميكن إنتاج شخصية نبيلة. ومع ذلك ،  
شخصية  ظهور  إىل  ذلك  فسيؤدي   ، التكيف  على  قادرًا  املرء  يكن  مل  إذا 
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فإن شخصية الشخص أحيااًن هلا جوانب   .(43-  42  ص.،  2011)هيداايت،  سيئة
عىن آخر ، ميكن أن تظهر اجلوانب املتقابلة يف الشخص. ولكن ميكن أيًضا متقابلة. مب

أو    ، سيًئا  وجانًبا  جيًدا  جانًبا  يكون  أن  ميكن  واحد  جانب  لإلنسان  يكون  أن 
 . (159 .، ص 2007)ويبوو، كالمها

علم النفس ليس نظرية بسيطة ، لكن شخصية اإلنسان ليست بسيطة أيًضا.  
النظرية غي فعالة أكثر من كوهنا مفيدة ، فإن قيمة البساطة يف ومع ذلك ، نظرًا ألن 

هذه النظرية منخفضة. نظرية يونغ معقدة وهلا نطاق واسع. هذا بسبب ميل للبحث 
عن البياانت من خمتلف التخصصات واستعداده الستكشاف الالوعي اخلاص به ،  

كون هناك نظريتان  حىت على املستوى الشخصي. ينص قانون البخل على أنه "عندما ت
متساويتان يف املنفعة ، فإن النظرية املفضلة هي النظرية األبسط". يف الواقع ، ابلطبع 
، ال توجد نظرية متشابة على اإلطالق ، لكن نظرية يونغ تضيف بُعًدا للشخصية 

 البشرية ، حيث ال تتعامل مع اآلخرين بقدر ما تكون أكثر تعقيًدا من الالزم.
اليت من املهم أيًضا طرحها هي نظرية تصنيف الشخصية. جيادل النظرية من و 

يونغ أبن البشر يف هذا العامل ميكن تصنيفهم أساًسا إىل عدة أنواع ، اعتماًدا على نوع  
أو نوع الشخصية. ، ميكن تقسيم الشخصية وفًقا جلانبني ، أي بناًء على وظيفتها  

 (.175ص. ، 2019، )أمحدي وبناًء على رد فعلها على البيئة
يسمي التفرد أبن "الوظيفة املتعالية هي جوهر نظرية كارل يونغ للنمو النفسي  
املرحلة  اجتياز هذه  القادر على  الشخص  فإن   ، لذلك   ." التفرد  أمساه"  ما  وقلب 
والوصول إىل مرحلة التفرد هو شخص مستني وصل إىل مرحلة االستنارة وأصبح إنسااًن  

ابجلسد. اعرتف بذلك أم ال ، ال حيقق الكثي من البشر متييزًا  كامالً له وحدة الروح  
 جيًدا. يفشل معظمهم يف فهم أنفسهم حىت يفقدوا هويتهم يف سياق نفسي. 

هنج كارل جوستاف يونج يف علم النفس فريد من نوعه وله أتثي واسع ويؤكد  
والدي واألساطي  والفن  األحالم  عامل  استكشاف  خالل  من  النفس  فهم  ن على 
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الواعي   ،الشخصية هي مزيج من املشاعر والسلوك  ،والفلسفة. وفًقا لوجهة نظر يونغ
ا نفسًيا نظراًي وعملًيا ملعظم حياته

ً
إال أن    ، وغي الواعي. على الرغم من أنه كان عامل
أخرى استكشفت جماالت  أعماله  االجتماع  ،معظم  وعلم  والتنجيم  الكيمياء    ، مثل 

كد كارل جوستاف يونج على أمهية التوازن واالنسجام. وكذلك األدب والفنون. كما أ
العلم واملنطق وسيستفيدون من  يعتمدون كثيًا على  املعاصرين  البشر  وحيذر من أن 

 (. 95، ص.2006،  )ابرتينسدمج الروحانيات وتقدير العقل الباطن
الوعي والالوعي الشخصي والالوعي اجلماعي. إن مركز الوعي هو األان اليت 

ن الذكرايت واألفكار واملشاعر. األان هي اليت تسمح للشخص ابلتكيف مع تتكون م
مت   اليت  والدوافع  واآلمال  الشخصية  اخلبات  من  الشخصي  الالوعي  يتكون  بيئته. 
حتقيقها ولكن مل تكن مرغوبة من قبل األان حبيث يتم دفعها إىل الالوعي. يف حلظات 

  )أمحدي على السلوك  للوعي ويؤثر  معينة ، ميكن هلذا الالوعي الشخصي أن يظهر  
 (.173، ص.2019،

سواء كانت واعية وغي    ،يعّرف يونغ النفس أبهنا جممل كل األحداث النفسية
مها الوعي   ،(. تتكون النفس البشرية من عاملني67,ص.  2008،  سوجانتو واعية )

اآلخر   أحدمها  يكمل  وال  تعديل  وظيفة  له  )الالوعي(. كالمها  والالوعي  )الوعي( 
(. يتكون هيكل النفس أو  156, ص. 2007 ،بل يرتبط أيًضا )سوريباات ،فحسب

 الشخصية من. 
 هيكل الوعي  -1

يشمل الوعي البشري األجزاء اليت ميكن الشعور با مباشرة. للوعي عنصرين 
ومها وظيفة الروح وموقف الروح. إن وظيفة الروح هي شكل من أشكال   ،رئيسيني

النشاط النفسي الذي ال يتغي نظراًي يف البيئات املختلفة. هناك أربع وظائف رئيسية 
احلكم على شيء   ،للروح الفكر هو  واحلدس.  واملشاعر  واملشاعر  األفكار  وهي 

لطيف وغي السار. طريقة ببياانت صحيحة وكاذبة. املشاعر أحكام على أساس ال
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للحصول على املالحظة الواعية. احلدس هو طريقة للحصول على املالحظة الغريزية 
بينما تعمل املشاعر واحلدس بشكل غي   ،الواعية. تعمل األفكار واملشاعر بعقالنية

عادة ما تتطور وظيفة واحدة بشكل مهيمن   ، عقالين. من بني الوظائف األربع
 ( 159-158 ،ص.2007 ،)سوريبااتوحتدد نوع الشخص 

موقف الروح هو اجتاه الطاقة النفسية العامة اليت تتجلى يف شكل التوجه  
البشري حنو العامل. اجتاه نشاط الطاقة النفسية واجتاه التوجه البشري حنو العامل إما 

  ، ميكن تصنيف البشر إىل نوعني   ،إىل اخلارج أو إىل الداخل. بناًء على موقف الروح
بعاملهم   مها يتأثرون  الذين  األشخاص  هم  االنطوائيون  واملتفرجون.  االنطوائيون 

أي العامل بداخلهم. يتم توجيه توجهها حنو األفكار واملشاعر واألفعال اليت  ،الذايت
حتددها بشكل أساسي عوامل ذاتية. األشخاص االنطوائيون يعانون من ضعف 

العامل اخلارجي  التعامل معها  ،وأرواحهم مغلقة  ،التكيف مع  ويصعب   ،ويصعب 
لكن التكيف مع   ،وأقل قدرة على جذب قلوب اآلخرين  ،التواصل مع اآلخرين

 (. 162 ، ص. 2007، قلوبم أمر جيد )سوريباات
حمتوى هذا العقل الباطن الشخصي يسمى جممع. املركب هو تراكم جملموعة  

أنه   على  عام  بشكل  املعقد  تصنيف  ميكن  ابملشاعر.  امللونة  األفكار  شيء من 
 ، ولكن ميكن أيًضا اشتقاق التعقيد من التجربة اجلماعية إلنسانية املرء. شخصي

 هيكل الالوعي -2
يتأثرون   الذين  العامل   ،بعاملهم املوضوعياالنبساطيون هم األشخاص  أي 

خارج أنفسهم. يتم توجيه األفكار اخلارجية واملشاعر واألفعال اليت حتددها البيئة 
اجملتمع جتاه  إجيايب  مبوقف  اخلارجيون  األشخاص  يتمتع  أساسي.  هم و   ،بشكل 

  ،، ولديهم عالقات سلسة مع اآلخرين )سورايبراات ويسهل التعامل معهم  ،منفتحون
 (.162 ، ص.2007
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يتم احلصول على معرفة الالوعي من خالل إظهار حمتوايت الالوعي. ميكن  
أصلي.   ومنط  وأحالم  وجممعات  أعراض  شكل  يف  الالواعية  املظاهر  تكون  أن 
األعراض واجملمعات هي األعراض اليت ال يزال من املمكن حتقيقها. الَعَرض هو  

وابلتايل يتطلب التمديد إىل   ،عالمة حتذير ختبان أن هناك شيًئا ما يف الوعي ينقصه
الالوعي. املركب هو جزء من نفسية الشخصية اليت مت تقسيمها وفصلها عن سيطرة 

واليت ميكنها دائًما إعاقة أو   ،الوعي ومن مث هلا حياهتا اخلاصة يف ظالم الالوعي
الذات ككل  لقبول  خاطئة  استحالة  هو  املركب  الوعي.  إجنازات  إظهار 

 (.70 ، ص.2017،فيبايين)
بل يشي إىل امليل القوي    ،ال يشي الالوعي اجلماعي إىل األفكار املوروثة

 ، لدى البشر للرد بطرق معينة عندما حتفز جتاربم امليول املوروثة بيولوجًيا. البشر
أيتون إىل هذا العامل بصفات موروثة حمددة مسبًقا ليكونوا قادرين   ،مثل احليواانت 

ق معينة إذا ملست جتاربم جانبهم البيولوجي. قال جونغ على التفاعل والتفاعل بطر 
إن الالوعي اجلماعي للرجل الذي حيتوي على انطباعات بيولوجية عن املرأة يلعب 

 (. 72 ، ص.2017،فيبايين) دوره عندما يرى الرجل املرأة اليت حيبها. 
يشمل العقل الباطن الشخصي مجيع التجارب اليت يتم نسياهنا أو قمعها  

تسامتها ابلنسبة لإلنسان. حيتوي العقل الباطن الشخصي على ذكرايت ودوافع أو  
املاضي ، وأحداث منسية ، وجتارب خمتلفة خمزنة يف العقل الباطن. يتشكل عقلنا 
الباطن الشخصي من خالل التجارب الفردية. وابلتايل ، سيكون فريًدا جًدا ابلنسبة  

أن يكون من السهل أو الصعب   لنا. هناك صور للعقل الباطن الشخصي ميكن
البشري.   الوعي  متناول  عن  البعيدة  األجزاء  بعض  أيًضا  هناك  ولكن   ، تذكرها 
بني  واجلمع  الالوعي  حول  فرويد  نظر  وجهة  عن  قليالً  يونغ  مفهوم  خيتلف 

 (. 88، ص.2006، جا )ويراميهار الالوعي
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املواقف قال يونغ إن البشر لديهم ميول وراثية وهم متساوون يف العدد مع 
النموذجية يف حياة اإلنسان. عدد ال حصر له من التكرار ملواقف منوذجية سيجعلها 

 (. 74 ، ص. 2017،فيبايين)  جزًءا من التكوين البيولوجي لإلنسان
الالوعي اجلماعي هو النظام الذي له أكب أتثي على الشخصية ويعمل 
وراء  تكمن  عنصرية  هو مسة  النظام  هذا  املعين.  الشخص  وعي  خارج  ابلكامل 
السابقة ، حىت من  الشخصية وهو عبارة عن جمموعة من اخلبات من األجيال 

من الالوعي   أسالف البشر عندما كانوا ال يزالون حيواانت. تسمى هذه املكوانت 
اجلماعي ابألمناط البدائية ، أي امليول العامة والفطرية يف البشر اليت جتعل البشر 
يتصرفون وخيتبون أشياء تتكرر إىل األبد ، على غرار ما مت فعله واختبه األسالف  

إخل(    ، اخلطر  مواجهة   ، إخل(   ، واملوت(.  الوالدة  )مثل  ورثوه    )أمحديالذين 
 (.174، ص.2019،
 الالوعي الشخصي  (أ

حيتوي الالوعي الشخصي على أشياء يكتسبها الفرد خالل حياته. وهذا  
يشمل األشياء اليت يتم الضغط عليها أو االكتئاب يف األشياء املنسية. يتكون  
ال   ولكن  حتقيقها  مت  ودوافع  وآمال  جتارب شخصية  من  الشخصي  الالوعي 

إىل   دفعهم  يتم  حبيث  األان  فيها  )ساروونو،  ترغب  ص.  1987الالوعي   ,
170.) 

ميكن أن يعود هذا الالوعي الشخصي إىل الوعي ويؤثر    ،يف حلظات معينة
على السلوك. يشمل هذا الالوعي الشخصي أيًضا الالوعي والعقل الباطن. ما 

وحيتوي على أشياء   ،قبل الوعي هو احلد الفاصل بني الالوعي الشخصي والوعي
ما حيتوي العقل الباطن على أحداث نفسية تقع يف  جاهزة لدخول الوعي. بين 

)سورايبراات اجلماعي  والالوعي  الشخصي  الالوعي  بني  احلدودية    ، املنطقة 
 (166 ،ص.2002
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 الالوعي اجلماعي  (ب 
الشخصية ويعمل   له أكب أتثي على  الذي  النظام  الالوعي اجلماعي هو 

رية تكمن وراء ابلكامل خارج وعي الشخص املعين. هذا النظام هو مسة عنص
حىت من   ،الشخصية وهو عبارة عن جمموعة من اخلبات من األجيال السابقة

)ساروونو،   حيواانت  يزالون  ال  عندما كانوا  البشر  ص.  1987أسالف   ,
،  نه إرث نفسي عظيم للتطور البشري(. عّرف يونغ الالوعي اجلماعي أب 170

برول االستجاابت الصوفية   وقارنه مبا أمساه ليفي  ،ولد من جديد يف بنية كل فرد
, )سوريباات  البدائية  للشعوب  ص.  2002اجلماعية  هذا 167,  يتجلى   .)

والتخيالت  واألحالم  واجملمعات  األعراض  شكل  يف  اجلماعي  الالوعي 
 والتخيالت والنمط البدئي. 

 األعراض واملعقدة  (ج
 األعراض واملعقدة هي األعراض اليت ال يزال من املمكن إدراكها. األعراض

واليت ميكن أن أتخذ شكل    ،هي "أعراض ملحة" وليست جمرى طبيعي للطاقة
غي  ما  شيًئا  أن  حتذير ختبان  عالمة  هو  الَعَرض  نفسية.  أو  أعراض جسدية 

 وابلتايل جيب أن ميتد إىل الالوعي. ،موجود يف الوعي
اجملمعات هي أجزاء نفسية من الشخصية مت فصلها وفصلها عن سيطرة 

واليت ميكنها    ،)سيطرة( الوعي ومن مث تعيش حياهتا اخلاصة يف الظالم والالوعي
وهو    ،دائًما إعاقة أو تعزيز إجنازات الوعي. يتكون اجملمع من عنصر أساسي

وعدد من اجلمعيات اليت تشكلت على أساس   ،بشكل عام غي واعي ومستقل
كن للمجمعات أن  ذلك اجلوهر: تعتمد الرابطة على تصرف الفرد وخباته. مي

تعطل توازن الروح ولكن ميكن أن تكون أيًضا حافزًا لتكون أكثر نشاطًا يف  
مثل االستحالة الواضحة لقبول الذات   ،حماولة النجاح. املركب هو جتربة مؤملة 

 (. 84 ، ص. 2017،فيبايين) ابلكامل.
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 األحالم والتخيالت والتخيالت  (د
الليل".  غالًبا ما تنشأ األحالم من   اجملمعات وتكون "رسائل سرية من 

األحالم هلا قوانينها اخلاصة ولغتها اخلاصة: لغتها رمزية وفهمها حيتاج إىل تفسي. 
بناءة  وظيفة  هلا  يونغ  حسب  اجلانب   ،األحالم  أحادية  عن  التعويض  وهي 

ة(  للنزاعات اليت هلا معىن نبوي. طرح يونغ أيًضا اخليال )اخلياالت( واخليال )الرؤي
وينشأ يف وقت يكون   ،كشكل من مظاهر الالوعي. كالمها مرتبط ابألحالم

من أحالم النهار    ،فيه مستوى الوعي منخفًضا ؛ االختالفات ال حصر هلا تقريًبا
من   حالة  يف  لألشخاص  اخلاصة  التخيالت  إىل  الرغبات  أحالم  إىل 

 (. 85 ، ص.2017،فيبايين)النشوة
 النموذج البدائي  (ه

الغريزي  الغريزي ورد الفعل  البدئي هو شكل من أشكال الرأي  النموذج 
هذه    -واليت حتدث خارج نطاق الوعي. النموذج البدئي    ،على مواقف معينة

  ، النماذج البدائية فطرية وتنمو يف الالوعي اجلماعي أثناء التطور البشري )كنوع( 
ه البدائي  النموذج  الفرديني.  البشر  عن  مستقلة  فهي  القوة  لذا  جمال  مركز  و 

الالواعية الذي ميكنه تغيي موقف احلياة الواعية لإلنسان. ال ميكن تقييد النموذج  
البدئي إال بشكل رمسي وليس ماداًي ؛ ميكن للناس فقط وصفه ولكن ال ميكنهم  

 (. 169-166 ، ص. 2002،اختالقه )سورايبراات
مكافئات للعقائد الدينية.  ميكن أن تظهر مناذج الالوعي جتريبياً على أهنا  

التأويلية لآلاب  اللغة  متتلك الكنيسة خمزواًن ثراًي من املقارانت مع املنتجات    يف 
الفردية والعفوية اليت ميكن العثور عليها يف علم النفس. ما يعب عنه الالوعي  
أبعد ما يكون عن كونه تعسفًيا أو عنيًدا ؛ إنه شيء حيدث ليكون "عاداًل" ،  

ا الالوعي كما هو  تعبيات  أن  املنطقي  حلال مع كل كائن طبيعي آخر. من 
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الرموز اآلابئية اليت   طبيعية وليست مصاغة بشكل دوغمائي ؛ إهنا متاًما مثل 
 جتذب الطبيعة أبكملها إىل مدار تضخماهتا 

لـ األصلي  وظائف  1960)   يونغالنموذج  على  حيتوي  ألنه  هيكل  هو   )
لسياق. ميكن العثور على تراكيب النموذج  بشكل غريزي من البيئة / ا  منقوشة

يف هذا السياق ميكن أن يرتبط الفولكلور ابألساطي    -األصلي يف الفولكلور  
وهي أصول موجودة يف   -أو الفولكلور أو الشعر الشعيب أو األغاين الشعبية  

مصر أو اليوانن أو يف املكسيك القدمية. ليس هذا فقط ، ميكن أن تظهر بنية  
لبدئية أيًضا يف شكل خيال وخيال وأيًضا أعمق األحالم القدمية يف النماذج ا

  يونغ أرواح البشر السابقني واليت نشأت أيًضا يف العصر احلديث مثل اليوم. مييل  
كطبيب نفس إىل حد ما إىل شيء يتعلق ابخليال واخليال. لذلك ، حىت عند 

اخل سياق  عن  فصلها  ميكن  ال   ، البدئية  النماذج  عن  النموذج  احلديث  يال. 
األصلي كشكل خيتب التكرار من وقت آلخر هو يف الواقع ال ينفصل عن الفكر  
البشري. كمخلوقات لديها القدرة على التمثيل ، يقوم البشر إبحضار الرموز  
اليت يعتقد أهنا نشأت من األفكار البدائية. لن ختتفي هذه األفكار أبًدا ألهنا  

أف هناك  دامت  ما  وستبقى  مامتزامنة  شيء  حول  ،  2019،  )أمحديكار 
 (.92-91ص.

واإلنسان   القدمي  اإلنسان  التكرار ألن  سياق  األصلي يف  النموذج  يظهر 
احلديث هلما أوجه تشابه من حيث األفكار. ال ينبغي تفسي الرمزية اليت تظهر 
يف شكل مناذج بدائية هناك. ومع ذلك ، من حيث التفسي ، جيب أن يكون  

ابقة واحلالية. األمل عامل النفس قادرًا على ربط النماذج األصلية ابلسياقات الس 
هو أنه إذا كان شخص ما قادرًا على ربط املاضي واحلاضر من منظور نفسي ،  
النماذج األصلية ، فسوف جيد اخلصائص األصلية اليت  النظر إىل  خاصة يف 
ترتبط ابلعقل البدائي. إن وجهة نظر البدائية يف علم النفس ليست يف الواقع  
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ينكر الكثي من الناس قوة وقوة مصطلح ابلالوعي.    أمرًا سهالً ألهنا مرتبطة أيًضا
البدائية يف علم النفس اليونغي ألنه يف التعبي عن األمور العلمية ، جيب على 

 (.93-92، ص.2019،  )أمحدياملرء أيًضا االعتماد على األمور العلمية
النموذج األصلي هو منوذج مت إنشاؤه منذ العصور القدمية وله حمتوى فريد 

(. تعتب 5  ، ص.2000وليس ،  قافات معينة وفنون معينة وأحالم معينة )هيف ث
بدائية هلا أوجه تشابه   البدائية فريدة من نوعها ألهنا خصائص  النماذج  هذه 
التفكي  طبيعة  أن  على  يدل  أماكن خمتلفة. هذا  وجودها يف  الرغم من  على 

ا ما جيعل يونغ يرى  البشري من العصور القدمية وحىت اليوم ال ختتلف كثيًا. هذ
أن البشر القدامى والبشر احلديثني كما هو احلال اليوم هم شخصيات فردية  
لديهم نفس نفسية مجاعية غي واعية. وابلتايل ، فإن آاثر املاضي من وجهة  
نظر يونغ ذات مغزى كبي ألهنا مرتبطة ابألمناط األصلية اليت تظهر يف الثقافات  

 (.96، ص.2019،  )أمحديف البلدان يف العاملخمتل املختلفة املوجودة يف 
 القناع -أ

مت تصميم جانب الشخصية الذي يريد البشر إظهاره للعامل 
كشخصية. رمبا يكون مفهوم الشخصية لدى يونغ متجذرًا يف 

رقم   شخصه  مع  بعض   1التجارب  توفي  عليه  والذي كان   ،
الشخصية هي  أن  الرغم من  اخلارجي. على  للعامل  التسهيالت 
جانب مطلوب من شخصيتنا ، جيب أال خنلط بني وجهنا العام  
وأنفسنا احلقيقية. إذا تعاملنا بشكل وثيق مع الشخصية ، فسوف 

  )جارفيس نظل غي مدركني لفرديتنا ، وسُنمنع من حتقيق الذات 
 (. 62، ص.2000،

الشخصية مرتبطة ابلقناع. سيستخدم اإلنسان كشخصية 
فردية قناًعا يف احلياة اليومية املتعلقة ابجملتمع. من خالل األقنعة 
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املستخدمة ، ميكن ألي شخص تغطية نفسه حىت ال تظهر نفسه  
احلقيقية يف احلياة االجتماعية. الشخص الذي ال يستخدم قناًعا 

ة ليس صحيًحا متاًما أيًضا ألنه  على اإلطالق يف احلياة االجتماعي
يفتح كل ما يتعلق بنفسه ألنه ال جيب الكشف عن كل شيء  
فيما يتعلق بقضااي اخلصوصية يف احلياة. وابلتايل ، فإن الشخصية  
والالوعي  الفردي  الالوعي  متثيل  الواقع  يف  هي  واليت  البشر  يف 

وسلبية إجيابية  عناصر  هلا  ، 2019،  )أمحدي   اجلماعي 
 (. 121ص.

شخصية يف سياق علم النفس تتعلق بوجه الشخص يف 
هذه احلالة تشي على وجه التحديد إىل وجه نفسي. الشخص  
الذي يستخدم وجًها جيًدا يف سياق عام هو وجه عام معروف 
للجمهور. الوجه الشخصي غي ظاهر. وابلطبع يف هذه احلالة  

أ  العام ألن ما خيشى منه  السياق  الوجه اخلاص يف  ن  ال يظهر 
هلا   ثقافة  يف كل  احلساسية  حساسة.  أبشياء  وجهه  يتلوث 
الغربية  الدول  يف  احلساسية  فإن  وابلتايل   ، خمتلفة  أخالقيات 
ستكون خمتلفة عن احلساسية يف الدول الشرقية. ابلطبع ، هذا  

 كل ثقافة هلا تقاليد ومعتقدات خمتلفة. أمر شائع ألن  
 (Shadow) الظل - ب 

الظل ، النموذج األصلي للظالم والقمع ، ميثل الصفات 
اليت ال نريد االعرتاف با ولكن حناول إخفاءها عن اآلخرين ،  
أخرى   وإبداعية  بناءة  عناصر  على  الظل  يشتمل  أنفسنا.  حىت 

جادل يونغ أبنه    (.60، ص.1965، جونغ  )خنشى مواجهتها  
ا ، وأن هذه  جيب علينا مجيًعا أن نكافح ابستمرار الكتشاف ظلن
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املهمة هي االختبار األول لشجاعتنا. ال يفلت البشر أبًدا من 
فهم أن ظلهم سوف يسقط يف هيمنة الظالم وينتج عنه حياة  
مأساوية ، ويعيشون ابستمرار "احلظ السيء" الذي جيلب اهلزمية  

 . واجلنب يف حد ذاته
( 1965يف ذكرايت ، أحالم ، أتمالت ، يروي يونغ )

أحالمه اليت حدثت عندما انقطعت عالقته بفرويد. يف هذا أحد  
احللم ، قتل ظله ، وهو عبد ذو بشرة بنية ، بطالً امسه سيجفريد 
حيمي اجملتمع األملاين. يفسر يونغ احللم مع استنتاج أنه ال حيتاج 
يف   بناء  بعمل  ظله  يقوم  لذلك   ، )سيغفريد(  فرويد  سيج  إىل 

 (.124  ، ص.2000،ريلجيجا) القضاء على ذكرايت بطله
من الشخصية. وهي عدد من   الشداو هي الطبقة السفلية

النفسية اليت مت   النفسية الشخصية واجلماعية والعناصر  العناصر 
مت   الذي  الواعي  املوقف  مع  تنسجم  ال  ألهنا  احلياة  يف  رفضها 
أجزاء   تصبح  حىت  إبحكام  العناصر  تتحد   ، لذلك  اختياره. 

الالوعي.  شخصية مستقلة نسبًيا وتظ هر اجتاهات معاكسة يف 
الوعي يوازن الظل ، ميكن أن يكون التأثي إجيابًيا ، وميكن أن 

 يكون سالًبا 
أن  اجلماعي  والالوعي  األصلي  النموذج  يف كتابه  يؤكد 
"الظل يرمز إىل كل شيء يرفض املوضوع معرفته عن نفسه ، وأن  

دائًما ما يصطدم بذا الشخص بشكل مباشر     (Shadow) الظل
وامليول  األدىن  اخلصائص  املثال  سبيل  على   ، مباشر  غي  أو 

 (. 41، ص.2019، )أمحدي املتعارضة 
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الظل هو شخصية خمفية ومكبوتة ، دائًما ما تكون أقل 
األساسية يف   الشخصية  تتجذر شبكات  ومليئة ابلذنب.  شأانً 
طبقات احليواانت ، أسالفنا ، وهي تغطي مجيع اجلوانب التارخيية  
لالوعي. يعتقد الناس أن الظل هو مصدر كل الشرور. اإلنسان  

ول سيئة أخالقياً  الذي ال يدرك سهوته ، ال يتألف فقط من مي
، بل يُظهر أيًضا عدًدا من الطبيعة اجليدة ، مثل الغرائز العادية  
اإلبداعية  والدوافع  احلقيقية  والتفامهات  الطبيعية  الفعل  وردود 

 (. 42، ص.2019، )أمحديوغيها 
  (Anima dan Animus) األنيما و األنيموس - ت 

يعتقد جونغ أن األنيما متجذرة يف جتارب الرجل السابقة  
واليت تتحد لتشكل    -األمهات واألخوات والعشاق    -مع النساء  

األحالم  يف  دائًما  األنيما  تظهر  ال  للمرأة.  مشرتكة  صورة 
كشخصية أنثوية ، ولكن ميكن تقدميها بواسطة الشعور أو املزاج 

 (.121 ، ص.2019،)جونغ 
م األنيما  واحلياة.  أتيت  الروح  تعين  اليت  الالتينية  اللغة  ن 

  ، لذلك  ونقي.  نقي  شيء  فالروح   ، السياق  هذا  يف  األنيما 
"anima inter bona et mala sita"  توضع الروح بني اخلي(

  ، )يونغ  بني  6  ، ص.1965والشر(  ابلفعل  األنيما  تقف   .)
تكون   أن  تعين  الطيبة  اإلنسان  والشر ألن روح  ، اخلي  االثنني 
لديك روح مالئكية نظيفة ومقدسة. أما كوهنم بشرًا أبرواح شريرة  
، فيمكنهم أن يصبحوا شياطني هلا شخصيات شريرة ومدمرة. 
البشر ليسوا كالمها ، ألن املالئكة والشياطني هم جانب متطرف 
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ميتلك كالمها شخصيات معززة يف سياق كونه مدمرًا وابنًيا ، بناء  
 ومدمر. 

يُعرف املصطلحان أيًضا ابسم  االنيما واألنيموس يف البشر 
مملوكة منذ زمن سحيق. ومع ذلك ، ال يدرك اجلميع أن األنيما  
البشر اآلخرين.   فهم  لإلنسان يف  الباطن  العقل  واألنيموس مها 

واألنيموس هي إسقاطات ذاتية لكل فرد.   لذلك ، فإن األنيما
يريد يف   األنيما  بقدرات  يتمتع  الذي  الشخص  فإن   ، وابلتايل 
فهم   إذا كان  اإلسقاط.  خالل  من  نفسه  على  التعرف  الواقع 
أو   أنيموس  على  العثور  على  قادرًا  فسيكون   ، جيًدا  اإلسقاط 
إىل  نفسه  اإلنسان  يقود  االكتشاف  هذا  خالل  من  أنيموس. 

 املوجود داخل كل فرد. فضل مبساعدة األنيما واألنيموس طريق أ
ابلطبع ، اإلنسان الذي أيقظه األنيما واألنيموس املوجود 
بداخله ، سيحاول حتسني نفسه. ومع ذلك ، هناك أيًضا شخص 
وجد نفسه ويفهم نفسه ، لكنه ال يريد أن يغي نفسه حىت ال  
حيدث أي حتول يف نفسه. يف الواقع ، األشخاص الذين ميكنهم 

امل األنيما واألنيموس  أنفسهم من خالل  ،  فهم  بداخلهم  وجود 
ال   حىت  عليهم  والتعرف  اآلخرين  فهم  عليهم  سيسهل  ابلطبع 
التطور  هلم  ال جتلب  نفسياً  أو  األخالق  تنتهك  أبشياء  يقوموا 

 (.169-168، ص.2019، )أمحديألنفسهم اإلجيايب 
( هذه اخلاصية اخلادعة لألنيما يف 1965وصف يونغ )

إليه خالل رحالته إىل  وصفه "للمرأة من الداخل" اليت حتدثت  
العقل الباطن ، وعندما كان يفكر فيما إذا كان العمل هو العلم  

 (.87، ص. 1965،جونغ ) كله
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يُطلق على النموذج األصلي للمذكر يف النساء أنيموس.  
إذا كانت األنيما متثل مزاًجا ومشاعر غي عقالنية ، فإن العداء 

بني اإلانث والذكور هو التفكي والتفكي املنطقي. يف كل عالقة 
، جيب على النساء املخاطرة إبسقاط جتارب أسالفهن يف املاضي  
البعيد مع آابؤهم وإخوهتم وحمبيهم وأبناؤهم الذين أصبحوا رجااًل  

 (. 43 ، ص.1989،جونغ ) أبرايء
 الذات - ث 

يعتقد يونغ أن كل شخص لديه ميل للتحرك حنو التغيي 
موروث. لقد دعا هذا التصرف  والكمال واالكتمال ، وهو أمر  

الفطري إىل الذات. منوذج أصلي هو األكثر مشوالً مقارنًة ابألمناط  
البدائية األخرى. جتذب الذات أنواًعا أخرى من النماذج البدئية  
وتوحدها يف حتقيق الذات. يرمز إىل الذات على أهنا فكرة املرء  

 (. 87 ، ص.2017،فيبايين) عن الكمال والكمال واالكتمال
تتضمن الذات صورًا من الالوعي الشخصي واجلماعي.  
بني الالوعي والذات ككل تبدو مثالية للغاية. كثي من الناس ،  
"روح   ونقص يف شخصية  الالوعي  من  وفرة  من  يعانون  الذين 
الشخصي   الالوعي  وحيوية  ثراء  إدراك  يف  يفشلون   ، الروح" 

غالًبا ما    وخاصة الالوعي اجلماعي لديهم. من انحية أخرى ، 
يكون األشخاص ذوو الوعي املرتفع مرضيني ، وهلم جانب واحد  

 .من الشخصية 
ابختصار ، تتكون الذات من العقل الواعي والالواعي ،  
وهي توحد العناصر املتضاربة يف نفسية القوة الذكورية واألنثوية ،  
واخلي والشر ، والظالم والنور. غالًبا ما يتم متثيل هذه العناصر  
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ملتضاربة برمز ين واينغ حيث يرمز إىل الذات بواسطة مانداال.  ا
هذا الدافع يعين الوحدة والكلية والنظام الذي يشي إىل حتقيق  

 . الذات 
جوهر كمال   لنقل  يكفي  مبا  حمدد  انحية  من  املصطلح 

أخرى غي حمدد مبا يكفي للتعبي عن طبيعة   اإلنسان ومن انحية
هذا الكمال اليت ال ميكن وصفها واليت ال ميكن حتديدها. لكن 
فإن   مث  ومن  حدوده.  إىل  اإلشارة  أو  األخي  حتديد  ميكننا  ال 
مصطلح "الذات" يف استخدامه العلمي ال يشي إىل املسيح وال 

ل من هذه إىل بوذا بل إىل جممل الشخصيات اليت تعادله ، وك
األشكال هي رمز للذات. هذا النمط من التعبي هو ضرورة فكرية  
يف علم النفس العلمي وال يشي أبي حال من األحوال إىل حتيز  
متعايل. على العكس من ذلك ، كما قلنا من قبل ، فإن هذا 
املسيح   قرار لصاحل  اختاذ  ما من  املوضوعي ميّكن رجاًل  املوقف 

 وذا ، وما إىل ذلك.احملدد واآلخر لصاحل ب
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 الشخصية )عند كارل غوستاف يونغ(   

 الالوعي الوعي 

 القناع

 الظل 

 األنيما و األنيموس 

 الذات

 النماذج البدئية 

 اجلماعي الشخصية 

 عوامل خارجية 

 عوامل داخلية 

ؤلف حل امل  
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 الفصل الثالث 
 ياانت وحتليلها عرض الب

 
فيما يلي نتائج مناقشة تفصيلية حول حتليل القصة القصية "شيخ البلبيس" لتوفيق 

 ألهداف البحث.احلكيم بعدة فصول فرعية مت حتديدها وفًقا 
 لكارل غوستاف يونغ  لشيخ البلبيس ل  تصوير الشخصية .أ

هناك وعي شخصي وغياب للوعي يؤثر على شخصية  ،يونغوفًقا لنظرية الشخصية لـ
ستوصف أشكال الوعي والالوعي   ،اإلنسان. حىت أنه يف القصة القصية للشيخ بلبيس

 اليت عاشتها شخصية الشيخ بلبيس على النحو التايل:
 الوعي  -1

وفًقا ليونغ ، فإن صورة العقل الواعي )الضمي( هي شيء ميكن أن تشعر 
أن العنصر الالواعي ال عالقة له ابألان. كانت معتقدات يونغ به األان ، يف حني  

حول األان أكثر صرامة من معتقدات فرويد. رأى يونغ األان كمركز للوعي ، لكن 
ليس جوهر الوعي نفسه. إن األان ليست كل الشخصية وجيب أن متتلئ ابلذات. 

شخص هذه الذات هي مركز الشخصية ، ومعظمها يتخذ شكل الالوعي. يف ال
يلعب   ، وابلتايل  الالواعية.  الذات  الثاين من  اجلانب  األان هي   ، نفسيا  السليم 
الوعي دورًا صغيًا نسبًيا يف علم النفس التحليلي. األفراد األصحاء هم أفراد ميكنهم 

التميز حتقيق  مث  ومن  الذايت  الوعي  جتربة  وميكنهم  الوعي  بعامل   )ستني االرتباط 
 (. 35، ص.2019،

 
فسحبها مىن برفق وأفسح ىل مكاان إىل جواره، وهو يقول ...  

 بصوته الوقور: 
العلم ىف  أستغفرهللا اي بىن، أستغفرهللا! .. على من أخذت 

 ( 102، ص. 1966األزهر الشريف!؟... .....)احلكيم،  
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الشخصية الرئيسية اليت تروي قصة أول مرة التقى فيها ابلشيخ بلبيس يف جملسه.  

عامله مثل اجللوس جبانبه   ، اجملتمع  يفذي حيظى ابحرتام كبي  ال  ،الشيخ بلبيس
الشيخ   با. كان سلوك  يلتقي  اليت  األوىل  املرة  أن هذه هي  رغم  ودودة  بتحية 
بلبيس أن يرحب   بلبيس الودود واعًيا ومل يتأثر أبي شيء. حىت يتسىن للشيخ 

 بشخصييت بشكل صحيح. 
 

عواء... جهد ىف كتمه بكمه وسعل سعاال خافتا غريبا كأنه 
 ومضى يقول متلطفا : 

 كيف اتفق أنىن مل أرك هنا من قبل؟... -
 

  ، اقتباس يصف املوقف عندما كان الشيخ بلبيس يلقي خطبة أمام أتباعه
سعل ابخلطأ وغطى فمه على الفور بيده وهي حركة واعية يف ذهنه. وهذا السلوك 

يشعر الشيخ بلبيس كذلك بوعي وال يتأثر أبي شيء    ، يدل على أنه عندما يسعل
 حيدث يف جسده.

 
 فمال على أذىن هامسا : 

هل أزعجك سعاىل؟... ال ختش شيئا... هذا مر أيىن أحياان  -
 ومير مر الكرام... 

 
  ، اقتباس يصف املوقف عندما كان الشيخ بلبيس يلقي خطبة أمام أتباعه

سعل ابخلطأ وغطى فمه على الفور بيده وهي حركة واعية يف ذهنه. وهذا  
يشعر الشيخ بلبيس كذلك بوعي وال يتأثر   ،السلوك يدل على أنه عندما يسعل

 أبي شيء حيدث يف جسده. 
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 الالوعي .2
 ( مها   ، عنصرين  من  الالوعي  )1يتكون  و  الشخصي  الالوعي   )2  )

 الالوعي اجلماعي.
 الشخص  (أ)

موقف   من  شكل  شكل  هو  للجمهور  يظهر  الذي  الشخص 
أشكال إخفاء الطبيعة احلقيقية للفرد، لذلك يشار إىل هذا ابسم القناع.  
يرتبط السلوك الذي ال يتوافق مع الضمي ارتباطًا وثيًقا ابلذات واهلوية  
وجود   يدركون  ال  الناس  من  بيئتهم. كثي  يف  لألشخاص  االجتماعية 

  )مهزة ا الشخص وليس بويتهم اخلاصةشخصية، ألهنم يتعرفون على هذ
 (. 22، ص.2019،

 
وسعل... أو على األصح عوى كالكلب ... 

وهو يسد فمه بكمه حىت ال يبلغ الصوت 
أمساع احلاضرين... وألقى عليهم نظرات قلقة 

 مضطربة... 
 

وعقله  بوعي  يتم  بكمه  فمه  يغطي  الذي  بلبيس  الشيخ  تصرف 
الذي ميتلكه الشيخ بلبيس. يتسبب  حبيث يصنف على أنه وعي األان  

صوت السعال هذا الذي ينبح كالكلب يف احلاجة إىل ردود فعل اجلسم  
حىت ال يزعج املشاركني   ،أي ابستخدام كم  ،أكثر من السعال املعتاد

 اآلخرين يف التجمع
 اجلماعي (ب )

األفكار    إىل  اجلماعي  الالوعي  يشي  ال  هو  اجلماعي  الالوعي 
إىل امليل القوي لدى البشر للرد بطرق معينة عندما  املوروثة ، بل يشي  
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حتفز جتاربم امليول املوروثة بيولوجًيا. أييت البشر ، مثل احليواانت ، إىل  
هذا العامل بسمات موروثة حمددة مسبًقا ليكونوا قادرين على التفاعل  
والتفاعل بطرق معينة إذا ملست جتاربم جانبهم البيولوجي. قال جونغ  

وعي اجلماعي للرجل الذي حيتوي على انطباعات بيولوجية عن إن الال
اليت حيبها املرأة  الرجل  يلعب دوره عندما يرى  ،  2013،  )فراويرااملرأة 

 (. 96ص.
قال يونغ إن البشر لديهم ميول وراثية وهم متساوون يف العدد مع   

التكرار   من  له  عدد ال حصر  اإلنسان.  حياة  النموذجية يف  املواقف 
 ملواقف منوذجية سيجعلها جزًءا من التكوين البيولوجي لإلنسان. 

الذي يظهر عدة خطوات     اإلنسان  لتمييز  شخصية هي وصف 
وتصبح    ،وتنشأ من الوعي إىل الالوعي  ،وعمق يف شخصية الشخص

بدف    ، بداية املظهر الشخصي. تصنف الشخصيات على أهنا "أقنعة"
فس الوقت ترك انطباع معني للعامل  إخفاء الطبيعة احلقيقية للفرد ويف ن

  اخلارجي إلظهاره
 القناع -1

عدة ال يظهر  الذي  اإلنسان  لتمييز  وصف  هي  شخصية 
إىل  الوعي  من  وتنشأ   ، الشخص  شخصية  يف  وعمق  خطوات 
الشخصيات   تصنف  الشخصي.  املظهر  بداية  وتصبح   ، الالوعي 

ويف نفس  على أهنا "أقنعة" ، بدف إخفاء الطبيعة احلقيقية للفرد  
، 2010،  )كراميالوقت ترك انطباع معني للعامل اخلارجي إلظهاره

 (. 55ص.
 فقال الشيخ وهو يعد أبصابعه املرجتفة حبات مسبحته : 

حسنا فعلت اي بىن ... لقد قالوا ىف  -
 األمثال : األرض الىت ال ترى 
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 قدم صاحبها ال تفلح... 
 

يتصرف يف نصح  بلبيس أعاله كيف  الشيخ  أقوال  ومن 
آلخرين من خالل تقدمي مثال ميكن أن يفهمه أتباعه يف جملسه.  ا

سلوك الشيخ بلبيس هو ما جيعله ميتلك شخصية ال تظهر إال يف 
أوقات معينة. عندما كان مع أتباعه كان مرئًيا جًدا ولديه معرفة  

لكنه أظهرها عمداً فقط ليكون أكثر احرتاًما من الشيوخ    ،عالية
 اآلخرين

 
العالج بيد هللا... وأخشى أن يكون قد  -

فات أوله... كل ما أرجوه أال يكون دائى 
خطرا على الناس ... كفى ما حدث لذلك 

 اخلادم املسكني... 
 

تعبيا عن شخصية الشيخ بلبيس عندما تلقى دعوة حلضور  
مل   ،ميالد صديق كان يعرفه منذ فرتة طويلة. ومع ذلك حفل عيد  

تظهر   مل  االحتفالية.  احلفالت  هذه  مثل  حضور  قلبه  يف  حيب 
كراهيته وتظهر شخصييت أن لديه شخصية أو قناًعا على نفسه 

وخاصة   ،إلجبار نفسه على احلضور إىل حفلة عيد ميالد صديقه
اهل وشراء  املالبس  شراء  خالل  من  شخصيته  دااي  استكمال 

 لألصدقاء يف أعياد امليالد. 
 الظل  -2

شكل موقف الشخص الذي يظهر للجمهور هو شكل 
للفرد الطبيعة احلقيقية  لذلك يشار إىل هذا   ،من أشكال إخفاء 
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ارتباطًا   الضمي  مع  يتوافق  الذي ال  السلوك  يرتبط  القناع.  ابسم 
وثيًقا ابلذات واهلوية االجتماعية لألشخاص يف بيئتهم. كثي من 

ألهنم يتعرفون على هذا الشخص   ،ناس ال يدركون وجود شخصيةال
 (.41، ص.2010،)غفران وريينوليس بويتهم اخلاصة

الظل أو الظل هو مؤشر على اجلانب املظلم لدى البشر 
يشي منوذج الظل أو هذا الظل إىل  .املصنفني يف النموذج األصلي

سلوك الشيطان. يتم  الصفات السيئة املوجودة يف البشر واليت تشبه  
يتعارض مع نفسه. مييل أنه منوذج أصلي  الظل على  إىل   حتديد 

يف   املوجودة  االجتماعية  واملعايي  القواعد  يكسر  شيء  أي  فعل 
 (. 65، ص.2004، )نيساابناجملتمع

 
اشتدت على األزمة يوما... وقيل إىن  -

الكلب  ذلك  سعاالكعراء  أسعل  كنت 
  ... عضىن  الذى  أراد "املسعور"  فلما 

أبسناىن  هبته  ومعونىن  إسعاىف  خادمى 
وعضضته عضة أدت إىل وفاته... زمحه هللا 
 رمحة واسعة! ... ورمخىن أان أيضا وغفرىل... 

 
سلوك شخصية الشيخ بلبيس الذي عب عن نيته يف بداية  
انتهى بقيامه بتحميل ما   صدقه ابلتبع ببعض املال مقابل اخلي 

ع لعرضه على مواقع التواصل االجتماعي.  يثبت حتويل أموال التب 
ويتم ذلك من قبل شخص   ،تعتب أموال التبع جيدة ونبيلة للغاية

ويتم عرضها عمًدا عن طريق حتميل   ،ما من وجهة نظر اجلمهور
أثر. بشكل غي مباشر التحويل لرتك  يظهر هذا   ،صور إلثبات 
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أي الشخصية اليت حتب التباهي    ،السلوك جانب الظل الذي فيه
 مبا لديه وما فعله. 

 
ومل أمت...فقد جحظت عيناه وتغي وجهه، 

 - ىف  حلظة    -وأرغى وأزبد وكشر عن أنيابه، وانقلب
لوقور.. إىل كلب خطر عقور.. وترك ذلك الشيخ ا

كمه وفغر فاه بعواء سافر مرعب.. ومد يديه حنوى 
مل أدر  كأهنما خمالب... وهم ابهلجوم على.. وهنا 

وثبة الباب  أثب حنو  وأان  إال  الفزع  صدمتىن    ,من 
ىف  ابقيا  أثرها  برح  ما   ، صدمة  اخلشبية  بعارضته 

. جبيىن... وما كدت أجد نفسى ىف فناء الدار ..
 حىت صحت من حالوة الروح ابخلدم واحلجاب 

 
يوضح الوصف التفصيلي للغاية لشيخ بلبيس من شخصييت يف  
القصة القصية كيف أن هناك جانًبا مظلًما وسلبًيا يظهر بشكل متعمد 
للشيخ بلبيس الذي يلتقي بشخصييت ألول مرة. واهلدف ، وهو غي 

 أشعر ابخلوف الشديد  مؤكد ، هو ما يعنيه الشيخ بلبيس ، مما جيعلين
من املزاج واألفعال اليت تشبه إىل حد بعيد الكالب اجملنونة كما وصفها  
وعض  لالنقضاض  جاهز  جمنون  شخصييت. كلب  حوار  يف  الكاتب 

 .شخصييت الذي متكن أخيًا من اهلروب من احلدث الذي أخافه حًقا
 األنيما و األنيموس  -3

كل إنسان ثنائي اجلنس ، لذلك لكل إنسان    -كل شخص  
اخلصائص املوجودة يف اجلنس اآلخر ؛ الذكر الفاقد للوعي   -

أنثى )األنيما( واألنثى الالواعية ذكر )أنيموس(. على الرغم من 
أنه ميكن وراثة األنيموس واألنيما من خالل الكروموسومات ، 
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واإلانث عب اتريخ    إال أهنا أيًضا نتاج جتارب أجناس الذكور
 (. 203، ص.1984،  )بروورالبشرية

 
احلمدهلل! ... هربت جبلدى ... لكن 

املصيبة هى مصيبة الباشا املدير  
وضيوفه ... لقد أكلهم قضيلة الشيخ 

 وهنشهم وانتهى األمر
 

إن جتنب أو متثيل اجلانب السيئ أو املظلم هو القاعدة. 
ريقة الوحيدة لتجنب إن تعزيز اجلانب القوي من الصدق هو الط

الظالل. رفض الظل يسبب األمل واالرتباك والندم واالستسالم. 
الالوعي يف  املخبأة  واحلكمة  املسؤولية  حتمل  يف  فشلنا    ،إذا 
 .فسوف يتوىل الظل ويتحكم يف نفسه ويطلق الشر الذي يسببه

 
 الذات -4

الالوعي الشخصي واجلماعي. بني   الذات صورًا من  تتضمن 
  ، الناس  من  للغاية. كثي  مثالية  تبدو  والذات ككل  الالوعي 
الذين يعانون من وفرة من الالوعي ونقص يف شخصية "روح 
الروح" ، يفشلون يف إدراك ثراء وحيوية الالوعي الشخصي ، 
وخاصة الالوعي اجلماعي لديهم. من انحية أخرى ، غالًبا ما  

جانب واحد   يكون األشخاص ذوو الوعي املفرط مرضيني وهلم
 (. 19، ص.2003، )مركم وسومارنومن الشخصية
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ومل أمت...فقد جحظت عيناه وتغي وجهه، 
ىف   -وأرغى وأزبد وكشر عن أنيابه، وانقلب

إىل كلب   - حلظة   الوقور..  الشيخ  ذلك 
بعواء  فاه  وفغر  وترك كمه  عقور..  خطر 
حنوى كأهنما  يديه  ومد  مرعب..  سافر 

 ابهلجوم على.. خمالب... وهم  
 

الصراع الكبي بني شخصية الشيخ بلبيس وحبيبته بسبب 
جيعل   الزواج  مستوى  إىل  لالنتقال  العالقة  يف  الوضوح  عدم 
شخصييت تعب عن كل قلبه وحازمة على العالقة اليت هي يف مأزق 
شخصييت  االعتبار  بعني  األخذ  مع  عدمه.  أو  االستمرار  بني 

ملوقف الثابت وجود مفهوم أنيموس  املستعدة للزواج. يُظهر هذا ا
 والذي يُظهر رجولته على الرغم من كونه امرأة.  ،يف شخصييت

 
صحيح  - هذا   ... مرتني  من كلب 

... ولكن من قال لك إىن سأكون كلبا 
 ىف املرة القادمة ؟ 

إذا قاملتىن ىف املرة القادمة فكن كما  -
 شئت وشاءت لك راعتك... 

 
يعتاد على فعل اخلي ألي  شخصية الشيخ بلبيس الذي  

يعرتف أبنه    ،شخص حىت لو كان جمرد شخصية أو أقنعة لنفسه
غي سعيد مبا يضايقه. وهذا يشمل مفهوم الذات عندما تصبح  
بنفسها   أو  ابآلخرين  تتأثر  وال  اإلدراك  أساس  على  الشخصية 

 للتعبي عما مير به 



45 
 

 
 

 صورة الشخسية الشيخ البلبيس . 2جدول 
 عدد  الشكل  النوع 

 مهوم الوعي 
 املعرفة
 ذاكرة

3 

 1 شعور الشخص  الالوعي

 2 القناع اجلماعي
 2 الظل 

 1 ألنيما   
 2 الذات

 
شخصية    -2 القصرية    البلبيس  الشيخ  الشخصيةعوامل  القصة   الشيخ "يف 

 ابلنظرية التحليل النفسي لكارل غوستاف يونغ  احلكيم لتوفيق"  البلبيس
 ارجيةاخلعوامل ال -1

عوامل اخلارجية هي العوامل اليت أتيت من خارج الشخص. عادة  ال
ما يكون هذا العامل اخلارجي هو التأثي الذي أييت من بيئة املرء بدًءا من  

ة  أصغر بيئة ، أي األسرة واألصدقاء واجليان ، إىل أتثي الوسائط السمعي
والبصرية املختلفة مثل التلفزيون وأقراص الفيديو املدجمة واإلنرتنت أو الوسائط  
املطبوعة مثل الصحف واجملالت و هكذا. البيئة األسرية ، حيث ينمو الطفل 
ويتطور ، ستؤثر بشكل كبي على شخصية الطفل. خاصة من طريقة تربية  

، غالًبا   لفرتة طويلة  وتربيتهم ألبنائهم.  الوالدين غي األبناء  يكون دور  ما 
 .مصحوب بفهم عميق للشخصية
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حسنا فعلت اي بىن ... لقد قالوا ىف األمثال : األرض (1) -

 الىت ال ترى 
 قدم صاحبها ال تفلح... 

 
العالج بيد هللا... وأخشى أن يكون قد فات أوله... (  2) -

كل ما أرجوه أال يكون دائى خطرا على الناس ... كفى ما 
 اخلادم املسكني...حدث لذلك  

 

 فعلت وجهى محرة اخلجل وقلت : (3)
 مل أدرس العلم... ولكىن رجل مزارع من ذوى األمالك...  -

 

شخصييت واليت ختبان خبلفية من هو حقا لسؤال   قالتهاالكلمات اليت  
أن   ظننت   ، بلبيس  الشيخ   ، تصريح شخصييت  بعد مساع  بلبيس.  الشيخ 
املستوى االجتماعي لشخصييت مل يكن متوافقاً مع اجلمعية اليت ميلكها الشيخ  
بلبيس ، مما أثر على سلوك الشيخ بلبيس الذي كان خمتلفاً جتاه شخصييت. 

ا الطبقات  التنشئة  تعتب  يف  جًدا  مهمة  بلبيس  للشيخ  املتعلمة  الجتماعية 
االجتماعية. لذلك ، فإن اخللفية التعليمية اليت يتمتع با الشخص للشيخ  
بلبيس هي عامل خارجي يؤثر يف املوقف جتاه ذلك الشخص. مت تضمني  

الذي يقول أن العوامل اخلارجية جتعل الشخص له   يوونغ  هذا يف علم نفس
ندما يكون مع شخص آخر. بصرف النظر عن الصراعات  وجه خمتلف ع

املوجودة داخل الشيخ بلبيس ، فإن العوامل اخلارجية هلا أتثي كبي يف إظهار  
 الشخصية اليت يقوم با. 



47 
 

 
 

 داخلية العوامل ال -2
عوامل الداخلية هي العوامل اليت أتيت من داخل الشخص نفسه. ال

. العوامل الوراثية هي موروثةعادة ما تكون هذه العوامل الداخلية وراثية أو  
اليت  السمات  إحدى  من  الوراثة  على  وأتثيها  الوالدة  منذ  فطرية  عوامل 

كال  ميتلكها أحد الوالدين أو ميكن أن تكون مزجًيا أو مزجًيا من خصائص  
الوالدين. لذلك ، كثيًا ما نسمع عبارة "الثمرة ال تسقط بعيًدا عن الشجرة". 
على سبيل املثال ، الطبيعة العصبية لألب ليس من املستحيل أن تنتقل إىل 

 .ابنه أيًضا
 

... فسحبها مىن برفق وأفسح ىل مكاان إىل جواره، وهو (1)
 يقول بصوته الوقور: 
العلم ىف أستغفرهللا اي بىن،   أستغفرهللا! .. على من أخذت 
 . ..... األزهر الشريف!؟..

 
وسعل سعاال خافتا غريبا كأنه عواء... جهد ىف (2)

 كتمه بكمه ومضى يقول متلطفا : 
 كيف اتفق أنىن مل أرك هنا من قبل؟... -

 
 فمال على أذىن هامسا : (3)
هل أزعجك سعاىل؟... ال ختش شيئا... هذا  -

 أحياان ومير مر الكرام...مر أيىن  
 
وسعل... أو على األصح عوى كالكلب ... وهو (4)

يسد فمه بكمه حىت ال يبلغ الصوت أمساع 
 احلاضرين... وألقى عليهم نظرات قلقة مضطربة... 
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اشتدت على األزمة يوما... وقيل إىن كنت أسعل (5)

سعاالكعراء ذلك الكلب "املسعور" الذى عضىن ... 
أراد   أبسناىن فلما  هبته  ومعونىن  إسعاىف  خادمى 

رمحة  هللا  زمحه  وفاته...  إىل  أدت  عضة  وعضضته 
 واسعة! ... ورمخىن أان أيضا وغفرىل... 

 
وأرغى (6) وجهه،  وتغي  عيناه  أمت...فقد جحظت  ومل 

وانقلب أنيابه،  عن  وكشر  حلظة    - وأزبد  ذلك   - ىف  
الشيخ الوقور.. إىل كلب خطر عقور.. وترك كمه وفغر 

حنوى كأهنما ف يديه  ومد  مرعب..  سافر  بعواء  اه 
خمالب... وهم ابهلجوم على.. وهنا مل أدر من الفزع إال 

وثبة الباب  حنو  أثب  اخلشبية    ,وأان  بعارضته  صدمتىن 
صدمة ، ما برح أثرها ابقيا ىف جبيىن... وما كدت أجد 
نفسى ىف فناء الدار ... حىت صحت من حالوة الروح 

 ابخلدم واحلجاب 
 
احلمدهلل! ... هربت جبلدى ... لكن املصيبة هى (7)

مصيبة الباشا املدير وضيوفه ... لقد أكلهم قضيلة 
 الشيخ وهنشهم وانتهى األمر

 
ومل أمت...فقد جحظت عيناه وتغي وجهه، وأرغى (8)

ذلك   - ىف  حلظة   -وأزبد وكشر عن أنيابه، وانقلب 
فغر الشيخ الوقور.. إىل كلب خطر عقور.. وترك كمه و 

فاه بعواء سافر مرعب.. ومد يديه حنوى كأهنما 
 خمالب... وهم ابهلجوم على.. 
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- (9) ... صحيح  هذا   ... مرتني  من كلب 

ولكن من قال لك إىن سأكون كلبا ىف املرة القادمة 
 ؟
إذا قاملتىن ىف املرة القادمة فكن كما شئت  -

 وشاءت لك راعتك... 
 
إىن كنت اشتدت على األزمة يوما... وقيل (10) -

الذى  "املسعور"  الكلب  ذلك  سعاالكعراء  أسعل 
عضىن ... فلما أراد خادمى إسعاىف ومعونىن هبته 
أبسناىن وعضضته عضة أدت إىل وفاته... زمحه هللا 

 رمحة واسعة! ... ورمخىن أان أيضا وغفرىل... 
 

فقال الشيخ وهو يعد أبصابعه املرجتفة حبات (11)
   مسبحته : 

 
من القصة القصية تتعلق بكلمات الشيخ بلبيس الذي  اقتباسات  

ابلتباهي   انطباًعا  أعطت  اجلسدية  إمياءاته  يف  واليت  لشخصييت  شيًئا  قال 
لسلوك   املسبب  العامل  جيعل  وهذا  بلبيس.  للشيخ  اليت كانت  ابملمتلكات 
الشيخ بلبيس ، وهو امتالك طبقات اجتماعية وثروة أكب من شخصييت يف  

القصية العوامل   القصة  سيًئا.  شخصييت  يعتبه  ما  وهو  يتصرف  حبيث   ،
االجتماعية هي أيًضا أحد العوامل اليت يعتبها يونغ مهمة يف نفسية الشخص 
، مما يؤدي إىل ظهور سلوك يظهر لشخص مل يعرف الشيخ بلبيس من قبل. 
أما سلوك الشيخ بلبيس املتأثر بعوامل خارجية موجودة داخله ، فيى يونغ أن  
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يعة الشيخ بلبيس تصنف على أهنا شخصية منفتحة. الشخصية اليت تتأثر  طب
 .ابلعامل اخلارجي ال أتيت من داخل نفسها

كل واحد منا مر بتجربة ما ، مث يتذكرها وينسى هذه التجربة دون  
وعي. لكن يف حالة ميكننا أن نتذكرها دون أن ندرك ذلك. ابعتباره اجلزء  

عي الشخصي ، قد يتم ربط جمموعة من األفكار  األكثر أمهية. من خالل الالو 
مًعا يف شكل أطلق عليه يونغ دراسة معقدة. بشكل عام ، الطبيعة املعقدة  
غي واعية ، على الرغم من أن العوامل ذات الصلة قد تصبح واعية من وقت 
آلخر. قد تكون بعض السمات املعقدة موجهة حنو حتقيق اإلجنازات الرائدة. 

، قال يونغ إن التجربة اليت مررت با يف الطفولة املبكرة هي    يف هذه احلالة
العديد من األحالم واهلواجس اليت نشأت  جتربة يتم تذكرها دائًما ، فهناك 

 .عندما كانوا أطفااًل واليت ميكن أن جتعل الشخص متحفزًا لفعل شيء ما 
 

 البلبيس الشيخ  الشخصيةعوامل شخصية . 3جدول 
 عوامل داخلية عوامل خارجية

 سلوك الشيخ بلبيس املتغطرس بيئة عمل فاخرة 
 ماضي الشيخ بلبيس  تعليم الوالدين 

 جتربة الطفولة زعيم حمرتم 
 
اضطراباملؤلف  حل   -3 القصرية   البلبيس   لشيخ ل الشخصية  على  القصة  يف 

لكارل غوستاف   احلكيم  لتوفيق "  البلبيس  الشيخ " النفسي  التحليل  ابلنظرية 
 يونغ 

العامل   مع  الداخلية  احلياة  من  مزيج  هي  الشخصية   ، جلونغ  ابلنسبة 
اخلارجي. وهكذا ، ابلنسبة ليونغ ، فإن األحالم هي دليل على البعد الديين 
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الفطري ، أو الوعي الديين الفطري ، ألن األحالم اليت وصفها اإلنسان القدمي  
للعالقات  النفسي  النموذج  تزال تعكس  اليوم ال  اإلنسانية مع    إىل احلديث 

النفسية املختلفة ،   العامل الروحي. من خالل حتليل األحالم من املمارسات 
استنتج أن هناك قوى دينية خفية تظهر يف شكل متجيد ، أشياء مقدسة يف  

 . حياة اإلنسان 
 

ومل أفابله بعدها أبدا ... إىل أن مات و ذهبت أايمه 
. وانقرض ... ومل يعد هلذه اجملالس و "املناذر" وجود..

هذا النوع من الناس ... وانقرض معه نوع من املواهب 
اإلنسانية السليقة  من  يتفجر  كان الزما ال   ،الطبيعية 

 دخال األنس على جمالس ذلك العهد... 
 

  ، يوضح االقتباس أعاله أن حل املؤلف لشخصية الشيخ بلبيس 
على شخصييت للغاية  سيء  انطباع  له  على    ،والذي كان  العثور  عدم  كان 

شخصييت مرة أخرى مع الشيخ بلبيس حىت وفاته وأيًضا عالمة على انتهاء 
بلبيس ومجعه.   التأثي    ،وهكذاالشيخ  بلبيس صاحب  الشيخ  فإن شخصية 

ن يعجبون  هلا طابع خمالف متاًما لصورة الناس الذي   ، الكبي على اجملتمع وجمتمعه
 به كثيًا. 

شخصية الشيخ بلبيس اليت ابتكرها املؤلف هي شخصية رائعة حتظى  
إبعجاب وشهرة كبية ، لكنها يف احلقيقة ليست كبية كما وصفها املؤلف  
ولكن هلا جانب آخر جيعل الشيخ بلبيس يتصرف بشكل أقل جودة ويكون 

 واضًحا يف هناية  له وجه خمتلف عندما يقابل شخصييت. ال يقدم املؤلف حالً 
االعتذار   أو  نفسه  مبعاجلة  سواء  أخيًا  بلبيس  الشيخ  فعلها  ملاذا  أو  القصة 
احلل  القارئ  جيد  حىت  القارئ  على  سؤاال كبيا  يطرح  وهذا  لشخصييت. 
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الصحيح كيف ميكن معاجلة شخصية الشيخ بلبيس بكل العوامل اليت تؤثر 
 عليها.

أن الكثي من الشخصية القائمة    نغيو استناًدا إىل علم النفس التحليلي لـ
النفسي على  التحليلي  الباطن ميكن عالجها عن طريق العالج  على العقل 

 عدة مراحل ، وهي: 
 االعرتاف  -1

واكتشاف   األسرار  هي كشف  العملية  هذه  يف  األوىل  اخلطوة 
العواطف احملجوبة. هذا اإلقرار حيفظ األان اليت جيب أن تكون جزًءا  

القدرة على أن تصبح واعًيا. ومع ذلك ، ال ينبغي أن يكون  طبيعًيا من  
 االعرتاف حالً سحراًي. 

 التوضيح  -2
النقل.  عن  الناتج  احملتوى  وتوضيح  عملية شرح  هو  التوضيح 
يتوقعه   ما  ويشرح  ويفسر   ، العميل جزئًيا  أحالم  بتحليل  املعاجل  يقوم 

قبة على  العميل عليه. التأثي التوضيحي هو أن العميل يكتسب نظرة اث
الالوعي الشخصي واألصل الطفويل لتوقعاته ، وابلتايل فهو أكثر تقبالً  

 لنواقصها.
 . التعليم  -3

ميكن للتوضيح أن جيعل العميل ذكًيا ، ولكنه ال يزال طفاًل غي 
كفء. يساعد التعليم / التعليم العمالء على اكتساب عادات جديدة 

التدمي الذايت املتعلقة ابلعصاب. يف وقابلة للتكيف لتحل حمل عادات 
تدريب   ، ولكن  البصية  بتحقيق  األمر فقط  يتعلق  ، ال  املرحلة  هذه 

 العميل على اختاذ إجراءات مسؤولة.
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 التحول  -4
ابلنسبة للعديد من الناس ، قد يكون احلل الثالث كافياً. ومع  
ذلك ، يريد بعض الناس أن يكونوا أكثر من جمرد أشخاص طبيعيني  

متكيفني ألن حاجتهم العميقة هي أن يكونوا أصحاء يف عيش حياة  و 
"غي طبيعية". يف مرحلة التحول مع هؤالء العمالء ، يكون كل من 
املعاجل والعميل "قيد التحليل". يف عالقتهم الشخصية ، هناك عوامل 
ال حصر هلا تؤدي إىل حتول متبادل ، مع شخصية أقوى وأكثر استقرارًا  

النهائية. تعتب شخصية املعاجل عامالً عالجًيا أو عامالً    حتدد القضية
االعرتاف  مبراحل  مير  ذاتًيا  مثقًفا  اآلن  املريب  يصبح  أن  وجيب  ضارًا 

 والتوضيح والتعليم حىت ال تتفاعل شخصيته سلًبا مع العميل.
املريض دون   التحليلي كيف يصبح  العالج  ميكن أن يوضح 

ردود الفعل الالواعية الرمزية اليت  وعي أسوأ عدو لنفسه: كيف تؤدي  
فيها. مرغوب  أعراض غي  إىل  التجربة  أو    حتفزها  العالج  إيقاف  يتم 

قيامه   وأسباب   ، احلقيقي  الواقع  املريض  يفهم  عندما  مكتمالً  اعتباره 
ابلسلوك غي الطبيعي ، ويدرك أن السلوك ليس ما ينبغي عليه فعله ، 

 ك مث يكون على دراية إبيقاف هذا السلو 
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 رابع الفصل ال
 االختتام

 اخلالصة  .أ
الرسالة   أن  االستنتاج  الثالث ميكن  الفصل  الباحث يف  اليت انقشها  املناقشة  بعد 

"الشيخ "بعنوان   القصية  القصة  يف  البلبيس  للشيخ  الشخصية   البلبيس"   تصوير 
يونغ(  أدبية عند كارل غستاف  سيتم  "لتوفيق احلكيم )دراسة حتليلية سيكولوجية 

 استنتاجات ومقرتحات. شرحها إبجياز من قبل الباحث على أهنا 
 بناًء على صياغة مشكلة البحث وهي:

الشخصية -1 والالوعي تصوير  الرئيسية  الوعي  القصية   للشخصية  القصة  يف 
لكارل غوستاف   احلكيم  لتوفيق"  البلبيس  الشيخ" النفسي  التحليل  ابلنظرية 

 يونغ
ابلبيس  ووجدت الباحثة أنه يف نوعي أوصاف الشخصية اليت ميتلكها الشيخ  

من منظور كارل جوستاف يونج ، هناك ثالثة وعي للشيخ بلبيس يف شكل 
خماوف من السعال اليت تواجهها شخصييت ، تصور عمل شخصييت شديد 
للغاية. خيتلف عن الناس يف القصة ، ومجعيه ، وذكرى الشيخ بلبيس حياول  

، هي   أن يتذكر. بينما يف غيبوبة الشيخ بلبيس وجدت الباحثة سبعة أشكال
شكل واحد من الالوعي الشخصي ، أال وهو مشاعر الشيخ بلبيس املنقولة  
من املاضي ، مث شكالن من أشكال الشخصية اليت تواجه شخصييت ، ومها  
شكالن من الظل يصبحان سلبيني. جانب الشيخ بلبيس: شكل من األنيما  
يعكسان اجلانب األنثوي للشيخ ، و شكالن أشكال للذات يظهرها دون 

 وعي الشيخ بلبيس. 
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و  العوامل   -2 الشخصية  على  اخلارجية العوامل  الداخلية  للشخصية    اضطراب 
ابلنظرية التحليل   احلكيم  لتوفيق"  البلبيس  الشيخ"الرئيسية يف القصة القصية  

 النفسي لكارل غوستاف يونغ
و  العوامل   الشخصية  على  اخلارجية العوامل  الداخلية  للشخصية    اضطراب 

ابلنظرية التحليل   احلكيم  لتوفيق"  البلبيس  الشيخ"لقصة القصية  الرئيسية يف ا
 النفسي لكارل غوستاف يونغ

تعود العوامل اخلارجية لظهور شخصية الشيخ بلبيس إىل عوامل بيئية تسببت  
العبادة للشيخ وفاخرة للغاية ،   بيئة شديدة  يف وجود الشيخ بلبيس ، وهي 

شخصية   حتول  يف  وعي  عن  تتسبب  من حبيث  الكثي  إىل  بلبيس  الشيخ 
الشخصيات ، بينما العوامل الداخلية اليت أتيت من داخل الشيخ بلبيس هي 

 جتربة سابقة كانت فيه منذ الصغر طبيعة متعجرفة. 
للشخصية الرئيسية يف القصة القصية    حل املؤلف على اضطراب الشخصية -3

 احلكيم لتوفيق" البلبيس الشيخ"
حل املؤلف لشخصية الشيخ بلبيس، والذي كان  يوضح االقتباس أعاله أن  

له انطباع سيء للغاية على شخصييت، كان عدم العثور على شخصييت مرة 
أخرى مع الشيخ بلبيس حىت وفاته وأيًضا عالمة على انتهاء الشيخ بلبيس  

. على  ومجعه.  الكبي  التأثي  صاحب  بلبيس  الشيخ  شخصية  فإن  وهكذا، 
 طابع خمالف متاًما لصورة الناس الذين يعجبون به كثيًا. اجملتمع وجمتمعه، هلا 

 
 رتاحاتقاال .ب 

بدراسة حتليلية  املسرحي  النص  احلواري يف  االستلزام  البحث عن  انتهى هذا    لقد 
لتنمية هذه   تداولية اإلقرتاحات  الباحث    عند نظرية هربيت فاول جرايس. وقدم 

 :الدراسة كما يلى
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  تصوير الشخصية  للشيخ   البحث وهو النص املسرحي "إن جمتمع البحث هلذا     -1
"الشيخ القصية  القصة  يف  حتليلية  البلبيس  )دراسة  احلكيم  لتوفيق   البلبيس" 

النظرية   الذي ميكن أن يبحث ابستخدامسيكولوجية أدبية عند كارل غستاف يونغ(
 ستزيد على معلومات يف ذلك املوضوع  اللغوية أو األدبية األخرى اليت

متوقع أن تصبح نتائج هذه الدراسة مرجعاً ملزيد من البحث وأن  للباحثني الذين -2
والطالب  األكادمييني  قبل  من  البحث  من  املزيد  لتطوير  املواد  إحدى  تصبح 
اآلخرين. حبيث يستمر حتديثه أبحباث جديدة تتعلق بعلم النفس األديب ، وخاصة 

.القصص القصية
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