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 لُ الباُب األو  

 مقد مة  
  خلفية البحث .أ

 الجتم لية  ليت توجد يف  لو قع يف  حلي ة. كم  أف  ساا   ال ميكن إنساا ف لهاان  لن  م
 سااا   .  ممسااا لة الجتم لية  مختنفة  موجودة يف  حلي ة هل  طرق خمتنفة حلنه  يف ك   سااا    م

جتم لية يف حي ة   مساا    نشاا   الجتم لية هي ح لة ال يرغب معظم  لن س يف مو جهته . 
 الجتم لية تنش  بسبب  س   أف  م  Soekanto إلنس ف بسبب وجود بعض  ألشي ء. ذكر 

ميكياا    الجتماا ليااة ولااد   ل اادرة   لتطور  الجتماا لي لنممتمع و لت ا  الجتماا لي و لااديناا 
. (٣١٠: ٢٠١٣ ،Soekanto) لفردية لنى  لتكيف مع  لت ا    الجتم لية  ليت حتدث 

 جتم لية انمجة لن  مساااااا   ة من  حلي ة  إلنساااااا ف حع  ةف ل دة لندم  يو ج  بند  مشاااااا هد
 لد   ست ر ر  لنظ    الجتم لي  ل   م يف  لبالد. 

، هن ك تسااااااااااااعة لنى  ألق  من  مساااااااااااا    ذ    لهاااااااااااانة  الجتم لية Soekanto رأى
ف ظ لنى (  لف ر ، كح لة ال يساااااااااتطيع ليه   لشاااااااااخ   حل١، من بني هذه ) هل مة سااااااااا    م

در لنى  الساااااتف دة من قو ه  لع نية أو  لع نية الي نفسااااا  ول    حلمم حي ة   مولة ، كم  أن  
، هي شااااا  ق يف  ألسااااارة كوحدة لد  تنظيم  ألسااااارة( ٣ جلرمية، ) (٢أو  لبدنية يف   مولة،)

ي  ج مسااااااااااااااا لة( ٤ألف ألر د  ألساااااااااااااارة تعمت لن  لول ء  لتت م ا  ول   لندور  الجتم لي، )
 سااااا   (  م٨ لساااااك نية، ) سااااا لة(  م٧، ) نته ك ل و لد   تمع( ٦ حلر ، )( ٥ لشاااااب  ، )

 .(٣١٩: ٢٠١٣ ،Soekanto) باوقر طية مس لة( ٩ لبيئية، )
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 الجتم لية ، إف  لعم   ألديب هو تعبا لن  حلي ة  إلنسااااااا نية  سااااااا    حلديث لن  مو 
لم ل  ألدبية بساااابب حدث شااااهده م لف  ليت ال ميكن لهاااانه  لن جذور   تمع. تظهر  أل

تم تساااااااااااااامينه  يف  لذ كرة  ليت أد  إ   هتم   و ألحد ث  ليت ت أللم ل  ألدبية يف حي ت . 
بفكرة  م لف من خي ل  حيث أن  يظهر يف شااااااااااااك   لكت بة، ولم  أديب سااااااااااااو  تعطي قيم 

. بية مع   تمع  الجتم لي ل  ألد لنظ   و ألرق   توجي    تمع. أهن  لالقة متب دلة بني  أللم
لنى  لرغم من أف ألم ل  ألد  هي قهااااااااااااااة خي لية ، إال أهن  ميكن أف تعطي قر  ءه   لف  دة 
من  ل يم  ألخالقية. ي د   ألد  د  م  صااااااااورة لنحي ة و حلي ة نفسااااااااه  وهي ح ي ة  جتم لية 

(Kholilah، ٢٠١٦)ة هي مسااااااااااااااا لة . إف نتيمة  لعم   ألديب  لذي يتمث  يف متثينية  حلي 
 موجودة يف  ساا   تعترب كم  لو ك نت موجودة يف   تمع.  م لفوف ميثنوف  السااتم بة جلميع  م

 حلي ة من خالل  أللم ل  ألدبية  ليت أنشاااا ه  ، و حدة منهم  لرو ر . رو ية تعترب و حدة من 
  الجتم لية.   س   أللم ل  ألدبية  ليت تهف ظ هرة  حلي ة  إلنس ف  ليت ال تفنت من  م

 جتم لية يف حي ة  إلنساااااااا ف هي م  لة تعباية.  مساااااااا لة  لرو ية  ليت ميكن أف تهااااااااف
  لتعبا هو  خلطاا    لااذي  اا ول أف ثرب  حلاادث  يااث يباادو أف  ل اا ر  موجود يف  حلاادث 

(Rofe'i، ٢٠١٢)   ألحد ث  ليت حتدث يف م  لة يف  لتعبا بوصااااااااااااااف  حلدث بكنم  .
،حع أهناا  كماا  لو أهنم يف  ألحااد ث. لااذلاا  من  لهااااااااااااااعااب  لتمييت بني تعطي  ل اا ر  خياا ال  

 لتعبا و لوصااااااااااااف. ومن  ،نب أف يكوف هن ك لنهاااااااااااار ،خر ينب ي أخذه يف  اللتب ر، أي 
 لنهر  لوقت. 

كت     م لفني يف ألم ل  هي وسااااااااااااااينة لن   أي ألك ر لدي . كت    م خوذة من 
ء يف حي ة  لساااااااااار    لذي خن   ، وحتديد   ألم ل   ألدبية.  لتمربة و خلي ل كم  لو جتنب  ل ر 

يف رو ية لنى سااااابي   مث ل ، كم  لو  م لف يريد إدخ ل  ل  ر  إ   لرو ية من خالل وصاااااف 
 ألحد ث  ليت ن نه   لكنم    ليت مت جتميعه  أبكرب قدر ممكن من  جلم ل. لذل  ، ب ض 
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 ن   لهااااااااااااااورة يف  لرو ية  ليت قدمه  يف  لرو ية  لنظر لم  يرغب  م لف يف ن ن  ، ساااااااااااااايتم ن
 مكتوبة.  لعالقة بني  لتعبا ووصاااااااااااف حدث يف  لعم   ألديب و ااااااااااااحة جد  ألف  لتعبا هو 
شك  من أشك ل  خلط    لذي يسعى إ  وصف  بواوح ل  ر  حدث يبدو كم  لو  دث 

 يف  حلي ة  حل ي ية. 

لن  ر  من خالل وصاااااااااااف  ألحد ث يف ميكن أف يوااااااااااااذ  لتعبا  لذي ن ن   م لف 
 الجتم لية ،  س    جتم لية. ليم  يتعنق  م مس    لتعبا من نو ح لديدة. و حد منهم هو 

من  معرو  أف    ل  الجتم لي ل  نط ق و سااااااااااااااع ألن  يرتبع  حلي ة يف   تمع ، وكذل  
لااا  لالقاااة وةي اااة جاااد   أف  ألد  Semi  ألد  أف كالمهااا  لااا  لالقاااة وةي اااة  حليااا ة. و رأى

 حلي ة ، ألف  لوظيفة  الجتم لية لألد  هي كيفية إشاااااار ك نفساااااا  يف خماااااام  حلي ة   تمعية 
(Semi، ٥٦: ١٩٨٩) لاذلا  من خالل  ألد  سااااااااااااااكاب  م لفوف ألكا رهم من خالل .

 ساااااااااااااااا  ااا  موجودة يف   تمع ، ال  ةتثنااا ء لن  م ساااااااااااااااا  ااا خنق لمااا  أديب من أجااا  م   م
   الجتم لية.

كمااااا  ورد يف رو ياااااة مو كاااااب  ألحر ر  ليت كتبهااااا  ىلياااااب كيال  و ليت ترمجااااات إ  
. يف  لرو ر   مختنفة  ليت ألفه  ، ك ف ىليب كيال  Meretas Kebebasan إلندونيسااااااااااااية 

 الجتم لية يف ذل   لوقت ، وأحده  يف رو ية مو كب  مساااااااااااااا   قور  جد   إللط ء نظريت  لن
ة ، يهاااااااااب  م لف خي ل  وك  ،ر    ، خ صاااااااااة ليم  يتعنق  لدل   لن  ألحر ر. يف هذه  لرو ي

 لماااااااااعف ء و مماااااااااطهدين ، وااااااااااد نظ    لظنم و لب ط .  إلاااااااااا لة إ  ذل  ، هن ك أيمااااااااا   
حسااااا ساااااية جت ه  لدين شاااااديدة  لكث لة مث  رلع درج    لعنم ء. كم  لرب يف رو يت  لن قن   

مهاااااااااااري خالل  الساااااااااااتعم ر  مم لي  ووصاااااااااااول لنى  حلي ة  ل  ساااااااااااية  ليت يعيشاااااااااااه    تمع  
 ،Erizman) مسااااااااااااااتعمرين من أورو  وهو لرنسااااااااااااااا   ليت ك ف انبنيوف بوانبر  ي وده  ،نذ ك 

٢٠٠٩). 
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 الجتم لية يف و قع  حلي ة ، لإف  سااشاا   لنى  لرغم من أف  لرو ية ميكن أف تهااف  م
خلي ل من  م لف. خي ل  م لف  أللم ل  ألدبية ال تت ل حم كة ،   ال يت ل هن ك خنيع من  

لدي   لعديد من  الختالل   وهو يعتمد لنى قر ء  لرو ية كيف يفسااااااااااااااروهن . لذل  ميكن أف 
يطنق لني  أيماااا    أللم ل  ألدبية حتتوي لنى لالم   ميكن أف يفسااااره   ل ر ء. كم  يواااااذ 

Mawardi لهاااااعب  لعثور  ، ميكنن  ل ع أف نرى أف  ألد  يرتبع مبعرلة لن  لن ة. لكن من 
لنى جوهر  ألد  نفس . يبدو أف  م هود  ألد  أكثر مالءمة كعم  لين خي يل، ألن  غ لب   

لذل  غ لب  م  تساامى  أللم ل  ألدبية خل خلي لخل.   م   ألد   لذي يتن ول ل مل  خلي ل و خلي ل.
 ،Mawardi) إلاااااااااااا لة إ  لنهااااااااااار  خلي ل ، طرح  ألد  أيمااااااااااا   ج نب  جلم لية و جلم ل 

إذ   ل لعم   ألديب هو حم ك ة أو تشاااااااااااااا ب  لنو قع  حل ي ي. ومع ذل  ، لإف . (١١: ٢٠١٣
م لفي  أللم ل  ألدبية ليسااااااااااااااو   سااااااااااااااتثن ء  من ىليب كيال   لذي واااااااااااااااع  لو قع يف كت  ت  

  لكنم   و ل ه  و لرس     مرسنة من خالل  لعالمة  لرمتية يف لب ر ت .

أف مفهو   لساااااااااااايمي  ية هو  لعنم  لذي يعترب خلك   Wildan Taufiq يف كت ب  ، يرى
. معىن  لعالم   (٤: ٢٠١٦ ،Taufiq)ل  دور مبعىن  لعم   ألديب  شاايءخل يعترب لالمة، و

قد  يف  أللم ل  ألدبية، مل يتم إغالق لنفسااااااااااااااه ، ولكنه  مفتوحة لنفهم يف  لسااااااااااااااي ق  لذي 
 لذي يعترب مبث بة لالم   مفيدة  أُنشاااااائت لي . ولذل  ، نب شاااااارح أجت ء من  لعم   ألديب

. و سااااااااااااااتنا د   إ  هاذه  لعبا رة ، لاإف لمنياة لهم  لعالماة (١٤٣: ٢٠١٣ ،Pradopo)ليا  
تساااامى أيماااا   لمنية إن د  معىن. يف حني ترتبع مع لالم   ، أف  لساااايمي  ية  ليت أصاااابحت 

عماااااااااااه   لبعض يف نظرية ةالةية  ألبع د هل  لالقة بني ب Peirceأنساااااااااااب نظرية يف  ث . لدى 
أو  لتمثي  هو شااااااااايء ميكن إدر ك ،  Representamen (R):  إلشااااااااا رة ، وهذ  هو مسااااااااا لة

Objek (O)  ،أو  لك  ن شاايء يشااا إ  شاايء ،خرInterpretan (I)  أو  لتفسااا هو شاايء
ميكن تفسااااااااه. تهااااااابذ هذه  ألبع د  لثالةة ، لندم  تكوف متهااااااانة ببعماااااااه   لبعض ، لالقة 
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أف هن ك  Peirce.  نطالق  من  لشاايء ، ي  ح (triadic)إليه  كعالمة مثنثة  ةالةية أو يشاا ر
هذ   لشااب  من (iconic signs) أوال ، يف شااك  أي ونة  ةالةة أنو   من  لعالم   يف  لك  ن.

 ليت هي لالماااة لنى أف يتم (indexical) اثنيااا ، يف شااااااااااااااكااا  لهرس  كااا  ن مع لالمتهااا .
 symbolic) ساااااااااابب ولةا. و لث لث يف شااااااااااك  رمو ،لالمة لنى توجيهه  لنى شاااااااااايء أو 

signs)  هي لالمة  مرتبطة  لطري ة منوذج  مولد يسااااامى لهرس، ومع ذل ، إذ  ك ف  ل  بع
 ،Taufiq) ليت تعتمد لنى لر  أو شيء من هذ   لذي مت  التف ق لني    أف يسمى  لرمت 

٣٥-٣٤: ٢٠١٦). 

 مساااااااااا   من رو ية مو كب  ألحر ر هي رمت لن لنى ساااااااااابي   مث ل ،  لبي ان   م خوذة
 خل لف رخل ، وهذ  هو مث :  مس لة الجتم لية  موجودة هي  س    الجتم لية. و حدة من  م

و خنف تن   ل هور  لش خمة وحد   ه   لش   ة, ت بع  لبيو   له اة  لكثاة, حيث "
 يعيش أبن ء  لبط ة  لدني ."

(٤٥:١٩٩٤)مو كب  ألحر ر،   

 لف ر  الجتم لية مع كنمة " لبيو   ساااااااا لة، هن ك رمت م  لساااااااا ب ة لتعبا  يف وصااااااااف
 لف ر ترمت إ   جلمنة يف  مساااااا لةميكن أف نسااااااتنت  أف   لساااااا ب ة لهاااااا اة  لكثاة". من  مث ل 

 جتم لية و ردة يف رو ية مو كب  مساااااااا لة لهااااااااورة  لتعباية ،  يث يهتم  لب حث بفح  ك  
 .triadicحول  Peirce  ية من  لنظرية  ليت طرحه  تش رلت س ندر   ألحر ر مع در سة  لسيمي

تسااااااا لد يف تفساااااااا ولهم   لسااااااا ب ةإف لمنية حتني   لرمت  ساااااااتخد    لنظرية  مذكورة 
 معىن  متماااااااااااااامن يف  لتعبا يف  لعماا   ألديب. ألف يف  ألد   لتعبا  لااذي هو يتينهاا   خلياا ل 

 م لف لتحنينهاا  مرة أخرى مثاا   سااااااااااااااتخااد    لنظريااة  و لفكرة و لرمو   لماااااااااااااامنيااة  ليت قاادمهاا 
 ليت تدرس  لعالم  . خ صة يف هذه  لدر سة هو در سة وصف ومع     Peirceل لسيمي  ية 
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 الجتم لية لنى  لتعبا  موجودة يف  لرو ية. هذ   لبحث هو شااك  من أشااك ل  ساا   رمو   م
 سااااا   خالل حتنينة  ألجت ء  متعن ة  م لسااااايمي  ية من  Peirceتطبيق نظرية تشااااا رلت سااااا ندر  

 جتم لية خمتنفة  مسااااااااااااااا    الجتم لية  موجودة يف رو ية مو كب  ألحر ر.  لرو ية  ليت لديه  
مبفهو  لالم    مثنث  Peirceخالل  الستعم ر  لفرنسي يف مهر. اتم نظرية  لسيمي  ية يف 

شااا إ  وجود و قع ،خر يتم و  ساارود نفسااه ، مت حتديد  لدر سااة لنى تفسااا  لرو ر   ليت ت
 مسااااااااااااااا    لرو ية. لذل  ، سااااااااااااااو  يركت  لب حث  ث  لنى وصااااااااااااااف ومعىن  معىن  لرو  ي لن

 Peirce الجتماا ليااة  لو ردة يف رو يااة مو كااب  ألحر ر  ليت كتبهاا  ىليااب كيال   سااااااااااااااتخااد   

  لسيمي  ية. 

 حتديُد البحث .ب

متكن  حلهاااااول  ليت  ب    ، لإف مسااااا لة لبحث  ليت مت وصااااافه  سااااا   ساااااتن د   إ  خنفية
 إلجتماا ليااة ا رو يااة مو كااب  سااااااااااااااا  اا    مو " كيف رم كماا  يني:  لنيهاا  يف هااذ   لبحااث هي

جلع  أواااااذ  خلطوع  لعريمااااة  مذكورة  "Peirce ألحر ر لنميب كيال  يف هن   لساااايمي  ية 
 ، لإن  ميكن طرح لدة أسئنة لنى  لنحو  لت يل: لس ب ة

ا رو يااة مو كااب  ألحر ر لنميااب  موجودة  إلجتماا ليااة   اا ساااااااااااااااا كيف رمو   م .1
 كيال ؟

ا رو ية مو كب  ألحر ر لنميب  موجودة  إلجتم لية  ساااااا   كيف معىن رمو   م .2
 كيال ؟

 

 أهداف البحث .ج

 :ول   لتحديد  لبحث  لس ب ة ، لإف  ألهد   من هذ   لبحث هي
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ا رو ية مو كب  موجودة مساااااا     إلجتم لية   وصااااااف  لتعبا  لذي أصاااااابذ رمو  .1
  ألحر ر  ليت كتبه  ىليب كيال .

 الجتم لية  لو ردة يف رو ية  سا   وصاف   لهم معىن  لتعبا  لذي أصابذ رمو   م .2
 مو كب  ألحر ر  ليت كتبه  ىليب كيال .

 فوائد البحث .د

 أم   لنسبة لنفو  د  مكتسبة من هذ   لبحث هو كم  يني:

لبحث هو تكمي  نظرية  لساااايمي  ية بشااااك  ل   ، وبشااااك   لف  دة  لنظرية هلذ    .1
 .Charles Sanders Peirceأكثر حتديد  يف سيمي  ية 

 لف  دة  لعمنية هلذ   لبحث يف مساااااااااا لدة  ل ر ءة لنى معرلة ولهم معين  ليت تدل  .2
 إلجتم لية  موجودة يف رو ية مو كب  ألحر ر من ىليب كيال   سااااااااااااااا   لنى  م

 ال  مرجعي   يف إجر ء نف   لبحث يف  لف     لالح ة  متعن ة و ليت قد تكوف مث
 الجتم لية  سااااااا   لنى رمو   م Charles Sanders Peirceبنظرية  لسااااااايمي  ية 

 أبجس    لبحث  مختنفة.

 

 السابقة الدراسات .ه

 لبحوث و لدر س    ليت مت  ل ي   هب  كثا من  لن س  لت كيد قد متيت  أبشي ء خمتنفة، 
ك ف ذل  من در سااااة يف  لك  ن  ، أو  لنه   مسااااتخد  يف  لبحثية. أهن  لنحف ظ لنى   سااااو ء

أصاا لة اااد حتنين  يف وأيماا  لنمساا لدة لنى لهم يف  لبحث. لديهم مجيع  خلهاا     خل صااة 
هبم يف  لكت بة ، ومتنولة جد  مع ل    خمتنفة ، لمااااااال لن طري ة ت دميه . لذل  ، إلةب   

حثية. ليم  يني بعض  لبحوث  ليت ق   هب   حثوف سااااااا ب وف مهتموف صاااااااحة سااااااايتم إجر ء  لب
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 Charles  (triadic) الجتم لية أو نظرية لالم    لعالقة  لثالةية ساااااااااااااا    لبحث يف  م

Sanders Peirce :و ليت تشم  م  يني ، 

(، در ساااااااااة  لعنو   إلتهااااااااا ل ٢٠١٥)  Suwartoأوال ،  ألطروحة  لنه  ية   ال  ل
يف ساااااور  ر بعنو ف   Bhayangkaraعنو   الجتم لية و لعنو   لساااااي ساااااية من  جل معة بكنية  ل
. هذ  "صاااااورة حتذير   من خم طر  لتدخني لنى مجيع لنب  لسااااام  ر يف إندونيساااااي " لبحث 

 لسااااااايمي  ية. لالمة لنى أاثرا   Peirce لبحث مت حتنينه   ساااااااتخد   لالم   ذ    لهااااااانة 
Peirce ، وأي ونة، و لفهرس. حننت هذه  لبحث أيماااااااااااااا  لالم    لثالث  يتكوف من  لرمو

.  لنه   متبع يف هذ   لبحث مشااااااااااااا ب  لنه   لبحث  لذي  (triadic)بعالمة  لعالقة  لثالةي
سااااااااااااااي و  ب   لب حث ، ليم  يتعنق أبحد لالمة، لرمو . وهو أيماااااااااااااا   حتني  ذو لالمة لالقة 

 . (triadic)ةالةية

بكنية  لن ة،  ألد   إلندونيسااااااااااااااي   (٢٠١٤) Darti Muflikhahاثني ، جمنة ل 
 الجتم لية يف رو ية دمو   ساااا   " م، بعنو ف  لبحث Sebelas Maretو لتدري  من  جل معة 

Tjitanduy  لBambang Setiaji." الجتم لية ، وألمدة تعنيم  سااا   تهاااف  لبحوث  م 
 Bambang Setiajiيف رو ية   الجتم لية  لو ردة ساا    لشااخهااي   ، وحفال   ل ر ء إ   م

لن طريق  سااااااااااااتخد   لنم  الجتم    ألديب وتعنيم  لشااااااااااااخهااااااااااااي  . وجد   لبحوث بعض 
 لف ر و جلرمية ولد   لتنظيم  ألسااااااااااري و حلر ،  مساااااااااا لة الجتم لية يف  لرو ية وهي  ساااااااااا    م

 الجتم لية  ليت أةا  يف  لبحث  ساااا لةكذل  تتماااامن ألمدة تعنيم  لشااااخهااااية. تهاااابذ  م
مع  لبحث  لذي  Soekanto الجتم لية من  ساااااااااااا    دلة ألف كالمه  يسااااااااااااتخد  نظرية  ممع

 سي و  ب   لب حث ، لنى  لرغم من  ستخد   هن  خمتنف.
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( بكنية  لن ة  إلندونيسااية و،د هب  من ٢٠١٣) Andrika Syafronaاثلث ، م  ل ل 
يكشااااااف ". Tere Liye"ي رق  ل مر يف وجه  ل بعنو ف  لبحث   Padang جل معة  لدولة 
 سااااااااااااااتخد   مر جعة لنم  Tere Liye الجتم لية  موجودة يف رو ية  سااااااااااااااا    لبحث لن  م

 سااااااااااااااا  اا . وقااد وجااد   لبحااث  لعااديااد من  مSoekanto جتماا   أديب و سااااااااااااااتخااد   نظريااة 
 جلرمية ، ولد   لتنظيم  ألساااري ،  مسااا لة الجتم لية  ليت تعترب من  حملرم   يف  لرو ية ، وهي 

 سااااااااااا لةف ل  لذين مي رساااااااااااوف  جلن  ، و م  مرة ، وإدم ف  لكحول ، و لب  ء. تهااااااااااابذ  مو ألط
 الجتم لية من  سااا    الجتم لية  ليت أةا  يف  لبحث مع دلة ألف كالمه  يساااتخد  نظرية  م

Soekanto  .مع  لبحث  لذي سي و  ب   لب حث ، لنى  لرغم من  ستخد   هن  خمتنف 

( من  جل معة كمبيوتر  ندونيسااااااااااااااي ، بعنو ف ٢٠١١) Imas Kartiniر بع ، م  ل ل 
يف وس     إللال   Crop Circle’ Sleman Yogyakarta‘"معىن رمتي يف  لهورة  لبحث 

 Charlesهااذ   لبحااث هو هن  نولي  سااااااااااااااتخااد    لتحنياا   لساااااااااااااايمياا  ي  لنى  إلن ناات"

Sanders Peirceصاااااااااااااا اة، ومكتبة  . وهوذ  مجع بي ان  حتني  ت ني    سااااااااااااااتخد   م  بنة
ودلمه    Crop Circle لدر سة، و لبحث يف شبكة  إلن نت. ولمم ف معرلة  مخربين حول

، ي و   لب حث بتهاااااانيفه   Crop Circle لدر سااااااة  ألدبية. بعد  حلهااااااول لنى  م دة حول 
ويتم حتني   لنتيمة  سااااااتخد   در سااااااة  لساااااايمي  ية. تكمن  مع دلة يف  لنه   مسااااااتخد  ، أي 

 ,Respresentamenحيث مت  ثهم    .Charles Sanders Peirce لنه   لسااااااااااايمي  ي 

Objek,  وInterpretan.  . لفرق يكمن يف  لك  ن  مر د  ث  

ك نت هن ك  لعديد من  لدر سااااااااااااااا    ليت أجريت لنى رو ية خلمو كب  ألحر رخل  ليت 
، إ  معرلة  لب حثني ، مل  كتبه  ىليب كيال  ، مع  لعديد من  ألجسااااااااااا    مت حة. ومع ذل 

 الجتماا ليااة  سااااااااااااااتخااد   منه   ساااااااااااااااا  اا ي م أحااد بفح   لرو يااة من خالل حتنياا  رمو   م
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Semiotika Peirce لالوة لنى ذل  ، مل يبحث أحد رو ية لربية بعنو ف خلمو كب  ألحر رخل .
 من ىليب كيال .

 اإلطار الفكري .و

لن نية  لكت بة  ليت خن ه  ل ر     لعم   ألديب هو خنق لنم لف أو  لك تب لنتعبا 
ذ    ل يمة  جلم لية. يف  أللم ل  ألدبية ، تروي رو ية من هذ   لنو  قهاااااااااة شاااااااااخ  يعيش 
 حلي ة ويهور يف  لو قع. لعم   ألديب هو خنق لنم لف أو  لك تب لنتعبا لن نية  لكت بة  ليت 

روي رو ية من هذ   لنو  قهاااااااااااااااة خن ه  ل ر    ذ    ل يمة  جلم لية. يف  أللم ل  ألدبية ، ت
شااااااخ  يعيش  حلي ة ويهااااااور يف  حل ي ة. هذه  حل ي ة ليساااااات ن ية ك لو قع  لذي  دث يف 
 لو قع ، لكن ذك ء  م لف يف كت بة  أللم ل  ألدبية يكمن يف  ختي ر  إلل  ء  لذي يسااااااااااكب 

ديب  لذي من أج  حت يق  ل يمة  جلم لية يف  لعم . وبساااااااااااااابب ذل  ، لإف تع يد  لعم   أل
نب لهم  يساااااتنت  حتني  نية  م لف  م هاااااودة. ال ميكن إنك ر مرة أخرى أف  لك تب يعطي 

يف لم   لذي لدي  لنم  جلم ل  لت كيد  لعالمة  ليت ينب ي أف تدرس مرة أخرى  – لعالمة 
لفهم  معين  م هااود. ويعم  خ صااة لألد  و لفن لموم  كح ي ة  لساايمي  ية.  لساايمي  ية هو 
 نماااااااب ع لنمي  لذي يتع م  مع  لعالم   يف  التهااااااا ال . و لت يل ، لإف لالمة يف  لعم  

  ألديب هو مظهر من مظ هر ح ي ة  لسيمي  ية. 

يعطي م لف  لعمااا   ألديب  لاااذي أت ن طري اااة جيااادة يف  لكتااا باااة لكرتااا  من خالل 
. وهكذ  ، يتم ت دمي  لتعبا  لذي خن   مع دم   لكنم    ليت مت بن ؤه  أبلماااا   لوج  ممكن

 لعرض يف  أللم ل  ألدبية  ساااااااااااتخد    لتعبا.  توي  لتعبا لنى لهم ، وهو خط     ول 
 حلاادث  لااذي  كى يف  لعماا   أف ثرب  حلاادث  يااث يباادو أف  ل اا ر  موجود يف  حلاادث.

خي ل .  ألديب ل دة م  يكوف حداث  شاااااعر ب   م لف وم   ع  ،   ثتف يف  لذ كرة وثنع مع 
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لذ  لإف  ل ر ء   حت كي طبيعة  أللم ل  ألدبية  ليت لخذه  من و قع  حلي ة  ليت تتد د يشااااااااعر 
 ب   ل  ر .

 موجودة  ساا    م لفوف ألك رهم من خالل خنق لم  أديب من أج  م   م يسااكب
 م لفني ،  جتم لية. مل يتم إنش ء  أللم ل  ألدبية  خل   من قب   مس لةيف   تمع ، وأحده  

ولكن من خالل إبد لهم يف سااااااااااكب ولكن من خالل إبد لهم يف صااااااااااب  إلل   هم بطري ة 
ألن  ال ميكن إنك ر أف  لعم   ألديب هو  ستنس خ حل ي ة حتدث يف  حلي ة ،  إبد لية وخي لية.

خمتنفة وأحده   مساااا   أو ميكن أف يُطنق لنيه  أيماااا   أف  لعم   ألديب هو متثي  لنحي ة لدي  
مهمة تتعنق  مسااااااا   ، هن ك م  ال ي   لن تساااااااع  Soekanto جتم لية. كشااااااافت  مسااااااا   

(  لف ر ، كح لة ال ١من بني هذه ). (٣١٩: ٢٠١٣ ،Soekanto)  الجتم لية ساااا    م
يستطيع ليه   لشخ   حلف ظ لنى نفس  ول    حلمم حي ة   مولة ، كم  أن  غا ق در لنى 

لد  تنظيم ( ٣(  جلرمية، )٢ لع نية أو  لبدنية يف   مولة، )  السااااااااااااااتف دة من قو ه  لع نية أو
، هي شااا  ق يف  ألسااارة كوحدة ألف ألر د  ألسااارة تعمت لن  لول ء  لتت م ا  ول   لند  ألسااارة

،  نته ك ل و لد   تمع( ٦ حلر ، )( ٥جي   لشاااااااااب  ، ) مسااااااااا لة( ٤لندور  الجتم لي، )
 باوقر طية.  مس لة( ٩ لبيئية، ) س   (  م٨ لسك نية، ) س لة(  م٧)

، لإف إبد    م لفني لن   مع نيهم إ   ل  ر  من بني  لطرق   لس ب ةكم  هو مواذ 
 الجتم لية  لرمو  ، ومن ذل   ساا    ليت يسااتخدموهن  هو  إلشاا رة إ  رو يتهم يف وصااف  م

 لاللت   أي  لعنم  ميكن  ل ول أف  أللم ل  ألدبية موجودة كح   ق لن  لساااااااايمي  ية در سااااااااة
بهي غة  لسيمي  ية  Charles S. Peirce ستعر ض حول لالم  . ق    لفينسو   ألمريكي 

نظرية ةالةية  ألبع د هل   Peirceلدى كعنم. وهو و حد من  مب درين لعنم  لساايمي  ية  حلديثة. 
 Representamen إلشااااا رة ، وهذ  هو:  مسااااا لةبني بعماااااه   لبعض يف   (Triadic)لالقة

(R)  ، أو  لتمثي  هو شاايء ميكن إدر كObjek (O)  ،أو  لك  ن شاايء يشااا إ  شاايء ،خر
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Interpretan (I)   أو  لتفساااااا هو شااااايء ميكن تفسااااااه. تهااااابذ هذه  ألبع د  لثالةة ، لندم
.  نطالق  (triadic)تكوف متهنة ببعمه   لبعض ، لالقة ةالةية أو يش ر إليه  كعالمة مثنثة 

أوال ، يف شااااااااك   أف هن ك ةالةة أنو   من  لعالم   يف  لك  ن. Peirceي  ح  من  لشاااااااايء ،
 اثنياا ، يف شااااااااااااااكاا  لهرس  هااذ   لشااااااااااااااباا  من كاا  ن مع لالمتهاا .(iconic signs) أي ونااة 

(indexical)  لالمة لنى ساااابب ولةا.  ليت هي لالمة لنى أف يتم توجيهه  لنى شاااايء أو
هي لالمة  مرتبطة  لطري ة منوذج  مولد  (symbolic signs) و لث لث يف شااااااااااااااك  رمو ،

يسااااامى لهرس، ومع ذل ، إذ  ك ف  ل  بع  ليت تعتمد لنى لر  أو شااااايء من هذ   لذي مت 
 (٣٥-٣٤: ٢٠١٦ ،Taufiq.) التف ق لني    أف يسمى  لرمت

 

 

 

 

 

تسااااااا لد يف تفساااااااا ولهم   لسااااااا ب ةإف لمنية حتني   لرمت  ساااااااتخد    لنظرية  مذكورة 
عىن  متماااااااااااااامن يف  لتعبا يف  لعم   ألديب. ألن  يف  لعم   ألديب ، هن ك ح جة إ  تعبا  م

قههي مطبو   خلي ل و أللك ر و لرمو   لممنية  ليت قدمه   م لف لتحنينه  مرة أخرى مث  
 ليت تدرس  لعالم  . خ صاااااة يف هذه  لدر ساااااة هو   Peirceل ساااااتخد    لنظرية  لسااااايمي  ية 

 ف و معىن إ   لتعبا  موجود يف  لرو ية. در سة  لوص

 

 

 Peirce (Triadic)نظرية ثالثية األبعاد هلا عالقة  ١.١صورة 

R (Representamen)  O (Objek) 

I (Interpretan) 
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 وخطواته منهُج البحث .ز

 البحثمنهُج  .أ

ميكن تفسااااااااااااااا طريق  لبحث  لشااااااااااااااا م  لنى أن  طرق و ساااااااااااااا  تيمي   لفهم  لو قع 
و خلطو    ليت تسااتخد  يف ح   لتساانساا   لسااب   لالحق. يعم  طريق  لبحث لنى تبساايع 

 ,Teori“يف كت بة  Ratna. (٣٥-٣٤: ٢٠١٦ ،Taufiq.)بسااهولة حنه  ولهمه  ساا لة م

Metode dan Teknik Penelitian Sastra” ذكر  أف هن ك  لعديد من  لطرق  لبحث ،
يف  لبحوث لن لماا  أد ، مثاا  طري ااة بااديهيااة، طري ااة تفسااااااااااااااايااة، طري ااة ر يااة ، حتنياا  

 ،Ratna)  لوصاااااااااااااافية، طري ة جدلية، وحتني   حملتوى، و لوصااااااااااااااف  م  رف، وحث  لوصاااااااااااااافي
. يساااتخد  هذ   لبحث طري ة  لتحني   لوصااافي.  لتحني   لوصااافي  د ذ ت  (٤٢: ٢٠٠٤

هو أسااانو  يتم من خالل وصاااف أنو    حل   ق  ليت يتبعه   لتحني . هذه  لطري ة هي طري ة 
بشاااااااك  منهمي ، لنحهاااااااول لنى لهم و ااااااااذ.  لنه   مساااااااتخد  يف هذ   سااااااا لةتعرب لن  م

 لساااااااااااااايمياا  ي. يااذكر ةالةااة أبعاا د م  بطااة يف  Charles Sanders Peirce لبحااث هو هن  
أو  Objek (O)أو  لتمثي  هو شااااايء ميكن إدر ك ،  Representamen (R) لعالمة ، وهو 

 سيمي  يةلم   ألد  كح ي ة  ل

 و معىن Charles S. Pierce لسيمي  ية 

لالم    لسيمي  ية من  م لف من 
رواية مواكب األحرار   لتعباخالل 

 لنجيب كيالين

  لتعبا جتم لية من  لوصف  مس   

 خمطط إطار التفكري١.٢صورة 
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أو  لتفساااا هو شااايء ميكن تفسااااه.  Interpretan (I) لك  ن شااايء يشاااا إ  شااايء ،خر، 
   لبعض ، لالقة ةالةية أو يشاااااا ر تهاااااابذ هذه  ألبع د  لثالةة ، لندم  تكوف متهاااااانة ببعمااااااه

أف هن ك ةالةة أنو   من  Peirce.  نطالق  من  لشاااااايء ، ي  ح (triadic)إليه  كعالمة مثنثة 
هذ   لشااااااااااااااب  من ك  ن مع (iconic signs) أوال ، يف شااااااااااااااك  أي ونة   لعالم   يف  لك  ن.

م توجيهه  لنى  ليت هي لالمة لنى أف يت(indexical) اثني ، يف شااااااااااااااك  لهرس  لالمته .
هي لالمة  (symbolic signs)لالمة لنى سااابب ولةا. و لث لث يف شاااك  رمو ،شااايء أو 

 مرتبطة  لطري ة منوذج  مولد يساااااااااااااامى لهرس، ومع ذل ، إذ  ك ف  ل  بع  ليت تعتمد لنى 
: ٢٠١٦ ،Taufiq) .لر  أو شااااااااااايء من هذ   لذي مت  التف ق لني    أف يسااااااااااامى  لرمت

لنكشااااااااف لن مع    Triadic لساااااااايمي  ية إ   Peirceيسااااااااتخد  منه  وهكذ   (٣٥-٣٤
  الجتم لية يف  لرو ية ول   لنتفسا    ليت مت  حلهول لنيه . س    لرمو   متعن ة  م

 خطوات البحث .ب

a)  مهدر  لبي ان 

مهااااادر  لبي ان  يف هذه  لدر ساااااة هو  لرو ية  لعربية مو كب  ألحر ر  ليت كتبه  ىليب 
 كيال .

b)  لبي ان أنو     

نو   لبي ان   مستخدمة يف هذه  لدر سة هو رو ية لربية بعنو ف خلمو كب  ألحر رخل من 
ىليب كيال  ، و ليت ساااااااااايتم حتنينه  من ن ، سااااااااااو ء ك نت كنمة أو مجنة أو تعبا مييت رمو  

  الجتم لية  موجودة لي . مس    لظو هر من 

c)  ت ني   مجع  لبي ان 
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مجع  لبي ان   مستخدمة يف هذ   لبحث هي ت ني    مكتبة.   لت ني    مستخدمة يف
 ت نية  مكتبة هي ت نية  ليت تسااااااااتخد  مهاااااااا در أو أدبي   مكتوبة لنحهااااااااول لنى  لبي ان 

(Bisri, ٦١-٦٠ :١٩٩٨) هن ك أيمااا  ذكر أف ت نية  مكتبة هي نف  أسااا ليب در ساااة .
(. يف هذ   لبحث ساااااااايتم  حلهااااااااول لنى  لبي ان  و معنوم   Library Research ألد  )

. مع ذل  ت ني    جلمع ، (٨: ١٩٨٩ ،Semi) حول مواااو   لبحث من خالل  لكتب
ميكن  حلهاااول لنى  لبي ان  و معنوم   من  لك  ن  مساااتخد  هو رو ية مو كب  ألحر ر  ليت 

 لباا حااث  لبياا ان  لن طريق  لنظر إ   كتبهاا  ىليااب كيال . يف هااذ   لبحااث أيمااااااااااااااا  ، مجع
 لنهاااااوا  لو ردة يف رو ية مو كب  ألحر ر  ليت كتبه  ىليب كيال .   ق    لب حث بتسااااامي  

 . لبحث هبد  مرتبع جتم لية يف تعبا  مس   يتم ترميت  لبي ان  يف رمو   - لبي ان  

d)  طري ة حتني   لبي ان 

 ان  هي جممولة من طرق أو ت ني    لبحث ، لإف طري ة حتني   لبيFarukول    ل 
 ليت هي  متد د لنع    لبشاااااري ألف وظيفت  ليسااااات مجع  لبي ان  ، ب   لبحث لن  لعالق   

. بعد (٢٠١٤ ،Faruk)  بني  لبي ان   ليت لن يتم  إللالف لنه  من قب   لبي ان  نفساااااااااه 
أخذ  لعين  . ت نية أخذ  لعين    لبي ان   ليت مت مجعه  ، سيتم حتني   م ب   ستخد   ت نية 

هي ت نيااة لااديهاا  طري ااة الساااااااااااااا د د  لبياا ان  من  لبياا ان   لسااااااااااااااكاا نيااة  ليت مت جتميعهاا  ول اا   
. يف  ألساااااا س ، يريد  لب حث  لكشااااااف لن (٢٠١٥ ،Dahlan) خلهاااااا  هااااااه  ليتم حتنينه 
  لن طريق  الجتم لية يف رو ية مو كب  ألحر ر لنميب كيال س   لالمة تشا إ  مع    م

وصااااافه  يف شاااااك  وصاااااف. لتح يق هذه  ألهد   ، هن ك  لعديد من  خلطو    ليت   ذه  
  لب حثوف يف إجر ء حتني   لبي ان  ، من بني أمور أخرى:



 

16 
 

وصااااااااااف  لبي ان  ، وهو وصااااااااااف مجيع  لبي ان   ليت مت مجعه  ، يف شااااااااااك  مج  أو  .-أ
 ؛جتم لية يف  لرو ية يتم حتديده   س لةل ر   يف  لتعبا  لذي يشا إ  أو يرمت ل  مب

 ؛س لةلئ    لبي ان  ، أي جتميع  لبي ان   موصولة س ب    ول    لنو   م .-ب

حتنياااا   لبياااا ان  ، أي  لبحااااث لن  لبياااا ان   ليت ميكن أف متثاااا   لبياااا ان   .-ت
، وذل  بتحديد  Peirce من  Triadic ألخرى  ليت مت تهنيفه  ،  ستخد   مفهو  

Representamen (R)  ،Objek (O)  وكذلInterpretan (I) ؛ 

تفساااااا  لبي ان  ، وهي خطوة تفساااااا أو كشاااااف  معىن  لو رد يف  لتفساااااا ،  متعن ة  .-ث
  الجتم لية يف هذه  لرو ية. س    م

e) صي غة  ستنت ج 

 خلطوة  ألخاة من هذ   لبحث هي حتديد  إلسااااااااتنت ج أو  منخ  لنى  لبي ان   ليت 
 ج هو نتيمة هن  ية من  لبحث لن هذه لنرو ية مو كب  ألحر ر لنميب مت حتنينه .  الساااااااااااتنت

 لبحث، أي لكشف معىن  لرمو  أس س  لنى  مس لة لكيال  وهو جو   من صي غة وحتديد 
 الجتم لية  لو ردة يف هذه  لرو ية  سااااااااااااتخد   منظور  ساااااااااااا    لتفسااااااااااااا ذ    لهاااااااااااانة مع  م

 .Peirce لسيمي  ي   ل 

 الكتابة نظاميات .ح

من أج   حلهااااااااول لنى نت     لبحوث  متوقعة ، تن ساااااااام هذه  لدر سااااااااة إ   سااااااااة  
 :لهول ، لنى  لنحو  لت يل

وأهد    ساااا لةوصااااي غة وحتديد  م ساااا لة لفهاااا   ألول  م دمة،  توي لنى خنفية  م
 لبحااااث ولو  ااااد  لبحااااث ومر جعااااة  ألدبياااا   و إلطاااا ر  لتفكاي وطري ااااة وخطو    لبحااااث 

 ة.ومنهمية  لكت ب
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 أللم ل   لفهاااااااااااااا   لث  ،  توي لنى أساااااااااااااا س  لنظرية  ليت حتتوي لنى  لبحث لن
 Charles إلجتم لية،  لسااايمي  ية،  لسااايمي  ية  مسااا    ألدبية كح ي ة و قعية  لسااايمي  ي  ، 

S. Peirce وهي بتحادياد ،Representamen  وObjek وInterpretan    و لساااااااااااااايميا  ية
 و لعم   ألديب.

 توي لنى سااااااااة ذ تية لنميب  لكيال  وألم ل   ألدبية وحملة ل مة  لفهااااااا   لث لث، 
 .لن  لرو ية مو كب  ألحر ر

 الجتم لية يف  لرو ية  سااااا    لفهااااا   لر بع،  توي لنى  لتحني  و لبحث لن رمو   م
 .Peirceمو كب  ألحر ر لنميب  لكيال  مع منظور  لسيمي  ية ل 

من ساااااااانساااااااانة  ألنشااااااااطة  لبحثية  توي لنى  لفهاااااااا   خل م ، وهو  لفهاااااااا   ألخا 
  الستنت ج   و الق  ح  .

 


