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 جوكجاكرات

0401



 
 

 ب
 

  



 
 

 ج
 

 الشعار
 

 جّرب والحظ تكن عارفا

Cobalah dan perhatikanlah، niscaya kau jadi orang yang 
tahu 

 

 اإلهداء

 :إىل العلمي البحث ذاه ديهأ

م هلق  حيأن  عسى هللا .مجيع أساتيذي وأستاذايت أين ما كانوا األحياء منهم واألموات
 .ذنوهبهم ويوفقهم هللا ريية ويغررملمال اآلا

 .مث إىل والدّي راجيا من هللا تعاىل غرران ذنوهبما، ورفع درجتيهما، إنه لغرور رحيم
 .عين دائًماشجّ و  ىنالذي أحبّ  الكبريأخي مث إىل 

 .إمتام هذا البحث مجيع أصدقائي الذين قد ساعدوين يفمث إىل 
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Abstrak 

 

 Cerpen ‘Ahd as-Syaithan merupakan salah satu cerpen karya Taufik Al-

Hakim, salah seorang sastrawan arab. Cerpen ini menceritakan seorang tokoh yang 

memiliki kepribadian yang menyimpang, yang mana tokoh utama dalam cerpen ini 

memilih cara instan untuk menjadikannya seorang yang berilmu. Dalam prosesnya 

peneliti menemukan aspek-aspek psikologi yang memungkinkan untuk dikaji 

menggunakan penelitian psikologi sastra. 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori Carl Gustav Jung yang 

merupakan bagian dari teori psikologi sastra. Psikologi sastra memiliki peranan 

penting dalam pemahaman sastra karena adanya beberapa kelebihan, diantaranya: 

dapat mengkaji aspek perwatakan lebih mendalam serta sangat membantu untuk 

menganalisis karya sastra yang kental akan masalah-masalah psikologi. Carl 

Gustav Jung adalah salah satu tokoh penting dalam psikologi sastra. Psikologi Jung 

pertama-tama didasarkan pada pengalamannya sendiri dengan sesama manusia, 

baik normal, neurotik maupun psikotik. Menurut Jung kepribadian seseorang terdiri 

dari dua alam yaitu alam kesadaran dan ketidaksadaran. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh utama aku memiliki 

kepribadian introvert. Tokoh utama aku lebih banyak menghabiskan waktunya 

dengan menyendiri di ruangan tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepribadian tokoh utama aku adalah berdasarkan ketidaksaran pribadi dan 

ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran pribadi terdapat faktor kedewasaan, faktor 

motif cinta, faktor frustasi. Sedangkan ketidaksadaran kolektif yaitu faktor biologis 

dan faktor agama. 

Kata kunci: Carl Gustav Jung, kepribadian, psikologi sastra. 
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 التجريد

 احلكيم ان إحدى القصص القصرية اليت كتبها توفي شيطالقصة القصرية عهد التعد 
ت حتكي هذه القصة القصرية عن شخصية ذا. املشهورة الكتب العرب كأحد الذي يعترب

عله جلطوابع منحرفة، حيث خيتار الشخص الرئيسى يف هذه القصة القصرية طريقة فورية 
يف هذه العملية، جيد الباحث جوانب من علم النرس تسمح لدراسته . شخًصا مطّلًعا

 .ابستخدام أحباث علم النرس األديب

ا من اليت تعد جزءً  جونغمت إجراء هذا البحث ابستخدام نظرية كارل جوستاف 
منها:  تفعلم النرس األديب له دور مهم يف مرهوم األدب ملميزا. نظرية علم النرس األديب

إمكانية الباحث أن يدرس نواحي الطباع بشكل أعم  ويساعد كثريا لدراسة األعمال 
 عام وكارل غستاف جونغ يعد من أحد اخلرباء املهم يف .األدبية الكثيرة ابملسائل النرسية

أتسست من خربات حياته، من العالقات االجتماعية سواء  ونظريته فيه . النرس األديب
فعند جونغ ذاتية اإلنسان مبنية على الوعي . دي أو عصيب أو نرسيكان على شكل عا

 الالواعي.و 

 . إنهةمنطوي لديه شخصية ىشخص الرئيسالأن هذ البحث يدل على  نتائج
يف هذه  ىرئيسشخص الالالعوامل اليت تؤثر على . يف غرفة هقضي املزيد من الوقت وحدي

هناك عوامل  ،شخصيالالوعي ال. القصة القصرية مبنية على الالوعي الشخصي واجلماعي
ويف الوقت نرسه، فإن الالوعي اجلماعي هو . ب، عوامل اإلحباطاحلعوامل النضج، 

 .عوامل بيولوجية ودينية

 .علم النفس األديب، شخصية غستاف جونج،كارل   الكلمات الرئيسية:
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 كلمة شكر وتقدير

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
نع، وأريى ه وأقاحلمد هلل رب العاملني، أمحده على ما يرعل ويصنع، وأتوكل علي

مد وهو وله احل ،له امللك ،وحده ال شريك له ،له إال هللاإ وأشهد أن ال مبا يعطي ومينع.
وأشهد أن سيدان وحبيبنا وشريعنا حممد عبد هللا ورسوله صلوات ريب . علي كل شيء قدير

 .وسالمه عليه
 يف العاملي اللقب على للحصول الشروط بعض إلمتام العلمي البحث هذا كتب

وكان الباحث اليقدرعلى إمتام حبثه إال مبساعدة غريه، فكان من . أدهباو العربية اللغة علم
 :البدهي أن يقدر جزيل شكره، وفائ  احرتمه يف هذه املناسبة إىل

ة سوانن  امعجب احلاج فيل املاكني املاجستري،كاملديرالدكتور  الكرمي .السيد .1
 .لكومية جوكجاكراحلمية االسإليجاكا االك

يد الدكتور حمّمد ولدان املاجستري. كعميد كلية األداب والعلوم الثقافية الس .2
 .لكومية جوكجاكراحلمية االسإليجاكا االامعة سوانن كجب

السيدة الكرمية الدكتور أنينج هرنيت املاجستري، كرئيس قسم اللغة الربية وأدهبا   .3
كومية لحلة اميالسإليجاكا االامعة سوانن ككلة األداب والعلوم الثقافية جب

 .جوكجاكرا
 الكرمي الدكتور هشام زيين املاجستري، كمشرف أكادميي. السيد .4
 .كمشريف يف البحث،  أوكي سوكيماالكرمي الدكتور  السيد .5
فضيلة احملرتمني مجيع أساتيذي وأستاذايت أين ماكانوا األحياء منهم  .6

 واألموات.
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امعة لعلوم الثقافية جبأدهبا كلية األداب وازمالئي ىف قسم اللغة العربية و  .7
 .لكومية جوكجاكراحلمية االسإليجاكا االك سوانن
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث  .أ

هو و قيمة اجلمال  يبار فن من الرنون أو عمل خيايل ذيعد األدب ابعت
 األدبري  . ويف ا، والقصص القصرية تعترب نثرنثر وشعر اعدة أشكال منه على

هم وهو أحد من األدابء العربية املستوفي  احلكيم  مأدابء كثريون ومشهورون منه
يف تكثيف األعمال األدبية العربية يف العام. وكم من عمل أديب قد ألّره هذا األديب 

 حصل توفي  احلكيم على جائزة ،1331يف سنة  حىت أن اشتهر به اشتهارا دوليا.
 1عربية.الرواية الكأول  "ر من الشرقصرو ع"من عمله األديب حتت عنوان 

رية وأيضا من بتأليرها وتصنيرها كث األعمال األدبية اليت قام توفي  احلكيم   
قصة عاته من القرآن الكرمي. والو ديين بل أتخذ مويال دباأل الكثرية تلك األعمال

ة ة املصنرة. هذه القصة القصري بعمل من أعماله األدي "عهد الشيطان"القصرية 
تصور عن وجود عالقة قوية بني حمتوايت القصة حبياة توفي  احلكيم واري  اجملتمع 

 بطالن قناعة وعدم ة القصرية كذلك تقص عن العهدوهذه القص 2من حوله. 
ومن  وخةيوخامها من الشابة إىل شحاهلما ومن غري أن يعيا على تغري  الرواية على

 علم إىل جهل. 
م امتثاال ملعرفة العوامل النرسية اليت حدثت يف نرس الشخصية الرئيسية فعل 

النرس األديب يكون أوىل وسيلة وأقرهبا لكشف ما ميكن كشره من نرس الشخصية 
الرئيسية. فعلم النرس األديب له دور مهم يف مرهوم األدب ملميزات منها: إمكانية 

                                                           
1 Rasheed el-Enany, “Tawfiq al-Hakim and the West: A New Assessment of the 

Relationship”. British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 27, No. 2 (Nov., 2000), hlm. 165. 
Diakses melalui https://www.jstor.org/stable/826090 pada tanggal 14 September 2018 

2 Khoirin Nikmah, “Analisis Struktural Genetik dalam Cerpen ‘Ahdu Asy-Syaithan Karya 
Taufik Al-Hakim”. Skripsi, Jurusan Sastra Arab, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, 2013. 
Diakses pada tanggal 10 September 2018 melalui: http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/sastra-
arab/article/view/26311 
 

https://www.jstor.org/stable/826090
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ويساعد كثريا لدراسة األعمال الباحث أن يدرس نواحي الطباع بشكل أعم  
   3األدبية الكثيرة ابملسائل النرسية.

عهد "أخذ الباحث علم النرس األديب هلذه الدراسة ألن مضامني القصة  
من له طباع منحرف، إذ أن الشخصية  أشخاص القصة أحد تقص عن "الشيطان

ذ العهد خالرئيسية يف هذه القصة اختار طريقا بشكل فوري ليكون رجال عاملا فأ
 يفمع الشيطان ألنه أسرع طري  وأسهله حني ذاك فتناول ما متىن من ذلك العهد. 

، جيد الباحث جوانب من علم النرس تسمح بدراسته ابستخدام أحباث القصة تلك
 علم النرس األديب.

وكارل غستاف جونغ يعد من أحد اخلرباء املهم يف عام النرس األديب. 
 ات حياته، من العالقات االجتماعية سواء كان علىونظريته فيه أتسست من خرب 

 شكل عادي أو عصيب أو نرسي.
 (psyche) رأى جونغ أن يف حبث النرس واملزاجية، أن يرضل اصطالح 

من أن يستخدم اصطالح النرس أو مزاجية لكوهنما  (psychic)واصطالح 
متعلقان أقرب ابلعقل الباطن وأما االصطالح األول فهما يتعلقان أمشل من 

   4سابقيهما أي يعلقان ابلعقل الباطن وابلعقل املدرك. 
ومثة خلريات أساسية لدى الباحث عند اختيار هذه النظرية بنسبة  

ن . كال العنصريالالوعيالوعي و  وجهة جودالنظرايت النرسية األخرى ومنها و 
تداخال بعضا ببعض ولكل منهما وظيرة خاصة يف تكييف. ومن مث تسمى أيضا 
هذه النظرية علم النرس التحليلي، فبإمكاهنا وصف الطباعية الشخصية الرئيسية 

                                                           
3 Albertine Minderop, Psikologi Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus (Jakarta: 

Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 2 
 

4  Frieda Fordham, Pengantar Psikologi  C. G. Jung: Teori-Teori dan Tehnik Psikologi 
Kedokteran, pnrmh:Istiwidiyanti, (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1988), hlm. 1-2 
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بشكل أعم  وأدق، وكذلك حتليل عملية حتول سلوك طباع الشخصية الرئيسية 
 رة املشكلة لدى طباعية الشخص الرئيسى. والعوامل املؤث

 "د الشيطانعه" قصريةالقصة اليتمثل يف  الذي ادياملويوع املانطالقا من  
 لتوفي  احلكيم، فأخذ الباحث قرارا الستغالل هذه النظرية النرسية التحليلية جلونغ

أن يكون هذا البحث من خالهلا قادرا على كشف  ا، واملرجو منهالدراسته
األعراض النرسية يف نرس الشخصية الرئيسية اليت صورها الكاتب توفي  احلكيم 

 يف هذه القصة القصرية.
 

  البحثحتديد  .ب

 :ا يليمبناء على اخللرية املسألة السابقة حدد الباحث مسائل البحث على 
لتوفي   "عهد الشيطان"قصرية كيف ذاتية الشخصية الرئيسية يف القصة ال .1

 احلكيم؟
عهد "ما العوامل اليت تؤثر حتول نرسية الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية   .2

 لتوفي  احلكيم؟  "الشيطان
 

 أغراض البحث  .ج
 ا يلي:م إىل تنقسم أما أغراض البحث املستند إىل اخللرية املسألة السابقة

لتوفي   "انعهد الشيط"ملعرفة ذاتية الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية  .1
 .لدى كارل غستاف جونغ ياحلكيم من خالل نظرية علم النرس التحليل

ملعرفة العوامل اليت تؤثر حتول نرسية الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية  .2
 .لتوفي  احلكيم "عهد الشيطان"
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 فوائد البحث  .د

 كما يلي:  ه، وبياناأم تطبيقي هذا البحث انفعا سواء كان نظرايمن املرجو أن يكون 

 الروائد النظرية .1
تقوية نظرية البحوث السابقة يف جماالت األدب خاصة يف حتليل القصة 

 القصرية بوسيطة نظرية علم النرس األدىب جلونغ
 الروائد التطبيقية .2

ا أن األعمال األدبية لتوفي  احلكيم ويرجى أيض واتيسريا للقراء أن يرهم
 يكون البحث مرجعا ومنبأ للبحوث اآلتية.

 

 تحقيق املكتيبال .ه

التحقي  املكتيب هو شرح خمتصر لنتائج البحوث السابقة ىف شكل بياانت 
مشتقة من الكتب واجملالت وأطروحات وما شابه ذلك، سواء ُنِشرت أو ما نشرت 

وبعد إجراء دراسة ومجع البياانت،  5رف مساامهته بويوح.حىت ميكن للباحث أن يع
وجد الباحث بياانت عديدة تعمل مع نرس اهلدف الرمسى هلذا البحث، وذلك ما 

 يلي.

، 2213البحث الذي َكتَ بَ ْته خري النعمة، من اجلامعة احلكومية ماالنغ سنة  .1
 بعنوان " حتليل بنائية وراثية يف قصة عهد الشيطان لتوفي  احلكيم" هنالك أربعة

 "هد الشيطانع"أشياء وجدهتا ابحثة هذا البحث، أوال، مجاعية حتليل بنائي يف 
لريات نشأة القصة ترتابط قواي خب له ترابط بني كل واحد منه، واثنيا، خلرية

ايل بشخصية قوية مثحياة توفي  احلكيم واري  اجملتمع فيه، اثلثا إيديولوجي 
                                                           

5 Tim penyusun, Pedoman Akademik dan Penulisan Skripsi, (Yogyakarta : Jurusan Bahasa 
dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 41 
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ود يف القصة لوج تربزظهرت يف الشخص الرئيسى "أان" أما نظرة مأساوية 
أشخاصها يف شخصية أان وفوست، الرابع، وجممل القصة تقع يف كافة عناصر 

  6 ترتابط بني كل واحد منها.احملتوية يف القصة اليت
 

البحث الذي كتبه عبد هللا فتاح ستياجي، من جامعة سوانن كاليجاكا  .2
 "عهد الشيطان"بعنوان " القصة القصرية  2213اإلسالمية احلكومية سنة 

لتوفي  احلكيم )دراسة حتليلية سيميائية روالند ابرت( نتيجة هذا البحث دالة 
ه حيث أن توفي  احلكيم قرر أن يرتك دراست على تواف  املضمون ابلصراعات

 قل وقلببني ععن احلكم يف فرنسا وقضى حياته كاألديب. الصراع هنا لقاء 
 7يكون عاقبته هو الوقت والندامة. و 

عهد "ة يدرس القص املكتيب، م جيد الباحث حبثامن نتيجة هذا التحقي  
نغ. و لتوفي  احلكيم عن خالل نظرية علم النرس األديب كارل غستاف ج "الشيطان
ا لتحليل ذه النظرية جلونغ استهدافهب قوم الباحث يف حتليل هذه القصةلذلك سي

أشكال الشخصيات وعملية التحوالت النرسية يف الشخصية الرئيسية من هذه 
 القصة القصرية.

 اإلطار النظري .و

 علم النرس لكارل غستاف جونغ .أ

                                                           
6 Khoirin Nikmah, “Analisis Struktural Genetik dalam Cerpen ‘Ahdu Asy-Syaithan Karya 

Taufik Al-Hakim”. Skripsi Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, 2013. Diakses pada tanggal 
10 September 2018 melalui: http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/sastra-
arab/article/view/26311 

7 Abdillah Fattah Setiaji, “Cerpen Ahdu Syaithan Karya Taufik al-Hakim (Studi Analisis 

Semiotika Roland Barthes)”. Skripsi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Universitas UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, 2019. 
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ألعراض نرس اإلنسان أو علم يدرس ابيعترب علم النرس لغواي كعلم يتعل  
النرسية. يف اري  معىن علم النرس الذي حتول إىل هذا املعىن وهو العلم الذي 
يدرس تصرفات اإلنسان، فهذا أتثري من أن نرس اإلنسان حمتوية على أشياء جمملة 

تكون فهمها وترهيمها مويوعيا صعبة للغاية، إال إذا كانت حال و أي معنوية 
    1نرسية اإلنسان سببا يف نشأة كافة سلوكه وتصرفاته. 

كارل غستاف جونغ هو من أحد تالميذ فرويد املشهور مبرهومه علم 
علم النرس الذي طوره فرويد (. analytical psychology)النرس التحليلي أو 
املعقد. وأما جونغ نرسه يف البحث عن علم النرس يرضل اشتهر بعلم النرس 

عىن كل أفكار وشعور وتصرف ي Psycheمصطلحا خاصا أمشل وأدرك وهو 
   3تبىن على عام املدرك وعام الباطن. صحيح

وبشكل أعم فإن نظرية جونغ ختتلف بكل نظرايت نرسية ماعداها، فعند  
تكون من ي (Ego). الوعي هو الالواعيذاتية اإلنسان مبنية على الوعي و جونغ 

 12هو الذي قام إبمكان ذاته أن يتكيف ببيئته. هذاو الذكرايت واألفكار واملشاعر. 
 ما وظيرة النرس وطباعها.أوهل الوعي ينقسم إىل قسمني

 وظيرة النرس .1

 غفرق جونو هو يتمثل كنشاط نرسي نظراي ال يتغري يف بيئات خمتلرة. 
وي على فكرة حيتو  قسمني، النوع األول هو عقلي أربع وظائف أساسية تتنوع إىل
 11سليقة.و  حسيعقلي وحيتوي على وشعور والنوع الثاين هو غري 

                                                           
8 Singgih Dirgagunarsa, Pengantar psikologi, (Jakarta: Mutiara, 1978), hlm. 9 
9 Syamsu Yusuf dan Achmad Juntika Nurihsan, Teori Kepribadian, (Bandung: PT Remaja 

Posdakarya, 2011), hlm. 71 
10 Wirawan Sarlito Sarwono, Teori-teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 

1987), hlm. 170 
11 Sumadi Suryabrata, Psikologi Kepribadian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 

158 
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عقلية تعمل بتقييم: الركرة تقيم على أساس اخلطأ والصواب ال وظيرةال
العقلية  وظيرة غريالوأما الشعور يقيم على أساس شعور ممتع أو غري ممتع. وأما 

صل على حتر وأتمل بوعي حسي وأما السليقة يف وظيرتها ال تقيم إال جمرد تبص
 .الطبيعي غري الوعيتبصر وأتمل من عملية 

 موقف النرس .2
كون اليت ت جنسيةأو  بشكل عامجهة قوة النرسية  وه موقف النرس

بناء على مظهر النرس اإلنسان 12على صورة معدة وهي خلرية اإلنسان لدنياه.
 ينقسم إىل قسمني وهو:

 منبسط النرس .أ
ة من كل جي املتكونهو منط من أمناط النرسية اليت تقدم العام اخلار 

 13غريها من النشاطات اخلارجية.مواد وأشخاص و 
 منطوي النرس  .ب

منطوي النرس يعد كنمط من أمناط الذاتية املائلة إىل حتريض النرس 
شاكل عاطرية، ويف حني مواجهة املإىل الباطنية واإلنعزالية، خاصة يف أحوال 

أو صراعات. إنه خجول ويرضل أن يكون مبررده على أن يكون مع 
  14الناس.

أو  يشخصلا الالواعيغري يتررع إىل فرعني وامها  غري الوعيأما 
أو يقال  اجلماعي الالواعيو  (personal unconsciousness)يقال: 

(collective unconsciousness) شخصيلاالالواعي . واملضمون من 

                                                           
12 Sumadi Suryabrata, Psikologi Kepribadian, hlm. 161 
13 C. George Boerre, Peronality Theories: Melacak Kepribadian Anda Bersama Psikolog 

Dunia, diindonesiakan oleh Inyiak Ridwan Muzir, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 199 
14 Wirawan Sarlito Sarwono, Teori-teori Psikologi Sosial, hlm. 181 
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حوال ألمأخوذ من األشياء اليت مرت هبا الررد طول حياته من اخلربات وا
مأخوذ طول ترعرع النرس  اجلماعي غري الوعيوغريها، وأما املضمون من 

سية وراثة نر الالواعي يعد إمجاعيا، وكل نرس اإلنسان متعل  إبحساس.
 15ن األفراد.يخمة من تطور اإلنسان املنتعش يف بنية كل واحد م

فال تراوت بينهما حيث  الالواعيالوعي و وعند رأي جونغ بني 
أهنما يف نرس األامهية واملهمة السيما يف تعيني تصرف أحد. وأما بعد عام 

ان يتضاد بني كل منهما أو الباطن الالواعيوبعد عام  إدراكأو  الوعي
جدا. مثال ذلك، إذا كان وعي أحد على منط )املركر( فالالواعي عنده 

    16على منط )احملس(.
من مناذج نظرية جونغ ولكن يوجد أيضا  ثريمهما أن يوجد ك

. جلماعيا الالواعيبعضها املهمة بل األهم يف مراهيمه النظرية، وذلك عن 
موذج األصلي أو يقال هو الن اجلماعي الالواعيضمون األساسي من امل

(archetype) النموذج األصلي هو شكل من األفكار أو )الركرة( العامة .
 اليت حتتوي على العناصر العاطرية الكبرية. 

شكل هذه الركرة ستبدع أصوارا ورؤايت احلياة اليت تكون يف احلياة الواعية 
 17العادية املتعلقة أبوجه معينة من ظرف حمدد.

                                                           
15 Budiningsih, Psikologi Kepribadian, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2002), 

hlm. 14 
16 Sumadi Suryabrata, Psikologi Kepribadian, hlm. 163 
17 Calvin S. Hall dan Gardner Lindzey, Teori-Teori Psikodinamik (Klinis), (Yogyakarta: 
Kanisius, 1993), hlm. 186 
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 يالشخص الرئيسيف ذاتية  ل املؤثرةالعوام .ب

بناء على نظرية جونغ املذكورة، فالعوامل اليت تؤثر يف تشكيل الذاتية هي 
 العوامل من الالواعي الرردية واجلماعية.

 شخصيالالوعي ال .1

أتسست من األحوال اليت مرت هبا الررد طول حياته  الالوعي الرردي
 اليت ستؤثر تصرفاته.

 العامل النضوجي .أ

يعد كطبقات النضوجية يف إكمال الوظائف عند فرتة النضوجي هو 
   11ترعرع من فرتة الطرولة مث فرتة الناشئة إىل فرتة الناشئة األخرية.

 عامل دوافع احلب .ب

ب يعد من شيء مهم لإلنسان، السخونة ب وأن حيَُ متمكن أن حيُِ 
والصداقة وصدق احملبة والرمحة، االستقبال الودي من اآلخرين حيتاجه 

 اإلنسان حىت أن تؤثر هذه كلها يف ذاتية اإلنسان.

 العامل اإلحباطي .ج

يتمثل اإلحباط أو خيبة أمل كأحوال الررد الذي حيس ابلتخيب 
 بسبب الرشل يف عمل شيء أو عاقبة الرشل يف احلصول على شيء. 

 العامل الصراعي  .د

                                                           
18 Elizabeth Hurlock, Psikologi Perkembangan,(Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 25 
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يعد صراع كموقف أحد يف تعارض شيء، أو يف اختالف أشياء جتاه 
 جتاه اآلخرين.  نرسه أو

 العامل التهديدي .ه

إما أن  ،أراد أن يرعل شيئا ألحد ما ممَنالتهديد هو موقف أحد 
  13يكون بشكل إشاري أو بشكل حتذيري عن شيء سيحدث.

  الالوعي اجلماعي .2
نظام أكثر أتثريا لدى ذاتية النرس وتعمل بكاملها  والالوعي اجلماعي ه

   22ة.نرسية الكبرية من تطور اإلنسانييف خارج وعي النرس ويعد كذلك كوراثة 

 العامل الطبيعي .أ
العامل الطبيعي يؤثر يف كل نشاط اإلنسا، وراثة طبيعية اإلنسان حتدد 
طباعيته. العوامل الطبيعية هذا من أمثاهلا احلاجات والرغبات اجلسدية مثل 

 شعور اجلوع والعطش واألمن وحىت احلاجة اجلنسية. 
 العامل الديين .ب

حيتاج إىل شيء يتمسك به يف هذه احلياة املطلقة كي اليزلزل اإلنسان 
يف ريب وغموض يف حياته. وظيرة الدين هي ابعتبار نظام ائتمان وقانون 

 احلياة، كنظام العبادة وكنظام اجملتمع.
 
 
  

                                                           
19 Sumadi Suryabrata, Psikologi Kepribadian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 

141-142 
20 Singgih Dirgagunarsa, Pengantar Psikologi, (Jakarta: Mutiara, 1978), hlm 72 
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 منهج البحث .ز

طريقة مريدة من اجل تبسيط وتيسري ترهم مشاكل ىف الدراسة. وابلرغم من ان 
ولة جلمع البياانت واملعلومات الىت هتدف اىل احلصول على احلقيقة البحوث هو حما

وزايدة املعرفة. طريقة البحث نرسها بطريقة شاملة او اسرتاتيجية او احلصول على بياانت 
 .يلى مبا ىف ذلك ما ،حمددة هلذا الغرض. ولذلك يستخدم الباحثون عدة طرق البحث

 نوع البحث .1

لنوعية او مكتبة البحوث. دراسة االدب هذا النوع من البحوث البحوث ا
هو حبث اجراه احلصول على بياانت من خالل عدد من الكتب واجملالت العلمية 

 االطار النظرى ميكن استخدامها كاساس ىف الدراسة. او احلصول على ،واالدبية

 مصادر البياانت .2
ة وهى البياانت االولي ،هناك مصادر البياانت واملعلومات ىف هذه الدراسة

والثانوية. البياانت االولية هو البحث مباشرة من املصدر االصلى. كان املصدر 
توفي   طانشياالساسى للبياانت ىف هذه الدراسة تشري اىل عهد من قصة قصرية 

احلكيم. الثانوى البياانت والبحوث الىت حصلت عليها بصورة غري مباشرة ىف صورة  
العلمية او ما شابه ذلك. البياانت الثانوية ىف هذه الدراسة  كتب االدب اجملالت

من اجملالت والكتب الشعبية االخرى كتاابت او اجملالت االدبية الىت ايدت ادراج 
 ونظرية نرسية.
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 طريقة التحليل .3
في  احلكيم تو  شيطانطريقة التحليل ىف القصة القصرية ىف عهد ما قبل 

جوستاف يونج. وذلك من خالل دراسة شخصية يستخدم نظرية نرسية ادبية كارل 
الشخصية الرئيسية ىف هذه القصة القصرية. اخلطوات املستخدمة ىف مجع البياانت 
من قراءة القصص القصرية. ترسري وترسري وفقا لشخصية جوانب الشخصية 
الرئيسية. وحتليل البياانت استنادا اىل نظرية تويح. وخيلص االخري نتائج حتليل 

 .الدراسة

 نظام البحث .ح

م عثور على حبث منظم فقالتسهيل املراهيم عن أساسيات البحث ولل
 تقسيم املبحث إىل أربعة أبواب، كما يلي:ب الباحث

ا ومنافعها حتديدهو  بحثخلرية الحيتوي على املقدمة، وفيها  الباب األول:
 نظري ومنهج البحث ونظامه.الطار اإلكتيب و امل  تحقيالوأغرايها و 

التحليل  جمموعة البحوث توفي  احلكيم،الباب الثاين: مبحث عن ترمجة حياة 
قصرية القصة ال وموجز النرسي األديب يف مويوع مادي من أعمال توفي  احلكيم

 ."عهد الشيطان"

بنظرية كارل  "عهد الشيطان"الباب الثالث: حيتوي على حتليل القصة القصرية 
 .رئيسى )أان( والعوامل اليت تؤثر ذاتيتهغستاف جونغ من شكل ذاتية الشخص ال

.تاالختتام، حيتوي على اخلالصة واالقرتاحا الباب الرابع:
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 الباب الرابع
 اإلختتام

 

 اخلالصة .أ

ان إحدى القصص القصرية اليت كتبها شيطالقصة القصرية عهد التعد 
قصة القصرية حتكي هذه ال .املشهورة الكتب العرب كأحد الذي يعترب توفي  احلكيم

منحرفة، حيث خيتار الشخص الرئيسى يف هذه القصة  طوابععن شخصية ذات 
عقد رسه بأن يربط نحىت أراد أخريًا  القصرية طريقة فورية جلعله شخًصا مطّلًعا.

ه القصة يف هذ ىالشخص الرئيس. من أجل احلصول على ما يريد شيطاناتراق مع 
لكاتب يف هذا الرصل يشرح انص قط. اليت م يذكر امسها يف ال و )أان(القصرية ه

االستنتاجات اليت مت احلصول عليها من البحث بناءً على صياغة املشكلة ومناقشتها 
 .يف الرصل الساب 

شخص الالقصة القصرية، وجد الباحث أن  هذه يف هذا البحث عن
ن حيث املواقف م وظيرة النرسمت وصف شخصيته . ةمنطويلديه شخصية  ىالرئيس
ة، مبا يف لقد فعل أشياء كثري . يف غرفة هقضي املزيد من الوقت وحدي . إنهالعقلية

ن بينها نقاط م .ذلك قراءة الكتب والتخيل والتركري يف املعرفة اجلديدة اليت اكتسبها
ضعره أن يغل  روحه بسبب جنون جتاه العلم بناًء على نتائج . فالضعف والقوة

، دون أن يركر يف أنه مستعد للموافقة على نتائج االتراق مع الشيطاناتراقه مع 
 تهمسا.. والقوة هي أن جتعله شخًصا جمتهًدا ومشيطانال

على  ناءبيف هذه القصة القصرية  ىشخص الرئيسالالعوامل اليت تؤثر على 
، هناك عوامل النضج، عوامل شخصيالالوعي ال. شخصي واجلماعيالالوعي ال
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ويف الوقت نرسه، فإن الالوعي اجلماعي هو عوامل . ب، عوامل اإلحباطاحل
 . بيولوجية ودينية

 

 قرتاحاتاال .ب

من املتوقع أن يعزز هذا البحث النظرية العلمية للبحوث السابقة يف جمال 
 نظرية علم النرس األديب لكارل األدب، خاصة يف حتليل القصص القصرية مع

ميكن أن يسهل هذا البحث على القراء فهم أعمال توفي  احلكيم غ. ونجوستاف غ
 .أن يكون مرجعا ملزيد من البحثأيضا األخرى ومن املتوقع 
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