
 

 

 الباب األّول

 مقدمة

 الفصل األّول: خلفّية البحث

حاول العمل األديّب تصوير حياة اإلنسان. و ىذا الّتصوير ال يقتصر 

على عالقتو بغريه من اإلنسان، و لكن يشتمل أيضا على عالقتو بنفسو. و من 

أشكال العمل األديّب رواية. و ىي عمل اخرتاعّي لألديب يف معاجلة قّصة احلياة 

 سلتلف الّصراعات فيها. والعمل األديّب ىو عمل فّّنّ اخرتاعّي كان موضوعامع 

اإلنسان بكّل مشاكلو )تصّرفاتو، و حياتو، و ثقافتو، و مبدئو، و طبيعتو(، و 

: 0881ىو معّّب عنو بالّلغة ادلتمّيزة اّليت حتتوي على القيم اجلميل )سيمي، 

عرض نفسّي حيتوي على  ىو األدب بأّنو (82: 0876(. عّرف روكان )42

 الظّواىر الّنفسّية اّليت تبدو على سلوك أبطالو.

كان األديب عّب العمل األديّب حّرا يف إبداء آرائو ألغراض معّينة. و 

حاول األديب عّب العمل األديّب عرض األبطال وفق خيالو منعكسا من احلياة 

 متمّثال يف اخلّبة، و الّرأي، الواقعّية. رأى سومارجو أّن الّتعبري الّذايّت لإلنسان 



 

 

و الّشعور، و الفكرة، و الّروح، و ادلعتقد، يف صورة واقعّية تثري الّروعة 

 (4: 0877بلغة كآلتو يوجد يف العمل األديّب. )سومارجو، 

الّرواية الّنفسّية ىي الّرواية اّليت تقّص األفكار و سلوك أبطال القّصة. و 

العقلّية. و الّدراسة الّنفسّية ىنا مبعناىا الواسع، البحث فيها مرتكز على القضايا 

و ىو أّن ىذه الّدراسة من ادلؤّكد أن تتعّلق بالّنّص اّلذي عالماتو الّنفسّية 

 (03: 0884ملحوظة منتشرة فيو. )سخميت و فياال يف أرياين، 

الّرواية اّليت أنتجها األدباء تعرض البطل اّلذي لو طبيعة معّينة. فيمكن 

ال إّن الّرواية تصّور نفسّية اإلنسان رغم أّن األديب ال يعرض البطل إال أن يق

اّلذي يعتّب ظاىرة  ( أّن العمل األديبّ 85: 1100خيالّيا. استنتج إندراسوارا )

نفسّية تعرض اجلوانب الّنفسّية عّب األبطال ادلوجودة يف الّنّص إذا كان ىذا 

( إّن يف الّرواية ما يسّمى 3: 1114و )العمل األديّب نثرا. كما قال نورغيانتور 

بادلوضوع، و الّرسالة، و طبيعة البطل، و احلبكة، و خلفّية القّصة، و وجهة نظر 

القّصة. إضافة إىل ذلك، إّن كّل رواية تعرض رسالة أخالقّية تتعّلق بصفات 

 اإلنسان. و ىذه ملقاة عّب القّصة، و سلوك أبطاذلا و تصّرفاهتا.



 

 

خّباتو يف حياتو اليومّية. و من أجل إعطاء سلتلف كّل إنسان لو 

احلَِرف يف اجملاالت ادلتنّوعة، أراد معظم الّناس أن يعملوا بعلمو و يّتخذوا الّتغيري 

يف نفسو و يف بلده. و لكن يف الواقع، حدث كثري من األفهام ادلتعارضة عند 

. ىذا يسّببو تطبيق حرفة اإلنسان حّّت يتوّلد من ذلك صراع نفسّي و جسميّ 

اختالف الّثقافة و احلياة االجتماعّية حوذلم. و عند البحث يف مشكلة اإلنسان 

و اإلنسانّية، مل يوجد علم مستقّل يبحث فيها. فالّدراسة الّنفسّية يف العمل 

األديّب زلتاج إليها دلطالعة نفسّية األبطال يف ىذا العمل. انطلقت ىذه الّدراسة 

ّن العمل األديّب يتكّلم دائما عن حوادث حياة اإلنسان. الّنفسّية من مفهوم أ

 (65: 0881فاإلنسان دائما يعرض الّسلوك ادلتنّوع. )سيمي، 

يكاد يؤّكد أّن العلم يف حاجة إىل غريه من العلوم. ىذه العلوم حيتاج 

بعضها إىل بعض و تتكامل. و ىكذا علم األدب. فعلم األدب حيتاج إىل علم 

الّنفس، و الفلسفة، و علم الّلغة، و الّتاريخ، و علوم الطّبيعة،  االجتماع، و علم

(. ففي ىذا الّسياق، ليس من 5-4: 0882و غري ذلك )ويليك و وارين، 

ادلبالغ أن يقال إّن علم الّنفس عّب تارخيو قد أسهم إسهاما ليس بقليل يف علم 



 

 

ّية تفسريّية و األدب، خاّصة عندما يشرح عملّية اخرتاعّية عند األديب و عمل

 تقدير القّراء للّنّص األديّب.

و االختالف يف األفهام يف سلتلف اجملاالت جزء من حياة اإلنسان. و 

قد يؤّدي ىذا االختالف إىل الّصراع الّنفسّي بسبب تغرّي ادلوقف من العاطفة. و 

ان صورة تغرّي الّشخصّية لنفسّية الفرد ديكن فهمها بعد قراءة رواية ليايل تركست

لنجيب الكياليّن. ىذه الّرواية تعّلمنا كالقّراء ان نفهم نفسّية اإلنسان جتاه 

موقفو، و شخصّيتو، و عاطفتو حني وقوع مشاكل احلياة، و الّسلوك، و 

الّشعور، و الّثقافة حّّت حدث االحنراف يف شخصّية الفرد و اجملتمع حولو. و 

ذلا عالقة وثيقة بقضّية اإلنسان باعتباره اجلوانب الّنفسّية ادلعروضة يف ىذه الّرواية 

( أّن الّرواية باعتبارىا عمال أدبّيا 1114سللوقا اجتماعّيا. ذكر سيسوانتورو )

سبيل احلياة اّلذي حدثت يف احلوادث و الّسلوكات اّليت وقعت على اإلنسان و 

 عمل )البطل( هبا.

و من الّروايات العربّية الّنفسّية اّليت تتكّلم عن سلوك اإلنسان رواية 

ليايل تركستان لنجيب الكياليّن. بدأت القّصة من احتالل الّصني حملافظة قمل 



 

 

. جنمة الليل و مصطفى مراد خادمان يف قصر ملك قمل. جعلت 0821سنة 

، رضيت جنمة الّليل احلروب حّبهم منفصال مؤقّتا. من أجل إنقاذ أسرة ادلملكة

بالّزواج بباو دين، قائد جيش الّصني اّلذين ىجموا على قصر ملك قمل. و 

العناصر الّنفسّية يف ىذه الّرواية ظهرت على شخصّية جنمة الليل باعتبارىا بطال 

 فيها. و ىذا مالحظ يف ادلقتبس:

 ىا أنا قدمة إليك.“ -
 ما الذي آيت بك يا جنمة الليل ؟ -

يت, رأيتك تضرب بسيفك ديينا ويسارا وجتادل أنت روحي و حيا

 اآلبطال فذبت شوقا إليك.

 يا جنمة الليل احبثي لك عن رجل أخر. -

 (14أنت الذي أحبث غنو يا مصطفى.... )ليايل تركستان: 

احلاجة إىل احلّب و االمتالك حاجة إىل شيئان ال ينفصالن. احلّب 

تلك. ما أر  اد مصطفى أن يتزّوج و يكون جعل الّشخص يريد االمتالك أو أن ديم

لو أوالد. ىو ال يريد أن يكون حّظ أوالده مثل حّظو، و ىو أن يّتبعوا ظّل أسرة 



 

 

ملك قمل. و لكّن تسديد احلاجتني دفعو إىل تسديد احلاجة الّثالثة، و ىي 

 احلّب و االمتالك. و حّبو قبل ذلك كان فقط ألسرة ادلملكة.

يف رواية ليايل تركستان من حيث علم إذا مّت الكالم عن جتمة الّليل 

الّنفس فإّّنا إنسان ديكن عرض إنسانّيتو يف العمل األديّب. بعبارة أخرى، مّت 

ذلك من خالل البطل الّرئيسّي يف كفاح احلّب و احلياة. فريّكز الكاتب البحث 

 يف ىذه الّرسالة على عنوان "اإلدراك لنجمة الّليل يف رواية ليايل تركستان لنجيب

 "الكيالين )عامل علم الّنفس األديّب(

 الفصل الّثاين: حتديد البحث

بناء على خلفّية البحث اّليت مّت سردىا، فتحديد البحث يف ىذه الّرسالة 

 كما يلي:

كيف يكون الّتسلسل اذلرمّي حلاجة جنمة الّليل يف رواية ليايل تركستان  .1

 لنجيب الكياليّن؟

 رواية ليايل تركستان لنجيب كيف يكون اإلدراك لنجمة الّليل يف .2

 الكياليّن؟



 

 

 الفصل الّثالث: أغراض البحث

انطالقا من حتديد البحث الّسابق الذّكر، فأغراض ىذا البحث على 

 الّنقاط الّتالية:

وصف الّتسلسل اذلرمّي حلاجة جنمة الّليل يف رواية ليايل تركستان لنجيب  .1

 الكياليّن.

 ليايل تركستان لنجيب الكياليّن. وصف اإلدراك لنجمة الّليل يف رواية .2

 الفصل الرّابع: فوائد البحث

 أّما فوائد ىذا البحث فمنها نظرّية و منها عملّية.

 الفوائد الّنظرّية .1

ىذا الّتحليل جيرى بدراسة علم الّنفس األديّب كي ينتفع بو الّطاّلب و  .أ

 يثري البحوث األدبّية العربّية خاّصة و األدب الوطّّن عاّمة. 

 معرفة الّنظرّية و تطبيقها على رواية ليايل تركستان لنجيب الكياليّن.  .ب

 



 

 

 الفوائد العملّية .2

يرجى من ىذا البحث أن يعني اجملتمع أو الباحثني على البحث  .أ

 بدراسة علم الّنفس األديّب.

يعطي ىذا البحث الّرسالة األخالقّية أو ادلوعظة اإلجيابّية للقّراء  .ب

و آداهبا، يف كّلّية اآلداب و العلوم اإلنسانّية  يف قسم الّلغة العربّية

 جبامعة سونان غونونج جايت اإلسالمّية احلكومّية باندونج.

 الفصل اخلامس: الّدراسة الّسابقة

بناء على مالحظة الكاتب مل يوجد حبث آخر يف جنمة الّليل يف رواية 

عض البحوث ليايل تركستان لنجيب الكياليّن. بالّرغم من ىذا، فإّن ىناك ب

الّسابقة اّليت استخدمت دراسة علم الّنفس األديّب خاّصة يف علم الّنفس 

 اإلنسايّن. و من أمثال ذلك:

(، صّورت عملّية إدراك البطل الّرئيسّي يف رواية 1101الّنساء أديتيا ) .1

"Zapizki Iz Mertovo Doma"  لفيودور ميخائلوفيتش



 

 

لكارل روجرس(. كان تركيز  دوستوجيسكي )دراسة علم الّنفس اإلنساينّ 

ىذا البحث ىو على تصوير عملّية اإلدراك و حتليل شخصّية البطل 

 الّرئيسّي يف ىذه الّرواية.

(، قامت بالبحث يف إدراك البطل الّرئيسّي 1100يوين أماندا ساري ) .2

لسوساكو إندو. و الكاتبة مل حتّدد " Skandalسوغورا يف رواية "

ادلستخدمة. و لكّنها ذكرت أّن الّنظرّية علم الّنفس نظرّية اإلدراك 

 األديّب.

 Sang( بعنوان إدراك سانتياغو يف رواية "1116أمسريا رمحة ساري ) .3

Alkemis بدراسة علم الّنفس اإلنسايّن دلاسلوف. صّور يف الّرواية "

أّن البطل لو حّق االختيار. و لكّن الكاتب استخدم الّرواية فقط بصفتها 

 دراسة علم الّنفس و مل يرتكز على علم الّنفس األديّب. موضوع

بناء على ما سبق ذكره، مل يوجد حبث يستخدم رواية ليايل تركستان 

بنظرّية أبراىم ماسلو. أّما وجو االّتفاق بني ىذه البحوث ىو البحث يف الّرواية 

 بدراسة علم الّنفس األديّب.



 

 

 الفصل الّسادس: أساس الّتفكري

الّتفكري ىو تصوير يف رلرى ىذا البحث. و الغرض من أساس أساس 

الّتفكري ىو وضوح اجّتاه البحث اّلذي سيقوم بو الّشخص و دقّتو. أّما الّدراسة 

األدبّية فهي نشاط الّدراسة للعناصر و العالقة بني األنظمة يف العمل األديّب 

 (28: 0884)أمني الّدين، منطلقا من الّدراسة، و الّنظرّية، و الطّريقة ادلعّينة. 

الّرواية الّنفسّية ىي الّرواية اّليت تتحّدث عن األفكار و الّتصّرفات 

ألبطاذلا. و الّدراسة فيها مرتكزة على ادلشاكل العقلّية. و الّدراسة الّنفسّية ىنا 

مبعناىا الواسع ىي دراسة ما يتعّلق بالّنّص اّلذي كانت عالماتو الّنفسّية ظاىرة 

(. و الّدراسة الّنفسّية 03: 0884ة فيو )سخميت و فياال يف أرياين، و منتشر 

مبعناىا الواسع ىي دراسة ما يتعّلق بالّشعور )بعناصره الغريزّية، و العاطفّية، و 

األخالقّية، و احلّساسّية( و كّل العالمات العقلّية، و األخالقّية، بل اجلوانب 

 الفلسفّية مبعناىا الواسع يف الّنّص.

اك ثالث دراسات تدعم علم الّنفس األديّب، و ىي: األّول، دراسة ىن

الّنّص. و ادلراد هبا دراسة تبحث يف ناحية البطل يف العمل األديّب. الّثاين، دراسة 



 

 

الّتقدير و العملّية. و ىي الّدراسة اّليت تبحث يف ناحية القارئ الّنفسّية باعتباره 

اسة الّتعبريّية. و ىي الّدراسة اّليت تبحث يف متمّتعا بالعمل األديّب. الّثالث، در 

 (79: 1118ناحة الكاتب الّنفسّية. )إندراسوارا، 

( أّن إرادة اإلدراك بالّنفس 1111رأى ماسلو يف فودوسكا و تورمان )

صادرة من أنفسنا، و أّن الّدافع لإلدراك وراثّية، و أّن كاّل مّنا لو إرادة موروثة، و 

الوجوج و أن يعمل إلجل ىذا العمل و أن يشعر  ىي أن يوجد ألجل ىذا

ألجل ىذا الّشعور، و ىو اإلدراك. و الّشخص اّلذي قام باإلدراك ىو الّشخص 

 اّلذي يفي بتسديد ىذه اإلرادات، و ليس شخصا فوق العادة.

قّسم ماسلو اإلنسان من حيث حاجتو إىل ما يلي )يف فودوسكا و 

 (:1111تورمان: 

 اجلسمّية احلاجات األساسّية .1

و ىي حاجة واضحة إىل الّطعام، و ادلاء، و اذلواء، و الّنوم، و اجلنس. و 

الوفاء هبذه احلاجات ضرورّية ألّّنا حاجات أساسّية و ذلا عالقة وثيقة حبياة 

 اإلنسان.



 

 

 احلاجة إىل الّشعور باألمان .2

و ىي حاجة تشتمل على الّضمان، و االستقرار، و التحّصن، و 

 لّتخّلص من اخلوف و القلق.االنتظام، و ا

 احلاجة إىل احلّب و االمتالك .3

و ىي احلاجة اّليت ديكن تسديدىا باخّتاذ العالقة احلميمة أو قبول 

 القيم و الّصفات اّليت تؤّدي إىل الّشعور باالمتالك.

 احلاجة إىل االفتخار بالّنفس .4

على و الّشعور باالفتخار بالّنفس صادر من تقدير الغري للّنفس بناء 

 الّصيت، و االعتزاز، و ادلكانة، و الّشهرة، و الّسمعة، أو الّنجاح يف اجملتمع.

 احلاجة إىل اإلدراك .5

و ىي حاجة إىل تسديد مجيع الكيفّيات و الكّمّيات. و ىي حاجة 

 إىل أن يكون الّشخص على استعداداتو.



 

 

( أّن احلاجة اّليت تقع يف الّطابق 0880رأى ماسلو )يف كوسوارا: 

ساسّي ماّسة بالّنسبة إىل غريىا من احلاجات. و يف رأي ماسلو، إّن ترتيب األ

احلاجات األساسّية ىو نظام ببىن عليو دافع اإلنسان. و بناء على مالحظة 

ترتيب احلاجات أو نوع تسديدىا على مستوى الفرد، ديكن مالحظة جودة 

يد احلاجات ال يعّن تطّور شخصّية الفرد. و لكن ال بّد من االنتباه إىل أّن تسد

 وجود تقدمي احلاجة األىّم على ادلهّم على الّدوام.

 :و أساس الّتفكري يف ىذا البحث ديكن وضعو على الّنحو الّتايل

 

 

 

 

 

 

 اإلدراك

 البطل الّرئيسيّ 

 مل علم الّنفس األديبّ اع

 نظريّة أبراىم ماسلو

 احلاجة اجلسمّية احلاجة إىل االفتخار بالّنفس االمتالك احلاجة إىل احلّب و احلاجة إىل األمان



 

 

 الفصل الّسابع: منهج البحث و خطواته

 منهج البحث .1

البحث متوّقف على ضبط نوع ادلنهج ادلستخدم. و ادلنهج عند فؤاد 

( ىو طريقة فهم ادلوضوع اّلذي 05: 0886حسن و كونتشورو نينجرات )

وقع االختيار عليو مع مراعاة مالءمتو دلوضوع البحث. و يكون ىدف العلم. و 

يف ىذا البحث، يستخدم الكاتب منهج الوصف الّتحليلّي. و ادلنهج الوصفّي 

ىو ادلنهج اّلذي يتكّلم عن عّدة االحتماالت حلّل عّدة ادلشاكل ادلضبوطة 

رامحان، بطريقة مجع البيانات، و ترتيبها، و تصنيفها، و حتليلها، و تفسريىا )سو 

(. و ذلك جبعل علم الّنفس اإلنسايّن آلة الّتحليل. 01: 1112يف أرياين، 

( منهج الوصف بأّنو إجراءات 1114عّرف حداري نووي )يف سيسوانتورو: 

 حّل ادلشاكل برسم حالة موضوع البحث بناء على الوقائع الّظاىرة أو كما ىي.

 

 

 



 

 

 خطوات البحث .2

 تعيني مصدر البيانات .أ

ات األّويّل يف ىذا البحث ىو رواية ليايل تركستان لنجيب مصدر البيان

 مصر. –الكياليّن، طبعة العشرين، دار كتاب ادلختار، القاىرة 

 تعيني نوع البيانات .ب

نوع البيانات يف ىذا البحث ىو دراسة علم الّنفس األديّب. و ىذا 

و ىو مرتكز  الّنوع من البيانات موجود يف رواية ليايل تركستان لنجيب الكياليّن.

 على عنصر احلاجة يف نظرّية أبراىم ماسلو يف تلك الّرواية.

 طريقة مجع البيانات .ت

عند مجع البيانات، يستخدم الكاتب طريقة الّسماع و الّتسجيل ألّن 

البيانات ادلبحوث فيها بيانات كيفّية. و البيانات احملصول عليها يف ىذا البحث 

ىي البيانات الوصفّي ادلتمثّلة يف البيانات ادلكتوبة. باإلضافة إىل ادلنهج الّسابق، 



 

 

حصول على البيانات كادلراجع يستخدم الكاتب دراسة ادلكتبّية، و ىي لل

 ادلناسبة اّليت ديكن أن جتعل منطلقا، سواء أكان موضوع البحث أو ما يؤّيده.

 حتليل البيانات .ث

بعد مجع البيانات يأيت حتليل البيانات بالّتحليل البنيوّي من دراسة علم 

 الّنفس األديّب كما ذكرتو نظرّية الّتحليل الّنفسّي عند أبراىم ماسلو.

 نتاجاالست .ج

االستنتاج آخر مرحلة من مراحل البحث للجواب عن ادلسائل 

ادلطروحة يف حتديد البحث. و ذلك بالكشف عن اإلدراك يف رواية ليايل 

 تركستان لنجيب الكياليّن.

  الفصل الثّامن: نظام الكتابة

من أجل احلصول على نتيجة البحث ادلرجّوة، يتكّون ىذا البحث من 

 أربعة أبواب، و ىي:



 

 

الباب األّول، مقّدمة، تشتمل على خلفّية البحث، و حتديد البحث، 

و أغراض البحث، و فوائد البحث، و الّدراسة الّسابقة، و أساس الّتفكري، و 

 منهج البحث، و نظام الكتابة.

الباب الّثاين، نظرّيات أساسّية، تشتمل على العمل األديّب، و علم 

 الّنفس األديّب عند أبراىم ماسلو.

لباب الّثالث، حتليل البيانات، يشتمل على حتليل رواية ليايل تركستان ا

لنجيب الكياليّن بدراسة علم الّنفس األديّب عند أبراىم ماسلو لفهم اإلدراك يف 

 نفس جنمة الّليل يف تلك الّرواية.

 الباب الّرابع، خادتة، تشتمل على نتائج البحث و الّتوصيات.


