
 

 

 األّولُ ُالبابُ 

ُمقّدمة

البحثُ : األّولُ ُالفصلُ   خلفيةُ 

ُاألدبُيالعُوجودُ  ُُمل ُاجملتمع ُخياليف ُمن ُلؤل ادلُنتيجٌة ُانعكاسٌُُو،

الذيُينبعُلملؤل ُلُبوصفوُإبداعاُاألدبُ يستطيعُ. ادلوجودةللظواىرُاالجتماعيةُ

الذينُُاجملتمع يشملُىذاُادلوضوعُعلىالدراسةُ،ُوعرضُموضوعُ أنُي اجملتمعمنُ

والثقافاللديهمُ ُنتائجُ ُت قديمدلختلفة.ُاحلياةُوادلواق ُاُنظراتوالعاداتُُوُاتتقاليُد

الذيُ ااجتماعياُحدساللغة،ُلذلكُصارُاألدبُاخليالُللملؤل ُخاللُوسيلةُ

ُإىلُُناُأنُنذكرديكناللغة.ُُوسيلةيستخدمُ  وعملُفٍتُيُإبداعيُي نشاطٌُ األدبُ أني

 (.9656ُ:3ُوارن،ُُويليك)

ُُاألدبُيُالعملُ  ُحلياة ُمرآة ُالذلناس،ُُلىو ُأبرامز ُرأي  شرحويُكما

أكثرُمنُذلكُُبلفقطُ"الواقع"ُعكسُالروايةُالُتُأنُي89:2011) اُ)ُرإندراسوا

،ُوأكثرُديناميكيةُ"اليتُقدُأجذبأكمل،ُ،ُيواقعالُنعكاسالاأكربُعطيناُىيُت



 

 

ُُاألدبُيُالعملُ الُيعكسُ. العام الفهمُ ُتفوق ُالفردية ُفقطالظواىر بلُ إغالقيا

ُىو"ُعمليةُحية".ُُوأكثرُمنُذلكُ  عالمة ووسيلتو ٍتُيىوُعملُفالعمل ُاألدبي

ُُو ُىي ُمعٌت، ُ)الذلا ُفرادوفولغة ،2001: 47ُ ُوسيلة ُخالل )ُ يتحدثُاللغة

ُاألدبُيا ُُوُلعمل ُاإلنسان ُاإلعن ُسللوقا بوجودهُمتصلٌُ اإلنسانُ  أنُيُونسانية،

(9661ُ:906ُوارنُ)ُويليك مناسبُبرأيُقالورأيُذلكُال. اُوثقافيااجتماعي

ُُومعظمُياةُ احليعرضُاألدبُ أنُي ُمنُاماحلياة ُلواقعُاالجتماعي.ُحىتُكونة أني

ُك ُالرواية ُاألدبُأحد ُالتفكَتأشكال ُوالتعليم،ُُبحثُعنللُمادة قيمُاحلياة،

أنُ وااألفكارُاإلجيابيةُللقراء،ُليستطيعُتظهرأنُُعُ منُادلتوقُ فخالقية.ُاألرسالُةالُو

ُباحلياةُاالجتماعيةُوالثقافية.ُُلقضاياُادلتعلقةحيسواُعلىُا

ُا ُالعمل  ُ)الروايةيعطى ُاجليد ُرسالةًُألدبي )ُُ ُالقراء ُإلإىل قيمُالعالء

. قوميةال القيم،ُُوالوطنيةدين،ُوقيمةُالتعليم،ُُوأكانتُقيمةُالالواردةُفيو.ُسواءُ

ُ ُيف ُالواردة ُالقيم ُىإحدى ُ (89:1332) ألفيان رأىُ.القومية يرواية أني

ُ القومية ُتبُتي ُاليت ُإيديولوجية ُ ىي ُأني ُعلى ُللفُرأعلى ُالوالء ُللدولةُفوضيد



 

 

،ُمعُالتقاليد،ُبالوطنوثيقُعميقُعلىُارتباطُالشعورُ.ُال nation-stateالقوميةُأوُ

ُالقوىُادلختلفة.ُبالتاريخُُطولُمرور موجودةالرمسيةُاحملليةُُوالزعماء

ُُوريانداين رأت ُُصيوفياينيف ،Http://darsastra.blogspot.comُ) وآخرون.

ُإ ُالقومية( ;811 أبريل12ُليوُيفُرجوع ُُأني ُوىي: ُأشكالُ، ُالقوميةستة

(ُ ُُوnasionalisme sipilادلدنية يةُالرومانتيكُالقوميةُوُ(etnis) العرقيةُالقومية(،

  الدينية.ُالقوميةةُيالدولُالقوميةالثقافيةُُوُالقوميةُو

ُفيها ُودت ُاليت ُالروايات ُُإحدى ُروايةُالقوميةالقيم ليايلُ " ىي

ُالرواية. "تركستان ُُالكياليننجيبُل روايةٌُُىذه اُروائيكانُ،ُُم9653ُيفُعام

ُمصري ُىيُا. ُالرواية ُفريدةقصةُخياليةُادلبدوعةُبالتارخييةُُرواياتالإحدىُىذه

ُ ُيدومجيلة. ُكي  ُالرواية ُىذه ُبلدىمُ الًتكستانيون اجملاىدون افعحتكي عن

ُأ ُاليتُالُديكننا نُنعرفُطريقتهاُوعقيدهتم.ُوكذلكُقصةُحبُاجملاىدُوامرأة

 التفكَت.

ُالرواية ًتكستان،ُالصُتُلُأوُإستعمارُإحتالل ،األوىلُ.خلفيتان ذلذه

نضالُُ،الثانيةومول.ُمنطقةُقيفُُالواقعُاالجتماعيُالسياسيواءُاجلُىف خاصة

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=id&tl=ar&u=http://darsastra.blogspot.com


 

 

ُعقيدهتمُحتتُيُتًتكستانال ُعن ُالدفاع ُيف ُنياز ُخوجة منُُهموحقوقُقيادة

ُعن اليتُتعليم رائعةايةُحتتويُعلىُقصصُ.ُىذهُالرُوحلفائوُوُالصيٍتُاإلحتالل

ُال ُ دفاعأمهية ُحىت ُالعقيدة ُعلى ُُالدموعُهنايةواالنقاذ ،ُالكيالين)مني ُيف

2011 .) 

لوطنية،ُالكيالينُالقومية ُمنُأْنُخيتارُاُجنيبُ لُيفضُييفُىذهُالرواية،ُ

ُ ُيُالقومية موضوعألني ُالذي ُادلوضوع ُإىلىو ُالضغطُالتحرُيُشَت ُمن ر

ُاالستعماري .ُ Dardiriُُ رديريادرأى ُوتوباغو: ُ)ترينيداد ُادلهندس (1ُيف

ُمورفولوجًيا ُدل، ُوالشرقُالقوميةوضوع ُوأفريقيا ُالالتينية ُأمريكا ُإجيابُيف ُمعٌت

نادراُلوص ُاجملتمعُُالقومية .ُبينماُيفُالغرب،ُكانُموضوعفقطُاألوسطُوآسيا

ُ ُكانتُالق "وطٍت"،ُألنُيُموضوع أهنمُيفضلونُأنُيستعملواالغرب. وميةُعموما

ُادلستعمُ .ُوىذاُأمرُمفهوم،ُاجيدكانتُأمراُوطنيةُُال بينماُإنُيأمراُسيئا.ُ  ينُرألني

ُ ُ،ُلكنإزعاج.ُُالقوميةيظنونُأني ستخدمُت ُُالقوميةإذاُننظرُإىلُادلستعم رين،ُأني

 مادةُىفُطردُادلستعم رين.



 

 

ُ ُإني ُُالقوميةأشكال ُيف ُالواردة "ُ ُتركستان"رواية ُىفُليايل متمثلة

ةالكلماتُواجلمل،ُأوُالعباراتُ فيماُاصُالواردةُيفُالرواية.ُشخخاللُاألُادلعربي

 : القوميةاألفكارُُاإلقتباساتُاليتُوردتُفيهايليُبعضُ

 األوىل البيانات

ُ ُتكش  ُمقاومة ُعن ُالرواية ُالصينيمعدائهأل الًتكستانيُتىذه .ُُت،

ُ ُ )صينيون(ُعندىمرغم ُطبيعياالحتاللُأني ُولكنُإذاُُشيء ُكرامتهمُك، انت

ُاألمر زلتقرة واحًتامهمُهمدينُو ُُخارجُمن فهذا قالُشخصُ لذلكاإلنسانية،

  :يفُىذهُالروايةُ"أنا"

ُكرُوادلعركةُ"  االحتاللُأمرُملؤقتُإنُقدُيزولُيفُيومُمنُاأليامُ،ُمعُالعدو
وفر..أماُآنُيدوسُالعدوُمشاعرُالناسُعودةُللوحيتقرُشرائعهمُ،ُويسخرُ

ُ(9656ُ:1ُ،ُالكيالين) "فوقُالطاقةُ..منُدينهمُفهذاُأمرُ
 

ُال ُبيانات ُاألوىل ُبتعبَت ُيشعر ُالذي ُ"أنا" ُهماحًتامُأنُيشخص

ُُاحتقره( ون)تركستان ُقيمةُُإحدى وىذهالعدو. ُعلى ُحتتوي ُاليت البيانات

للدفاعُعنُ freedom /ىوُمبدأُاحلريةُ،القومية دأعلىُمبفيهاُحيتويُُألنُيُ،القومية



 

 

الدوليةُ القومية ىوبياناتُالمنُىذهُشكلُأماُاللكرامة.ُحًتامُ،ُواالالدين،ُوا

  .يةالدينُو

 الثانيةالبياناتُ

ُادللكُق القوميةولدتُ ُوالدُ اجرُبومولُمنُأمَتة ُعلىُالزواجُىا معُىا

 : علىُهللا،ُوقالت وتوكلت تُذلكرفضُاقائدُالصيٍت.ُألهنال

 ( 31:989،ُالكيالين) "أمرُهللاُفوقُأمرُالصينيُت!"

ُ ُاأل كالم اناتالبيىذه ُتريدمَتة ُال ُُأهنا ُالالزواج ُالصيٍتمع ُقائد

ُادلوتُخَتُذلاُمنُأنُتقبلورفضالكافرُ. ىذهُالبياناتُحتتويُعلىُ. تُوتظنُأني

ُُ،القوميةقيمةُ  freedom مبدأُاحلرية/ُيفيهاُإحدىُادلبادئُالقومية،ُىُوردتألني

 اليتُملُيبلغةُصغَتةُ،ُوحريةُفتاالقائدُالصيٍتُالكافرالزواجُُلرفض،ُوىيُحريةُ

ُأماُالشكلُمنُىذهُالبياناتُىوُالقوميةُالدينية. سنهاُللزواج.

يفُروايةُالواردةُُالقوميةقيمةُعلىُوجودُ السابقةالبياناتُُدليتُعدةُ 

ُكثَتةُمن ".ليايلُتركستان" لذلك،ُىذهُالرواية.ُالواردةُيفُُالقوميةالقيمُُىناك



 

 

ُُمهتمُباحثالُفإنُي ُ البحثبإجراء ُتركستان"  وايةُرعلى ُ" ليايل دراسةُمع

 . جتماعُاألدبُيالعلمُاُمدخلخاللُُالقوميةاألفكارُ

 الفصل ُالثاينُّ:ُحتديد ُالبحثُ 

ُ ُاخللفية ُعلى ُالسابقةبناء ُاألفكار لباحثاُسيبحث، ُالقومية عن

ُأدبُيحبٌثُىذاُالبحثُُ.ُإنُيالكيالين نجيب"ُلليايلُتركستانروايةُ"ُالواردةُيفُ

 لُعلمُاالجتماعُاألدبي.مدخباستخدامُ

ُالبحثُمرتكزا ُليكونُىذا ُالي، أسئلةُ ىفمشاكلُالبحثُ باحثركز

  البحثُعلىُالنحوُالتايل:

ُ؟ُ"ُلنجيبُالكيالينُليايلُتركستانالواردةُيفُروايةُ"ُ القوميةقيمُماُال .1

ليايلُالواردةُيفُروايةُ"ُلمجتمعُالقوميةُلقيمُال ىفجيابُالتأثَتُاإل كي  .2

 ؟ُ"ُلنجيبُالكيالينُتانتركس

ُ



 

 

ُوفوائد ه ُالبحث  :ُأغراض   الفصل ُالثالث 

ُأغراضو .أ

 ".ليايلُتركستانروايةُ"ُيفُُواردةالُالقوميةدلعرفةُأشكالُ .1

ُلكش ُال1 ليايلُ"  القوميةُيفُرواية فكارلمجتمعُمنُاأللجيابُاإلتأثَتُ.

 ".تركستان

  هفوائد .ب

ُالفوائدُالنظريةُ .1

،ُوخاصةُيةثللمكتبةُالبحمرجعاُجديداُُذاُالبحثى عسىُأنُيعطي

ُ ُُزيادةُويفُرلالُاألدب، روايةُالحتليلُُالُسيما عنُحتليلُالعملُاألدبُيادلعرفة

 . خاللُاألفكارُالقومية األدبُيُدراسةُعلمُاالجتماعب

ُيةُملُ الفوائدُالعُ  .2



 

 

ُعموما .أ ُالبحثُ، ُيساعدُىذا ُأن ،ُزلتوياتُالروايةيفُفهمُُراءُ القعسى

شاكلُادلفيماُيتعلقُبُالُسيما عنُفهمُالعملُاألدبُيعلوماتُادلويعطيُ

 علىُاحلياةُاالجتماعيةُللمجتمع.ُُتلؤثرُجدااالجتماعيةُاليتُ

ُالعربيةُوآداهباُأنُيستفيدُ،ُخصوصا .ب ىذاُيستطيعُالطالبُبقسمُاللغة

 . ةايالرُوُو،ُالُسيماحبثالعملُاألدبيُالعربيُُوهمُيفُفُمادةُمرجعيةُالبحث

ُالسابقةُ  ُالّدراسات    الفصل ُالرّابع :

ُالسابقة ُالديراسات ُل ت قام ُعلى ُادلناسبةُلحصول ادلعلوماتُادلكتوبة

ُ ُادلبحوثة ُعينن) هاومجعبادلشاكل ُىذ52:2007، ُيف ُالبحث(. ُا ،ُ أني

ُادل ُعلومات ُادلعرفاحملصولة ُلتعميق ُلمفيدة ُُوة ُال دراسةلباحث، ادلناسبةُنظرية

ُادلعلُول ُعلى ُلحصول ُالذي ُادلوضوع ُعن ُمات ُالذيُُحبثُوقد ملُادلوضوع

ُبنظريات ادلتعلقةكتبُال متمثلةُيف الباحثعليهاُُ.ُادلعلوماتُاليتُحصليبحث

ُاليتُ ُاألدب.ُوكذلكُنتائجُالدراساتُالسابقة الدراسةُُنفس ذلاسوسيولوجية

 هبذاُالبحث. وادلوضوع



 

 

ُالباحث ُيقوم ُأن ُ بعد ُاألدبباإلستعراضات ُادلختلفيف سواءُُةيات

ُدُالباحثُ جي،ُملُادلدوينةُثبحث،ُأوُالبحُوالكتب،ُونتائجُالأكانتُىفُشكلُ

منُُالكياليننجيبُل "ليايلُتركستان " روايةُيدرسُعنناقشُأوُالذيُيُاألدبُ 

روايةُ"ُالبحوثُادلتعلقةُأماُ. القومية عنُاألفكار،ُوخاصُةجتماعُاألدبُيالعلمُا

ُعلىُالنحوُالتايل:ُليايلُتركستانُ"

ُُغزاىلدُمُيحمل رسالة .1 (200ُ103ُ015ُُبرقمُالطالب1091ُ)يفُعام

ُحتتُ ُوآداهبا ُالعربية روايةُالتحولُاالجتماعيُيفُ " ادلوضوعقسمُاللغة

ُالكيالين ُلنجيب ُتركستان ُعن". ليايل ُالبحث ُىذا خلفيةُُحبث

ُُالصراعات ،ُومعرفةُالتحوالتُةاالجتماعي اتالتغيَُتُمعرفةاالجتماعية،

ُيفُالرواية.ُُالواقعةاالجتماعيةُ

ُخلالصُرفيقي .2 ُُرسالة ُعام ُالطالب1009ُ)يف (63900132ُُبرقم

ُحتتُ ُوآداهبا ُالعربية ُاللغة ُالداخليةُيفُروايةُ" ادلوضوعقسم  العناصر

ُالكيالين ُلنجيب ُتركستان ُالرسالة." ليايل ُىذه ُالعناصرُ حبثت عن

 ادلوضوعُإىلُاألمانة. الداخليةُمن



 

 

لييُتُجيالين .3 ( 041 500 206 برقمُالطالب1099ُ)يفُعامُُرسالُة

ُحتتُادلوضوعُ ُوآداهبا ُالعربية ُاجلندر"قسمُاللغة ُعدالة ُل عدم يفُلمرأة

ُالكيالين ُلنجيب ُتركستان ُليايل ُاألدبُي رواية حبثتُ(" النسويُيُ)النقد

ُيفُالرواية.ُعدمُعدالةُاجلندرُللمرأةُوُصورىاُأشكالُىذهُالرسالةُعنُ

  منها:ُالقومية عنُ،ُخصوصاجتماعُاألدبُيالعلمُادراسةُبينماُالبحوثُب

ُدل رسالة .1 ُعام ُ)يف ُالطالب1005ُوليونو ( 2101506012 برقم

ُادلاجستَت ُلل برنامج  القومية"حتتُادلوضوعُسيمارانجُُاحلكوميةجامعة

ُاالندونيسييالتارخيُواإلنكعاس ُُي ُرواية ُمانيار  Burung-burung طيور

Manyar  ُالواردةُيفُالرواية.ُُالقوميةىذهُاألطروحةُعنُحبثتُدلاجنونوجيايا

ُذلك،ُُ ُإىل ُباإلضافة ُكشفت ُاألطروحة ُىذه ُعن ُتاريخ يفُمنعكس

ُالرواية.ُ

كليةُاُُدهباللغةُاإلندونيسيةُوآتربيةُقسمُ (8119)يعملُُفافَتُلويادتي .2

ُالبناءُالقومي " حتتُادلوضوع اجلامعةُاحلكوميةُيوجياكارتااللغةُوالفنُ



 

 

ُالروايات ُُيف ُاإلستقاللاالندونيسية  Salah و  Student Hijo) قبل

Asuhan)"  

ُكتبها ةادلقال .3 ُالادلهندسُُاليت ُالدينيةُقسمُزىري، ُاجلامعة ُادلدرسة الًتبية

ُاحلكومية ُ اإلسالمية يفُ القوميةخطابُ " حتتُادلوضوعبيكالوجنان،

ُاخل ُنداء ُرواية ُالد ُ. الكيالينلنجيب ُكي حبثت ُادلقالة ُدتلكُىذه

 . القومية األفكارُ يفُالروايةُُشخاصُالواردةألا

قسمُتربيةُاللغةُاإلندونيسيةُوآدهباُُ. ساريُوأصحاهباُألوشيُنوفيتاحبثُ .4

ُحتيا ُبونج ُجامعة ُوعلومها، ُالًتبية ُُكلية ُحتت ُبادانج.  ادلوضوعيف

ُعبدُالرمحن.ُل Daun-daun Rindu أوراقُشائقةُُيفُرواية القومية"

الباحثُت األدبُي عُاعنُعلمُاالجتم البحث  الرسالة، شكل يف قامُبُو

ُحبًثاُيركزُعن ملُجيد ولكن طروحةُاألكادديية،األُو القيمُالقوميةُالواردةُ الباحث 

كليةُ (ُقسمُاللغةُالعربيةُوآداهبا ،"ُلنجيبُالكيالينُليايلُتركستانيفُروايةُ"ُ

ُسونا ُاحلكوميية ُاإلسالميية ُاجلامعة ُاإلنسانية، ُجونونجُجايتُاآلدابُوالعلوم ن

 البحث. ىذاُُإلجراء للباحث فرصة ىناك يزال ال لذلكو باندونج،



 

 

ُالفكريُّ  الفصل ُاخلامس :ُاإلطار 

ُ Taylorُُ  تايلوررأى ُ Atmazaki أدتازكي)يف ،25:2007،) ُ أني

ُخيالُ  ُالنثريُُالرواية ُتعربيُُوأعقدأطولُوىيُالسرد ُعنُمنُالقصصُالقصَتة،

ُ ُجتربتوُإ .واإلنسانُأوُجتربتنوعية ختتل ُكثَتاُعنُالواقعُالواردةُيفُالروايةُالُني

 كلُيوم.ُُُاهأوُنُرُالذيُنعيشُبو

ُ ُأحديات ُالروايةAhadiat  (25:2007رأى ُأني ُمنُ (، كاش 

 . للفاعلُطريقةُاحلياةتغيَتُىفُ حيدثُفيها( تُالطويلوقالىفُاحلياةُالبشريةُ)

"ُ ُكلمة ُأني ُاالندونيسي ُالقاموسُالكبَت ُ"Nasionalismeُ يف /القومية

الذيُحيتويُفيوُمعٌتُ فهمُشعيب ىي "isme وُ" " nasionalكلمةُ"منُُجاءتُ

ُالتضامن.ُبشعورُ شعورُالقوميةُمرادف. محاسةُالوطنيةوعيُُوال

ُأدبُييفُعملُ  أو(ُالوحدة9ُمبادئهاُىي:ُُالقومية فكارالُبدُلأل،

unity،ُ1ُُاحلريةُأو)freedom ،ُُأوُُ(ُادلساواة3وequality. ُباإلضافةُإىلُىذه



 

 

اجلنسيةُمبادئُالسالمُوحقوقُاإلنسانُوحتريرُادلرأةُأوُادلساواةُُوكذلكادلبادئ،ُ

 (. 211-210 : 1993،ُكارتودرجو) احلقوقُمساواةوالعدالةُُو

ُالغاليةىيُأساسُاالعتباراتُُالقوميةالقيمةُ(1090ُ:3ُتوفيقُ)رأىُ

فخرُمشاعرُاحلبُأوُالُادلتمثلُىفق ُوالسلوكُعيُتُادلُونظمةُلتدللشخصُأوُ

ُوالل ُ شعبلوطن ُعلى ُمببناء ُُعيةادلدإ ُوالدديقراطية ُتطويرُ أداءبوالوحدة أو

ُالقيمُالقوميةُ .ُورأىسلوكُاحلياةُاليوميةادلوق ُُو   عشرةُ،ُوىي:أني

ُ،ُاألحدألوىيةُُالتوافقُادلستندُإىل( 1) 

ُلتضحيةُمنُأجلُالوطنُوالدولة،ُاستعدادُا( 8)

ُ،ُاصحيحُةُجيدااالندونيسيُاللغةخدامُاست( 9)

 ادلساعدة،ُ( :)

 التعاون( ;)

ُ(ُالعدالةُاالجتماعية،3ُ)



 

 

 صبورُىفُادلصائب.مُالصبورُىفُاآل( 7)

  األسوة( 2)

  (ُالوراثة6)

  الشخصُأوُالبطول( 11)

(ُ ُوريانداين ُستة3:2010ُُ)شرحت ُالقومية ُأني ُرلموعتها باعتبار

 أشكال،ُوىيُعلىُالنحوُالتايل:

نوعُمنُأنواعُالقومية،ُىيُتنالُالدولة ُادلدنية(ُُالقوميةةُ)يادلواطنالقوميةُ .1

ُ ُإُاسياسيحقا ُشعبو شراكمن ُ"النشاط ُالشعب"، ُ"إرادة ُنائب،

ُالسياسي".ُ

منُحقاُسياسياُنوعُمنُأنواعُالقومية،ُىيُتنالُالدولة ُالعرقيةُُالقومية .2

ُللمجتمع.ُُأوُالعرق يةالثقافةُاألصل



 

 

)كييتالرومانُميةالقُو .3 ُالقوميةمنُاذلوية(ُاستمرارُُالقوميةالعضويةُُوُالقوميةُة

ُاليتُ )ُ"العضوية"(ُ كونحقاُسياسياُىفُاألصل،ُفت ةُ دولال تنالالعرقية

ُالرومانسية.ُُعندُمحاساتأوُالعرق.ُُشعبمنُالُنتيجة

ُمنتنالُالدولة ُحقاُسياسياُُىي ،القوميةمنُأنواعُنوعُالثقافيةُُالقومية .4

ُ ُمشًتكة ُُوليستثقافة ُال"الصفات ُمثل ُالُوأذرية" ُالبشرة، رسدانُن

  .وغَتىا

ُ نوع الدولية القومية .5 ُالقومية ُأنواع ُادلواطنيةمن ُالقوميةجتُ ، ُىذه  مع

 الفضائلعطىُادلزيدُمنُي ُُحىتقويُالعرقية.ُالشعورُالقوميُىوُُالقوميةب

ُتعاًفُاحلقوقُواحلرياتُالعادلية.ُاليتُ

حقاُسياسياُمنُنوعُمنُأنواعُالقومية،ُىيُتنالُالدولة ُدينيةُال القومية .6

 . مساواةُالدين

 

 



 

 

 جدولُحتقيقُالنظريةُىفُالرسالة

 

  
 نجيبل "ليايلُتركستان" روايةُ

الكيالين

 علمُاالجتماعُاألدب

 القومية

الدولية القومية  

العرقيةُالقومية القوميةُالرومانتيكية  

الدينية القومية  

الثقافيةُالقومية  



 

 

 الفصل ُالسادس :ُمناىج ُالبحثُوُخطوات و

  البحثُهجمن .1

مسيُىذاُيُوصفي.ُنوعادلستخدمُيفُىذاُالبحثُىوُمنهجُ ادلنهج

ُالبحثُيقام البحث ُألني الكائناتُ. ةطبيعيُكائنات ىف بالبحثُالنوعيي

ُىي ُالكائناتُاليتُت الطبيعية ُأصلياتطور ُوكانُحضور الُيلعبهاُالباحث،

رأىُمولونجُ(.1091ُ:4ُ،ُسوجيونو) فيهايلؤثرُعلىُديناميكيةُُالالباحثُ

Moleong (<:1332) ُ ُالبحثُالأني ُىو ذيُيهدفُإىلُالبحثُالنوعي

ُ ُالفهم ُالباحثظاىرة ُهبا ُيشعر ُالسلوكعما ُادلثال: ُواإلجراءيات، ات،ُ،

ُمشوليا ُوتصورات ُالوصفيات والدوافع، ُ و ُيفُادلتمثلة ُواللغة ُالكلمات يف

 العلميةُادلختلفة.ُُناىجادلُبإستفادة يالطبيعاخلاصُسياقُ

ُادلنهجُالوصفيُىوُالكائنُادل(،1002ُ:21ُناصرُ)رأىُ ستخدمُإني

األحداثُُطبقةُنظامُالفكرُأووحالة،ُُوكائن،ُُو،ُاإلنسان عنُوضع لبحثل

ُيُ  ُاحلاضر. ُالوقت ُليف ُالوصفي ُادلنهج ُالقومية القيمووص ُُنظرستخدم



 

 

ُ "ُ ُرواية ُيف ُتركستانالواردة ُليايل ُلنجيبُالكيالين. ُإىلُذلك،ُ" باإلضافة

 عنُسَتةُادللؤل . سي شرحُىفُىذاُالبحث

  وخطوات .2

ُالبياناتُالبحثيةُمصدرُُتعيُت .أ

ُ "ُ ُرواية ُىو ُالبحث ُىذا ُىف ُادلستخدم ُالبيانات ُمصدر ليايلُأما

ُالكيالينتركستان ُلنجيب ُت " ُاليت 196ُُتأل ُمن ُو . فصول95ُصفحة

 .م9653ُُهُ/9103ُُبَتوت،ُىفُالروايةُنشرتُىذهُ

ُالبياناتُالبحثيةُُنوعتعيُتُ .ب

خاللُرىاُادللؤل ُاليتُصوُيُالقوميةقيمُالىيُىذاُالبحثُالبياناتُيفُ

ُاألشخاص اتواُراحل ُُبُت ُيف ُالواردة "ُ ُتركستانرواية ُلنجيبُليايل "

ُ .الكيالين ُىذه ُحصلت ُبعد ُالروايةُ البيانات ُالباحث ُيقرأ  هاربطيُوُأن

 . القومية باألفكار

ُتقنياتُمجعُالبياناتُالبحثيةُ .ج



 

 

ُ ُادلكتبية.ُألني ُتقنياتُالدراسة ُالباحث  ُيستخدم ُالبيانات، ىفُمجع

ُالبياناتُاحملصولةُىيُ البياناتُادلبحوثةُبياناتُنوعية.ُيفُىذاُالبحث،ُفإني

ُالنصُ ُالبحثُحبث  ُىذا ُادلكتوبة. ُالبيانات ُشكل ُيف ُالوصفية البيانات

ُ( 1 بادلراحلُالتالية: ُ"ُقراءة ُ،"ُلنجيبُالكيالينُجيداليايلُتركستانرواية

"ُلنجيبُالكيالين،ُكستانليايلُترُ(ُتعيُتُالقيمُالقوميةُالواردةُيفُروايةُ"1ُ

ُحتليلُالقيمُالقوميةُالواردةُيفُروايةُ"3ُ "ُلنجيبُالكيالينُليايلُتركستان(

 معُاألشكالُاخلامسةُللقومية.

  حتليلُالبياناتُد.

 القوميةقيمُال(ُوص 9ُاخلطواتُالتالية:ُ)بالبياناتُُحيللُالباحثُ 

وص ُأشك1)"ُلنجيبُالكيالينُليايلُتركستانروايةُ"ُىفُ ىفُروايةُ القوميةالُُ(

  .(ُتفسَتُالبيانات3)"ُلنجيبُالكيالينُليايلُتركستان"ُ

ُه.ُتعيُتُاالستنتاجات



 

 

ُالبحثُىيُتعيُتُاالستنتاجات ُيفُىذا ُاألخَتة علىُنتائجُُاخلطوة

ُ "ُ ُلرواية ُتركستانالبحث ُعلمُليايل ُدراسة ُخالل ُالكيالين ُلنجيب "

ُاألدبي. ُاإلستنتاجاتُجوابُُاالجتماع ُىذه ُالبحثُإني منُصيغُمشكلة

"ُلنجيبُليايلُتركستاندلعرفةُالقيمُالقوميةُوأشكاذلاُالواردةُيفُروايةُ"ُىيُ

 الكيالين.ُ

ُنظامياتُالكتابةسابعُ الُالفصلُ  :ُ

ُالبحثُينقسمُإىلُ ُفإنُىذا للحصولُعلىُنتائجُالبحثُادلتوقعة،

ُمخسةُأبواب،ُىي:

ُالبح ُخلفية ُعلى ُالباب ُىذا ُيشمل ُمقدمة. ُاألول ُوُالباب ث،

ُاإلطارُ ُو ُالدراساتُالسابقة، ُفوائده، ُو ُالبحث ُأغراض ُو ُالبحث، حتديد

 الفكري،ُوُمناىجُالبحثُوُخطواتوُوُنظامياتُالكتابة.ُ

ُالنظري ُاإلطار ُىو ُالثاين ُالبابُعلىُيشملُ.الباب ُ،األدب ىذا

 علمُاالجتماعُاألدبي،ُالقوميةُوأشكاذلا. الرواية،



 

 

ذاُالبابُعلىُملخصُالرواية،ُسَتةُيشملُى .البابُالثالثُحملةُعامة

ُجنيبُالكيالينُوملؤلفاتوُاألدبية.

القيمُالقوميةُ حتليل.ُيشملُىذاُالبابُعلىُمناقشةُعنالبابُالرابعُ

 "ُلنجيبُالكيالين.ُليايلُتركستانوأشكاذلاُالواردةُيفُروايةُ"ُ

إختتامُمنُأنشطةُالبحثُوُيشملُىذاُالبابُعلىُ البابُاخلامس

 قًتاحات.النتائجُوُاإل

 


