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 الباب األول

 مقدمة

 الفصل األول : خلفية البحث

اليت تطورت يف وقت طويل، يساعد األدب على حل  كما وضعة العلم

ادلشكبلت ادلوجودة يف اجملتمع. واعتقد الفبلسفيون أنو أحد الطرائق للوصول إىل احلق 

 غَت الدين والفلسفة والعلوم ادلعرفية. كما عرب عنو أريستوتلس، إنو انعكاس من

حقيقية احلياة. لذلك، عند الدراسة يف األعمال األدبية، ال ختتلف بالدراسة يف 

حقيقية احلياة. إضافة إىل ذلك، إن تطور األعمال األدبية يف بلد أو منطقة انعكاس 

 (.ٜٙ:  ٕٔٔٓمن تطور احلياة االجتماعية ادلوجودة فيو )حكمات، 

قيقتو جعلها ادلؤلف يف وجوه العمل األديب ىو عامل اخليال، يعٍت عامل تكون ح

(. ومن األعمال األدبية اليت ديكن أن تكون ٖٔ:  ٕٙٔٓمتنوعة )سوسانتو، 

موضوع الدراسات األدبية أعمال ذلا قيمة. أي، بالرغم أهنا بسيطة ولكنها تقدر على 

وصف جتربات بشرية فرديا كان أو مجاعيا. كذلك إهنا أعمال تقدم أفكارا وتأيت 

 (.٘:  ٖٕٓٓادلعارف ودتلك الفضول الكبَت )سووندو، بالوعي وتزيد 
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ومن األعمال األدبية رواية وىي من األعمال اخليالية. ويعترب أن اخليال ىو 

طريقة حلكاية مشكبلت حياة الناس يف تعاملهم بُت البيئة واآلخرين. ويقال أيضا أنو 

الرغم أنو خيايل، فغَت نتيجة احلوار والتأمل واستجابات ادلؤلف على البيئة واحلياة. ب

صحيح إذا اعترب أن اخليال نتيجة من تفكَت شيء غَت نافع ولكنو نتيجة من التأمل 

 (.ٗٔ:  ٕٓٓٓوادلسؤولية )نورغيانتورو، 

وليست الرواية بسيطة كما نعترب عنو. فتحتوي على رسالة ذلا قيم ديكن أن 

دين توحيد بُت الناس تكون وسيلة لنقل ىذه القيم. وأحدىا قيمة دينية. ويكون ال

 (.ٛ:  ٕٗٔٓيف شفا الدمار )ىاوي، وسبلمة ذلم عند وقوفهم 

تستخدم األعمال األدبية اللغة كوسيلة ولكن الذي يكون موضوعها ليس لغة 

(. ومن أىم عناصر ٙ:  ٖٕٓٓبل حياة تصورىا األعمال األدبية )سووندو، 

ل الرسالة لآلخرين، باعتبارىا األعمال األدبية كوهنا نظام االتصال. وهتدف إىل إرسا

 االتصال.

حسُت على أن يرحب بالقراء على ضلو مألوف  صدام يف ىذه احلالة، يقدر

فقط، بل يف أعمالو يقدر ادلؤلف على لعب  من خبلل كتاباتو، ليس يف أسلوبو
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العواطف من خبلل الشخصيات. وأراد أن ينقل رسائل أو قيم دينية من خبلل 

 Tarianية بعنوان "اخرج منها يا ملعون" أو ما يًتجم إىل "أعمالو، وأحدىا روا

Setan" يف اللغة اإلندونيسية. 

 اخرج منها يا ملعون" منها: والقيمة الدينية الىت تكون ىف رواية "

ىل الرّب الذي حتدثنا عنو موجود قبل أن خيلق  :سأل حسقيل أباه
اإلنسان؟ وىل ىو يف السماء، يا والدي؟ نعم، يا بٍت، ان اهلل، سبحانو، 
موجود قبل أن خيلق اإلنسان، وقبل أن خيلق كل ما ىوحولكم شلا ترونو أو 

، وخالقنا، ىو خالق كل شيءتلمسونو، بل ان اهلل، ّجلت قدرتو، 
 (۵ء  )حسُت، ص.وىوزليط وموجود حيث شا

 
ىف ىذا احلوار، يدعو إبراىيم ابنو بغَت مباشرة إىل معرفة اهلل حقا. جتري معرفة 

اهلل على سبيلُت، األول بالعقل لتفكر سللوقات اهلل ىف ىذا العلم. والثاين مبعرفة أمسائو 

 (. ٕٗٓٓ:ٖٕوصفاتو اليت توجد يف القرآن الكرمي )خرجُت، 

يم روحية تشَت إىل القرآن الكرمي. فهناك ارتباط إن جواب إبراىيم البنو من ق

بُت النصوص اليت توجد يف رواية "اخرج منها يا ملعون" واليت توجد يف القرآن الكرمي 

 كما يلي :  ٕٙيف سورة الزمر يف اآلية 
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 )ٕٙ (َوُىَو َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء وَِكيلٌ  اللَُّو َخاِلُق ُكلِّ َشْيءٍ  

يف رلال العقيدة، توجد يف رواية "اخرج منها يا إضافة إىل القيمة الدينية 

 ملعون" القيمة الدينية يف رلال الشريعة كما يلي :

 رجبل، اآلن صرت لقد ترى، ما وفق تصرف :وقال اليو، ابراىيم نظر
 يف اخوة تعيشون ظننتكم لكنٍت مبصَتك، يتعلق ما تقرر ان وبإمكانك

 ) ۱٘)حسُت، ص.  دتلكون، ما وترعون البيت، ىذا
 

شرحت البيانات السابقة قول إبراىيم إىل حفيده حسقيل وىو بالغ. يشعر 

بأن حسقيل قد استطاع أن يقرر أشياء يريدىا. رغم ذلك، يلزم لو أن حيافظ القرابة 

ادلوجودة من قبل يف بيتو. والقراية ىي عبلقة بُت اآلخرين تولد احلماسة والرعاية 

 فهمون ويساعدون ويدافعون بعضهم على بعض.والتضامن بُت الناس، بادلعٌت أهنم ي

فإن النصيحة للمحافظة على القرابة كما شرحو إبراىيم إىل حسقيل من 

وحديث النيب  ٓٔقيم إسبلمية اليت ترجع إىل القرآن الكرمي يف سورة احلجرات اآلية 

 صلى اهلل عليو وسلم رواه البخاري كما يلي :

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فَ   -٠١-َأَخَوْيُكْم َوات َُّقوا اللََّو َلَعلَُّكْم تُ ْرََحُوَن  بَ ُْتَ  َأْصِلُحواِإَّنَّ
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 قل النيب صلى اهلل عليو وسلم:

 اَل َيْظِلُمُو َواَل ُيْسِلُمُو )رواه البخاري( اْلُمْسِلُم َأُخواْلُمْسِلمِ  

 وأما القيمة الدينية يف رلال األخبلق فتوجد كما يلي :

 وكثَتا وزلمود، يوسف أخويك، خبلف االجتاه ىذا تتجو ما غالبا حيث
 أن وآمل غَتمها اآلخرين يصيب ما عدا عليهما، منصباً  أذاك يكون ما

 ومن أخويك، حوزة يف ما يف تطمع أراك حيث ،الطمع عن تكف
)حسُت،  صاحبو يكرىون الناس وجيعل اإلنسان، يفسد الطمع ن جياورنا

 )ٚص. 
موقف حسقيل الذي خيتلف بإخواهنما ومها شرحت البيانات السابقة عن 

يوسف وزلمود. كان حسقيل طامعا حىت ينصحو إبراىيم البتعاده عنو ألخوانو. يؤثر 

 ىذا ادلوقف إىل أن يغضب البعض على بعض. وىو من اآلخبلق ادلذمومة.

كان إبراىيم ينصح حسقيل كان موقفو خيتلف بأخوانو ألن ال يكون 

 آلخرين كما قال النيب صلى اهلل عليو وسلم :طامعا، ألنو يسلب حقوق ا

 فانو الفقر احلاضر. ) رواه البيهقي (مبا يف ايدي الناس واياك والطمع عليك باالياس 
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لذلك، حياول ىذا البحث على حتديد القيم الدينية يف رواية "اخرج منها 

دراسة يا ملعون" مع الدليل على بعض البيانات اليت تبلحق يف األخَت باستخدام 

نظرية التناص جلوليا كريستيفا. اعتمادا على ىذه اخللفية، اجتذبت الباحثة بإجراء 

دراسة للكشف عن القيم الدينية يف رواية "اخرج منها يا ملعون" بعنوان: "القيم 

 الدينية يف رواية اخرج منها يا ملعون لصدام حسُت : دراسة التناص".

 الفصل الثاني: تحديد البحث

 على ىذا البحث، فتستعُت الباحثة حتديد البحث كما يلي:للًتكيز 

 . ما القيم الدينية ادلوجودة يف رواية اخرج منها يا ملعون لصدام حسُت؟ٔ

رواية اخرج منها يا ملعون لصدام  النصوص الىت تدل على القيم الدينية ىف . أيٕ

 حسُت ؟

 الفصل الثالث: أغراض البحث

 بق، فتقدم الباحثة أغراض البحث كما يلي :اعتمادا على حتديد البحث السا

 . دلعرفة القيم الدينية يف رواية اخرج منها يا ملعون لصدام حسُت.ٔ
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رواية اخرج منها يا ملعون لصدام  النصوص الىت تدل على القيم الدينية ىف. دلعرفة ٕ

 حسُت.

 الفصل الرابع: فوائد البحث

ة وعملية. وىذه الفوائد النظرية ترجى الفوائد من نتيجة ىذا البحث فوائد نظري

 والعملية منها: 

 . الفائدة النظرية١

 زيادة ادلعرفة يف رلال اللغة واألدب، وخاصة يف رلال علم الرموز. . أ

 زيادة فكرة واسعة عن القيم الدينية يف العمل األديب. . ب

 . الفائدة العملية٢

 زيادة ادلعارف األدبية لعشاق اللغة واألدب. . أ

الشهادة اجلامعية اإلنسانية األوىل يف قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية للحصول على  . ب

اآلداب والعلوم اإلنسانية ىف جامعة سونان غونونج جايت اإلسبلمية احلكومية 

 باندونج.
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 الفصل الخامس: الدراسة السابقة

اليوم، وجدت الدراسات عن الروايات على نطاق واسع وجعلت كمرجع 

اليت حتتوي على عناصر ذات قيمة دينية.  القرارات الختيار الرواياتللباحثُت يف اختاذ 

حتاول الباحثة أن تستكشف وتفهم بعض البحوث السابقة إلثراء  البحث، يف ىذا

 ادلراجع وإضافة ادلعرفة ادلتعلقة بعنوان رسالتها.

 Hafalan Solatالقيم الدينية يف رواية : حتت العنوان Heliyatunاألول، الرسالة ل     

Delisa      لTere Liye  حتتوي ىذه  م. ٕٓٔٓىف العام وعبلقتها بالًتبية اإلسبلمية

على القيم الدينية اليت تتضمن يف ىذه الرواية منها قيم تربية العقيدة اليت  الرسالة

تشتمل على اإلديان باهلل ومبلئكتو وكتبو ورسولو والقدر؛ وتربية الشريعة اليت تشتمل 

طلب العلم والعمل باإلخبلص والذكر والدعاء إىل اهلل؛ وتربية األخبلق على الصبلة و 

اليت تشتمل على األخبلق للنفس )الصرب والتوبة وادلتفائل والشكر وقبول اذلداية 

منع العصيان للوالدين وبر الوالدين( ) والتجنب للغضب( واألخبلق للوالدين

. اعدة بينهم( واألخبلق لليتيمواألخبلق لؤلىل واإلخوان واآلخرين )التحية وادلس
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على القيم الدينية يف رلال تربية العقيدة والشريعة  Hafalan Solat Delisaحتتوي رواية 

 واألخبلق اليت تتعلق بأغراض ومواد الًتبية اإلسبلمية.

"القيم الدينية يف رواية يوم قتل الزاعم لنجيب  الثاين، الرسالة لصدري بعنوان

اللغة وأدهبا جبامعة سونان بونونج سالة مهمة هنائية يف قسم كانت ىذه الر . زلفوظ

م. وتضمن ىذه على القيم الدينية يف  ٕٗٔٓجايت اإلسبلمية احلكومية يف العام 

رواية يوم قتل الزاعم اليت تشتمل على العقيدة والشريعة واألخبلق. ومن أشكال القيم 

 ة واخلضوع والواقعية والنقد.الدينية ىي الصدق واألصالة وادلسؤولية واالستقبللي

األمر يف رواية اخرج منها يا ملعون لصدام  الثالث، الرسالة لرومسان بعنوان

حسُت )دراسة علم ادلعاين(. كانت ىذه الرسالة مهمة هنائية يف قسم اللغة العربية 

م. ىذه  ٕ٘ٔٓوأدهبا جبامعة سونان غونونج جايت اإلسبلمية احلكومية يف العام 

تبحث عن األسلوب يف رواية اخرج منها يا ملعون لصدام حسُت من جهة  الرسالة 

 .البحث على األمر ومعانيو يف كل مجلة كبلم اإلنشاء الطليب يعٌت يركز

ل    Robohnya Surau Kamiالرابع، الرسالة بعنوان علم الرموز يف القصة القصَتة 

A.A. Navis ويف القصة القصَتة Burung Kecil Bersarang di Pohon    لKuntowijoyo 
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اليت كتبتها سوجي  تشًتط ىذه الرسالة. وآثارىا على حتليل دراسة األدب ىف ادلدرسة

بيبل دوي كورنيا على نيل الشهادة األوىل يف كلية الًتبية جبامعة شريف ىداية اهلل 

ىذه الرسالة على العناصر  م. حتتوي ٖٕٔٓيف عام اإلسبلمية احلكومية جباكرتا 

 Burung Kecilوالقصة القصَتة Robohnya Surau Kami خلية يف القصة القصَتةالدا

Bersarang di Pohon .وحتليل علم الرموز بينهما وتأثَتىا يف تعليم األدب يف ادلدرسة 

 Ayat-Ayatحتويل قيم تعاليم دين اإلسبلم يف اخلامس، األطروحة لصدري بعنوان

Cinta ىذه األطروحة تشًتط على نيل  لم الرموز.حلبيب الرَحن السراجي : دراسة ع

ىذه  حتتوي م. ٦١١٢جبامعة دفنوجورو سنة  الشهادة الثانية يف قسم علم األداب

تناسب إىل  اليت Ayat-Ayat Cintaاإلسبلمية اليت تكون يف  قيم التعاليم األطروحة على

. أركان اإلديان مفهوم التعاليم اإلسبلمية اليت توجد يف أركان اإلديان وأركان اإلسبلم

واإلسبلم مفهومُت من التعاليم اإلسبلمية اليت تصدر على القرآن الكرمي واألحاديث 

 الشريفة.

الفرق بُت ىذا البحث واألطروحة السابقة يكون يف موضوع البحث تستخدمو 

 .الباحثة الرواية ادلختلفة ولكنها تستخدم نفس النظرية يعٍت التناص
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 Selasa: السادس، الصحيفة اليت نشرىا دادان رومسانا يف صفحة حتت العنوان 

Kelabu ،ٜ  يف رواية اخرج منها يا ملعون لصدام حسُت. يف ىذه  ٕٔٓٓسبتمرب

 تعبَت عن كتابة ىذه الرواية إمجاليا وملخصها. الصحيفة

 الفصل السادس: أساس التفكير

ُت موضوع البحث يف ىذه جتعل رواية اخرج منها يا ملعون لصدام حس

ألوان القيم  ويقدم. على القيم الدينية والتناص الدراسة. ىف ىذه الرواية، يأكد ادلصنف

 الدينية والتناص على القرآن واحلديث ىف ىذه الرواية.

القيم الدينية الىت تستعمل ىف ىذه الرواية ىي العقيدة والتوحيد والشريعة 

القيم الدينية  االرتباط بُت يستيفا الذي يكشفواألخبلق. ومع مفهوم التناّص لكر 

 الباحثة  فتجذب ىذه الرواية،  القيم الدينية اليت تكشف يف بسبب. والقرآن واحلديث

 والبحث عن جوانب العقيدة والشريعة والتجربة وعلوم الدين. للدراسة

 ال يعتمد العمل األديب كما أنو يف رلال البحوث األدبية، كما ىو ادلعروف أن

على النظرية، ولكن عكسو أي يعُت النظرية ادلستعملة يف  موضوع دراسة األدب
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فئلجابة ىذه ادلشكلة يف ىذا البحث، ىناك  .(ٗٚ: ٕٙٓٓ)سوونضا،  البحث

 النظريات ادلستعملة منها علم الرموز والقيم الدينية والتناّص لكريستيفا.

 وكلمة. semiotics اإلصلليزية اللغة من تشتق( الرموز علم) semiotikaكلمة 

semiotika و semiologi اليونانية، اللغة من تشتق semeion أو العبلمة مبعٌت seme مبعٌت 

 جملدي األدب مصطلحات معجم يف semiotic وأما (.ٖ: ٖٕٓٓ، سنطوسا) مفسرىا

 (. ٖٜٔ: ٕٔٔٓوىاب فيسمى علم العبلمة أو علم الرموز)كميل، 

 أو العبلمة مبعٌت semeion وىي القددية اليونانية اللغة من تشتق semiotikفكلمة 

 ادلتعلقة األمور عن يبحث علم فهو اصطبلحا، وأما. اإلصلليزية اللغة يف الرموز

 خاصة األدب عن يبحث الرموز علم مدخل األدب، حبث ويف. والتعبَت باالتصال

 والتعبَتية الصنعية والنظام التقنية باألمور يتعلق والنظام. ادلستقل النظام مبلك ادلعروف

 (.ٜٓٔ: ٕٕٔٓ)سيمي،  واالتصالية

 أن العلم ىذا رأى. العبلمات عن علم ىو الرموز علم إن Preminger وقال

 واالتفاقية والقانون النظام عن ويبحث. العبلمات من رلموع وثقافتهم اجملتمع ظواىر

 ما وكل العبلمة ببحث ادلتعلقة العلوم من فرع إنو فيقول Pierce وأما. معان ذلا اليت
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-ٓٛ: ٖٕٓٓهبا كنظام العبلمة والعملية البلئقة باستعمال العبلمة )فرضافوا،  يتعلق

ٛٔ.) 

(. ٓٔٔ: ٖٜٜٔالقيمة ىي الفكر عن خَت وصديق وحكيم ونافع قهر، 

 عند والقيمة. اإلنسان وجود يف مهم شيء على القيمة ىي سعر شيء. وتدل دائما

Noeng Muhajir ىي creama de la creame أىم ىي فالقيمة. احلياة لباب من لب أي 

 بسَتى،) نفسو احلياة لباب من لب ىي بل اإلنسان يف نفيسا أشده أو شيئا

(. كذلك يعترب بأهنا مفاىيم يف نفس اإلنسان واجملتمع عما يعترب خَتا ٔٙ: ٖٕٓٓ

 (.ٓٔٔ: ٖٜٜٔوصدقا وشرا وخطأ )رليب، 

 ىي األدب علم يف الدينية القيمة. بالدين الطاعة قيمة ىي الدينية القيمة

 وىي. القصة يف الراوي أو األشخاص صورة أنو كما الدينية القيم على تقوم العناصر

 من يظهر ىو ما على يعيش وال حياتو ادلرء هبا فيتمتع. الكاملة اجملتمع قيم من قيمة

 .والرمسية الدينية األحكام
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(. ٖٖٔ:ٖٕٔٓالعقيدة والشريعة واألخبلق )ايل، فأساس دين اإلسبلم ىو 

 العقيدة ارتبطت قد لذلك،. اإلديان ىو واصطبلحا العبلقة ىو لغة بالعقيدة ادلراد

 .اإلديان بأركان

 اإلنسان أمور تدبر اليت اإلذلية القوانُت واصطبلحا. الطريقة ىي لغة الشريعة

 اجلمادات وبُت بينهم ادلتعلقة واألمور اجملتمع حياة يف اآلخرين مع وأمورىم اهلل مع

 العبودية القوانُت فتسمى وربو الناس بُت مباشرة عبلقة تدبر اليت القوانُت فأما. والبيئة

 اآلخرين مع) اهلل غَت مع الناس عبلقة تدبر اليت القوانُت وأما. احملضة العبادة أو

 .ادلعاملة قواعد فتسمى( احمليطة والبيئة

 الصفة مبعٌت اخللق كلمة من تشتق وىي. شر أو خَت عمل ىي األخبلق

 أو اخلالق إىل خلقهم أو وأحواذلم الناس بصفة متعلق والكبلم. والطبيعة واحلال

 فاخللق. وادلخلوق اخلالق مع الناس بأحوال األخبلق يتعلق إمجاليا،. مثلهم ادلخلوق

 واآلخر. واجملتمع واجلار واألسرة ادلرء نفس من بالناس اخللق ومها قسمان للمخلوق

وغَتىا. وينقسم ىذا اخللق اآلخر إىل اخللق بالنبات  البيئة مثل الناس لغَت اخللق

 (.ٖ٘ٔ: ٖٕٔٓواحليوان واألرض وادلاء واجلو حولنا )ايل، 
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 من فيلسوف وىو Mikhail Bakhtin ومفهوم فكر صدره األول التناصّ  مدخل

 بُت وسيلة تعد األدب نصوص أن عنده التناصّ  مدخل. األدب فن يف يرغب روسيا

: ٕٚٓٓ)ردينتوا، ( ادلقتطفة أو وادلرجع األدب وجنس العادة مثل) األدبية النصوص

 ادلقتطفات ظواىر النصوص كل إن وقال ادلدخل ىذا كريستيفا جوليا(. مث طّور ٖ٘

 .أخرى نصوص من حتويل واحد نص وكل

 من خيلص ال النص كل. النصوص بُت العبلقة ىو التناصّ  مفهوم أساس

 النص على يقتصر وال الكون عامل ىذا ىو العام الناص وتعريف. اآلخر النص

 مبعٌت اجلملة يف وغَتىا والدين وادلسرحية والفيلم والثقافة فالعادة. ادلنطوق أو ادلكتوب

 .خاصا أو عاما خيلقو اليت األحوال من األديب العمل خيلو ال ولذلك،. النص

 ولذلك،(. لغة) رمز شكل يف العامل دتثيل أشكال من شكل ىو األديب العمل

 إىل الوصول إىل تؤدي مجالية جتربة تكون اليت اإلعبلم وسائل من وسيلة فإنو

 لتحقيق يفعلها أن للبشر ديكن اليت الطرق إحدى أيضا وىو. الدينية ادلستويات

 .الدينية القيم يستحضر أو ويوجو اجلمالية التجربة
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 يا منها اخرج رواية يف الدينية القيم إجياد حياول البحث ىذا فإن وبالتايل

 التناص نظرية دراسة باستخدام الباحثة تقدمها اليت البيانات بعض وجود مع ملعون

 كريستيفا جوليا من

 الفصل السابع: منهج البحث وخطواته

 منهج البحث . أ

 ادلنهج  يعٍتادلنهج ادلستخدم يف ىذا البحث ىو منهج الوصفي التحليلي، 

(. ٖ٘: ٖٕٔٓللتحليل )رتنا،  إلجياد ادلشكبلت بطريقة وصف احلقائق ادلستخدم

يستخدم ىذا ادلنهج الوصفي . بل إيتاء الفهم والبيان وليس التحليل تفصيبل فقط،

 يف رواية اخرج منها يا ملعون لصدام حسُت. القيم الدينية ادلوجودة لوصف وحتليل

 خطوات البحث . ب

 انات. مصدر البي٠

مصدر البيانات ذلذا البحث ىو رواية اخرج منها يا ملعون لصدام حسُت اليت 

 م. ٖٕٓٓصفحة وصدرت ببَتوات سنة ٖٕٔمن تتكون 
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 . نوع البياناتٕ

نوع البيانات يف ىذا البحث ىو الكلمات الىت حتتمل على القيم الدينية من 

 بابا من رواية اخرج من يا ملعون لصدام حسُت.ٖٔ

 مجع البيانات. طريقة ٖ

أما طريقة مجع البيانات ىف ىذا البحث فتستخدم الباحثة طريقة دراسة الكتب، 

ألن البيانات اجملموعة نوعية. يف ىذا البحث، إن البيانات احملصولة ىي البيانات 

الوصفية ادلكتوبة. ويكون ىذا البحث من البحوث النصية بطريقة مجع البيانات كما 

 يلى:

النصوص من رواية اخرج منها يا ملعون لصدام حسُت مرارا تكرارا من  قراءة مجيع  .أ 

 كلمة إىل كلمة ومن مجلة إىل مجلة.

وضع العبلمة يف الكلمات واجلمل اليت حتتمل على القيم الدينية يف رواية اخرج   .ب 

 منها يا ملعون لصدام حسُت.

منها يا ملعون  مجع الكلمات واجلمل اليت حتتمل على القيم الدينية يف رواية اخرج .ج 

 لصدام حسُت.
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إعادة كتابة الكلمات واجلمل اليت حتتمل على القيم الدينية يف رواية اخرج منها يا  .د 

 ملعون لصدام حسُت.

حتليل الكلمات واجلمل اليت حتتمل على القيم الدينية يف رواية اخرج منها يا ملعون  . ه

 لصدام حسُت.

 الفصل الثامن: نظام التقديم

 ىذا البحث فيُنظَّم يف أربع األبواب كما يلي: يف أما نظام التقدمي

الباب األول، مقدمة. حيتوى ىذا الباب على خلفية البحث وحتديد البحث 

وأغراض البحث وفوائده والدراسات السابقة والفكرة األساسية ومنهج البحث ونظام 

 .التقدمي

ان النظري عن القيم الدينية عن اإلدي األساس الباب الثاين يشمل على

 واألخبلق والتناّص لكريستيفا.شريعة وال

رواية اخرج منها يا ملعون  الباب الثالث يشمل على حتليل القيم الدينية يف

 لصدام حسُت

 الباب الرابع، االختتام الذي حيتوى على االستنتاجات واالقًتاحات.


