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 ص البحثخلم
 

 السيميائية(لنظرة )النجيب كيالين"األسود الظل  "جتماعية يف الرواية رموز املشاكل اال: الب   شامال حب  
 

ألن  هذه الرواية هي واحدة  كيالين". لنجيب األسود الظل   الرواية يف االجتماعية املشاكل هذ البحث بعنوان "رموز 
ياة يف حجتماعية ة اإلكلمش أن تصفاليت ميكن الرواية  .من الرواايت اليت هلا عالقة ابالجتماعية قدمته جنيب كيالين

، لذلكوعلى تفسري املؤلف للحياة اإلجتماعية احمليطة هبا. اداتنذلك اس. و اإلنسان هي مقال بتعبري يف شكل سرد
 للكشف عن كيفية رواية ميكن متثيل املواقع اإلجتماعي. الرواية كموضوع يف هذا البحث. ةستخدم الباحثت

الكيالين،  لنجيب األسود الظل   رواية يف املوجودة جتماعيةاإل املشاكل رموزال أ( فهم): هداف من هذا البحث هياأل
 الكيالين. لنجيب األسود الظل   رواية يف املوجودة جتماعيةاإل املشاكل رموز معىن )ب( وصف

ىل نتائج دراسة و مراجعة ا إستناد  اطريقة مجع البياانت  هي .الوصفي التحليلى طريقةهو يستخدم هذا البحث 
لنجيب الكيالين. الدراسة املستخدمة يف هذ البحث هي  "رواية "الظل األسودمن احلصول عليهااليت مت مصدار البياانت 

 Representamenو هي  (Triadik)ابلعالقة الثالثية(Charles Sanders Peirce) السيميائية تشارلز ساندرز بريز
 .Interpretanو Objekو

 "األسود الرواية "الظل  جتماعية يف من املشاكل اال ٢٦على وجود رموز  ، البحث الذي يدلىا إىل التحليلاستناد  
 الديين التعصب رباحل  ىلإ تتميل التيوقع احلرب تفسريهاأبن ميكن الرواية يف احلرب ( مشكلة1لنجيب الكيالين يعين: )

 تفري يؤديه الذي الشرير السلوك هي الرواية يف الواردة اجلرمية ( مشكلة2) السلطة صراع مهمة يف الداخلية واحلرب

 التنافر أي األسرية، احلياة يف حيدث الرواية يف  األسرة عند التنظيم عدم ( مشكلة3)وشرير عدو كشخص متكرر بشكل

 إىل راجملتمع انتهاكمعايي مشكلة ( تؤدي4)السياسية  للشؤون األيديولوجية و األان بسبب املعيشيةة األسر  هذه بني

 بريوقراطيةة كلمش ( حدثت5)ابلطبع  الشعوهبم جيد   منوذج ا أنيكونوا جيب الذين الكنيسة ألساقفة األخالقي غري السلوك

املشاكل اإلجتماعية هي حالة  لـتفري. املدبر العقل كان إثيوبيا حكومة دمية أصبحت اليت زودتو امللكة عهد يف الرواية يف
ميكن للمجتمع أن ينفع هذا التحليل ليكون املخزون املعرفة يف معرفة ال يرغب معظم الناس يف مواجهاته وهلذا السبب، 

 .اإلختالفات يف املشاكل اإلجتماعية اليت حتدث عادة حوله
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