
 

 

 لباب األولا

 مقدمة

 : خلفية البحث الفصل األول

 اإلنسان. خللق نتيجة يه ألنه الثقافية، وقائع أو اإلنسانية، واحلقيقة البشري، كائن هو األديب العمل
  1.هي عالمة  األديب العمل فإن آخر، مبعىن

 الشخصيات ذلك يف مبا التارخيية، اخللفية حيث املغامرة، من التارخيية الرواية اجلنس األدب, شكل
 سياق يف والشخصيات لألحداث ميكن ومهية، الشخصيات قصص من سلسلة يف املداخل التارخيية
 كان ما وغالبا القصص. من سلسلة يف وخيالية حقيقية األحرف وضع ميكن وانه واضحة اترخيي
 وغري ذلك، اخللفية. املناظر بعض أو واملؤسسات، واملباين سلوك وجود على مقنعة مفصل تصوير يتميز
  2فعال. حدث بدت اترخييا، ابلثقة جدير أبن االنطباع ينقل أن حياول

 بوصفها العامل فهم يف االجتماعية العلوم منوذج هو السميوتيك التخصصات األخرى، املرتبطة أدب
 تعين يواننية كلمة من السميوتيك عالمة" مشتق"تسمى أساسية وحدة لديها اليت للعالقات نظاما

semeion األعراف أساس على آخر شيئا متثل أن ميكن شيء أهنا على نفسها العالمة تعريف يتم عالمة 
 كل يف املدى. الرموز علم مع جنب إىل جنبا السميوتيك مصطلح يستخدم ما وغالبا. االجتماعية

 السميوتيك عادة شعيب. مصطلح كان الذي للمكان تبعا جوهرية، اختالفات ليست الشروط هذه من
 واسع نطاق على يستخدم مصطلح الرموز علم أن حني يف التقليد، Piercean إىل املوجهة أكثر هو
 غالبا Saussurean املذاهب أتباع أن حىت السميولوجي، من شعبية أكثر هو واملصطلح سوسري قبل من
 العالمات )عالمات( بني العالقة دراسة من كال أن الواضح من ولكن املدى. السميوتيك تستخدم ما

 اللغة، خالل من اإلنسان املتابعة التواصل يف هذا عالمات تظهر سوف حمددة. قوانني أساس على
  3وإشارة. لسان سواء

                                                           
1  Faruk.  2014. Metode Penelitian Sastra, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 83-100. 
2 Furqonul Aziez dan Abdul Hasim. 2010. Menganalisis Fiksi Sebuah Pengantar, Kancamaya: Ghalia Indonesia, 

hlm 25-26. 
3 Akhmad Muzakki, MA. 2007. Kontribusi Semiotika Dalam Memahami Bahasa Agama, Malang: UIN Malang 

Press, hlm 9-10. 



 

 

 كما اخلاص عامله لديه هبا خاص نظام لديها األديب العمل أن افرتاض من تنطلق مقاربة السميوتيك
 قيمة هلا اليت احملتملة منوذجية لغة رموز متيزت التواصل على حيتوي أنه القارئ أمام ميثل أو موجود واقع
 يف تسبب الذي اإلبداعي الدافع من كل قيمة لديها اليت األدبية اللغة من معطف  ودرامية. فنية

 املختلفة مقياس إىل يشري والذي النص، إىل ابإلضافة آخر، شيء إىل يقصده أيضا شخصي. مؤلف
 األدب املتعلقة وغريها اخللق، وعملية والرموز، منهجي، معقدة. عالمات تكون ما غالبا ملعىن

  4.أوالسميولوجي السميوتيك الدراسات يسمى ما اخلاص، نظامها هلا كشخصية

 هي مثولوجية يف اليوم املثولوجية. كتاابت يف الكامنة مثولوجية حول نظرية السميولوجي منها صياغة
 هي ،"الرسالة عن التعبري كيفية" قبل من ويعرف مثولوجية موضوع. أو فكرة أو مفهوم وليس رسالة
. االعرتاف أو كذبة مثولوجية كانت ،(langua) الواقع يف  لغة ليس املشرو اإلفراج للخطاب نتيجة
كرمز  قراءة صورة الرسالة هي تلقي اخلبري الشفرات حتدد اليت مثولوجية أو مثولوجية، تشكيل من بدال

 مثولوجية ابعتباره يتصرف انه مث واضحة، املثولوجية فكر إذا كصورة. واقعها عن االفراج شفافة هو
  .متاما طبيعية تبدو أن فعليه قوية، هي املثولوجية أنه ذلك، من العكس

 العالمات حيث  semiological نظام من الثانية الدرجة هي مثولوجية أن ابرت الفنية. يقول الناحية من
 يستخدم .الثاين النظام يف عالمة لتصبح وعالمات عالمات من مزيج أي النظام يف األول املقام يف هي

 مثولوجية يف عالمة أيضا انه صورة .اللغة نظام طبيعة السمني من الغث للتمييز خاصة شروط ابرت
  5كمفهوم. عالمة أشكال من شكال ابعتبارها

 اإلسالم. يف األدبية الشخصيات من واحدة تعد اليت مادي، كائن يتطلب السميوتيك أنيبحث 
 اإلسالمي القرن من الكبري والشاعر م(، 0350 / ه 0531 سنة )شرشبة مصر جنيب الكيالين،

 السجن، يف مسلم. اإلخوان مجاعة القرن، هذا من اإلسالمية احلركة يف نشاطاته بسبب مرارا سجن
 مت واحدة مرة طويل، الطريق بعنوان روايته يف مصر يف والثقافة التعليم وزارة من جائزة على وحصل

  اإلعالم. وسائل معركة هو الفن األعلى. املستوى على املدارس يف املطلوبة القراءة إىل يصل رواية تعيني
 -منتج الذي العامل. ككاتب مجال وصف جمرد ال الناس من الكثري للمشاكل حل إىل األدبية أعماله
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 عشرات كتابة مثل األدبية، األعمال من العديد أنتج -ان ندوى علي احلسن أبو قيل ما األقل
  6املقاالت. وعشرات الرواايت من وعشرات املسرحيات،

الفرنسيني.  ضد املصريني حرية لنجيب الكيالين يروي مواكب األحراررواية  هو هذا البحث من واحد
 الفرنسيني وصول حىت حوهلا السكان حاجي مصطفى، ملعرفة بوالق يف املمالك االستعمار بداية منذ
 إىل جنبا مصطفى واحلاج فرنسا مع خيانة ابلتعاونيعين أمحد مدبويل  مصر يف والتمكن مصر، إىل

 بناء سجن وأحرقوا قتلوا مصطفى قصة هناية حىت مصر حرية أن يفعل و األتراك املماليك مع جنب
 برطلمي. أوامر على

 مع أقل وليس التارخيية، القصة هذه متفوق برطلمي يف انبليون، حاجي مصطفى، األشخاص
 حسني، مصطفى احلاج الوطنية كما القصة برطلمي إحياء انبليون، مصطفى، حاجي بنحو األشخاص

اإلستعمارية انبليون،  .الغمري احلاج سالمة، إبراهيم الشيخ الشيخ علي جنجيهي، فرموى،  مصطفى
 الذين مدبويل أمحد وخيانة بليار و الوحر، وفراين اجلنرال الجرانج, اجلنرال كليرب، ديزينه، ديبوي،

 لنجيب الكيالين. مواكب اإلحرار الرواية يف األشخاص

 بينما االستعمار، الفرنسية األمة كانت حىت مصر، االستعمارية اململوكية إىل من املشاكل بدأت
 :التايل النحو على أعاله، الرواية جزء يف الوطنية

إحتقن وجه احلاج مصطفى, وبدرت نذر الغضب على وجه املستطيل النحيل, وبرقت عيناه يف 
مىت  نظل ألعوية يف يد  حدة, وقال مهتاجا: كلهم ملعونون.. لكن حنن... ما مصريريان؟... و إىل

نا مطية يركبها كل قادم من وراء اللبحر؟ ... هل كتب عليالغرابء والغزة؟ ...هل خلقنا هللا لنكون 
 7 أن تبقى حياتنا سلسلة متصلة احللقات من إال ذالل والضياع؟

 األشخاص األخرى  بينما رأس على القصة إضافة من جزء وهو بوالق، يف مصطفى تصوير حاجي
 الغمري. احلاج سالمة، إبراهيم الشيخ الشيخ علي جنجيهي، فرموي،  مصطفى الوطنية حسني، اليت
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 املال، بعض وإعطاء الكرمي، القرآن خالل من احللول وتقدمي احلرب، دعوة اخلطاب حيث من سواء
 .والقوة واألسلحة،

 
 
 :التايل النحو على اإلستعمارية، فرنسا، مع الصراع أن حني يف

ومن  غريب وجديد.ورسائل حاكمها )السيد حممد كرمي( أتيت من يوم الخر ماملة من األنباء كل “
ألغرب رايئله ذلك املنشور املطبوع الذي أمر )السر عيكر الكبري أمري اجليوش الفرنساوية 

 8”بتوزيعه على عامة الشعب بوانبرتى(

األشخاص  اإلستعمارية  أن حني القصة من أعاله قطعة جانب إىل أوراب،  هبا قامت اليت األوىل نشر 
 كاذبة أخبار نشر حيث من بليار، اجلنرال فراين و الجرانج اجلنرال كلبري، ديزينة، هم ديبوي،

 .املمالك من والتمكن البنادق، املتقدمة ابألسلحة واالعتداء

 :التايل النحو على ، اخليانة القصة أمحد مدبويل من قطعة

 9...أستطيع أن أمحل ريسالتكم إىل الفرنسيني...
 اإلجنيليز. اب عتباره خائنا, لكنه أشعل روح الوطنية.كان أمحد  مدبويل يف جزء من فرنسا و 

 الوطنية من الكثري على حيتوي ألنه ليبحث لالهتمام مثرية مواكب األحرار لنجيب الكيالين  يف رواية
 :بعنوان البحث هذه و لذالك فإن .ابرت روالن السميوتيك املثولوجية ابستخدام واخليانة واإلستعمارية

 السميوتيك( الكيالين )دراسة  لنجيب مواكب األحرار  رواية "اإلستعمارية يف

 

 : حتديد البحث الفصل الثاين
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 جاءت هنا ومن هذا يبحث الدراسة السميوتيك. فإن أعاله، املشاكل خلفية على وبناء 
 :التالية البحثية صياغة

 ؟لنجيب الكيالين مواكب األحرار رواية . كيف مقياس و وطنية األشخاص يف0
 لنجيب الكيالين؟ مواكب األحراررواية  كيف مقياس و إستعمارية األشخاص يف   .2
 لنجيب الكيالين؟ مواكب األحراررواية  يف الشخص خيانةمقياس يف  كيف .5

 : األغرض البحث الفصل الثالث

 :التايل النحو على األغرض عن التعبري وميكن
 لنجيب الكيالين. األحرارمواكب  رواية ملعرفة مقياس  و وطنية  األشخاص يف .0
 لنجيب الكيالين. مواكب األحراررواية  ملعرفة مقياس  و إستعمارية  األشخاص يف .2
 لنجيب الكيالين. مواكب األحراررواية  يف الشخص خيانةملعرفة مقياس  يف  .5
 البحث : فوائد الفصل الرابع 

 التايل: النحو على مصلحتني، إىل فوائد البحث

 :التايل النحو على الدراسة، هذه يف النظرية .الفوائد0
 .التارخيية الرومانسية الرواايت األدب إىل الطلب استمارات مع السميوتيك النظرية املعرفة أ. إثراء

 .الفرنسيني ضد املصري اجملتمع مقاومة يف واخليانة واإلستعمارية الوطنية عن الكشف يف ب. مساعدة
 .الفوائد العملية يف هذه الدراسة, على النحو التايل: 2
 الذين يعيشون األشخاص الفرنسي املثال ضد املصري الشعب املقاومة اتريخ عن عامة حملة تقدمي .أ

 .السميوتيك التحليل مع
 .القراءة عالمة يف األدبية األعمال من سلسلة معرفة يف سهولة .ب

 الفصل اخلامس الدراسة السابقة

 على ابستخدام  األخرى لنجيب الكيالين مواكب األحراررواية  مع الباحثون أجراها الذي البحث
 :التايل النحو



 

 

مواكب  رواية مصر إىل بوانبرت انبليون اهليمنة الفكر األدب بعنوان االجتماع علم لدراسة حبوث  .0
 الشخص هذا يف تشابه هناك غرامشي. اهليمنة دراسة األدب اجتماع علم األحرار لنجيب الكيالين.

 السميوتيك. دراسة يف واالختالفات بوانبرت، انبليون من
  رواية العاملي اإلسالمية والقيم الوطنية بعد ما التفكيكية، الكولونيالية، بعد ما الدراسات يف حبوث  .2

الدراسة  يف واالختالف القومية الشخصيات يف تشابه هناك. مواكب األحرار لنجيب الكيالين
 السميوتيك.

 معاين ، ابستخدم العلماإلنشاء الطليب بعنوان البالغة دراسة ،حسنول فخر النساء سيت اليت حبوث  .5

. 
 بدراسة ترخية شرييية.لنجيب الكيالين  مواكب األحرار الرواية بعنوان احلسنة،أسوة  اليت حبوث  .4
  نجيبمواكب األحرار ل  رواية بني مقارنة بعنوان املقارن األدب دراسة ،فتخ الرمحت اليت حبوث .3

ذلك  يف مبا العناصر الدخلية تقييم .توير ااننتا براميوداي من يعمل رواية الكيالين والقنص
 و االختالف يف الدراسة السميوتيك. الشخصيات

 الكيالين لنجيب مواكب األحرارهيلدا يف الرواية  بعنوان النفس علم دراسة ،لتينغسيه دوي حبوث .6
 ابستخدام هيلدا روحه من االضطراابت من اخللق حسن استعراض سيكولوجي االدبية. دراسة حتللية

 يونغ. غوستاف كارل النفس علم
  بعد اإلستمارية. دراسات ما مقومة املوت يف مواكب األحرار لنجيب الكيالين ،اودين حممد .7
لنجيب  األحرار يف رواية مواكبوجوه تشبيه  بعنوان البالغة دراسة رمضاين الرشيد، الذي حبوث .8

  .الكيالين
حبيب الرمحن  التشبيه يل  احلب عندماالرواية  بعنوان املقارن األدب دراسة ،نورفؤدي عدي حبوث .3

 .الشريازي ومواكب األحرار لنجيب الكيالين وا
مواكب اإلحرار لنجيب رواية  يف اإلحتماع و السيسي   صراع بعنوان ،..جتيندري اندى حبوث .01

  الكيالين.
مواكب األحرار لنجيب   الرواية يف السياسي الصراع األدب االجتماع علم بعنوان أجرهتا حبوث  .00

  .السميوتيك الدراسات يف واالختالف التشابه أوجه وهناك الشخصيات حتليل يف الكيالين



 

 

 مواكب "الرواية يفاإلستعمارية  resistensi pribumi بعنوان دراسة املواطنني قبل من حبوث  .02
 ."10األحرار

 يبحث مللنجيب الكيالين  مواكب األحراريف رواية  جديدة السميوتيك الدراسات حول البحوث من
 .الوصفي التحليل املستخدمة واألساليب ابرت روالن السميوتيك املثولوجية الدراستني أحد

 التفكري  : اإلطار الفصل  السادس

 مسيوتيك نظرية ابستخدام مثلنجيب الكيالين مواكب األحرار   رواية حتليل خالل من الدراسة هذه تبدأ
 ابرت. روالن

 الرواية .1

 ذلك يف مبا التارخيية، اخللفية حيث املغامرة، من التارخيية الرواية شكل السميوتيك مع حبث          
 والشخصيات لألحداث ميكن ومهية، الشخصيات قصص من سلسلة يف املداخل التارخيية الشخصيات

 قسم التحليل  11 السلسلة. قصة يف وحقيقية خيالية األحرف وضع ميكن وانه واضحة اترخيي سياق يف
 وعادة معىن، من وحدات الزخارف من عدد من تتكون وحدة كل هو القصص  sequenأو القصة

 أو رموز كتبها اليت والزخارف دراسة اخليال قصص من وحدة كل يف- (واحد حدث على حتتوي ما
 وظيفة وختدم قصة )مؤامرة( يف الرئيسية ختدم وظيفتني يعين وظيفة لديه القصة الرموز. وحدة بعض

 .لذلك الرئيسية وظائف لالتصال حتفيزية

 سميوتيك.ال2
 ابرت، توردوف و جينيت وجوليا كريستيفا مثل شخصيات مع -أوراب يف السميوتيك سوسري  

 12أمريكا. يف نشأت اليت بريس وخميم

 اللسانياتأ.
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 والعناوين سوسري، اللغوي مفهوم 0305 عام يف وتويف 0837 عام يف جنيف يف ولدت سوسري
 الصوتية كصورة يبدو، كما املادي اجلانب هو وهذا الصوتية السمة هي signifiant، Semaion الدال، 

 جوانب من جانب هو ،Signifie ، Semainomenon ،املدلول يتحدثون عندما الناس على اشتعلت اليت
 املفهوم. هذا

 مكتوبة(، أو )مفعل هو وهذا كلمة من امتصاصه يتم الذي الواقع هو signifiant آخر، مبعىن         
 .عالمات  مع signifieو signifiant عالمات وترجم اللغة، يف القاموس. يف موجود هو ما  signifieو

Signifiant كبرية أو مغزى ذات الشرائط هو الذي الصوت هو آخر رأي Signifiant اجلانب هو 
 املفاهيم أو واألفكار، الصور، العقلية هو signifie حني يف قراءة(، أو مكتوبة يقال، )ما لغة من املادي

 Signifie13لغة. من العقلي اجلانب هو 

 .مثولوجيةب

 من نوع هي ومثولوجية اشتقاقي، 0381 عام يف وتويف 0303 عام يف ابرت شريبورج ولدت روالن
 كائن، يكون أن ميكن ال مثولوجية  حيث .رسالة هو انه وقال االتصاالت، نظام أيضا الكالم.
يف  رسالة شكل يف إما .منوذج العالمات املغزى، لوضع وسيلة هي مثولوجية فكرة. أو مفهوم،

 املكتوب، اخلطاب من الشكل يف فقط ليس التمثيل. أو الكتاابت خمتلف من يتكون اإلستعمارية
 أن ميكن واليت واملنشورات، الربامج والرايضة، واألخبار، والسينما، الفوتوغرايف، التصوير أيضا ولكن
 . 14الداعمة خطاب مثولوجية مبثابة تكون

 عالمات هناك تدل.مث / الدال) وتدل الدال / هامة) عالمة هو الذي املكون يف السميوتيك عناصر
. إىل مثولوجية وداللة داللة مستوى على عالمة هي مستوايت paradigmatikو syntagmatic العالقات

 يكون أن ميكن احلالة هذه يف عالمات للعالمات. معىن وحتليل منهجية مثولوجية مناذج ابلنسبة أما15 
 . 16املرحلتني أمهية فكرة إىل واالنتباه االهتمام من املزيد ابرت وتركز اخلطاب. أو فقرة، مجلة،

  التايل: النحو على واخليانة، اإلستعمارية، القومية، كتبها ابرت روالن السميوتيك حتليل يف يساعد علم

                                                           
13 Sukron Kamil. 2009. Teori Kritik Sastra Arab: Klasik dan Modern: Memahami Prosa Sastra Arab dan Semiotik 

(Simiyulujiyyah) sebagai Kritik Sastra Arab. Jakarta: PT Raja Grafindo Pusada, hlm 199.  
14 Nurhadi A. Sihabul Millah. 2015. Mitologi Roland Barthes, Yogyakarta: Kreasi Wacana, hlm 151-153. 
15 Akhmad Muzakki, MA. op.cit., hlm 17-24.  
16 M. Rafiek. 2010. Teori Sastra, Bandung: PT Refika Aditama, hlm 108-109. 



 

 

 .الوطنية1
 قبيلة، جديدة، والدة تعين الالتينية يف أمة األمة. أن يعين مما اإلجنليزية، اللغة يف "أمة" كلمة       

 للتوحد واالستعداد الرغبة ولديهم معينة منطقة يف تعيش اليت إميان / الناس من جمموعة هي األمة .أمة
 الواردة القومية املثل من خمتلفة أنواع. 17 نفسها واألهداف واملصاحل والتطلعات املشرتك ملصريهم معا
 تفرد, متييز.وطنية،  احلرية وحتقيق الوطنية، الوحدة يف

 اإلستعمارية.2
 مستعمرة وجود خالل من عظيمة إمرباطورية يعين مما اإلستعمارية حيكم، أن يعين إميربتور         

 من نظام هي اإلمربايلية حني يفشروط. وكذلك واملؤسسات املمالك اإلستعمارية بشأن .جدا كبرية
 03القرن يف اململكة. أي إىل لإلشارة حمايدة، بطريقة تستخدم ضد غريه. الدولة من املباشر االحتالل

 األوروبية، التجارية اإلمرباطورايت ومصاحل اإلجنازات إىل التحديد وجه على اإلجيابية األشياء مفهوم
 اإلستعمارية18 الرأمسالية. عن فضال ،برجوازي امللكي النظام املاركسيني النقاد أتثري حتت السلبية األمور
 الرغبة من املستعمرات من الفائدة على للحصول السعي من الرغبة القدمية، اإلستعمارية نوعان وهناك

 وتشجيع احلديثة، الديين اإلجنيل. واإلستعمارية ونشر الذهب، ثروة لديها اجملد، العظمة حتقيق يف
 اليت الصناعة احتياجات ولتلبية اقتصادها اإلستعمارية لتطوير الدول والرغبات االقتصادية، املصاحل

  19الصناعية. املنتجات وتسويق اخلام للمواد كمصدر املستعمرات

 اخليانة .3

  20يغفر. أن ميكن ال الذي الفعل هو صديق أفضل بلده غدر أو خيانة واإلجراءات وطرق، خيانة

 

 

                                                           
17 “Nasionalisme dan Imprealisme, diakses dari  
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 :التايل النحو علىلنجيب الكيالين  مواكب األحرار  الرواية يف للبحوث اإلطار اخلطوط

 
  

 

       

 

  

 

               

 

  

 

 

 

 

 

 

 منهج البحث وخطواته:       السابع الفصل

 البحث .مناهج1

لنجيب الكيالين رواية مواكب األحرار  

(حديث,)الكلمة, مسند, اجلملة النص  

 فردينن دو سوسور

 السميوتيك روالن ابرت 

 املثولوجية

, اخليانةالوطنية,اإلستعمارية  

 األشخاص



 

 

قصد مارا تتبع, بعد  يعين الفوقية الكلمة وجذر الالتينية، ابللغة كلمة methodos من مناهج أساليب
 طرق كما واسع نطاق على الطريقة كيفية, الطريقة، املقصد.   بينما thodos يعين بعد ذلك،

 أسلوب هو البحث 21 الحقة. السببية سلسلة حلل منهجية خطوات الواقع، لفهم واسرتاتيجيات
 إضايف، مبعىن التحليل، حيدد اشتقاقي يعين التحلي. تليها مث اليت احلقائق بوصف قام الوصفي، التحليل

 .رؤى تقدمي أيضا ولكن خمططات جمرد ليست أي

 مقياس و وحتليلها وصفها ميكن سوف منهج البحث، مثولوجية. على التحليل هذا يركز وسوف
 .لنجيب الكيالين مواكب األحراررواية  يف مثولوجية مع األشخاص اخليانة اإلستعمارية، الوطنية،

 .خطوات البحث1

 البياانت مصادر أ.

 .2100بريوت، لنجيب الكيالين مؤسسة الرسالة، مواكب األحراررواية  هي املستخدمة البياانت

 

 

 البياانت أنواع .ب
 وشخصيات اخلطاب / النص من املكتوبة اللغة من عليها احلصول مت اليت البياانت هي البياانت من نوع
 الوطنية، املثولوجية يف على حتتوي نصوص شكل يف البياانت النوعية. البياانت تسمى شكل ال

 صفحة. 276و فصال55 من لنجيب الكيالين تتكون مواكب األحرار الرواية يف واخليانة اإلستعمارية
 البياانت مجع تقنيات .ج

 شكل يف library rearchاملكتبية  املواد واستعراض قراءة خالل من املكتسبة البياانت مجع تقنيات
 البياانت التآمر )ب( بعناية قراءة أ() .الواردة تقنيات وهو للبحث، موضوعا املتعلقة والواثئق كتب

 وحدة البياانت؛ )ه( تصنيف البياانت؛ )د( مجع الرواية )ج( النص يف واضح بشكل مكتوب هو
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 الوطنية، تتضمن اليت البياانت من مثولوجية جزء هي اليت البياانت البياانت )و( ووصف الفرز
 لنجيب الكيالين. مواكب األحرار الرواية يف الواردة خيانة اإلستعمارية،

 البياانت حتليل د.

 مثولوجية يف السميوتيك ابستخدام البياانت حتليل مث ومجعها، البياانت على احلصول يتم واحدة مرة
 القصة(. من األخري )جزء الفصل إىل األول الفصل حتليل طريق هو وهذا اخليانة، اإلستعمارية، الوطنية،

 النتائج استخالص .ه

على  واإلجابة البحث ألنشطة النهائية النتيجة ابعتباره تعريفه سيتم طرق ابستخدم، مع احباث بعد
 حتديد البحث.

 نظم الكتابة

 :التايل النحو على نظم الكتابة البحث، هذه يف للمناقشة تيسريا

 أغراض ;حتديد البحث البحث؛ خلفية تغطي واليت مقدمة، على الفصل هذا وحيتوي ،الوحدة الفصل
 نظم الكتابة. ;واخلطواته البحث منهج ;ر الفكرياطاإل  ;الدراسة السابقة البحث؛ فوائد البحث؛

 ابرت روالن ;ميوتيكالس اتريخ األدب تغطية اليت نظري، على الفصل هذا حيتوي ،الثاين الفصل
 .اخليانة ;اإلستعمارية; الوطنية ;مثولوجية;

 خالصة ;احلياة لنجيب الكيالين ةالسري  يتضمن ،اليباانت حتليل الفصل هذا ويتضمن ،الثالث الفصل
حتليل مقياس و إستعمارية  ;طئفة الوطنية ;حتليل مقياس و وطنية األشخاص ;مواكب األحراررواية 

مواكب  رواية يف خيانة ئفةط ;الشخص خيانةحتليل مقياس يف ;إستعمارية األشخاص  طئفة ;األشخاص
 .ابرت مثولوجية روالن السميوتيك الستخدام لنجيب الكيالين األحرار

 لفصل جلميع نتائج ذلك يف مبا نتائج البحث و االقرتحات،  الفصل هذا ويتضمن ،الرابع الفصل
 الثالث الفصل إىل واحد

 


