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 الباب األّول

 المقّدمة

  خلفية البحث.أ 

له ، بحثال اهذ القلق. يدل على القوي نبض القلب الباحث رشع، أول مرة
، دراسة متعمقة للحصول على وعلم النفس دراسة األدب وضع حتاول املقاصد وهي

 .السابقة بحوثال لتعزيز ةاولا البحث حمهذإمنا  .األدب دراسةيف  ديدجب ليس هذا ولكن
 ثاألحبنتائج  نتاجوذلك الحتتاج إىل إضافة و  أقل البحوث السابقة يف أن الباحث عد  

، االحتماالت ستكاا ال حاول الباحث .منه أن يستفادميكن عالية و  ذات جودة
 الاخص من الاخصية حتليلباعتبارها املقاربة يف  ملؤلفا رااعمو  ،واألفكار ،والنوايا

 لتوفيق احلكيم. "املوتنا "أ يف القصة القصرية الرئيسي

اليت  الصورة العاطفية  حدها، أاألشياء اليت حتتاج إىل وصفها بعضهناك كان 
 القلق قلب مأل . يف القصة،ابباال قصة قص تة "أنا املوت"، يف القصة القصري  عَّب ت

نتحار غري لالاألسباب املعينة اليت أمرته  ك،هنانتحار. االالاباب حيت اإلرادة علي 
بينما يف  و شيئ آخر؟قتصاد، أو الرتبية، أاالمعروفة. أكان األسباب هي ما املتعل ق ب

 هذاجمنون،  ن هله أ لايق ارق. إذمستقبل م   من األثرياء ولهثري ة  يف أسرة ، ولدالقصة
 له الفلسفة. أو، ميكن أن يكون علم خريج ماجستري يف ليس من املمكن حقا، ألنه

 املؤلف أثار ىالذحب اكلة املأن  عندي،ماكلة من احلب. وبناء على فرضية أولية 
تبادل لآلخرين العن  وحيجم .صراحة من خالل الصراع الداخلي لاخص رئيس يف قلبه

 .عام  يف ال ن لديه أقل العقلي من النا أل
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عتمد ي هو صفة من الذي 1نطواءاإلصفتان يف النا . األول،  تاكانيونغ،  عند 
غلب علي  ذاتيةال رةالذي يعتّب كل شيء مع النظومن الفردانية، و ، عامله الداخلي على

، كيارت وامل، ينحاز للخارج وهو صفة من الذي 2نبساطاالوالثاين، . النظرته املوضوعية
رتبط مع ن. عندما ناقصة ذاتيةما نظرته الوأ وضوعيةامل رتهنظالذي يعتّب كل شيء مع 

 نطواء.االبدال من  نبساطاإلأن له اب، بقصة الا

 أنا" قصريةالقصة ال علي تحليلالو  تحديدالو  كافلل الباحث رادأ من هذاو 
 إىل باحثحيتاج ال ،السابقة لإلجابة على األسئلةو  .ا موضوع البحثباعتباره "املوت

 هنا مناسبة.أ ويعتّبها الباحث .كارل يونغل لنظرية الاخصيةا استخدام

نا فيحتاج البحث العميق علي القصة "أ األشخاص يف القصة طابع يف حتديدو 
 .ةسادر  ؤخذ على أهنانأن  القيم اليت ميكن فيهاو  املوت" ألن فيها املعاين الواسعة،

 بية، والقيم النفسية.قيم الرت الالدينية، و  القيم بعضها .كمصدر مرجعي ألكادميينيلو 

نتحار الار. إن تحاناال علىحر م كلها  من األديان أي دين ىف ،الدينية القيمما أ
حاول  وقده. عقل ما هو يف غري معروفة قادر املريد.ال اهلل رتمحيال  اهلل، رادةإل هو التمر د

 .النهاية حيت دائما شلاوأنه ف نتحاراال ىعل مرارا

يف تكوين الاخصية. ولكن بالطبع  دور حاسم ةالرمسي للرتبية، بيةقيم الرت ما الوأ
الرمسية. إن الرتبية غري الرمسية يف بيئة اجملتمع  ىالنا  الرتبية غري الرمسية سو  على جيب

رب يت األفراد إنسانا   تنيالبيئ إن الرتبية يف تلك أبرز يف تكوين الاخصية.أهم و  والعائلة
على بينة من  واليس مهف، يف الداخلهنم ليسوا على علم بأن لديه ، ألكامال 

، ميكن أنه ناقص عن الرحم من والديه ،يف القصة الابابذلك كو  ا.وهنلكمي حتماالتاال

                                                           
1 ypes:  Jung’s Model Of Personality T Louise Von Franz,-tron Dan MarieHonorary Pe 

Typology, (Canada: Inner City Books, 1891), hlm. 12 
 11ص.  نفس المرجع،  2 
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الاباب تعل م يف املدرسة  كان  أن والديه قد توف يان قبل الفهم بالرحم و احلب منهما.
الاخص  تعليم منزلةومتيز  اليت هلا نفس النظام وهو غلق اإلبداع، فقط الرمسية واجلامعة

 ختالط مع اجملتمع.اال ناقص أن الابابيدل على  نا وعدم التواصل مع ال األخر.

 ةمميز  ةبعبهلا ط الفتاة اليت طبيعة من هي ذهاخأاليت ميكن  نفسيةال القيمواآلخر 
، القوي ، والطابعذكيو  ،يةفضول، لديها ملساعدةا بحت، و ىاخص الرئيسلمن ا

 ركيزة من ركائزاملرأة "إن  النقطة، له حممد النيب ستنادا إىل حديث. االتعبرييةو  ،التواصليةو 
صاحل فصلح  بلداليف وإذا كانت املرأة ، دالبل فهلك قبيح بلداليف  إذا كانت املرأة .بلدال

 البلد".

 منو   مع تقدمةم بلدة ، أن البلدعلى يقنيف ،لو كان يف البلد فتيات كتلك الفتاة 
  ة.لأه  امل ألطفالا ولدن الفتيات

  ب. تحديد البحث

 قد م الباحث املااكل اآلتية:ة، املذكور خلفية البحث  على بناء

 أنا" القصرية القصة يف( الاباب) يرئيس شخص من األولية الاخصية . ما1
 احلكيم؟ توفيق كتبها اليت" املوت

 القصة يف ظهرت اليت "الاباب" يللاخص الرئيس ةالنوع الاخصيأي  .2
 ؟" املوت أنا" القصرية

 الرئيسي "الاباب" يف القصة؟كيف عملية تغري  الاخصية للاخص . 3
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 قصريةال القصة هذه يف" الاباب" ىالرئيس يةالاخص لتحليل هذا النظرية م اوأ
 3(.عا نو يف األ النفس علم)  و النف أنواع يتكلم عن يونغ كارل  نظرية هي

 ض البحث و فوائدهاغر أج.  

 ي قد مه الباحث، فأعراض هذا البحث هي:مناسبة بتحديد املذكور الذ

 .نا املوت"معرفة الاخصية األو لية من شخص رئيس يف القصة القصرية "أ .1
 معرفة النوع الاخصي للاخص "الاباب". .2
 معرفة عملية تغري  الاخصية للاخص الرئيسي "الاباب" يف القصة. .3

 
 : هي هفوائدم ا وأ 

شخصية  قعي املوقف و أ إىل ،الباحث لنفسه مرآةباعتباره  البحثهذا  .1
الباحث هذا  جعلو . باستخدام هذا املوضوع والنظريةأيت الباحث لو ر  

 يف وزنا أخف وروح الزناد على الدراسة معدو هذاالبحث حمر ضا يف العمل 
 .العمل

يونغ عن الاخصية و مرجع  يف فهم أفكار اتّب ع هذا البحث رجا الباحث .2
حقا، أن من الذي استخدم هبذه  و األعمال العلمية يف القادم.البحوث أ

 النظرية لتحليل النص  األديب قليل جدا.
هذا البحث تّب ع يف ناوء العلمية اليت تتعلق بأدب العرب خاص ة و يف علم  .3

 النفس عام ة.
 معرفة. املستقبل يف العمل وترية لتحديد مرجعا هذا البحث كوني أن ميكن .4

 .واآلخر مواطن كل شخصية خريطة

                                                           
1 Hill -Mcgraw( : Seventh Edition, Theories Of Personality Jess Feist Dan Gregory J. Feist, 

Primis), hlm. 14 
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 يالمكتب التحقيقد.  

اكل هو شرح إجياز عن نتائج البحوث من قبل، بفما التحقيق املكتيب أ
عرفنا منزلة ولذا و الكتابات األخري املناور وغري املناور، و البحث، أالكتاب، أ

 4ه.و يستمر  البحث قبله أو ينقض الباحث حل ل بايئ جديد أ الباحث و تّب عه، أكان

أن هناك  وجدفهبذا البحث  عالقةالا البحوث اليت هل بقراءةحث ابما قام ال و بعد
 :كما يلي ةالنظريو باملوضوع  ث متقاربةو حب

 العربية اللغة يف شعبة ةطالبال احلسنة، البحث الذي كتبته أختنا، مصحح .1
يف  اإلسالمية، كاليجاكا  سنن امعةجب ، ةيثقافال علومو  اآلداب كلية وآداهبا،

 يةحتليلدراسة ) احلكيم توفيقل "املوت أنا" قصرية قصة بالعنوان ،2002 سنة
نظرية البنيوية اليت يبحث يف السنة احل ت. يف هذا البحث، استخدم(بنيوية

 لتحليل القصة. ةااكل البنيويامل
 اللغة يف شعبة طالبال ، عارفني بستان حممد وناخأ كتبه والبحث الذي .2

اإلسالمية  كاليجاكا  سنن امعةجب الثقافيةوالعلوم  اآلداب كلية وآداهبا، العربية
)دراسة حتليلية نفسية  املوت ناأ قصرية قصة" عنوانب 2014 عام يف احلكومية

نا املوت" باستخدام حبث هذا البحث القصة القصرية "أ ".لسيغموند فرويد(
وهي اهلو واألنا واألنا  التحليل النفسي املاهور من أفكاره عن بنية الاخصية

 العليا.
 وآداهبا، العربية اللغة يف شعبة بالالط سعيدي،ونا خأ كتبهوالبحث الذي   .3

 يف سنن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جبامعة ةيوالثقاف العلومو  اآلداب كلية
النماذج األولية الالوعي األشخاص يف رواية صانية " عنوانب ،2002 عام

                                                           
 4 Jurusan Bahasa  :Yogyakarta( ,Pedoman Akademik dan Penulisan Skripsi ,Tim penyusun

dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga 2014), Hal 41 
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لكارل يونغ(. حبث الايطان حلسن رشاد )دراسة حتليلية بنيوبية ونفسية 
 الالوعي وكذلك منه النماذج األولية يف األشخاص تلك الرواية.

استخدم باحثه بنظرية البنيوية و التحليل النفسي واألكثر من حبوث مذكورة 
لسيغموند فرويد. والواحد منها باستخدام افكار يونغ عن النماذج األولية الالوعي. وهذا 

ما هي افكار يونغ عن انواع النفس. وأملستخدم البحث كذلك الواحد بل األفكار ا
 نا املوت" لتوفيق احلكيم.ة "أموضوعه قصة قصرية فلسفي

 اإلطار النظريه. 

العمل األديب هو الكتابة اخليالة كالاعر والنثر. يدخل يف النثر الرواية، والرواية 
كثري من األدباء ولدوا يف الدنيا لكتابة   2القصرية، واملسرحية، وغريها. القصرية، والقصة

العمل العظيم والغين باحلكم. من ذلك، حب  الباحث األدب والبحوث به، وجلمالية 
 لغته، وحكم فيه.

إن النفس ليس و  2.الذي يبحث حالية نفو  اإلنسان وأما علم النفس هو العلم
مبعزل عن البدن، ألن النفس متأثر ببدن اإلنسان. كان بعض مبحث يف ميدان علم 
النفس الذي جعل مببحث ماهور، واحده مبحث الاخصية. ان الاخصية هي 

نفس اإلنسان بطريقة غري مباشرة قد توح د، واكمل، وتعل ق بني تلك العناصر تبين 
 لن لن ينتهي لو حبثناها. اإلنسان، فمعاناتهألن مع مرور الزمن ترعرع  1العناصر.

                                                           
 5 . Gadjah Mada University Press. 2212, Teori pengkajian FiksiBurhan Nurgiantoro, 

YOGYAKARTA. Hal: 1 
6 Sastra. MedPress. . Metode Penelitian Psikologi 2222Suwardi Endraswara. 

Yogyakarta. Hal:171 
7 2 ), hlm.2008 (Malang.UMM Press, ,Psikologi Kepribadian ,Alwisol 
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نفس  حثبا النفس علم كان  إذا دب قوية.إن العالقة بني علم النفس واأل
إذا كتب  9.هكتابات خالل من نفسه يعّب النص يةكيفف حثاب هو األدب اإلنسان

 من الفوائد من والعديد واقعية اجتماعه. ىنه مفكر، ويدل علظهر وجوده أأفشخص 
  .الكتابة يف أفكاره يصب كان عندما الكتابة

 نظرية هي النظرية هذه. يونغ التحليلي النفس علم نظريةواستخدم هذا البحث 
احملض وموضوعه انسان يف الواقع. ولكن حاول الباحث ان أخذ من علم النفس  يؤخذ

املوت"، نا عمل األديب، يعين الاخص يف قصة "أهبذه النظرية لتحليل اإلنسان يف ال
. وهذا، باعتبار أن املاكلة على والتغلب معاجلة يف لقصد معرفة شخصية شخص رئيس

 8بين القصة و شخص الذي له حالية النفس املتنوعة.الاخص الرئيس هو شخص ي

والتايل شاهد النص الذي يدل علي أن الاباب )الاخص الرئيس(القي 
 :العدالة إىل اليت محلته املاكلةب

 10"لى ياحضرة النائب: ماشأنكم إذا كنت أريد أن أحيا أو أريد أن أموت؟... قل"

إن  .الاخصية فهم جنب علينا ان نعر  أوال اإلنسان، شخصية فهم وألجل
 النظرية لتطوير كمرجع ستخدمامل  نموذجمتأثر بال فهمال أن هو  اخصيةال فهم

 11.نفسها

ليونغ، احدها انواع النفس كان بعض األفكار املسرتعية يف نظرية الاخصية 
(hology of typePsyc .) إنPsyche .موضوع  ولذا، 12علي تعريف يونغ هو النفس

                                                           
 2 . Metode Penelitian Psikologi Sastra. MedPress. 2222Suwardi Endraswara. 

Yogyakarta. Hal:122 
1 19. Hal )1881 Pustaka Jaya,(Jakarta.  ,Memahami Cerita Rekaan Panuti Sudjiman, 

 44ص.   (،1823،مصرمكتبة  )القاهرة: ،هلل رينأ ،توفيق احلكيم 12
11 2. Hal )2008 (Malang: UMM Press, ,Psikologi Kepribadian ,Alwisol 
12  ),2010 (Yogyakarta: Pustaka baca, ),PSCHOLOGY (Terj dari Psikologi ,Graham richards

Hal. 22 
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علم يف  كان صفتان ما الاخصية تدخل يف النفس.النفس أوسع من الاخصية. وأ
(. إذا Ekstoversion( واإلنبساط )Introversionالنفس الاخصية ليونغ، يعين: اإلنطواء )

ي الاخص الرئيس القاه العروض القصة "أنا املوت" فوجدنا أن الاباب أ ترابطناه بنص
 .النفسي

 

وأربع  13كان صفتان يف علم النفس الاخصية ليونغ ومها اإلنطوائي واإلنبساطي.
(، واستاعار feeling(، والاعور)thinkingوظائف وهي: وظيفة التفكري)

عند أما إذا يرتبط بنص القصة،  14(. Intuiting(، واحلدسي )Sensingاألحسا )
الباحث أن للاباب أعراض نفسي اليت كانت يف نوع اإلنطوائي يف التفكري، والاعور، 

يف هذا السياق هي الصراق يف ذهن الاخص. واالستساعار األحسا ، واحلدسي. 
 .التايل الباب يف التحليل و  الكاف إىل تاجحي إن هذا.

 منهج البحثو. 

 استخدمف ،هذا البحث يف الرئيسي املوضوع أصبح الذي األديب لالعم فهمول
  التايل ثالبح منهج الباحث

 نوع البحثأ. 

وهو البحث الذي قام بالقراءة ودراسة  ،مكتيب هذا البحث ببحث ستخدمسي
 . وهذا البحث هو التحليل الوصفي النوعي الكتب املناسبة هبذا البحث مث استنتاج.

 البيانات مصادرب. 

                                                           
11 Jung, Carl Gustav. Psychological Types Or The Psychology Of The Individuation. 

Translated by H. Godwin Baynes, M.B, B.C Cantab. PANTHEON BOOKS. NEW YORK.  Hal: 1 
 14نفس المرجع، ص.  14
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ات هذا البحث نوعان. األول هو املصادر البيان يف البيانات و دراصوأما امل
نا املوت" لتوفيق احلكيم. والثاين هو املصادر البيانات األو لية وهي القصة القصرية "أ

الثانوية هي الكتب اليت تتعلق هبذا البحث من كتب نظرية الاخصية، والعلم النفسي، 
 والبحوث العلمية، ومثلها.

 البيانات مجع طريقة ج.

انات أولية يعين القصة القصرية مجع الباحث كل البيانات. ذلك اجلمع هو من بي
والبيانات األخري البيانات الثانوية. سيستخدم الباحث البيانات الثانوية من   نا املوت""أ

  الكتب والبحوث املتعلقة بنظرية الاخصية لكارل يونغ لتحليل البيانات األولية.

 البيانات حتليل طريقة د.

يف هذا البحث هي منهج  اليت استخدمه الباحث البيانات حتليل ما منهجأ
يقة اجلمع مث تعر   املااكل فيها استنادا علي نظرية التحليل الوصفي. و هو منهج بطر 

انواع الاخصية ليونغ من أفكاره عن اإلنطوائي واإلنبساطي. هناك، مج ع الباحث 
سيماء واألفعال واجملاز واألسلوب اليت متكن اإلصطالحات وتصوير الالبيانات، وتسجيل 

اي منهج  اختار الباحث هبذا املنهج اهنا داللة يف التفسري. مث تعر   املااكل يف القصة. 
وهو القصة القصرية  موضوع البحثليونغ عن أنواع الاخصية باعتبار مناسبتها مع 

 .الفلسفية  "أنا املوت" لتوفيق احلكيم

 نظام البحثز. 

ي قد مة وهاملبواب. الباب األو ل هو أربعة أ مكون مننظام هذا البحث 
 يونغواجلوهر من نظرية "أنا املوت" قص ة  ما يف تكو ن من خلفية البحث فيها شرحت
لمااكل ليف هذا الباب ايضا شرح . و ها الباحثمناسبة النظرية بالقص ة اليت سيحل لو 

 .فيها اليت سيبحث
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فيه خمتصر القصة "أنا املوت" مع ترمجة حياة توفيق والباب الثاين يبحث 
 .دبيةأعماله األاحلكيم و 

شكل و  ،و لية لاخص رئيسيالاخصية األ هو التحليل يتكو ن منفم ا الباب الثالث  أو 
 .حتليل ماهد مباهد تغري  الاخصيةعملية و  الاخصية لاخص رئيسي

 يتكو ن من اخلالصاتوهو  ةمتايامل اخل ،الرابعوهو آخر الباب و 
 .واإلقرتاحات
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 الباب الرابع

 الخاتمة

 الخالصة .أ

 ،يف القصة القصرية "انا املوت" يرئيس شخصل استنادا إىل حتليل أنواع الشخصية
 :واي التاليةنك  أ  نتخهاا درسا، متاليت  االستنتاجات استنتج الباحث

وظيفة التفنكري  إ  الشخصية األولية للشباب او يف ميدا  العقل واو يشمل .1
غري العقل نبساطي ضعيف وميدانه عنكسه التفنكري اال. ولها أ  نطوائياال

نبساطي وظيفة إضافية. م  استشعار األحساس االنبساطي و احلدس اال
بصفة له الشخصية  القصة حيت اآلخرم  أول صّور املىؤلف الشاب 

 ، ال عليه التعامل واملخابرة جيدا مع األخري  والنائي وغريه.النكتومة
نكري واها األولية. م  التفنكري نطواء يف التفالشباب او إ  شنكل الشخصية ل .2

. يف الشعور نبساطوعيا ايل الوظيفة الثانية اي اال نطوائي تغرّي صفته الاال
نطواء الشعور. أما ايل اال الشاب نكس الوظيفة األول مث يعودواهه ع

نطواء يف احلدس. اهه الوظيفة صعوبة للباحث ا  الوظيفة الثالثة اي اال
ر االنبساط يف استشعا اواب ندرة. وعنكسها تعملها الشاس يوجداا أل 
يدله أعمال أحساسه السمع واللمس والشّم، والبصر وغريه. األحساس، 

 ولنك  بعداا يعود الشباب ايل اإلنطواء الهي غلب الوظيفة األخري.
 ة. واي:وكانت يف القصة تغرّيات الصفة والوظيف .6

يف التفنكري، دلّه قصه الشاباب جيلس  نطواءاملشهد األول، له صفة اال  .أ
 مهسات يف فنكره. علي الصخور ومحل النكتاب ولنك  ال يقرأه وكا  عنده
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نطواء يف التفنكري، يدلّه األول واو االواملشهد الثاين، بنفس املشهد   .ب
 غضب الشباب ايل الفتاة ملساعدهتا اليه.

يظهر واملشهد الثالثة، بنفس السابق، يدله الغضب م  وعيه الهي  .ج
 لشهادة الفتاة يف احملنكمة.

واملشهد الرابع، اإلنبساط يف الشعور، يدله حتّول اإلعتقاد الشباب حملاولة  .د
 الفتاة لنسيا  ع  اإلنتحار بسباح املرّوح.

أخه يف التحّول بسبب  املشهد اخلامس، اعتقاد الشاب ع  االنتحار .ه
 رأي املساعدة وندائه لسباحة معه

الشاطئ أ  واملشهد اخلامس، اإلنبساط يف الشعور، يدله احلدث يف  .و
الشيئ الغريب جاء يف قلبهما. واو شعور التزام، واملغرم، واالتناظر ايل ايل 

 األخر، وال يستطيعا  شرخ تلك الشعور.
تفنكري، يدله تقرير الشباب املقّرره، واملشهد السابع، اإلنطواء يف ال .ز

ايل احلوايل وإيل م  ساعده. او يرتبك ينكرة احلياة، و ال ينظر 
 ، تفنكريه يصل ايل ذروة فقفز ايل البحر.ويهلع

إ  اها الشاب او صورة م  صور الشبا  املصري يف تلك الوقت. 
واو توكيل م  الشبا  كلها، أ  يف كل اليأس يضم  فيه الرجاء كاملقالة "بعد 

ك الوقت لشخص، ومع . ولو كا  املشنكلة واملصيبة يف تلالظالم فطلع النور"
ذلك كا  الرجاء معه. إ  الرجاء يف اها القصة او الفتاة. اي املساعدة 

 للشاب. 
ال يتمالك الشاب نفسه. يف العادة أ  املقّوم النفسي او م  

لو احد منهما اإلنطواء واإلنبساط املتوارنني. ولها ليس كا  العرج بينهما. 
مع مرور نشأة  املتواز  سيغرّي  ثقيل م  األخر فدميم ألي الوجهني. واها
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منشؤ مع نشأة  الشخصية يف كل شخص.  وعلي النظر اإلمجايل أ  الناس
  الزما  الهي يظطّر بتغيري وترية الشخصية لألصخاص.

م  بتحليل النص "أنا املوت" وجد الباحث اخلالصات واي البينة اليت يدل أ  
فينبغي أهنما متواز  ومتنكامل يف نبساطي. باب له صفة االنطوائي بدال ع  االالشا

 .النفس إما كا  يف الوعي او الالوعي ولنك  للشباب ليس كهلك.

 اإلقتراحات  .ب
اإلقرتاحة للقارء: وباألخص للطالب يف شعبة اللغة العربية وأدهبا. إذا حّلل م   .1

الة املصر يف زما  كتابة ظر يف حالنص األديب لتوفيق احلنكيم فال بد له ا  ين
  البحث ال خيرج م  مقصود املؤلف. ياحتاج حتليال عامقا وال النص لينكو 

 باللغوية فقط.
وللباحث: لينكو  باستمرار نفس املوضوع كاأعمال توفيق احلنكيم األخري،  .2

 ملعرفة م  او توفيق احلنكيم علي سبيل اعماله.
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