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تهدف هذه الدراسة إلى تحليل اضطراب الهوية االنفصامية في الشخصية الرئيسية الواردة في نسخ مسرحية "حقول عدن الخضراء"   :  ملخص البحث

صفحة من    ٢٤٨ألنطونيو غاال. تستخدم هذه الدراسة نظرية كارل يونج النفسية لتحليل الشخصية. المصدر الرئيسي للبيانات في هذه الدراسة هو  

العربية.    ١٩٩٥ية "حقول عدن الخضراء" ألبي همام والتي ترجمها أبو همام عام  المخطوطة الدرام إلى    على المنهج البحث    يسيرمن اإلسبانية 

تأثيرات على الشخصيات األخرى   ١٠تصنيفا, وثالثة أسباب, و  ١١شكالً, و  ١٤نوعي. بعد تحليل موضوع الدراسة ، يمكن العثور على الوصفي  ال

للشخصية الرئيسية خوان  اضطراب الهوية االنفصامية    النفصامية في نص دراما `` حقول عدن الخضراء'' ألنطونيو غاال.من اضطراب الشخصية ا

القدرات، والقلق المفرط ، والرغبات غير  تغير ، ونسيان الذاكرة ، وفقدان الذاكرة وصعوبة التركيز ، والصدمات ، و الشعور بالوحدة  في شكل ؛ مثل 

الصبر في كثير من األحيان بشأن ما يجب فعله ، ولديهم إرادة متقلبة ، وإجبارهم على رغباتهم ، والقلق المفرط ، والقلق الشديد    المعقولة ، ونفاد

  ، المساعدة ، ووروالقلق  بالذنب ش ويشوالتفض  ؛  الشعور  المؤثرات فهي  بين  أما من  ،  والكذب  ك .  االهتمام  ،  و عدم  بالعواطف  رفض  و التالعب 

أما  المشاكل.    وإخفاءبالشفقة والرعاية ،  والشعور ،  ة راد اإل فرض و  ة نانيواألإيذاء اآلخرين ، وفعال ، األالتهور في وإعطاء راحة زائفة  والمساعدة  
هي ؛ شخصية آنا  فثار ، آ  ١٠ وأما هي ؛ الحرب ، والتخلي عن األبوين ، وتربية الجد التي تجعل األطفال يفكرون بطريقة غير منطقية. ف ثالثة أسباب 

شخصية  وفكر منفتح( ،  مشخصية أمنية أخرى تلتقط خوان ) و(.  ةشخصية حارس األمن مستاء وغاضب )حواس منفتحوتسألون )شعور منفتح( ،  

فكر  مان ) شخصية خادمات الفنادق تقود خوو( ، ة حازمة )حواس منفتحالشخصية المحافظ وأن خوان مجنون )شعور منفتح( ،  ون عتقدي حراس األمن 

شخصية مانويل ال  وشخصية نينا تشعر بعدم االرتياح )شعور انطوائي( ،  و( ،  ةشخصية لوتارو تشعر باألمان والراحة )حواس منفتحوانطوائي( ،  

 كر منفتح(ف شخصية ماريا مذعورة ومدهشة مما حدث بالفعل )وتصدق خوان )حدس انطوائي( ، 

 

 حقول عدن الخضراء  ، نظرية الشخصية، االنفصاميةاضطراب الهوية :   الكلمات المفتاحية

 

 

 المقدمة  .1

 

أو أكثر داخل   المتعددة هو ظهور شخصيتين مختلفتين  الشخصية  باسم اضطراب  المعروف  االنفصامية أو  الهوية  اضطراب 

الشخص ، حيث يكون لكل شخصية اسمها وشخصيتها. غالبًا ما ال يشعر الشخص الذي يعاني من اضطرابات شخصية متعددة أن لديه  
سلوك المنحرف ، وهي شخصية تختلف عن شخصية الفرد األصلية. يمكن للشخصية  شخصيات متعددة. تعدد الشخصيات مرادف جدًا لل

المحيط واألقرب   المجتمع  أن تزعج  األصلي  المشاكل في    منهاالتي تختلف عن الشخص  رادع سيزيد من  تُركت دون  إذا  والتي   ،

الدرامبها  الشخص وفي حياة المجتمع المحيط  حقول عدن الخضراء '' على الشخصية  ن "بعنوا  ا . هذه المشكلة موجودة في سيناريو 
المسماة   الحرب وتركها  بالرئيسية  التي تعرضت لصدمة نفسية منذ الطفولة بسبب  الشخصية الرئيسية  ، كتبها أنطونيو غاال.  خوان 

ك األعراف  لديه رغبات تنتهو أن يكون منعزالً ،    هوالداها تتسبب في انقسام الشخصية بحيث يكون لديه شخصيات متعددة ، مثل ؛حب

 قلق بشكل مفرط. كما كان لديه المجتمعية ، ولديه قدرات شخصية متقلبة ، 

ترتبط هذه الشخصية بالطبع ارتباًطا وثيقًا بلغة المريض ، وهو أمر محير للغاية ويصعب فهمه. بحيث يمكن أيًضا وضعه في  
عوامل  ال، بسبب    ا لتدخل بسبب العوامل الطبية ؛ وثانياضطراب لغوي. يمكن تقسيم اضطرابات اللغة بشكل عام إلى قسمين. أوالً ، ا

االجتماعية. والمقصود بالعوامل الطبية: االضطرابات ، سواء بسبب خلل في وظائف المخ ، أو بسبب أعضاء أخرى في النطق.    يةالبيئ

نسان ، مثل االستبعاد أو العزلة عن البيئة  وفي الوقت نفسه ، فإن المقصود بالعوامل البيئية االجتماعية هو بيئة الحياة غير الطبيعية لإل
 الطبيعية للمجتمع البشري. 

تُعد اضطرابات النطق واللغة أحد أكثر أسباب اضطرابات النمو شيوًعا ، بما في ذلك األطفال المصابون بالتوحد. يتم التعبير 

حد من خالل الرموز اللفظية أو الصوتية. بحيث  عن التواصل لنقل األفكار والمشاعر والعواطف مع اآلخرين لألطفال المصابين بالتو
 ال يمكن تكوين عالقات اجتماعية وتواصل طبيعي

في اآلونة األخيرة ، تم إجراء بحث حول اضطراب الهوية االنفصامية في الشخصيات األدبية على نطاق واسع ، ومن األمثلة  

( فيما يتعلق بسلوك اضطراب الهوية االنفصامية  ٢٠١٨موستكاسري )على األبحاث القريبة جدًا البحث الذي تمت دراسته بواسطة ديندا  

(GID لـشخصية فليور رديال في عمل إينداه هنقى برواية )Les Masques  نهج هيكلي والتحليل النفسي. في هذه الدراسة ، تناقش :
نه استنتاج مفاده أن الشخصيات التي  علم النفس األدبي )علم نفس فرويد( والذي ينتج ع  ناحيةاضطرابات الشخصية االنفصامية من  

تعاني من اضطراب الشخصية االنفصامية. في هذه الدراسة ، قام الباحثون بفحص الشخصية الرئيسية المسماة خوان التي عانت من  

الشخصية أعراض اضطراب الهوية االنفصامية في المخطوطة التي استعرضها أنطونيو غاال من خالل التحليل النفسي باستخدام نظرية  
 لكارل غوستاف يونغ. 
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( وهي:  الدراسة  هذه  في  نوقشت  التي  الشخصية  ١المشاكل  منها  يعاني  التي  االنفصامية  الهوية  اضطراب  أشكال  ما هي   )
  ( ۳كيف هو تصنيف اضطراب الهوية االنفصامية في الشخصية الرئيسية خوان من خالل نظرية كارل يونغ؟ ) (٢الرئيسية خوان؟ )

( كيف يمكن مراجعة تأثير اضطراب  ٤ما هي العوامل التي تجعل الشخصية الرئيسية خوان تعاني من اضطراب الهوية االنفصامية؟  )

 الهوية االنفصامية ألشكال الخوان على الشخصيات األخرى من خالل نظرية كارل يونج؟

 
 أهداف الدراسة  .2

 

 أهداف هذه الدراسة هي:  
 راب الهوية االنفصامية التي يعاني منها الشخصية الرئيسية خوان  ( تحليل ووصف أشكال اضط١)

( تحليل ووصف تصنيف اضطراب الهوية االنفصامية الذي يعاني منه الشخصية الرئيسية خوان من خالل نظرية كارل  ٢)

 يونغ  
 تحليل ووصف أسباب إصابة الشخصية الرئيسية خوان باضطراب الهوية االنفصامية  ( ۳)

مراجعة تحليل ووصف تأثير اضطراب الهوية االنفصامية على شخصيات الخوان على الشخصيات األخرى من خالل  ( تتم  ٤)

 نظرية كارل يونج

 
 نتائج البحث   .3

 

التحليلية   الشخصية  الرئيسية خوان هي نظرية  الهوية االنفصامية في الشخصية  للبحث في اضطراب  المستخدمة  النظرية 
شخصيات ، وهي ؛ مفكر منفتح, شعور منفتح, حواس منفتح, حدس منفتح, مفكر انطوائي, شعور    لكارل غوستاف يونغ مع ثماني

 انطوائي, حواس انطوائي, حدس انطوائي. النظرية على النحو التالي : 

 مفكر منفتح  .أ 
التأم من  والتقليل  والصداقة  الجماليات  المشاعر مثل  على  كبير  بشكل  تعتمد  التي  باألنشطة  الشخصية  هذه  الديني  ترتبط  ل 

  والتجارب الفلسفية. يعيش هؤالء األفراد وفقًا لقواعد محددة ويتوقعون من الجميع أن يفعلوا الشيء نفسه. يمكن أن تكون عقائدية وباردة 

 للغاية. يتم إهمال األمور الشخصية مثل الصحة والوضع االجتماعي ومصالح األسرة واألمور المالية. 

 شعور منفتح  . ب
تستجيب عاطفيا للواقع الموضوعي. نظًرا ألن المشاعر التي يمرون بها يتم تحديدها خارجيًا ، فإنهم يميلون إلى  هذه الشخصية 

 وضع أنفسهم بدقة في المواقف التي يمرون بها ، مثل المسرح أو الحفلة الموسيقية أو الكنيسة. هذا الفرد يحترم السلطة والتقاليد. 

 حواس منفتح  .  ت
الشخصية هذه  بالحقائق    تفترض  إال  يهتم  وال  إنه واقعي  الحسية.  التجربة  من خالل  عليها  الحصول  يمكن  التي  األشياء  كل 

 الموضوعية. ألن حياة هذا النوع من الشخصية يتحكم فيها ما يحدث. 

 حدس منفتح  . ت

ى يتم فهم آثارها  هذه الشخصية ترى حقيقة آالف االحتماالت. يتم البحث عن تجارب جديدة بحماس ، ومتابعتها باستمرار حت
ثم التخلي عنها. هناك القليل من االهتمام بقضايا الثقة واألخالق تجاه اآلخرين بحيث ينظر الناس إلى هذا النوع على أنه غير أخالقي  

 وغير مبرر.

 مفكر انطوائي   . ج
تتبع أفكاره الخاصة فقط  هذه الشخصية تحددها الحقيقة الذاتية ، فهو يبدو غير مرن ، بارد ، متعسف. مثل هذه الشخصية س

 وترفض الدعم والنقد من اآلخرين ، باستثناء األصدقاء الذين يفهمون حقًا إطار عقله. 

 شعور انطوائي   . ح
تركز هذه الشخصية على المشاعر التي توفرها هذه التجارب. يعد التواصل مع اآلخرين أمًرا صعبًا إلى حد ما ما لم تشارك  

والمشاعر المرتبطة به. غالبًا ما يُنظر إلى هذه الشخصية على أنها أنانية وغير متعاطفة. يصعب على اآلخرين فهم هذا  الواقع الذاتي  

 الدافع األساسي ، لذلك يبدو باردًا وبعيدًا. 

 حواس انطوائي  .  خ
معنى ذاتيًا. نظًرا ألن هذا  تنتمي هذه الشخصية إلى العديد من الفنانين الذين يعتمدون بوضوح على قدرة الحواس على منحها 

 النوع يتابع التجربة الحسية مع التقييمات الذاتية ، يصعب التنبؤ بتفاعالته مع الواقع الموضوعي. 

 حدس انطوائي   . د
وعرافين   متصوفين  يكونون  ما  عادة  كبيرة.  بطريقة  استكشافها  يتم  التي  الداخلية  الذهنية  الصور  الشخصية عن  هذه  تعبر 

 يحبون ابتكار أفكار جديدة وغريبة. هذا النوع من الشخصية هو األكثر انغالقًا ، وانغالقًا ، وسوء فهًما.  وعرافين وآخرين

 
 اضطراب الهوية االنفصامية لخوان  :١الجدول  

 الرقم  أشكال اضطرابات الهوية االنفصامية لخوان  المقدار

 ١ أن تكون وحيدًا  ١
 ٢ نسيان الذاكرة  ١
 ۳ الذاكرة وصعوبة التركيز فقدان  ١
 ٤ الصدمات  ١
 ٥ القدرات المتغيرة  ٢
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 ٦ القلق والقلق والخوف المفرط  ٣

 ٧ وصية غريبة يصعب على المجتمع األوسع قبولها  ١
 ٨ شخصية ال تنتظر ماذا تفعل  ١
 ٩ الشخصيات التي ترفض المساعدة  ١
 ١٠ الطابع يفرض اإلرادة  ١
 ١١ بالخطأ االرتباك والشعور  ١

  المجموع االجماعي  ١٤

 
 تصنيف اضطرابات الهوية االنفصامية لخوان وفقًا لنظرية كارل يونج: ٢الجدول  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

االستنتاج القائل بأن نوع الشخصية يؤثرعلى اضطراب الهوية االنفصامية لشخصية خوان على الشخصيات األخرى يتم عرضه من  :  ٣الجدول  

 نظرية كارل يونغ 
 الرقم  استجابة شخصية أخرى من اضطراب الهوية االنفصامية  لخوان  نوع الشخصية 

 ١ الشخصية آنا تسألون   شعور منفتح 
 ٢ الشخصية حارس األمن مستاء وغاضب  حواس منفتح 
 ۳ الشخصية أمنية أخرى تلتقط خوان  مفكر منفتح 
 ٤ الشخصية حراس األمن تعتقد أن خوان مجنون  شعور منفتح 

 ٥ الشخصية المحافظ حازمة  حواس منفتح  
 ٦ الشخصية خادمات الفنادق تقود خوان   مفكر انطوائي 
 ٧ الشخصية لوتارو تشعر باألمان والراحة   حواس المنفتح 
 ٨ الشخصية نينا تشعر بعدم االرتياح   شعور انطوائي 

 ٩ الشخصية مانويل ال تصدق خوان   حدس انطوائي
 ١٠ الشخصية ماريا مذعورة ومدهشة مما حدث بالفعل   مفكر منفتح 

 

 الخالصة   .4

 

واستنادا إلى نتائج البحث والمناقشة حول اضطراب الهوية االنفصامية أو ما يشار إليه عادة باضطراب الشخصية المتعددة في  
الشخصية التحليلية لعلم النفس لكارل غوستاف  الشخصية الرئيسية خوان في نسخ المسرحية "حقول عدن الخضراء" باستخدام نظرية 

 يونغ. أنه في هذه الدراسة هناك أربعة استنتاجات مهمة ، التالي: 

شخصية متعددة عاشتها الشخصية الرئيسية خوان في نسخ المسرحية حقول عدن الخضراء ألنطونيو غاال. منها:    ١٤. هناك  أ
رضة, االستطاعة و اإلرادة متغيرة, القلق المفرط, اإلرادة غير معقولة, غير صبر  حذف العقل و صعب االكتراث, الالمنفرد, النسيان, 

فعل الشيء, يملك االستطاعة متغيرة, جبر على اإلرادة, ازعاج المفرط, ازعاج و قلق المفرط, رفض اإلعانة, و ارتباك و يشعر    في

 بالخطأ. 

الشخصية  ١١. هناك  ب االنفصامية على  الهوية  النفس    تصنيفا الضطراب  لنظرية كارل يونج في علم  وفقًا  الرئيسية خوان 
إيذاء   األفعال,  في  زائفة, طفح  راحة  يوفر  المساعدة,  بالعواطف, رفض  التالعب  مبال,  ال  الكذاب,  أخرى:  أمور  بين  من  التحليلي. 

 اآلخرين, تهتم غروره, جبر على اإلرادة, الشعور بالتعاطف واالهتمام, و إخفاء المشاكل. 

عدن  ت "حقول  المسرحية  نسخ  في  خوان  الرئيسية  الشخصية  في  االنفصامية  الشخصية  الضطراب  أسباب  ثالثة  هناك   .
 تربية الجد التي تجعل األطفال يفكرون بطريقة غير منطقية. الخضراء"، وهي: حرب, الكوارث الطبيعية, 

أخرى من حيث نظرية الشخصية لكارل يونغ    تأثيرا الضطراب الهوية االنفصامية لشخصية خوان على شخصيات  ١٠هناك  .  ث

شخصية آنا تسألون )شعور منفتح( ، شخصية حارس األمن مستاء وغاضب )حواس منفتح(. شخصية أمنية أخرى تلتقط  ، بما في ذلك:  

 ، ، شخصية المحافظ حازمة )حواس منفتح(  ، شخصية حراس األمن تعتقد أن خوان مجنون )شعور منفتح(    خوان )مفكر منفتح( 
شخصية خادمات الفنادق تقود خوان )مفكر انطوائي( ، شخصية لوتارو تشعر باألمان والراحة )حواس المنفتح( ، شخصية نينا تشعر 

بعدم االرتياح )شعور انطوائي( ، شخصية مانويل ال تصدق خوان )حدس انطوائي( ، شخصية ماريا مذعورة ومدهشة مما حدث  

 بالفعل )مفكر منفتح(.
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 متهور

 

رفض  

 المساعدة 

 

 تهتم غروره

 

الشعور  

بالتعاطف  

 واالهتمام 

 

إخفاء  

 المشاكل 

 

 ال يهم 

 

 كذبة 

 

 إعطاء الراحة 

 

   

 

 إيذاء اآلخرين 

 

 اقتحام 
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 التوصيات  . 5
 

. نسخ المسرحية هو عمل أدبي مثير للدراسة والبحث لعشاق المسرحية ومن ليسوا كذلك. نسخ المسرحية هو دليل لخط القصة  أ

الذي يجب أن يتقنه الممثل قبل عرض النسخ، بحيث يكون جعل كل بند وعبارة وكل جملة واردة في البرنامج النصي أمًرا يجب فحصه  

 عميق.  ألنه يحتوي على معنى
. من المأمول أن يكون الباحثون عن األعمال األدبية المستقبلية ، وخاصة النصوص المسرحية ، قادرين على إتقان النظريات  ب

 التي يريدون استخدامها للبحث في عمل أدبي حتى ال تخرج المشكالت التي يتم البحث عنها ومناقشتها من المناقشة. 

لمسرحية، يقترح الباحث مواصلة البحث في هذه المخطوطة من خالل وجهة النظر التاريخية . بالنسبة للباحثين في هذا نسخ ات
 لكتابة هذا نسخ المسرحية، ألن تاريخ الكتابة مهم جدًا للبحث فيه ، بالطبع باستخدام نهج اجتماعي. 

ي على رسائل وقيم أخالقية نسخ المسرحية موجود ليس فقط للحفاظ على سير المسرحية ، ولكن نسخ المسرحية نفسه يحتو  ث. 

 يجب تعلمها دون الحاجة إلى التدرب عليها. 
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