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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث الفصل األول:
إن إنتاج األدب هو الفكر اإلبداعي الذي ظهر من املؤلف وصب يف 
شكل الكتابة. و يصب املؤلف كل أفكاره يف عمله األديب. عادة ما يتكون 
إنتاج األدب الذي قام به هو صورة للواقع اليت حدثت يف البيئة احمليطة به. مث 

 .حىت يصبح إنتاج األدب الذي ميكن أن يتمتع به اجملتمعخيلط بإبداعه 
يف تطور األدب، كثري منه تدفق على شكل الرواية، مهما كان املؤلف 
ميكن أن يسكب أفكاره على شكل الشعر أو املسرحية، ولكن الرواية هي أكثر 

قصة النثر يف قدر كبري،  هي أشكال إنتاج األدب رغبة يف اجملتمع. معىن رواية
صها كثرية، وخلفيتها ملعىن املقصود يف خطوة القصة وموضوعها معقد، وأشخابا

 (41: 2009كامل، ) متنوعة 
غالًبا إنتاج األدب مثل الروايات أن يف تأليفها يستند إىل إنتاج األدب 
آخر، سواء كانت تستند إىل روايات أهلمت املؤلف، أو مع إنتاج األدب آخر 

ولكن، على الرغم أنه قيل إن مصدر اإلهلام أو تأليف مثل الشعر أو املسرحية. 
الشبه للمصنفات األدبية األخرى اليت يشري إليها املؤلف إىل إنتاج األدب، فإنه 

 (92: 2016)توفيق كشف عنه كريستيفا يف ليس تقليداتا. وهذا يتفق مع ما ت
 يؤكد أن كل نص األديب عبارة عن فسيفساء اإلقتباسات، وامتصاص وحتويل

. وهذه التناصية (intertextual)النصوص األخرى. وهذا هو ما يسمى بالتناصية 
سيخلق نوعا من القصة الواردة  يف إنتاج األدب من األعمال األدبية اآلخرين، 
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ولكن هذا التشابه ليس االنتحال أو التقليد، كما واضعي السابقة يف خلق 
 .األدب السابق العمل ال يصب أفكاره بعقل فارغ، ولكن قرأ إنتاج

بعد الرد على إنتاج األدب السابق واستيعاب ما االتفاقية واألفكار 
املوجودة فيه، يكون املؤلف حتول إىل تأليفه نفسه، مع مفهومه وأفكاره اخلاصة، 
مما أدى إىل مزيج جديد. ميكن حتديد هذه املعاهدات واألفكار املمتصة أو 

ليت مت إنشاؤها من خالل األدبيات التعرف عليها من خالل مقارنة النصوص ا
على وجه اخلصوص،  (129: 2016)توفيق  يف اجلديدة. كما قالت ريفاتري

. (hypogram) هناك نص معني يشكل األساس إلنشاء التأليفات يسمى بالسابق
حبيث أن يقال النص أو إنتاج األدب الذي استوعب مث حتول اهليبوجرام كنص 

 .أو إنتاج األدب للتحويل
ال تعرب التفاهة  أو إنتاج  (intertextual) وهذا يعين أن وجود التناصية

كصاحل النص، ولكن هذه   (hypogram)األدب للتحويل ويفتخر نص السابق 
التناصية يشري إىل أن النص أو الكتابات املوجودة توفر مراجعا دقيقيا لتقييم 

 .النص القادم
بني الرواية بالشعر، والرواية  (intertextual) وميكن أن يتم دراسة التناصية

بالرواية، والرواية مع إنتاج األدب اآلخر، يف الواقع دراسة نادرا ما ميكن أيضا أن 
يتم بني إنتاج األدب بالقرآن. هذا الرأي مناسبة برأي كريستيفا يف راتنا 

ال تقتصر بالنسبة هلذا النوع  (intertextual)قالت أن التناصية  (130: 2011)
حسب، مثل بني الشعر واحد  بالشعر األخر، ولكن أيضا بني النوع، مثل ف

اخلرافة بالشعر والروايات واملسرحية وغريها. بالنسبة لباختني، الرواية هي اإلجناز 
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يظهر غالبا  (intertextual)املتوج يف جمال النثر ؛ لذلك يف الرواية كانت التناصية 
 .(108: 2012 تودوروف،)

 "مأساة زينب"مسرحية لنجيب الكيالين و  "عذراء جاكرتا"تعترب رواية 
مها تشابه يف رأي القصة، اليت فيهما دور أو الشخصية  لعلي أمحد باكثري

 "عذراء جاكرتا"الرئيسية يعىن املرأة اليت جتاهد لبالدها. حيث يقال يف رواية 
عذراء ". ال خيتلف كثريا عن رواية "فاطمة"لنجيب الكيالين متثل بإمرأة  تدعى 

لعلي أمحد باكثري له  "مأساة زينب"مسرحية لنجيب الكيالين ، يف  "جاكرتا
 اءذر "ع. وقيلت يف "زينب"أيضا دور الشخصية الرئيسية من امرأة تدعى 

لنجيب كيالين ، كانت املرأة امسها فاطمة وهي امرأة شابة من حوايل  "جاكرتا
 ، ويتضح يف االقتباس التايل:عشرين سنة، ومل تتزوج

"وشقت الصفوف فتاة غريبة الشأنز.. قاصدة املنصة  الىت يتكلم من 
فوقها الزعيم، كانت يف حواىل العشرين من عمرها، أمجل مافيها.. عينها اللتان 

: ٢٠١٢تشرقان حيوية وإميانا وجالال، وكانت طويلة األكمام..." )كيالين، 
١٨) 

لعلي أمحد باكثري، روىت أن رغم  "ساة زينبمأ"ومع ذلك، يف مسرحية 
عمر زينب كانت شابة، لكنها قد تزوجت مع بونابرت تزوجا سرييا، وينعكس 

 ذلك يف احلوار بني عماد مينو و زينب:
 "مينو: يسرين أن أراك هنا يا مدام بونابرت؛

 زينب: يا جنرال مينو أنا لست مدام بونابرت؛
 ة حملي الدين ابن عمى؛يا جنرال مينو أنا خمطوب       

 (١٢: ١٩٩٠مينو: كان هذا قبل أن يتزوجك بونابرت ")باكثري، 
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يف الشخصية الرئيسية هي امرأة شابة، ولكن  هيف االقتباسني هناك التشاب
لعلي أمحد باكثري، قيلت زينب قد تزوجت، ولكن  "مأساة زينب"يف مسرحية 

ية الرئيسية يدعى فاطمة مل لنجيب الكيالين، الشخص "عذراء جاكرتا"يف رواية 
يف الشخصية الرئيسية  (intertextual)تتزوج. يف االقتباسني تظهران عالقة التناصية 

لنجيب الكيالين  "عذراء جاكرتا"هي امرأة شابة. والقيادات النسائية يف رواية 
هي فاطمة تكون التبديالت من زينب يف مسرحية مأساة زينب لعلي أمحد 

 باكثري. شكل التبديالت فيها تغيري حالة الشخصية الرئيسية.
 "عذراء جاكرتا"عالوة على ذلك، قيلت الشخصية الرئيسية يف رواية 

 أبيها:لنجيب الكيالين، هي فاطمة وأرادت أن تتزوج، كما يتصور من حوار 
"أريد أن أتزوج." "تتزوجني ؟؟." "أعرف أنك قد أجلت هذااألمر." 
"انتهت حان الوقت." "ممن تنوين الزواج ؟؟." "أبواحلسن .. زميلى يف الكلية 
.. أنت تدعى" "هز األب رأسه ىف رضى، وقال: إنه من خرية شباب 

وأنا  ))ماشومي(( وقد كان شجاعا وما زال .. وأبوه رجل طيب بر غم فقره
أرحب بذلك." "وسادت فرتة صمت، قال أبوها بعدها: أرجو أالتكون ظروف 
احلملة القاسية اليت تعرضت هلا يف اجلامعة هي اليت أرغمتك على الزواج". "قال 
يف صدق: ال شك أن هلا دخال يف ذلك." "جيب أن تدركى أن للزواج اعتبارات 

 (٥٠-٤٩: ٢٠١٢أخرى." )كيالين ، 
، وهي النشنب، على الرغم اهنا كانت نصحتها بولكن اختالف زي

 زوجة فريدبرغ لتتزوج، فتكون رفضت زينب، وينعكس ذلك يف احلوار التايل:
"بالنش: تزوجى حمىي الدين ابن عمك ال ينبغي أن تعيشى هكذا 

 وحيدة."
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 "زينب: مدام فرديبه .. مورات هذا الكالم مبا إننا فيه؟."
 اليت تثري هذا القلق فيك.""بالنش: الوحدة يا حبيبيت هي 

 (٧: ١٩٩٠"زينب: أعلم ذلك ، ولكنه أمر مقبول." )باكثري ، 
لديهما  "زينب"و "فاطمة"يف ذلك االقتباسني هناك التشابه، ومها 

مشاكل اليت تستغرق منتصف قلبهما وعقلهما، ولكن هناك أيضا اختالفات يف 
الرأي اليت ظهرت على حد سواء يعىن إذا أرادت فاطمة لتهدئة طريقة للحصول 
على الزواج، حىت اهنا ترافق وحتصل على دعم من شريكها. وعلى النقيض من 

نه ال ميكن أن حتل مشكلتها. زينب اليت ال تريد أن تتزوج أوال، ألن الزواج أ
التبديل حيدث هو تغيري الشكل واإلصالح، وإذا زينب مل تريد أن تتزوج ألن 
يكلف نفسها، على النقيض من فاطمة اليت تريد الزواج ألنه مسبب أراد شيئا 

 يذكر لتهدئة عقلها.
لنجيب  "عذراء جاكرتا"من بعض البيانات اليت وجدت يف رواية 

هناك التشابه واالختالفات  لعلي أمحد باكثري "مأساة زينب" سرحيةالكيالين مب
يف األفكار القصة، منها يف طبيعة الشخصيات وخظوة القصة، ولذلك يريد 
الباحث حباجة اىل مزيد من العمق أن يبحث عن تشابه أفكار القصة 

 باستخدام دراسة التناصية ليوليا كريستيفا.
 

 تحديد البحثالفصل الثانى: 
 :على البحث املوّجه، مّت حتديد هذا البحث على الّنحو الّتايلبناء  

عالقة التناصية يف رواية عذراء جاكرتا لنجيب الكيالين  ماهي .1
 ؟مبسرحية مأساة زينب لعلي أمحد باكثري
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أشكال التبديالت اليت وقعت يف رواية عذراء جاكرتا لنجيب  ماهي .2
 ؟الكيالين مبسرحية مأساة زينب لعلي أمحد باكثري

 
 أغراض البحث وفوائدهالفصل الثالث: 

 األغراض املقصودة من هذا البحث هي: 
لنجيب الكيالين  "عذراء جاكرتا"لوصف عالقة التناصية يف رواية  .1

 لعلي أمحد باكثري. "مأساة زينب"مبسرحية 
 "عذراء جاكرتا"لوصف أشكال التبديالت اليت وقعت يف رواية  .2

 .لعلي أمحد باكثري "زينبمأساة "لنجيب الكيالين مبسرحية 
 

 الفصل الرابع: فوائد البحث
 أما فائدته تنقسم إىل قسمني، ومها النظري والعملي:

 الفائدة النظرية  .1
يتمىن الباحث أن يأيت هذه الرسالة بأن النفع وهو لتوسيع اخلزانة املعرفية 
يف علم الرمز بدراسة التناصية يف انتاج األدب منها القصة والشعر واملسرحية. 

لنجيب الكيالين  "عذراء جاكرتا"رواية وخاصة يصف بقدر العالقة بني 
 .لعلي أمحد باكثري "مأساة زينب"مبسرحية 

 
 العمليةالفائدة  .2

 أن يكون املراجع للبحوث املتساوية يف املستقبل. . أ
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أن يكون مادة الدراسية يف تدريس األديب، خصوصا يف األديب العريب  . ب
الذي يبحث عن علم الرمز وخاصة يف دراسة التناصية لتعريف 

 العالقة بني نص التحول ونص السابق.
تاج أن يكون من الوسائل يف تقدير إنتاج األدب، خصوصا يف إن . ت

 األدب العريب.
 

 الفصل الخامس: الدراسة السابقة
املالحظة ليكون هذا البحث صدق على تصحيحه، فلذلك جيتاج إىل 

الطويلة عن   الدراسة السابقة. قام هبا الباحث بعض من البحوث اليت تشبه يف 
 املوضوع أو النظرية املستخدمة.

قدمته إىل  (2017)فاء جوهرة الشريفة شاألول هو البحث العلمى ل
قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية اآلداب وعلوم اإلنسانية جبامعة سونان غونونج 
جايت اإلسالمية احلكومية باندونج، حتت املوضوع "التناصية يف قصة اوالد 
حضارتنا مسلسل جبل لنجيب حمفوظ بقصة موسى يف القرآن )دراسة األدب 

ث هي يف دراسته أي التناصية بل التسوية تلك الرسالة هبذا البحاملقارن(". 
متفرق يف موضعه. استخدم الباحث رواية عذراء جاكرتا لنجيب الكيالين 

لعلي أمحد باكثري كموضوعه وأما شيفاء استخدمت ”. مأساة زينب“ مبسرحية 
 قصة اوالد حضارتنا مسلسل جبل لنجيب حمفوظ بقصة موسى يف القرآن.

، طالبة اجلامعة يف قسم (2016)لية البحث العلمى لغومنيت أو الثاين وهو 
اللغة العربية وأدهبا، كلية اآلداب وعلوم اإلنسانية جبامعة سونان غونونج جايت 
اإلسالمية احلكومية باندونج، حتت املوضوع "الصنعي يف شخصية األساسية يف 
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التسوية تلك الرسالة هبذا البحث هي ". لعلي أمحد باكثري مسرحية مأساة زينب
لعلي أمحد باكثريبل متفرق يف ”. مأساة زينب“ أي مبسرحية  يف موضعه

دراسته. وأما غومنيت استخدمت دراسة بعد االستعمار. فبهذا البحث سيبحث 
 عن التناصية بدراسة علم الرموز يعىن برواية عذراء جاكرتا لنجيب الكيالين.

، قدمته إىل قسم (2016)البحث العلمى لرابعة األداوية الثالث وهو 
للغة العربية وأدهبا، كلية اآلداب وعلوم اإلنسانية جبامعة سونان غونونج جايت ا

“ اإلسالمية احلكومية باندونج، حتت املوضوع "تسمية الشخصية يف مسرحية 
". يف هذا البحث، عربت )دراسة التداولية(لعلي أمحد باكثري”. مأساة زينب

ية يف مسرحية مأساة الباحثة معلومات تسمية الشخصية اليت تستخدم الشخص
مأساة “ التسوية تلك الرسالة هبذا البحث هي يف موضعه أي مبسرحية  .زينب
لعلي أمحد باكثريبل متفرق يف نظريته. فبهذا البحث يستخدم الباحثة ”. زينب

 نظرية التناصية.
، قدم إىل قسم (2016)البحث العلمى لبين أغونج حممد الرابع وهو 

لية اآلداب وعلوم اإلنسانية جبامعة سونان غونونج جايت اللغة العربية وأدهبا، ك
رواية عذراء جاكرتا اإلسالمية احلكومية باندونج، حتت املوضوع "الشخصية يف 

". يف هذا البحث، حلل الباحث عن لنجيب الكيالين )دراسة البنيوية(
التسوية تلك ولذلك،  رواية عذراء جاكرتا لنجيب الكيالين.الشخصية يف 

ة هبذا البحث هو يف موضعه أي برواية عذراء جاكرتا لنجيب الكيالين بل الرسال
متفرق يف دراسته. فبهذا البحث سيبحث عن التناصية مبسرحية مأساة زينب 

 لعلي أمحد باكثري.
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، قدم إىل قسم (2009)البحث العلمى ألتيق هندريايت اخلامس وهو 
ا، حتت املوضوع "التناصية اللغة العربية والفين، جبامعة سبالس مارس سوراكرت

وقيمة الرتبوية يف قصة جنتينج ألرسوندو أمتوولوتو بفارا فرييايي لعمر خيام ". يف 
هذا البحث، وصف الباحث عن قيمة الرتبوية يف جمتمع اجلاوي خصوصا يف 

التسوية تلك الرسالة هبذا البحث هو يف نظريته أي حياة النبيل الإلسباين. 
قصة جنتينج تفرق يف موضعه. وأما أتيق استخدمت نظرية التناصية بل م

استخدم الباحث رواية عذراء ألرسوندو أمتوولوتو بفارا فرييايي لعمر خيام. وأما 
 جاكرتا لنجيب الكيالين مبسرحية مأساة زينب لعلي أمحد باكثري. 

واستنادا إىل استعراض الدراسات السابقة، أن هذا البحث متساوية 
وهي طالبة اجلامعة  (2017)فاء جوهرة الشريفة به شبحث الذي قامت بال

سونان غونونج جايت اإلسالمية احلكومية باندونج، حتت املوضوع "التناصية يف 
قصة اوالد حضارتنا مسلسل جبل لنجيب حمفوظ حبكاية موسى يف القرآن 
)دراسة األدب املقارن(". يف هذا البحث، وصفت حكاية موسى يف القرآن  
كنص السابق بصقة اوالد حضارتنا مسلسل جبل لنجيب حمفوظ كنص 

قسم طالبة اجلامعة يف ، (2009)حول. وكان البحث العلمى ألتيق هندريايت الت
اللغة العربية والفين، جبامعة سبالس مارس سوراكرتا، حتت املوضوع "التناصية 
وقيمة الرتبوية يف قصة جنتينج ألرسوندو أمتوولوتو بفارا فرييايي لعمر خيام ". 

ث يف نفس املوضوع كما كان ولكن مل جيد الباحث أي حبث أو ورقة من البحو 
رواية عذراء جاكرتا لنجيب الكيالين الباحث بصدد البحث، وهي التناصية يف 

 مبسرحية مأساة زينب لعلي أمحد باكثري.
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 اإلطار الفكري الفصل السادس:
 )علم الرموز ليوليا كريستيفا( (Intertextual)التناصية  .1

مبعىن أوسع، كنظرية، علم الرموز أو السيميائية تعين الدراسة املنهجية 
راتنا، )لإلنتاج وتفسري اإلشارات، وكيف تعمل، ما هي الفوائد حلياة اإلنسان 

. تُعرَّف العالمة نفسها على أهنا شيء ميكن اعتباره على أساس (97: 2015
 إيكو يف فاروق،)خر االتفاقية االجتماعية السابقة تستطيع أن متثل شيء آ

2012 :108). 
وفقا لفن زوست، اكتسبت السيميائية اهتماًما أكثر جدية يف القرن 
الثامن عشر، وبدأت يف استخدام مصطلح السيميائية، أي من خالل ج.ه 
المربت. على أساس تطور علم الرموز كما أن هاليداي يذكر السيميائية  

ل واحد يف ذلك. ومع ذلك، هذا كدراسة العامة، حيث اللغة واألدب مها حق
هو بالضبط يف الدراسات اللغوية واألدبية أن دراسة السيميائية أجريت عميق 

يبدو أن هيمنة علم األدب جدا، حىت أهنا يف فرتة معينة تكون السيميائية 
 .(98: 2015راتنا، )

على الرغم أن دراسة علم الرموز تقوم على مر القرون، ولكن التقدير هو 
جديد متاما علمية أجريت يف أوائل قرن العشرون، وهلا الشخصيان املعروفتان مها 

. (1914-1839)وتشارلز ساندرز بريس  (1913-1857)فرديناند دي سوسري 
واملنطق، على حد أما سوسري هو أهل اللغة وأما كان بريس وهو أهل الفلسفة 

سواء كانا املنشئ لظهور علم الرموز أو املعروف باسم السيميائية. مفاهيم 
وتتكون من زوج املعارضة، وهي العالمة هلا وجهان،  (1988)سوسري 

 ,signified)واملدلول  (signifier, signifiant, semaion)واالنقسامات، مثل: الدال 
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signifie, semainomenon)فرد، وحتية لل(parole)  ولغة عامة(langue)   والعمودي ،
واألفقي، ونفس الزمن واختالف الزمن. يعترب الدال واملدلول أهم مفهوم سوسور 

(1988 ،98-99). 
من مفهوم سوسور و بريس يف السابق، مث جاءت الشخصية املتحركة 

دم أيضا يف سيميائية وهي يوليا كريستيفا. تُعرف بأهنا شخصية أمهية اليت تق
، واليت تتم تفسريها على شبكة من العالقات بني نص (intertext)نظرية التناصية 

واحد مع نصوص أخرى. يتم البحث عن طريق إجياد عالقات ذات معىن بني 
نصني أو أكثر. من خالل هذه العالقات أنتجت املعىن، أي عن طريق املعارضة 

 .(130: 2011راتنا ، )والتقليب والتحول 
يعتمد حتديد النص والنص املشرتك على فهم أن إنتاج األدب هو العرض 
الثاين بعد اللغة. يبىن النص اجلديد على أساس نصوص أخرى سبق قراءهتا ، مما 

تتميز بني  (intertext)ينتج عنه خريطة عامة يف عملية القراءة. يف نظرية التناصية 
مع االنتحال. ويستند تركيز االقتباسات، واإلطار الفكر، والتقليد، وخاصة 

املعىن ومن مث خمتلف التعريفات املتعلقة بالقيمة إىل املقدرة اليت حتققت يف العثور 
على االبتكار، حبيث يكون التأليف خمتلًفا متاًما عن التأليف السابق. يف إطار 

، وفقا لكريستيفا جيب كل نص أن تقرؤا مقابل  (intertext) نظرية التماصية
راتنا )ص آخر، مع مجلة أخرى، ال ميكن نص قراءة بشكل مستقل متاما خلفية ن

 ،2007 :212). 
يف فهم إنتاج األدب )ولدت فيما بعد، أو ما يسمى بالتأليف أو 
النصوص التحويلية( جيب أن تنظر يف عالقتها بالتأليفات األدبية األخرى 

: 2003 ووندو،ريفاتري يف س) ()املولودة من قبل، املسمى بالنصوص السابقة
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إىل كلمة للكلمة، وجمموعة  (Hypogram). ترتبط أيضا نص السابق (137
هو عبارة مبتذلة، مصدر كان  (Hypogram)الكلمة، واالقتباس. وأما نص السابق 

يف األصل ختميًنا، مل يكن واضًحا ولكنه أصبح حقيقًيا، دخل يف فهم القارئ ، 
مبجرد أن يتم إعادة إنتاجه إىل صورة حقيقية. وبالختصار، تسمح التناصية 

(intertext)  راتنا، )للقراء أن يرتبط كل النصوص يقرأها بأي نص اخلارجي
2011 :132). 

هي عبارة عن عالقة بني نص واحد  (intertext)هذا يعين أن التناصية 
ونص آخر. وبعبارة أخرى، هي عبور نظام اإلشارة إىل نظام اإلشارات األخرى. 

لتفسري هذا املقطع  "transposition"استخدمت كريستيفا مصطلح التبديالت 
 .(92: 2016، توفيق)

 
 التبديالت .2

هي دراسة تركز على العالقة  (intertextual)كما ذكر سابًقا، فإن التناصية 
بني نص واحد ونص آخر. حيث كانت توجد يف هذه احلالة عالقة بني نص 
اهليبوجرام مع نص التحويل، والذي يهدف إىل اكتشاف املعىن اجلديدة 

 وإبتكارها.
، وهي عبارة "transposition" وتسمى كريستيفا هذا املصطلح بالتبديالت

عن ممر يوجد فيها نظام واحد أو عدة أنظمة العالمة تستخدم لتدمري واحد أو 
أكثر من أنظمة اإلشارات السابقة. وميكن هلذا التدمري، على سبيل املثال، إزالة 
جزء من نظام اإلشارة املشار إليه، واستبداله بنظام تنبيه جديد. ميكن أن يكون 

جزء من نظام التنبيهات املرجعية. أو ميكن أن يغري أو هذا التدمري أيًضا عرب 
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فيلينج يف )يشوه أو يشغل عالمة حتمل غرًضا بالغ السخرية، أو جمرد مزحة 
 .(92: 2016 توفيق،

ميكن أيضا تفسري تدمري نظام اإلشارة املادية من النص املرجعي بأنه 
كن أن ينتج النص تدمري هلذا املعىن. من خالل تدمري املعىن األصلي للنص ، مي

معىن جديًدا، أو ميكن أن يكون شفافًا وعدمي املعىن. يف عملية التبديل إىل نظام 
تشوير جديد، وفقا لكريستيفا قد تستخدم أنظمة العالمات املرجعية وأنظمة 

فيلينج، )اإلشارات اجلديدة نفس املادة، أو ميكن استعارهتا من مصادر خمتلفة 
2012 :120). 
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 يف هذا البحث فيستطيع أن نصوره بالتخطيط التايل: اإلطار الفكريأما 
 

 نص السابق       نص التحول
 

   

 
 
  

  

 
 
 
 

 خطواتهالفصل السابع : منهج البحث 
 منهج البحث .1

منهجا مقارنا. وأستفد و  استخدم هذا البحث منهجا وصفيا حتليليا
. وأما لغويا  بطريقة وصف البيانات متّبعا بالتحليل والتبيني منهجا وصفيا حتليليا

راتنا، )وصفي حتليلي هي الفصل أي إعطاء الفهم والشرح مبا فيه الكفاية 

رواية "عذراء جاكرتا" 
 لنجيب الكيالين

 "زينب اةمأس"مسرحية 
ثرياكلعلي أمحد ب  

 التبديالت

 التناصية

 علم الرموز
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. كان التحليل يقرتن مبنهج الرمسية. أوال، يصف الباحث البيانات (53: 2015
 لتعريف عناصرها مث حيللها ويقارهنا.

 "عذراء جاكرتا"رواية نص األدب هو ألن موضوع البحث املستخدم 
بدراسة  لعلي أمحد باكثري "مأساة زينب"سرحية والنصوص امل لنجيب الكيالين

مأساة "بحث عالقة التناصية بني مسرحية التناصية فيعرب الباحث يف هذا ال
لعلي أمحد باكثري)كنص السابق( ورواية عذراء جاكرتا لنجيب الكيالين  "زينب

 )كنص التحول( مث يشرح أشكال التبديالت اليت وقعت فيهما.
  خطوات البحث .2

 وخطوات البحث املستخدمة هى كما تلى:
 تعيين مصادير البيانات . أ

املصادير البيانات يف هذا البحث تتكون من املصادير األساسية    
. فاملصادير األساسية يف هذا (59: 1998بسري، )و املصادير الفرعية 
لنجيب الكيالين ما يتكّون من  "عذراء جاكرتا"البحث هي رواية 

صفحة. وكانت القصة هي من الطباعات ملطبعة الساخة،  "264"
مأساة ". واملصادير األساسية األخرى هي مسرحية 2012قاهرة، 

صفحة. وكانت  "125"لعلي أمحد باكثري. ما يتكّون من  "زينب
 .1990القصة هي من الطباعات 

املصادير الفرعية املستعملة فهي الكتب واملقالة واملصادير أما    
 األخرى ما تؤّيد هذا البحث.
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 تعيين جنس البيانات . ب
هذا البحث هي البيانات احملصولة من اللغة  واجلنس البيانات يف

الكتابية كاجلملة والفقرة واحلوار املتضمنة عالقة التناصية وأشكال 
التبديالت يف رواية عذراء جاكرتا لنجيب الكيالين ومسرحية مأساة 

 زينب لعلي أمحد باكثري.
 طريقة جمع البيانات . ج

يف مجع البيانات، استخدم الباحث طريقة املكتبية )دراسة 
املكتبية( ألن البيانات يف هذا البحث هي البيانات النوعية. وهي 

 (. ١6: ١٩٩٠البيانات تتكون من الكلمات أو الصوار )امني الدين، 
 وأما اخلطوات الذي يقوم هبا الباحث للحصول على البيانات كما يلي:

مأساة “ جاكرتا لنجيب الكيالين ومسرحية  رواية عذراءقراءة   (1
من األول حىت األخر قراءة جيدة لعلي أمحد باكثري ”. زينب

 ودقيقة .
فهم نص قصتهما وإظهار اجلمل أو الفقرات أو احلوار اليت  (2

 يتصمن عالقة التناصية والتبديالت.
تسجيل البيانات اليت أظهرها الباحث يف صفحة البينات  (3

 لسهولة التحليل.
 تحليل البيانات . د

بعد مجعت البينات، مث حللها الباحث. يف احلقيقة، يريد الباحث 
رواية عذراء جاكرتا أن جيد عالقة التناصية وأشكال التبديالت يف 

بتحليلها لعلي أمحد باكثري ”. مأساة زينب“ لنجيب الكيالين ومسرحية 
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يف الوصف. وللحصول على ذلك، إن حتليل البيانات على بعض 
 هى: مراحل

وصف البيانات هو جيمع الباحث البيانات اليت فيها اجلمال  (1
والفقرة واحلوار تتضمن على عالقة التاصية وأشكال التبديالت 

 مث يصفها الباحث.
تقسيم البيانات هو ينقسم الباحث البيانات املوجودة بنظر إىل  (2

 مسألتها.
حتليل البيانات هو حيلل الباحث البيانات املوجودة مث يصف  (3

رواية عذراء القة التاصية وأشكال التبديالت اليت وقعت يف ع
لعلي أمحد ”. مأساة زينب“ جاكرتا لنجيب الكيالين ومسرحية 

 .باكثريباستخدام نظرية التناصية لكرستيفا
 الخالصة . ه

خطوة األخرية يف هذا البحث هي اخلالصة على البينات الىت 
عذراء "رواية حللها الباحث. وهي أخر املراحل من هذا البحث على 

لعلي أمحد  "مأساة زينب"مسرحية لنجيب الكيالين و  "جاكرتا
صرحيا على األجوبة من حتديد البحث وهو لتعريف عالقة باكثري 

 قعت فيهما.التناصية وأشكال التبديالت اليت و 
 

  : تنظيم الكتابة مناثالفصل ال
ولتسهيل البحث يف هذا البحث العلمي قسمت الباحثة البحث إىل  

 أربعة أبواب: 
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الباب األّول هو املقدمة اليت تشمل على خلفية البحث وحتديد البحث  
وأغراض البحث وفوائدها وإطار الفكري ومنهج البحث وخطواته وتنظيم كتابة 

 البحث. 
الباب الثاىن يشمل على نظرية أساسية اليت تبحث عن علم الرموز و 

 كريستيفا.نظرية التناصية  ل
الباب الثالث هو التحليل عن عالقة التناصية وأشكال التبديالت يف  

 .رواية عذراء جاكرتا لنجيب الكيالين مسرحية مأساة زينب لعلي أمحد باكثري
ختتام فيها نتائج ي يشمل على اإلختتام الذالباب الرابع هو اال       

 البحث واإلقرتاحات.
 


