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 أ 

 كلمت الشكر

 
إف احلمد هلل ضلمده كنستعينو كنستغفره كنستهديو كنعوذ باهلل من شركر 
أنفسنا كمن سيئات أعمالنا من يهدل اهلل فال مضل لو كمن يضلل فال ىادم لو، 

 أما بعد . 

فقد انتهت الباحثة من كتابة ىذه الرسالة بإذف اهلل عز كجل كتوفيقو، 
عة الرانَتل اإلسالمية احلكومية مادة كقدمتها لكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية جبام

يف قسم اللغة  "Hum."  من ادلواد الدراسية ادلقررة على الطلبة للحصوؿ على الشهادة
 العربية كأدهبا.

كيف ىذه الفرصة السعيدة، قدمت الباحثة الشكر على ادلشرفُت الكرمُت مها 
ما كجهودمها الدكتور شريف الدين ادلاجستَت كسوماردم ادلاجستَت على مساعدهت

يف إتفاقة أكقاهتما كأفكارمها يف اإلشراؼ على كتابة ىذه الرسالة كتكميلها من 
 البداية إىل النهاية. 

كأيضا الشكر الكثَت جلميع األساتيذ الكراـ الذين قد علموا الباحثة كزكدكىا 
  العلـو ادلختلفة كادلعارؼ النافعة كارشدكىا إرشادا حسنا.

خاصا لرئيس قسم اللغة العربية كأدهبا كجلميع األساتيذ كتقدـ الباحثة شكرا 
 كاألستاذات فيو، كعميد كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية دلساعدة كتابة ىذه الرسالة. 



 

 ب 

كال تنسى أف تقدـ الباحثة فائق الشكر كاحلب إىل كالديها احملبوبُت على 
 ب يف الدنيا كاآلخرة. دعائهما يف إسباـ ىذه الرسالة لعل اهلل جيريهما أحسن الثوا

كتقدـ الباحثة الشكر إىل أصدقائها ادلكرمُت الذين ساعدكىا يف إسباـ 
الرسالة. كأخَتا عسى اهلل أف جيعلها نافعة للباحثة خاصية كللقارئُت عامة. حسبنا 
اهلل كنعم الوكيل نعم ادلوىل كنعم النصَت ال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم 

 العادلُت.كاحلمد هلل رب 

 

 بندا أتشيو –دار السالـ 
  الباحثة،

 

   مولياف رزقي                   
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 تجريد
 

 : مولياف رزقي.  اسم الطلبة
 ?7977>7<8:  رقم القيد

 كأدهبا قسم اللغة العربيةداب كالعلـو اإلنسانية/كلية اآل  : الكلية/قسم
 : احلماسة الوطنية يف ركاية اليـو ادلوعود لنجيب الكيالين  موضوع الرسالة

 )دراسة بنيوية تكوينية(                    
  9798يوليو  ;8:  تاريخ ادلناقشة
 صفحة ;::  حجم الرسالة
 : الدكتور شريف الدين ادلاجستَت ادلشرؼ األكؿ
 : سوماردم ادلاجستَت ادلشريف الثاين

 
احلماسة الوطنية يف ركاية "اليـو ادلوعود" لنجيب  كاف موضوع ىذه الرسالة
الرسالة لوصف كشرح قضية احلماسة  كهتدؼ ىذه الكيالين )دراسة بنيوية تكوينية(

الوطنية تتضمن يف ركاية اليـو ادلوعود لنجيب الكيالين. يف كل أعمالو، يستخدـ 
م يتديّن صليب الكيالين دائمنا فكرة الوطنية إلحياء ركح الشعب ادلصرم الذ

بإستعماؿ نظرية بنيوية تكوينية عند لوسياف جولدماف. كأما منهج البحث الذم 
نهج الوصفي التحليلي مسندة على ادلاستخدمت الباحثة يف ىذه الرسالة فهو 

الوثيقة األساسية لركاية اليـو ادلوعود. كمصادر البيانات كادلعلومات ادلهمة اليت مت 
سة ىي الكلمات كالعبارات كاجلمل اليت تشَت إىل مجعها كدراستها يف ىذه الدرا

قضية احلماسة الوطنية. تقنيات مجع البيانات بالقراءة كالتسجيل كالتحليل متعمق. 



 

 د 

تشَت النتائج اليت مت احلصوؿ عليها يف ىذه الرسالة إىل كجود قضايا احلماسة 
 كرغبة الوطنية كما يلي: حب الوطن كالشجاعة كادلشاركة كالوفاء كادلسؤكلية

التضحية. كرؤية عامل ادلؤلف ادلوجودة يف ىذه ركاية ىي رؤية السياسية 
 كاإلجتماعية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ق 

ABSTRAK  

 

 

 

Penelitian ini berjudul “Al-Ḥammāsah Al-Waṭaniyah Fī Riwāyah "Al-Yaum 

Al-Mau'ūd” Li Najīb Al-kailānī (Dirāsah Bunyawiyah Takwīniyah). Tujuannya 

untuk mendeskripsikan dan menjelaskan isu semangat patriotisme yang terkandung 

dalam novel Al-Yaum Al-Mau’ūd  karya Najib Kailani. Setiap karyanya, Najib 

Kailani selalu menggunakan pemikiran patriotisme bertujuan untuk membangkitkan 

kembali semangat rakyat Mesir yang telah luntur yang ditinjau melalui pendekatan 

strukturalisme genetik Lucien Goldmann. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini berupa deskriptif analisis dengan landasan dokumen utama novel Al-Yaum Al-

Mau’ūd. Sumber data dan informasi penting yang dikumpulkan dan dikaji dalam 

penelitian ini berupa kata, frasa, kalimat yang menunjukkan isu semangat 

patriotisme. Teknik pengumpulan data dengan pembacaan, pencataan, serta analisis 

mendalam. Adapun hasil yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan adanya isu 

semangat patriotisme berupa: cinta tanah air, keberanian, rasa kebersamaan, 

kesetiaan, rasa bertanggung jawab, dan rela berkorban.  Panndangan dunia yang 

didapat dalam novel ini adalah pandangan politik dan sosial. 
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 الباب األول
 مقدمة
 

 خلفية البحث - أ
ذات مغزل ىو رد الفعل من منعكس كخربة  بنيةتكوين عمل أديب من 

كتفكَت كتسجيالت حياة ادلؤلف لكل ما حيدث يف حياتو كيف اجملتمع احمليط. من 
تمع لوطنو. رلكأزمة حب  8خالؿ عملو، ادلؤلف لتعرب عن ادلشكلة اليت ما دير بو،

على  ما يُعرؼ ىذا ادلوقف بأزمة الوطنية غالبنا. إف العدـ ىذا ادلوقف جيعل كل بلد
كاف مسهوال لتدمَت الدكؿ األجنبية. لذلك احلماسة الوطنية سبكن  كشك االهنيار.

كجود الوطن غاية يف األمهية من أجل أف الوطن  9أف تكوف كسيلة تقوية الدكلة.
رمز للوجود اإلنساين. كعالقهما ليس زلل لإلقامة فحسب لكن لتعرب عن االرباده 

 ادلؤلف كالوطن حصل على ميزة فريدة ألف كتوحده فيو. ال شك أف عالقة األدب
نوردف كاردم كما يعتمد عليهما يقوؿ  :أف يعرب عن ادلشكلة اليت ما دير بو. يريد

بكل  مًتابطنزرم مسلم كجامسار ألياس، الوطنية تعٍت الفهم كالقبضة كاالعتقاد 
لشخص ما إذا كاف  الوطنيُتفرد، اجملموعات كالنطاؽ أينما كانوا. يتم تعيُت حالة 

 ء للبلد نفسو.فايف األفعاؿ كادلواقف كالسلوؾ ديكن أف يعكس موقفنا من احلب كالو 
                                                           

1
 Nur Anisah Ridwan, “Pandangan Dunia Pengarang dalam tema Empat Puisi Anak Karya 

Sulaiman Al-Isa” Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab IV, Malang: 6 Oktober 2018, hal. 507 
2
 Ku Hasnita Ku Samsu & Mohd Haizam Mohd Nor, “Patritosm Among Non-Malay Students 

in Public Higher Education Institusion, Around Klang Valley”, Akademika 75, Januari-April (2009), 

hal. 86 
3
تيمت الىطن في الروايت الجسائريت املعاصرة مقاربت سميائيت لروايت  محمد الغسالي بً يطو، 

، 33مجلد:  حامعت جيارث(دفاجر مخبر الشعريت الجسائريت، )الجسائر:  ،وطن من زحاج لياسمينت صالح

 892، ص. 8302، حويليت: 30العدد: 

8 



9 

 

كما يعتمد   -الكبَت يف فطاين علماءال-ذّكر الشيخ داكد عبد اهلل الفتاين  ككذلك
عليهما نزرم مسلم كجامسار ألياس، بأف دكافع البلد من االستعمارم أك دكلة 

يف العصر  ;اف. بدكنو، ال ديكن البلد أف يكوف مستمرا.كل إنسلأجنبية فرض 
العادلي، أصبحت النهضة يف رلاالت العلـو كالتكنولوجيا يضعف قيم الوطنية لدل 

 >ر.هنياسبتص مليًّا حىت ال يقع البشر يف اال كاالستمتاع البشر. البد َفهم ىذه القيم
كخاصة يف مصر، ألنو إف قضية الوطنية ىي األداة الرئيسية يف األدب العريب 

 أكالن، كاف مصر اليت يستعمر األكركبيوف. كثانيان، =مدفوع خبلفيتُت تارخييتُت.
 مكافحة كمقاكمة عن حقوؽ الشعب ادلصرم من االستعمار األكركيب.

استند إىل مضموف يف ركاية "اليـو ادلوعود" اليت تركم  يف ىذا الصداد
احلركب اليت كقعت بُت الدكلة ادلصرية كاألكركبية )فرنسا( اليت تسبب يف االهنيار 

را، إال أف ىذا مل اكاالستبداد كاستعباد الدكلة كاجملتمع. رغم أف اذلزدية مرارا كتكر 
جعلهم أقول بل عن كطنهم، يقلل من محاسة الشعوب ادلصرية للمكافحة كمقاكمة 

زمردة من استبداد حاكم طوراف  حب عدناف يف مكافحة من قبل. ككذلك قصة
يف دافع عن كطنو. احلماسة الوطنية براٍؽ  شاه كلكن مل ذبعل عدناف ينسى كاجبتو

كصرؼ عن مشاكلو جانبا يف سبيل استقالؿ دكلة مصر. ليس عند الرجاؿ فقط 
من حبس حاكم طوراف شاه كتنضّم أيضنا إىل كلكن شجاعة زمردة يف اذلركب 

                                                           
4
 Nazri Muslim dan Jamsari Alias, “Patriotisme: Konsep dan Pelaksanaannya di Malaysia”, 

Seminar Antarbangsa Nilai dalam Komuniti Pasca Modenisme (SIVIC: 2004), Hotel City Bayview 

Langkawi, 4-6 September 2004, hal. 2 
5
 Abdul Latiff Abu Bakar, “Jati Diri dan Patriotisme Teras Peradaban Malaysia, Siri 

Penyelidikan dan Penerbitan Institut Peradaban Melayu Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong 

Malim 2012, hal. 173 
6
 Muhandis Azzuhri, “Wacana Nasionalisme Najib Kilani Telaah atas Novel Al-Nida Al-

Khalid”, jurnal ilmiah jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan, Vol 12, No 2, Oktober 2009 



: 

 

ساحة القتاؿ لدافع عن كطنهم من االستعمار األكركيب كجهت ضربة كبَتة للنساء 
 أّف مجيعها دكرنا لدافع عن كطنهن.

شاعر مصرم مشهور أعمالو أكثر  -- كيالينالبقدر ما الحظ صليب 
الوطنية يف ركاية اليـو ادلوعود  احلماسةذكي جدا يف تقدًن  <--مبحوثا عنها 

ليس لتقدًن فقط كلكن صليب الكيالين لو  بتسلسل مجيل من الكلمات كاللغة.
مقصود كغاية معينة، كىي إحياء احلماسة الوطنية يف الشعب ادلصرم للمكافحة 
كدافع عن الوطن من االستعمار األكركيب. من ناحية أخرل، فإف ما ُيظهره صليب 

ياة العادلية، سواء كانت سياسية أك ثقافية أك اجتماعية اليت ما سبر الكيالين ىو احل
كل مجلة يف ىذه الركاية لطخة بالقصص التارخيية ادلليئة دبغزنل   ?لكل شخصية.

 @كدركسا للقراء كلكنها ربتوم على عدد من القصص عن حياة صليب ايضا.
أم هنضة  ،كبالتايل كاف األمل الذم سعى إليو أدب ادلقاكمة اجلزائرم

إلثارة قضية التحرير  كافحةالشعب كثقافتو الوطنية على أساس الثورة ككجوب ادل
من مجيع جوانبها، من أجل أف ركاية الوطنية ادلتعلقة دبوقف "رفض الشعوب للظلم 
الذم صبتو عليها أكربا سواء بالسالح أك بغَت ذلك، ديكن أف تستخدـ كخاصية 

إذ أصبح استقالؿ الوطن ىو  ت يف حب كطنو.لإلنساف حُت يتمسك احلرية كديو 
 87ادلطلب كادلرمى ادلراـ للجميع.

                                                           
7
 Novi Ariyanti, “Kajian Sosiologi Sastra pada Tokoh Utama dalam Novel al-Rajul al-Ladzi 

Amana Karya Najib al-Kaelani”, jurnal  Bahasa Arab , Vol  3, No 1, Mei 2019, hal. 3 
8
 Novi Ariyanti, hal. 2-3 

9
 Siti Hardiyanti Amri, “Hasrat Nadjib Al Kailani melalui Cerpen Abu Ma’Zi, Calon 

Pengantin Yang Sia-Sia, dan Tragedi Berdarah di Damsyik”, Jurnal al-Tsaqafa Volume 14, No 02, 

Januari 2017, hal. 435 
03

أحمد درايت  ، )إلافريقيت: حامعتاملعاصرة البعذ الىطني في الروايت الجسائريتفاطمت قاسمي،  

 009-93ص.  ،(8332أدرار،  -



; 

 

 مشكلة البحث  - ب
فأما مشكلة اليت رباكؿ  استنادا ِإىل خلفية البحث الذم توضيحها سابقا

يف ركاية "اليـو  الوطنية احلماسةالباحثة توضيحها يف الرسالة فهي: ما ىي أشكاؿ 
 كيالين؟اللنجيب "ادلوعود 

 
 البحث أغراض - ج

يف ركاية "اليـو  الوطنية احلماسةالغرض من ىذا البحث فهو معرفة أشكاؿ 
 .كياليناللنجيب "ادلوعود 

ىذه الرسالة تستند إىل الفركض أف ركاية اليـو ادلوعود تقص عن أشكاؿ 
الوطنية اليت سبر هبا الشخصية ادلتعددة كحب الوطن  احلماسة متعددة من

 رغبة التضحية.كالشجاعة كادلشاركة كالوفاء كادلسؤكلية ك 
 

 معاني المصطلحات - د
 الوطنية .1

الوطنية ىي عاطفة أك شعور يعرب عن كفاء ادلرء كمستعد لفعل أم شيء 
أف منبع من ادلوقف الوطنية  .للدفاع عن كطنو. كىذا كاجب على كل إنساف

ىي حب الوطن، بسبب يشعر بتعلق ك ارتباط ادلرء إىل كطنو إذ عاطفي 
 88.باحملل الذم كلد كنشأ كترعرع فيو
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 الرواية .2
احلديث الفن الذم يعتمد معنها من فعل "ركل" الذم لو  الركاية لغة

السَت أك عدة معٌت منها حدثا كخرب كحكاية كجرياف ادلاء. يقاؿ عن الركاية 
 .القصة الطويلة ألهنا مرتبطة باخلياؿ الذم حيكي من حاؿ إىل حاؿ أخرل

كأما الركاية اصطالحا يعترب من أىم األعماؿ األدبية ألنو يناقش قضايا تتعلق 
كآخر، الركاية ذلا توزيعة كاسعة حىت ديكن أف تكوف   بادلثقفُت االجتماعيُت.

 89دلتفاكتة.ا أداة االتصاؿ األديب يف كل اجلماىَت
 

  بنيوية تكوينيةدراسة  .3
ىي  بنيوية تكوينيةأف ديوم نور حسنة كفقنا لفاركؽ كما تعتمد عليها 

إعالف احلقيقة. ديكن أف يقاؿ إذا كانت ىناؾ كصف عن بنية احلياتية 
للحياة اليت ذلا أساس كجودم، أم طبيعة كجود الواقع، كذلا  طابقالنظامية كادل

أساس معريف، أم رلموعة من األفكار ادلنهجية عن كيفية لفهم كمعرفة 
احلقيقة ادلقصودة. ىناؾ ستة مفاىيم أساسية تبٍت نظرية بنيوية تكوينية، كىي 

م، العامل، كالفه رؤيةاحلقائق البشرية، كادلوضوعات اجلماعية، كالبنية، 
 :8.كالتفسَتات

ىي دراسة أدبية تربط البنية األدبية ببنية  تكوينيةكبالتايل، أف بنيوية 
اجملتمع من خالؿ رؤية العامل أك األيديولوجية اليت تعرب عنها. يف األدب، يرل 
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جولدماف أف رؤية العامل ستحدد بنية العمل األديب. كذكر أف العمل الصحيح 
علو قادرنا على التعبَت عن احلالة اإلنسانية ىو عمل أديب لو سباسك داخلي جي

 ;8العادلية كاألساسية.
 

 الدراسة السابقة - ق
 ضمنعود" فهو أكثر مبحوثا عنها، من و على ركاية "اليـو ادل أما البحث

أخرل:  أكال، ادلهندس األزىرم طالب ادلاجستَت يف جامعة جاجة مدل بعنواف 
"القومية الدينية يف ركايات اليـو ادلوعود كالنداء اخلالد لنجيب الكيالين. ربليل 

الدبلـو يف جامعة سوناف جونونج  أطركحةنصي"؛ الثاين، كالف راىينيت، طالب 
"االفًتاضات ادلسبقة يف أفعاؿ الكالـ يف  جايت االسالمية احلكومية باندكنج بعنواف

ركاية اليـو ادلوعود لنجيب الكيالين: دراسة تداكلّية؛ الثالث، فأكىل عاتك سللص 
الدبلـو يف جامعة سوناف جونونج جايت االسالمية احلكومية باندكنج  أطركحةطالبة 

ة بعنواف "أسلوب القصر يف ركاية اليـو ادلوعود لنجيب الكيالين: الدراس
األسلوبية.؛ رابعان، شرافت كرديي أستاذة مساعدة يف اللغة العربية كآداهبا جبامعة  
كردستاف بعنواف "دراسة كنقد لركاية اليـو ادلوعود التأرخيّية لنجيب الكيالين". 

اىل مسألة احلماسة الوطنية اليت أصبحت  يتضح من األحباث السابقة أهنا مل تتطرؽ
 .يعترب البحث مهمنا جدنامؤسسية يف العمل، لذلك 
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ركاية اليـو يبحث عن كالبحث احلالية ىي الباحثة السابقة أما تشاهبا بُت 
قاـ بدراسة الباحثة السابقة كأما الفرؽ بينهما يعٍت أف  .ادلوعود لنجيب الكيالين

ركاية "اليـو ادلوعود'' باستخداـ نظريات سلتلفة، بعضها يستخدـ نظرية التحليل 
فًتاضيات لدراسة التداكلية، يبحث من ناحية البالغة، أم أسلوب النّصي، كاال

القصر، كمن حيث النقد األديب يف الركاية. كالبحث احلالية تستخدـ دراسة بنيوية 
تكوينية لكشف ما أشكل احلماسة الوطنية من ركاية اليـو ادلوعود لنجيب 

 الكيالين.

وطنية يف ركاية اليـو الباحثة هتتم بالبحث كيف تستخدـ احلماسة الىكذا 
 . بنيوية تكوينية لوسياف جولدمافادلوعود بدراسة 

 

 

 

 

 

 

 



? 
 

? 

 الباب الثاني
 اإلطار النظري

 
 بنيوية تكوينية .أ 

 مفهوم بنيوية تكوينية .1
يستخدمها الباحثوف لتحليل  النظريات ادلختلفة اليت تشغيل عمل أديب

األعماؿ األدبية كأغراض حبثية. لذلك يف التفسَت جيب أف شرحو شرحا مفصال 
 8ادلرجعية اللغوية كادلفاىيم االصطالحية اليت يتقدمو العلـو اإلنسانية الباقي. بطريقة

تكوينية كىي فرع من عماؿ األدبية، أحدىا ىي بنيوية األبُت ادلتعددة من نظريات 
 فركع البنيوية.

كما كصفو  بُت األدب كاالجتماعية ذلا عالقة مرتبطة بعضها من بعض. 
فقد جعل اجملتمع كدراسة  ،(:@?Hipollite Taine 8?9?-8)ىيفولليت تاين 

تاين  يقوؿمن االجتماعية كثقافية.  كبَتا  أساسية يف أدبو حبيث كاف يف عملو تأثَتا
(Taine)  األدب ىو انعكاس أك كصف حلقائق سلتلفة، كليس تعبَت رلرد عن بأف

 .:=?8كجد ىذا الفكر، عند حبث يف األدب اإلصلليزم عاـ . مشاعر خاصة
ألف األعماؿ بالنسبة لو، الركاية ىي مصدر معلومات كتوثيق دلا حيدث يف اجملتمع، 

 األدبية كنصب تذكارم.
(، فإف األدب ىو 8??<-8?>8) (George Lucacks)كفقنا جلورج لوكاتش 

كىو انعكاس للعامل االجتماعي كأساس دلعرفة األعراض اليت ربدث يف اجملتمع. 
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ألدييب لتحدد ادلذىب كالفهم كاأليديولوجيا كالنوايا اُمنظِّر الذم يربز رؤية العامل 
كاألغراض كاألسلوب كاخلصائص خاصة لألديب. كذكر أف األدب ليس مقاكمة 

من  كاعطاء الوعيقع فحسب، بل ديكن أف تغيَت كتصدل للواقع بتغيَت العقل للوا
ديية، ألنو ديكن أف يبدم العمل و خالؿ الوسائل الثورية الواقعية. ىذه النظرية تق

األديب كاقعي كغَت كاقعي. اعترب العمل األديب كاقعينا، ألف ىذا العمل نشاء مسندة 
ادلعرفة ادلهيمنة كالعقلية االجتماعية لألديب كجزء على رؤية األديبية لعادلو ادلتأثر ب

من اجملتمع الراسخُت كلو جذكر تارخيية. بينما ال تعترب األعماؿ األدبية كاقعية ألف 
 9األعماؿ األدبية ىي مقاالت خيالية.

، األعماؿ األدبية العظيمة ىي بياف للحماسة الوطنية اليت تطورهتا تارخيينا
الركائي العظيم ىو األقرب من  األفكار السياسية كاالقتصادية.ركة اللهجة عن احل

ككوكالة عن  رفعتو حاجات عصره كيعرب عن محاستو اجملتمع ككذلك التطور الذم
ألهنم  أىل عصره. على ادلستول اجليٍت، جيب على النقاد فصل األدب عن كّتابو

النظرية  التارخيية.يريدكف أف يتموا استخدامهم األعماؿ األدبية كنتيجة للعملية 
البنيوية ىي كل شيء يتضمن الظواىر االجتماعية لإلنسانية. بينها العلـو 

يعتمد اتساع التغطية على  كالفنوف اجلميلة. االجتماعية البحتة كالعلـو اإلنسانية
يس ؿ دخييقو كما  أف مجيع مظاىر العملية االجتماعية ىي لغة. معتقدات البنيوم

(Daiches)  االجتماعي، برؤية أصلو إما  النظرم اجليٍت ىو النظرم أف احلقيقة،يف
 :اجتماعينا أك فردينا أك كالمها.
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ىي إعالف احلقيقية. ديكن أف يقاؿ إذا   بنيوية تكوينيةكما يقوؿ فاركؽ أف 
اليت ذلا أساس كجودم، أم  طابقكانت ىناؾ كصف عن بنية احلياتية النظامية كادل

ذلا أساس معريف، أم رلموعة من األفكار ادلنهجية حوؿ  طبيعة كجود الواقع، ك 
كيفية فهم كمعرفة احلقيقة ادلقصودة. ىناؾ ستة مفاىيم أساسية تبٍت نظرية بنيوية 

العامل، كالفهم،  رؤيةتكوينية، كىي احلقائق البشرية، كادلوضوعات اجلماعية، كالبنية، 
أدبية تربط البنية األدبية ببنية . كبالتايل، أف بنيوية تكوينية ىي دراسة كالتفسَتات

اجملتمع من خالؿ رؤية العامل أك األيديولوجية اليت تعرب عنها. يف األدب، يرل 
جولدماف أف رؤية العامل ستحدد بنية العمل األديب. كذكر أف العمل الصحيح ىو 
عمل أديب لو عالقة الداخلية اليت ذبعلو قادرنا على التعبَت عن احلالة اإلنسانية 

 ;لعادلية كاألساسية.ا

كاستخدمت نظرية بنيوية تكوينية الباحثوف األدبيوف كالطالب الذين 
يتعلموف دراسة أك ربليل األعماؿ األدبية يف البحث غالبا. ككلدت النظرية من 

فرنسي كاألديب أك عامل اإلجتماعي لوسياف جولدماف  (Marxis)ادلفكر ماركسي
(Lucian Goldman)ظرية ىي نظرية اجتماعية. احملاكلة األكىل . حبيث أف ىذه الن

الستخداـ ىذه النظرية ىي سيقضى الباحثوف على ادليل تبسيط ادلركب إىل غَت 
. ىذا للتوفيق بُت اجملتمع كاألدب (Marxis)ادلركب الذم كجده يف األدب ادلاركسي 

 >أك رؤية العامل على النظرية. كضعة األيديولوجيألف 

نظريتو عن التارخيية تركيزتا، أم اخللفية التارخيية لتشكيل يركز جولدماف على 
يستند على رؤية جولدماف، بالرغم أف حقيقة العمل األديب مستقل،  عمل األديب.
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كما يف نظريتو،  لكن ال ديكن فصل األعماؿ األدبية من العناصر اخلارجية بنفسها.
أكالن، ذلا عالقة بُت  اف.يذكر جولدماف أف نظرية بنيوية تكوينية ذلا إطاراف عريض
عالقات الثانينا، تشكل  معٌت عناصر بالعناصر األخرل يف العمل األديب نفسو.

( Rosyidi: 2010,201)ركشيدم  يستند على ما ذكره =شبكة ترابط بعضها ببعض.
ديكن استنتاج أف ىذه بنيوية تكوينية تركز على العالقة بُت األعماؿ األدبية كبيئتها 

يف احلقيقة، ترل ىذه النظرية أف األعماؿ األدبية ليست  يف البحث.االجتماعية 
رلرد بنية ثابتة تظهر من تلقاء نفسها كلكن أيضنا من نتيجة التعامل بُت الذات 

  <كحاؿ االجتماعية خاصة حىت ربصل بنية رؤية الذات خالقها.

ليت قاؿ جولدماف إف دراسة األعماؿ األدبية جيب أف تبدأ بتحليل البنية ا
حدده جولدماف كبنية عملّي. يستند على خصائص البنية كوجود الوحدة كالثركة 

كما يقوؿ جولدماف بأف كل عمل أديب ادلهم لو  كالعالقة كالطبيعة غَت ادلفاىيمية.
 .-الفهم الذم يأكده على التفكَت الذايت -كىي مستقلة كجوىرية بنية مهمة،

لذلك جيب أف يستكشف الباحث ىذه األعماؿ األدبية بتحليل متأنية كمتعمقة. 
كىو يقوؿ أيضا بأف بنية ادلعٌت سبثل رؤية العامل ادلؤلف، ليس كفرد كلكن كممثل 

ديكن الباحث مقارنة البيانات بالظواىر  يستند على ربليل رؤية العامل للمجتمع. 
ديكن للباحث مقارنة البيانات بالظواىر  االجتماعية يستند على ربليل رؤية العامل
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يف ىذه احلالة، ديكن فهم األعماؿ األدبية على أصلها  االجتماعية اليت تعالقها.
  ?كربدثها من خلفية البنية االجتماعية خاصة.

لذلك أخذ جولدماف ك  عند جولدماف، ادلؤلف جزء من ذايت احلقائق البشرية،
كىي رلموعة قادرة على خلق  ،(Marxis)كسي مفهـو الطبقة االجتماعية من ادلار 

 رؤية كاملة للحياة كأثرت يف التطور التارخيي البشرية من البدائية إىل االشًتاكية.
يقوؿ جولدماف أف بنية األدبية كبنية احلالة االجتماعية ذلما مساكاة. بنية العمل 

قيقي أك الواقعي. ىذا بنية اجملتمع ىو عامل احل األديب ىو عامل اخليايل كالرائع، بينما
غَت مباشرا، ألف احلقيقة األعماؿ األديب كرؤية العامل، لذا فإف ىذه رؤية العامل ىي 

 @عالقة بُت األعماؿ األدبية كالعامل احلقيقي.
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 
ادلنهج ىو طائفة من القواعد العامة اليت تنظم ادلعلومات كاألفكار من أجل 

لكشف احلقيقة كإثبات صحة حقيقة  طريقةالوصوؿ إىل احلقيقة العلمية. أك 
  8معلومة كرلهولة.

الباحثوف  استخدمهاالطريقة اليت كتساب ادلعارؼ. ة ال طريقالبحث ىو 
العلميُّ الذم ديكنو للمسؤكلة كموضوعية األنشطة العلمية تستند اىل قواعد العلم. ك 
 9كال تستند إىل حدس أك زبمُت فحسب.

الكتساب ادلعلومات كأعراضها اللواـز يف البحث، جيب على الباحثوف 
 : ما يلييتبعوف الطريقة 

 نوع البحث - أ
بصرؼ النظر  .ادلستندات ثائقالغرض من النوع البحث ىو مجع كربليل الو 

 ما يلي: ادلتعددة عن ىذا، فإف النوع البحث لو اخلصائص
صحح على الظواىر االجتماعية منتشرة على الرغم أف غَت يتطور الفهم ك  .8

 مفسرة بدقة.
الوصوؿ إىل معلومات متعمقة من الصعب احلصوؿ عنها بطرؽ إحصائيات أك   .9

  كمّي.
                                                           

البلقاء  ،"املنهج الخلذوني ومىقعه من منهج البحث التاريخي الحذيث" حميل موس ى الىجار،0
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2
Nanang Martono, “Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci”, (PT Rajagrafindo 

Persada, Jakarta: 2015), hal. 194-195 
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  :ادلركنة. .:
البحث الوصفي ىو حبث يهدؼ إىل كصف طبيعة متغَت أك رلموعة أك 

كاليت تتضمن عملية تصوير شخصية األفراد  ،ربدث يف اجملتمعدبا ظواىر اجتماعية 
  ;كاجلماعات كنتائج العمل كالثقافة كالسلوؾ كخالفو.

يستند على نتائج البحث، استخدمت الباحثة الطرؽ الوصفي، كىي كصف 
كربليل ظواىر، ترمجة البيانات للحصوؿ على النتائج، كاستخدامها للوصوؿ إىل 
االستنتاجات ادلطلوبة يف البحث إلكتساب ادلعلومات كأعراضها اللواـز يف 

صوؿ على البحث، ُتطلب الباحثة بإستخدامت أك اتباعت ىذه الطريقة للح
ادلعلومات ادلطلوبة. كادلنهج ادلستخدـ من ىذا البحث ىو منهج الوصفي التحليلي 

لنجيب "اليـو ادلوعود "ركاية يف  الوطنية احلماسةحيث أف تقـو الباحثة بتحليل 
 الكيالين كتعريف ىذا ادلنهج كما مفسرة من قبل.

عرب كريسويل . كما يحبوث ادلكتباتيف ىذا البحث، تستخدـ الباحثة أيضنا 
(Creswell)  ككالليماف(Walliman)  أف حبوث ادلكتبات ىي مرحلة ترتيب ادلخططة

البحث كتصبح سبهيدّم ادلهم يف البحث لدعم احلجة ادلختلفة دلا ىذا البحث الئق 
ىي اخلطوة األكىل يف توّجو حبوث ادلكتبات كلذلك، فإف ىذه  كينبغي إجراؤه.

مفيدة جدنا حىت . حبوث ادلكتبات ألنشطة البحثكصف أكثر معّينا كعملينا من ا
سبّكن الباحث ثركة طريقة التفكَت كفهم ادلواضيع الذم سيبحثو يف البحث، كسبّكن 

 >ثركة ربليل الباحث على نتائج أحباثهم.

                                                           
3
 32-82، ص. 8302جيت البحث العلمي إحاباث عمليت ألسئلت حوهريت، بيروث: ريما ماحد، مىه 

4
 Nanang Martono, hal. 197 

5
 Ibid, hal. 298-301 
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عن ادلشكالت اليت سيتم ربليلها  ةيف ىذ البحث، تكشف الباحث
باستخدامت نظرية بنيوية تكوينية يف ركاية "اليـو ادلوعود" لنجيب الكيالين 

 لكشف عن احلماسة الوطنية للشعب ادلصرم كمشرط يف ىذ البحث.
 

 البيانات كمصادر البيانات - ب
نص مكتوب يتضمن اقتباسات كمجل ىي  يف ىذا البحثتواجد البيانات 

حبماسة الوطنية يف ركاية صليب الكيالين "اليـو ادلوعود". أما مصادر  كفقرات تتعلق
كادلكونة من  >978البيانات يف ىذا البحث ىي ركاية "اليـو ادلوعود" ادلنشورة عاـ 

  باإلضافة إىل بيانات أخرل تدعم ىذا البحث. صفحة 9:8
 

 طريقة مجع البيانات - ح
ىي مجع  ات يف ىذ الرسالةالبيانات كادلعلومات اذلامة اليت مجع كمراجع

ادلعلومات دبطالعة الكتب العلمية ادلختلفة ادلتعلقة بادلسألة ادلبحوثة من الكتب 
  األدبية كادلقاالت كغَتىا شلا تتعلق بادلوضوع.

 
 ربليل البيانات - د

تضمن مرحلة ربليل  ادلرحلة التالية بعد مجع البيانات ىي ربليل البيانات.
قراءة النص متأنية. ثانينا، ربليلو متعمقة. ثالثان: ترتيب البيانات ما يلي: أكالن، 

ان: عرض البيانات اليت ربديدىا كتصنيف كارتبطها بعالبيانات يف نقاط مهمة، را
 بالنظرية ادلعنية هبا.
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 طريقة الكتابة العلمية - ق
كأما الطريقة يف كتابة ىذا البحث العلمي فتعتمد الباحثة على الطريقة اليت 

اللغة العربية كأدهبا بكلية األدآب، جامعة الرانرم اإلسالمية احلكومية، قررىا قسم 
 بندا آتشية ىو كتاب : -دار السالـ
 

“Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab UIN  

Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014”. 
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 الباب الرابع
 التحليل
 

 لمحة عن المؤلف و الرواية .أ 
يف قرية شرشابة يف زلافظة الغربية، إحدل زلافظات مجهورية مصر  كاف

ق ادلوافق األكؿ من يونيو عاـ  7>:8يف شهر  احملـر عاـ العربية، ك كاف ذلك 
عبد اللطيف الكيالين. كاف لو بن الكيالين بن إبراىيم بن  ـ كلد صليب 8:@8

عائلة كبَتة كتعيش عائلة الكيالين يف شارشابة كبعض القرل احمليطة هبا. ككاف 
. لو ثالثة أكالد: صليب كىو تقدـ يف كالده مزارع، كيعوؿ أسرتو ادلكونة منو كزكجتو

السن، كأمينب، كزلمد. كحُت صليب يف الثامنة من عمره، شّبت احلرب العادلية 
ة، ككاف قرية تعيش يف أزمة اقتصادية شديدة. كيشتد األمر إلزاـ ادلزارعُت الثاني

بدفع زلاصيلهم إىل قوات االحتالؿ الربيطاين، فأصبح احلصوؿ على احلد األدىن 
  8من ضركريات احلياة أمرا بالغ الصعوبة.

سبنع مصر بسبب احلرب العادلية الثانية مل بادية  يف مجيعها األزمة اليت حدثت
كقد دخل صليب بكتاب القرية شأنو   9الكيالين من إرساؿ كالده إىل ادلدرسة.

كشأف األطفاؿ العامة كأمت حفظ من سور القراف الكرًن كثَت، كحيث جده على 
كالعناية بو، دلا شعره فيو من ذكاء، كمحية يف التحصيل، كحُت صليب يف تعليمو، 

ط كدخلو هبا. مث يدرس صليب ادلرحلة الثامنة من عمره، أخذه إىل ادلدرسة بسنبا
                                                           

الرياض : )  الاتجاه الاسالمي في أعمال نجيب الكيالني القصصيتعبد هللا بً صالح العريني، 0

 00 (، ص0282داركىوز إشبيليا لليشر والتوزيع، 
2
Merry Choironi dan Azzahra Mumtazah, “Pergeseran Penerjemahan TARKῙB IDᾹFῙ 

dalam terjemahan Novel Karya Najiib Kailani LAYᾹLI TURKISTAN”,  ALFAZ, Vol. 6, No. 2, 2018, 

hal. 128 
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الثانوية بطنطا كتستمر مخس سنوات. كحُت أمت دراستو الثانوية دخل صليب بكلية 
الطب يف جامعة فؤاد األكؿ، كحُت دخل إىل السنة الرابعة يف الكلية، ُسجن 
صليب بسب التحفو إىل مجاعة اإلخواف، كعائش فيو ثالث سنوات، مث أمت دراستو 

 :اج عنو.بعد اإلفر 
كاف صليب أُكلع بالقراءة، بُت القراءة ىي اجملالت األدبية اليت صدرت يف 
تلك العصر، كاذلالؿ، كالثقافة، كالرسالة، كادلقتطف كعن طريقها تدرم إىل كثَت 
من األدباء كسيد قطب، كالعقاد، كمصطفى صادؽ الرافعي، كادلازين، كطو 

قامتو يف طنطا، كاف أحد العضو حسُت، كادلنفلوطي، كتوفيق احلكيم. كحُت إ
الدائمُت دلكتبة العامة فيضطر أحيانا إىل االشًتاؾ مع صديق لو يف شراء كتاب 

 ;معُت مث يقرانو بالتناكب ألف مل تكن تسمح لو ادلالية بشراء الكتاب.
أما حياتو العملية فقد بدأىا عملو يف كزارة النقل كرلمع السكك احلديد 

جو يف كلية الطب كالوحدات اجملتمع. بعد ىجره من مصر الطيب يف مصر بعد زبرّ 
ـ عمل صليب يف الكويت، مث يف ديب، بعد ذلك تقلب  <=@8 -<?:8عاـ 

كزارة الصحة بدكلة االمارات العربية آخرىا عملو يف ك مناصب إدارية سلتلفة
مديرا للثقافة الصحية. كقد الـز عدة مؤسبرات لوزراء الصحة العرب كىو  ادلتحدة

عضو يف اللجاف الفنية لألمانة الصحية لدكؿ اخلليج. قصد التفرغ صليب قريبا 
 >.للعمل األديب، كلديو العديد ادلختلف من األعماؿ األدبية ليتم كتقدديها للقراء

كسنذكر فيما يلي عرضا بأمساء ركايات الدكتور صليب الكيالين، كقصصو 
حكاية جاد اهلل، محامة سالـ، دـ القصَتة، فهي: أكال، الركايات: أرض األنبياء، 

                                                           
 03-08عبد هللا بً صالح العريني، ص 3
 03هفس املكان، ص 2
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لفطَت صهيوف، الذين حيًتقوف، رأس الشيطاف، الربيع العاصف، رحلة اىل اهلل، 
الظل األسود، عذراء جاكرتا،  رمضاف حبييب، الطريق الطويل، طالئع الفجر،

على أبواب خَت، عمالقة الشماؿ، يف الظالـ، قاتل محزة، ليايل تركستاف، ليل 
اليـو ادلوعود كمازاؿ آخرين.  األحرار، النداء اخلالد، نور اهلل،اخلطايا، مواكب 

ثانيا، القصص القصَتة: دموع األمَت، حكايات طبيب، عند الرحيل، فارس 
ىي يف مخسة فصوؿ.  -ىوازف، موعدنا غدا. ثالثا، ادلسرحية: على أسوار دمشق

وع ادلسرحية كيكتبها ذلك ادلسرحية يف الوقت صليب يف السجن، كُأخذ على ادلوض
كمن الشخصيات ىو ابن تيمية الذم  =من مرحلة غزك التتار لبالد ادلسلمُت.

 <أذلب ركح اجلهاد عند ادلسلمُت.
فاز الدكتور صليب الكيالين متعددا من اجلوائز اليت منحتها إياه ادلؤسسات 
 العلمية، كاألدبية تقديرا لو على نتاج األديب البديع. كحصل متعددا على اجلوائز
من كزارة الًتبية كالتعليم ادلصرية، كمن تلك اجلوائز: على ركايتو )الطريق الطويل( 

ـ، على  ۷۵۹۱ -ق  ۷۷۱۱ـ، على ركايتو )يف الظالـ(  ۷۵۹۱ -ق =<:8
ـ، على كتابو )شوقي يف ركب  ۷۵۹۱ -ق  ۷۷۱۱كتابو )إقباؿ الشاعر الثائر( 

 -ق ۷۷۱۱ـ، على كتابو )اجملتمع ادلريض(  ۷۵۹۱ -ق  ۷۷۱۱اخلالدين( 
 ?ـ، على رلموعتو القصصية )دموع األمَت(. ۷۵۹۱

كناؿ الدكتور صليب من اجلائزة اجمللس األعلى لرعاية الفنوف كاآلداب على 
ـ، كجائرة رلمع اللغة العربية على  7=@8-ق  ۷۷۱۱ركايتو )اليـو ادلوعود( 

كناؿ الدكتور صليب من اجلائزة نادم  ـ . ۷۵۱۱-ق  ۷۷۵۱ركايتو )قاتل محزة( 
                                                           

2
 83-09ص هفس املرحع،  
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2
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القصة كادليدالية الذىبية من )طو حسُت( على رلموعتو القصصية موعدنا غدا( 
ـ، كادليدالية الذىبية من الرئيس ضياء احلق رئيس مجهورية  ۷۵۹۵ -ق ۷۷۱۵

 @ـ. ۷۵۱۱ ۔ا ق  77;الباكستاف عن كتابو )إقباؿ الشاعر الثائی 
ق يف القاىرة  ۷۱/۷۱۱;۷ين يـو األثنُت يف عاـ كفاة الدكتور صليب الكيال

بعد مرض شديد أمل بو، كعوجل صليب بالرياض يف مستشفى ادللك فيصل 
التخصصي رمحو اهلل رمحة كاسعة، كجزاه خَت اجلزاء على ما قدـ من جهود يف 

 87األدب اإلسالمي.
كل صليب الكيالين كاتب عريب حديث غزير اإلنتاج لو أيديولوجية دينية يف  

ىو رجل  تأثر شديدة جبّده من أمو احلاج عبد القادر الشافعي. .ية األدبيةعمل
كاف يف يديو أف الكيالين  صاحل ك تاجر كيعرؼ أيضنا باسم حافظ القرآف.

الصغَت حصل على الكثَت من ادلطركقات، لذلك كاف صليب الكيالين دائمنا لديو 
كال سيما الدفاع  االجتماعية قوية.فكرة إسالمية يف أعمالو، فضالن عن الفكرة 

عن الضعيف كادلضطهد ككذلك ضد األنظمة ادلستبدة كالزائفة. إىل جانب 
 88تصوير الشخصيات اليت مكافحة ادلسلمُت.

ادلؤلف ىو بشر يعيش يف كسط اجملتمع كأيضنا كأفراد يبدع أعماؿ أدبية. لذا 
 89ية اليت ينتجو.يكوف البيئة اليت ربتلو تأثَت كبَت على األعماؿ األدب

إف خطاب الوطنية الذم اختاره صليب يف ركايتو "اليـو ادلوعود" ليس بال 
ركح الوطنية لدل الشعب سبب. اختاره كموضوع ألنو رأل ظاىرة تضاؤؿ 

                                                           
9
 89هفس املكان، ص.  
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 00هفس املرحع، ص  

11
 Merry Choironi dan Azzahra Mumtazah, hal. 129 
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يف تلك احلرب،  ـ. <=@8ادلصرم كالعريب بعد انتهاء احلرب على إسرائيل عاـ 
حتالؿ إسرائيل لسيناء )مصر( عانت مصر كاجلزيرة العربية من ىزائم مع ا

تؤثر  كمرتفعات اجلوالف )سوريا( كالضفة الغربية )األردف( كقطاع غزة )فلسطُت(.
 نتائج ىذه احلرب على اجلغرافيا السياسية دلنطقة الشرؽ األكسط حىت يومنا ىذا.

اذلزدية اليت حدثت يف حرب األياـ الستة جعلت أيديولوجية الوطنية يف أعماؿ 
ليس تتأثر فقط حبرب األياـ الستة. تأثر  نت كاجبة يف العامل العريب.األدبية كا

صليب أيضنا بأحداث احلملة الصليبية السابعة حيث استمرت ىذه احلرب قرابة 
قرنُت كرد فعل على ادلسيحيُت األكركبيُت على اإلسالـ اآلسيوم. تسببت ىذه 

اكن ادلقدسة منذ عاـ احلرب يف احتالؿ اإلسالـ لعدد من ادلدف ادلسيحية كاألم
ىػ، مثل سوريا كآسيا الصغرل كإسبانيا كصقلية. يستخدـ العسكريوف  9:=

ادلسيحيوف الصليب كرمز يف احلرب شلا يدؿ على أف ىذه احلرب مقدسة كهتدؼ 
إىل ربرير مدينة بيت ادلقدس )القدس( من ادلسلمُت. مث منت كراىيتهم أكثر بعد 

ىػ من السلطة  8<;على بيت ادلقدس عاـ أف سبكنت السلجوؽ من االستيالء 
الفتيمية اليت كاف مقرىا يف مصر. كضع حكاـ السلجوؽ بعض القواعد 

 :8للمسيحيُت الذين يريدكف زيارة ىناؾ، ككانت ىذه القواعد صعبة للغاية ذلم.
أف الزماف كادلكاف  على الرغم ;8.كتؤثر على رؤية العامل صليب الكيالين كادلؤلف

ـ كيقع يف قرية سيارسياب كمسقط رأس صليب  7=@8ث يف عاـ يف الركاية حيد
 الكيالين.

                                                           

13
 Nina Rusmiati, Sejarah dalam wacana fiksi: Sebuah Kajian Terhadap konflik politik pada 
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إف مصادر ركاية صليب الكيالين من التاريخ كالواقع. كالركايات اليت كتبها يف 
بداية حياتو األدبية ىي اليـو ادلوعود فأما ركاية اليـو ادلوعود كاف موضوعها، 

الكيالين يف ركايتو "اليـو صليب كحيكي  >8احلملة الصليبية السابعة على مصر.
احلملة الصليبية السابعة على مصر، تكشف  ادلوعود" جوانب عديدة من التاريخ

ىذه الركاية عن االستعمار الذم قاـ بو ادلستعمر األكركيب، حيث يريدكف السيطرة 
على البيت ادلقدس كسوريا كتدمَت ادلسلمُت، ألهنم ظنوا أف األرض ىي أفضل 

ال اء الصليب فقاتلوا الشعب ادلصرم لسيطرة على األرض. مكاف يرفع فيو لو 
 ديكن أف يبدع بدقة كبَتة يف تصويرىا من األمور كغَتىا، إال دلن خاض لو،

 فوصفو يصدر عن معايشة، علم، كمعارؼ.
 احلماسة الوطنية يف ركاية " اليـو ادلوعود" . ب

في الوطنية ىي مبدأ سياسي مستندة على حب الوطن، كاالعتزاز العاط
بتاريخ البلد، كاالستعداد الذايت لدكافع مصاحل الوطن. لذلك فإف احلماسة الوطنية 
ىي شكل من أشكاؿ احلب كادلودة لوطن ادلرء كالقدرة لدافع عن البلد من 

 =8االستعمار الدكؿ األجنبية دكف أم شعور بالذـ لألمم األخرل.
من ىذ البحث ىي  استند على التحليل، تدؿ النتائج اليت مت اإلنتاج عليها

 يكسف أنواع متعددة من احلماسة الوطنية فيما يلي:
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 حب الوطن .8
على استعداد للتضحية بأم كاف   إف حب الوطن ىي شعور بالفخر حيث

نطر إىل معرفة حب الوطن فادلقتطفات تدؿ على حب  <8شيء دلصلحة كطنو.
 الوطن كما يلي:

الصغيرة المتنافرة. إن أول شيء أفكر فيو ىو أن أجمع ىذه الممالك “
 ”?8إن مصر والشام وما جورىما أمة واحدة.

ليس معنها لشخص فإمنا ىذا قوؿ مقتطفات السابقة ترت الباحثة أهنا من 
الك ىنا حب الوطن ألف يريد أف جيمعها ألهنم أمة كاحدة. كىذه كلها تدؿ ادل

يف كشكل احلماسة الوطنية يف نوع حب الوطن يتجلى  على احلماسة الوطنية.
 ادلقتطفات التايل؛

أليس من العار أن أتجو إلى حصن "كيفا" ألنتقم لنفس، وجموع الشعب 
 @8تسارع إلى دميط لترد الصليبيين.؟"

يريد ادلؤلف أف يعرب عن حب الوطن قد احتل ركحو  مقتطفات السابقة من 
كشكل احلماسة الوطنية يف نوع حب  كلها ، رغم أنو ال يهتم برغباتو الشخصية.

 : الوطن يتجلى يف ادلقتطفات التايل
"غمغم عدنان وقد أخذتو روعة المنظر، وأىاجت في روحو حمية عربية 
صميمة صحيحة: "ىذه ىي القيادة التي سأنضوى تحت لوائها، ىؤالء 
العامة البسطاء ىم كل شيء، ىم القادة والجنود، وأياديهم العجفاء 
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المجيد، وتؤدب  الخشنة ىي التي تصنع المجد، وتخلق التاريخ
 "المارقين.

ثم وكز جواده، وانطلق لينضم إلى كتلهم الزاحفة، التي يحركها إيمان 
 97ة.اوحب ورغبة أكيدة في الحفاظ على العرض والشرف وحق الحي

عن نار احلماسة يف القتاؿ  يريد ادلؤلف أف يعربمقتطفات السابقة من 
عن كطنو من االستعمار شرؼ كالعرض كحق احلياة كالدفاع الللمحافظة على 

الصليبيُت. كشكل احلماسة الوطنية يف نوع حب الوطن يتجلى يف ادلقتطفات 
 :التايل

والمنصورة بيوتها ودساكرىا ونيلها وبساتينها الخضراء ومساجدىا 
 الجليلة، أتصبح مسرحا لألوغاد، ومأوى للغزاة الذين ال يرحمون؟.

وأحس بكيانو كلو يلتهب وجرت الدماء حارة ساكنة في عروق عدنان. 
كوقدة من الجمر. وسرعان ما اختفى جموده وشحوبو، فهب من فراشو 
غاضبا ثائرا، وأخذ يهز ساعده الجريح فلم يحس فيو بغير ألم خفيف، 
ثم اختطف سيفو المعلق إلى جواره، فلم يشعر بثقلو، كان في يده  

لسعادة و كريشة خفيفة، وخيل إليو على الفور أن ينابيع رقراقة من ا
 "  98الثقة واإليمان تنساب بين حنايو، فابتسم، وقال: "إلى المعركة".

اليت كجدىا كل  يريد ادلؤلف أف يعرب عن اجلركحمقتطفات السابقة من 
االنساف يتجاىلها من أجل الدفاع عن كطنو جعلتو قويان كنزؿ للقتاؿ الصلبيُت. 

ن السعادة ك الثقة كاإلدياف كخيل إليو على الفور أف ينابيع رقراقة مبالعكس، 
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، ىكذا كاف حبو لوطنو ، كاجلركح اليت كجده مل حيس فيو بغَت تنساب بُت حنايو
 أمل خفيف.

 الشجاعة .9
الشجاعة ىي ذبرأ على ادلخاطرة كاجملازفة عند احلاجة، كال زباؼ عند تواجو 

 فادلقتطفات تدؿ علىالشجاعة نطر إىل معرفة  ادلخاطرة حىت كإف ماتت رىانا.
 :ما يليالشجاعة ك

وفوجىء بجندى صليبى يخرج عليو من مخبأ يستره الظالم ويوجو اليو 
بد ع طعنة قاتلة، لكن عدنان تفاداىا في آخر لحظة عندما صرخ بو

األعلى فلم تصب منو مقتال، لكنو أصابت ذراعو، وتركت فيو جرحا 
جئة غائرا، ومع ذلك فقد أجهز ىو صديقو على الجندى ولم يتركاه إال 

 99ىامدة،....
عن الشجاعة اليت ظهرت يف  يريد ادلؤلف أف يعربمقتطفات السابقة من 

شخصية عدناف يف مهامجة العدك توضح أف الدفاع عن الوطن من االستعمار ىو 
اذلدؼ األساسي بغض النظر عما إذا كنت ال تزاؿ مريضنا. كشكل احلماسة 

 :تايلالوطنية يف نوع الشجاعة يتجلى يف ادلقتطفات ال
وقصدت ياقتة معسكر األعداء، كما كانت تقصده كل مرة، لقد أصبح 
مرآىا مألوفا ىناك ولم يعد أحد بين الفرنجة يفكر في جرح إحساسها، 
والعبث بأنوثتها، بعد أن تأكد لهم حرصها على شرفها، وعدم تهاونها 
إزاء أي مساس بكرامتها، فظلت على حد تعبيرىا مثل الوردة التي تبعث 
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أريجها، دون أن تلمسها يد، أو كالبلبل الذي يترنم فوق غصنو بعيدا ب
 :9عن ىدف الصائدين .....

الشجاعة اليت ظهرت يف يريد ادلؤلف أف يعرب عن مقتطفات السابقة من 
بدكف خوؼ الصليبيُت يف جرحي  تذىب إىل معسكر األعداءشخصية ياقوتة 

كيقنعهم بأهنا رلرد  سكر األعداءإحساسها كالعبث بأنوثتها. ال يزاؿ تذىب إىل مع
 راقص نَػَورم دكف أف يعلموا أهنا كانت تبحث عن معلومات كأخرب القائد ادلسلم.

يف الدفاع عن الوطن ال فرؽ بُت اجلنسُت فيو. اجلميع متساككف يف النضاؿ من  اأهن
كشكل احلماسة الوطنية يف نوع الشجاعة يتجلى يف  أجل حقوؽ كطنهم.

 :ادلقتطفات التايل
وسرعان ما غادر الحمام، ووثب على ظهر حصانو بال درع أو ألمة، 
وأخذ يجرب المعسكر وىو في حيرة من أمره محاوال أن يلم الشعث 
ويجمع الجنود وينظم الصفوف، ويبث بينهم الثقة ويرفع من روحهم 

على التو أن األمر من الصعوبة بمكان. فماذا يفعل المعنوية، وأدرك 
 إذن؟؟

أينسحب ىو وجنوده إلى المنصورة حتى يأمن روعهم ويذىب عنهم أثر 
 المباغتة، ويستعد لوثبة أخرى؟

وصرخ فخر الدين تأثرا: كال ... لن تتكرر مأساة دمياط، وسأفي بما 
لم أو الكفار إال على أشالئنا... لن نستس أقسمت عليو ولن يمر

 نتراجع... إما إلى القبر  و إما إلى الصدر.
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سيثبت للجميع ىذه المرة أن الموت ال يخيفو، وأن حب الحياة لن 
يثنيو عن واجبو الوطنى والدينى ، وسيثبت لألصدقاء واألعداء على 

 ;9السواء أنو أكبر من الخوف والمطامع والحياة."
لشجاعة اليت ظهرت يف ا يريد ادلؤلف أف يعرب عنمقتطفات السابقة من 

شخصية فخر الدين كاف أمَت حرب ال خيشى أف يقتل يف قتاؿ الصليبيُت رغم أنو 
يف ذلك الوقت كاف بال درع كسالح. حاكؿ فخر الدين ألمجع اجلنود كىاجم 
العدك على الفور دكف أف يستسلم أك يًتاجع عنو. إما إىل القرب أك الصدر. أنو مل 

عن الوطن. حىت ادلوت رلرد كلمة عندما يتعلق األمر يعد ىناؾ خوؼ يف الدفاع 
كشكل احلماسة الوطنية يف نوع الشجاعة . بتحرر كطنهم من احتالؿ الكفار

 :يتجلى يف ادلقتطفات التايل
وعبد األعلى يسرع نحو المعركة وىو ال يفكر في حياة أو موت، “ 

وأصواة ليس في رأسو غير صورة متخلية للمعركة، سيوف ورماح ودماء 
 >9”مختلفة..

الشجاعة اليت ظهرت يف  يريد ادلؤلف أف يعرب عنمقتطفات السابقة من 
شخصية عبد األعلى يف ساحة ادلعركة الذم ال خياؼ ادلوت. لقد فكر يف ذلك 

 .احلرب كيف ديكن للمسلمُت أف ينتصركا على مكافحة الصليبيُت
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 ادلشاركة .:
كالتشجيع، كتبادؿ ادلعلومات يف  ادلشاركة ىي الشعور دبساعدة بعضنا ببعض،

فادلقتطفات ادلشاركة نطر إىل معرفة  بشكل السلوؾ.  التغلب على ادلشاكل القائمة
 :ما يليادلشاركة كتدؿ على 

"وغمغم عدنان: "لكن أية حياة تلك التي نحياىا في ظل العسف 
والعبودية؟ إن االرض أرضنا ولكنها ليست لنا، وأمراء بني أيوب رغم 

م المجيد، وتاريخهم الحافل، قد نبت من بين صفوفهم فئة تظلم ماضيه
 "وتطغى،.....

مجيع ادلسلمُت ىم كحدة  يريد ادلؤلف أف يعرب عنمقتطفات السابقة من 
كاحدة كىم دائمنا معنا، فرحنا كحزننا. ديكن مالحظة ذلك يف شخصية عدناف اليت 

كشكل احلماسة الوطنية يف نوع ادلشاركة  تستخدـ كلمة ضلن يف اإلشارة إىل نفسو.
 :يتجلى يف ادلقتطفات التايل

أصبحت المنصورة قبلة األنظار بالنسبة للجيشين المتحاربين ، "
فالمصريون يتقاطرون، إليها من كل ناحية، العربان والفالحون، وعلى 
الشاطئ الغربى للنيل كان يعسكر أوالد الناصر أمير الكرك ومعو عدد 

ود العربى الذين جاءوا لموازرة إخوانهم المصريين، والمماليك من الجن
يفدون مسرعين وتتالحق مواكبم في حماس منقطع النظير، وإصرار عنيد 

 على إيقاف زحف الفرنجة وردىم مدحورين ، ...
"الغبار المثار ينتشر في األفق، والناس يتدافعون كالسيل الجارف الذي 

ق مانع، إنها إرادة شعب، يأنف العبودية، يوقفو سد، وال يمنعو من التدف
وال بسلم للفرنجة الغاصبين بما يريدون، شعب يعتز بفضيلة الكرم 
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والصبر إال حد اإلغراق والتطرف، لكنو عندما يعلن كلمتو، ويملى 
 إرادتو، وتذوب أمامو كل العوائق، وتتحطم كل العقبات ... "

مصر، ورأت  "وفي دمشق سمعت أنباء الفرنجة، وىجومهم على
الكثيرين من الناس يزمعون الرحيل إلى القاىرة لالشتراك في المعركة 

 =9وصد المعتدين "
الشعور بالتكاتف بُت  يريد ادلؤلف أف يعرب عنمقتطفات السابقة من 

ادلصريُت من كل ناحية دلساعدة إخواهنم من زحف الفرصلة كردىم مدحورين. 
 :يتجلى يف ادلقتطفات التايل كشكل احلماسة الوطنية يف نوع ادلشاركة

 "وسمع عبد األعلى صوتا يعرفو تمام المعرفة يهتف في حماس: 
 تقدم إنني وراءك. -

ونظر عبد األعلى خلفو وما إن وقعت عيناه على صاحب الصوت حتى 
 صرخ دون وعى:

 عدنان. -
أجل ... لقد حنثت بقسمی ... المرة الوحيدة ... معذرة، سوف  -

بالصوم ثالثة أيام، و إذا لم أتمكن من ذلك فأقدم نفسی أكفر عن ذلك 
 <9قربانا اهلل ... أال يكفي؟"

ادلشاركة بُت الشخصية عبد  يريد ادلؤلف أف يعرب عنمقتطفات السابقة من 
األعلى كعدناف يف الظواىر ادلختلفة، كمساعدة بعضهما ببعض، كتشجيع بعضهما 
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يف نوع ادلشاركة يتجلى يف  ببعض يناصر لوطنهم. كشكل احلماسة الوطنية
 :ادلقتطفات التايل

"ثم يحاولن ىدم ذلك السياج المنخض حول السطح وينتز عن لبناتو 
وأحجاره، کی يقذفن بها العدو، ويشاركن أزواجهن وأبناءىن في 

 ?9المعركة...."
ادلشاركة اليت ظهرت يف  يريد ادلؤلف أف يعرب عن مقتطفات السابقة من

اكلن مساعدة أسرىن برمى احلجارة كالطوب على اجلنود حيشخصية نساء مصريات 
يريد ادلؤلف أف يوضح أف الشعب ادلصرم لديو شعور قوم بالتآزر يف كل الفرصلة. ك 

 شيء.
 

 الوفاء .;
الوفاء ىي عالقة يف شكل صحبة كغَتىا من العالقات اليت مسندة على 

الوفاء  ت تدؿ على فادلقتطفاالوفاء اإلخالص كالطاعة كالتصميم. نطر إىل معرفة 
 :ما يليك

 "وسمعت ياقوتة ىاتفا يقول: 
يا أىالى المنصورة، با جنود اهلل الجهاد.... الجهاد ... لقد دخلت -

 خيول الفرنجة شوارع المدينة.
 فالتفتت إلى رفاقها الرجال قائلة: 

أال تسمعون المنادي؟ اذىبوا إلى الموت... يجب أن يرد األعداء  -
 على أعقابهم مدحورين 
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 نحن مكلفون بمرافقتك وحمايتك.  -
 أيها األبلو .. لتحم نفسك ... ولتحم أىل المدينة، اذىبوا.  -
 و أنت؟  -
ال شأن لكم بي .. أنتم تجابهون العدو في الشوارع، ونحن النساء  -

 @9فنا من فوق أسطح المنازل ."نمطره بقذائ
الوفاء اليت ظهرت يف  يريد ادلؤلف أف يعرب عن مقتطفات السابقة من

الذين ال يريدكف مغادرهتا. لقد أرادكا محايتها لكنها  ةشخصية ىي أصدقاء ياقوت
ياقوتة قالت ذلم إهنم جلهاد كمحاية أىل ادلدينة. بسبب كفاءىم لليقوتة فهم 

اقوتة. كشكل احلماسة الوطنية يف نوع الوفاء يتجلى يف يستمعوف دلا تقولو الي
 ادلقتطفات التايل:

"وقفز كالىما من فوق جواده، وفتح عدنان ذراعيو ليستقبل أعز صديق 
لديو، ويغرق وجهو بالقبالت، ويضمو إليو في حنان ولهفة، وأدرك عدنان 

الخالصة في ىذه اللحظات أن الصداقة المبرأة من الشوائب والنقائص. 
الوجو اهلل، ىي أجمل اللحظات، كما أن األخطار المشتركة أثناء ذلك 

 7:الكفاح تزيد من ربط القلوب، و اندماج مشاعرىا."
الوفاء اليت ظهرت يف  يريد ادلؤلف أف يعرب عن مقتطفات السابقة من

شخصية عدناف حُت يستقبل أعز صديق حبب، ألف كفاء صداقات عدناف مع 
لئك الذين ىم دائمنا معنا يف حزف كفرح ىم صداقة ادلربأة  من عبد األعلى. أك 

 الشوائب كالنقائص اخلالصة لوجو اهلل.
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 ادلسؤكلية .>
ادلسؤكلية ىي كعي كسلوؾ كأفعاؿ البشر كااللتزامات ذباه البشر لتحمل كل 

 :ما يليادلسؤكلية كفادلقتطفات تدؿ على  ادلسؤكلية نطر إىل معرفة ما ىي نتيجة.
مرض الذي اشتدت وطأتو عليو، فقد كان يواصل التدبير ليل "وبرغم ال

نهار، ويثير الحماس بين الجماىير، ويرفع من روحهم المعنوية بل إن 
مرآه على ىذه الصورة، وتفانية في التضحية برغم مرضو، جعل الناس 
ينظرون إليو نظرة تقدير وإعجاب فيلبون إشارتو، ويلتفون حولو ويمضون 

 8:يرسمو لهم.." في الطريق الذي
ادلسؤكلية اليت ظهرت يف  يريد ادلؤلف أف يعرب عن مقتطفات السابقة من

ادللك الصاحل الذم كاف يواصل التدبَت ليال كهنارا دكف يهتم أف ادلرض شخصية 
الذم اشتدت كطأتو عليو، ال يزاؿ يضع شعبو يف ادلقاـ األكؿ كيثَت احلماس بُت 

يتجلى يف  ادلسؤكليةاحلماسة الوطنية يف نوع كشكل  اجلماىَت على محاية كطنهم.
 ادلقتطفات التايل:

"وفي طريقها إلى الخيمة البعيدة التي يأوي إليها رفاقها الغجر ، لم تكن 
تفكر إال في ىذا الخبر الذي استطاعت الحصول عليو ، إن الفرنجة 
سوف يزحفون بعد يومين أو ثالثة نحو المنصورة ، وسوف يعبرون البحر 

ير ، يجب أن يكون األمير فخر الدين قائد الجيش على علم الصغ
بتحركات العدو حتى يتخذ لألمر عدتو ، بل يجب أن تبعث بأحد 
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رفقائها الغجر أو الغجريات الليلة إلى فخر الدين أو تذىب ىي 
 9:بنفسها.."

ادلسؤكلية اليت ظهرت يف  يريد ادلؤلف أف يعرب عن مقتطفات السابقة من
إبالغ األمَت فخر الدين بأنباء أف اجلنود الفرصلة سوؼ يزحفوف  ةشخصية ياقوت

ادلنصورة قريبان عرب البحر الصغَتة. كاف إحساس ياقوة بادلسؤكلية لتقدًن ىذه 
 ادلعلومات إىل األمَت فخر الدين حىت ديكن ىزدية اجلنود الفرصلة.

 رغبة التضحية .=
غبة يف التضحية ىي رضى إف ر  (Firmansyah)كفَتمانسيو  (Rianto)قاؿ ريانتو 

الشخص للوفاء بالتزاماتو ككمواطن. مع رغبة يف التضحية، سيتم ضماف انسجاـ 
فادلقتطفات رغبة يف التضحية  نطر إىل معرفة ::العالقات اإلنسانية بعضها ببعض.

 ما يلي:رغبة يف التضحية كتدؿ على 
اقا "خيل إلى أن أحد أصدقاء قد عرج على معسكر األعداء فتبعتو إشف

عليو، ألني أعرف مدى اندفاعو وعدم اعتصامو بالحيطة والحذر، وكم 
كانت دىشتي عندما لم أجده، وفكرت لَم ال أفعل شيئا؟ كنت أستطيع 
على األقل أن أشعل النار في أكداس الخشب التي يحاول العدو أن 
يصنع منها سفنا جديدة ليعوض ما استولينا عليو من مراكبو، وما إن 

 ;:نار وحاولت االنسحاب، حتی کشفنى الضوء وأحاطوابی ."اشتعلت ال
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رغبة التضحية اليت ظهرت يف  يريد ادلؤلف أف يعرب عن مقتطفات السابقة من
عدناف الذم التضحية بالنفس تبعت صديقو يف معسكر األعداء كعدـ  شخصية

اخلوؼ من االعتقاؿ طادلا أنو قادر على ىزدية اجلنود الفرصلة. كشكل احلماسة 
 يتجلى يف ادلقتطفات التايل: ادلسؤكليةالوطنية يف نوع 

"إنو إنسان واإلنسان الحق ىو الذي يصهر آمالو الكبرى التي تتعلق 
آمالو الفردية في بوتقة ذاتو، لكن إذا ما خير بين االثنين، بوطنو. مع 

دفعتو قيمتو السامية ومبادئو الوطنية ألن يكون ابن قومو، وحارس 
 >:مجتمعو، والمضحى في سبيلو بنفسو و آمالو.."

رغبة التضحية اليت ظهرت يف  يريد ادلؤلف أف يعرب عن مقتطفات السابقة من
بنفسو كآمالو الفردية للقتاؿ كطنو ألنو ابن عدناف تضحى على سبيلو  شخصية

عدناف تضحى على سبيلو بنفسو كآمالو الفردية للقتاؿ كطنو  قومو كحارس رلتمعو
 ألنو ابن قومو كحارس رلتمعو.

 
اخلالصة من التحليلة السابقة أف كل الكلمات، التعبَتات اليت استخدمها 

دلؤلف ىو القضايا االجتماعية كرؤية العامل ا ادلؤلف تدؿ على احلماسة الوطنية.
كالثقافية كالسياسية اليت ربدث يف العامل العريب ىي عبارة عن ادلرجعي للصورة 
. استنادنا إىل  االجتماعية للظركؼ اليت ال تزاؿ ربدث يف بعض العامل العريب اليـو
معطيات عن الًتكيبة االجتماعية ادلعقدة للمجتمع العرب، مع خلفية احلركب 

السابعة كاذلزائم يف احلركب، ككثَت من األشخاص الذين عانوا من ضغوط  الصليبية
سلتلفة بسبب احلرب، كل ذلك خلق عقلية كطنية كرؤية العامل يف ركح احملتمع 
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الذين مت تصويرىم يف األعماؿ األدبية. من خالؿ ركاية "اليـو ادلوعود" ينقل صليب 
العامل( كمؤلف. إف سبثيل كجهة نظر الكثَت من األفكار كادلشاعر كالتطلعات )رؤية 

( رغبة الناس يف العيش حبرية 8ادلؤلف العادلية حوؿ الوطنية يف ىذه الركاية ىو )
( رغبة الناس يف إقامة األخوة بُت سلتلف الدكؿ 9كسالـ دكف أم ضغوط ، )

 =:العربية.
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 الباب الخامسة  

 الخاتمة

يف ختاـ ىذه الرسالة العلمية، تريد الباحثة أف تسجل اخلالصة كالتوصيات  
 اليت حصلت عليها الباحثة يف مركر كتابة ىذه الرسالة العلمية.

 خالصة . أ
يبُت ىذا البحث أمهية حب الوطن، كما عرب صليب الكيالين يف ركاية كاقعية 

الصليبية السابعة على مصر.  بعنواف "اليـو ادلوعود". يصف ىذا الكاتب احلملة 
كحيكي صليب الكيالين يف ركايتو "اليـو ادلوعود" جوانب عديدة من التاريخ احلملة 
الصليبية السابعة على مصر، تكشف ىذه الركاية عن االستعمار الذم قاـ بو 
ادلستعمر األكركيب ، حيث يريدكف السيطرة على البيت ادلقدس كسوريا كتدمَت 

ظنوا أف األرض ىي أفضل مكاف يرفع فيو لواء الصليب فقاتلوا  ادلسلمُت، ألهنم
الشعب ادلصرم إلسيطرة على األرض فلذلك إذا العدـ حب الوطن جيعل كل بلد 
على كشك االهنيار. ككاف مسهوال لتدمَت الدكؿ األجنبية. لذلك احلماسة الوطنية 

نية اليت حدثت يف تشمل احلماسة الوط .سبكن أف تكوف كسيلة تقوية الدكلة كقوهتا
ركاية كمايلي: حب الوطن كالشجاعة كادلشاركة كالوفاء كادلسؤكلة كرغبة يف 
التضحية. كرؤية العامل يف ىذه الرسالة ىي رؤية السياسية كاإلجتماعية. كانت ىذه 
رؤية متعلقة باحلياة ادلؤلف ألنو ليس ىو الطيب كاألديب فحسب كلكن ىو 

 ؼ ما حيدث يف اجملتمع.إخواف ادلسلمُت، فلذلك ىو يعر 

 

 



:> 

 

 التوصيات . ب

كبعد ما قامت الباحثة هبذا البحث كسبت نتائجو يف ىذه الرسالة، حيسن 
للباحثة أف تقدـ بعض التوصيات اليت رأهتا ضركرية لتحضيل النجاح يف البحث 

 ادلستمر سوؼ يقـو بو الباحثوف اآلخركف، كمنها:

كيستفده الباحثوف ترجو الباحة أف يكوف ىذا البحث مفيدا  -8
اآلخركف يف اكتشاؼ ادلعارؼ حوؿ دراسة بنيوية تكوينية عند 

 لوسياف غولدماف يف ركاية "اليـو ادلوعود" لنجيب الكيالين.
ترجوا الباحثة للباحثُت ادلستقبلُت أف يبحثوا ىذه ركاية اليـو ادلوعود  -9

 من دراسات متنوعة.
الرسالة أف يتفضلوا ترجو الباحثة من القارئُت الذين يقرؤكف ىذه  -:

بالنقد البنائي، كإذا كجدكا فيها خطاء أك نقصانا فأف يصلحوا ىذه 
 العيوب حىت تكوف ىذه الرسالة کاملة كمفيدة للباحثة كالقارئُت.
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