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 مقدمة . أ

يشمل اجلمال. وكل أدب يعرب عن اجلمال. ولذلك  والفن ١األدب هو الفن.
كون األدب بال فن غري مضبوط و كان ذوقه فارغا من اجلودة كأنه قصة ختصص 

 لالستعالمات.
إن األدب يعرب عن احلياة اليومية واألحداث الىت وجدها األديب ىف حياته. 

التعبري الشخصي من اإلنسان واخلربة والفكرة والشعور والرأي واحلماسة  فاألدب هو
. ويرى ابن سالم أن األدب ٢واالعتقاد يف صورة مقيدة ينهض منها االفتنان باآلالت

فن من الفنون و هو فن يعتمد على احلذق والصنعة والتثقيف كسائر الفنون 
 .٣والصناعات

"األدب املقارن" أن األدب هو ورأى الدكتور حسن جاد حسن يف كتابه 
تلك النصوص من الشعر أو النثر الىت نقرؤها وندرسها ونتذوقها، أو بعبارة أخرى إن 
األدب هو الكالم املنثور أو املنظوم، رسالة أو مقالة أو خطبة أو قصيدة أو قصة 
أوملحمة. أو هو الكالم اجليد  من الشعر أو النثر الذى حيدث يف نفس قارئه أو 

عه لذة فنية. أو هو التعبري اجلميل عن الشعور الصادق أو التعبري عن العواطف سام
 ٤واملشاعر اإلنسانية.

1 Sumardjo dan Saini km, Apresesiasi Kesastraan, (Jakarta: PT. utama, 1997), hal. 13 
2 Sumardjo dan Saini km, Apresesiasi Kesastraan, hal.3 
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استخلصت الباحثة من البيانات املذكورة أن األدب شكل الفن من 
الشخص يعتمد على الفكرة و العاطفة والشعور و احلماسة واحلذق و الصنعة 

 أو قصة أو رواية أوملحمة.رسالة أو مقالة أو خطبة أو قصيدة بشكل 
هي سرد نثري يقص قصة شخص  ومن حوله و تعتمد على الرواية 

كما عرفنا أّن الرواية هي عمل من األعمال   ٥شخصيات من طبيعتها و صفتها.
األدبية اليت نستطيع أن حنّللها من أّي أسلوب إما من ناحية االجتماعية، أي 

وجية و غري ذلك من األسلوب األديب. و املوضوعية، أي انرتوبولوجية، أي ألسكول
 هذا بسبب األعمال األدبية تتضّمن الصور اإلنسانية من حيث حياهتم اليومّية.

جنيب الكيالين هو أديب وشاعر و روائي العريب يف العصر احلديث و ولد 
وأكثر مؤلفته يف الرواية و القصة والشعر يف قرية ثرشبة املصري و مات و دفن مبصر.

  .و كان عمل من أعماله املعروفة "رواية ليايل تركستان" و الفكر والطب. والنقد
رواية ليايل تركستان هي القصة تشكل مأساة طويلة اليت حتكي الكفاح، و 
اجلهاد، واخلالف عن السياسية و اإليديولوجية ضد الشيوعية و االستعمارية. فضال 

خيية و االجتماعية و السياسية اليت عن ذلك أن رواية ليايل تركستان من الرواية التار 
تعارض االيديولوجية االستعمارية والشيوعية كتوسيع الصينني إىل تركستان حتت 

 ظالل شيوعية.
و تريد الباحثة أن تبحث هذا على إرادهتا الكبرية لتعرف أقضى ما ميكن عن 

قرأت  أعمال األدبية خصوصا يف الرواية ليايل تركستان لنجيب الكيالين. و بينما
 الباحثة هذه الرواية وجدت فيها القيم الوطنية كثريا.

5 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Indonesia, ( Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 
hal. 1008 

                                                           



لذلك اجتذبت الباحثة أن تبحث يف هذا املوضوع بنظرية القيم الوطنية 
, يعىن بوصف أو جبمع الوصفيأدبية). باستعمال املنهج أو التحليل الكيفي حتللية (

 البيانات الىت حتتوى على القيم الوطنية.

 أسئلة البحث . ب

 :أسئلة البحث اليت سوف حتاول الباحثة اإلجابة عليها فهيأما 

 القيم الوطنية يف رواية لياىل تركستان لنجيب الكيالين؟ ما أنواع .١
رواية لياىل تركستان لنجيب ظهور القيم الوطنية يف  علىما اخللفيات اليت تؤثر  .٢

 الكيالين؟
 أهداف البحث . ج

 حتقيقها فهي مايلي:أما أهداف البحث اليت يسعى هذا البحث إىل 

 القيم الوطنية يف رواية لياىل تركستان لنجيب الكيالينمعرفة  .١
رواية لياىل تركستان ظهور القيم الوطنية يف  علىاخللفيات اليت تؤثر معرفة  .٢

 لنجيب الكيالين.

 أهمية البحث د.

. إن رواية " لياىل تركستان" لنجيب الكيالين هي رواية متكاملة من حيث العناصر ١
األدبية مما يعين أن درا ستها سوف تؤدي إيل اكتشاف و معرفة ما فيها من الفن 

 و األدب و اجلمال. 



يل تركستان" لنجيب الكيالين سوف تقّدم خدمة لعامل ا. إن دراسة أدبية لرواية " لي٢
 دب العرىب خاصا.ألو ل األدب عاما

. إن الدراسة األدبية لرواية " ليايل تركستان" لنجيب الكيالين هلا دورها يف إغناء ٣
 املراجع األدبية خاصة يف قسم اللغة العربية و أدهبا بكلية اآلداب. 

 . توضيح المصطلحاته

توضح الباحثة فيما يلي املصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان هذا 
 و هي: البحث،

: كل ما يتمسك به فرد أو فئة اجتماعية. الوطنية هي  القيم الوطنية .١
 ٦موقف الشخص الذي يستعد أن يضحى من كل شيء الفوز واهلدوء لوطنه.

القيم الوطنية هي قالب من احملبوب واملفخرة الوطن بشكل الوفاء وا لرضا من 
 التضحية.

جنيب الكيالين. حتكى هذه الرواية رواية لياىل تركستان: هو الرواية اليت كتبها   .٢
عن روح الوطنية و جهاد جمتمع  ١٩٠٠ -١٩٥٠تاريخ تركستان يف السنة 

تركستان ليكافح مستعمر الصني، جبانب حتكي كفاحهم و جهادهم تصور 
 أيضا قصة غرامية احملزن بني مصطفى مراد حضرات و جنمة الليل.

6 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Hal.83  
 

                                                           



د يف قرية شرشابة التابعة ملركز جنيب الكيالين: هو أديب اسالمي يف املصر و ول .٣
وألف ، و مات و دفن مبصر أيضا. ٧زفىت مبحافظة الغريبة جبمهورية مصر العربية

 األعمال األدبية كثرية من الشعر، و الرواية، والنقد، والفكر.

 . تحديد البحث و

 لكي ال يتسع البحث حددته الباحثة فيما وضع ألجله يف ضوء ما يلي:

حب نية وهي قيمة الطاعة، قيمة الشجاعة، قيمة الرضا، قيمة أنواع القيم الوط .١
  الوطن.

 رواية لياىل تركستان لنجيب الكيالينظهور القيم الوطنية يف  علىاخللفيات اليت تؤثر  .٢

 الدراسات السابقةز.  

ال تدعي الباحثة أّن هذا البحث هو األول يف رواية "ليلي تركستان" لنجيب 
أخذ منها أفكارا. وتسجل الباحثة يف تستفيد منها و تالكيالين، فقد سبقتها دراسة 

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

حبث  "القيم االجتماعية يف قصة ليايل تركستان لنجيب الكيالين "حاس فكني  .١
يف اللغة العربية يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية  s1تكميلي قدمه لنيل شهادة 

م. ويف هذا  ٢٠١١األداب جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا, سنة 
البحث حبث يف القيم االجتماعية يف هذه القصة، فكان االختالف اجللي بأن 

 الباحثة تبحث عن القيم الوطنية دون القيم االجتماعية.

7http://ar.wikipedia.org/wiki/الوطنية 
 

                                                           



حبث  " العناصر الداخلية يف رواية ليايل تركستان لنجيب الكيالين"املنورحممد أضياء  .٢
يف اللغة العربية يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية  s1تكميلي قدمه لنيل شهادة 

م. ويف هذا  ٢٠١١األداب جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا, سنة 
واية، فكان اإلختالف اجللي بأن الباحثة البحث تبحث العناصر الداخلية يف هذه الر 

 تبحث عن القيم الوطنية دون العناصر الداخلية.
الروح الوطنية يف رواية يف سبيل التاج عند مصطفى مارجاريت عالية امليمونة " .٣

يف اللغة العربية يف قسم اللغة العربية  s1حبث تكميلي قدمه لنيل شهادة  املنفلوطى"

 ٢٠٠٢ة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا, سنة وأدهبا كلية األداب جامع

م. كانت الباحثة ستبحث يف القيم الوطنية يف رواية ليايل تركستان وتنقسم  على 

أربعة أقسام قيمة الطاعة، قيمة الشجاعة، قيمة الرضا، قيمة حب الوطن، و حبثت 

سبيل التاج عند  يف رواية يف مارجاريت عالية امليمونة عن الروح الوطنية فحسب

 مصطفى املنفلوطى.

 


