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 االستهالل

 

ًفا ِفْطَرَت اهلل الِّتْي َفَطَر الن   ْيِن َحِنيػْ اَس " فََأِقْم َوْجَهَك ِللدِّ
ْيُن اْلَقيُِّم َوَلِكن  َأْكثَػَر  َها اَل تَػْبِدْيَل ِلَخْلِق اهلل ذِلَك الدِّ َعَليػْ

 الن اِس اَل يَػْعَلُمْوَن"
 

(3: الروم)
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 اإلىداء
 
 تحت جنتي احتّلت من إلي ا،هػػػػحب قطرة سقينيلت الفارغ الكأس تجرع من إلى

 (أمػػػػػػػػػػػي)  ارىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلذك قلبي تعشير  من إلى ا،هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقدمي
 ظارػػػػانت بدون العطاء علمني من إلى ارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالوق بالهيبة اهلل وكلّ  من إلى

 (أبػػػػػػػػػػػػػي) 
 ( كبير أخي) مثلو شخص عندي اهلل أشكر ي،لتأنيب تعبي لن الذي من إلى
 (صغيرة أختي) الكريم القرأن فيها التي من إلى
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 والتقدير الشكر كلمة

 

 األظباء ولو اؼبصر البارء اػبالق اهلل ىو البيان، علمو و اإلنسان خلق الذى هلل اغبمد
الإلو إال اهلل  أن وىو اؼبهتد اؽبداية و أمنع الضبلة و نعب وحده و ال شريك لو وأشهد اغبسٌت

صبلة والسبلم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا ؿبمد ابن عبد اغبكيم. ٍب ال العزيز الصمد العظيم الواحد
 اهلل، وىو الذى قد أخرج الناس من ظلمات اعبهل إذل نور العلم. 

نفسى  بذلت البحث، بعد أن ىذا نتهيت ُب كتابةا أفضل، حينما شيئا وبعد، ما أقول
اؼبكتبة وحل  َب والكشف مصادره ُب مطالعة لياذل أكثر أوقاٌب وسهرت صبيع وجهدى، واستملت

 اليقُت كل أين أتيقن والشكر، و اغبمد أبلغ تعاذل اهلل أضبد أن اؼبيعاد، من َب اؼبسائل و كتابتو عقد
نفسي،  قوٌب وقدرة دبجرد ليست البحث ىذا كتابة أن شعرأإين  .وكرمو تعاذل بعونو ذلك كلو بأن

التحيات  أشرف ىنا أقدم ألن ىب فجدير ,القريبُت. لذا واإلخوان العلماء واؼبعلمُت بل دبساعدة
 وأحسن التقديرات:

جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج بروفيسور  فضيلة مدير .1
 الدوكتور اغباج موجيا راىرجو

 اغباجة إستعاذة اؼباجستَت ةفضيلة عميدة الكلية العلوم اإلنسانية الدوكتور  .2
 وكتور ؿبمد فيصل عربية وأدهبا الدفضيلة رئيس قسم اللغة ال .3
ُب كتابة ىذا البحث اعبامعي على  ةمشرف وىي معصمة ة الدكتورةفضيلة األستاذ .4

 الوافرة ُب كتابة ىذا البحث االقيمة وإرشاداهت اتوجيهاهت
 صبيع األساتيذ و األستاذات ُب قسم اللغة العربية وأدهبا .5
 .ٕٓٔٓأصحايب ُب قسم اللغة العربّية وأدهبا خاّصة العام الدراسي   .6
 م، شكرا كثَتا اليكمدماغهصبيع أصحايب الذين مزرعية حالة  .7
عل عسى اهلل ان هبجيندانا الشكرية ُب اؼبرحلة التاسعة من قسم التقنية اؼبعلومات  .8

ولدة عاقلًة دنيًا و أخراً، ماىرًة َب العلم و اؼبعرفة، صاغبًة َب العبادة و منفعًة 
 للوالدين ووطنها و جنسيّتها.

 
خَت اعبزاء على حسن صنعهم وخلوص أعماؽبم ومقاصدىم. عسى اهلل أن  جزاىم اهلل

 هبعل ىذا البحث نافعا للباحث خاصة ولسائر القائرين عامة، آمُت.
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 الباحث 

 

 ذواغبلم ستياوان
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 ملخص
)دراسة علم األدب  يبلين. شخصية إياسو ُب الرواية الظل األسود لنجيب الكٕٙٔٓستياوان، ذواغبلم. 

. حبث جامعي. قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراىيم  النفسي(
 اإلسبلمية اغبكومية دباالنج. اؼبشرفة: معصمة، الدوكتورة

 

 الكلمات الرئيسية: سخصية الرئيسية، السكولوجية، الوعي، االوعي
 

رواية الظل األسود لنجيب الكيبلين، تناقس ىذه الرواية القيم ؼبوضوع من ى اخذ ىذا البحث العلما
اإلنسانية من االضطراب الفكري الذي وبدث ُب أثيوبيا، االضطرابة ُب أثيوبيا هبعلو تضفع للسكينت الشعبو و 

الطابع  الدينو،  الضغوط اليت ربدث فيو تؤثر  نفسية إياسو، لذلك ذبعل الباحث يريد أن يعرف اؼبزيد عن
 والسلوك إياسو. 

رواية الظل  الشخصية الرئيسية  ُب ( كيف الطابعةٔى ىي : أسئلة البحث ُب ىذا البحث العلم
؟. تتعلق ىذه األسئلة ُب رواية الظل األسود الشخصية الرئيسية لعوامل اليت تؤثر الطابعة ا ( ما ىيٕاألسود؟ و 

ة ثر الطابعة الظل األسود و العوامل اليت تؤ سية  ُب الروايالشخصية الرئي الطابعةفيهدف البحث العلم يبحث 
 الشخصية الرئيسية ُب رواية الظل األسود.

الطريقة اؼبستخدمة ُب ىذا البحث ىو أسلوب التحليل الوصفي مع اقًتاب األدب والسكولوجية، 
، وبناء على ىذه ويستخدم التحليل الوصفي للحصول على وصف الشخصية الرئيسية ُب الرواية الظل األسود

األوصاف، يبكن للباحث التقاط نوع من الطابع والسلوك الشخصية الرئيسية ٍب يفحص  باستخدام النهج 
 السكولوجية.

الوعي و االوعي، ناحية وعيو بوظيفة العقلية  ى يشَت إذل أن الشخصية نوعانونتائج ىذا البحث العلم
نده يقينا ُب ازباذ القرار و االىتمام باآلخرين و الذكي  اذا عنده إياسو الطابع نوع من الذوق )العاطف( وىم ع

وعيو دبواقيف العقلية إياسو ىو من الذي األنطوائى وىم العزيبة القوية و من الذي مغلوق نفسو و اؼبفّكر كامل 
ِسع ناحية االوعي الشخصيو إياسو من  نوع اؼبفكر وىم حب االستطبلع و ال يسهل نعتقد و الَ  من االرتباك. و

)نفاذ صرب(، واذا بناحية االوعي صباعيو إياسو ىو اجملمع و أمباط بدئية اي من نوع اغبدسي وىم العاطفي و 
يتحدث مع نفسو او كلم األخر اذا بناحية نوع االنطوائي او اإلانفتاح، شخصية إياسو نوع من العاطفي 

و نوع من اؼبفكر اؼبنبسط ام االنفتاح، وُب الدور االنطوائي، اي وعيو نوع من من العاطفي االنطوائي اذا أن الوعي
 اآلخر وعيو نوع من اغبسي و الوعيو البداىة.

العوامل الذي يئثر طابع وسلوك إياسو ىو العامل الداخلي واػبارجي، عامل الداخلي مشاعر ورغبات 
 واػبيال. والعامل اػبارجي األبوان والشخص آخر واحمليط. 
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ABSTRACT 

Setiawan, Dzulhilmi. 2016. Personality Main Figures in the Novel Dzil Al Aswad by Najib Al 

Kailani (Psychoanalisis Literature). Thesis . Department of Arabic Language and 

Literature, Faculty of Humanities at The Islamic State University Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Supervisor: Dr. Muashomah 

Key words : Main Figures, psychoanalisis, consciousness, unconsciousness. 

This research took a topic from the novel Dzil Al-Aswad by Najib Al Kailani. This novel 

talking of human values from an ideological upheaval that happened in Ethiopia, turmoil in the 

ethiophia made him fight for the people and a religion peace, pressures what happened affect 

iyasu’s psyche. So that things make the writer wanted to know more about the  main figures 

character and behavior.  

The problem studied in this research is (1) How about the character  novels main figures 

based on the theory of Carl Gustav Jung  psychoanalysis, and (2) what factors are affecting the 

character of the main figures of the novel. Relating with these problems, This study aims to 

describe the type of nature and behavior of novel main figures and to describe factors are affecting 

the nature and the behavior of the main figures in the Dzil Al-Aswad’s novel by Najib Al Kailani. 

The method used in this research is descriptive analysis with an approach psychology 

literature. Descriptive analysis is used to get a description of the main figures in the novel. 

The results of this study indicate that according to the theory of Carl Gustav Jung 

psychoanalysis, personality includes two realms of consciousness and unconsciousness. The nature 

and the behavior of the Dhil Al Aswad novel main figures based to consciousness that mean seen 

from soul function, The nature and the behavior of the iyasu is a  high-strung, and his nature is, 

concern for others and intelligent. Whereas viewed from the soul attitude, Iyasu has  the nature and 

behavior from the intovert type, and this is  determination, the closed,  thinkers that are not easily 

believe sure to make a decision. Based on his  unconscious, Iyasu has thinker and intuitive 

personality type. Based on the type of introvert and extrovert Iyasu’s nature and behavior is a type 

of highstrung - ekstrovertt. Awareness Iyasu’s introverted type is highstrung while his unconscious 

is type of thinker is curious and impatient and extrovert.  

While the function of assistants, sensing that is in consciousness and intuitive 

functionality that is high-strung and talking to themselves were in unconsciousness. 

factors are affecting the nature and the behavior of the main figures is adalah 

psychological factors are inborn and environmental factors. Psychological factors are inborn in the 

form of feelings, wishes, and fantasies. Environmental factors include parents, other human 

beings, and the circumstances surrounding. 
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 ABSTRAK 

Setiawan, Dzulhilmi. 2016. Kepribadian Tokoh Utama Dalam Novel Dzil Al Aswad (Psikologi 

Sastra). Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Humaniora Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Muashomah 

Kata Kunci : Tokoh Utama, psikoanalisa, kesadaran, ketidaksadaran. 

Penelitian ini mengambil topik novel karya Najib Alkailani yang berjudul Dzil Al-Aswad. 

Novel ini berbicara nilai-nilai kemanusiaan dari sebuah pergolakan ideologi yang terjadi di 

Ethiopia, gejolak di negeri Ethiopia membuat dirinya berjuang untuk memberikan kedamaian pada 

rakyat dan agamanaya, tekana-tekanan yang terjadi mempengaruhi psikologi dari Iyasu. Hal ini 

membuat penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang watak dan perilaku tokoh Iyasu. 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah watak tokoh utama 

novel Dzil Al-Aswad  berdasarkan teori psikoanalisa Carl Gustav Jung, dan (2) faktor-faktor apa 

sajakah yang mempengaruhi watak dan perilaku tokoh utama novel Dzil Al-Aswad. Berkaitan 

dengan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi tipe watak dan perilaku 

tokoh utama novel dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi watak dan perilaku 

tokoh utama novel Dzil Al-Aswad karya Najib Al Kailani. 

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan 

pendekatan psikologi sastra. Analisis deskriptif digunakan untuk mendapatkan deskripsi tokoh 

utama yang ada dalam novel Dzil Al Aswad. Berdasarkan penokohan tersebut, maka penulis dapat 

menangkap tipe watak dan perilaku tokoh utama yang kemudian dikaji dengan menggunakan 

pendekatan psikologi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut teori psikoanalisa Carl Gustav Jung, 

kepribadian meliputi dua alam yaitu kesadaran dan ketidaksadaran. Watak dan perilaku tokoh 

utama novel Dzil Al Aswad berdasarkan kesadaran yaitu dipandang dari fungsi jiwa, watak dan 

perilaku Iyasu adalah bertipe perasa yaitu yakin membuat keputusan, peduli terhadap orang lain, 

dan cerdas. Sedangkan dipandang dari sikap jiwa, Iyasu mempunyai watak dan perilaku introvert 

yaitu tekad yang kuat, orang yang tertutup dan pemikir yang tidak mudah percaya. 

Berdasarkan ketidaksadarannya, Iyasu mempunyai tipe kepribadian pemikir dan intuitif. 

Berdasarkan tipe introvert dan ekstrovert watak dan perilaku Iyasu adalah bertipe perasa 

ekstrovert. Kesadaran Iyasu bertipe perasa bersifat introvert sedangkan ketidaksadarannya bertipe 

pemikir yaitu rasa ingin tahu dan tak sabar dan bersifat ekstrovert.Sedangkan fungsi pembantunya, 

pengindra yang berada di kesadaran dan fungsi intuitif yaitu perasa dan berbicara dengan diri 

sendiri berada di ketidaksadarannya. 

Faktor yang mempengaruhi terbentuknya watak tokoh utama adalah faktor kejiwaan yang 

dibawa sejak lahir dan faktor lingkungan. Faktor kejiwaan yang dibawa sejak lahir berupa 

perasaan, kemauan, fantasi, dan ingatan. Faktor lingkungan meliputi orang tua, manusia lain, dan 

keadaan sekitar. 
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 األّول الفصل
 المقدمة

 خلفية البحث .أ

اىن الرئية اؼبفيدة الذى يدّل األدب ىو استعمال اللغة َب تعبَتىا صبيلة ؽبا اؼبع
رغم أن كثَت من الناس قد آطوا ٔ.لغريب َب تطبيقهاغَته حىت يؤتى األثر ا على

مفهومو و وباولو َب تعيُت خصائصو و لكنو دل يعطى مفهوما و خصائصا كامبل عند  
كل أىل اللغة حىت اآلن و ؿباولو فبكنة َب دراسة ىو ربطيط خصائص النص األدب 

 من ناحية التارخية.
عر يقّسم اذل موضوعات  فآداب اللغة عندىم مؤلفة من الشعر والنثر. والش

كثَتة من اغبماسة و الغزل و الفخر و الرثاء و اؼبدح. و النثر يقسم اذل التاريخ و 
األدب و الفقو و الفلسفة و العلم على أنواعو. و آداب اللغة ىي صبيع ما صّنف 
فيها من البحوث العلمية و الفنون األدبية فيشتمل على كل ما انتجو خواطر علمائها 

الكّتاب و الشعراء. وأما التعرف اػباص ىو ما اثر عن الشعرائها و كتاهبا من  و قرائح
بدائع القول اؼبشتمل على تصور األخلية الدقيقة و تصور اؼبعنىي الرقيقة فبا يهّذب 

 . ٕ النفس و يرقق اغبس و يثقف اللسان
 خلو   النثر ألن الشعر، من أقدم النثر ظهور العريب، األدب التاريخ ُب وقيل

(  ٕٖٙ:  سنة دون) حسُت طو بالرأي ىبتلف. الشعر ُب يكون قد كما القواعد من
ٖالعلي واػبيال األدب مع يًتابط الشعر ألن النثر، من قدًن الشعر وجود أن

 يوجو .
 والقصة الرواية وىي اػبيالية القصة يعٍت قبلك من أوسع التعريف إذل النثر مصطبلح
 األدب كالعمل الرواية يسوم. بالرواية اؼبًتدفة اػبيالية صةالق يُعتد   ذلك وفوق القصَتة،

                                                 
1
      Yoseph Yapi taum. Pengantar Teori Sastra. (Nusa Indah . Yogyakarta;1997) 

2
 ٕ٘( ص ٖٜٜٔحسيت الواد, َب التاريخ األدب, )بَتوت:  
3 Ibid. Hal:1 
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 مثاال الداخلية العناصر صبيع على بناء اػبيارل العادل التصو ري، بالطراز العادل اػبيارل
ٗاػبيالية صفة لو الذي ذلك وغَت الرواية، واػبلفية واؽبيئة، واغببكة، الواقع،

. 

تطاعا للكشف كل شيء حريًة، قدَّمت الرواية كاؼبًتادفة بالقصة اػبيالية اس
الرواية شيئ أكثر و تفصيبل وفيها موجود اؼبشكبلت مرّكًبا. ووبتوي كلهم صبيَع 

.  ومن األدباء العريب الذين يؤلفون الرواية : ؿبمود ٘العناصر القصة الذي يبٌت الرواية
 يبلىن,وقبيب الك تيمور، وطو حسُت، وقبيب ؿبفوظ، وؿبمد عبد اغبليم عبد اهلل،

 ويوسف السباعي، ىم الذين األدباء اؼبصرييون.
َب العمل األدىب لو عناصران مهّمان و نبا العنصر الداخلى و العنصر 
اػبارجى، و كبل نبا ال يبكن ان يفرّقا بعضو بعضا، إذا أراد ان يدرسو كامبل لفهم ما 

العمل االدىب يستنبط فيها داخبل كان او خارجا. ىذا منظوم مهما إذا نظر إذل ان 
جزء من الديناميكية اغبياة اإلنسانية الذى ال وبلوا من علم النفس او السكولوجية و  

 كان منظوم قد حثّنا لنظر النصية و الساقية لفهم االدب كامبل.
األدب السكولوجية ىى الدراسة الىت يبحث عن األدب كنشاط لئليذاء 

ب( دل يتمكنوا من الفرار من حياة النفسي. ودبعٌت أوسع أن األعمال األدبية )األد
  .ٙاليت توضح سلسلة ـبتلفة من شخصية اإلنسان

الدكتور قبيب عبد اللطيف إبراىيم الكيبلين او مشهورا بإسم "قبيب  
 احملرم اؼبوافق م ٖٜٔٔ يونيو ٔ التاريخ ُب يولد الذى مصر منالكيبلىن" ىو الشاعر 

 االبتدائية األمريكية اإلرسالية مدرسة ٍب األولية باؼبدرسة والتحق. ه ٖٓ٘ٔ  عام من
 عام بالقاىرة الطب بكلية التحق وأخَتًا طنطا مدينة ُب الثانوية قضى ٍب سنباط بقرية

 7.م ٜٔ٘ٔ
 ةيالروا ُب مؤلفاتو وأآثر. ثياغبد العريب بيباألد مشهورا الكيبلين قبيب آان 

 متمكنا ؿبلقا موىوبا بايأد آتابتو سائر ُب وآان والطب والفكر والنقد والشعر والقصة
                                                 

4
  Burhan Nurgiyantoro.Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), 

4     
5 Burhan Nurgiyantoro.Teori Pengkajian Fiksi, 11. 

6
  Endraswara, suwardi, Metodologi Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori dan Aplikasi, 

2003:97 
7
 wikipedia 
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 اإلنسانية القيم من وغَتىا والتسامح والفضيلة اػبَت إذل داعيا الفنية أدواتو من
 القيم من وغَتىا والتسامح والفضيلة اإلنسانية القيم من وغَتىا والتسامح والفضيلة
 .اإلسبلمي والعادل اإلسبلمية الشعوب دبشكبلت هتميو  واإلسبلمية اإلنسانية

رواية "الظّل األسود". اهنيار العديد من  أحدىا مؤلفات الكيبلين يبولنج
البلدان غالبًا بسبب الفوضى من داخل؛ سبب واحد ىو فبارسة التعاليم الدينية ُب 
القمع الضيق ىو ربويلها إذل السلطة، ٍب مارست عمياء. وينعكس ىذا ُب التدفق 

 يب الكيبلين.للفوضى الرواية التارىبية ُب إثيوبيا الدكتور قب
يبكننا متابعة استكشاف النفسية من النهر الذي يتدفق ُب الكبلم وأسلوب 
سرد مبهر، وقد ًب رفع األظباء من الشعراء واؼبثقفُت والناشطُت من "صباعة اإلخوان 

 اؼبسلمُت" مصر الدموية كواحدة من مؤسسي األدب اإلسبلمي اغبديث.
 
 أسئلة البحث  .ب

َب رواية الظل األسواد لنجيب  لرئيسيةالشخصية اكيف الطابعة   .1
 الكيبلين ؟

َب رواية الظل  الشخصية الرئيسيةما ىو العوامل اليت تؤثر الطابعة  .2
 األسواد لنجيب الكيبلين؟

 
 البحث أىداؼ .ج

 َب رواية الظل األسواد لنجيب الكيبلين الشخصية الرئيسية الطابعة ؼبعرفة .1
َب رواية الظل األسواد  الرئيسية الشخصيةالعوامل اليت تؤثر الطابعة  ؼبعرفة .2

 لنجيب الكيبلين
 

 فوائد البحث .د
 وؽبذا البحث فائدتان: فائدة نظرية وفائدة تطبيقية.
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فائدة النظرية ىي : ىذا البحث يكون مراجعا لتنمية َب العلم األدب  -
 خاصة َب  ناحية السكولوجية ُب األدب خاصة الرواية.

البحث ان تكون مراجعا للباحثُت رجى ىذه  وأما فائدة التطبيقية فهي : -
اآلخرين َب البحث العلم األدب اآلخر خاصة َب بيئة اآلكادميسية و 
حّث القارئُت كي يطالع كل الدروس و اغبكمة, و الناذبة اؼبضمونة َب 

 الرواية عموما.
 

 الدراسة السابقة .ه
 ،(السكولوجية الدراسة) النفس علم و األدب البحث عن الباحث مطالعة بعد

 :ومنها اآلتى بتحليل البحث كثَت الباحث جدو 
، شخصية آدم عليو السبلم ُب سورة البقرة من ٕ٘ٔٓعبد اغبليم عُت الغر،  .1

القرآن الكرًن "دراسة سيكولوجية أدبية". جامعة سونن أمبيل اإلسبلمية 
 اغبكومية سورابايا.

 أسئلة البحث: 
 من ىو آدم عليو السبلم؟ .أ

سبلم ُب سورة البقرة من القرآن الكرًن كيف كانت شخصية آدم عليو ال .ب
 على نظرية الشخصية؟

 نتائج:
آدم عليو السبلم ىو رجل صاحل وتقى ألنو قد واجو بعض اؼبسائل  .أ

 الكبَتة ؼبا سكن ُب اعبنة.
أما شخصية آدم عليو السبلم ُب سورة البقرة عند نظرية السكولوجية  .ب

م عليو السبلم ُب سورة و األنا و األنا العليا. كقصة آد  (Idفهي اؽبوي )
البقرة اليت تسبب اؼبسألة اليت تنتاب آدم عليو السبلم و هبعل آدم عليو 

 السبلم رجبل صاغبا وتقيا اهلل ولو تنتاب اؼبسألة الكبَتة إليو.
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" ُب Jonathan Noel،  شحصية الشخصية الرئيسية "ٕٙٔٓأكفي نينجروم،  .2
سة السكولوجية كارل غستاف درا ,Die Taube karya Patrick Süskindرواية 

 جونج، جامعة اغبكومية يوجياكارتا.
 أسئلة البحث:    
 Die" ُب رواية Jonathan Noelكيف الطابعة  الشخصية الرئيسية " .أ

Taube karya Patrick Süskind؟ 
" Jonathan Noelالطابعة الشخصية الرئيسية "ما ىي العوامل اليت تؤثر  .ب

 ؟Die Taube karya Patrick Süskindُب رواية 
 نتائج:

 Die Taube" ُب رواية Jonathan Noelالطابعة الشخصية الرئيسية " .أ

karya Patrick Süskind منقاد، وليس باإلحباط بسهولة، فهي
 الثقة، خجول، الضمَتي ومسؤولة. وحيد، وكان

" ُب Jonathan Noelالطابعة الشخصية الرئيسية "العوامل اليت تؤثر  .ب
العوامل النفسية من فهي Die Taube karya Patrick Süskindرواية 

العوامل الفطرية والبيئية. العوامل النفسية مثل ىذه الفطرية اؼبشاعر، 
والرغبات، واألوىام، والذكريات. وتشمل العوامل البيئية اآلباء، 

 وغَتىا من البشر، وىذا الوضع.
  

 السكولوجية ةالدراسفلم يوجد الباحث من الباحث اعبامعي الذي يبحث عن 
( الشخصية الرئيسيةالشخصية إياسو ) اذل يركز اػبص ،"األسود الظلّ " رواية ُب
فلذلك جّرب الباحث أن يبحث بالًتكيز إذل شخصيتو  ،"األسود الظلّ " رواية ُب

 بالنظر الدراسة السكولوجية.
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 منهج البحث .و
 .ٛؿبددة مشكلة حل إذل الوصول بواسطتها للدراسة  وسيلة ىو البحث

 خلومد البحث نوع .1

 غالبا. مكتبية الدراسة ىى البحث ىذا َب الباحث استخدام
 او باللسان الوصفى البيانات وبصل الذى الكييفى، النظرية يستخدم
 او البيانات صبع اوال لتحليل مراحل اؼبكتبية الدراسة َب الكتابة،

 ٍب ذالك وغَت ؾببلت او اؼبقال او الكتاب من بأخذ الذى معلومات
 .بالصحيح ليلرب

 البيانات درامص .2

 نبا مصدرين، من مأخوذة البحث ىذا َب والبيانات
 األسواد الظل رواية من ىي:  الرئيسية البيانات مصدر .أ

 .الكيبلىن لنجيب

 الكتاب)البيانات كل ىي:  الثانوية البيانات مصدر .ب
 ؼبتعلقةا الكتب من وىي البحث هبذا تتعلق الىت( واؼبراجع
 الذي الكتاب صبيع و األدب ُب وجيةالسكول بالدراسة

 .الكيبلين لنجيب االسود الظل برواية تتعلق

 البيانات صبيع طريقة .3

 البحث ىذا ألن الوصفى اؼبناىج الباحث استخدم البحث لطبع تبعا
 إجزاءات ىو الكيفى البحث. الكيفى البحث من نوع على يدل

 اؼبنظمة أو ةاؼبكتوب الكلمات بشكل الوصفية البيانات بإنتاج البحث
 .فيها ومبلحضة السلوك و الناس من

 البيانات طريقة .4

 ىذا َب الباحث دمفيستخ الدراسة ىذا على اؼبشتمل البحث لنيل
 : يلى كما البحث

                                                 
8
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif(Bandung: ALFABETA, 2011)hal2 
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 األسود الظل الرواية َب يتظمن الذى اؼبعٌت ويفهم يقراء. 

 الذى( السكولوجية) النفس العلم و األدب  عن يفهم 
 .األسواد الظل الرواية لتحليل يستخدم

  َب الرواية الظل  الشخصية الرئيسيةاؼبتضاربة السكولوجية
 األسواد.

 

 البحث ىيكل .ز

 :أبواب أربعة على وبتوي البحث ىذا

 وأسئلة البحث، خلفية على تشتمل وفيو اؼبقدمة:  األول الباب .أ
 السابقة، والدراسة البحث، وفوائد البحث، وأىداف البحث،
 .البحث وىيكل البحث، ومنهج

( السكولوجية) النفس العلم و األدب عن حبث:  الثاين الباب  .ب
 .وتطبيقها مفهومها،

 ربليل و  الرواية من تتكون الىت البحث نتائج:  الثالث الباب .ت
 .البيانات

 .واإلقًتاحات اػببلصة فيو. اإلختتام: الرابع الباب .ث

 

 

 
 

 

 



ٔ 
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 الثاني الفصل
 البحث النظرى

عادل العلوم، النظرية ىي ؾبموعة التعريف والفكرة و التعبَت اليت كانت ؽبا ُب  
وظيفتها، االول ىي توجيو وجهة   . النظرية ىي اداة كانت1العبلقة وقد إختربت صحيحها

البحث يعٌت تعاون ربديد الواقعات اؼبناسبة للبحث، والثاين ىي حفن اؼبعرفة ُب التعميم او 
ن يسهل التفهيم عن الظاىرة الشاملة، و الثالث ىي تنبؤ الواقعة، حىت يستطيع ا اؼببادئ،

 .2واغبدث اؼبستقبل بدراسة اغبالة او الظاىرة اؼبتعلقة
اؽبدف من ىذا البحث ىو الطابع و السلوك الشخصية الرئيسية َب الرواية الظل  

النظرية األسود لنجيب الكيبلين، ويعرض ىذا البحث النظرية علم النفس األديب، وىناك 
السكولوجية )كالنظرية لسجموند فريود و كارل جوستاف يونج(، و العوامل اليت تؤثر على 
شخصية اإلنسان، يستخدم ىذه النظرية ليلقى عن لعناصر النفسية ُب األرقام اػبيالية الواردة 

 ُب األديب، فكانت االلة او االداة ُب ىذا البحث، كما يارل:
 السكولوجية .1

دب ىو اإلبداع للمؤلف ان يستخدم وسائل اإلعبلم اللغة للفائدة ُب جوىرىا، األ 
اعبمالية، ُب الكلمة األخر، ىناك اؽبواء النفسي من اؼبؤلف، ىواء الفكرية او ىواء شعرية 

 3القبض من أعراض األمراض النفسية اآلخرين.

                                                 
1
 Nyoman Kutha Ratna S.U, Teori, Metode dan Tekhnik Penelitian Sastra, (Yogyakara: Pustaka Pelajar, 

2004) : 1 

2
 ٘ٗنفس اؼبصدر. ص  

3
 Roekhan dalam aminuddin 1995: 91 
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و الدراسة السكولوجية ُب األدب )الشعر و النثر( يقصد هبا الدراسة ُب األدب  
علم النفس، األدب وعلم النفس ىو البحث عن األدب الذي ينظر األدب من قبيل 

، ولد األدب من التعبَت الرواسب اليت لديها خربة  Roekhanنفسّية، يوافق على ما تُفّسر 
طويلة ُب النفوس و شهدت العمليات العقلية ُب العمق من خبلل عملية اػبيال  

(.(Amminuddin 1995:91 
دب نفسّي الناس بالفٍّت، أّن السكولوجية يبحث عن طريقة النفسية، ولد يسفر األ 

األدب من تعبَت اػبربة الذى اػبضوع ؼبفهوم عملية ٍّب يُعامل باعبو الداخلي اػباصًتا، 
األدب و السكولوجية تتصل  Jatmanتدفقت األدب الذى يتضح من خبلل األحرف، قال 

و السكولوجية، كلهما موضوع متكافئ يعٍت حياة بعضو بعًضا وظيفية او غَتىا، األدب 
اإلنسان، ويبحثهما نفسية الناس، والفرق بينهما اذا السكولوجية يبحث عن العرض الناس 

 حقيقية و األدب العرض الناس فيو حيارل.
الغرض "األدب السكولوجية" ىو يفهم اعبوانب النفسية واردة ُب األدب، مع  

السكولوجية"  يتخلص حباجة الناس، موافق أساسو يفهم ذلك، ال يذكر ربليل "األدب 
األدب  على صبعّية ملتوّي، بفهم األرقامو مثبل، يبكن للجمهور ان يفهم التغَتات، و 

 التناقضات واالكبرافات األخرى اليت ربدث ُب اجملتمع.
 النظرية السكولوجية .2

كَت والشخصية، باختصار علم النفس ىو الدراسات العلمية للسلوك والعقل والتف 
ويبكن تعريفو بأنو: "الدراسة العلمية لسلوك الكائنات اغبية، وخصوصا اإلنسان، وذلك 
هبدف التوصل إذل فهم ىذا السلوك وتفسَته والتنبؤ بو والتحكم فيو". وكما أنو من العلوم 

روع اؼبهمة حديثا ودل يتوسعوا فيو قديبا وىذا العلم الىبتصر على فرع واحد بل لديو عدة ف
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وأقسام باإلضافة إذل ذلك فإنو من العلوم اؼبمتعة مع أن دراستو قد التكون بالسهلة ويساعد 
 ىذا العلم ُب معرفة أمباط الشخصيات اؼبختلفة...)ويكيبيديا العربية(.

 الطباع في السكولوجية .أ

اّن الطباع ىو حالة النفس تبع الشخس الذى استقر  ghozali (1958:155)قال  
"اّن الطباع ىو ذاتية الناس ينظر من الناحية األخبلقّي و   Kartono (1967:64)ل فيو، و قا

عادة عندىم اتصاالت مع اػبصائص اليت يتم إصبلحها نسبيا، كالطبيعة الشخص صادقا"، 
لكن ىذا الطباع قد تتغَت طباع أخر بسبب تأثَت الظروف الشخص، كمثل عمر متقدم ُب 

 .(Budiharjo : 59)الّسّن 
 Carl gustave jung"كارل جوستاؼ جونج" ليلتح .ب

السكولوجية حرفيا ىو العلم يبحث عن اعرض النفسّي، ٍب يتقدم ىذا العلم اذل  
العلم يبحث عن السلوك الناس، بسبب كلمة النفسّي معنو ملّخص فعويص ان يبحث ىذه 

.(Dirgagunarsa 1978 : 9)الكلمة موضوعية 

، أدت أعمالو إذل تقاربو مع  (Freud)فرويد باغبقيقة جونج ىو من تبلميذ  
سيجموند فرويد حيث توثقت أواصر الصداقة بينهما لسنوات طوال،حيث بدأت 

. ٜٚٓٔ.وكان أول لقاء بينهما ُب عام ٖٜٔٔواستمرت لعام ٜٙٓٔصداقتهما منذ عام 
  سافر جونج وفرويد إذل الواليات اؼبتحدة األمريكية ليحاضرا ُب جامعةٜٜٓٔوَب عام 

كبلرك عن التحليل النفسي، وكان فرويد يطمع أن ىبلفة علي عرش التحليل النفسى ولكن 
أراء جونج وذبديداتة أدت إرل القطيعة بينهم, وذلك لوجود اختبلفات نظرية ُب التحليل 

 النفسي.
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تتكون من عاؼبُت، وىي  الناساػبطوط العريضة لنظرية جونج أن شخصية  
تُأثر شخصية بطبيعتها االوعي، ُب رأي جونج  "، وقدالوعيلطبيعة الوعي" و"طبيعة ا"ا

 و االوعي personal unconsciousnes ) (الشخصي االوعي نوعان االول ىو  االوعي
الشخصي ىي من خبلل  ، ؿبتويات االوعي (collective unconsciousness)اعبماعي 

ماعي ىي من خبلل مبو اعب بلل حياهتم، و ؿبتويات االوعياألشياء اليت وبصل عليها خ
اعبماعي ىي العطية من تطور الناس تولد  ُب  و، وكلو من التشويق، و االوعيالشخصية كل

 (.Budiningsih 2002:14)ىيكل كل فرد 
عندنبا ما األنبية ُب ربديد  عند رأي جونج الطبيعة الوعي و الطبيعة االوعي 

و وعيو ىي اؼبفكر فطبيعة االوعيما مشكلة، كمثل  اذا طبيعة الشخصية الناس، لكن بينه
فعنده ُب غَت الشعور االنطوائي  (Ekstrovert)ىي اؼبنكهة، الشخص الذي الشعوره اإلنفتاح 

(Introvert)  والعكس بعضو بعًضا فصاعدا ،(Suryabrata, 2002:163.)

 ىيكل شخصية (1

، و (psyche)يبحث جونج عن الشحصية Suryabrata 2002:156-15كما قال  
 ذلك نفوس الناس نوعان العاؼبُت وىو الوعي من ذلك ىو كلما عمدا او ال، ومن القصد

 (االوعي)الطبيعة االوعي و (طبيعة الوعي)ال
ىي التكيف مع العادل اػبارجي، و الوظيفة أخر ىي التكيف  الوظيفة من الوعي 

أن يزيد أو مع العادل الداخلي، ليست ثابتة اغبدود الطبيعية بينهما، دبعن ؾباؽبما يبكن 
 .(Suryabrata, 2002:157)ينقص
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 ىيكل الوعي .أ

ىو األنا الذي تتألف من ذكريات واألفكار واؼبشاعر، األنا يوجد  إّن مركز الوعي 
ُب  شعورية لئلنسان " ىي العقل الوعيُب مركز العادل الشعور، األنا تشمل فقط العقلية ال

ية كالتفكَت واإلدراك واإلحساس صلة اإلنسان بالواقع وىو مسؤول عن العمليات وع
و اؼبوقيف العقلية، و  عنده عنصرين األساسيتُت الوظيفة العقلية  والفهم والتوحد، الوعي

 كلهما مهم.
 الوظيفة العقلية .1

وظيفة العقلية ىي النشاط العقلي من الناحية النظرية اليت ال تغيَت ُب البيئات 
 (Rasional)سية، شيئُت من العقبلن اؼبختلفة، يفرق جونج أربع وظائف العقلية أسا

نبا اغبواسي  (Irrasional)، و شيئُت من غَت عقبلن نبا األفكار والعاطفي
 واغبدسي.

ى ما اغبق او الباطل، و العقبلن يوجد تصنيفات نبا األفكار الذي وبكم عل
وبكم على ما السعيد وغَت السعيد، و الوظيفتان من غَت عقبلن اليوجد  العاطفي
بينما وبصل اغبدس  (Indrawi) كم لكن وبصل اؼببلحظات دبدركةمن اغب

 .(Naluriah)اؼببلحظات بغَت مدركة 
و اغبواسي و  وظيفة الرابعة )األفكار و العاطفيحقيقتا كل إنسان عنده 

، ورافق ىذا التمييز (dominan)اغبدسي( لكن من صبيع وظائف ىي وظيفة اؼبهيمنة 
 ىي :اإلحساس, والتفكَت والشعور والعيان. سبييز بُت أربع وظائف للشخصية
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معنو التفكَت، ىو الشخص الذي يستخدم العقلو   (Rational type)اؼبفكر  .أ
 عندما تفعل شيئا.

ىو الشحص الذي تتأثر الفراسة، الشخص هبذه   (intuitif)اغبدسي  .ب
 الطبيعة اذا يفعل ما ارذبارّل.

تتحول بسرعة حزينا  العاطفي ىناك األشخاص الذين حكموا عواطفو، ما .ج
 أو سعيدا، يثمن على كل شيء بأساس وببو أو يكره.

 .(sensation)اإلحساس:كل مانكتسبو باالدراكات اغبسية)فهم اغبقائق(  .د

وىي سيطرة على حياة  (superior)اذا وظيفة من صبيع وظائف متفوق
، بينما الوعيةوىي ُب عادل ا  (inferior)فوظيفة األخر او عقيلتو وظيفة السفلي  الوعية

فة قبلها، جزئيا ُب العادل االوعي و جزئيا ُب سائر الوظيفتو وظيفة أن يساعد وظي
 (.Suryabrata, 2002:158-161) العادل االوعي

 الموقيف العقلية .2

اؼبوقيف العقلية ىو الشهوة أصبحت الرمز الناس عن العاؼبو، االذباه من ىذه 
الناس عن العاؼبو جزئيا داخلي او خارجي، الطاقة داخلي او خارجي، كما ىي الرمز 

الرمز الئلنسان عن العاؼبهم ـبتلف بعضو بعضا، كمثل ىناك الناس الذي يغلق 
 نفسها بسرعة أو إغبلق النافذة عندما شعر الباردة، ولكن ىناك الشخص اليبالو.

ىناك الشخص يعجب سرعتا ؼبن بدأ ارتفاع ُب رتبة الّن اكثر من يشيده  
لعكس  ىناك الشخص يعجبو النو يعتقد ان أن ليس كل ما يعجب  لكن علي ا

كثَت من الناس اليت تستحق اإلعجاب، اذا كان التوجو لكل شيئ مثل ىذه الطريقة 



14 

 

حىت القراره واإلجرائو يتعُّت آراء ذاتيتو، فأنو يبكن أن يقال ذلك الشخص عنده 
طرزه االنفتاح  التوجو اؼبنبسط، اذا كان ىذه التوجو الشيمة فهو من الذي

(ekstrovert.) 
 اؼبوقيف العقليتو يبكن  الشخص تصنيفو إذل شخصيتُت : باالستناد إذل

االنفتاح، االنفتاح ىو "عادة أو حالة من االىتمام أو اؽبيمنة أغلبيا دبحيط  .أ
الشخص وحصولو على اؼبتعة منو،" وتستمتع الشخصية االنبساطية 

م باغبماس واعبزم وتكون اجتماعية بالتفاعبلت االجتماعية وعادة ما تتس
وـبالطة وكثَتة الكبلم، فتكون النشاطات اليت تتضمن التجمعات الكبَتة  
كاغبفبلت وأنشطة اجملتمع والزيارات العائلية الكبَتة واؼبناسبات كاألعياد 
واألفراح واألحداث الرياضية، والتظاىرات وؾبتمعات إدارة التجارة أو األحزاب 

ة متعة كبَتة ؽبا. وعلى خبلف الشخصية اؼبنطوية، تزيد طاقة السياسية دبثاب
الشخصية اؼبنبسطة مع التفاعل وتضمحل مع االستبطان وُب األجواء اؽبادئة 
اليت زبلو من كثرة التفاعبلت، وبالتارل ينشط اؼبنبسط وسط الناس ويبل عند 
 االنفراد بنفسو، وعادة تكون دائرة معارف اؼبنبسط واسعة؛ فعلى عكس

اؼبنطوي، الذي يهتم بقوة صداقاتو قبل عددىا، تكون الشخصية اؼبنفتحة 
مهتمة بعدد الصداقات أكثر، فبل تكون حباجة للتواصل العميق مع األشخاص  
كاؼبنطوي بل تكون لذة العبلقات اإلنسانية ُب منظورىا ُب عدد الناس اؼبتعامل 

 تعتمد على التواصل معها، ومن الوظائف اؼببلئمة للشخصية اؼبنفتحة ىي اليت
 4اؼبستمر مع الناس، كالتعليم والسياسة وؾباالت التجارة واإلدارة.

                                                 
4
  العربية ويكيبديا 
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االنطواء، االنطواء ىو "حالة من أو ميول إذل االىتمام أو اؽبيمنة كليا أو أغلبيا  .ب
حبياة اؼبرء الذىنية،" وقد وصف بعض الكتاب الشخصيات االنطوائية بأن 

ل مع التفاعل، خاصة مع الناس، ومع أن طاقتها تزيد مع االستبطان وتضمح
ىذا الوصف قريب من منظور يونج، فقد كان يونج يقصد الطاقة العصبية أو 
الروحية وليس الطاقة اعبسمانية، حيث أن قليل من اؼبفاىيم اغبديثة تتضمن 
ىذا االختبلف، الوصف الصحيح للشخصية االنطوائية ىي أهنا تكون أكثر 

جود ؾبموعة من األشخاص، وتستمتع بالنشاطات ربفظا وأقل صراحة ُب و 
الفردية، مثل القراءة والكتابة واستخدام اغباسوب وصيد السمك والتخييم 
والنشاطات العلمية والفنية، بل إنو من الشائع أن يكون الفنانُت والعلماء 

 5واؼبخًتعُت واؼبؤلفُت واألدباء ذوي شخصية انطوائية حادة.

ء ينقسم جونج اذل شباين أنواع، اربع أنواع الإلنفتاح و ومن اإلنفتاح و األنطوا
، الشخص الذي الطبيعة الوعيو اؼبفاكر (Suryabrata, 2002:161-163)األنطواء لغَته 

الشخص الذي الطبيعة الوعي اإلنفتاحي فالطبيعة اال ، و العاطفي فالطبيعة االوعيو
 و األنطوائي والعكس بالعكس.وعي

 الهيكل االوعي .ب

 وعي عنده مقّومُت االوعي الشخصي و اعبمعي اال   
 الشخصي االوعي .أ

الشخصي فيقوم ُب اؼبركبات )أو العقد(اليت ىي أنسجة من األفكار  أما االوعي
وىكذا  .وجدىا مؤؼبة ُب اإلقرار هبا ت اليت كبتت ُب الشعور الن الوعيواالنفعاال

                                                 
5
 العربية ويكيبيديا 
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ه عن طريق تاريخ شخصي عند فرد ما يبكن )إذل حد ما ( تفسَت  فإن كل االوعي
 حياتو.

و يشتمل على كل ما ىو مكبوت، وىذا اؼبكبوت عبارة عن الذكريات 
 يبكن عادة استحضارىا وال ىذه الذكريات كامنة ُب االوعيالطفولية اؼببكرة، وتظل 

الشخصي ُب االضطرابات الرىابية  إذل اغبالة اليقظة، و االوعيأو  إذل الوعي
 ُب قابلية اإلنسان لئلثارة والتوتر دور مهم. واألمراض النفسية اعبسدية أو

 الجماعي االوعي .ب

َت على شخصية و يعمل ىي النظام الذي األكثر قدرة على التأث الطبيعة االوعي
الشخص، ىذا النظام ىو ما الذي شخصية األساسي و صبيع اختباره  خارجا الوعي

 (.Sarwono, 1987:170)من حياتو ُب الزمان اؼباض
ىي اإلراث االكرب من التنمية الشخصي و  ونج "الطبيعة االوعيقال كارل ج

 ..(Suryabrata 2002:167)تتبدِّي اؽبيكل كل الفرد 
 symptomp dan)ىي األعراض و األعراض اجملمع  ومظاىرة من الطبيعة االوعي

kompleks) األحبلم واألوىام و اػبيال، أمباط بدئية ،(archetypes). 
 جملمع األعراض و األعراض ا .1

األعراض و األعراض اجملمع ىو األعراض الذي ال يزال يبكن أن 
ىو "األعراض التشجيع" من الطريق اؼبستقّر،   symptompتتحقق، 

جسدي او نفسي  ،symptomp  ىو الصفارة اإلنذار تنّبو الشخصي
 .ألنو وبتج اؼبّد لعبلم االوعيىناك نقيص من الشعور فيو، 
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يت منقسم و وع الشخصي الطبيقة الاألعرض اجملمع ىو من ن
اليت   ا بذاهتا ُب الظُلمة و االوعيو عندىا ؿبي ناىك من الرؤية الوعي

، األعرض اجملمع ىو التجربة كن أن سبنع أو تعزيز ربقيق الوعييب
 ستحالة واضحة ليقبول الظرف نفسو.القاسية ا

 األحبلم واألوىام و اػبيال .2

، دبعن  ( konstruktif)ناءة األحبلم عن كارل جونج لو وظيفة ب
األوىام ، و يعرض  (profetis)الذي يعويض عن ؿباباة للصراع نبويا 

(fantasi) و اػبيال  (khayalan/vision) من قبيل اؼبظاىرة غَت الشعور، و
 وثيقهما اغبلم، وبدا كأنو البفاض مستوى الشعور.

 (archetypes)األمباط األولية/البدءية   .3

ىي أمباط سلوك بدائية تكون ُب اعبنس البشري  األمباط األولية
للتصرف ُب اؼبواقف اليت تكون مشاهبة ؼبواقف اإلنسان األوذل. ومن 
ا متشاهبًا حيال األم، كما أن لؤلم  ًً ذلك فإن اإلنسان يسلك سلوًك
صورة أولية كانت ُب اؼباضي وما تزال حىت اآلن، وىذه الصورة ىي 

كلما تطابقت األم الفعلية مع األم ؿبصلة خربات األجيال، وعلى ذلك  
الصورة كان التوافق ُب حياة الطفل والبالغ من بعد، فإذا حدث أن  

 كانت األم مسيطرة أو نابذة اضطربت حياة الطفل والبالغ من بعد.
ىذه األمباط تكون كثَتة ُب البل شعور اعبمعي بعدد خربات 

أمباط اؼبوت اإلنسان اليت تتكرر معو عرب األجيال، ويظهر منها 
والسحر والبطل والطفل واؼبرأة والرجل والشيطان الغاوي واغبكيم الشيخ 
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واألرض األم، والنمط نسق دينامي يعمل مستقبًل ومتفاعبًل مع األمباط 
 .األخرى وأنظمة اعبهاز النفسي اؼبختلفة

 خاصًتا االشكال االوعي  (2

 anima)ما واالنيموس و االني (proyeksi)و اإلسقاط  (shadow)وىو الظل      

dan animus). 
 الظل  .أ

ىو اعبانب األسفل من الشخصية، وؿبصلة كل العناصر الفرديو 
واعبماعية الىت ال تتوافق مع اؼبوقف الذى تتخذه الواعية )الشعور( ، 
والظل ىو الشيماء الذى اليريد الفرد ان يكون عليو ، ويكون الظل من 

على ىيئة األحبلم واألوىام او نفس جنس الفرد ومن اؼبمكن ان يظهر 
أن يتم اسقاطو ، ويقول  جونج "يشخص الظل كل ما ترفض الذات 
االعًتاف بأنو فيها، ومع ذلك يقحم نفسو عليها مباشرة او مداورة،  

 ميول اخرى ال تتوافق مع الذات". كأن يكون فيو صفات دنيا أو
 اإلسقاط .ب

اض خارج نفسو، معنو يضع  ؿبتويات عقلو بغَت الشعور على األغر 
الظل ىو اػبصائص أو الصفات غَت الشعور النفس واجهت كما   
اػبصائص أو الصفات اآلخرى، و ىذا هبري ميكانيكيا، وال يشعر بو،  
ويسمي جونج ؿبتويات النفسية اؼبسقط لآلخرين باإلسقاط 

(imago/proyeksi.) 
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 االنيما واالنيموس .ت

واالنيموس نبا االظبُت البلتينُت األكثر أنبية من اإلسقاط نبا االنيما  
للذكر واالنثى، عادة ما يبثل صورة الروح على ىيئة اعبنس اؼبخالف 
عبنس القرد، صور الروح لدى اؼبرأة ىى مذكر االنيموس, صور الروح 
لدى الرجل ىى مؤنث األنيما، بكبلم االخر غَت الشعور الرجل ىو 

 (male)نيموس و غَت الشعور اؼبرأة ىو اال (female)األنيما 
(Suryabrata, 2002: 169-170.)

دبركز ؾبال الشعور ويعطى للفرد إحساسو باؽبدف واؽبوية  (ego)األنا 
وينظم العقل الواعى كما يتوسط بُت الشعور وغَت الشعور ، ويعترب 

 األنا دبثابة الضوء اؽبادى للشعور والذى البد من األعتناء بو.
على العادل اػبارجي و وُبّد غَت الشعور  ُب واجبو، األنا يبكن أن يؤثر

الشخصي حيت حدود معينة، لكن ال يبلك القدرة على التأثَت غَت 
الشعور اعبماعي، بل غَت الشعور اعبماعي يبلك القدرة على التأثَت 

 (.Sarwono, 1987: 170-171)األنا

 
  ةؤثر الطابعالعوامل التي ت .ج

تغَت يالبشري يبكن أن  طابع او سلوك ،البشر لديهم ؾبموعة متنوعة من الطابع 
ينمو على ( شخصية من (ٖ:ٕٛٓٓ)Sujanto)ه، كما قال ؤثر يي الذألن ىناك العوامل 

من ولد  خلقياػبارجي، األول العوامل الذي والعوامل  يداخلالعوامل ونبا ال عاملُتال
اػبارج من غالبا، والثاين العوامل  سمى القدرات األساسيةيو البذور امثل الشخص ك
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جنبا إذل جنب ُب الواقع إذل  أن العامبلن، عند ُب رأي جونج ُب شكل العوامل البيئية
 تنفيذا لتشكيل شخصية الفرد.واػبارجية مل من العوامل الداخلية العا واحدال

 النفسيطبيعة ىو الوالدهتم الطبيعة كل ما جلبت األطفال من اػبارجي و عوامل ال
واػبيال  واؼبشاعر ونزوةالنفسية ُب شكل األفكار عة . والطبيوكذلك طبيعة اعبسم

قصَتة من الرقبة، وحجم  ام اغبالة اؼبادية ُب شكل طول، والذاكرة وطبيعة لذلك
 اعبمجمة، وىيكل من األعصاب، والعضبلت، وتكوين وحالة العظام.

، وجد خارج اإلنسانيي الذالعوامل اػبارجية أو العوامل البيئية ىي كل األشياء 
ل النباتات واغبيوانات والبشر، والصخور واعببال، واؼبعابد، واألهنار، والكتب مث

واللوحات والرسومات، وطاقة الرياح، اؼبوسم، حالة اعبو، وىطول األمطار، ونوع من 
اؼبواد الغذائية األساسية، والعمل الوالدين، ونتائج ىذه الثقافة اليت كانت اؼبادية والذي 

عوامل من داخل . ُب تشكيل شخصية الشخص اؼبؤثريئية العوامل الب، ىو روحي
التنمية الشخصية معقدة ، وىكذا أثَت على تكوين شخصيةيوخارج كل عامل من 

 ألنو ال يوجد شخص واحد الذي مطابق سباما ألشخاص آخرين. وفريدة من نوعها
 الوصفين .د

( الوصفُت أو تصرُب ىو تصوير ٖٔ:ٕٜٛٔ)  Suhariantoكما قال  
ات، سواء تعلق األمر حبالة الوالدة والظروف كان يعتقد أن مثل ىذه النظرة الشخصي

Aminuddin، و كما قال إذل اغبياة واؼبواقف واؼبعتقدات والعادات التقاليد، اخل

 .الوصفُت ىي الطريقة يعرض اؼبؤلف الشخصيات أو اعبهات أن( ٚ:ٕٓٓٓ)
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يشَت إذل شخص أو  ىو تصرُب ُب اػبيال يبكن أن ينظر إليها من جانبُت 
أشخاص الذين يلعبون ُب القصة، والعاطفة، واألخبلق اليت تشكل األفراد الذين 

 6.يلعبون ُب نفس القصة
رسم  وبناء على الرأي اؼبذكور أعبله، فإنو يبكن أن لبلص إذل أن الوصفُت ىو 

 وؽبم مواقف معينة. صورة للشخص الذي يظهر بوضوح ُب قصة
مؤلف العديد من الطرق اؼبستخدمة لتوضيح ( ٙٙ-٘ٙ:ٜٜٗٔ) Sumardjoقال  

 :القصة، والطريقة كما يلي
، كيف يتصرف ُب وضع حرج اإلجراءات ُب اؼبقام األول، من خبلل ما قام بو .أ

 .وغالبا ما تنعكس شخصية الفرد بشكل واضح ُب موقفو ُب حالة األزمات )مهم(

 نعرف خصائصو يبكننا أن، ما يتحدث عن قصة شخصية، منمن خبلل كلماتو .ب

غالبا ما ذبعل وصف شكل  ، اؼبؤلفن خبلل تصوير اؼبادي من الشخصياتم .ت
 .اعبسم والوجو من األحرف

 طبيعو. يصف ما يعترب شخصية مهمة لتوسيع ،من خبلل أفكاره .ث

من خبلل اإلضاءة اؼبباشرة؛ ُب ىذه اغبالة اؼبؤلف رفعوا شخصية بطل مطول  .ج
ما يعرب عن ذلك، ُب رأيو، وىكذا  مباشرة، واليت كشفت من خبلل أفعالو،

 دواليك.

 
 

                                                 
6
 (Stanson dalam Baribin, 1985: 54). 
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 الفصل الثالث
  عرض البيانات  و تحليلها

 رواية الظّل األسود .أ
ُب ىذه الرواية قبيب الكيبلين ُب ؿباولة للكشف عن القيم اإلنسانية 

، القلق من "إياسو" من اعبيشان األيديولوجية اليت وقعت ُب أرض إثيوبيا
العلماء الدينية،  مليئة بالنفاق منظروف احمليطتو الذى دل يكن مقنعا مع ال

رواية "الظل األسود" قد امتازت ُب رسم نفسيات الشخصيات التارىبية، 
فإن الروائي دل يعدل فيها قط عن الزمان ، ووجدانياهتا بشكل ينصف التاريخ

 واؼبكان التارىبيُت حىت أظبائها، وبيئاهتا، وأحواؽبا السياسية واالجتماعية، إال
 أنو أعطى ؽبا صبغة إسبلمية أكثر منها سياسية.

ربكي قصة عائلة ملكية ُب اغببشة، من العشريات إذل ثبلثينيات   
اعتنق البعض منها اإلسبلم قلباً، ولكن الظروف اؼبوجودة  1،القرن العشرين

فبقوا متدينُت  ،ُب اؼبملكة، دل تسنح ؽبم فرصة التصرف مع دينهم باغبرية
ىراً، وملوك اغببشة اغبديثة كانوا فبن وبملون ضغينة كبو بالنصرانية ظا

فخافوا انتشار اإلسبلم ُب ربوعها، فاحتالوا حبيلة القتل  ،اإلسبلم واؼبسلمُت
وكان ملك إياسو، واحدًا من"ملك  ،وقعدوا للمسلمُت كل مرصد ،والتدمَت

ة بعد اإلمرباطورية" من ىذه العائلة اؼبسلمة، الذي أصبح امرباطورًا للحبش
 جده "منليك العظيم"، وتوذل مقاليد اغبكم.

                                                 
1
 ىيبلليسي اؼبلك إذل الثاين منليك اؼبلك فًتة من م،ٖٜ٘ٔ -ٖٜٔٔ بُت ما يقع األسود الظل رواية ُب القصصي اغبدث 
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وامرباطورية اغببشة باعتبارىا نصرانيًة، بكل معٌت الكلمة، ال تفسح 
ؾبااًل لغَتىا من الديانات وخاصة لئلسبلم، ألن بطاريق اغببشة، ظنوا أن 
االحتفاظ باؼبسيحية، َدْيٌن على رقبتهم. وعلى الرغم من كونو ملك اغببشة، 

سو إسبلمو علناً، وقال: "سأعلنو على اؼبؤل، فإما أن أنتصر أو أعلن إيا
، بعكس أبيو الذي كان يضمره، وتنصر وغَتَّ اظبو إذل 2"أموت دونو

ميكائيل ألجل ضباية اؼبسلمُت، وتنقيص اؼبشاكل اؼبربوطة بو، بل الزال 
وعلى عكس أبيو كان إياسو،  "،مسلمًا بقلبو، وكان اظبو األول "ؿبمد علي

مسًا لئلسبلم، وعارفًا صحتو، ونافرًا من كل ما يقوم بو اؼبطارنة متح
والقيادات النصرانية باسم الدين اؼبسيحي، والنفاق احمليط هبم، كما كان 
منزعجاً من مقاساة اؼبسلمُت، وتشتت اإلمرباطورية بُت االشتباكات الطائفية 

، وزعمائهم. والعصبية، واؼبؤامرات الداخيلة القصدية الستئصال اؼبسلمُت
وقد أثار اعتناق اإلسبلم جداًل كبَتا ُب أوساط الزعماء اؼبسيحية، واعتربىا 
"عنادًا على اإلرادة اإلؽبية"، على الرغم من حرصو على إهناء صبيع أنواع 
الظلم والفساد. وسرعان ما انتشرت الشائعات بُت الناس، وكان صهره 

 بر لو اؼبكائد."رأس تفري" مسيحياً متوىج اغبماسة، فبدأ يد
اياسو كان يرى أن اؼبمالك الدولية ستستغل نفوذىا ُب  إنّ 

االمرباطورية، ألغراضها، واستضعاف اإلمارات اإلسبلمية، واػببلفة 
اإلسبلمية ُب تركيا، وقد عزم إياسو للزحف مع جيش إذل جنوب اغببشة، 

حيون وكان معو شعٌب وببو، ولكن قد تآمر عليو وعلى أسرتو، وىاجم اؼبسي
القصر، وقت غيابو عن القصر، وسقط كثَت من أفراد أسرتو وخدمو صرعى 

                                                 
2
 .ٕٔ: ص األسود الظل 
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ُب ساحتو، وبعد االستيبلء عليو، وإراقة دماء كثَت من الناس، ًب اصدار بيان 
ميتاوس األب األكرب، بعزل "إياسو" من اغبكم، وتولية زوديتو إمرباطورية 

واقتيد إذل السجن وظل  اغببشة، وتفري قائداً عاماً للجيش، فتم القبض عليو
فيو سنوات طويلة، ولكن اعبذوة الىت أوقدىا إياسو، من احملبة، والسبلم، 
واألمن كانت مشتعلة ُب نفوس رجال اغببشة، ليفكروا أنو ال بد أن يعلو 
صوت إياسو، ُب جنبات الدولة، ومشر بعض الرجال عن ساقهم إلنقاذه من 

ففر  "،ن نشعل الثورة من جديدالسجن، وبراثن الوحش اآلدمي، و"البد أ
معهم إياسو من السجن، وؼبا بدأت اعبيوش اؼبوسولينية، اؽبجوم عليها، 

ٍب سجنو مرة ثانية،  ، فحن إليو الناس أن يأٌب من جديد، ألنو رجل الساعة
فقد تفري كل شيء حىت جيشو، وقد فهم تفري خطورة األمر، وأراد اؽبروب 

اب الكاسرة، ولكن ينتقل إياسو إذل جوار اهلل ُب إذل إقبلًتا، تاركاً شعبو للذئ
معتقل غراموليتا، ويبكي عليو الشعب والناس اؼبتلهفون إليو، وارتفعت 

 .أصواهتم ُب جو السماء
"يا أبا األمة.....يا ربيع اغبب يا إياسو.... ىرب الثعلب والعار  

 .3..."وراءه
 شخصية الشخصية الرئيسية .ب

ك الشخصية الرئيسية ُب الرواية الظّل األسود، ىناك ساحبث الطابع و السلو 
وإن دل يكن على ، وغالبا ما يظهر األحرف إياسو ُب ىذه الروايةوىو إياسو، 

                                                 
3
 .٘٘ٔ: ص األسود الظل 
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ولكن تصوير شخصية  ُب ىذه الرواية من خبلل  كبو متسق من وقت الوالدة
 احملادثة واغبياة اليومية والشخصية الرئيسية.

عادل الوعي و االوعي، وظيفة الوعي يقول جونغ تتألف لشخصية  عاؼبُت ال
ىي ليضبط العادل اغبارجي اذا االوعي وظيفتو ىو ليضبط العادل الداخل، كما 
الوعي الشخصية تأثر العادل االوعي، ينقسم جونغ العادل االوعي قسمُت االوعي 

 .(pribadi dan kolektif)الشحصي واعبماعي 
تتكون من عاؼبُت، وىي  الناساػبطوط العريضة لنظرية جونج أن شخصية 

تُأثر شخصية بطبيعتها االوعي، ُب رأي  "، وقدلطبيعة الوعي" و"طبيعة االوعي"ا
 personal) الشخصي جونج االوعي نوعان االول ىو  االوعي

unconsciousness) اعبماعي  و االوعي(collective unconsciousness)  ،
بلل  وبصل عليها خالشخصي ىي من خبلل األشياء اليت ؿبتويات االوعي

و، وكلو اعبماعي ىي من خبلل مبو الشخصية كل حياهتم، و ؿبتويات االوعي
اعبماعي ىي العطية من تطور الناس تولد  ُب ىيكل   من التشويق، و االوعي

 4. كل فرد
بنفس القدر من األنبية ُب و االوعي اذا ُب رأي جونغ كلهما  وعيبُت ال

، و يعترب ُب الشخصية  عبلقات ومتضاربةا و الطابع،  عندنب ربديد السلوك
و العاطفي   (introvert)االنطوائي  إياسو، إذا ُب الوعيو شخصية إياسو ىو

(perasa)  فاالوعيو اإلنفتاح(ekstrovert) فكر اؼبو(pemikir). 

                                                 
4
 (Budiningsih, 2002 : 14). 
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عنصرين من الوعي نبا الوظيفة العقلية و اؼبوقيف العقلية، كان الوظيفة و 
ولن يغَت ُب مواجهة بيئة  طبيعة "إياسو"الذي ىو  الوعي ادلُب عاؼبوقيف العقلية 

نفس إياسو ىو األنطوائي، إذا ُب الوعي او الوظيفة ـبتلفة ولكن ؾبرد كوهنا 
العقلية طبيعة إياسو ىي من نوع العاطفي و طبيعة إياسو  ُب اؼبوقيف العقلية 

ؼبفكر و ىي اإلنفتاح، إذا ُب االوعي الشحصي طبيعة إياسو ىي من نوع ا
ىذا ىو النوع ، و (intuitif)األنطوائي واالوعي اعبماعو ىي من نوع اغبدسي 

/اإلنفتاح( اليت تظهر اغبرف الذي ياسو خرج منو )منبسطإالذي ال تعًتف هبا 
 او العاطيف اؼبنكهات، ولو من أساسو عنده الطبيعة  تذوق فضول كبَت والصرب

 .  تفائلةاؼبو 
عي الشخصي وشكلو ىو العوامل كالعامل االو تتأثر الشخصية إياسو 

و العامل التعارض و العامل التهديد،  العامل االحباطو  العامل اغببو  البلوغي
، و كما االوعي اؼبثل العلياىذا العوامل حصل إياسو من الطفل حت عنده 

البيولوجي و الشخصي تتأثر الشخصية إياسو االوعي اعبماعي وىو العامل 
 .و الصوُبّ الفلسفة و الدين 
و وسلوكو على طابعوسلوكو، والعوامل اليت تؤثر ُب  طابع إياسوىو مفصل 

 :النحو التارل
 إياسو بالوعي ةالطابع .1

الطابع و السلوك إياسو وظيفة العقلية و  على اؽبيكل األساسيوبناء 
 اؼبوقيف العقلية.
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 بوظيفة العقلية (أ

خدم شعوره ُب إياسو ىو الشخص العقبلين و العاطفي، الذي اكثر يست
ىو يعتقد أن كل القيام بالشيئ، وىو َمن يعتقد ما قرر شيئ صحيح، كمثل 

على الرغم أن  واحد حر ُب العيش واختيار معتقداهتم ىو الشيء الصحيح
. و ىو من الذي وباول ان أنو دل يكن من اؼبمكن ت، وقالال يوافق بوالكنيسة 

شعر بالقلق زباذ القرار، و يهبعل األخر سعيدا،  وىو شخص عنده يقينا ُب ا
 .وذكي، واإلعجاب اآلخرين، والعمل الدؤوبة اآلخرين، إزاء حال

يبكن ان ىبلف  بان وظيفة العقلية اؼبهيمنة ُب شخصية  وبناء على الوصف
 :من خبلل اياسو اػبصائص كما يليإياسو ىي العقبلين و العاطفي، و يتضح 

  االىتمام باآلخرين .1

، ألنو اىتمام ان يفّكر األخر من نفسو، اآلخرينتّم إياسو ىو من الذي يه
، حصاد اؼبزارعُت اؽبزيلةشعبو ليسلب حقوق الكانسة  األوامركمثل عند يعطي 

 ، ىذا ىو.لتمويل اغبرب والكنيسة استخدامهمليتم 
"ىل من -ٍب أدار اذل أبيو وجها بللتو الدموع الغزار و قال ُب أسىً: 

طريق اهلل بالسيوف و السياط؟ و ىل الضروري أن يساق الناس اذل 
ىذا ىو طريق اهلل فعبلً؟ إّن اهلل ال شك يكره القهر والدمار و عذاب 
ين يا أيب : ؼباذا انتصر  جدي منليك؟ لشّد ما اكرىو!   األبرياء .. خربِّ
كيف ينتصر األشرار؟  إنٍت ال أكاد أفهم حكمة اهلل ..  إنٍت جاىل 

كنت راعيا لؤلغنام.. راعيا بسيطا دعيّ.. عاجز، مقهور .. ليتٍت  
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يشرب ألباهنا، و يبرح بُت قطعاهنا، بعيدا عن ىذا اؽبول و 
 5العذاب....". 

كان يتصور الناس كيف ،  اآلخرينانّو من الذي يهتّم  يظهر االقتباس أعبله  
 .تعرضوا للتعذيب من قبل األنظمة الصادرة من قبل الكنيسة

و يفكر كيف  التزام الصمت و يفضل  وفمّ بنادرا ما اياسو إىانة شخص 
، صدق ضباقة زوجتويمثل عندما يتم اػبلط وال أستطيع أن طبيعة احملاورينو، ك

، إال أن يقول ُب قلبو فقط ٍب ثبت ان يفكر االمتو أنو ال يقول أمام زوجتو،لكن 
 ىذا ىو.

.... إهنا سافلة ملعونة مثلهم، حسبتها تكره اغبرب ألهنا العدوان 
ة والظلم، فإذا ال تفكر إال ُب نفسها، وُب اؼبشاىد اغبمر والوحشي

اليت تثلج فؤادىا، إهنا دل تزل تعيش ُب اؼبستنقع األسن الذي يلغ فيو 
اؼبتعصبون من رجال الدين و الكنيسة وعلى رأسهم األنبا ميتاوس، و  
كظم غيظو وقال : " وؼباذا نقتل اؼبسلمُت و نسيب نسائهم و كبرق 

  6قرائهم؟".
طبيعة إياسو  استطيع ان ينظّر عند يناقشان شوأرقاش )امو( و ميكائل    

األمو لكنو  تقريبا يصب)أبو( استقبال إياس، و كان إياسو ُب قريبهما 
 شرعانا ما ادرك و يغَّت كلمتو.

"كان منليك جدي.. وىذه حقيقة .. وال تزعجٍت أخطاؤه .. فهي 
وبُت اهلل .. وميكائيل أيب لو، وحسناتو أيضا لو .. إن ذلك شيء بينو 
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سواء أكان مسلما او نصرانيا.. إنٍت خلق جديد.. ىذا ما أريد ان 
أقولو... "  . وتدخلت أمو قائلة: " و أنا؟ ربدثت عن جدك وأبيك 
ٍب أغفلتٍت؟" ضمها إذل صدره ُب حنان بالغ وقال :"أنت أمي حبيبيت 

الفرحة، ٍب ما أسعد اللحظات اليت أقضيها معك"، فأشرق جبينها ب
تذكرت........ وقع إياسو ُب حَتة، حاول أن يتكلم، ما جدوى 
الكبلم و خاصة إذا كان سيخّلف أسًى ُب النفس.. نفس أمو اليت 

      7ضبلتو تسعة أشهر، واليت هبري دمها ُب عروقة.
عل وجهها عابس ذبأنو ، زوجتو السابقة وزوجتو اآلنواذا كان إياسو يقارن  

، كان ىبشى أهنا إذا تضررت بسبب ما قالو،  و بسرعة اعتذراياسٍب  وغاضب
 ىذا ىو. 

"إن الفارق الكبَت..مبَتا جدا"، "مذا تعٍت؟"، لقد طرحت السؤال 
نفسو علي زوجيت السابقة، ال..، دل أطرحو، بل ىي اليت اقًتحت و 
أصرت علي ان ترافقٍت أينما ذىبت، دل تكن تفكر ُب شيئ سوى 

با غبيا أنانيا.." ساد وجهها شحوب ظاىر، تبلزمنا معاً، كان ح
وسحبت يدىا من يده، وقالت: "لسوف أخرج األن"، "ؼباذا؟" 

إنٍت أيها اغببيب "سأعود عندما تنتهي من التفكَت فيها"، " أتغارين؟"،
إياسو أبغض مثل ىذه اؼبقارنات حىت ولو كانت ُب صفي.. أنٍت 

ان يكون لزوجها ذبارب،  أرفضها بكل شّدة، إن ما يؤ دل اؼبرأة أحيانا
و أن يعقد اؼبقارنات"، قال إياسو وقد شده حديثها: "لقد كانت 

تريدين أن "، "ىل تضايقت يا حبيبيت؟"، دباذا "ليكنزوجيت"، 
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لن أعقد اؼبقارنات مرة أخرى.. أعدك  أجيب؟"،"بصفح صبيل منك،
    8بذلك".

 الذكي .2

على الرغم من الطابع ذكي الىت ، ذكيالياسو ىو اإلمرباطور إ
ولكن ىنا الذكية ىو أيضا دليل اؼبفكر ايضا، -عقبلنية الشخصيبتلكها 

الذكية من ىذا يبكن أن ، و طبيعة إياسو على أن إياسو ىو شخص عقبلين
، عبَت عن آرائهم بذكاء أمام زوجتويانو ، شاجر مع زوجتويينظر إليو عندما 

 ىذا ىو.
"معذرتة يا زوجيت، دل أكن أقصد ذلك "تقول أنك ربتقرين؟"، 

بالصبط.. فقد أردت أن أسفو تلك األفكار اػباطئة اليت أحلّ هبا 
معلمو التبشَت على فكرك حىت مسخوه مسحا مثلما حاولوا معي 
سباما.."، وقالت وىي ذبفف دموعها: "إذن فأنت ال ربتقرين.."، 

أن احتقار "أىذا ىو كل ما يهّمك؟"، "بالطبع.."، "يبدورل اآلن 
األخرين خطيئة ألهنم بشر من خلق اهلل، ومع ذلك فإن ىناك كثَتا 
من األلفاظ نتفوه هبا تنفيسا عما يغلي ُب أعماقنا، إهنا ؾبرد 

 9انفجارات عمياء ألهنا ال ربمل كل اؼبعٌت الذي نريد..".
 .فلسفن نرى كيف اياسو يفكر، وكيف انو ييبكن أ
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 حول ذكاء إياسو عندما تناقش معيبكن أن ينظر إذل أدلة إضافية 
، لكن قد عرف إياسو ما ياسو مع كلماتوإعمدا إلثارة تفري يريد تفري، 

ويبكن مبلحظة ذلك ُب االقتباس ، ياسو يبكن تفادى بذكاءيُفكر تفري و إ
 .التارل

وكثعلب ما كر نبس تفري: "ترى ألك موقف جديد مع الكنيسة؟", 
لعبتو الدنسة، أن يوقع بُت القصر  "ىذا اللعُت )تفري( يريد أن يلعب

والكنيسة،....... أفاق إياسو من أفكاره على عينُت ترمقانو ُب دىاء 
وقال: "أيها الصديق تفري.. إن اؼبطران واالمرباطور رجبلن ؽبما غاية 
واحدة، نبا بالنسبة للحبشة كالذراع اليمٌت والذراع اليسرى، إمبا 

ضاء على ما ُب بعض رجاؽبا أقصده ىو إصبلح حال الكنيسة، والق
من اكبرافات ومساوئ، حىت يكونوا قدوة صاغبا للناس، وحيت يكتب 
اهلل النصر لقواتنا، إنٍت ُب حاجة إذل كثَت من االصبلح واالتدبَت ُب 
شىت مرافق حياتنا ألست معي ُب ذلك؟"، قال تفري وقد فشل 

    10دىاؤه: "االصبلح مطلوب دائما".
 قيف العقليةاالمو  (ب

الذي  منانو اء على اؼبواقيف العقلية، إياسو ىو من الذي األنطوائى، بن
كما أهنا ،  أىارل الكنيسة منىكذا  ما ىو ُب ذىنو زوجتو حىت ال يعرفون، أغلق

، و طبيعة إياسو اليت تعرض ياسوإال تعرف ما ىو ُب أعمق األفكار من 
 لو أغراض أخرىو  اغبديثاغبذر ُب األنطوائي قوة العزيبتو و يستًت شخصيتو و 
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من (، و يتضح دخل ُب ىذه الطريقةسأجادين )رومانسية  الذي و ىو من
 :خبلل اياسو اػبصائص كما يلي

 العزيبة القوية .1

كما الشخص الذي ىو عقبلين وىو العاطفي عنده العزيبة القوية ُب 
ُب ذلك الوقت كان ُب العقيدتو و اؼببدئو، لتزم التمسك طبيعو، كمثل عند ي

وىذا يبكن أن يكون أظهر نفسو، ن النقاش بُت أبيو وأمو حول كيفية حَتة م
 ياسو التارل.إُب العقل 

وصمت إياسو، كان يستميع اذل نقاشهما اغباد، وىو بينهما يبحث 
عن شيئ ينتمي إليو، ال..ال.. لقد لقد استقر بالو، وبلغ مرحلة 

األم،  االنتماء بعد عذاب و ضٌت، وما كان االنتماء جملرد األب و
يرتبط باؼببدأ و العقيد، إن اإلنتماء قيمة   -حسبما يعتقد إياسو -إنو

كربى تفوق النسب والصبلت الظاىرية، دل يعد نسبو ؿبل شك..إنو 
ابن ؿبمد علي اؼبسلم و ابن شو أرقاس اؼبسيحية.. ليكن ..أما األىم 
من ذلك فهو اإلنتماء الروحي و النفسي و الفكري، فرب لقيط 

نسب يستشعر نسمات الراحة و الرضا النفسي حُت ينتمي ؾبهول ال
 11لشيئ كبَت.. تلك ىي اؼبشكلة.

ظل ملتزمة من يياسو أن إمن ىذه االقتباسات ويبكن رؤية كيف عزم 
 .اؼببدئوحيث 
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ولكن ىناك ، ىبفي إسبلمو من الكنيسةإياسو ىو األمرباطور الذي 
دل أنو ام من أنو ىو يععلى الرغ، غبظات عندما انو عازم على يعلن إسبلمو

متعبة  و لكن كانوالعرش اغبياتوالتضحية من وأنو  سيجعل الكنيسة غاضبة
 .ويبكن مبلحظة ذلك ُب االقتباس التارل، من التظاىر

وسرى النبأ ُب كل مكان، وىدرت صبوع  الشعب غيظًا وحنقاً، 
وطالبت بتسليمها اجملرم كي توقع عليو العقاب الذي يستحقو 

ىكذا وجد إياسو نفسو ُب وضع ال يسمح لو بالتخفي بعد بنفسها، و 
اليوم، هبب أن يعلن علي اؼبؤلإسبلمو..ولو كان شبن ذلك أن يضحي 
بعرشو وحبياتو.. لن يسجن نفسو وفكره ُب سجن اػبوف واألختفاء 
بعد اليوم، لن  يبضي ُب نفس الطريق الذي مضى فيو ابوه، إن إياسو 

  12.غَت ميكائيل و غَت ؿبمد علي
ا أمو و أختو و زوجتو يُعٌتقل بتفاري، لكن ال ياسو مرئية عندمإتقرير 

ليشّن  للبقاء السبلح نيتوولكن ، ُب شك إياسو وإن كانيستسلم إياسو، 
 .ويبكن مبلحظة ذلك ُب االقتباس التارل، الشر ال تزال مشتعلةحربا على 

، "أيها الشيخ اعبليل، إن أمي ُب قبضة الشيطان"، "أعرف ذلك
وأعرف أن زوجتك أيضا وأختك وصهرك وكل أفراد  أسرتك، فماذا 
انت فاعل؟"، أدرك إياسو ما يرمي إليو الشيخ، فقال: "لن 
أستسلم"،............. ٍب دق األرض ببندقيتو وىدد: "إنٍت أشعر 
باالعجز القاتل، أشعر األن أين ؾبرد فرد أو ؾبموعة من األفراد اجملردين 

ة حشود ىائلة مدججة بالسبلح واغبقد األعمى، التعساء ُب مواجه
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لكم أسبٍت أن أكون قوة سحرية خالدة ال سبوت فانقض عليهم واحدا 
واحدا وأذيقهم الدمار، إن العار ال يصح أن يبقي، والباطل هبب أن 
يسقط، إن العجز يبزقٍت، إن العجز يبزقٍت، يبزق روحي ليكن 

  13.اؼبوت"
انو ال يزال دل تستسلم حىت لو دل يكن من االقتباس أعبله يبُت كيف 

 للدولة يعتمد عليو.
 من الذي مغلوق نفسو .2

ومن ظبات انطوائي انو شخص مغلوق، كمثل ال يقول كل شيء  
لؤلخر، وقال انو يفضل أن يكون صامتة ولكن ُب صمتو يفكر ما للكشف 

 عن أي واحد من أفضل ليتم الكشف عنو.
الكنيسة تقًتح  منالكرادلة عندما عقولو قول ما يال كمثل عند 

بو  وافقيأدعي أن عقولو مباشرة و يقل ما  الانو ، لتدمَت اؼبسلمُت ُب إثيوبيا
أدعي ، ىذا ىو عند  ما يفكر بوىبيل إياسو  يبكن وبعد ذىب الكردينال 

 إياسو طلب الكردينال. وافقيأن 
ه ىّب االمرباطور واقفا، وتصنع االبتسام قائبلً: "لسوف ننظر ُب ىذ

األمور صبيعها"، قال اؼبطران ُب ىدوء : "كان جدك منليك ال يرفض 
طلبا للكنيسة"، "أعرف ذلك.."، "وما تظنك إال سائرا على هنجو 
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القوًن"، سبتم إياسو: "كن مطمئنا أيها األب.. لن أحيد عن النهج 
 14القوًن لقد وىبت نفسي اهلل".

 .ما يفكر بووىذا ىو عند ىبيل إياسو   
رج اؼبطران، بقي إياسو قابعا ُب مكانو، و رأسو يدور، بعد أن خ

وعيناه ربملقان دون أن يرى شيئًا حولو، إنو طائر خبيالو إذل بعيد، 
حيث القرى اآلمنة والزرع األخضر، واألطفال الصغار يبرحون 
ويهزجون بأغاين اغبياة اغبلوة الشجية......... واألحبلم الطيبة 

اح، وفجأت تثب اذل ذىن إياسو صورة تداعب القلوب، وتنعش األرو 
أخرى مناقضة للصورة السابقة سبام اؼبناقضة، حشود كالوحوش هتجم 
بسيوفها ونَتاهنا.......، "يا إؽبي دل كل ىذا؟ وبأي حق؟ احملبة، 
السبلم، اؼبسرة، الرضبة"، وصرخ إياسو وقد اهنمرت الدموع من عينيو: 

   15.وش""إهنم يكذبون، إهنم يكذبون، ىؤالء الوح
قول ذلك يال مشاعره، ياسو يبكن أن زبفي إويبكن أن نرى كيف 

تفق يانو يبكن أدعي أن و و ولكن يفضل التفكَت ُب األمر ُب صمت مباشرة
 .مع الكاردينال

يتم اػبلط وال أستطيع أن  عندماعقولو قول ما يال كمثل عند و 
نو حول  كان يتمتم فقط ما ىو موجود فعبل ُب ذى،  صدق ضباقة زوجتوي

 .ويبكن مبلحظة ذلك ُب االقتباس التارل، كيفية زوجتو
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وىو يهز رأسو: "شيئ آخر؟ اؽبروب؟ تريدين أن أفكر فقط فيما  سبتم
تفكر ىي فيو، يا وعاء األنانية القذر، يا مقربة النظر، يا نتاج اغبقد 
األعمى والًتبية العقيمة واكبراف اؼببشرين، شيئ آخر؟ أيتها الكتلة 

م والشحم والدم، تتحدثُت عن ذبح األبرياء ببساطة........ من اللح
وكان يقول للطغاة الذين حاربوه، وقتلوا الكثَتين من رجالو، إذىبوا 
فأنتم الطلقاء، ىكذا حدثٍت أيب، آه أيتها اؼبسكينة، دعنا نفكر ُب 
شيئ آخر، بل نفكر ُب أنفسنا، نقذف هبا ُب ىوان األنانية 

  16.واؽبروب"
عندما وبصل  من الذي مغلوق نفسوما يدل إيسو انو  خرىأدلة أ و

إياسو األخرب من زوجتو اّن مالفُت )أختو( وزوجها )تفري( قادمان اليوم 
لكنو يبكن  قول كيف كان يشعر ُب ذلك الوقتيكان يريد فعبل أن لزيارة و 

، حول ىذا اؼبوضوع أبيوفقط ، ٍب انو على الفور مناقشة مع  شتم ُب قلبو
 ىكذا.

وساد الوجوم وجو الرجلُت، وتبادال نظرات ذات معٌت، وثرثرة اؼبرأتُت 
ال تنقطع، وبُت الرجلُت حديث صامت عاصف، لكأن مكائيل يقول 
: لشد ما أكرىو، ولكأن إياسو يريد عليو : وأنا اآلخر أمقتو أشد 
اؼبقت، إنو صورة ؾبسدة ألطماع الكنيسة، ومكائد اؼبستعمرين 

على ـبالفية ُب الرأي والعقيدة ُب اؼبنطقة اليت  الغربُت، وسوط عذاب
  17.وبكمها......
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تفري، اغبقيقي، وىو اآلراء الفعلية لل إياسو شعور يدل االقتباس اعبله
 تحدث معيياسو إلنقاذ مشاعره عندما إيبدو أبيو. إذل  وينظرلكنو صامتا 

 لقيالذي  وقال انو يتطلع الصمت والتفكَت ُب سياسة الكنيسة تفري 
 بتفري، ىذا ىو.

قال تفري وقد رفع رأسو ُب ربد، وانفرجت شفتاه ُب اشتمئزاز: 
"لكنها اوامر الكنيسة"، ىز إياسو رأسو، لقد وقع ُب حَتة، أيهاجم 
الكنيسة؟ ىذا ما يريده تفري، إذن فالكنيسة ىي اليت ربكم، الكنيسة 

أبعد ما  اغببشية بأفقها الضيق، وتعصبها الفردي، وتوصياهتا اليت تبدو
تكون عن تعاليم اؼبسيح وأناجيلو، االمرباطور إذن رمز، آلة مسخرة 

  18.ُب يد األطماع الكنسية والتبشَتية، يا ؽبا من كارثو!
 اؼبفّكر كامل من االرتباك  .3

ىو أنو شخص اؼبفكر، وىذا  ياسو الطابع الذي يبُت لو االنطوائيإ
اخرى ألنو طابع  الطابع مدموعت بشخصيتو اي ذكي، لكن يعطي الباحث

ه، كثَت من نظر ىذا الطابع، كمثل إياسو ىو من الذي  ُب  تضمينويتم 
 بو. وخصوصا عندما كان يتحدث إذل شخص ال يؤمن

د تفري، عندما  مثل ما مبُت قبيب الكيبلين على اياسو التفكَت ضك 
يتجلى ىذا من قبل اؼبؤلف ُب ربديد طابع كان يزور تفري االمربتطور ٍب 

 ، ىذا ىو.اسو من خبلل األفكارتقنية اي
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كأنو رجل من رجال األعمال كان تفري يبدو ُب نظر إياسو و 
ين، اليفكر ااّل ُب الربح واػبساراة وال يقيس األمور إال دبقاييس اعبامد

ً وإن  ذاتية ضيقة، كان غبياً وإن  كان خبيثا دؤوباً، و كان قسيا فظا
سبة لو ال ربمل سوى تظاىر بالرضبة والرقة، وكانت الكلمات بالن

أكثر من معٌت واحد، ىناك حق أو باطل وال شيئ بينهما، ورأيت 
هنائي ولو جانب الصواب، فلسفتو العنف والقوة والبطش اغبسام، 
يتحدث كثَتا عن السماء وأفكاره ملتصقة باألرض اؼبوحلة، ويثٍت 

  19.على القساوسة والرىبان ولكنو وبتقرىم
ىو تفري ، اغبكم ضد ضد تفري لفكرياسو اإويبكن أن نرى كيف 

 تقييم االنطوائي على اآلخرين.
إياسو ىو اؼبفكر، مدموعة بشخصيتو اي الشخص الذي مغلوق 

يبكن أن ينظر إليو إجراء، التفكَت ُب ما ينبغي ازباذ  إياسو يبكننفسو 
ُب شيء  تفري وباصر بو، ويفكر ألنو يعلم أنتفري،  دث معوبعندما 
 ذا ما يدل علي طبيع إياسو ذكيي، ىذا ىو.ألقول لو وى أفضل

وكثعلب ما كر نبس تفري: "ترى ألك موقف جديد مع الكنيسة؟", 
"ىذا اللعُت )تفري( يريد أن يلعب لعبتو الدنسة، أن يوقع بُت القصر 
والكنيسة،....... أفاق إياسو من أفكاره على عينُت ترمقانو ُب دىاء 

ران واالمرباطور رجبلن ؽبما غاية وقال: "أيها الصديق تفري.. إن اؼبط
واحدة، نبا بالنسبة للحبشة كالذراع اليمٌت والذراع اليسرى، إمبا 
أقصده ىو إصبلح حال الكنيسة، والقضاء على ما ُب بعض رجاؽبا 
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من اكبرافات ومساوئ، حىت يكونوا قدوة صاغبا للناس، وحيت يكتب 
الصبلح واالتدبَت ُب اهلل النصر لقواتنا، إنٍت ُب حاجة إذل كثَت من ا

شىت مرافق حياتنا ألست معي ُب ذلك؟"، قال تفري وقد فشل 
 20.دىاؤه: "االصبلح مطلوب دائما

الكلمات تفري فخ كان إياسو ينحرف من ويبكن أن نرى كيف  
 .الفكر الذي كان ـبططا لو مسبقابواستبداؽبا 

اعبماىَته، أن يكون لو اسم جيد أمام كما ىو االمرباطور البد 
عن  وُب الصمت، ُب حالة سيئة ظبعتوجعل زوجتو ولكن بسبب الطبلق مع 

 ، ىذا ىو.رأيو ُب ما هبب القيام بو من أجل أن كل شيء عاد اذل طبيعتو
وأمام ىذه العاصفة القاسية من اغبقد والتشنيع اؼبرير بقي إياسو قلقا 
حائرا  يفكر، ماذا يفعل؟ وكيف يواجو ىذا التبار الغاضب من 

اء والتحدي؟ أيضرب الكنيسة ضربة ال رضبة فيها وال ىوادة؟ االفًت 
أيطارد اؼبغرضُت، ويبزق مشلهم ويلقتهم درسا ُب األدب واإلخبلص؟ 
أيطرد بعثات التبشَت، وقناصل الدول اؼبعادية؟ ال.. لن يفعل ذلك، 
لن تستطيع أية قوة ُب الوجود  أن ربيد بو  عن اػبط الذي رظبو 

سياسسة التسامح واإلخاء، ولسوف يصفح عن لنفسو. لن ىبرج عن 
خطايا الكنيسة ومئامراهتا اغباقدة، لن يفتح الطريق لفتنة دامية قد 

 21.تشعل النار ُب أمن وطنو
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نظر وراء كل ما وقد ، االعتقادبيقرر شيئا  إذا شوىد من الكيفية اليت
كما ُب الوقت الذي كان اػبلط من جانب ،  ما ينبغي القيام بو إياسو

 ساعد األتراك ُب اغبرب.يقيقي يبكن أن وبدث إذا اغب
وظل إياسو يفكر فيما قالو أبوه لبضع ليال، يفكر ُب احتمال ىزيبة 
تركيا، ما قد هبره عليو من مشاكل سياسية واجتماعية وعنصرية، 
ويفكر فيما يصر عليو ذوو الرأي من أمتو، وما تعتنقة الكنيسة من 

ُب احملادثات اليت كانت ذبري بينو وبُت ضرورة مناصرة اغبلفاء، ويفكر 
قنصل تركيا، وقناصل فرنسا واقبلًتا وايطاليا. إن بعد النظر السياسي 
يكاد يوقفو عن التحرك ؼبساعدة  تركيا، وحرصو على عدم التفريط ُب 
ثروة وطنو........... لكنو تسائل: ىل كل أمور الدنيا والدين ينظر 

والشر الذي قد يقع، أو اػبَت الذي قد إليها بعُت الكسب واػبساراة، 
يأٌب؟إنو ينظر إذل األمر من زاوية أخرى....وال ينفي ىذا التصور 
وقوف أؼبانيا إرل جانب تركيا، فأؼبانيا ال زبتلف مطامعها عن مطامع 
اقبلًتا، لكنو عند النصر فستكون تركيا منتصرة وأؼبنيا منتصرة. ومن ٍب 

   22فستكون الفدية متوفرة.
لك عندما كان ىو قد خسر اغبرب، واستمر ُب التفكَت حول وكذ

 ىذاىذه اؼبرة أمام العدو يقول ما لديو عقل، أن  ما سيحدث بعد ذلك،
كيف شخص ما يبكن أن يفكر تغطية ذلك عندما كان ،  اغبرب دل تنتو

 .على وشك اؼبوت
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"لتعلم يا تفري أن اؼبعركة الكرب ال ترتبط بك و يب وحدنا، إهنا صراع 
أزرل بُت اغبق والباطل، معركة مبدئ يا تفري، إنك دل ربقق نصرا 
هنائيا بعد، لقد استطعت أن تسرق النًر الظاىري، وتستورل على 
األرض، واستطعت يا تفري أن تكتم أصوات األحرار، وأن تنشر 
اإلرىاب  ُب كل مكان، واستطعت أن تأخذين أسَتا، لكن الشعب 

  23".كُب صمتو أعلى ىديرا مٍت و من
 عنده يقينا ُب ازباذ القرار .4

، وىو َمن يعتقد ما قرر شيئ ياسو ىو شخص متفائلإ الطباع
أنو رعّيتو ولو  إلعطاء حرية العقيدة من قراره صحيح، مثل عندما يوثق إياسو

كل   ؽباتطارد ، ولكن البغية السكينة رعيّتو يتعارض رغبة الكنيسة انيعرف 
، ىذا ىو حوار بُت إياسو و اتيكيدراممن طريقة  ويبكن مبلحظة يوم

 تفري.
قال إياسو : "ليست ىذه مشاكل باؼبعن الصحيح..." ، و قال 
تفري "معذرة موالي االمرباطور.. إهنا امور جد خطَتة.. هبب أن 

"حرية العقيدة والرأي  -وبرص موالي علي وحدة الببلد.." .
"أظبح رل أن أخالفك الرأي، كيف  -تدعم ىذه الوحدة.." .

تكون الوحدة بُت مسلمُت و مسيحُت، بُت لغة العربية و أمهرية، 
بُت مساجد و كنائس بُت أناجل و قرآن؟ ىذه صورة مزعجة 
تعرض الببلد للتشتت و الضياع، و ىدير اغبرب العاؼبية يصم 
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األذان.. إهنا فًتة حرجة.." قال إياسو وىو يكظم غيظو: "أيها 
من رأيك سباما، إن ببلدنا  الصديق تفري.. وإن رأيي علي النقيض

هبب أن تكفل حرية اعبميع، مستحيل أن يكون الناس ُب أي 
بقعة من بقع األرض علي رأيي واحد.. الناس ليسوا صورا مشسية. 
ىناك حد أدىن من الوحدة و اللقاء بُت البشر، لكن الوحدة اليت 
تنشدىا ال وجود ؽبا ُب اؼباضي او اغباضر.. إن اختبلف الرأي ال 

 24"عٍت العداء و الفرقة و التمزق....ي
رعيّتو  إلعطاء حرية العقيدةىذا ىو يدل على ما ان يتمسك باقتناعو 

 ويشعر ان ذلك قرره ىو صح، و كما عند يصمم على ان يدخل الدين اإلسبلم
 ىز إياسو رأسو و قال:

 "أشهد أن ال الو إال اهلل و أن شهد أّن ؿبمدا رسول اهلل.." -

 ن هبب أن تكتم إيبانك إذل حُت..""ىنيئا لك.. لك -

 25سأعلنك على اؼبؤل.. فإما أن أنتصر أو أموت دونو" -

واذا الينهي ابوه ٍب فسيذيع دخولو اذل الدين اإلسبلم، ألن اذا ُب شعوره 
إياسو عند يقرر ان يوافق  يبكن أن ينظر إليو ُب كلماتىذا ىو صحيح، او 

 ال يوافق بو.نيسة على الرغم أن الك لبناء مسجد ومدرسة دينية
"السماح لنا ببنا مسجد ُب -"ما ىي مطالبكم؟"، -ىتف إياسو: 

اؼبدينة، كي يستطيع اؼبسلمون أن يؤدوا فيو فرائض الصلوات و دروس 
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الدين، فمنذ أن ىدمت مساجدنا، وقامت على أنقاضها الكنائس، 
و كبن ال نستطيع أن قبد مسجدا نأوي فيو اذل اهلل.."، قال إياسو : 

"وال إعًتاض على إقامة بيوت اهلل سواء أكانت للمسلمُت أو -
اؼبسيحُت.. فلتلهج األلسنة باسم اهلل سواء كان العابدون مسيحُت او 

"سيدي -اؼبسلمُت.."، ومال عليو أحد اؼبشتسارين و نبس ُب أذنو: 
" وماذا ُب -األمرباطور .. إهنا سابقة خطَتة"، قال إياسو 

 26ذلك..؟"
تدلُت كيف كان طباع إياسو ىو يقُت ُب ازباذ القرار و ىناك الكلمات 

اختبلف عقائدىم و تصوراهتم، على  ىبتأكيد يقرره إياسو ىبطب الوافقُت عل
رغم قراراتو ذبعل اؼبستشار اإلمرباطور يتساءلون ىذه القرارات، لكن تلك 

 القرارات ما الذي مقّرر بإياسو، و ىذا ىو.
"موالي، إن اؼبطران ميتاوس -فقال: ووثب اذل جواره أحد القساوسة 

لن يرضيو ىذا التصريف..، إن رسالتك األوذل كنجاشي للحبشة ىي 
اغبفاظ على الدين اؼبسيحي، والقضاء على ما عداه من األديان، 
وكل ما عدا ذلك فهو واجبات ثانوية على االمرباطور : إنك بذلك يا 

ال اؼبسيحية، سيدي االمرباطور زبرق  اؼبخطط الذي رظبتو األجي
وحافظ عليو ؾبلس الكنائس األعلى، وأيدتو الدول األوربية 

أشاح إياسو بوجهو، وبدا االحتقان ظاىرا ُب عينية،  -الصديقة.."
"يا أبناء -وقال ـباطبا الواقفُت على اختبلف عقائدىم وتصوراهتم : 

شعبان العظيم.. إنٍت أعلن بكل قوة وإيبان، أن العهد اغباضر وبمي 
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العقيدة، ووبارب العنف واالضطهاد العنصري أو الديٍت،  حرية
واليرغم أحدا علي إعتناق دين غَت دينو، ويتيح الفرصة لبناء الكنائس 

 27".واؼبساجد......
ُب ىناك الكلمات تدلُت كيف كان طباع إياسو ىو يقُت ُب ازباذ القرار 

، يتخذ زال ما الذى يتصل سكينة الناس، بشدة تعارضوحُت أن الكنيسة 
 تعارضوالكنيسة ، سواء كان ما قبلو حول كيفية مستقبل البلدالقرارت إياسو 

 .بشدة
"يا أبنا شعبنا العظيم.. لن يزج بربيء ُب السجون بعد اليوم، ولن 
يراق دم بغَت ذنب، ولن تفرض ضرائب جديدة بدون مربر قوي، ولن 

أن  نرحم أي مثَت للفتنة مهما كانت سلطتو... إن القانون هبب
وبمي الضعفاء، وهبابو طغيان األقوياء.." )ىدير و ىتاف و تأبيد 

"إن مؤسسات الدولة الدينية و اؼبدينة و –تام...( وعاد إياسو يقول 
السياسية هبب أن يكون ؽبا حدود مرسومة، و خطة واضحة، و 
سياسية سليمة ال ربيد عنها، و علي الشعب أن يؤدي دوره اذل 

 28"جانب االمرباطور....
انو واثق أن عنده يقينا ُب ازباذ القرار" مرئية عند  كانت طابعة إياسو "

الصدمات و سيشوىت جعل سي يعرف أنو على الرغم من انو، يطلق زوجتو
 اإلسم األمرباطور، ىذا ىو.
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"واعبنة ليست إقطاعية ؼبيتاوس.. إهنا جنة اهلل.. خالق يسوع و -
ختلف مللهم و كبلهم.. ميتاوس. وبارئ األرض و السماء و الناس دب

ىؤالء اؼبتعصبون ىم اعبحيم بعينة.. أتفهمُت؟ أي زوجيت األمرباطورة 
 29التعسة يؤسفٍت.. أن أقول "أنت طالق.. أنت طالق.. أنت طالق"

 وعيإياسو باال ةالطابع .2

 االوعي الشخصي (أ

اليت تكون وظيفة بضع ظيفة متفوقة ىي الوظيفة اليت ال ينمو  الوظيفة
ىذه ، اؼبفكر-ياسو العقبلينإدىن من طبيعة وسلوك الدالة األة وظيف، )أدىن(

وعبلوة  إياسووتؤثر بشكل كبَت على سلوك ، ىي وظيفة ُب عادل البلوعي
وظيفة الفكر داخل ، على ذلك، فإنو يؤثر بشكل كبَت على طبيعة وعيو
خصائص إياسو مرئية ، إياسو ننظر من خبلل خصائصو دائما غريبة والصرب

 :باسات التاليةُب االقت
 حب االستطبلع و ال يسهل نعتقد .1

اياسو ، ياسو استنادا إذل البلوعي الشخصيإشخصية الوفقا أنواع 
 كل شيء فبكنإياسو  مُت ىبكان ،  كبَتالىو شخص لديو فضول 

ألبيو  يشتكمثل عندما ، كدائما وأجوبة عن األسئلة اليت كثَتا ما يزعجو
، ىذا مت بو اؼبسؤولُت ُب الكنيسةوقال انو ال يعتقد أن ما قاشعوره، 

 ىو.
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إن عيوهنم تربق بالشر وىم يتحدثون عن الرضبة، ويطنبون ُب الكبلم 
عن االستقامة واػبلق القوًن مع أن رائحة اػبمر تفوح من أفواىهم، 
وال يفتأون يرددون عبارت األخوة والتسامح وبراكت اهلل، وتارىبهم  

 30.ات بُت بعضهم بعضا..كلو آثام سود وؾبنون وعربدة، ومشاجر 
، كان ُب حالة ضعف شديد ياسوإ أبيومثل عندما يتحدث مع وك

 ، ىذا ىو.مع األسئلة االوعيو أبيوفثار و، قلبُب 
ٍب أدار اذل أبيو وجها بللتو الدموع الغزار وقال ُب أسىً: "ىل من 
الضروري أن يساق الناس اذل طريق اهلل بالسيوف والسياط؟ وىل 

هلل فعبل؟ إن اهلل ال شك يكره القهر والدمار وعذاب ىذا ىو طريق ا
األبرياء.. خربين يا أيب: ؼباذا انتصر جدي منليك؟ لشّد ما أكره!  
كيف ينتصر األشرار؟ إنٍت ال أكاد أفهم حكمة اهلل.. إنٍت جاىل 
دعيّ.. عاجز، مقهور.. ليتٍت كنت راعيا لؤلغنام.. راعيا بسيطاً 

عاهنا، بعيدا عن ىذا اؽبول والعذاب..". يشرب ألباهنا، ويبرح بُت قط
وصمت برىة، وىم أبوه بالكبلم، لكن إياسو اندفع قائبلً: "أحربين 
يا أيب.. أكان ؿبمد يرعي األغنام؟","أجل"، وؼباذا تركها؟"،"لَتعي 
البشر بعد أن تاىوا ُب الظلمات.."، "وىل فعل كما فعل جدي 

شا هلل يا ولدي، منليك؟". صرخ ميكائيل كمن لدغتو حيّة: "ح
استغفر ربك، دل يرفع ؿبمد سيفو إال ُب وجو معتد على 
اغبرمات....". أمسك إياسو بتكفي أبيو، وسّدد إليو نظرات 
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واؽبة:"وؼباذا تركت دينك" ؼباذا؟ ؼباذا يا أيب؟ أنو لشي رىيب! أجبٍت 
   31 واال قتلت نفسي".

 أبيويعتقد  تريد أن تعرف ما كان إياسويظهر االقتباس أعبله كيف 
 حول ما ينبغي القيام بو.

 إياسو هبد اللكنو  ياسو مرئية عندما عاد إذل اؼبملكةإالفضول 
انو يشتبو زوجتو   حيث كانت زوجتو نفسو وتساءلغرفتهما زوجتو ُب 

 .ويبكن مبلحظة ذلك ُب االقتباس التارل، فعل شيء ىناكت تكان
وعود اؼبعروف، ودل عاد األمرباطور إياسو فجأة ذات ليلة ُب غَت اؼب

هبد زوجتو بالقصر، سأل أمو )شو أرقاش( فلم هبد لديها ما يشفي 
تساؤ لو، واستسفر من لوصيفات، فلم هتده إحداىن، غَت أن بعض 
رجال اغبرس قال: إن االمرباطورة قد غادرت الباب اػبلفي للقصر 
ومعها خادمت وحارس، وال يعرف بعد ذلك أين ذىبت علي وجو 

"يا للكارثة.. إذن فقد صدق ما يزعمون.. كنت على  تأكيد.ال
يقُت أهنا امرأة قصَتة النظر، فلرغة القلب، أيبكن أن يكون ىناك 
رجل آخر ؟ اشتط بو الشك، ونازعتو اؽبواجس، وانتفض جسده 
من قمة رأسو اذل أطبص قدميو، وشعر بلفح كالنار اجملنونة وبرق 

    32. أمنو وسعادتو
يريد دائما أن يعرف ذبعل يعتقد دائما أن ذبد إياسو الطابع الذي 

 اعبواب. ويظهر ىذا ُب اؼبقطع التارل.
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إياسو ال ينكر أن اغبرب ضد تركيا و الشرق حرب اقتصادية 
تؤججها اؼبطامع االستعمارية، لكنها ُب الوقت نفسو زبفي ورائها 
أىدافا صليبية ماكرة، تبغي الكيد لؤلمم اإلسبلمية، وربطيم 

والقضاء على قوهتا اؼبتوثبة على حقب التاريخ. وإياسو يرى وحدهتا، 
أن مساعدتو لئلقبليز والفرنسيُت ربمل ُب طياهتا )من الوجهة 
السياسية( أخطارا مؤكدة، فإذا ما تعاون معهم فلسوف يزداد 
سلطاهنم ونفوذىم ُب اغببشة، وسَتتبطون بعجلتها إذل األبد، وُب 

د، وهتديد مصَتىا، واؼبساس بقضية ذلك ما فيو من ضياع حرية الببل
 33 العقيدة فيها.

يظهر االقتباس أعبله الطابع حاول إياسو للعثور على إجابات 
 شيء.اللفضول 

 (نفاذ صرب) اَلِسع .2

ُب بعض األحيان  نفاذ صربإياسو ىو من الذي  إذل جانب الفضول
ال يفكر ُب  و فهو غالبا ما زبرج عن نطاق السيطرة، ُب مواجهة شيء

ىذا ما يبكن مبلحظتو ُب أسلوب . فجأة يراهاجهة الظروف اليت مو 
ياسو ًب اػبلط بعد أن عرف ما كان إعندما و و أبيو احملادثة بُت إياس
 . ىذا ىو.وبدث ُب ببلده

إن عيوهنم تربق بالشر وىم يتحدثون عن الرضبة، ويطنبون ُب الكبلم 
من أفواىهم،  عن االستقامة واػبلق القوًن مع أن رائحة اػبمر تفوح
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وال يفتأون يرددون عبارت األخوة والتسامح وبراكت اهلل، وتارىبهم  
كلو آثام سود وؾبنون وعربدة، ومشاجرات بُت بعضهم بعضا.. 
ىب االمرباطور الشاب إياسو واقفا وقد احتقن وجهو األظبر، وبان 
الضيق واألسى ُب عينيو، وىتف ُب إصرار: "ال.. لن أقابل "األنبا 

 "، قال أبوه ميكائيل ؿبذرا: "أي ولدي العزيز إياسو، الميتاوس
تنس أنك قباشي اغببشة وامرباطورىا العظيم، وال تنس ُب الوقت 
نفسو أن "األنبا ميتاوس" ىو مطران اغببشة وصاحب النفوذ 
الضخم ُب أزجاء الببلد .."، تنهد إياسو ُب حنق وقال: "لقد 

، ابتسم ميكائيل ُب برمت هبذا النفاق.. إنٍت أكره ..أكره"
 34.ىدوؤ

، يبكن أن نرى كيف انو بفارغ الصرب لعدم إطاعة أوامر من الكنيسة
ا سيكون ذلك على حساب لو. طبعفيو ف إال إذا كان األب ال يوجد

بالنسبة لو كان ألن  هرع مسرعا ليعلن إسبلموي شيء آخر مرئية عندما
 ىذا ىو. ،ُب حالة أهنا غريبة تقريبا يصيب جانب وعيو، صحيحا

"أشهد أن ال الو إال اهلل و أن شهد أّن : ىز إياسو رأسو و قال
"ىنيئا لك.. لكن هبب أن تكتم إيبانك إذل ،ؿبمدا رسول اهلل.."

، "أيْ حي".."سأعلنك على اؼبؤل.. فإما أن أنتصر أو أموت دونو"
ولدي .. ال رباول قطف الثمرة قبل أن يتكمل نضجها، ستكون 
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ومستقبل مبليُت اؼبسلمُت أمانة ُب أيباننا ..  فجّة مرة اؼبذاق..
 35أذكر ىذا وال تقع ُب حبائل االندفاع".

 ال يبكن أن تنتظر أن يعلن إسبلمو. أهنايظهر االقتباس أعبله كيف  
لو ، زوجتو معدث وبوالشيء اآلخر حول نفاد صربه تتجلى عندما 

عرف ت و ال ةجاىلولو كانت زوجتو  زوجتو حاوية فارغة دون مضمون
عندما يتحدث إذل زوجتو وقال انو ُب كثَت من األحيان فقد ، أي شيء
 أعصابو.

"وؼباذا نقتل اؼبسلمُت ونسيب نسائهم وكبرق قراىم؟"، "ألهنم ليسوا 
على اغبق"، "وىل فعل اؼبسيح ذلك دبن خالفوه ُب الرأي 
والعقيدة؟"، "ال أدري.."، فصرخ إياسو ؿبتدا: "بل تعرفُت، 

 نفسك"، "األنبا ميتاوس رجال الكنيسة يعرفون ولكنك زبدعُت
أكثر فبا نعرف"، " اؼبعرفة أيتها الغبية ليست حكرا على ؾبموعة 
بعينها، ىؤالء القساة الطامعون من رجال الكنيسة يرسون قواعد 
دين جديد كلو على اخًتاع واكبراف من صنع أذىاهنم وأحقادىم، 

بالسياط والسيوف اذل الفاشلون وحدىم ىم الذين يسوقون الناس 
حظَتة رأىم.." قالت الزوجة: "أكاد ال أفهمك يا إياسو"،" لكن  
كلماٌب واضحة.."، " واضحة، لكنها زبالف العرف الذي درجان 
عليو"، "العرف؟ ىا ىا ىا أنت تعيشُت ُب شجون التصورات 

  36الباطلة كما يفعل األنبا ميتاوس وحاشيتو.
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تحدث يسيأٌب، وقال انو  تفريأن  ومرئية أيضا عندما ظبع األخبار
 طمأنو. أبوهو من قبل نفاد الصرب، ومرة أخرى أبيمع 

"مىت نبدأ؟"، قال األب: "أي ولدي االمرباطور، ال تضرب 
بسيفك ضربات عشواء، وال تنطلق إال من قاعدة قوية متينة، وال 
تنقدم إال ومن حولك   رجال يؤمنون دبا تؤمن بو.. وافتح قلبك 

قول ُب السهول والغابات والقري،....."، قال إياسو: لعبَت اغب
"كلمات حلوة يطرب ؽبا قليب ..لكن مىت أمزق القناع الصليب 

 37".الذي أضعو فوق وجهي؟
زوجتو اختفت ُب الكاردينال ن عندما خسر زوجتو ألوباؼبثل 

 .الغرف
وبينما كان يهرول قاصدا حجرتو اػباصة، ظبع ظبع وصيفة زوجتو 

ي"، أدار اليها وجها شاحبا وقال: "ماذا تريدين؟"، تقول: "موال
"من اػبيانة أن أخفي عليك شيئاً ىاماً يرتبط باظبك الكبَت"، ودق 
قلبو ُب عنف، واضطربت مفاصلو: "تكلمي.. ماذا تريدين أن 
تقورل؟"، "إن موالٌب قد ذىبت اذل قصر صغَت مبلصق للكنسة 

أعلمو".... إن إياسو يكره الكبَتة ُب وسط اؼبدينة.. ىذا كل ما ما 
أن يبقي األمر ىكذا معلقا دون أبعاد واضحة، ولن وبيل قلبو مرة 
أخر اذل مزرعة للشك القاتل. والتفت اذل الوصيفة قائبل: "ماذا 
تفعل ىناك؟"، "ال أدري يا موالي"، "كوين صروبة.. أىناك رجل 
 آخر؟"، هبتت الوصيفة، وىتفت ُب خوف: "ىذا دل ىبطر على بارل
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يا موالي، إنٍت ال أدري حقيقة األمر وال أعرف أكثر من ذلك، 
مستحيل أن يتطور األمر اذل ىذا اغبد.."، "وما دليلك؟"، "تصوري 
اػباص... إن موالٌب رببك أعمق اغبب"، "أشكرك"، دل يضع وقتو 

  38.سدى، ىتف بسأق عربتو
 عرفةالصرب، واضطر ؼب الذي غَت االقتباس أعبله يظهر الطابع إياسو

 .أين كانت زوجتو، حث مساعديو على قول اغبقيقة ُب
 االوعي الجماعي (ب

ىذه الوظيفة ىي وظيفة مساعد من الثانية بعد االستشعار عن بعد 
وتنشأ ىذه الوظيفة بشكل طبيعي ، وظيفة اغبدس ُب عادل البلوعي و وظيفة

 باطٍتاعبماعية ىو levy buhlاو اذا كما قال ُب تسيَت حياة البشر كل يوم
(mistik kolektif ،)أمباط ىي اجملمع و  السلوك إياسوُب  وظائف اغبدس

وتشمل ىذه السلوكيات مثل إياسو (، kompleks dan archetypus) بدئية
، واجو حاالت أو أي حالةيتحدث مع مشاعره اػباصة عندما يالذي 

 حساسة أو غَت هبعلوفبا نفسو،  تساءل ُب كل مواجهة الظروف اليت حَتتي
الذي ياسو إىذا يؤثر على الوعي و  شعر بشيءيرى أو يحساسة عندما 

 .أنبية اآلخرين
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 العاطفي .1

طبيعة إياسو العاطفي استطيع ان ينظّر عند يناقشان شوأرقاش )امو( 
و ميكائل )أبو( استقبال إياس، و كان إياسو ُب قريبهما تقريبا يصب 

 األمو لكنو شرعانا ما ادرك و يغَّت كلمتو.
ان منليك جدي.. وىذه حقيقة .. وال تزعجٍت أخطاؤه .. فهي "ك

لو، وحسناتو أيضا لو .. إن ذلك شيء بينو وبُت اهلل .. وميكائيل 
أيب سواء أكان مسلما او نصرانيا.. إنٍت خلق جديد.. ىذا ما أريد 
ان أقولو... "  . وتدخلت أمو قائلة: " و أنا؟ ربدثت عن جدك 

إذل صدره ُب حنان بالغ وقال :"أنت  وأبيك ٍب أغفلتٍت؟" ضمها
أمي حبيبيت ما أسعد اللحظات اليت أقضيها معك"، فأشرق جبينها 
بالفرحة، ٍب تذكرت........ وقع إياسو ُب حَتة، حاول أن يتكلم، 
ما جدوى الكبلم و خاصة إذا كان سيخّلف أسًى ُب النفس.. 

 39.وقةنفس أمو اليت ضبلتو تسعة أشهر، واليت هبري دمها ُب عر 
االقتباس أعبله إذل أن إياسو كان رجبل من الذوق، وأنو يؤثر على 

اإلىتمام باآلخر. واذا كان إياسو اياسو حرف ُب الوعي الذي ىو 
 عل وجهها عابس وغاضبذبأنو ، زوجتو السابقة وزوجتو اآلنيقارن 

، كان ىبشى أهنا إذا تضررت بسبب ما قالو،  اياسو بسرعة اعتذرٍب 
 ىذا ىو.
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وجهها شحوب ظاىر، وسحبت يدىا من يده، وقالت:  ساد
"لسوف أخرج األن"، "ؼباذا؟" "سأعود عندما تنتهي من التفكَت 

إنٍت أيها اغببيب إياسو أبغض مثل ىذه فيها"، " أتغارين؟"،
اؼبقارنات حىت ولو كانت ُب صفي.. أنٍت أرفضها بكل شّدة، إن ما 

، و أن يعقد اؼبقارنات"، يؤ دل اؼبرأة أحيانا ان يكون لزوجها ذبارب
"، "ىل "ليكنقال إياسو وقد شده حديثها: "لقد كانت زوجيت"، 

تريدين أن أجيب؟"،"بصفح صبيل تضايقت يا حبيبيت؟"، دباذا 
"، قالت وقد لن أعقد اؼبقارنات مرة أخرى.. أعدك بذلك منك،

دمعت عينها: "إهنا تتغٍت بقصائد الغزل فيك أينما ذىبت..."، قال 
"دل أتصور أن تفعلي ذلك..إن عقلك وتفكَتك السليم  إياسو:

هبعلٍت أظنك فوق الغَتة والغضب"، قالت وىي تبكي: "إنٍت امرأة 
يا إياسو، ال تنس ذلك!"،  قال إياسو وقد اقًتب منها وأمسك 
بكفيها: " لسوف أقًتب منك أكثر، حىت ال يكون بيننا مكان 

 40لشبح دخيل".
 نفسوتحدث عن ي .2

وقال نفسو ببل قصد تحدث عن يخص الذي غالبا ما إياسو ىو الش
األنبا  مثل عندما وبصل على زيارة منك  من األحيان تذمر اكثرانو 

األنبا مناقشتها من قبل  الذي سبلمةالانو تذمر حول ميتاوس، 
 ميتاوس. ىذا ىو.
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"اجملد اهلل ُب األعارل، وعلى األرض السبلم، وبالناس اؼبسرة"، وسبتم 
بُت نفسو: "السبلم؟ احملبة؟ يا إؽبي ما أشقى بٍت البشر إياسو بينو و 

حيث ىبذعون بأللفاظ الرباقة..آه.. إهنا الكلمات نفسها اليت كانوا 
يرددوهنا على مسمع من جدي الراحل )االمرباطور منليك(.. كانوا 
يبلؤون عقلو بالًتىات، ويغذون روحو  باغبقد، فيندفع جبيوشو اذل 

ب فيذبح األبرياء من اؼبسلمُت، ويدمر الشمال والشرق واعبنو 
مساجدىم ويقيم على أنقاضها الكنائس واألجراس، ووبرق القرى 
اؼبسلمة اآلمنة دبن فيها، ويذبح العلماء ويصادر اؼبواشي والثروات، 
ويطرد اؼبساكُت من أراضيهم كي يعطيها عبماعات اؼبباشرين، كل 

دق األجراس.. أجل .. ذلك باسم اهلل .. باسم السبلم واحملبة .. وت
    41.وتدق األجراس.. أيها اؼبطران العظيم...."

 الشخصية الرئيسيةلعوامل التي تؤثر الطابعة ا .ت

من الدراسات اليت تبُت أن ٍب النتائج  ي ًب القيام بوذالمن األحباث 
 السلوك الشخصية الرئيسية الذي يؤثر على تشكيل حرف من العوامل

وستعرض ، ل النفسية الفطرية والعوامل البيئيةيتكون من نوعُت من العوام
األوصاف التالية نتائج البحوث العوامل اليت تؤثر ُب تكوين شخصية من 

 الشخصية الرئيسية.
 
 

                                                 
41

 ٜ. ص أسود الظلّ . الكيبلين قبيب 



56 

 

 )الداخلي( ميالدهالنفسية المحمولة منذ  .1

وأوضح ُب وقت  الطبيعة البشرية يبكن أن تتكون ربت تأثَت شيء
حيث الطابع، موعة متنوعة من سابق أن الشخصية الرئيسية لديها ؾب

واحد منهم ىو العوامل  يتأثر الشخصية الرئيسية وفقا لطبيعة األشياء
تكون العوامل النفسية للمشاعر، رغبات، واألوىام ، يلقيةاػبالنفسية 

 :والذكريات. وفيما يلي شرح ىذه العوامل النفسية
 الشعور .أ

، العاطفية الدولة جدانية أوو  الشعور ىو حالة واعية أو اػبربة
 ,Chaplin) ستيائواالحيث البعد الرئيسي ىو شعور من اؼبتعة أو 

هبعل من نفسو سوف  شعور إلعطاء السبلم لشعبو. (2000-190
انو ذلك دل ألنو ال يريد أن يرى الناس ، فعل أي شيء لذلكي

، يعطى ىذا يتعرضون للتعذيب، وحرق وهنب من قبل الكنيسة
 االىتمام لآلخر و العاطفي. كلُب شالعامل الطابع والسلوك 

تقاطر العرق على جبُت إياسو األظبر، وسبتم وىو يغالب 
 42عواطفو اعبياشة: "أليس ىناك طريق غَت اغبرب؟".

"ىل من الضروري أن يساق الناس اذل طريق اهلل بالسيوف 
و السياط؟ وىل ىذا ىو طريق اهلل فعبل؟ إن اهلل الشك 

 43رياء".يكره القهر و الدمار و عذاب اب
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شعور خبيبة أمل مع الكنيسة أيضا تؤثر بشكل كبَت على تكوين 
 مل،األتصرفات الكنيسة للشعب تؤدي خيبة ، شخصية على إياسو

خلقية ، إياسو ُب نفسخيبة األمل اليت تشكل شخصية انطوائي 
اؼبزاج ىو الشعور الذي يطرح نفسو دون ، حدثا إياسو ربديد مزاجو

ثر بشكل كبَت على تكوين شخصية عاىن تؤ  إياسو وعي شعور
 نفسو. ـبتلفة على

 رغبات .ب

وظيفة اؼبتورطُت ُب أعمال أدركت أو ؾبمل  ىو رغبات
Chaplin, 2000-520) الدوافع، بوعي أو بغَت وعي تعذيب الناس (.

ُب اغبصول على حياة  الطابع القوة إرادتوإياسو أن ذبعل منو دينا 
ل على امتؤلت السبلم مع على الرغم من أن الطريق للحصو ، سلمية

بقي إياسو من خبلل االستمرار ُب القتال والبقاء على ، العقبات
 .قيد اغبياة ربت أي ظرف من الظروف

حاول اغبصول على حياة أرادت حىت على الرغم من أنو دل 
 العديد من اؼبشاكل ُب عملية كبو حياة سلمية،، أنو يكن سهبل

الذي  إياسو الطابع  شكلة.ل اؼبغب ومع ذلك كان ال يزال يكافح
ليس من السهل باإلحباط تتأثر رغبة قوية ُب أن تكون اغبياة 

 السلمية.
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 اػبيال .ت

، تعلق بتفسَتياػبيال ىو تصوير األشياء العملية أو أحداث 
اليوم، أو ُب شكل أحبلم  يأخذ اػبيال شكل إما ُب األحبلم ليبل

على حد سواء  نفسو كرسيالطبيعية، واػبيال  مستوياتود ، عناليقظة
  (،Chaplin, 2000-188-189) بشكل خبلق، ويعمل على ضبط

 .ما يفكر بووىذا ىو عند ىبيل إياسو 
بعد أن خرج اؼبطران، بقي إياسو قابعا ُب مكانو، و رأسو 
يدور، وعيناه ربملقان دون أن يرى شيئًا حولو، إنو طائر 

ر، واألطفال خبيالو إذل بعيد، حيث القرى اآلمنة والزرع األخض
الصغار يبرحون ويهزجون بأغاين اغبياة اغبلوة 
الشجية......... واألحبلم الطيبة تداعب القلوب، وتنعش 
األرواح، وفجأت تثب اذل ذىن إياسو صورة أخرى مناقضة 
للصورة السابقة سبام اؼبناقضة، حشود كالوحوش هتجم 

ق؟ بسيوفها ونَتاهنا.......، "يا إؽبي دل كل ىذا؟ وبأي ح
احملبة، السبلم، اؼبسرة، الرضبة"، وصرخ إياسو وقد اهنمرت 
الدموع من عينيو: "إهنم يكذبون، إهنم يكذبون، ىؤالء 

 44.الوحوش
إياسو من العوامل اليت شكلت  وسلوكلذلك يتأثر طابع 

 حلم اػبيال.
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 )الخارجي(  البيئية .2

تأثر  بالعوامل يال  اي إياسو تشكيل طابع الشخصية الرئيسية
شمل العوامل البيئية وي .، ولكن تتميز عن عوامل بيئيةفقط نفسيةال

، والناس والظروف. وفيما يلي شرح اؼبزيد عن ىذه األبوانعوامل 
شمل العوامل البيئية عوامل األبوان وشخص أخر وت العوامل الثبلثة

 :العوامل ىذاوفيما يلي شرح اؼبزيد عن  واحمليط
 األبوان .أ

 كبَت على تكوين شخصية اآلباء واألمهات لو تأثَت
، من يفعلونألن كل يوم لؤلطفال ؼبعرفة ما آبائهم هما، الطفل

، الطريقة اليت تتصرف، حل اؼبشاكل، ويستجيب ؼبشكلة
األطفال يبيلون إذل استيعاب ما يفعلو آباؤىم، ألهنم ُب نطاق 

دائما  أبيوسأل ، يفإن الطفل يسأل أبويو عن مشاكلواو  خلقية
 .لوحول ما هبب فع

ٍب أدار اذل أبيو وجها بللتو الدموع الغزار وقال ُب أسىً: 
"ىل من الضروري أن يساق الناس اذل طريق اهلل بالسيوف 
والسياط؟ وىل ىذا ىو طريق اهلل فعبل؟ إن اهلل ال شك 
يكره القهر والدمار وعذاب األبرياء.. خربين يا أيب: ؼباذا 

ر األشرار؟ انتصر جدي منليك؟ لشّد ما أكره! كيف ينتص
إنٍت ال أكاد أفهم حكمة اهلل.. إنٍت جاىل دعيّ.. عاجز، 
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مقهور.. ليتٍت كنت راعيا لؤلغنام.. راعيا بسيطًا يشرب 
ألباهنا، ويبرح بُت قطعاهنا، بعيدا عن ىذا اؽبول والعذاب..". 
وصمت برىة، وىم أبوه بالكبلم، لكن إياسو اندفع قائبلً: 

رعي األغنام؟","أجل"، وؼباذا "أحربين يا أيب.. أكان ؿبمد ي
تركها؟"،"لَتعي البشر بعد أن تاىوا ُب الظلمات.."، "وىل 
فعل كما فعل جدي منليك؟". صرخ ميكائيل كمن لدغتو 
حيّة: "حشا هلل يا ولدي، استغفر ربك، دل يرفع ؿبمد سيفو 
إال ُب وجو معتد على اغبرمات....". أمسك إياسو بتكفي 

واؽبة:"وؼباذا تركت دينك" ؼباذا؟ ؼباذا  أبيو، وسّدد إليو نظرات
 45.يا أيب؟ أنو لشي رىيب! أجبٍت واال قتلت نفسي

ىذا شكل عامبل هبعل األب النفس إياسو لديو شخصية 
موقفا ال يفل  إياسوعلى األرقام ناحية أخرى كان  خلقية،
انو يريد استعادة حياة سعيدة وسلمية ألهنا شعرت قبل   ،بسهولة

 ،دا وال تريد أن زبسر السبلم ُب حياتو مرة أخرىكان والداه بعي
 ،.حاول أن نعود أخذ حياة سلمية منو

 شخص أخر .ب

شخصية إنسان آخر ىو العامل اغباسم الشخصية الرئيسية 
ليست كبَتة جدا. بُت الشخصية الرئيسية والرجل اآلخر كان 
على عبلقة غَت ضيق جدا، لذلك فإنو ال يكون لو دور كبَت ُب 
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لكنو ال يزال يؤثر على تشكيل  يعة الشخصية الرئيسية،ربديد طب
 ىي صديقوتفري العبلقة إياسو ، حرف من األحرف الرئيسي

من األحيان يصوت من وجهة نظرىم  ، انومألوفلكن ليسهما 
اػباصة، وؽبا تركيب اؼبعاكس لو، وىذا يؤدي إذل شخصية ذكية 

 .إياسو
تفري، إذا  عوم أبيوىناك اختبلف عندما إياسو يتحدث مع 

 يتحدث إياسو بأبيو سوف يظهر إياسو ضعفو.
أبيت.. إنٍت أكاد أحتنق ، لشد ما أكره ىؤالء القساوسة، "

 46."إهنم يتحدثون كثَتا عن اهلل
ىذا التاج ثقيل يا أبيت.. أولئك اؼبتعصبون يريدون أن  
يسوقوننا اذل اعبحيم.. مستحل.. إهنم يكرىون اإلنسان.. 

 47ر".ويبقتون حرية البش
لكن اذا يتحدثون بتفري سوف يثبت إياسو انو من الذي 

 .قوي وذكي
وُب نربات ىادئة قال إياسو: "من الذي وبكم يا 
تتفري؟"، "االمرباطور ، أنت يا إياسو العظيم"، "والكنيسة، 
 ما دورىا؟"، توصي وترشد وتوجو.."، أردف إياسو دون
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ذين تردد: "حسن.. لنكن صرحاء.. أتعتقد أن ىؤالئ ال
 48.يثَتون اؼبشاجرات ُب الشوارع، ويتخاطفون النساء..."

 احمليط .ج

ُب كان ؿبيط مدعاة تكوين طباع الشخصية، عاش إياسو 
اليت تسيطر عليها  أصبح إمرباطور إثيوبيا، خضم اغبرب العاؼبية

لشعبو اؼبسليم كل يوم،  يرى الظلم، الكنيسة والشعب من أوروبا
اسو وىو اإلىتمام األخر وعبلوة فيكون عامبل  تصّنع الطباع إي

على ذلك جعل ؿبيطو نفسو من الذي مغلوق نفسو و عزيبة 
الكنيسة شعبو، كمثل عند قبلو  لتحسُت أوضاعقوية، ىذا ما 

، يشعر إياسو ما أن ؿبيطو او شعبو وبتجون بشدة تعارضو
ٍب ألقى خطابا أمام الناس حول ما هبب السكينة والعدالت، 

 .تفعلو ُب اؼبستقبل
"يا أبنا شعبنا العظيم.. لن يزج بربيء ُب السجون بعد 
اليوم، ولن يراق دم بغَت ذنب، ولن تفرض ضرائب جديدة 
بدون مربر قوي، ولن نرحم أي مثَت للفتنة مهما كانت 
سلطتو... إن القانون هبب أن وبمي الضعفاء، وهبابو 
طغيان األقوياء.." )ىدير و ىتاف و تأبيد تام...( وعاد 

"إن مؤسسات الدولة الدينية و اؼبدينة و –و يقول إياس
السياسية هبب أن يكون ؽبا حدود مرسومة، و خطة 
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واضحة، و سياسية سليمة ال ربيد عنها، و علي الشعب أن 
 49..".يؤدي دوره اذل جانب االمرباطور...
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 الفصل الرابع
 اإلختتام 

 الخالصة . أ

 صة من دراسة ىذا البحث اعبامعى، منها:وجد الباحث اػببل
 كما يلي.  يالشخصية الرئيسية )إياسو( ُب رواياة الظل االسود ى ةالطابع .ٔ

ناحية وعيو بوظيفة العقلية عنده إياسو الطابع نوع من الذوق  
)العاطف( وىم االىتمام باآلخرين و الذكي، ناحية وعيو دبواقيف العقلية 

وىم العزيبة القوية و من الذي مغلوق نفسو و إياسو ىو من الذي األنطوائى 
 اؼبفّكر كامل من االرتباك عنده يقينا ُب ازباذ القرار.

ناحية االوعي الشخصيو إياسو من  نوع اؼبفكر وىم حب االستطبلع 
)نفاذ صرب(، ناحية االوعي صباعيو إياسو ىو  و ال يسهل نعتقد و اَلِسع

ي وىم العاطفي و يتحدث مع اجملمع و أمباط بدئية اي من نوع اغبدس
نفسو، ناحية نوع االنطوائي او اإلانفتاح، شخصية إياسو نوع من العاطفي 
االنطوائي، اي وعيو نوع من من العاطفي االنطوائي اذا أن الوعيو نوع من 

، وُب الدور اآلخر وعيو نوع من اغبسي و الوعيو االنفتاح اؼبفكر اؼبنبسط ام
   البداىة.

ثر الطابعة إياسو ىو العامل الداخلي واػبارجي، عامل ؤ العوامل اليت ت .ٕ
الداخلي مشاعر ورغبات واػبيال. والعامل اػبارجي األبوان والشخص آخر 

 واحمليط.
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 اإلقترحات . ب

َب ىذا حبث اعبامعي ليس الكاملة من وجهة اؼبضومون. كتابة حبث 
ث يفيد اعبامعي، سلسلة ربليل َب حبث اعبامعي و غَتىم. ولعل َب ىذا البح

إذل اإلقًتاجات اؼبوجودة لًتقية حبث اعبامعي ترقيًة جيدًا ولزيادة اؼبعلومات 
 اللغوية لنا وخاصة اللكاتب ىذا حبث اعبامعي.

وحقيقًة، أرجوا إذل صبيع القارئ أن يواصلوا ىذا اؼبعلومات اللغويّة َب اعصر 
لكي منفعة و  قسم اللغة العربّية وأدهبا َب أي سنة و مرحلةٍ   اغباضر خاصة َب

يستطيع ىذا حبث اعبامعي من أحد الوسلية لبناء اغبضارة والثقافة اإلسبلمّية 
 خاصة لدقة معرفة اللغة َب ىذه اعبامعة احملبوب.

ىذا ما يسره اهلل تعاذل سبحانو ولعل فيو منفعة و نسأل اهلل ان نكون من 
 اؼباىرين والعاؼبُت َب العلوم الدينية.

 
 
 
 

 



 
 

 المراجع

 المراجع العربية:
بَتوت: صبيع اغبقوق ؿبفوظة. . رواية االسبلميو اؼبعاصرة: الظلّ االسودالكيبلين، قبيب. 

ٜٕٔٛ. 
 .ٖٜٜٔالواد، حسيد. ُب التاريخ األدب. بَتوت. 

 .ٜٜٙٔعوبضة" كامل ؿبمد. علم النفس الشخصية. بَتوت: دار الكتب العلمية. 
 ػبليل" الفروس مضجع" القصَتة القصة ُب" ليلى" شخصية ،ٕٗٔٓ فرميديا، آين أوُب 

  .فرويد لسجموند سيكولوجية ربليلية دراسة جربان،

  .أكسان ألندري" عاؼبي أرامل"  الرواية ُب سيكولوجية ربليلية ،ٕٔٔٓ بييت، نور

" األخَتة يةالثان" الرواية ُب الرئيسية اغبرف من شخصية جوانب ،ٕٛٓٓ آيرماواٌب، أفري
  .سيكولوجية ربليلية دراسة:  آينداه أللبَتتُت

 اؼبلك فًتة من ،ٖٜ٘ٔ-ٖٜٔٔ بُت ما يقع األسود لظل رواية ُب القصصي اغبدث
 .العربية ويكيبديا. ىيبلليسي اؼبلك إرل الثاين منليك

 
 المراجع األجنبية:

Aminuddin. Pengantar Apresiasi Karya Sastra. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 

1995. 

Atkinson, Rita L. Pengantar Psikologi I. Jakarta: Erlangga. 1996.



 
 

 

Baribin, Raminah. Kritik dan Penilaian Sastra. Semarang: IKIPSemarang Press. 

1985. 

Budiningsih.Psikologi Kepribadian. Semarang: Universitas NegeriSemarang.

2002. 

Chaplin, J.P. Kamus Lengkap Psikologi (diterjemahkan oleh Kartini Kartono). 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000. 

Dirgagunarsa, Singgih. Pengantar Psikologi. Jakarta: Mutiara. 1978. 

Endraswara, Suwardi. Metodologi Penelitian Sastra. Yogyakarta: Pustaka 

Utama Widyatama. 2004. 

Minderop, Albertine. Psikologi Sastra (Karya Sastra, Metode, Teori dan Contoh 

Kasus). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2010. 

Naisaban, Ladislaus. Psikologi Jung: Tipe Kepribadian Manusia dan Rahasia 

Sukses Dalam Hidup (Tipe Kebijaksanaan Jung). Jakarta: Grasindo. 2003. 

Ratna, Nyoman Kutha S.U. Metode dan Tekhnik Penelitian Sastra . Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 2004. 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. 

Alfabeta. 2008. 

Supratinya, A. Teori Analitik Jung. Yogyakarta: Kanisius. 1993. 

Suryabrata, Sumadi. Psikologi Kepribadian. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

2002. 

Taum, Yoseph Yapi. Pengantar Teori Sastra. Flores: Penerbit Nusa Indah. 1997. 

Teeuw,A. Membaca dan Menilai Sastra. Jakarta: Gramedia. 1993. 

 



 

 

Wahyudi, Rudi. Bayang-Bayang Hitam: Terjemah azh-zhil al-aswad Najib Al-

Kailani. Bandung: PT Syamil Cipta Media. 2002 

Wellek, Rene dan Austin Warren. Teori Kesusasteraan. Terjemahan Melani 

Bunianto. Jakarta: Gramedia . 1989. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/نجيب_الكيالني (29 Januari 2015). 

 

 

 

 


