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األولُ :خلفيةُالبحثُ
الفصلُ ُ ّ
انعكاسُ
ٌُ
ُاألدب ُيف ُاجملتمع ُنتيجةٌ ُمن ُخيال ُادللؤل ُُ ،و
يُ
وجودُ ُالعمل
للظواىرُاالجتماعيةُادلوجودة .يستطيعُاألدبُُبوصفوُإبداعاُللملؤل ُالذيُينبعُ
منُاجملتمع أنُيعرضُموضوعُوُالدراسةُ،يشملُىذاُادلوضوعُعلى اجملتمعُالذينُ
لديهمُالتقاليدُوالثقافاتُوالعاداتُُونظراتُاحلياةُوادلواق ُادلختلفةُ.تق يدمُنتائجُُ
اخليالُللملؤل ُخاللُوسيلةُاللغةُ،لذلكُصارُاألدبُحدساُاجتماعيا الذيُ
وعملُفٍتُ
إبداعيُ
يُ
يستخدمُوسيلة ُاللغةُ.ديكنناُأنُنذكر ُإىلُأ ينُاألدبُ نشا ٌُ
ط
ي
(ويليكُوارنُ.)3ُ:9656ُ،
األدب ُىو ُمرآة ُحلياة ُللناسُُ،كما ُرأي ُأبرامز ُالذي ُشرحو
العملُ ُ يُ
إندراسواُراُ( (89:2011أ يُنُالروايةُالُتعكسُ"الواقع"ُفقطُبلُأكثرُمنُذلكُ
ىيُتعطيناُأكربُاالنعكاسُالواقعيُ،أكملُ،أجذب ُ،وأكثرُديناميكيةُ"اليتُقدُ

األدب ُالظواىرُالفرديةُإغالقياُفقط بلُ
تفوق ُالفهمُ العام .الُيعكسُالعملُ ُ يُ
ٍت ووسيلتو عالمة
ُاألدب ُىوُعملُف يُ
أكثرُمنُذلكُُوىو"ُعمليةُحية"ُ.العمل ي
ُوذلا ُمعٌتُ ،ىي ُاللغة ُ(فرادوفوُ )2001: 47ُ ،خالل ُوسيلةُاللغةُيتحدثُ
متصل ُبوجوده سللوقاُ
ٌُ
ُاألدب ُعن ُاإلنسان ُُواإلنسانيةُُ ،وأ يُن اإلنسانُ
يُ
العمل
اجتماعياُوثقافيا .ذلكُالرأيُمناسبُبرأيُقالو ويليكُوارنُ(ُ)906ُ:9661
أ ينُ األدبُيعرضُاحلياةُ ُومعظم ُاحلياةُمكونةُمنُالواقعُاالجتماعيُ.حىتُأ ينُ
الرواية ُكأحد ُأشكال ُاألدب ُمادة ُالتفكَت ُللبحث ُعن ُقيمُاحلياةُ،والتعليمُ،
ُوالرسالةُاألخالقيةُ.فمنُادلتوقُعُُأنُتظهرُاألفكارُاإلجيابيةُللقراءُ،ليستطيعوا أنُ
حيسواُعلىُالقضاياُادلتعلقةُباحلياةُاالجتماعيةُوالثقافيةُ ُ.
ألدب ُاجليد ُ(الرواية) ُرسال ًُة ُإىل ُالقراء ُإلعالء ُالقيمُ
يعطى ُالعمل ُا ي
ُ،والقيم القومية.
دينُ،وقيمةُالتعليمُ،والوطنية ُ
ُ
الواردةُفيوُ.سواءُأكانتُقيمةُال
إحدى ُالقيم ُالواردة ُيف ُرواية ُىي القوميةُ .رأى ألفيان ( )89:1332أ ينُ
ُللفرد ُيفوض ُللدولةُ
ُتبُتُ على ُأ ين ُأعلى ُالوالء ُ
القومية ىي ُإيديولوجية ُاليت ي

القوميةُأوُُ. nation-stateالشعورُالعميقُعلىُارتباطُوثيقُبالوطنُ،معُالتقاليدُ،
والزعماءُالرمسيةُاحملليةُموجودة طولُمرورُالتاريخُبالقوىُادلختلفةُ ُ.
رأت وريانداين ُيف ُصيوفياين ُوآخرونُ،Http://darsastra.blogspot.com (ُ .
رجوع ُإليوُيفُُ 12أبريل ; )811أ ين ُالقومية ُستةُأشكالُُ،وىيُ:القوميةُ
ادلدنية ُ(

sipil

ُُ ،)nasionalismeوالقومية ُالعرقية (ُُ )etnisوالقومية ُالرومانتيكيةُ

الثقافيةُوالقوميةُالدوليةُالقوميةُالدينية.
ُ
ُوالقوميةُ

إحدى ُالروايات ُاليت ُودت ُفيها ُالقيم ُالقومية ُىي ُرواية " ليايلُ
تركستان" .ىذه ُالرواية ُروايةٌُ لنجيب ُالكيالين ُيفُعامُُ 9653م ُُ،كانُروائياُ
مصرياُ.ىذهُالروايةُىيُإحدىُالروايات ُالتارخييةُادلبدوعةُبقصةُخياليةُفريدةُ
ومجيلةُ .حتكي ُىذه ُالرواية ُكي ُيدافع اجملاىدون الًتكستانيون عن ُبلدىمُ
وعقيدهتمُ.وكذلكُقصةُحبُاجملاىدُوامرأةُاليتُالُديكنناُأنُنعرفُطريقتهاُ
التفكَت.
ذلذهُالرواية خلفيتانُ .األوىل ،إحتالل ُأوُإستعمار ُالصُتُلًتكستانُ،
خاصة ىف ُاجلواءُاالجتماعيُالسياسي ُالواقع ُيفُمنطقةُقومولُ.الثانيةُ ،نضالُ

الًتكستانيُت ُحتت ُقيادة ُخوجة ُنياز ُيف ُالدفاع ُعن ُعقيدهتم ُوحقوقهم ُمنُ
ُ.ىذهُالروايةُحتتويُعلىُقصصُرائعة اليتُتعليم عنُ
ُ
اإلحتالل ُالصيٍت ُُوحلفائو
أمهية ُالدفاع واالنقاذ ُعلى ُالعقيدة ُحىت ُهناية ُالدموع ُ(مني ُيف ُالكيالينُ،
.)2011
يفضلُجنيبُ ُالكيالينُالقومية ُمنُأ ْن ُخيتارُالوطنيةُ،
يفُىذهُالرواية ُ،يُ
التحرر ُمن ُالضغطُ
أل ين ُموضوع القومية ُىو ُادلوضوع ُالذي ُيشَت ُإىل ُ يُ
االستعماريُ .رأى ُدارديري

Dardiri

ُيف ُادلهندس ُ(ترينيداد ُوتوباغوُ)1ُ :

مورفولوجياُ ،دلوضوع ُالقومية ُمعٌت ُإجياب ُيف ُأمريكا ُالالتينية ُوأفريقيا ُوالشرقُ
ً
األوسطُوآسياُفقطُ.بينماُيفُالغربُ،كانُموضوع القوميةُنادراُلوص ُاجملتمعُ
الغربُ.أهنمُيفضلونُأنُيستعملوا موضوع ُ"وطٍت"ُ،أل يُن القوميةُعموماُكانتُ
وطنيةُكانتُأمراُجيداُ.وىذاُأمرُمفهومُ،أل ينُادلستعمُُرين
أمراُسيئاُ.بينماُإ يُن ال ُ
يظنونُأ ين ُالقومية ُإزعاجُ.لكنُ،إذاُننظرُإىلُادلستعمرينُ،أ ينُالقوميةُتُستخدمُ
مادةُىفُطردُادلستعمرين.

إ ين ُأشكال ُالقومية ُالواردة ُيف ُرواية ُ" ُليايل ُتركستان"متمثلة ُىفُ
ادلعربةُخاللُاألشخ اصُالواردةُيفُالروايةُ.فيماُ
الكلماتُواجلملُ،أوُالعباراتُ ي
يليُبعضُاإلقتباساتُاليتُوردتُفيهاُاألفكارُالقومية:
البيانات األوىل
تكش ُىذه ُالرواية ُعن ُمقاومة ُالًتكستانيُت ألعدائهمُ ،الصينيُتُ.
ُ،ولكنُإذاُكانتُكرامتهمُ
ُ
رغم ُعندىم ُ(صينيون) أ ين ُاالحتاللُشيءُطبيعي
ُودينهم ُواحًتامهم زلتقرة فهذاُاألمر خارجُمن ُاإلنسانيةُ،لذلك قالُشخصُ
"أنا"ُيفُىذهُالرواية:
" االحتاللُأمرُملؤقتُإنُقدُيزولُيفُيومُمنُاأليامُُ،معُالعدوُكرُوادلعركةُ
وفر..أماُآنُيدوسُالعدوُمشاعرُالناسُعودةُللوحيتقرُشرائعهمُُ،ويسخرُ
منُدينهمُفهذاُأمرُفوقُالطاقةُ( "..الكيالينُ ُ)1ُ:9656ُ،
البيانات ُاألوىل ُتعبَت ُشخص ُ"أنا" ُالذي ُيشعر ُبأ يُن ُاحًتامهمُ
(تركستانون) احتقره ُالعدوُ .وىذه إحدى ُالبيانات ُاليت ُحتتوي ُعلى ُقيمةُ
القوميةُ،أل يُنُحيتويُفيهاُعلىُمبدأ القوميةُ،ىوُمبدأُاحلرية/

freedom

للدفاعُعنُ

الدينُ،واالحًتامُُ،والكرامةُ.أماُالشكلُمنُىذهُالبياناتُىو القومية الدوليةُ
ُوالدينية.
البياناتُالثانية
اجربىاُوالدُىاُعلىُالزواجُمعُ
ولدت ُالقومية منُأمَتةُادللكُقومولُ ُ
القائدُالصيٍتُ.ألهناُرفضتُذلك وتوكلت علىُهللاُ،وقالت:
"أمرُهللاُفوقُأمرُالصينيُت!" (الكيالين)31:989ُ،
ىذه ُالبيانات كالم األمَتة ُأهنا ُال ُتريد ُالزواج ُمع ُالقائد ُالصيٍتُ
الكافرُ.رفضتُوتظنُأ ينُادلوتُخَتُذلاُمنُأنُتقبلو .ىذهُالبياناتُحتتويُعلىُ
قيمةُالقوميةُ،أل ينُوردت ُفيهاُإحدىُادلبادئُالقوميةُ،ىيُمبدأُاحلرية/

freedom

ُ،وىيُحريةُلرفضُالزواجُالقائدُالصيٍتُالكافرُ،وحريةُفتاةُصغَتةُاليتُملُيبلغ
سنهاُللزواج .أماُالشكلُمنُىذهُالبياناتُىوُالقوميةُالدينيةُ .
دليتُعدةُ ُالبياناتُالسابقة علىُوجودُقيمةُالقوميةُالواردةُيفُروايةُ
"ليايلُتركستان" .ىناكُكثَتةُمن ُالقيمُالقومية ُالواردةُيفُىذهُالروايةُ.لذلكُ،

فإ يُن ُالباحث ُمهتم ُبإجراء ُالبحث على ُُرواية " ليايل ُتركستان" مع ُدراسةُ
جتماعُاألدب.
يُ
األفكارُالقوميةُخاللُمدخلُعلمُاال

الفصل ُالثاينُُّ:حتديدُالبحثُ
بناء ُعلى ُاخللفية ُالسابقةُ ،سيبحث ُالباحث عن ُاألفكار القوميةُ
أدبُ
حبثُ يُ
الواردةُيفُروايةُ"ُليايلُتركستان"ُلنجيب الكيالينُ.إ يُنُىذاُالبحثُ ٌ
لُعلمُاالجتماعُاألدب.
باستخدامُمدخ
ي
ليكونُىذاُالبحثُمرتكزاُ،يركزُالباحث مشاكلُالبحثُىف أسئلةُ
البحثُعلىُالنحوُالتايل:
 .1ماُالقيمُالقومية الواردةُيفُروايةُ"ُليايلُتركستان"ُلنجيبُالكيالينُ؟ُ ُ

 .2كي التأثَتُاإلجيابُىف القيمُالقوميةُللمجتمعُالواردةُيفُروايةُ"ُليايلُ
تركستان"ُلنجيبُالكيالينُ؟ُ
ُ

الفصل ُالثالثُ:أغراض ُالبحث ُوفوائده
أ .أغراضو ُ
 .1دلعرفةُأشكالُالقوميةُالواردةُيفُروايةُ"ُليايلُتركستان".

ُ.1لكش ُالتأثَتُاإلجيابُللمجتمعُمنُاألفكار القوميةُيفُرواية " ليايلُ
تركستان".
ب .فوائده

 .1الفوائدُالنظريةُ ُ
عسىُأنُيعطي ىذاُالبحثُمرجعاُجديداُللمكتبةُالبحثيةُ،وخاصةُ
عنُحتليلُالعملُاألدبُ الُسيما ُحتليلُالروايةُ
يف ُرلالُاألدبُُ،وزيادة ُادلعرفةُ
ي
األدب خاللُاألفكارُالقومية.
بدراسةُعلمُاالجتماعُ يُ
 .2الفوائدُالعُملُيةُ ُ

أ .عموماُ ،عسى ُأن ُيساعدُىذاُالبحثُالقراءُ ُيفُفهمُزلتوياتُالروايةُ،
عنُفهمُالعملُاألدب الُسيما ُفيماُيتعلقُبادلشاكلُ
يُ
ويعطيُادلعلوماتُ
االجتماعيةُاليتُتلؤثرُجداُعلىُاحلياةُاالجتماعيةُللمجتمعُ.
ب .خصوصاُ،يستطيعُالطالبُبقسمُاللغةُالعربيةُوآداهباُأنُيستفيدُىذاُ

الرواية.
ُالعربُُوحبثوُ،الُسيماُ ُ
البحثُمادةُمرجعيةُيفُفهمُ
العملُاألدب ي
ي

ُالرابعُ :ال ّدراسات ُالسابقةُ
الفصل ّ
تقام ُال يدراسات ُالسابقة للحصول ُعلى ُادلعلومات ُادلكتوبة ُادلناسبةُ
بادلشاكل ُادلبحوثة ُومجعها (عيننُ .)52:2007ُ ،يف ُىذا ُالبحثُ ،أ ينُ
ادلعلومات ُاحملصولة ُمفيدة ُلتعميق ُادلعرفة ُللباحثُُ ،ودراسة النظرية ُادلناسبةُ
للحصول ُعلى ُادلعلُومات ُعن ُادلوضوع ُالذي ُقد ُحبث ُو ُادلوضوع ُالذي ُملُ
يبحثُ.ادلعلوماتُاليتُحصلُعليهاُالباحث متمثلةُيف الكتبُادلتعلقة بنظرياتُ
سوسيولوجيةُاألدبُ.وكذلكُنتائجُالدراساتُالسابقةُاليتُذلا نفس ُالدراسةُ
وادلوضوع هبذاُالبحث.

بعد ُأن ُيقوم ُالباحث باإلستعراضات ُيف ُاألدبيات ُادلختلفة ُسواءُ
ادلدونةُ،ملُجيدُالباحثُُ
أكانتُىفُشكلُالكتبُ،ونتائجُالبحثُ،أوُالبحُوثُ ي
األدبُُالذيُيناقشُأوُيدرسُعنُرواية " ليايلُتركستان" لنجيبُالكيالينُمنُ
جتماعُاألدبُ،وخاصةُعنُاألفكار القومية .أماُالبحوثُادلتعلقةُروايةُ"ُ
يُ
علمُاال
ليايلُتركستانُ"علىُالنحوُالتايلُ ُ:
 .1رسالة حمل يُمدُغزاىل ُ(يفُعامُُ 1091برقمُالطالب ُُ)015ُ 103ُ 200

قسمُاللغةُالعربيةُوآداهباُحتتُادلوضوع " التحولُاالجتماعيُيفُروايةُ
ليايل ُتركستان ُلنجيب ُالكيالين" .حبث ُىذا ُالبحث ُعن ُخلفيةُ
التغيَتات االجتماعيةُ،ومعرفةُالتحوالتُ
الصراعات ُاالجتماعيةُ،معرفة ُ ُ
االجتماعيةُالواقعةُيفُالروايةُ ُ.
 .2رسالة ُخلالص ُرفيقي ُ(يف ُعام ُُ 1009برقم ُالطالب ُُ)63900132

قسم ُاللغة ُالعربية ُوآداهبا ُحتت ُادلوضوع " ُالعناصر ُالداخليةُيفُرواية
ليايل ُتركستان ُلنجيب ُالكيالين ".حبثت ُىذه ُالرسالة عن ُالعناصرُ
الداخليةُمن ادلوضوعُإىلُاألمانة.

 .3رسالةُلييُتُجيالينُ(يفُعامُُ 1099برقمُالطالب )206 500 041

قسمُاللغةُالعربيةُوآداهباُحتتُادلوضوعُ"عدمُعدالةُاجلندر للمرأةُيفُ
النسوي)" حبثتُ
يُ
ُاألدب ُ
يُ
رواية ُليايل ُتركستان ُلنجيب ُالكيالين (النقد
ىذهُالرسالةُعنُأشكالُعدمُعدالةُاجلندرُللمرأةُوُصورىاُيفُالروايةُ ُ.
جتماعُاألدبُ،خصوصاُعن القوميةُمنها:
يُ
بينماُالبحوثُبدراسةُعلمُاال
 .1رسالة دلوليونو ُ(يف ُعام ُُ 1005برقم ُالطالب )2101506012
برنامج ُادلاجستَت للجامعة ُاحلكومية ُسيمارانجُحتتُادلوضوعُ"القومية
واإلنكعاس ُالتارخيي ُاالندونيسيي ُرواية ُطيور ُمانيار ُ

Burung-burung

Manyarدلاجنونوجياياُحبثتُىذهُاألطروحةُعنُالقومية ُالواردةُيفُالروايةُ.
باإلضافة ُإىل ُذلكُُ ،كشفت ُىذه ُاألطروحة ُعن ُتاريخ ُمنعكس ُيفُ
الروايةُ ُ.
 .2فافَتُلويادتي ُيعملُ( )8119قسمُتربيةُاللغةُاإلندونيسيةُوآدهب ُاُكليةُ

اللغةُوالفنُاجلامعةُاحلكوميةُيوجياكارتا حتتُادلوضوع " البناءُالقوميُ

يف ُالروايات ُاالندونيسية ُقبل ُاإلستقالل (

Student Hijo

و

Salah

")Asuhan
 .3ادلقالة اليتُكتبها ُادلهندسُالزىريُ،قسمُالًتبيةُادلدرسةُاجلامعةُالدينيةُ

اإلسالمية ُاحلكومية بيكالوجنانُ ،حتت ُادلوضوع " خطاب ُالقومية يفُ
رواية ُنداء ُاخلالد ُلنجيب ُالكيالين .حبثت ُىذه ُادلقالة ُكي ُدتلكُ
األشخاصُالواردةُيفُالروايةُاألفكارُ القومية.
بيةُاللغةُاإلندونيسيةُوآدهباُ
ُ
 .4حبثُألوشيُنوفيتاُساريُوأصحاهبا .قسمُتر
ُحتا ُيف ُبادانجُ .حتت ُادلوضوع
كلية ُالًتبية ُوعلومهاُ ،جامعة ُبونج ي
"القومية يفُروايةُأوراقُشائقةُ

Daun-daun Rindu

لعبدُالرمحنُ ُ.

األدبُ قامُبوُالباحثُت يف شكل الرسالة،
البحث عنُعلمُاالجتمُاع ي
ُواألطروحةُاألكادديية ،ولكن ملُجيد الباحث ُحبثًاُيركزُعن القيمُالقوميةُالواردةُ
يفُروايةُ"ُليايلُتركستان"ُلنجيبُالكيالينُُ) ،قسمُاللغةُالعربيةُوآداهبا كليةُ
ُاحلكومية ُسونان ُجونونجُجايتُ
ُاإلسالمية
اآلداب ُوالعلوم ُاإلنسانيةُ ،اجلامعة
ي
ي
باندونج ،ولذلك ال يزال ىناك فرصة للباحث إلجراءُىذاُ البحث.

ُالفكريُ
الفصل ُاخلامسُ:اإلطار
ّ
رأى ُتايلور

Taylor

ُ(يف ُأدتازكي

Atmazaki

 ،)25:2007ُ ،أ ينُ

منُالقصصُالقصَتةُ،تعرب ُعنُ
يُ
الروايةُخيالُ ُالسردُالنثريُوىيُأطولُوأعقد ُ
نوعيةُاإلنسانُأوُجتربتو .إ ين ُجتربتوُالواردةُيفُالروايةُالُختتل ُكثَتاُعنُالواقعُ
أوُنراهُُكلُيومُ.
الذيُنعيشُبوُ ُ
رأى ُأحديات ُ

Ahadiat

( ُ ،)25:2007أ ين ُالرواية كاش ُمنُ

احلياةُالبشريةُ(ىفُالوقتُالطويل) حيدثُفيها تغيَتُىفُطريقةُاحلياةُللفاعل.
يف ُالقاموس ُالكبَت ُاالندونيسي ُأ ين ُكلمة ُ"/ Nasionalismeالقومية ُ"ُ
منُكلمةُ" " nasionalوُ" " ismeىي فهمُشعيب الذيُحيتويُفيوُمعٌتُ
جاءتُ ُ
وعيُومحاسةُالوطنية .شعورُالقوميةُمرادف بشعورُالتضامنُ ُ.
ال ُ
أدبُ،الُبدُلألفكار القومية ُمبادئهاُىيُ)9ُ:الوحدةُأو
يفُعملُ يُ
ُ)1ُ ،unityاحلريةُأوُ

freedom

ُ ،وُُ)3ادلساواة ُأوُ .equalityباإلضافةُإىلُىذهُ

ادلبادئُ،وكذلكُمبادئُالسالمُوحقوقُاإلنسانُوحتريرُادلرأةُأوُادلساواةُاجلنسيةُ
والعدالةُُومساواةُاحلقوق (كارتودرجو.)1993 : 210-211ُ،
رأىُتوفيقُ(ُ)3ُ:1090القيمةُالقوميةُىيُأساسُاالعتباراتُالغاليةُ
لشخصُأوُدلنظمةُلتعيُتُادلُوق ُوالسلوكُادلتمثلُىف ُمشاعرُاحلبُأوُالفخرُ
للوطن ُوالشعب بناء ُعلى ُمبدإ ُادلعية ُوالوحدة ُوالدديقراطية ُبأداء أو ُتطويرُ
ادلوق ُُوسلوكُاحلياةُاليوميةُ.ورأى أ ينُالقيمُالقوميةُعشرةُُ،وىي:
( )1التوافقُادلستندُإىلُألوىيةُاألحدُ ُ،
( )8استعدادُا لتضحيةُمنُأجلُالوطنُوالدولةُ ُ،
( )9استخدامُاللغةُاالندونيسيةُجيداُصحيحاُ ُ،
( ):ادلساعدةُ،
(;) التعاون
(ُ) 3العدالةُاالجتماعيةُ ُ،

( )7صبورُىفُاآلالمُصبورُىفُادلصائب.
( )2األسوة
(ُ)6الوراثة
( )11الشخصُأوُالبطول
شرحت ُوريانداين ُ(ُ (3:2010باعتبار ُرلموعتها ُأ ين ُالقومية ُستةُ
أشكالُ،وىيُعلىُالنحوُالتايل:
 .1القوميةُادلواطنيةُ(القوميةُادلدنية)ُنوعُمنُأنواعُالقوميةُ،ىيُتنالُالدولةُ
حقا ُسياسيا ُمن ُإشراك نشاط ُشعبو "ُ ،إرادة ُالشعب""ُ ،النائبُ
السياسي"ُ ُ.
 .2القومية ُالعرقيةُنوعُمنُأنواعُالقوميةُ،ىيُتنالُالدولةُحقاُسياسياُمنُ
الثقافةُاألصلية أوُالعرقُللمجتمعُ ُ.

العضويةُوالقوميةُاذلوية)ُاستمرارُمنُالقوميةُ
ُ
 .3القُوميةُالرومانتيكيةُ(القوميةُ
العرقيةُاليتُتنال الدولةُ حقاُسياسياُىفُاألصلُ،فتكون (ُ"العضوية")ُ
نتيجةُمنُالشعبُأوُالعرقُ.عندُمحاساتُالرومانسيةُ ُ.
 .4القومية ُالثقافيةُنوعُمنُأنواعُالقومية ،ىيُتنالُالدولةُحقاُسياسياُمنُ
ثقافة ُمشًتكة ُوليست ُ"الصفات ُالذرية" ُمثل ُأ ُلوان ُالبشرةُ ،رسدانُ
وغَتىا.
 .5القومية الدولية نوع من ُأنواع ُالقومية ُادلواطنيةُ ،جتُمع ُىذه ُالقومية
بالقومية ُالعرقيةُ.الشعورُالقوميُىوُقويُحىتُيُعطىُادلزيدُمنُالفضائل
اليتُتعاًفُاحلقوقُواحلرياتُالعادليةُ ُ.
 .6القومية الدينيةُنوعُمنُأنواعُالقوميةُ،ىيُتنالُالدولةُحقاُسياسياُمنُ
مساواةُالدين.

جدولُحتقيقُالنظريةُىفُالرسالة
روايةُ" ليايلُتركستان" لنجيب
الكيالين
علمُاالجتماعُاألدب
القومية

القومية الدينية
القوميةُالعرقية
القوميةُالثقافية

القومية الدولية
القوميةُالرومانتيكية

الفصل ُالسادسُ:مناىجُالبحثُوُخطواتو
 .1منهجُالبحث
ادلنهج ادلستخدمُيفُىذاُالبحثُىوُمنهجُنوعيُوصفيُ.مسيُىذاُ
ُالنوعي ُأل ين ُالبحث ُيقام ىف كائنات ُطبيعية .الكائناتُ
البحث بالبحث
ي
الطبيعيةُىي الكائناتُاليتُتتطورُأصلياُ،الُيلعبهاُالباحث وكانُحضورُ
الباحثُالُيلؤثرُعلىُديناميكيةُفيها (سوجيونوُ.)4ُ:1091ُ،رأىُمولونجُ
Moleong

( )<:1332أ ين ُالبحث ُالنوعي ُىو ُالبحث ُالذيُيهدفُإىلُ

فهم ُالظاىرة ُعما ُيشعر ُهبا ُالباحثُ ،ادلثالُ :السلوكياتُ ،واإلجراءاتُ،
والدوافعُ ،وتصورات ُمشوليا و ُالوصفيات ادلتمثلة ُيف ُالكلمات ُواللغة ُيفُ
سياقُاخلاصُالطبيعي بإستفادةُادلناىجُالعلميةُادلختلفةُ.
رأىُناصرُ(ُ،)21ُ:1002إ ينُادلنهجُالوصفيُىوُالكائنُادلستخدمُ
للبحث عنُوضع اإلنسانُُ،وكائنُ،وحالةُُ،ونظامُالفكرُأوُطبقةُاألحداثُ
يف ُالوقت ُاحلاضرُ .يُستخدم ُادلنهج ُالوصفي ُلنظر ُووص ُالقيم القوميةُ

الواردة ُيف ُرواية ُ" ُليايل ُتركستان" ُلنجيب ُالكيالينُ.باإلضافةُإىلُذلكُ،
سيشرحُىفُىذاُالبحث عنُسَتةُادللؤل .
 .2خطواتو
أ .تعيُتُمصدرُالبياناتُالبحثيةُ ُ

أما ُمصدر ُالبيانات ُادلستخدم ُىف ُىذا ُالبحث ُىو ُرواية ُ" ُليايلُ
تركستان" ُلنجيب ُالكيالين اليت ُتتأل ُمن ُُ 196صفحة ُو ُُ 95فصول.
نشرتُىذهُالروايةُىفُبَتوتُ9103ُ،هُُ9653ُ/مُ.
ب .تعيُتُنوعُالبياناتُالبحثيةُ ُ

اليتُصورىاُادللؤل ُخاللُ
يُ
البياناتُيفُىذاُالبحثُىيُالقيمُالقومية ُ
احلوُارات بُت ُاألشخاص ُالواردة ُيف ُرواية ُ" ُليايل ُتركستان" ُلنجيبُ
الكيالين .حصلت ُىذه ُالبيانات ُبعد ُأن ُيقرأ ُالباحث ُالروايةُ ُُويربطها
باألفكار القومية.
ج .تقنياتُمجعُالبياناتُالبحثيةُ ُ


ىف ُمجع ُالبياناتُ ،يستخدم ُالباحث ُتقنياتُالدراسةُادلكتبيةُ.أل ينُ
البياناتُادلبحوثةُبياناتُنوعيةُ.يفُىذاُالبحثُ،فإ ينُالبياناتُاحملصولةُىيُ
البيانات ُالوصفية ُيف ُشكل ُالبيانات ُادلكتوبةُ .ىذا ُالبحث ُحبث ُالنصُ
بادلراحلُالتالية )1 :قراءةُروايةُ"ُليايلُتركستان"ُلنجيبُالكيالينُجيداُ،
ليايلُتركستان"ُلنجيبُالكيالينُ،
ُ) 1تعيُتُالقيمُالقوميةُالواردةُيفُروايةُ"ُ ُ
ُ) 3حتليلُالقيمُالقوميةُالواردةُيفُروايةُ"ُليايلُتركستان"ُلنجيبُالكيالينُ
معُاألشكالُاخلامسةُللقومية.
دُ.حتليلُالبيانات
حيللُالباحثُ ُالبياناتُباخلطواتُالتاليةُ)9(ُ:وص ُالقيمُالقومية
ىفُروايةُ"ُليايلُتركستان"ُلنجيبُالكيالينُ(ُ)1وص ُأشكالُالقومية ىفُروايةُ
"ُليايلُتركستان"ُلنجيبُالكيالينُ(ُ)3تفسَتُالبيانات.
هُ.تعيُتُاالستنتاجات ُ

اخلطوةُاألخَتةُيفُىذاُالبحثُىيُتعيُتُاالستنتاجات ُعلىُنتائجُ
البحث ُلرواية ُ" ُليايل ُتركستان " ُلنجيب ُالكيالين ُخالل ُدراسة ُعلمُ
ُاألدبُ .إ ين ُىذهُاإلستنتاجاتُجوابُمنُصيغُمشكلةُالبحثُ
االجتماع
ي
ىيُدلعرفةُالقيمُالقوميةُوأشكاذلاُالواردةُيفُروايةُ"ُليايلُتركستان"ُلنجيبُ
الكيالينُ.

الفصلُ ُالسابعُُ:نظامياتُالكتابة ُ
للحصولُعلىُنتائجُالبحثُادلتوقعةُ،فإنُىذاُالبحثُينقسمُإىلُ
مخسةُأبوابُ،ىيُ :
الباب ُاألول ُمقدمةُ .يشمل ُىذا ُالباب ُعلى ُخلفية ُالبحثُ ،وُ
حتديد ُالبحثُ ،و ُأغراض ُالبحث ُو ُفوائدهُ ،الدراسات ُالسابقةُ ،و ُاإلطارُ
الفكريُ،وُمناىجُالبحثُوُخطواتوُوُنظامياتُالكتابةُ.
الباب ُالثاين ُىو ُاإلطار ُالنظريُ .يشمل ُىذا ُالباب ُعلى األدبُ،
علمُاالجتماعُاألدبُ،القوميةُوأشكاذلا.
الرواية،
ي

البابُالثالثُحملةُعامة .يشملُىذاُالبابُعلىُملخصُالروايةُ،سَتةُ
جنيبُالكيالينُوملؤلفاتوُاألدبيةُ .
البابُالرابعُحتليلُ.يشملُىذاُالبابُعلىُمناقشةُعن القيمُالقوميةُ
وأشكاذلاُالواردةُيفُروايةُ"ُليايلُتركستان"ُلنجيبُالكيالينُ.
البابُاخلامس إختتامُمنُأنشطةُالبحثُوُيشملُىذاُالبابُعلىُ
النتائجُوُاإلقًتاحات.

