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كلمة الشكر

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا
ومن سيأت أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له فال ومن يضلل فال هادي له،
أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.
وقد انتهت الباحثة بإذن اهلل وتوفيقه من كتابة هذه الرسالة الوجيزة اليت
تقدمها لكلية اآلداب جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد
الدراسية املقررة على الطلبة للحصول على شهادة  S.Humيف اللغة العربية وأدهبا.
وقد اختارت الباحثة " الصراع النفسى يف رواية الفارس اجلميل لعلى أمحد
باكثري" ،موضوعا هلذه الرسالة.
ويف هذه الفرصة السعيدة تقدم الباحثة الشكر لفضيلة املشرفني مها
"الدكتورندوس نور الدين ع.ر املاجستري ،وعبد الرزاق املاجستري" ،اللذان قد

أ

بذال جهودمها وأنفقا أوقاهتما يف إشراف الباحثة على إعداد هذه الرسالة إشرافا
جيدا كامال ،لعل اهلل أن يباركهما وجيزيهما جزاء حسنا.
وتقدم الباحثة الشكر ملدير اجلامعة وعميد كلة اآلداب والعلوم اإلنسانية
ورئيس قسم اللغة العربية وأدهبا وجلميع األساتذة وملوظفى املكتبة جبامعة الرانري
الذين قد ساعدواها بإعارة الكتب اليت كتاهبا الباحثة لكتابة هذه الرسالة.
وتقدم الباحثة الشكر خصوصا لوالديها حملبوبني الذين قد ربياه تربية
حسنة وهذباه هتذبيا نافعا لعل اهلل أنيجزيهما أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة.
ويف هذه الرسالة ترجو الباحثة من القارئني نقدا بنائيا وإصالحا نافعا
إلكمال هذه الرسالة ،وأخريا عسى اهلل أن جيعلها نافعة للباحثة خاصة وللقارئني
عامة .حسبنا اهلل ونعم النصري وال حوال وال قوة إال باهلل العلى العظيم واحلمد
اهلل رب العاملني.
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كان موضوع هذه الرسالة هو الصراع النفسي يف رواية "الفارس اجلميل"
لعلى أمحد باكثري" .املرتكزه يف املهمة هي عناصر الصراع النفسي .وأما منحج
البحث الذي استخدمته الباحثة يف هذه الرسالة فهي منهج سيكولوجية ،بطرقة
الوصف أو تصوير البانات ،ومن النتائج اليت حصلت عليها الباحثة هي :إن
عناصر الصراع النفسي املتضمنا يف هذه الرسالة هي ( )0اهلو ( (Idوهي جزء
من الروح أو النفسي .مث ( )4األنا ( ( Egoوهي نا حية عقلية الوحيدة أن
يكون على إتصال بعامل الواقع ،وتطور األنا من اهلو يف زمن الطفولة وأصبح.
( )3واألنا األعلى ( (Super Egoهو امتصاص األفراد عن قيمه اجملتمعة وهناك
قيمة أخالقية ويعطي حدود بني اخلري والشر.
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Penelitian ini berjudul “konflik batin dalam novel “Al-Faris Al-Jamil”
karya Ali Ahmad Bakastir. Penelitian ini fokus pada satu permasalahan inti yaitu
unsu-unsur konflik batin yang ada dalam novel Alfaris Al-Jamil. Teknik yang
digunakan adalah Analisis Psikologi dengan cara mendeskripsikan atau
menggambarkan data yang telah telah terkumpul. Adapun hasil yang diperoleh
dari penelitian yaitu, unsu-unsur konflik batin adalah Id ) )الهوyaitu bagian jiwa
dari psikologi. Ego ( )األناyaitu satu-satunya wilayah pikiran yang memiliki kontak
dengan realita, ego juga berkembang dari Id semasa bayi dan menjadi satusatunya sumber seseorang dalam berkomunikasi dengan dunia luar. Super Ego
( )األعلى األناyaitu penyerapan individu dari nilai gabungan dan ada nilai moral yang
memberikan batasan antara yang baik dan yang buruk.
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الباب األول
مقدمة
أ .خلفية البحث
الصراع هو التصادم بني الشخصيات أو الرتعات الذي يؤدي إىل
احلدث يف املسرحية أو القصة ،وقد يكون هذا التصادم داخليا يف نفس
إحدى الشخصيات ،أو بني إحدى الشخصيات وقوى خارجية كالقدر
أو البيئة ،أو بني شخصيتني حتاول كل منهما أن تفرض إرادهتا على
األخرى.
فالصراع هو املادة اليت تنيب منها احلكبة .وقد يكون الصراع بني
اإلنسان والعامل الطابيعي قاسية ،كتلك املصاعب اليت يلقاها
املخاطرونفي البحار أو يف صعود اجلبال .والصراع النفسي هو الصراع

جمدي وهبة وكامل املهندس ،حعجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب( ،بريوت :مكتبة لبنان،
 ) 891ط ،2.ص.222:

2

الداخلي الذي حيدث عندما تتناقض أهداف وقيم ومعايري الشخس
الداخلية.

2

أما الصراع النفسى هو نفسه سيكولوجي ألنه يتكلم عن نفس
ذاته ،وعن النفسى عندما يتزعزع ،عندما واجلة القلوب ،عندما يشعر
بااحلزن ،عندما يشعر باالغضب ،أو ألنه يتكلم عن عاطفة اإلنسان.
سيكولوجية األدب هي الدراسة األدبية اليت ترى أن األعمال
األدبية كنشاط النفسي ،واستعمل املؤلف اخرتاعه وشعوره عند تأليف
إهتم األدب
األعمال األدبية .هناك صلة بني األدب وسيكولوجيّ ،
اهتماما على الشخصية اخليالية وأما السيكولوجي فاهتمامه باشخصية
الواقعية يف العامل الواقعي .وأغراض سيكولوجية األدب لفهم جوانب
الشخصية يف العمل األديب.

1

2حممد التوجني ،املعجم املفصل يف األدب (بريوت :دار الكتب العلمية 888 ،م) ط,2 :ص492 :
3

Albertine Minderop, Psikologi Sastra: Karya Satra, Metode, Teori Dan Contoh Kasus,
(Jakarta: Obor Indonesia), 0202. Hal. 45

3

ختتار البحثة الصرع النفسي يف هذه الرواية بأنين أريد ألرى وأعرف
ما العوامل اليت تؤثر يف الشخصية األساسية على إختار قرارها من
الناحية العلم النفسي .أرى أن نظرة النفسي الناسب هنا ،النظر الذي
قاله سيجموند فرويد " ،"Sigmund Freudوقال أن شخصية واحدة تتألف
من ثالثة عناصر ،وهي اهلوا ،واألنا ،واألنا األعلى إىل العناصر الثالثة
الميكن فصلها ألهنا وظيفة للشخصية لكل ،وهو عاملي قودشخص يف
الفعل.

2

فجعلت الباحثة موضوع الرسالة الصراع النفسي يف رواية "الفارس
اجلميل" لعلي أمحد باكثري ،وتركز هذه املسألة يف العناصر الصراع النفسي
املتضمنة يف الرواية.

5

Ivan Taniputera, Psikologi Kepribadian Psikologi Barat Versus Bhuddisme, (Jogjakarta:
A-Ruzz Media), 0224, Hal.55

4

ب .مشكلة البحث
بالنظر اىل خلفية البحث آنفا ،فااملسئلة اليت تريد أن تبحثها
الباحثة هي:
 .ما صراع النفس يف الرواية" الفارس اجلميل" لعلي أمحد باكثري؟
 .2ما عناصر صراع النفس يف الرواية" الفارس اجلميل" لعلي أمحد
باكثري؟
ج .أغراض البحث
واما اغراض البحث الىت تبحث الباحثة يف هذه الرسالة هي:
 .ملعرفة الصراع النفس يف رواية" الفارس اجلميل" لعلي أمحد باكثري
 .2ملعرفة عناصر الصراع النفس يف رواية" الفارس اجلميل" لعلي أمحد
باكثري

5

د .معانى الصطلحات
قبل الشروع اىل هذه الرسالة ،تريد الباحثة أن تشرح بعض معين
املصطلحات اليت تتضمن يف هذه الرسالة:
 .الصراع
صراع مجعه صراعات ،مصدر صارع مبعىن خصومة ومنافسة :نزاع،
مشادة هو يف صراع مع احليات 4.وإصطالحا التصادم بني الشخصيات
أو النازعات الذي يؤدي اىل احلدث يف املسرحية أوالقصة وقد تكون
هذا التصادم داخليا يف نفس إحداى الشخصيات أو بني إحدى
الشخصيات.
 .2النفسي

4امحد خمتار املعجم اللغة املعاصر( ،القاهرة :عامل الكتب )2009 ،ط  ،ج  ،2ص 298:
جمدي وهبه وكامل املهندس ،معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب( ،بريوت :مكتبة لبنان،
 ) 891ط ،2 .ص 222

6

نفسي مصدر معناه جسد  .وإصطالحا حالة الداخلية الباشرية،
وقع صراع النفسي يف قلوب الباشرية.
 .1الصراع النفسي
الصراع النفسي هو إذا كان الرابطة بني رجالن وفرقتان ،عمل
مشوش.
واحد خيتلف بعمل األخر .حىت واحد منه أو كالمها ّ
 . 2الرواية
الرواية اصلها من روى -يروى -رواية مبعىن القصة الطويلة 9.قصة
طويلة تعىن موضوعا من موضوعات اإلنسانية ,و من انواعها السياسية و
التارخيية والنفسية .الروية مبعىن اللغوي هي احلبكاية والقصة والكتابة
واملسرحية و التقرير و الصورة احليوية واألفالم.

8

إبراهم أنيس ورفاقه ،املعجم الوسط ( القاهرة ) 8 2 :ط  ،2-ص 890 :
9ابرامي انيس و آخرون ،املعجم الوسيط( ,د .م  :مكتبة الشروق الدولية2002 ،م) ،ط ،2 .ص :
192

8

هانز فري ،معجم اللغة العربية املعاصرة( ،بريوت :مكتبة لبنان) ،ص 1 8 :

7

ه.الدراسات السابقة
حتتاج الباحثة إىل الدراسات السابقة قبل أن تبدأ حبثها ،ال بد من
الباحثة ملعرفة موضوع البحث ،هل موضعها الباحثة قد كتب قبلها أو ما
هي املوضوعات اليت تتصل يف حبثها األن .وبعد أن قرأت الباحثة
البحوث العلمية اليت كتبتها الطلبة يف كلية األداب والعلوم اإلنسانية،
وجدت الباحثة البحوث العلمية التتصل يف هذا البحث.
 .أينول إكرام (0092

 ،(0طلب يف كلية األداب والعلوم ثقافية،

قسم اللغة العربية وأدهبا ،جامعة اإلسالمية احلكومية سنان كاليجاكا
جوكجاكرت ،سنة  ،20 1ويتناول البحث احملسنات السلوب يف
الرواية الفارس اجلميل لعلي أمحد باكثري(دراسة حتليلية أسلوبية) ،يف هذا
الباحثة بالنسبة للنظرية اليت تقول أن استخدام مقدم البالغ يف حتليل

8

اللغة منط الرواية باستخدام نظرية أنواع جريس األسلوبية كراف .ومنحج
البحث اسخدمت الباحثة هو املنهج الوصفي.
 .2وردة اجلنة ( ،)42 02419طلب يف كلية األداب والعلوم
اإلنسانية ،قسم اللغة العربية وأدهبا ،جامعة اإلسالمية احلكومية الرانريي
بنداى أتشيه ،سنة  ،20 4ويتناول البحث احملسنات الصراع النفسي
يف رواية فديتك ياليلى ليسوف السباعي( ،دراسة سيكولوجية الألدب)،
واما الطريقت املستخدمة يف التحليل فهي منهج الوصف التحليلي ،ومن
التائج اليت حصلت عليها الباحثة هي :إن عناصر الصراع النفسي
املتضمنة يف الرسالة هي اهلو

()id

يكون يف الغض والكذب والضغوط

واكتائاب.
 .1معمر جفريدي ( )42 02421طلب يف كلية األداب والعلوم
اإلنسانية ،قسم اللغة العربية وأدهبا ،جامعة اإلسالمية احلكومية الرانريي

9

بنداى أتشيه سنة

 ،20ويتناول البحث احملسنات الصراع النفسي

يف رواية الظل األسود لنجيب كيالين( ،دراسة سيكولوجية) ،واما منهج
البحث الذي استخدمه الباحث يف هذه الرسالة فهو منهج الوصف
التحليلي ،ومن النتائج اليت حصل عليها الباحث هي ) ( :اهلو ()2
واألنا ( )1واألنا األعلى.
على الرغم من ذلك ،فإن الباحثة مل جتد حبثا يف الصراع النفس يف
رواية الفارس اجلميل لعلي أمحد باكثري (دراسة حتليلية وصفية سجيموند
فرويد) .واعتامدا إىل ذلك ،ترغب البحاثة يف حبث الصراع النفس يف
رواية الفارس اجلميل لعلي أمحد باكثري(دراسة حتليلية وصفية ).
و .منهج البحث
اما منهج البحث الذي استخدمه البحث يف حبث هذه الرسالة
فهو املنهج حتليلية وصفية باعتماد على النظرية حتليلية وصفية سجيموند

11

فرويد ) (Sigmund Freudحيث أنه دراسة حول قراءة الصراع النفسي وقراءة
التأويلية يف رواية الفارس اجلميل لعلي أمحد باكثري.
وأما كيفية كتابة هذه الرسالة فقد يعتمد البحث على الكتاب
الذي قررة قسم اللغة العربية وأدهبا ،بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
جامعة الرانري اإلسالمية احلكومية دارالسالم – بند أتشيه هو الكتاب:
“Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam – Banda
Aceh, Tahun 0205”.

الباب الثاني
ترجمة علي أحمد باكثير ولمحة عمة عن روايته الفارس الجميل
يف هذا الباب تريد الباحثة أن تبحث عن ترمجة علي أمحد باكثري
الذي يتناول من نشأته ودراسته وحياته االجتماعية والسياسية وفاته
ومؤلفاته .وتبحث أيضا حملة عامة عن روايته " الفارس اجلميل".
أ .نشأته ودراسته
هو علي بن أمحد بن حممد باكثري الكندي .وآل باكثري ينتمون
إىل قبيلة كندة اليمنمية املعروفة .فهم أصالء األرومة هلم جزم يف احلسب
والنسب واألدب ،ويقال أن امرؤ القيس الكندي ينتمي إىل هذه
القبيلة.

أمحد عبداهلل السوحمي ،على أمحد باكثري حياته شعره الوطين واإلسالمي( ،د.م :.حقوق النشر
األلكرتوين حمفوظة ملوقع باكثري على اإلنرتنت7002،م) ،ص1

ولد علي أمحد باكثري يف  1من ذي احلجة سنة  271ه7 /
ديسمري سنة  1 0م يف مدينة سورابايا بإندونيسيا ألبوين عربيني من
حضرموت باليمان 7.وكان والده قد استقر يف اندونيسيا لرعاية جتارته.
وحني بلغ العاشرة من عمره سافر به أبوه إىل حضرموت لينشأ هناك
نشأة عربية إسالمية مع إخواته ألبيه حيث يقيم أخواله آل أيب بسيط.
رجب

فواصل باكثري وأبوه يف مدينة سيئون حضرموت يف 1

 221ه 1/أبريل  170م .وهناك تلقى تعليمه يف مدرسة النهضة
العلمية ودرس علوم العربية الشريعة على يد شيوخ أجالء منهم عمه
الشاعر اللغوي النحوي القاضي حممد بن حممد باكثري .وظهورت مواهبة
مبكرا فنظم الشعر وهو يف الثالثة عشرة من عمره .وتوىل التدريس يف
مدرسة النهضة العلمية وتوىل إدرهتا وهو دون العشرين من عمره.

2

Muhyidin Mas Rida, Purnama Membayang di Langit Mekkah (Diterjemahkan dari
Sallamah Al-Qass Karya Ali Ahmad Bakatsir), (Jakarta: Lentera Hati), 002, Cetakan: 1, Hal. 12

2عبد احلكيم الزبيدي ،علي أمحد باكثري مبناسبة مرور قرن على مولده( ،د.م:.دانرة الثقافة واإلعالم،

70 0م) ،ص744-742 .

تزوج باكثري مبكرا بامرأة حضرمية ولكنه فجع بوفاة زوجته وهي
يف ابان الشباب ونضارة الصاب ،لذلك فغادر حضرموت حوايل عام
 211ه 12 /م وتوجه إىل عدن مث الصومال واحلبشة واستقرار زمنا
يف احلجاز.

4

وصل باكثري إىل مصر سنة  217ه 124/م ،والتحق جبامعة
فؤاد األول (جامعة القاهرة حاليا) حيث حصل على ليسانس اآلداب
قسم اللغة اإلجنليزية عام  212ه 121/م .مث التحق مبعهد الرتبية
للمعلمني وحصل منه على الدبلوم عام  21ه 140/م 1.وهبذ
الشهادة عمل مدرسا للغة اإلجنليزية يف املدارس الثانوية املصرية.
اشتغل باكثري بالتدريس مخسة عشر عاما منها عشرة أعوام
بلمنصورة مث نقل إىل القاهرة .و يف سنة  111م انتقل للعمل يف وزارة
4نفس املرجع ،ص744.
1نفس املكان

الثقافة واإلرشاد القومي مبصلحة الفنون وقت إنشائها .مث انتقل اىل قسم
الرقابة على املصنفات الفنية وظل يعمل هبا حىت وفاته.

1

تزوج باكثري يف مصر عام  142م من سيدة مصرية هلا ابنة من
زوج سابق ،وقد تربت االبنة يف كنف باكثري الذي مل يرزق بأطفال من
زوجته املصرية .وحصل باكثري على اجلنسية املصرية مبوجب مورسم
ملكي يف  11 -1-77م.

2

حصل باكثري على منحة تفرغ ملدة عاميان(  112- 11م)
حيث أجنز امللحمة اإلسالمية الكربى عن اخلليفة الراشد عمر بن
اخلاطب رضيا اهلل عنه يف  1جزءا .وتعد ثاين أطول عمل مسرحي
عامليا .وكان باكثري أول أديب مينح هذا التفرغ يف مصر .كما حصل
على منحة تفرغ أخرى عام  112م أجنز خالهلا ثالثية مسرحية عن
1نفس املرجع ،ص741 -744 .
2نفس املرجع ،ص741 .

غزو نابليون ملصر 1.وكان باكثري جييد من اللغات اإلجنليزية والفرنسية
واملالوية باإلضافة اىل لغته األم العربية.
ب .حياته األدبية
كان علي أمحد باكثري هو أول من دعا إىل اإلصالح يف اليمني
يف القرن العشرين 1.وكان أول من محل لواء اإلصالح ،نظر باكثري إىل
الواقع يف شعبه احلضرمي فإذا هو بعيد كل البعد عن تعاليم اإلسالم من
الرسول صلى اهلل عليه وسلم وحيات السلف .من حوله يغرق يف اجلهل
والبدع واخلرافات ،ومتزقه عصبيات أسرية وقبلية ،تقسم الناس إىل
طبقات ،قسمة ما أنزل اهلل هبا من سلنان.

0

1نفس املكان
1أبو بكر البباكري ،األديب الكبري على أمحد باكثري أول دعاة اإلصالح يف اليمن( ،د.م:.
د.ن7000،.م) ،ط ، .ص1.
0

نفس املرجع ،ص1 .

يلخص باكثري هذه احلالة املأساوية لشعبه احلضرمي يف مقدمته
ملسرحيته "قائال":كلنا يعلم أن تنكر وتزال ما يف ذلك شك ،وأن فيه
امتيازات أدبية وحقوقية اللعلويني ،ولغريهم أيضا .وأن فيها عادات سيئة
جيب أن تصلح وأن فيها فوضى ،وقنعا للسبيل ،وسفكا للدماء من
طبقة القبائل أن يفكر يف إصالحاهتا ،والضرب على أيدي املفسدين،
هذه أمور تراها العني ،وتسمعها األذن ،ومتسكها اليد ،جيب على
الشعب احلضرمي أن يتعاون على إصالحها ،فإذا ما دعا داع إليه ،أو
عمل عامل له فليس من العقل أن يتهم بأنه يبغض اهل البيت ،فاملسألة
مسألة وطن بائس يلزم إنقاذه ،وشعب مريض جيب عالجه ،وليست
مسألة بغض قوم وجب أخرين".
إن هذه السالبيات اليت ذكرها باكثري مل تكن خاصة بالشعب
احلضرمي يف تلك الفرتة (الثلث األول من القرن العشرين) بل كانت
نفس املرجع ،ص2-1 .

عامة يف الشعب اليمين كله ويزيدها بالء االحتالل الربيناين جلنوب
البالد ،واحلكم األسرى الظامل يف مشاهلا .وكان باكثري متأثرا بدعوة مجال
الدين األفغاين وحممد عبده ورشيد رضا.

7

ويف مدن اليت أقام هبا شهور قليلة ،اتصل باكثري بعلمائها وأدبائها
مثل الشيخ حممد بن سامل البيحاين والشاعر حممد علي لقمان ،كما كان
عضو ا يف نادي اإلصالح اإلسالمي بعدن.

2

ن زل باكثري يف مدن يف ضيافة الشاعر حممد علي لقمان الذي
ربنت به صداقة متينة ،ومل ينل بقاء باكثري يف مدن فقد بدأ يفكر
بالرحيل إىل مصر حلمه األكرب زقبلته األخرية ،ومما يذكر عن رحلته إىل
مدن إصداره ديوان شعر جميد باسم العدنيات احتوى على جمموعة

7
2

نفس املرجع ،ص2 .
عبداهلل باصربين ،على باكثري :واجب األديب العريب تبصري األمة بااألختار الثي تتهددها ،جريدة

األيام( ،مين :صحيفة اليام اليأمنية 71 ،يونيو  ،)7002ص1.

قصائد رائعة عن حياته وصداقاته ومشاهده يف عدن 4.ويف الصومال
واحلبشة حيث اتصل بأبناء قومه احلضارم العرب الذين يعيشون بالربوع
األفريقية.
ويف احلجاز ،اتصل باكثري بأدباء احلجاز الذين كانت هلم يف
موسم االصنياف بالنائف جمالس أدبية يتنارحون فيها الشعر
ويتدارسون األدب ويتذكرون أخبار األدباء العرب .ويف أثناء إقامة باكثري
يف احلجاز اطلع على مسرحيات أمحد شوقي الشعرية وقد أعجبه منهج
شوقي يف نظم الشعر 1،وأدى به هذا اإلعجاب إىل النسج على منواله،
فكتب أوىل مسرحياته (مهام أوىف بالد األحقاف) العام  122م،
وظاهر من عنوان هذه املسرحية أهنا تتحدث عن بالده حضرموت ،بالد
األحقاف ،وظاهر من األية الكرمية اليت صدر هبا املسرحية{ :واذكر أخا
عاد إذا أنذر قومه باألحقاف} .وهو يدعو إىل اإلصالح وجعل من
4 4
1

نفس املكان،

على أمحد بااكثري ،فن املسرحية من خالل جتارىب الشخصية( ،د.م :.مكتبة مصر) ،د .س ،ص4.

نفسه البشري هلذا اإلصالح والتجديد .ويف أرض احلجاز أيضا نظم
باكثري قصائد ،وضمنها ديوانا شعريا يسمى (احلجازيات) عن الفرتة اليت
قضاها يف ربوع احلجاز ،وصور حياته باألرض النيبة.

1

كان اطالع باكثري على النهضة األدبية يف مصر آنذاك هو الذي
دفعه إىل الرحيل إليها ،فأعجب بالشاعر اإلجنليزي املرموق شكسبري.
اتصل باكثري يف مصر بكبار أدبائها ورواد هنضتها ،وعقد صداقات
راسخة مع كثري من األدباء الكبار مثل عباس حممود العقاد ،حمب الدين
اخلنيب الذي يعد أول من اتصل هبم يف مصر ،وكتب يف جريدة
"الفتح" وطبع أوىل مصرحياته لديه .مث عقد باكثري صداقات أدبية مع
حسن كامل الصرييف وإبراهم عبد القادر املازين ،وقد أبدى كالمها
إعجاب ا شديدا بشعاعرية باكثري ومقدراته األدبية ،مث اتسعت صالت
باكثري ،فاتصل بأدباء من فلسنني والشام والعراق ،فكانت صالته متتد
1

عبداهلل باصربين ،املرجع السابق ،ص1.

إىل إسعاف النشاشييب وبدر شاكر السياب .أما يف جامعة فؤاد األول
فكان أقرب أصدقائه الروائي جنيب حمفوظ والشاعر صاحل جودت
والشاعرة مجيلة العاليلي.

2

ويف سرية حياته السياسية ،كان باكثري جماهدا يبحث عن
اجملاهدين العاملني لنصرة اإلسالم منذ تفتح وعيه اإلصالحي يف
حضرموت ،مث توسع هذا الوعي يف احلجاز عندما التقى باملصلحني
واجملاهدين من أقنار إسالمية أخرى ،وبدأ يراسل شخصيات إسالمية
عديدة هلا شهرهتا يف العامل اإلسالمي :كاألمري شكيب أرسالن ،وحمب
الدين اخلنيب ،وعندما وصل إىل مصر كان من النبيعي أن يكون
باكثري ضمن التيار العرويب اإلسالمي يف مواجهة التيارات التغريبية
واإلقليمية ،وكان الصراع يف فلسنني يسري حنو الذورة بقيام ثورة القسام
عام  121م مث ظهرت يف األفق املؤامرة الكربى بعد انتهاء احلرب
2

نفس املكان

العاملية الثانية لتقسيم العامل العريب واإلسالمي بني الدول املنتصرة زإعناء
اليهود جولة يف فلسنني.

1

وكان باكثري شعلة من اجلهاد ومجرة من األسى حلال األمة
اإلسالمية اليت تساق إىل مذاحبها مستسلمة ذليلة ،والتفت حوله فلم
جيد إال مجاعة اإلخوان املسلمني متمردة على هذه املؤامرة تحتضن
اجملاهدين من شىت البلدان اإلسالمية وتدعمهم باملال والرجال كما
حدث لثوار اليمن الذين قاموا بثورة  141م ،وبدأ باكثري جياهد بقلمه
يؤلف املسرحيات والروايات وينظم القصائد حمذرا تارة ومستنهضا األمة
تارة أخرى وحمييا اجملاهدين الذين يالحقهم اال حتالل وتنفيهم األنظمة
العميلة وها هو حيي اجملاهد الكبري عالل الفاسي أن نفاه االحتالل
الفرنسي من املغرب.

1
1

1

أبو بكر البباكري ،ااملرجع السابق ،ص1.
نفس املكان

ولباكثري عالقة قوية مع مجاعة اإلخوان املسلمني ،وخصصت له
جريدة اإلخوان املسلمون (اليومية) الصفحة األخرية من كل يوم أحد
ينشر فيها باكثري مسرحياته السياسية القصرية واستمر يف ذلك منذ عام
 141م حىت أغلقت اجلريدة سنة  141م ،ويرجح أن يكون انتقال
باكثري من املنصورة إىل القاهرة سنة  142م بتوحيه من صديقيه
الشهيدين حسن البنا وسيد قنب حىت يكون قريبا منهما ومن الساحة
اإلعالمية واألدبية.

70

ويف املؤمتر السابع لألدباء العرب الذي عقد يف بغداد  1أبريل
 111م خيصوص الدرس األكرب الذي تعلمه العرب من اهلزمية ،ويف هذا
يقول باكثري" :كانت هزميتنا يف تلك احلرب  112م كارثة قومية عظيمة

70نفس املرجع ،ص2 .

مل يشهد تارخينا النضايل هلا مثيال قط يف فداحة خسائرنا العدو ،ويف
شدة جرحها لكربيائنا القومية".

7

وحذر باكثري من النزعات املركسية بكل ماتحمله من مقومات
فكرية وسياسية زاجتماعية مرضية ،والنزعات الرجعية والليربالية بكل ما
تحمله من فكر صليب وجودي يتصل بالعدمية والعبشية والالمعقول.
وقال" :إن الوجه العريب األصيل الذي يتمسك مبقومات األمة العربية
وبقيمها الروحية واألدبية واإلنسانية وبتارخيها احلافل باألجماد ،هو ما
حنتاج إىل التمسك به وتاكيد أصالته حبياتنا".

77

ومن مث عرفت صورة حياة باكثري اإلجتماعية والسياسية ،حيث
اجتهد يف دعوة قومه احلضرمي إىل اإلصالح والتجديد ،وذلك بالعودة
إىل روح اإلسالم وتنبيق تعاليمه مع العصر احلديث واحلضارة النقنية
7عبداهلل باصربين ،املرجع السابق ،ص1 .

77نفس املكان

اجلديدة .واتصل باكثري صالتا متينة باألدباء الكبار يف العامل العريب
واإلسالمي ،وهذه الصالت والصداقة هلا أثر بالغ يف سريته األدبية.
كتب باكثري روايات (ليلة النهر) و (سرية شجاع) ويتضح من
جتربته الروائية تركيزه الكبري على إحياء قيم الدين اإلسالمي احلنيف،
وشحذ اهلمم املواجهة املؤامرات اليسارية واليمينية اليت تحاك ضد األمة
العربية واإلسالمية.كما اهتم باكثري بقضية فلسنني ونضال الشعوب
العربية من أجل تحرير القدس الشريف.
ج .مؤلفاته
كان أمحد باكثري كاتبا مشهورا جدا ومؤلفاته كثرية خاصة يف
الرواية والشعر والنثر .وأما مؤلفاته املشهورة هي:

 .1الروايات
 . .سالمة القس عام  144م .وهي الرواية اليت تحولت إىل
فيلم سينمائي مثلته كوكب الشرق أم كلثوم ونال عنها
جائزة السيدة قوت القلوب األدبية.
 . .7وإسالماه عام  144م .وهي واحدة من أروع روايات
التاريخ اإلسالمي ،وتدور احداثها أثناء احلكيم الفاطمي
اإلسالمي مبصر .وقصة انتصار جيوش املسلمني أمام
الغزو التتاري الغادر.
 . .2ليلة النهر عام  141م .وهي رواية خيالية تناول فيها حياة
املسيقار املصري املعرف فؤاد حلمي.
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 . .4الثائر األمحر عام  141م .الذي أراد هبا باكثري تصوير
الثورة الشيوعية وخماطرها على الشعب العريب املسلم.
 . .1عودة املشتاق عام  11م.
 . .1سرية شجاع عام  111م .وهي رواية تارخيية تدور أحدثها
حول آخر أيام احلكم الفاطمي وبداية احلكم األيويب يف
مصر ،عندما مهد أسد الدين شريكوه للعهد اجلديد
ليأخذه من بعده صالح الدين األيوايب قضى على اخلالفة
الفنامية هناك.
 . .2الفارس اجلميل عام  111م .وهي رواية تارخيية تحكي
الصراع بني العاطفة والواجب يف نفس مصعب بن الزبري.
 . .1وغريها

.7المسرحيات الشعرية
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مؤلفاته أمحد باكثري عن الشعرية كثرية منها:
 . .مهام أويف عاصمة األحقاف عام  124م .تتحدث فيها
باكثري عن بالده حضرموت ،بالد األحقاف.
 . .7إخناتون ونفرتييت -بالشعر احلر -عام 140م.
 . .2قصر اهلودج -أوبرا -عام  144م .النثرية
 . .4روميو وجولييت-ترمجة بالشعر احلر -عام  141م.
 . .1الشيماء شادية اإلسالم -او بريت -عام  111م .اليت
التخزت افال من مبوضوع شيماء أخت رسول اهلل.
 . .1الوطن األكرب -بالشعر احلر -عام  110م
 .المسرحيات النثرية
74نفس املراجع ،ص741-742.

 . .الفرعون املوعود -أسنورية -عام  141م.
 . .7شيلوك اجلديد-سياسية -عام  141م.
 . .2عودة الفردوس_ سياسية_ عام 141م .اليت تتحدث عن
بنولة اندونيسيني يف حصول استقالهم ،وكتبها بعد
استقالل اندونيسيا بقليل.
 . .4الدكتور حازم -إجتماعية -عام  141م.
 . .1سر احلكم بأمراهلل– تارخيية  -عام  142م.
. .1إبراهيم باشا– تارخيية  -عام  141م.
 . .2فارس البلقاء  -تارخيية  -عام  141م.
 . .1عمر خمتار  -تارخيية  -عام  141م.
 . .1مأساة أوديب-أسنورية -عام  141م.
71نفس املرجع ،ص710-741.

 . . 0السلسلة والغفران-تارخية – عام  141م.
 . .أبو دالمة –ترخيية-عام  11م.
 . . 7مسامر جحا -ترخيية-عام  11م.
 . . 2مسرح السياسية-متثيليات سياسية-عام  117م.
 . . 4امرباطورية يف املزاد -سياسية-عام  117م.
 . . 1الدنيا فوضى-اجتماعية -عام  117م.
 . . 1سر شهرزاد_ أسنورية_ عام  112م.
 . . 2شعب اهلل املختار -السياسية-عام  111م.
 . . 1أوزوريس -أسنورية -عام  111م.
 . . 1إله إسرائل -سياسية -عام  111م.
 . .70دار ابن لقمان -تارخية -عام  110م.

 . .7قنط وفئران-اجتماعية -عام  117م.
 . .77هاروت زماروت-أسنورية -عام  117م.
 . .72جلفدان هامن -اجتماعية -عام  112م.
 . .74هكذا لقي اهلل عمر -متثيليات تارخية -عام  114م.
 . .71حبل الغسيل -اجتماعية -عام  111م.
 . .71الفالح الفصيح-أسنورية -عام  111م.
 . .72الدودة زالثعبان -تارخيية -عام  112م.
 . .71التوراة الضائعة -سياسية -عام  111م.
 . .71من فوق سبع مساوات -متثيليات
 122م.
 . .20حرب البسوس -تارخية -عام  110م.

تارخية -عام

 . .2أحالم نابليون -تارخية -عام  110م.
 . .27مأساة زينب -تارخية -عام  110م.
 . .22قضية أهل الربع-اجتماعية -عام  110م.
 . .24فاوست اجلديد -اسنورية -عام 700م.
 . .21شلبية-اجتماعية-خمنوطة.
 . .21عرائس وعرسان-اجتماعية-خمنوطة
 . .22جزام العفة-سياسية-خمنوطة.

الباب الثالث
اإلطار النظري عن سيكولوجية األدب
أ .مفهوم سيكولوجية األدب
السيكولوجي مشتق من عبارة اليونان ،سيكى ( (psycheمبعىن الروح
ولوكوس

((logos

مبعىن العلم ،واصطالحا هي علم الذي يدرس سلوك

اإلنسان كمظهر حلياته النفسية ،ةتتجلى هذه احلياة يف شعورنا مبا جيري
حولنا ،أو عندما نغضب ونتشاجر ،أو خناف وهنرب ،أو حنب ونكره.
وهو باملعىن احلريف علم احلياة أو العلوم موضوع الدراسة هو روح.
ويبحث فيه سلوك الناس وتصرفاهتم وأعماهلم من حيث هي مظهر
للظواهر النفسية .ودرست فالسفة اليونان القدمية السيكولوجية (-055

Abdul Chaer, Psikolinguistik Kajian Teoritik, ( jakarta: Rineka Cipta), 9002, Hal. 9

كامل حممد عويضة ،علم نفس الشخصية( ،بريوت :دار الكتب العلمية 991 ،م) ،ط .ص73.

 155قبل مالد) قبل أن يقوم بنفسه كعلم السيكولوجي ،وبني تلك
الفالسفة طاليس ( )065-1 6ويعترب األب فلسفة.

7

األدب هو فن لغوي ،أو لغة احلايل ،أو كيان لغوي ،خساد
لغوي ،أو جمموع من اجلمل عند البنيويني والتعرين األخري يقدمه
"ووالنيارت" للقصة .وهناك من يري أن األدب شكل مجايل خالص ،أو
عمل يف حبث ،أو نظام من اللرموز والدالالت اليت تولد يف النص
وتعيش فيه وال صلة هلا خبارج النص .وعلى عكس هؤالء يرى آخرون ان
األدب هو تعبري بالكلمة عن موقف األطيب من العامل ،أو أنه اداة تعبري
طبقية ،أو أنه صياغة لغوية لتجرية انسانية عميقة ،أو أنه استخدام
خاص للغة لتحقيق هذف ما.

6

Ivan Taniputera, Psikologi Kepribadian Psikologi Barat Versus Buddhisme, (Jogjakarta:
Ar-Ruzz), 90 2, Hal.

 6شكر عزيز املاضي ،يف نظرية ألدب(،حقوق الطبع حمفوظة لدار احلداثة ،طريق املطار ،شارع مدرسة

الفتال ،ط ، 951 ) .ص5 .

سيكولوجية األدبية هي الدراسة األدبية اليت تنظر أن األعمال
األدبية كنشاط النفسي ،واستعمل املؤلف اخرتاعه وشعوره عند ألفها
األعمال األدبية .هناك صلة بني األدب وسيكولوجي ،األدب اهتمام
على الشخصية اخليالية وأما السيكولوجي فاهتمامه بالشخصية الواقعية
يف العامل الواقعي .وأغراض سيكولوجيا األدب لفهم جوانب الشخصية
يف العمل األديب.

0

الصراع هو النزع الذي جيري بني شخص وآخر 1.الصراع النفس
هو التناقض الكامن يف قلب واحد النامجة عن وجود اثنني أو أكثر من
أفكار أو رغبات .الصراع النفسى هو نفسه سيكولوجي ألنه يتكلم عن
نفس ذاته ،وعن النفسى عندما يتزعزع ،عندما واجلة القلوب ،عندما

Albertine Minderop, Psikologi Sastra: Karya Sastra Metode, Teori dan Contoh Kasus,
(Jakarta: Buku Obor, 90 0), Hal. 25

1حممد التوجني ،املعجم املفصل يف األدب (بريوت ،دار الكتب العلمية 999 ،م) ط ، :ص)056.

يشعر بااحلزن ،عندما يشعر باالغضب ،أو ألنه يتكلم عن عاطفة
اإلنسان.
قد تطور عالقة بني سيكولوجي التحليل واألداب يف كل النواحي
وقد تطور ايضا هذه نظرية بعد تعرفها بسجموند فرويد (

)Sigmund Freud

( .) 979- 501سيكولوجي التحليلي هي طريقة من طرائق
العالجات األمراض يف التدريب العملي 3.ظهر إصطالح سيكولوجي
التحليلي سنة  591م .ورأى سيكولوجي التحليلي أن الشعور هلا دور
ضروري ونافعة التدريب عند العالج أمراض العصبية.
كان بسجموند فرويد (

)Sigmund Freud

5

ولد يف عام  501م من

أبوين يهوديني يف مدينة فرايربج مبورافيا اليت تعرف اآلن نتشيكوسلوفيا.
ويف السنة الرابعة انتقل مع أسرته إىل مدينة ( ( Finaحيث نشأ ودرس

Dewi Susanto, Pengantar Teori Satra (Yogyakarta: CAPS, 90 9), Hal. 54

نفس املرجع،ص06 .

الطب يف جاميعتها 9.وقد اهتم فروي

)(Freud

اهتماما خاصا باألحباث

الفسيولوجية والتشرحيية املتعلقة باجلهاز العصىب ،يف عام  55حصل
على الدكتوراه يف الطب ،وعام  55م اشتغل طبيبا يف املستشفى
الرئيسى بفينا .ونشر بعض األحباث اهلامة يف تشريح اجلهاز العصىب ويف
األمراض العصبية .مما لفت اليه األنظار.

5

وكان إرث فرويد الثقايف ،الذي كان يصله باملوروث اليهودي ،قد
أغناه كثريا ،ولكنه كان قد وضعه باستمرار يف وضع نزاعي اىل ح ّد كبري
ليفسح لنفسه مكانا ى فيينا املعادية.
ب .عناصر سيكولوجية لسجموند فرويد

سجموند فوريد ،املوجز يف التحليل النفسى( ،مهرجان القراءة للجميع ) 555 ،ص9 :
 5نفس املكان
وجيه أسعد ،املراجع الشخصية :اهلو ،األنا ،واألنا العليا :دراسة يف التحليل النسي -جمموعة من
املؤلني ، 55 ،ص0 :

نظرية شخصية التحليلى النفسى هذه النظرية تبحث عن نظام
شخصية اإلنسان ،أمهّهما نظرية سجموند فرويد اليت ترتيب أساليب
الشخصية املتعلقة باآلخرين وتؤثر على اإلحتياج باألشياء حوهلا .وصراع
األساسى يف تركيب الشخصيات الثالثت بثمر الطاقة النفسي الذايت،
والرتكيب هو اهلو ) (Idواألنا ) )Egoواألنا األعلى
 .1الهو

).(Super Ego

)(Id

اهلو هو طاقة نفسية وقمع الغرائز البشرية من أجل تلبيت
االحتياجات األساسية مثل األكل واجلنس ونفى األمل أو عدم الراحة.
هو ذلك القسم من اجلهاز النفسي الذي حيوي كل ما هو موروث وما
هو موجود منذ الوالدة ،وما هو ثابت يف تركيب البدن .وهو يهوي
الغرائز الىت تنبعث من البدن ،كما حيوي العمليات النفسية املكبوتة الىت
فصلتها املقاومة عن األنا .ففي اهلو إذن جزء فطري وجء مكتسب.
9

Albertine Minderop, Psikologi Sastra: Karya Sastra Metode, Teori dan Contoh Kasus,
(Jakarta: Buku Obor, 90 0), Hal. 9

ويطيع اهلو مبدأ اللذة
األخالق أو الواقع.

7

((Pleasure Principle

وهو ال يراعي املنطق أو

والال شعور هو الكيفية الوحدة اليت تسود يف

اهلو .وحتت تأثري العامل اخلارجي عن طريق جهاز اإلدراك احلسي
والشعور تغري اجلزء اخلارري من اهلو ،ومنا منوا خاصا ،واكتسب خصائص
معينة.

6

.األنا

()Ego

األنا هو الذي يتصل بعامل الواقع لتحقيق الرتعات العزيزة اليت يرها
خلفيية معقولة ،ولذلك كان دائيما يف صراع مع األمور والتصرفات اليت
ال تالئم طبيعة تكوينه .وإين أر أن تأخذ بافرتاحه وأن نطلق اسم (األنا)

Apsanti Djokosujatno, Dkk Psikoanalisis Dan Satra, (Depok: Pusat Penelitian
) Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 900
6

عثمان جنايت ،األنا واهلو (منتدى مكتبة اإلسكندرية :دار الشروق  ) 95 - 5 6ص3 .

على ذلك الكيان الذي ينشأ عن جهاز اإلدراك احلسي والذي يصبح
ما قبل الشعور.

0

 .7األنا األعلى

)(super ego

األنا األعلى هو نظام شخصية الذي حيتوي على القيم والقواعد
اليت موصوف باحلسنة والسؤه .ونظام الذي وظيفته األخالق ،وهو
يتخارج عن األنا ألنه هذا اجلزء منه الذي يتمثل األومر الوالديه
والنواهي ،ويسمى األنا األعلى باسم األنا املثال

0

نفس املرجع ،ص65 .

(.)Ego Ideal

الباب الرابع
تحليل الصراع النفسي في رواية "الفارس الجميل" لعلى أحمد باكثير
يف هذه الصدد تريد الباحثة أن تقوم بعرض حملة عامة عن رواية مث تقوم
بتحليل الصراع النفسي يف رواية.
أ  .لمحة عامة عن الروايه
هذه الرواية ألفها على أمحد باكثري يف جنيف وقد طبعتها مطبعة مكتبة
مصري مبصر سنة  3991م من حيث عدد صفحاهتا  99صفحة .يف هذه رواية
البحثة قصة صراع النفسي من حية األسرة مصعب.
البقاء على بعد أمتار قليلة مرة أخرى سوف يتم استيعاب مصعب
حيث زوجتيه احلبيبة ،سكينة و عائشة .لقد تركته منذ فرتة طويلة بسبب
اضطراره للذهاب إىل الكوفة ألداء مهمة حماربة خمتار بن أيب عبيدة .بغض
النظر عن جسمه يف الكوفة وخيوض املعركة  ،يبقى قلبه مقيّداً يف البصرة ،مع
زوجتيه الساحرتني.
1

اجلمر اخلفي لفرتة طويلة يعوقه الشك اآلن ،عقله ميسك بأكثر
األسئلة صعوبة :من سيزورها ألول مرة؟ سكينة أم عائشة؟ عائشة أم سوكينة؟
عائشة أمجل من السكينة .لكن سوكينة لديها سحر أكثر وذكية أكثر .إذا
كان القلب فقط يستطيع أن خيتار بني اجلمال والسحر ...يف احلقيقة القلب
معقد للغاية  ،وليس من السهل القيام باختيارات .اختيار خاطئ ،فقدت
اجلسم .عندما السعادة احلقيقية يف العلبة.
ب .العناصر الصراع النفسي في شخصية مصعب في رواية "الفارس
الجميل"
يف صفحات التالية سيحلل الباحث عما يتعلق بالفظ اليت تدل على عناصر
يف شخصية "مصعب" .ويكون البحث يف لثالثة الباحث وهي :اهلو ) (Egoاألنا
) (Idواألنا األعلى
 .1الهو

(.)Super Ego

()Id

2

تعترب اهلو جزء من الروح أو النفسي ،وهو مكان لشهوة اجلنسية
الغريزية 3،وال يتصل بالعامل اجلارجي .واهلو يف هذه الرواية مكتوبة يف وحده
مقطتبات كما تأيت:
املقتطفة األوىل:"إنه مشتاق إلىيهما معا فلياليته يستطيع أن يلقامها معا ويسرتيح!"
وجدت الباحثة أن اهلو ( )Idيف هذه املقتطفة ،حتت مصعب الذي يتوف
بزوجته يريد أن يلقهن ،ولكن املشكلة ستبق قائمة بعد ذلك أيزور عائشة أم
سكينة.
 .9األنا

()Ego

واألنا هي ناحية عقلية الوحيدة أن يكون على اتصال بعامل الواقع،
وتطور األنا من اهلو يف زمن الطفولة وأصبح املنبع للشخص على التواصل

. Hal. 132

J.P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, Jakarta: Raja Wali Pers, 11

3

بالعامل اخلارجي 9.فلم جتد الفاظ اليت تشري إىل األنا إال يف فقرة ثالثة فقط،
وهي:
املقتطفة األوىل:سكينة أم عائشة ؟
"عائشة أمجل ولكن سكينة أملح فياويح قلب ضاع بني املالحة
واجلمال".
وجدت الباحثة أن األنا

يف هذه املقتطفة ،أن مصعب يشعر

()Ego

باإلرتباك ليحرت عن زوجته منهما يلقى به أوال ؟ سكينة أو ال أم عائشة
 .1األنا األعلى

()Super Ego

األنا األعلى ( )Super Egoهو إمتصاص األفراد عن قيمة اجملتمعة وهناك
قيمة أخالقية ويعطي حدود بني اخلري والشر 1.األنا األعلى يف هذه الرواية
مكتوبة يف الثانية مقطتقات كما تأيت.
9إحسان عبد القدوس ،ال ترتكوين عنا وحد( ،القاهرة :مكتبة مصر ،)3999 ،ص31.

3

Irwanto Dkk, Psikologi Umum, Jakarta: Pt. Gramedia, 191. Hal. 139

4

املقتطفة األول:"إن بدأ بسكينة فماذا يقول لعائشة وإن بدأ بعائشة فماذا يقول
لسكينة؟"
وجدت الباحثة أن األنا األعلى

()Super Ego

يف هذه الفقرة يتحدث عن

املصعب الذي سفار إىل بيته .وهو يشعر باإلرتباك عائشة مجيلة ،ولكن سكينة
ميلك شيئ الذي ال ميلك هبا عاءشة .هو ال يعرف من سيخرت.

5

الباب الخامس
خاتمة
يف ختام هذه الرسالة العلمية ،تريد الباحثة أن تسجل النتائج
واالقرتاحات اليت حصل عليها الباحثة يف مرور كتابة هذه الرسالة العلمية.
أ .النتائج
ومن أهم نتائج الرسالة اليت وجدها الباحثة هي:
إن العناصر الصراع النفسي يف الرسالة "الفارس اجلميل" لعلى أمحد
باكثري تتكون من ثالثة أنواع هي اهلو ( (Idموجودة يف مقتطفة ،يف هذه الرواية
الكاتب جتد يف مقتطفة واحدة .واألنا
األعلى) (Super Egoموجودة يف مقتطفة.
ب .التوصيات

6

((Ego

موجودة يف مقتطفة .واألنا

 .3الرجاء للطلبة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية قسم اللغة العربية وأدهبا أن
يكشفوا أسرار يف رواية "الفارس اجلميل" لعلى أمحد باكثري من نواح
أخرى ،كناحية البنيوية والشخصية أو غري ذلك.
 .9الركاء للعميد كلية األداب والعلوم اإلنسانية أن يوفر الكتب املتعلقة
مبسائل السيكولوجية األدبية كلية األداب.

7
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