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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul “Al-„Anashir as-Sikulujiyyah li asy-Syakhshi 

ar-Ra‟isi Fi Riwayah “Adh-Dzillu al-Aswad” Li Najib Kilani”. Novel 

yang berjudul “Adh – Dzillu” al-Aswad karya Najib Al Kailani ini kaya 

dengan permasalahan kejiwaan yang dialami oleh tokoh utama, yaitu 

tokoh “Iyasu”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana gejolak jiwa 

yang dialami oleh tokoh “Iyasu” dan bagaimana mekanisme pertahanan 

tokoh yang dilakukan oleh tokoh “Iyasu” dalam mengatasi gejolak 

jiwanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap unsur-unsur 

psikologis tokoh utama pada novel yang berjudul Novel “Adh – Dzillu” 

al-Aswad karya Najib Al Kailani  

Dalam mengkaji dan menganalisis novel “Adh – Dzillu” al-Aswad 

karya Najib Al Kailani ini, penulis menggunakan analisis teori psikologi 

Sigmund Freud yang terdiri dari tiga unsur kepribadian manusia yaitu id, 

ego, dan superego. Analisis novel “Adh – Dzillu” al-Aswad karya Najib 

Al Kailani ini, dilakukan dengan memberikan perhatian pada masalah 

kejiwaan para tokoh fiksional yang terkandung dalam karya sastra. Dalam 

hal ini, peneliti hanya akan menganalisis masalah kejiwaan tokoh utama 

dalam Novel “Adh – Dzillu” al-Aswad karya Najib Al kailani.  

Setelah melihat permasalahan psikologis tokoh “Iyasu” dapat 

dilihat bahwa komponen kepribadian yang mula-mula dominan dalam 

dirinya adalah komponen id. Kemudian ditengah perjalanan hidupnya 

komponen id, ego, dan superego dalam dirinya bergerak saling 

melengkapi sehingga terjadi keharmonian antara ketiga struktur 

kepribadian tersebut, yang dapat menyeimbangkan kepribadian dalam 

hidupnya. Akan tetapi, komponen kepribadian yang mendominasi 

sebagian besar kehidupan tokoh “Iyasu” pada akhir cerita adalah 

superego karena dia hidup sebagai orang kaisar yang terus berjuang 

membela rakyatnya dan berpegang teguh pada keyakinannya. Karena 

superego lebih dominan, kehidupannya menjadi tidak seimbang, sehingga 

banyak gejolak kejiwaan yang dia alami dan membawanya pada kematian 

sebagai akhir dari perjalanan hidupnya.  
Tokoh utama Iyasu menyelesaikan permasalahan psikologisnya 

dengan beberapa cara, yaitu: Penolakan (Escaping-Avoiding) yakni tidak 

mau menemui Kardinal Matheus, Berpindah-pindah tempat (Represi-

Nomadisme) yakni dengan pergi melakukan lawatan panjang untuk 

mengelilingi negeri, Projeksi (Projection) dengan mengumumkan 



mengenai keislamannya walaupun harga yang harus ditebus adalah 

mengorbankan singgasana dan kehidupannya, Pemindahan (Displacement) 

dengan cara menghilangkan penyelewengan dan sifat buruk beberapa 

petingginya, Penahanan diri (Ego Restriction) dengan cara berdiam diri di 

kamar menunggu istrinya pulang, Reaksi Agresi (Agressive Reactions) 

dengan tidak mau tidur satu kamar dengan istrinya, Introyeksi 

(Introjections) dengan bentuk peminangan yang dilakukan tokoh “Iyasu” 

terhadap kekasihnya putri Raja Harara, Penerimaan realita 

(Intellectualization) dengan mengikuti ajakan dari pengantar makanan 

untuk melarikan diri dari dalam penjara. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



    يدتجر

 

 العناصر السيكولوجية للشخص الرئيسي يف "موضوع ىذا البحث ىو  
اليت ذلا الرواية من إحدى الرواية وىذه  لنجيب الكيالين" ظلّ األسود"ال" يةاالرو 

قص ىذه الرواية عن حياة الشخص الرئيسي وىو تكما باحلركة النفسية.   مملوءة
ىدف ىذا و " يف حل ادلسائل السيكولوجية اليت قاساىا. الشخص "إياسو

ظلّ ال" يةاالرو  العناصر السيكولوجية للشخص الرئيسي يفالبحث ىو التعبري عن 
 .لنجيب الكيالين األسود"

استخدم الباحث النظرية النفسية السيكولوجية  ناصرالعولتعبري تلك 
الثالثة وىي اذلو واألنا واألنا  اإلنسانية لسجموند فريد. ولنظريتو البىن النفسية

 لنجيب الكيالين ظّل األسود"ال" الروايةالتحليل  األعلى. حدد الباحث ىذا
وذلك من خالل االلتفات إىل مشاكل نفسية الشخصيات اخليالية الواردة يف 
األدب. يف ىذه احلالة، فإن الباحثني حتليل ادلشاكل النفسية فقط الشخصية 

 .الكيالين نجيبل "األسود لّ ظ"ال الرئيسية يف رواية

نفسية ميكن مالحظة أن مكونات ال "اياسو" مشاكل علىعد االطالع 
، واألنا، واألنا العليا فيو تتحرك اذلو إن. مث ىي اذلوالشخصية ادلهيمنة يف البداية 

ميكن  ، والذينالبىن الشحصية الثالثةام بني مما أدى إىل االنسج وتتكامل وىذا
غلب على تع ذلك، فإن مكونات الشخصية اليت حتقيق التوازن يف حياتو. وم

معظم حياة "اياسو" يف هناية القصة ىي األنا العليا ألنو يعيش كما اإلمرباطور 
ألن األنا العليا أكثر و  .مببادئو للدفاع عن شعبو واعتصم الذى مازال يقاتل

على ادلوت   وأخذاالضطراب العقلي ب فيصاب، وهيمنة، تصبح احلياة غري متوازنم
 كما يف هناية حياتو.



ادلسائل النفسية يف نفسو من جهة اذلو واألنا  حيلّ ويقوم الشخص "أنا" 
أي أهنا ال تريد أن  (Escaping-Avoiding)تجنب الو اذلروب واألنا األعلى بطريق 

ذىب توىي أن  (Represi-nomadisme) تنقل الكبتترى الكاردينال ماتيوس، و 
مع اإلعالن عن  (Projection)سقا  اإلو جبولة يف مجيع أحناء البالد لفرتة طويلة، 

من خالل القضاء  (Displacement) واإلحاللالعرش وحياتو،  حسابإسالمو 
 (Ego Restriction) تقييد األناعلى التجاوزات والرذائل من بعض كبار الضبا ، 

 Aggressive)وردود الفعل العدواين  ،عن طريق الصمت يف غرفة انتظار عودتو
reaction  ) غرفة واحدة مع زوجتو،  يف من خالل عدم الذىاب إىل السرير

"اياسو" صديقتو األمرية حرارة،  خطبةعن طريق (  Introjections)  واالستدماج
دلتابعة الدعوة إلدخال ادلواد الغذائية للهروب من ( Intelectualizationوالتعقل )
 .السجن

 



 كلمة شكر وتقدير

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

إّن احلمد هلل حنمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن  
غ أمحده أبل .سيئات أعمالنا من يهده اهلل فال مضل لو ومن يضلل فال ىادي لو

محد وأزكاه، وأمشلو وأمناه، وأشهد أن ال إلو إال اهلل الرب الكرمي، الرؤوف الرحيم، 
وأشهد أن سيدنا حممدا عبده ورسولو، وحبيبو وخليلو اذلادي إىل الصراط 
ادلستقيم، والداعي إىل دين قيم، صلوات اهلل وسالمو عليو وعلى سائر النبيُت، 

 وعلى كل سائر الصاحلُت. أما بعد:

باحلمد والثناء،  ىذا البحث، فلو سبحانو أقول باءهناء مّن اهلل عليّ  قدف
 –فٍت ويشر  .ك وعظيم عطائكد يا ريب حىت ترضى، على جزيل نعمفلك احلم

رفان إىل الذين كان ذلم قدم بالشكر والتقدير والعأن أ –بعد محد اهلل تعاىل 
شئ طلبت، ومل ج ىذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدىم بفضل ىف إخرا 

  إال العمل اجلاد ادلخلص. يعطونيكن 

خدمة العلم وتكميل بعض الشروط للحصول  ألجل ىذا البحثفقدم 
العادلية يف العلوم الثقافية واألدبية لشعبة اللغة العربية وأدهبا يف كلية  درجةعلى ال

اكرتا. اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكج



 ظلّ ال" ولوجية للشخص الرئيسي يف الروايةوىو حتت العنوان "العناصر السيك
 " لنجيب الكيالين )دراسة حتليلية نفسية عند سجموند فريد(."األسواد

بدون توفيق اهلل وعنايتو  لن يبلغ إىل متامو ىذا البحثيعتقد الباحث أن 
ومساعدة  تشجيعهماشرفُت ادلخلصُت وبدون دعاء والدي و وبدون إرشاد ادل

 :مادية، منهمروحية كانت أم اآلخرين. وذلذا يقدم شكرا جزيال إىل من يساعده 

الدكتور الوان اخلَتي ادلاجستَت كعميد بكلية اآلداب والعلوم  الفاضلالسيد  .1
 الثقافية جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا.

كرئيس قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية   ادلاجستَت مصطفىالسيد الكرمي  .2
اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية 

 جوكجاكرتا.

أنيع أيو كسماويت ادلاجستَت كمشرف ذلذا البحث الذي قد أمضى  هالسيد .3
أيامو لنصحٍت بإخالص وأرشدين بالتوجيهات النافعة يف إمتام ىذا البحث، 

 أن حيفظو ويرمحو دائما. عسى اهلل 

ام زيٌت ادلاجستَت وىو ادلشرف األكادمي الذي قد أشرفٍت السيد الفاضل ىش .4
 أبدا. حق اإلشراف، عسى أن يبارك اهلل ىف حياتو



مجيع ادلدرسُت الذين علموين ما مل أعلم، ومجيع ادلوظفُت الذين اشتغلوا يب  .5
الثقافية جبامعة سونان كاليجاكا علوم اليف تيسَت ىذه الدراسة بكلية اآلداب و 

 اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا.

اإلخالص، ووالديت احملبوبة درديري الذي يربيٍت حبقيقة الًتبية و والدي احملبوب  .6
اليت محلتٌت وىنا على وىن وتربيٌت باحلب واألشواق، وأن  احلاجة عسرين

 ب العلم ومهاشجعاين يف طل قد اللذان أيضاومها  فضلهما فضيلة اهلل.
والسيما  يف كل وقت وحُت لنيل ىذا ادلرام، والنجاح يف كل آمايل،ين يدعوا

  .ن يبعثهما اهلل مقاما حمموداوعسى أ يف احلصول على ىذه الدارسة.

وعلى مجيع  .أحبكما حق احملبةوالعزيزتُت أندرياين وأندريانا  وأخيت الصغَتتُت .7
 ة والربكة يف الدنيا واألخرة.   األسرة، كتب اهلل لكم ادلودة والرمح

أخص  بحثال وبُت الذين قد ساعدوين إلمتام ىذااحملبحايب وأص زمالئي .8
الذين ليس ىف وسعي ذكر  وأدهبا اللغة العربية شعبةمنهم أصحايب ىف 

 أمساءىم واحدا فواحدا. كلكم النجاح وكلكم مبارك ىف جناحكم.
 الوراء. جزاكم اهلل خَت اجلزاء من أول األمر إىل

إمتام الباحث بقدر الكد والتعب حسب طاقتو الفريدة يف  اجتهدوقد 
عن األخطاء لو ال خي بحثال ىذاليس من أمر مستحيل أن . و بحثال ىذا

َتجو الباحث اإلصالحات من القارئُت غَته. ف أو والنقصان إما ىف حبثو أو لغتو
من  رجاء ،العلمي بحثال ىذافياللقراء...األذكياء...! إليكم  ،ولذلك .إلمتامو



 ،ظلم الليايل نقد بناء ومالحظة دقيقة حىت يصبح جوىرة نفيسة ينَت ضوؤه
يل  نافعا وباركا أدعو اهلل عسى أن جيعلوحيو كراىية اجلهالة والضاللة. و ويروع ر 

 . خصوصا ولكم عموما

 آمُت...آمُت...آمُت...يا رب العادلُت.
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ

التفاعل مع  يطة للحياة اإلنسانية ُبىو الصورة البس األديب العملو 
ومن ذلك اظتعٌت فالعمل األديب مكون من حال  ١واإللو. غَته وبيئتو ونفسو

 ٢وفكرة ودائرة حدودىا.اإلنسان وىو االتصال باضتياة اإلنسانية ّتميع ذوق 

ومن األعمال اطتيالية ىي القصة القصَتة والرواية القصَتة والرواية. 
انتهت قرائتها ُب اظترة األوىل من اصتلوس،  القصة القصَتة ىي اضتكاية اليت

ف الساعة حىت ساعتُت تقريبا. تشمل القصة القصَتة رتيع حواىل نص
العناصر اليت بنتها الرواية. الرواية القصَتة ىي النثر اطتياىل الذي أقصر من 

الرواية ىي ولكنها أطول من القصة القصَتة، ويقال إهنا بينهما.  ،الرواية
ا أكثر دتكنت الرواية أن تشرح شيئ اضتكاية اليت أطول من القصة القصَتة،

                                                           

1
Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: GAdjah Mada 

University   Press. 2005), hlm.3. 

٢
Henry Guntur Tarigan, Dasar-dasar Psikosastra (Bandung: Penerbit Angkasa, 

1995), hlm. 3. 
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من جهة اضترية والتفصيل والوضوح واالشتمال على رتيع اظتسائل اليت تكون 
 ٣أكثر تعقيدا.

صر اظتهمة للعمل األديب ىي الشخص والقصة ألهنما امن أحد العن
يعتربان العنصرين األصليُت، مبعٌت أهنما مقّلدان من الناس الذين عتم حياة 

وىذا الشخص كترب النزاعات والضغوط النفسية اليت دتكن أن  ٤ة.وحرك
تؤدي القارئُت إىل داخل اضتكاية وكأهنم يتبعون النزاعات والضغوط النفسية 

 اليت كترهبا شخصها.

رواية غنية مع االضطراب  لنجيب الكيبلٍل ىي "األسودلّ ظال"رواية 
النفسي، خاصة ذات الطابع الرئيسي ىو حول األرق الذي ىو راض عن 
حالة احمليطة مليئة نفاق رجال الدين أبدا. بل ىو أيضا عن ْتث عميق من 
القيم العاظتية اإلنسانية. على حرية الوجود، واألمن والسبلم، والصدق، ودين 

. البحث أدت ُب النهاية إىل ما ىو اظتطلوب على الرغم من أن ُب اضتق
 النهاية انو كان قد طرد من اختصاصها فيما يواصل التمسك ما يعتقد.

 يكونعلى البيان أعبله، فالتحليل النفسي لسجموند فرويد  بناء
لنجيب الكيبلٍل. سجموند فرويد ىو  د"لّ األسو ظال"مبلئما لدراسة الرواية 

طريقة التحليل النفسي. وىو الذي يفتح ويطور اظتنهج البنيوي مؤسس ل
                                                           

٣
 Burhan Nurgiyantoro, hlm. 8-11. 

4
Rene Wellek & Austin Warren, Teori Kesusastraan (Jakarta: Penerbit 

Gramedia,1990),       hlm. 103. 
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اظتشهور الذي يصور اإلنسان بأن بعض أنفسو تريد أن تعمل شيئا ولكن 
وعند سجموند فريد ىذه السيكولوجية  ٦بعضو اآلخر بالعكس من ذلك.

اليت فتحها من خلق أو نفس ُب الشخصية اإلنسانية تتكون من البٌت الثبلثة 
وبتحليل البٌت  ٧(.ogeoeoge( واألنا األعلى )oge( واألنا )diوىي اعتو )

النفسية الثبلثة ُب شخصية اإلنسان نتكن أن تعرب اضتركات النفسية اليت 
 "لّ األسودظال"الرواية  ا الشخص الرئيسي "إياسو" ُب ىذهجرهب

 البحث تحديد .ب

احث باضتاجة إىل حتديد البحث انطبلقا من خلفية البحث يرى الب
ألن يكون البحث واضحًا بينًا وال يكون واسعًا مبهماً. وىذا البحث حتت 

" ّل األسوادالظُب الرواية " يالعنوان العناصر السيكولوجية للشخص الرئيس
 دراسة حتليلية نفسية عند سجموند فريد. 

ي وبناء على خلفية البحث فإن البحث األساسي ُب ىذا البحث ى
، وليكون د"لّ األسو الظ"العناصر السيكولوجية للشخص الرئيسي ُب الرواية 

 :البحث سهبل فتحديد البحث الذي أراده الباحث إجابتو ُب البحث ىو

 ؟"األسود لّ ظ"الُب الرواية  . كيف نتكن للهيكل من الشخص الرئيسي١
                                                           

6
Jarvis Matt, Teori-Teori Psikologi (Pendekatan Modern untuk Memahami 

Perilaku, Perasaan dan Pikiran Manusia) (Bandung :Nusa Media,2010), hlm. 48. 

٧
Siswantoro, Metode Penelitian Sastra: Analisis Psikologis (Surakarta: 

Muhammadiyah           University Press, 2005), hlm. 38. 
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ُب التغلب على  الشخص الرئيسي الدفاع آليات كانت  . كيف٢
، واألنا، واألنا العليا ُب الرواية ات النفسي الذي تتضمن اعتوضطراباال
 ؟"لّ األسودظ"ال

 البحث غرضج. 

وفقا للخلفية اظتشكلة وصياغة اظتشكلة، وبالتايل فإن اعتدف من ىذا 
 :البحث

 ."لّ األسودظ"الُب الرواية معرفة بنية الشخص الرئيسي  .١

لى االضطرابات غلب عالت عن لشخص الرئيسيلالدفاع  اتمعرفة آلي .٢
 ."لّ األسودظ"ال ، واألنا، واألنا العليا ُب الروايةاعتو تتضمن اليت ةالنفس

 فوائد البحثد. 

فعسى أن يعطى الفوائد. وىي تنقسم إىل  البحثوأما من أقتية 
 قسمُت أوال ما تكون من الوجهة النظرية وثانيا ما تكون من الوجهة العملية.   

 الوجهة النظريةفوائد البحث من  . أ

عسى أن يكون ىذا البحث إسهاما ظتعرفة األدب وحتليل األدب 
بالطريقة السيكولوجية األدبية فباطتصوص حتليلية نفسية للشخص الرئيسي 
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"إياسو" ُب مواجهة حركات نفسو من جهة اعتو واألنا واألنا األعلى ُب 
 لنجيب الكيبلٍل. د"لّ األسو الظ"الرواية 

 من الوجهة العملية فوائد البحث  . ب

عسى أن يكون ىذا البحث لو منفعة للقارئ، فباطتصوص القارئ 
ُب قسم األدب بأن العمل األديب ىو الرواية عتا مزية بأن حتلل من وجهة 
السيكولوجية األدبية. وعسى أن ينفع ىذا البحث كاظترجع أو اظتقارنة 

 خرى.لنفس التحليل الذي نتكن قيامو ُب األعمال األدبية األ

 ه. التحقيق المكتبي

اظتؤلف مراجعة األدب ووجد بعض العناوين اليت ىي ذات  فعلتوقد 
 الصلة عتذه الدراسة.

الذي كتبو إقليم عمليا، طالبة ُب شعبة اللغة العربية وأدهبا،   البحث
كلية األداب والعلوم اإلنسانية، ّتامعة شريف ىداية اهلل اإلسبلمية اضتكومية 

را السياسي و الثقفي ُب الرواية حتت العنوان "الص ،٢1١٦ جاكرتا ُب سنة
نتائج ىذه ولوجّية األدب( لنجيب كيبلٍل" )دراسة سوسي "ّل األسواد"الظ

الواقع االجتماعي والسياسي  حملة عامة عنالدراسة أن الرواية الظّل األسود 
 يوبيا.ُب إت
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العربية البحث الذي كتبو دوي لستية نعسيح، طالبة ُب شعبة اللغة 
وأدهبا، كلية األداب والعلوم الثقافية، ّتامعة سونان كليجاكا اإلسبلمية 

مواكب "حتت العنوان "ىلد ُب الرواية  ،۱۰۲٣اضتكومية جوكجاكرتا ُب سنة 
نتائج ىذه  لنجيب كيبلٍل" )دراسة حتليلية سيكولوجية أدبية( "الؤلحرار

، على الرغم من أن ektrovertالدراسة توضح أن أنواع شخصية العام ىيلدا 
 ُب ىذه الرواية ىناك عدد قليل من يقتبس اليت تشَت إىل موقف االنطواء.

البحث الذي كتبو ُمصطِلح، طالب ُب شعبة اللغة العربية وأدهبا، كلية 
األداب والعلوم الثقافية، ّتامعة سونان كليجاكا اإلسبلمية اضتكومية 

ان "الشخص صابرين ُب الرواية حتت العنو  ،۱۰۲۰جوكجاكرتا ُب سنة 
النداء اطتالد لنجيب كيبلٍل" )دراسة حتليلية نفسية عند سجموند فرويد(. 
تكشف نتائج ىذا البحث بأن اعتو واألنا واألنا األعلى ُب الشخص صابرين 

الذي كتعلو ُب كثَت من األحيان  neurosis غَت متوازن ؽتا تسبب العصايب
ن دون أي سبب واضح. ويتسبب ذلك بسبب حاظتا، حزينا، غاضبا لآلخري

الضغوط النارتة عن عوامل خارجية، وكذلك من داخل نفسو. ومل يوضح 
الباحث ُب ىذه الدراسة دور األنا األعلى بوصفو مظهرا من مظاىر القيم 
الداخلية اليت تعمل مع اظتراعاة الكاملة ُب حتديد العمل ىو صوابا كان أو 

 قيم األخبلقية.خطأ مع غتتمع قائم على ال

وبناء على البيان عتذه اظتراجع الربع أعبله، وبقدر ما الحظو   
لنجيب الكيبلٍل، سواء  د"لّ األسو الظ"الباحث، فدراسة حتليلية ُب الرواية 
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من حيث علم اللغة واألدب مل توجد من قبل الباحثُت اآلخرين. ولذلك، 
هج السيكولوجية حاول الباحث لدراسة ىذا العمل األديب باستخدام من

األدبية لسجموند فرويد مع البٌت النفسية للشخص الرئيسي من اعتو واألنا 
 واألنا األعلى. 

 و.   اإلطار النظري

ولتتاج كل ْتث إىل األسس النظرية، وكذلك لتتاج ىذا البحث إليها 
أو الطريقة لؤلجل حتليل اظتشكلة. أما اظتشكلة نفسها فتحتاج إىل الطرقية 

وأما ىذه الدراسة تستخدم النظرية السيكولوجية األدبية. ويهدف اطتاصة. 
إىل معرفة الشخص  ّل األسود"ظال"حتليل السيكولوجية األدبية ُب الرواية 

الرئيسي ضتل ويواجو ىذه اظتشكلة. ألنو يقوم على اعتبار أن الشخص 
الرئيسي ىو شخص مركزي، وىو الشخص الذي لديو الًتكيب النفسي. 

ياسو" ُب ىذه الرواية اليت تكون نظرية على الشخص الرئيسي "إوحتليل ال
 دده الباحث ُب نظرية نفسية عند سجموند فرويد.حت

ىي نظرية تسعى لفهم اإلنسان كلو الذى نتكن أن  النفسيةالنظرية 
وعند سجموند فرويد، وينقسم تركيب  ٨يعملو من خبلل فهم شخصيتو.

اعتو أقدم  ٩النفسية إىل ثبلثة عناصر رئيسية، وىي اعتو واألنا واألنا األعلى.
                                                           

٨
 Alwisol, Psikologi Kepribadian ( Malang: UMM Press, 2004), hlm. 1. 

٩
 Alwisol, Psikologi, hlm. 13. 
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جزء من النفسية وىي بدأة جدا وكان قد عمل قبل الطفل وعلى اتصال مع 
الفطرية غَت معّلمة وشتى العامل اطتارجي. فاعتو لتتوي على كل الرغبات 

اعتو شكل الوجهة البيولوجية والنظام األصلي ُب النفسية. واعتو  ۲۰بغريزة.
الذي لتاول اضتصول  (،pleasure principleيعمل على أساس مبداء النعمة )

على النعمة وكتنب على شعور األمل. واعتو لتاول على تقليل أو إزالة التوتر 
 ۲۲واستعادة نفسها من مستوى طاقة عالية إىل مستوى طاقة ضاعفة.

لذي يواجهو يتطور من اعتو ليكون قادرا على التعامل مع الواقع ا األنا
ومبداء الواقع ىو احملاولة لنيل االقتناع ْتيث يعمل األنا على مبداء الواقع. 

الذي طلبو اعتو باظتنع من إكتاده التوتر اصتديد أو بتأخَت االقتناع حىت يوجد 
. األنا ىو أيضا العنصر الذي أصبح اظتوضوع الواقعي الذي يقنع اضتاجة

على. وبالبيان التايل، يكون األنا راعا على ساحة اظتعركة بُت اعتو واألنا األ
واألنا ىو الواصل بُت العامل الداخلي  ۲۱التوازن بينهما على اضتد سواء.

  .والعامل اضتقيقي الذي ىو السلطة التنفيذية ) منفذ ( من النفسية

                                                           

1۱
Yustinus Semiun, Teori Kepribadian dan Terapi Psikoanalitik Freud 

(Yogyakarta: Kanisius Anggota IKAPI, 2006), hlm. 12. 

11
 Alwisol, Psikologi, hlm. 14. 

12
 Alwisol, Psikologi,  hlm. 15-16. 
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ل باستخدام مبداء عماألخبلقية اليت ت النفسيةواألنا األعلى ىو جزء 
األنا  ۲۳اظتثالية ويكون مقاببل من اعتو مببداء االقتناع واألنا مببداء الواقعية.

األعلى ىو وجهة النفسية االجتماعية ويكون جتسيدا داخليا من النتائج 
واألنا  واآلمل االجتماعية التقليدية أو نتكن أن يسمى بالنفسية األخبلقية.

األعلى لو الوظيفة الرئيسية ىي التعيُت ىل كان الشيء صوابا أو خطأ، أو 
يكون مناسبا أم ال، أو يكون األخبلقية أم ال، حىت نتكن النفس يعمل وفاقا 

ويعاقب األنا األعلى بصفتو غَت اظتعقول ُب طلب  ۲٤باجملتمع األخبلقي.
الكمال وخطأ األنا بشدة وينظم اعتو مبنع القناع ويعوق إلدتامو عند ما 
متالف القيم األخبلقية، ويراقب اعتو عن طريق تأخَت اإلشباع ويعرقل بوفائو 

 ۲٥من اطتبلل متالف األخبلق.

نفسية ىي اعتو واألنا واألنا األعلى ليست أجزاء تعمل كانت البٌت ال
بذاهتا، ولكنها اسم من بنية النظم والعمليات للنفس اليت عتا مبادئ معينة. 

وىذه الطاقة  ۲٦والطاقة اليت حتتاج إليها العملية النفسية تسمى طاقة نفسية.
 تكون مصدرا التحفيز اصتسدي الذي لتملو النفسية ُب شكل غريزة ىي اليت

                                                           

13
 Alwisol, Psikologi, hlm. 16.  

14
Sumardi Suryabrata, Psikologi Kepribadian (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), 

hlm. 127. 

15
 Alwisol, Psikologi,  hlm. 16. 

16
 Alwisol, Psikologi, hlm. 16-17. 
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والغريزة لديها  ۲٧منذ الوالدة وتكون ُب اعتو. وإفتا اعتو ذاتو لو طاقة وال غَته.
أربع خصائص ؽتيزة، وىي: اظتصدر والغرض واظتوضوع والدافع. ومصدر 

ة اليت ال تزال تطلب اضتالة متوازنة؛ الغريزة ىي اضتالة اصتسدية أو اضتاج
الغرض ىو إزالة اطتوف للحصول على اظتوازانة اصتسدية؛ اظتوضوع ىو رتيع 
األنشطة اليت تكون جسرا بُت ظهور الرغبة والوفاء بو، والدافع ىي الطاقة 

 ۲٨اليت حتديد اضتاجة اليت تقوم عليها.

إن العبلقة بُت اعتو، واألنا، واألنا األعلى ىي العبلقة اليت تتكامل 
( ُب كتابو Alwisolبعضها بعضا لتعيُت نفسية الشخص. رأى ألويصال )

Psikologi Kepribadian  ذية يستخدم الطاقة أن األنا بوصفو نفسية تنفي
لتنظيم النشاط من البٌت الثبلثة ُب الوحدة. واألنا يسعى طتلق االنسجام 

مع البيئة اليت نتكن أن يقوم بو بشكل ناجح وفعال أو  داخل النفس ويعامل
مؤثر. ومع أنو من أحد البٌت النفسية الثبلثة إال أنو ال كتوز أن يكون أكثر 

فع الغريزة والضمَت أو اضتياة اظتثالية، مستوليا ألنو سيكون جافا بدون د
وبدون العاطفة، وبدون اضتب، وبدون األمل، وال يتحرك اإلنسان إال 
بالتحفيز من اطتارجي فحسب. إذا ال يستطيع األنا بأن متفض طاقة اعتو 
فظهر الفعل غَت مبلئم بضمَت اإلنسان. إذا مل يزل اعتو يستويل على جزء  

                                                           

1٧
 Sumardi Suryabrata, Psikologi, hlm. 129. 

1٨
Calvin S Hall  dan  Gardner Lindzey, Teori-Teori Psikodinamik (Klinis) (     

Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993), hlm. 70. 

 



11 
 

فأصبح  اإلنسان )سريع العمل، كما يبدو دون كبَت من الطاقة النفسية 
وبدائيا )يعمل العنف والدمار(.  (self – indulgent)تفكَت(، وحسب إرادتو 

إذا كان األنا األعلى لتصل على قدر أكرب من الطاقة وىو القوة الدافعة 
للوعي الذي نتكن أن يغل اإلنسان مع القواعد األخبلقية وقوة األنا اظتثايل 

ارا لدرجة عالية فأصبح اإلنسان يشعر بالتأخر والفشل، وحىت وضعت معي
  ۲٩يشعر باالكتئاب.

وإن اظتتغَتة اعتامة صتميع نظريات النفس تقريبا ىي القلق. والقلق، ىو 
عاقبة للصراع الذي يكون جزءا من اضتياة اليت ال نتكن فصلها، ويعترب عنصرا 

 ديناميات النفس. القلق ىو وظيفة األنا لتحذير اإلنسان عن رئيسيا ُب
نتيز  ۱۰اإلمكانات اطتطَتة حىت نتكن أن يكون مستعدا الستجابة مناسبة.

 (neurotic)فرويد القلق إىل ثبلثة أنواع، يعٌت القلق الواقع والقلق العصايب 
قع ىو اطتوف من ؼتاطر حقيقية ُب العامل والقلق األخبلقي. والقلق الوا

اطتارجي، و ىذا ىو مصدر القلق الرئيسي. القلق العصايب ىو القلق من 
الغريزة البدائية غَت منضبط باألنا الذي نتكن أن كتئ اضتكم، والقلق 
األخبلقي ىو اطتوف من الضمَت، والشعور باطتطاء عندما يفعل اإلنسان 

ألخبلقي ُب مكان فيو نشأ ويُريب. والقلق الذي الشيئ الذي متالف للنظام ا

                                                           

1٩
 Alwisol, Psikologi, hlm. 21-22. 

2۱
 Alwisol, Psikologi, hlm. 22. 
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ال نتكن معاصتتو مع تدابَت فعالة تسمى الصدمة. وأنو سوف يكون النفس 
 ۱۲ُب حالة العجز وُب الصبيانية النفسية.

فاع. وعند فرويد، وظتعاصتة أو حتليل ىذا القلق، فاألنا لو آليات الد
تضيف إىل أكثر  ((Anna Freudىناك سبعة آليات الدفاع، ولكن آنا فرويد 

وىو  ( represi-nomadisme)تنقل الكبت من عشر آليات الدفاع، األوىل، 
انتقال دائما من مكان إىل مكان آخر أو تغيَت مبلحظتو كمحاولة ىروبو 

ىو إزاحة االنفعال  (Displacement)اإلحبلل ال اليائس. الثانية، اضتمن 
اظترتبط بشيئ أو فكرة وإحبللو على شيئ آخر مشابو لو ُب بعض النواحي 
واظتواصفات لتقليل تأثَت ىذا االنفعال ُب اضتاالت العصابية. فيبقى اظتصدر 
واظتقصد من غريزة دائما ولكن موضوعو يتغَت بكثَت من خبلل اإلحبلل. 

وىو التعويض اضتصول على اظتقابل  (Compensation)الثالثة، التعويض 
للضرر ومن اظتصطلحات النفسية اليت ىي ظهور أعراض نفسية كالقلق 
والتوتر والشكوى اصتسدية ُب مصايب اضتوادث حىت يصرف عتم التعويض. 

ىو حتويل شيئ غَت  (Aggressive reaction)الرابعة، ردود الفعل العدواٍل 
ك موجو إليذاء الغَت عمدا، ويرتبط العدوان مقبول إىل فعل عكسي وىو سلو 

والعنف ببعض اضتاالت اظترضية مثل اضطرابات الشخصية اظتضادة 
للمجتمع، واضطرابات الذىانية، وحتت تأثَت بعض األدوية، ويدخل حتت 

                                                           

21
 Calvin S Hall & Gardner Lindzey , Teori-Teori, hlm. 81. 
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بند العدوان جرائم العنف مثل القتل واإلغتصاب والسرقة باإلكراه 
. (free-floating-anger) غَت احملدد الشيئ اظتغضوب اظتشاجرات. اطتامسة، 

( ىو يدل ىذا التعبَت على غرس فكرة introjections)االستدماج السادسة، 
 يداخل الشخص بصورة غَت واعية. السابعة، اإلحبلل التصعيد

(displacement-sublimation)  وىو حتويل الطاقة أو اضتافز من اعتدف
. الثامنة، ة الثقافية واألخبلقيةالبدائي غَت اظتقبول إىل ىدف من الناحي

ىو دفع األفكار واظتشاعر من العقل الواعي، والكبت  (Repression)الكبت 
األوىل يكون بكبح األفكار قبل أن تصل إىل الوعي، أما الثانوى فيكون 
بالتخلص من األفكار اليت توجد ُب حيز الوعي، واألشياء اليت يتم كبتها 

العقل الباطن. التاسعة، التعقل اإلنكارى التنسى بل يتم ختزينها ُب 
(Intelectualization-Denial ) ىو من آلية الدفاعية أواضتيل اليت يتم فيها إنكار

أمور حقيقة لتجنب ما يرتبط من مشاعر أظتية وتغَتىا باطتيال. العاشرة، 
ىو يعرب ىذا اظتصطلح عن آلية دفاعية الشعورية ( Identification)التقمص 

لفرد نفسو مع آخر ُب ارتباط عاطفي وثيق كما ورد ُب تراث فرويد. يدمج ا
ىو متتص بالتعامل مع حقائق  (Ego Restriction)اضتادية عشرة، التقييد 

اضتياة والعامل اطتارجي باضتصر واظتنع وتقييد نشاط أوحرية نتكن أن يقارن 
ىو (  Reaction formationنفسو مع اآلخرين. الثانية عشرة، رد الفعل )

حتويل شيئ غَت مقبول إىل فعل عكس، كما ُب اظتثال؛ استبدال البغض 
باضتب، واستبدال العدوان بالصداقة. الثالثة عشرة، التعقل 

(Intellectualization حيث أن األنا يستخدم اظتنطق العقبلٍل لقبول اظتوضوع )
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ئسة مع األصلي وحتليل على اليا بالدفاع اطتارج  يكون مطابقا على الواقع
  ۱۱انعكاس الواقع للحفظ على احًتام الذات.

الدفاع لتحليل بعض شكل من أشكال العاطفة، مثل اضتزن  وآليات
واضتب. واضتزن مرتبطة بفقدان شيء مهم أو قيمة. وأما شدة اضتزن فمرتبطة 

يفقد أحد أسرتو الذي  بقيمتها. ويشعر اإلنسان عادة باضتزن الشديد عندما
لتبو ويسبب ذلك إىل خيبة األمل أو الندم. واضتزن اظتطول نتكن أن يؤدي 
أيضا إىل االكتئاب واليأس اللذين يؤديان إىل القلق، وبالتايل نتكن أن يسبب 
األرق، وعدم شهيتو وإزاعاجو حىت يكون غاضبا ومنعزال ؽتا حولو. واضتب 

هنم كتذبونو أيضا. وشعور اضتب يؤدي ىو شعور صتذب اآلخرين على أمل أ
 ۱۳إىل شعور اإلخبلص واظتودة.

 البحث منهجز. 

لوجية للشخص الرئيسي ُب السيكو وموضوع ىذا البحث "العناصر 
لنجيب الكيبلٍل " يستخدم الباحث دراسة حتليلية  "دّل األسو "الظالرواية 

نفسية عند سجموند فرويد. وذلك ألن دراسة حتليلية نفسية عند سجموند 
ئيسي  فرويد تستطيع أن تصور شكل العناصر السيكولوجية للشخص الر 

و   ،"األسود لّ ظ"الة ُب الرواي كيف نتكن للهيكل من الشخص الرئيسي
                                                           

22
 Alwisol, Psikologi,  hlm. 24-29. 

23
 Albertine Minderop, Psikologi Sastra: Karya Sastra, Metode, Teori, Dan 

Contoh Kasus (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 43-44. 
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ُب التغلب على االضطرابات  ص الرئيسيالشخ كانت الدفاع آليات  كيف
  ."لّ األسودظ"ال، واألنا، واألنا العليا ُب الرواية النفسي الذي تتضمن اعتو

 Metode Penelitian Sastra Analisis“  كتابوُب   Siswantoroوقال 

Psikologi” ريقة اطتاصة اليت يستعملها إن اظتنهج الذي نتكن فهمو كالط
وألن اظتنهج ُب  ۱٤الباحث ُب ػتاولتو على نيل اظتقصود ُب حتليل اظتسألة.

  البحث مهّم، فالباحث سيثبت اظتناىج ُب ىذا البحث، وىي كما يلي:

 . نوع البحث١

وُب ىذا البحث، يستخدم الباحث اظتنهج الكيفي. البحث 
يفي ىو البحث الذى يعرب البيانات عنها ُب الشكل القويل وحتليلها الك

البحث الكيفي ىو انعكاسي  ٢٥بغَت استخدام األساليب اإلحصائية.
(reflective)  يضع الباحث ُب وظيفتو باعتباره كالعامل ألن ىذا اظتنهج

حتدث عن عبلمة البحث  ٢٦وىو أيضا الذي يعُت تفسَت البيانات.
   ٢٧الكيفي ىو أيضا األم ُب البحث األديب.

                                                           

24
 Siswantoro, Metode, hlm. 54.  

25
 IKIP Malang, Dasar- Dasar Metodologi Penelitian (Malang: Lembaga 

Penelitian IKIP Malang, 1997), hlm. 8. 

26
Ida Rochani Adi, Fiksi Populer; Teori dan Metode Kajian (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2011), hlm. 240.  

2٧
 Siswantoro, Metode, hlm. 4. 



16 
 

 . تقنية رتع البيانات٢

وأحد طريقة صتمع البيانات ُب البحث الكيفي ىي الوثائق اظتكتوبة 
. وىي البحث الذي (library researchاليت تسمى الدراسة اظتكتبية )

يصدر من أنواع اظتصادر منها: البيانات اظتكتوبة ُب شكل االقتباسات 
واطتطوات ُب رتع  ۱۸كتوبة والكتاب وغَتىا.وكتابة الوثائق واإلجابة اظت

مرارا  د"لّ األسو ظال"البيانات ىي كما يلي: أوال، قراءة ػتتويات الرواية 
وتكرارا ظتعرفة الشخص الرئيسي وأنشطاتو ُب العمل األديب. ثانيا، 

يد اظتسألة وغرض البحث. ثالثا، حتليل تصنيف البيانات موافقا بتحد
البيانات اليت ًب رتعها مع تفصيل تصوير السيكولوجية النفسية للشخص 

 لّ ظ"ال شخص الرئيسي ُب الروايةكيف نتكن للهيكل من ال الرئيسي
ُب التغلب  كانت الدفاع آليات الشخص الرئيسي  كيفو   ."األسود

األنا، واألنا العليا ُب ، و على االضطرابات النفسي الذي تتضمن اعتو
. ومنهج الدراسة ُب ىذا البحث ىو اظتنهج "ّل األسودظ"الالرواية 

اظتوضوعي والسيكولوجي. باظتعٌت، أن اظتوضوع الذي يقصد ببحثو ىو 
اضتكاية ُب الرواية اليت أصبح اظتوضوع اظتادي. وبينما أن اظتنهج 

"إياسو"  السيكولوجي ىو دراسة حتليلية نفسية للشخص الرئيسي 

                                                           

2٨
 Ida Rochani Adi, Fiksi Populer; Teori dan, hlm. 241.  
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كاظتوضوع الرشتي. وأما مصدر البيانات البلزمة تشمل على نوعُت، 
 وقتا: 

 أ. اظتصادر األولية

ومصادر البيانات األولية ُب ىذا البحث ىي عبارة عن غتموعة 
 لنجيب الكيبلٍل.  د"لّ األسو ظال"من الرواية ُب كتاب بعنوان 

 ب. اظتصادر الثانوية

ىذا البحث ىي غتموعة متنوعة من ومصادر البيانات الثانوية ُب 
الكتب واظتراجع اظتتعلقة بالبيانات األولية ونتكن أن تدعم عملية 

 التحليل األديب.

 . حتليل البيانات٣

إن اظتنهج اظتستخدم ُب ىذا البحث ىي اظتنهج السيكولوجي 
األديب الذي يهدف إىل فهم اصتوانب النفسية اليت تشمل ُب العمل 

م الشخصيات. ىناك ثبلثة طرق لفهم العبلقة بُت األديب من خبلل فه
السيكولوجية واألدب، وىي، أوال، لفهم العناصر النفسية للمؤلف  
ككاتب العمل األديب، وثانيا، لفهم العناصر النفسية للشخصيات 
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 ۱۹اطتيالية ُب األدب، وثالثا، لفهم العناصر النفسية لقارئي العمل األديب.
بناء على ىذا، فهذا البحث يستخدم الطريقة الثانية ىي أن هتتم 
باظتشكبلت النفسية للشخصيات اطتيالية اليت تشمل ُب العمل األديب. 
وال يقوم الباحث بتحليل إاّل اظتشكلة النفسية للشخص الرئيسي 

اعتو واألنا واألنا  فرويد، وىيباستخدام نظرية النفسية عند سيجموند 
 األعلى. 

 البحث نظام.  ح

وليكون ىذا البحث واضحا مرتبا من جهة غرضو وموصبل للفهم بُت 
يتكون ىذا عنصر وعنصر آخر، فهذا البحث لتتاج إىل نظام البحث و 

 البحث من أربعة أبواب وىو كما يلي: 

حث وغرض األول، مقدمة تتكون من خلفية البحث وحتديد الب الباب
البحث وفوائده والتحقيق اظتكتيب واإلطار النظري ومنهج البحث ونظام 

 البحث. 

حياة ؾتيب وعن حملة عن تررتة ؾتيب الكيبلٌل الثاٍل، وىو والباب 
 ."لّ األسودظ"الالرواية ؼتتصر ، و مؤلفاة ؾتيب الكيبلٍل، و وثقافتو الكيبلٍل

                                                           

2٩
 Albertine Minderop. Psikologi Sastra: Karya Sastra, hlm. 54. 
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للشخص الرئيسي  الباب الثالث، وىو التحليل السيكولوجي األديب
توي على حركات السيكولوجية ُب حت د"ّل األسو ظال""إياسو" ُب الرواية 

نفس الشخص " إياسو" ودفاع األنا للشخص "إياسو" على حّل حركات 
 نفسو. 

 ى اطتبلصة واالقًتاحات واظتراجع.الباب الرابع، اطتتام لتتوي عل
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 الباب الرابع

 الختام

 

 أ . الخالصة

بعناية اهلل تعاىل وىدايتو وتوفيقو. فقدم الباحث  قد ًب ىذا البحث 
 خبلصة ىذا البحث قبل إلقاء االقًتاحات. 

اظتسائل ىي اظتعاندة بُت  ىذاو  مسائل سيكولوجية. روايةن ُب ىذه الإ 
 "الشخص "اياسو ُب نفس كوناظتسائل اليت ت ىذهو  اعتو واألنا واألنا األعلى.

 ا:مقساربعة عشر  نتكن تقسيمها إىل

ىل داخل اظتدىل هبا من "اياسو" ُب حاجة إ ُب اظترحلة األوىل، واعتو 
 .الشعور اإلفصاح عن القلق عاشو

اظترحلة الثانية، األنا العليا داخل اظتدىل هبا من "اياسو" يعمل بشكل  
 .غَت استعداده لتلبية الشروط شعبوجيد من قبل 

ىيمنة يتطلب اياسو" ىو أكثر  ضمن اضترف اظترحلة الثالثة، واعتو 
على اياسو"  "الشعور بالرضا، والذي يدل على ذلك موقف يلقي اشتباه ُب

 .فعل لعبة قذرةتفري  الذي يريد أن ي
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، واألنا، واألنا العليا داخل اظتدىل هبا من ، جوانب اعتوي اظترحلة الرابعة 
 منهما اآلخر. الذي تثبتو الشحص "اياسو" العمل ُب وئام ويكمل كل

صد يعلن عن إسبلمو. وذلك لتحقيق األنا اظترتبطة مع العامل "اياسو" بق
من قبل األنا العليا كثقل  د من رغبة قادة "اياسو". ٍب صقلواطتارجي للح

موازن للهوية ْتيث نتكن أن تتحقق مع التمتع أىل اطتَت واألخبلقي ُب شكل 
 من أشكال اضتماية صتميع الناس

لعليا ُب اظتدىل هبا من "اياسو" يعمل ، واصتوانب األنا ااظترحلة اطتامسة 
"اياسو" للبحث عن  يتضح من اإلجراءات اليت الرشحص بشكل جيد. الذي

 زوجتو.

، واعتوية داخل اظتدىل هبا من "اياسو" أكثر ىيمنة ُب اظترحلة السادسة 
على حاجة اىل الشعور بالرضا. الذي يتضح من الغضب يلقي من "اياسو" 

 زوجتو.

"اياسو" ال يزال أكثر ىيمنة  ، جوانب اعتو داخل شخصعةاظترحلة الساب 
ُب حاجة اىل الشعور بالرضا. الذي يتضح من الشكل العمل "اياسو" طبلق 

 زوجتو.

" من األنا العليا، واعتو واألنا داخل اظتدىل هبا من "اياسو ،اظترحلة الثامنة 
  اياسو""يكمل كل منهما اآلخر وذلك لتشكيل إحساس يلقي الداخلي 
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"اياسو" من  ا أن يكون أفضل. كما يتضح من الشحصالذي لتاول دائم
 خبلل التحكم ُب غضبو.

يلقي من "اياسو"  دم معرف على أنو متعة ُب حد ذاتو، متالتاسع اظترحلة 
بدأت تبحث عن وسيلة للتعبَت عن ارتياحو اليت بالتعبَت عن حبو. وذلك 

لحد من الشعور باضتب الظتدىل هبا لتحقيق األنا اظترتبطة مع العامل اطتارجي ل
من قبل األنا العليا كثقل موازن للهوية ْتيث نتكن أن  صقلو من "اياسو". ٍب

 تتحقق مع التمتع أىل اطتَت واألخبلقي ُب شكل جعل ىذا االقًتاح.

ل اظتدىل هبا من داخ ، واصفا اعتو، واألنا، واألنا األعلىالعاشرةاظترحلة  
البعض. وقد  ع التكامل بُت اظتكونات مع بعضومعمل العمل "اياسو" وي

، فإنو سيتم إنشاء السلوك وفقا االنسجام الثالث من بنية الشخص شكلت
 لؤلخبلق واآلداب العامة ُب اجملتمع أن الزواج بُت قادة "اياسو" مع صديقتو.

داخل اظتدىل هبا من "اياسو" أكثر ىيمنة ُب  ، واعتواظترحلة اضتادية عشرة 
 .تفريسو"على الشعور بالرضا. أن يثبتو يلقي غضب "ايا حاجة اىل

كعنصر   اياسو" "عشرة، ويوضح استمرار داخل األحرف الثاٍل اظترحلة  
فيو متحدين ُب ىدف واحد وأن  من عناصر اعتو، واألنا، واألنا األعلى

  النضال من أجل مواجهة العدو.
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ا من "اياسو" الذي نا ُب اظتدىل هبعشرة، وصفت دور األ الثالثةاظترحلة  
القلق االمرباطور عندما  مل اطتارجي وإقامة شتعة باعتبارهعمل مباشرة مع العاي

توقف القتال. باإلضافة إىل دور األنا العليا ُب عتا اضتصول على أكرب للحصول 
على الطاقة، حىت أن تكبيل نفسو للقواعد األخبلقية اليت تشكل األنا لضبط 

رئيس إمرباطور إثيوبيا. ٍب جعلت منو للحفاظ على مستوى أعلى مع منصبو ك
 منصبو والثقة اليت قدمها الشعب ظتواصلة القتال.

عشرة، والذي يبُت حصى داخل شخص "اياسو" ُب  الرابعةاظترحلة  
ذا يثبت أن اعتيكل الثالث للشخص تفري. وى مواجهة التعذيب الذي قدمو

ل بُت اظتكونات مع بعضها " يعمل ويعمل التكامُب اظتدىل هبا من "اياسو
 البعض.

اظتسائل النفسية ُب نفسو من جهة اعتو واألنا  لتلّ ويقوم الشخص "أنا"  
أي أهنا ال تريد  (Escaping-Avoiding)تجنب الو اعتروب واألنا األعلى بطريق 

وىي أن  (Represi-nomadisme) تنقل الكبتأن ترى الكاردينال ماتيوس، و 
مع  (Projection)سقاط اإلو اء الببلد لفًتة طويلة، ذىب ّتولة ُب رتيع أؿتت

من  (Displacement) واإلحبللالعرش وحياتو،  حساباإلعبلن عن إسبلمو 
 تقييد األناخبلل القضاء على التجاوزات والرذائل من بعض كبار الضباط، 

(Ego Restriction) وردود الفعل  ،عن طريق الصمت ُب غرفة انتظار عودتو
غرفة ُب من خبلل عدم الذىاب إىل السرير (  Aggressive reaction)العدواٍل 

"اياسو"  خطبةعن طريق (  Introjections)  واحدة مع زوجتو،  واالستدماج



٨5 
 

ظتتابعة الدعوة إلدخال ( Intelectualizationوالتعقل )صديقتو األمَتة حرارة، 
 .اظتواد الغذائية للهروب من السجن

نفسية "اياسو" نتكن مبلحظة أن مكونات  مشاكلبعد االطبلع على  
ٍب ُب خضم  الشخصية اليت اظتهيمنة ُب البداية ُب حد ذاتو غَت معرف اظتكون.

تحرك التكامل ؽتا أدى إىل لو مكونات رحلة اعتو، واألنا، واألنا األعلى فيو ي
، واليت نتكن حتقيق التوازن بُت شخصية البٌت الشحصية الثبلثةاالنسجام بُت 

ناطق اتو. ومع ذلك، فإن مكونات الشخصية اليت يغلب على معظم مُب حي
ىي األنا العليا ألنو يعيش كما اإلمرباطور الذين  حياة "اياسو" ُب هناية الرواية

واعتصموا قناعاتو. ألن األنا العليا أكثر  ما زالوا يقاتلون للدفاع عن شعبو
االضطراب العقلي ذىب اظتهيمنة، تصبح اضتياة غَت متوازن، لذلك الكثَت من 

 .من خبلل وأخذت على اظتوت كما ُب هناية حياتو

 ب. االقتراحات

 نافعة لعلها االقًتاحات يقدم أن يود البحث الباحث عرض ما وبعد
 :يلي كما وتلك .اهلل ُب لئلخوان

 فريد سجموند عند نفسية حتليلية دراسة أن السابق، ُب الباحث ذكر كما.١

 واألنا اعتو جهة من مهمة "الشفق" القصَتة صةالق ُب الرئيسي للشخص
 ويرجى .وحتليلها الرئيسي للشخص النفسية اضتركات ظتعرفة  األعلى واألنا
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 الرئيسي للشخص النفسية اضتركات لكشف مرجعا الدراسة ىذه تكون أن
 .اآلخر األدىب العمل ُب

 افيةالثق والعلوم اآلداب كلية لطبلب الساحة الدراسة دتهد أن وعسى. ٢
 يتعلق مبا اطتاصة الرغبات عتم من السيما علوما يتعلموا أن يريدون الذين

 .األدبية بالسيكولوجية

 والطالبات الطبلب من قرئوا من لكل البحث ىذا ينفع أن اهلل وأرجو
 أن اهلل وعسى .البحث ىذا لصبلح البناء النقد واحملللُت القارئُت منكم وأرجو
 غتيب يا آمُت .أنيب وإليو توكلت عليو باهلل، إال توفيقي وما ىذاالعمل يرضى

 السائلُت
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