
 

 ب
 

 لخص البحثم
 

 

مولد الببكاني لكياهي الحاج أزكى هّمام شيرازي )دراسة فكرية للنصوص  رساليتا: 
 األدبية( 

د من كتب املول كثريكتابة.    صيغةو أحد نتائج التفسري األديب يف  هكتاب مولد النيب
 كاين هو كتاب . مولد الببعامبشكل  فقط كتبها علماء من الشرق  اليت يف اجملتمعاملشهورة 

  شريازي أزكى مهّام هو كياهي احلاج  ،إندونيسيالعامل من  كتبه الذي   ة عربيال مولد النيب بلغة
هدف  ي ،  وجودةمن كتب املولد الكثري  . مع  املعهد السلفي ببكان سيوارينجني سريبون  مديروهو  

نظرية   لاعمباست   ير ددر ط الإىل مقارنة نص مولد الببكاين مع مولد الربزجني، ومس  بحثال  اهذ
أن كل نص أديب  )٢٠٠٧فرادوفو,( كريستيفاأّكد   لنصوص.ل فكريةجوليا كريستيفا فيما 

فكرية   لنصوص األخرى أو ما يعرف ب اواالستيعاب والتحويل  ،االقتباسات  فسيفساء
، ومعرفة مولد الببكاين تأليفناصر التارخيية لهو معرفة الع بحثال انصوص. الغرض من هذلل 
 اين. يف مولد البابك حمتوى قصة النيب، ومعرفة املولد اآلخرينو نص مولد الببكاين  املقام لاقتنا

ى بيانات ومصادر دقيقة ميكن الوصفي للحصول عل   يطريقة التحليل استعملت الباحثة  
بكاين مع نص التأشري املرجعي. هذا النوع  تتعلق مبقارنة نص مولد البا كمراجع كتابية  هلاعماست

املقابلة ودراسات  ويقوم باستعمال طريقة  ر اليت حتدث  من البحث النوعي بقصد تفسري الظواه
 ق.التوثي

التعب   حذف  هعنمالغمة    كشف  بكاين سابقاكان اسم مولد البهي    بحثال  اونتائج هذ
  بّدل حىت اآلن،  ٢٠١٥ سنة، يف الغمة كشف  اسم عمالواحلزن، بعد ثالث سنوات من است

  ١٥نصية واحدة، و    ، ومعارضةباسم مولد الببكاين. لتحليل النص، كان هناك حتويالن للنص
للنص. وكانت النتيجة النهائية أن    (transposisi)  انتقال املقام  ٣6، و  للنص  (afirmasi)  تأكيًدا

٪.  8٣.4الكتابة األخرى اقتباس من  ٪ بينما كان ١6.6لية للمؤلف بلغت الكتابة األص
كتابة املولد املقارن    كانت، بينما  ٢٠١٢سنة اليت بدأت يف  تأليف البابكاينبالنظر إىل سنة 



 

 ج
 

 القدمية بالكتب تأثر قد بكاينالب مولد أن ليقا أن يمكنف ،املسيحية عشر السادس القرن يف
 وسلم عليه اهلل صلى حممد النيب قصة تنقسم حمتويات  بكاين،الب مولد يف. قبل من وجودةامل

زمان  ( ٣) احلمل، زمان ( ٢) حممد، النيب خلقنور ( ١: )وهي رئيسية،  خطوط ثالثة على 
 الوالدة.

 
 فكرية للنصوص، مولد، محتويات الكلمات الرئيسية:


