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 ثالثالفصل ال
 منهج البحث

 مدخل البحث ونوعه . أ
، كما يف كلمة  semeمشتقة من اجلذر اليوناين  semiaticsالكلمة 

semiotikos  .السيميوطيقا ىو علم مكرس لدراسة  1اليت تعٍت مؤول العالمات
 (signification)إنتاج ادلعٌت يف اجملتمع وتعٍت كذلك بعمنيات الداللة 

أي الوسائل اليت بواسطتها تتوالد  (communication)وعمليات اإلتصال 
العالمة  (systems)ادلعٌت وجيري تبادذلا معا وتسمل مواضعيها شىت أنساق 

الفعلية  (messages)اليت تعمل يف اجملتمع والرسائل  (codes)والكودات 
 أنساقعلم العالمات )السميوطيقا( علم يدرس  2والنصوص اليت تنتج من خالذلا.

جزءا  اللسانيات، سواء أكانت طبيعية أم صناعية. وتُعّد والرموز واألدلة العالمات
ة اللغوية وغَت اللغوية، يف حُت أن اليت تدرس العالمات أو األدل السيميائياتمن 

ؤسِّسُت ذلذا اللغوية العالماتأو  األدلةال تدرس سوى  اللسانيات
ُ
. ومن الرّواد ادل

 ومايكل رفًتي. وشارل ساندرز پَتس فرديناند دي سوسَت، ىناك العلم

 3وحنصر منهجية السيميوطيقا يف ثالثة مستويات وىي:

التحليل احملايث: ونقصد بو البحث عن الشروط الداخلية ادلتحكمة يف تكوين  .1
الداللة وإقصاء كل ماىو إحايل خارجي كظروف النص وادلؤلف وإفرازات الواقع 
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اجلدلية. وعليو، فادلعٌت جيب أن ينظر إليو على أنو أثر ناتج عن شبكة من 
 العالقات الرابطة بُت العناصر.

كتسي ادلعٌت وجوده باالختالف ويف االختالف. ومن مث، التحليل البنيوي: ي .2
فإن إدراك معٌت األقوال والنصوص يفًتض وجود نظام مبٍت على رلموعة من 
العالقات. وىذا بدوره يؤدي بنا إىل التسليم بأن عناصر النص ال داللة ذلا إال 

ر اليت عرب شبكة من العالقات القائمة بينها. ولذا جيب أاّل هنتم إال بالعناص
تبلور نسق االختالف والتشاكالت ادلتآلفة وادلختلفة. كما يستوجب التحليل 
البنيوي الدراسة الوصفية الداخلية للنص ومقاربة شكل ادلضمون وبناه اذليكلية 

 وادلعمارية.
حتليل اخلطاب: إذا كانت اللسانيات البنيوية بكل مدارسها واجتاىاهتا هتتم  .3

رلموعة من ادلستويات ادلنهجية حيث تبدأ بأصغر بدراسة اجلملة انطالقا من 
وحدة وىي الصوت لتنتقل إىل أكرب وحدة لغوية وىي اجلملة والعكس صحيح 

 أيضا، فإن السيميوطيقا تتجاوز اجلملة إىل حتليل اخلطاب.
ويف ىذا البحث تبحث الباحثة عن الرمزية يف قصة جبل يف رواية أوالد 
حارتنا مبقاربة النظر مسيوطيقا عند مايكل رفًتي.كان طريقتان يف قراءة الفنية يف 

 (heuristik)مقاربة مسيوطيق عند مايكل رفًتي، ومها قراءة ىيورستيك 
 والشرح عنهما كما يلي: 4.(hermeneutik)وىَتمنيوتيك 

قراءة ىيورستيك ىي قراءة تركيب اللغة يف النص وأسلوب النص الذي حدث   (1
فيو أحاديث، لذالك ال بد علي القارئ أن يقرأ النص على الًتتيب من األول إيل 
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األخَت مبتتابعة هبدف مفهوم النص ويستطيع حتليل تركيبيتو )يعٌت العناصر 
سلوب(. ىذه القراءة ىي الداخلية كادلوضوع والشخصيات وادلوضع واحلبكة واأل

خطوة األوىل يف مقاربة مسيوطيق عند مايكل رفًتي اليت أكد إىل قراءة الًتكيبية 
 5الفنية ولذلك يسمى ىذه ادلقاربة بًتكيبية مسيوطيقية.

تركيبية مسيوطيقية ىي تنمية من النظرية الًتكيبية األصلية، ولكن كان فيهما 
د إىل حتليل جاملة النص وعناصر داخليتها إختالفا يعٍت ركيبية مسيوطيقية ال أك

قط ولكن أكد إىل تفسَت النص ايضا بطريقة حتليل الرمزية فيو، ىذه الطريقة 
 يسمى بقراءة ىَتمنيوتيك.

أما قراءة ىَتمنيوتيك ىي قراءة النص من ناحية ادلنت وادلعٌت الذي ظهر فيو، يعٍت  (2
ا ومعناىا الظاىرة يف معٌت مبعٌت التحليل األعمال األدبية حبيث وراء مضموهن

النص الداخلي والغييب وادلستًت. أما ىدفها ىو لنيل مفهوم ادلعٌت الذي ضمن يف 
النص األديب بكيفية القراءة ادلذكور على أسس القرينة يف النص وباإللتفات إىل 
حملة الكاتب أو ادلصنف طبعا يف وقت كتابة النص أو قبلها حلفظ موضوعية 

 6ت الباحثة.الفنية اليت حبث
 هاومصادر  البحث بيانات . ب

بناء على القاموس االندونيسي الكبَت البيانات ىي ادلعلومات الصحيحة 
واحلقيقية أو ادلعلومات ادلوادة اليت تستطيع استخدامها كأساس التقييم )حتليل أو 
استنتاجات(. ويعرف أيضا باسم بيانات احلقيقة اليت  ميكن استخدامها لتجميع 
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. يف ىذه الدراسة البيانات ادلستخدمة ىي الكتابة غَت اخليالية للشيخ ادلعلومات
 .زلمد العريفي  يف نوع الدافع. وجد يف ىذا الكتاب خطيئات الصرفية يف الكتابة

. ومصادر 7و أما تعريف مصدر البيانات ىو موضوع ادلبحث احلصول
 البيانات ىي نوعان:

 مصدر البيانات الرئيسية .1
حباجة  معهاجتو  ةالرئيسية ىو البيانات اليت حتصل الباحثمصدر البيانات 

 .إليها. ويسمى البيانات الرئيسية بالبيانات األصلية أو البيانات اجلديدة

النصوص يف قصة جبل يف مصدر البيانات الرئيسية يف ىذه الدراسة ىي 
يو يشتمل على الرمزية يعٍت ميثل بقصة نيب موسى عل " الذيأوالد حارتنا"رواية 
 .السالم

 مصادر البيانات الثانوية .2
من  معهاجتو  ةمصادر البيانات الثانوية ىي البيانات اليت حتصل الباحث

مصدر  مصادر موجود. و البيانات حتصل على ادلكتبة أو تقارير الدراسات السابقة.
. كان الكتاب الرمزية البيانات الثانوية يف ىذه الدراسة ىي الكتاب الذي يبحث عن

 كمرجع النظرية علي جواب البحوث و مجيع ادلشكالت فيو.  ةتاجو الباحثحت
 أدوات جمع البيانات . ت

أما أدوات مجع البيانات يف ىذا البحث فهي األدوات البشرية أي الباحثة 
 ذاهتا.
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 طريقة جمع البيانات . ث
وىي أن تقرأ  فهي طريقة الوثائق،أما طريقة مجع البيانات يف ىذا البحث 

الباحثة رواية اوالد حارتنا يف قصة جبل عدة مرات لتستخرج منها البيانات اليت 
تريدىا، مث تقسم تلك البيانات وتصنفها حسب النظرية ادلراد حتليلها لتكون ىناك 

 بيانات عن الرمزية.

 تحليل البيانات . ج
مجعتها.  تشرح الباحثة يف ىذه ادلرحلة عن خطوات حتليل البيانات اليت قد 

 كان ثالث خطوات يف حتليل البيانات وىي:

 حتديد البيانات وىي ختتار الباحثة على البيانات اجملموعة لتأخذ البيانات ادلهمة. .1
تصنيف البيانات يعٍت تصنف البيانات ادلعروفة إيل رلموعات اليت توافق لًتكيز  .2

 البحث.
 نظرية مستخدمة.عرض البيانات ومناقشتها وىي تعرض البيانات و تناقشها ب .3

 تصديق البيانات . ح
يف  ةتبع الباحثتإن البيانات اليت مت مجعها وحتليلها حتتج إىل التصديق، و 

 تصديق بيانات ىذا البحث الطرائق التالية:
النصوص األدبية اليت تتضمن على الرمزية يف قصة مراجعة مصادر البيانات وىي  .1

 جبل يف حكاية أوالد حارتنا لنجيب زلفوظ.
)اليت الرمزية الربط بُت البيانات اليت مت مجعها مبصادرىا. أي ربط البيانات عن   .2

النصوص األدبية يف قصة جبل يف حكاية أوالد حارتنا بمت مجعها وحتليلها( 
 لنجيب زلفوظ يف معلقتها اليت تنص ىذه الرمزية.
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يف قصة الرمزية مناقشة البينات مع الزمالء وادلشرف. أي مناقشة البيانات عن   .3
)اليت مت مجعها وحتليلها( مع الزمالء جبل يف حكاية أوالد حارتنا لنجيب زلفوظ 

 وادلشرف.
 خطوات البحث . خ

 ىي إجراء حبثو ىذه ادلراحل الثالث التالية: ةتبع الباحثت
يف ىذه ادلرحلة بتحديد موضوع حبثو ومركزاتو،  ةقوم الباحثتمرحل التخطيط:  .1

ووضع دراسات السابقة اليت ذلا عالقة بو،  قوم بتصميمو، وحتديد أدواتو،تو 
 وتناول النظريات اليت ذلا عالقة بو.

 يف ىذه ادلرحلة جبمع البيانات، وحتليلها، ومناقشتها. ةقوم الباحثتمرحلة التنفيد:  .2
الرمزية  من خالل جتميع البيانات اليت مت وصفها، اكتشفت الظاىرة من حيث

ذلك األمور . واألحداث اليت قامت حوذلافطبعا يف األبطال وشخصيتها وبيئتها 
دلت على رمزية عن قصة نيب موسى عليو السالم. فظهرت الباحثة النصوص 

 الليت تدل وتأتكد عل وجود الرمزي فيها. 
مرحلة اإلهناء: يف ىذه ادلرحلة يكمل الباحث حبثو ويقوم بتغليفو وجتليده. مث  .3

تصحيحو على أساس مالحظات تقدم للمناقشة للدفاع عنو، مث يقوم بتعديلو و 
 ادلناقشُت.

  
  

 
 

 


