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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث .أ 
الكالم اإلنشائي البليغ الذي يقصد به إىل التأثري يف عواطف  دب هواأل

و األدب هو ذات شكل و إنتاج   .القراء و السامعني سواء أكان شعرا أو نثرا
تعبري و هو . استعمال اللغة للوسيلةو  احلياة معالعمل الفن الذي موضوعه اإلنس 

سيمكن من موطيء  و التصوير أو اخليال هنا. بوصول التصويرعن إحساس اإلنس 
خالص اخليال الواقعية أو من مالحظة الكاتب للواقعية و أحيانا هذا اخليال من 

أو األوهام البديهة الكاتب و ميكن ( مسجل احلديث)و ال يتعلق بالواقع  الكاتب
  .أيضا يتضمن على كليهما
هو ما  –هنا  –فاألدب  .نفس و الدرساألديب أدب ال: أما اجلوهري فيقول

أي . ينتجه األديب شاعرا كان أم ناثرا من نصوص أدبية يعرب هبا عن جتاربه الشعورية
يف نفس " االحرتاق الداخلىي"أنه ذلك الضوء الذي ينتج من ذلك التفاعل القوي 

يب، و الشاعر أو الكاتب هو املصور الكامل لعقل اجلنس اإلغريقي أو العر   .األديب
و هبذا يكون األدب . و هكذا يصبح األدب ملحقا ملا نسميه التاريخ و شرحا عليه

هو روح العصر و نتاج اجملتمع، و تكون دراسة أدب يف هذا العصر تعبريا عن روحه 
  .و مثله

                                                           
   . ، صأثر األدب العريب اإلسالمي يف األدب اإلندونسي اإلسالميحممد رزقي رمضان،    

 
 Andri Wicaksono, Pengkajian Prosa Fiksi, (Yogyakarta: Garuda Waca,  102), 

hal. 0 
 2 . ، ص(م 00 مكتبة العبيكان، )، عالقة األدب بشخصية األمة، عبد الرمحن العشماوي   
 1 . ، ص(  0 شركة كلمات عربية، : القاهرة)، نقد األديبأمحد أمني،   
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تعلق عليها أن ت ولوجية هو علم الذي يدرس نفس اإلنسان و جاز سيكو 
و . وك متعدد و صراع يف نفس اإلنسانقد يوجد أي سل األدب باألدب ألن يف

و ( psyche) فسيخوأخذت كلمة سيكولوجية من الكلمة اليونانية الكالسيكية 
يف صميم املوضوع ألن صفاهتا  أهنا ال تدرس النفس أو الذهن و. (logos)لوغوس 

عالقة  .معنوية، و حتدد عملها يف املظهر و التعبري عن النفس يف السلوك و العوائد
السلوك و عوائد لك، سيمكن أن حيدد تعريف سيكولوجية بعلم الذي يدرس إىل ذ

و يشري إليه تانكيسان . شكل اإلنتاج الفين من اإلنسان حيث أن األدب اإلنسان،
أن األدب تعبري عن النفس يف شكل اللغة، كتابيا أو ( Tangkisan Letug)لتويج 
يف نظام ملركب هو القصة و يف شكله املادة هو الكلمة بينما شكله ا. لسانيا

و يف وجوده اخلاص هو عمل األديب مبقياسه اجلمايل، ألن األدب هو . الكلمات
أثر الكتابة و رعي اللغة الذي يتضمن على حتمل االبتكار و اخليال مبتعدد 

  .البعدي
التعبري عن هذه احلضارة احلديثة، اليت تالءمت معها تلك الرواية  يالرواية هف

ا لكل حنوالهتا، يبدوا عليها أهنا ستأخذ طابعا جديدا ناجتا عن االجتاه باستمرار تبع
الراهن للعقول حنو املسائل املهمة يف اجملتمع، و حنو الفحص عن املصاحل و احلقوق 

و من الرواية   .اليت كانت األجيال السابقة ترى أن ال جدال فيها، و أهنا مرتسخة
 روقصدر عليه دار الش ."مارات يعقوبيانع"اليت تعترب عن احلضارة احلديثة هي 

                                                           
   

 
 Nova Yanti, Analisis Konflik Batin Tokoh Yurij dalam Novel Doktor Zivago 

karya Boris Pasternak: Tinjauan Psikologi Sastra, Skripsi, Fakultas Ilmu 

Pengetahuan dan Budaya, Universitas Indonesia,  101. 
   . ، ص(الرواية الدرامية أمنوذجا)تداخل األجناس األدبية يف الرواية العربيية بيري شارتييه يف صبحة أمحد علقم،    
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ائى و كتبت هبا الر  .لغة العربية يف خة األصليةسم بن 00 يف سنة  بالقاهرة مصر
كانت . غري أنه ليس الكاتب فقط بل الطبيب األسنان أيضا األسوايناملصري عالء 

 .منها حيصل على طبعة التسعةحىت سنتني متتابعني الرواية من األكثر مبيعا 
و منهم زاكى . مخسة أشخاص ةارات يعقوبيان حياكى على قصعمف

متلك جسدا مجيال و مثريا حىت كان يف التعامل اليت كانت و بسينة السيد،   سوقىاالد
تغريت العمل إلهانة شيخا يف  اليت سببهاتلهف الرجال عليها و دفعها إىل عمل 

و  .حتالم جلنس مثلهاإل مث حامت رشيد، رئيس التحرير الذي ميلك العاهاة .عملها
عمارة بن البواب يف ، طالب جامعي يف جامعة قاهرة و اطه شاذيل و .،حاج عزام
لتبديل   بأن يكون ضابط شرطة ل منذ طفولتهالشاب ميلك األمكان . يعقوبيان

ح و حظ مقدوره و يرف حمبوبه بسينة السيد إىل موقع جيد من مسكنه يف سط
 . واب ألنه ال يأذن  أن ينجح يف أملهبل هذا أمل غال البن الب .العمارة

ترى الباحثة أن هذه املشكلة تقع كثريا يف احلياة الوقيعية مع اختالف 
 .شعر أيضا أن هذه املشكلة مثل ما يقع الصراع يف باطنه طه الشاذىل. أضروفهم

الباحثة أن تبحث عن الصراع الداخلى لشخصية طه شاذىل يف رواية  فلذلك تعد
 .ائى عالء األسواينو ان للر عمارات يعقوبي

 
 أسئلة البحث .ب 

لعالء  يف رواية عمارات يعقوبيان بطال الروايةألالداخلى صراع الما أجناس  . 
 ؟األسواين
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لعالء  يف رواية عمارات يعقوبيانألبطال الرواية  الداخلى صراعال تغلبما شكل  . 
 ؟ األسواين

 
 أهداف البحث .ج 

لعالء  يف رواية عمارات يعقوبيانية ألبطال الرواالداخلي ملعرفة أجناس الصراع  . 
 .األسواين

 يف رواية عمارات يعقوبيانألبطال الرواية الداخلى  صراعال تغلبملعرفة شكل  . 
 .لعالء األسواين

 
 أهمية البحث .د 

 أمهّية النظريّ  ( أ
املعرفات يف جمال  ذا البحث أن يغ ى خزانة العلوم و أن يرتدهل فتتأمل الباحثة

و بوسيلة هذا البحث أيضا عسى أن  ص األدب العريبحتليل نالعريب يف  ألدبا
لكل الطالب الذين يريدون أن حيللوا عن اآلداب و خاصة مفيدة  نيكو 

 .سيكولوجية أدبية
 أمهّّية العمليّ   ( ب

نقطة البداية للدراسة املعمقة يف هذا البحث ، تتأمل الباحثة نفسهاللباحثة  . 
 األديب أدب النفسي يف حتليل نص

ب تعمدا ليزداد املعرفات يف علم األدفهذا البحث م ر،للقارئ اآلخو  . 
 .صراع الداخلىيف باب النفسي 



  

 

 

 

 توضيح المصطلحات .ه 
 :عنوان هذا البحث، و هيتوضح الباحثة املصطلحات اليت تكون منها 

 هو تعارض بني دافعني أو نزعتني أو رغبتني أو أكثر، : صراع
 1.حبيث خيرب كل جزء من الشخصية واحد منها

 اخليالد

  

 2.بَاِطنه َشْيء كل منو هو . لالداخ إىل ةنسب: 
 تعارض بني شعورين أو فكرتني أو أكثر، من احلالة :  صراع الداخلي

 0 .اليت مل توافق بالرغبة
 حرف جر مبين على سكون و مما تدل عليه الظرفية:  يف.   
 و الرواية يف األدب سرد نثرى خيايل    .القصة الطويلة:  رواية

جتتمع فيه عدة عناصر يف وقت واحد مع طويل عادة، 
   .اختالفها يف األمهية النسبة باختالف نوع الرواية

 و هذا . ا الرائى عالء األسواينالرواية الذي كتبه:  عمارات يعقوبيان
املوضوع مأخوذ من اسم العمارة اليت يسكنها عالء 

 .األسواين لعيادة مرض األسنان
 الكاتب املصري و الروائي و طبيب األسنان يف مصر:  عالء األسواين. 

 
                                                           

 22 . ، صفقدان الواقع واستعادته سرية ذاتية لفتاة فصاميةحممد أمحد خطاب،    
    . ، ص(م  2 دار املعارف، : مصر)، اجلزء األول: املعجم الوسيطإبراهيم أنيس،   2

1  Kiftiawati Sulistyo, Sukses UN Bahasa Indonesia SMA  112,  112, (Jakarta: Media Pusindo), 

hal. 071 

  0 . ، ص( 22 دار املشرق، : لبنان_بريوت)، املنجد يف اللغةلويس معلوف،    
  1 . ص، ...املعجم الوسيطبراهيم أنيس، إ   

  1 . ، ص(م 21 مكتبة لبنان، : بريوت)، معجم املصطلحات العربية يف اللغة و األدبجمدى وهبه،    
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 البحث حدود .و 
 :ا يليأن حتدد مم الباحثة تريد،  حثوح هذا البلوض

عالء األسوين و  يإحدى الروايات من كاتب املصر  عنيركز إن هذا البحث  . 
 .رواية عمارات يعقوبيانال حتدد الباحثة يف

من ناحية التحليل النفسي و سيكولوجية أدبية إن هذا البحث يركز يف دراسة  . 
 .عمارات يعقوبيان يف باب الصراع الداخلي يف الرواية خمصص

 
 اتالدراسات السابق .ز 

عمارات "رواية دعى الباحثة أن هذا البحث هو األول يف دراسة تال 
قد سبقته يات، فال تنكر الباحثة رواال يف إحدى بطلالشخصية و " يعقوبيان
و تسجل الباحثة يف . ق عنها فتستفيد الباحثة منها و تأخذ منها أفكاراتتعل دراسات

هبدف عرض خريطة الدراسات يف هذا  تلك الدراسات السابقات السطور التالية
 :املوضوع و إبراز النقاط املميزة بني هذا البحث و ما سبقه من الدراسات

صور المشاكل "حتت املوضوع  (9992986880) عين خيرانى
حبث  م  0 يف سنة  "ماعية في الرواية عمارات يعقوبيان لعالء األسوانىاإلجت

 كانت .جبامعة إندونيسيا كلية العلومية و الثقافيةغة العربية  لالتكميلي يف قسم ال
رواية عمارات يعقوبيان مبنهج  منعن عناصر الداخلية و مشاكل اإلجتماعية  تبحث

أن يف هذا الرواية عناصر  لصتو خ. الوصفي النوعي دراسة إجتماعية أدبية
يف العامة كما كانت فيها حتاملة  الداخلية متنوعة و مشاكل اإلجتماعية اليت معزوال
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هن عني خرياىن عن لواطة و حركة اإلسالمية املتطرفة و اختالسة اللتني تبحثو 
 .بنظرية اإلجتماعية األدبية

" قوبيانعمارة يع"الرواية "بالبحث عن ( 98009969)نور الفريدة 
م بشعبة اللغة   0 يف سنة ( دراسة تحليلية اجتماعية أدبية)لعالء األسوانى 

و العلوم الثقافية جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية  أألدبالعربية و أدهبا كلية 
حبثت فيها الرواية من ناحية اإلجتماعية كحالة السياسية و . احلكومية جوكجاكارتا

و وجدت نور . و استعملت منهج املكتيب لتبحث فيها حالة الدينية و اإلقتصادية
. كثريا من العاطل و احلقري و اختالسمن الناحية اإلقتصادية فيها   فريدة يف الروايةال

تفرقع  فيها راكة اإلسالمية اليتحلو إذا نظرت من الناحية الدينية كانت فيها صفد 
 .تستعمل ملكتها بالظاملة و من الناحية السياسية، فيها حكومة اليت. إىل القساوة

بحث التكميلى عند املوضوع ب( أ90600009)أغسطين مريانا 
لنوال " امرأة عند نقطة الصفر"الصراع الباطني عند فردوس في رواية "

م، شعبة اللغة العربية و أدهبا    0 يف سنة  ( دراسة سيكولوجية أدبية) "السعدوي
. مبيل اإلسالمية احلكومية سوراباياو علوم اإلنسانية جامعة سونن أ أألدبكلية 

امرأة عند نقطة "الصراع الباطن عند فردوس يف الرواية أن تستنبط أغسطني مريانا ب
فردوس مع ، فردوس مع أبيها و أمها :داوى حدست بني ما يأيتلنوال السع" الصفر
فردوس عند ما  ، فردوس عند ما أهان بيومي، فردوس عند ما مع زوجها، عمها

فردوس مع ، فردوس مع البوليس، فردوس عند ما رأى فوزي، شريفة كانت مع
الصراعات و  فردوس عند ما مع مرزوق، فردوس عند ما مع إبراهيم، أصدقائها ضياء

 .الباط ى األخرة فردوس



  

 

 

 

عني خرياين  نأ هذا البحث بالبحوث قبلهمو من املميزات الذين باينوا 
إطاره النظري من علم األدب بيان بعن عمارات يعقو  وضوعأخذ املالبحث بتبحث 

و كما كانت عني خرياين فنور الفريدة تبحث . اإلجتماعي يف الباب عناصر الداخلية
عن املوضوع عمارات يعقوبيان بإطار النظري عن علم األدب اإلجتماعى بل يف باب 

البحثني من عني خرياىن و نور الفريدة فهذا البحث خمتلف عن . الصراع اإلجتماعى
إطاره النظري ألن الباحثة تستعمل النظري من علم األدب النفسي يف باب صراع  يف

 . الداخلى
حبثت عن الصراع الداخلى أيضا بل أما البحث من أغسطن ماريوانا، فهي 

من  ةمن الرواية اليت كتبتها نوال السعداوي و هي خمتلف ااستعملت أغسطن موضوع
ن الباحثة تستعمل املوضوع عن الرواية عالء أل بحث الذي كتبته الباحثة يف املوضوعال

 ".عمارات يعقوبيان"األسواين 


