الباب األول
املقدمة

أ .خلفية البحث
املشكلة االجتماعية هي مظاهرة تكون يف واقع حياة اإلنسان .يف حياة اجملتمع ،عدد
املشاكل االجتماعية .نشأت عن التغيات والديناميات االجتماعية وعدم قدرة األفراد على
ضبط أنفسهم مع التغيات االجتماعية اليت حتدث ( .)Soekanto، 2014. 310وابإلضافة إىل
ذلك ،إحدى العوامل اليت يكنون البلد يعاين من املشاكل االجتماعية ،هي عدم استقرار نظام
اجملتمع القائم يف هذا البلد.
يف الكتاب ابلعنوان "علم االجتماع مقدمة" ،ذكر  Soekantoهناك ما ال يقل عن
تسعة القضااي اهلامة ذات الصلة إىل املشاكل االجتماعية ( ،)319 .2014 ،Soekantoمنها:
( )١الفقر ،حالة الشخص الذي ال يقدر على حفظ نفسه وفقا حلجم حياة فرقته ،و ال على
تسخي القوة والعقل واجلسد يف هذه اجملموعة؛ ( )٢اجلناية ( )٣عدم تنظيم عند األسرة ،وهو
انقسام العائلة وحدة ،ألن أحد أعضاء األسرة فشل يف الوفاء ابلتزاماته وفقا لدره االجتماعي
( )٤مشكلة جيل السباب ( )٥احلرب ( )٦االنتهاك على القواعد اجملتمع ( )٧املشكلة
السكاية ( )٨البيئية ( )٩البيوقراطية.
احلديث عن املشاكل االجتماعية ،جاءت األعمال األدبية املنتج اإلنساين اليت كان
مصدرها من الواقع االجتماعي يف اجملتمع .وأساسا ،العمل األديب يعرض املشكلة من اإلنسان
واإلنسانية ،واحلياة واملعيشة .وهو يوفر انعكاس املشاكل اليت حتدث يف حياة اجملتمع .ولكن
املشاكل االجتماعية املقدمة يف األعمال األدبية مل تعرض خآئمة ،ولكنها بتفسي املؤلف الذي
هو رد واستجابة احلقائق االجتماعية اليت حتدث يف اجملتمع .هذا وصفه الكاتب يف العمل
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األديب مثل الرواية .الرواية تعترب إحدى األعمال األدبية اليت تصف مظاهرة احلياة البشرية اليت
ال تفصل عن املشاكل االجتماعية.
وإحدى الرواايت مبوضوع املشاكل االجتماعية هي الرواية الظل األسود لنجيب
الكيالين .هذه الرواية حتكي اتريخ احلبشة أو إثيوبيا يف بداية القرن  ،٢٠الذي حمفوف
ابإلشكالية االجتماعية .يسعى جنيب لتمثيل متنوعة املشاكل االجتماعية اليت حتدث يف إثيوبيا
ذلك الوقت .البلد إثيوبيا هي إحدى البلدان يف القارة األفريقية اليت تقع يف املناطق الشرقية
من القارة اليت تنظر مع االضطراابت الصراعية املستمرة .سلسلة الصراعات يف هذا البلد،
بسبب املشاكل اليت تنشأ واليت مت حلها ليست يف فرتة واحدة ،ولكن املشاكل اليت تسبب
أتثي لفرتة طويلة .إحدى املشاكل فيها هي املشكلة الدينية ،وخاصة التمييز الديين على
اإلسالم .جاء اإلسالم إىل إثيوبيا أو احلبشة منذ  615م يف مدينة أكسوم  ،هم املسلمون
من املهاجرين ورئيسه ابن عم النيب جعفر بن أيب طالب .يف القرن  ،١٦سيطر املسلمون على
األراضي احلبشية كلها ،ولكن يف القرن  ،١٩ارتفع املسيحيون واستيلوا على املنطقة احلبشية،
وهذا أيضا يسبب األقليات اإلسالمية فيها ( .)Fathoni، 2016وابإلضافة إىل مسألة الدين،
وكانت إثيوبيا مشهورة أيضا ابلبالد مع مشكلة اجلوع والفقر .أراضيها القاحلة و ما ينزل املطر
إال قليال جتعل هذا البلد أسوأ موجات اجلفاف خالل القرن  ١٩م .وهذا أيضا أثر على
األوضاع االقتصادية من اجملتمع اليت ليس قليال من مواطنها يعانون من سوء التغذية ألهنم ال
يقدرون معاجلة املوارد الطبيعية بسبب عدم انتظام هطول األمطار.
ومع ذلك ،األدب ال يزال عمال استنساخيا ،فهذه الرواية لنجيب مل تستعرض القصة
اليت تتعلق ابملشاكل االجتماعية مباشرة أو خائمة .حاول جنيب ومؤلف العمل األديب اآلخر
نقل الواقع إىل سلسلة الكلمات مث أصبحت عالمة اليت ميكن أن يفسرها القارئ.
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(توفيق)4 .2016 ،

السيميائية ،هي العلم الذي يدرس "كل شيء" اليت تعترب عالمة
لديها دور كمعىن العمل األديب .معىن العالمة املقدم يف األدب ،يغطي لنفسه ،وإمنا هو مفتوح
ألن يفهم بناء على السياق الذي هو جاء .ولذلك ،األجزاء من العمل األديب اليت تعترب إحدى
العالمة اليت ذات املعىن فيها ،والزم وصفها ( .)Pradopo، 2013. 143وفيما يتعلق ابلعالمة،
ذكر  Peirceثالثة جماالت متعلقة  ،وهي ،Representamen (R) :أي شيء حمسوس ،و
) ،Objek (Oأي ما يشي إىل شيئ آخر (املرجع) ،و) Interpretan (Iأي الذي قام
ابلتفسي .وكل منها إذا كان يرتبط مع بعضه البعض ،فيصبح عالقة ثالثية أو يسمى ابلعالقة
الثالثية ) (triadicمن العالمة .ومن بني  Representamenو  Objekو Interpretan
 ،ما الذي يدرس أكثر هو  .Objekوأساسا على موضوعها Peirce ،ينقسم العالمة إىل
ثالث ،وهي الرمز واملؤشر والعالمة .الرمز هو العالقة بني العالمة واملوضوع بسبب املتشابه.
واملؤشر هو العالقة بني عالمة املوضوع بسبب وجود السببية (السبب والتأثي) .واآلخر هو
الرمز ،وهو العالقة بني العالمة واملوضوع بسبب االتفاقية أو املوافقة ( ،2004 ،Ratnaص.
.)101
هذا البحث هو أحد التطبيق من النظرية السيميائية على األعمال األدبية الذي يصبح
هنجا للكشف عن املشكلة االجتماعية يف الرواية .والرواية الظل األسود لنجيب الكيالين
اختارها الباحث ابملراعاة أن هذه الرواية هي إحدى األعمال اليت حتكي عن اتريخ إثيوبيا يف
بداية القرن  ٢٠ومليئة ابملشاكل االجتماعية املتنوعة .النظرية السيميائية عند  Peirceمتعلقة
مبفهوم الثالثية ) ،(triadicختصص دراستها يف عملية تفسي الرواايت اليت أصبحت عالمة أو
رمزا من وجود الواقع خارجها .وهكذا ،فإن الباحثة تركز هذا البحث على رموز املشاكل
االجتماعية يف الرواية الظل األسود لنجيب الكيالين ابستخدام هنج السيميائية ل .Peirce
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ب .حتديد البحث
بناء على اخللفية اليت مت عرضها ،فحصلت املشكلة يف هذه الدراسة مث حتديدها على
النحو التايل" :كيف رموز املشاكل االجتماعية يف الرواية الظل األسود لنجيب الكيالين يف
هنج السيميائية ل  ." Peirceلتوضيح حتديد ما سبق ،فتستعرض صياغة املشكلة كما يلي:
أ .كيف رموز املشاكل االجتماعية املوجودة يف رواية الظل األسود لنجيب الكيالين؟
ب.

كيف معىن رموز املشاكل االجتماعية املوجودة يف رواية الظل األسود لنجيب الكيالين؟

ج .أهداف البحث
على أساس صياغة وحتديد املشاكل املذكورة ،فإن اهلداف من هذا البحث هي:
أ .فهم رموز املشاكل االجتماعية املوجودة يف رواية الظل األسود لنجيب الكيالين.
ب.

وصف معىن رموز املشاكل االجتماعية املوجودة يف رواية الظل األسود لنجيب
الكيالين.

د .فوائد البحث
والفوائد اليت حتصل من هذه الدراسة كما يلي:
أ .فائدة نظرية من هذا البحث هي اإلضافة إىل خزانة النظرية السيميائية ،وخاصة
السيميائية ل  Peirceيف األدب.
ب .فائدة عملية من هذا البحث هي مساعدة القراء على معرفة وفهم املعىن الذي يدل
على املشاكل االجتماعية يف الرواية الظل األسود لنجيب الكيالين اليت أصبحت مثاال
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مرجعيا يف إجراء البحث املماثل املتعلق برموز املشاكل االجتماعية ابستخدام نفس
موضوع البحث ولكن مبنظور خمتلف.
ه .الدراسات السابقة
قد قام ابلدراسة والبحث عن األعمال األدبية الشخص من الطبقة املختلفة ،الذين
هم ابلطبع مع اختالف الدوافع واألهداف .ومع ذلك ،فإن لكل حبوث أو دراسات خصائص
اليت متيز أحدمها مع اآلخر .لذلك ،من أجل الكشف عن أصالة الدراسة ،هذا هو عرض
بعض البحوث ذات الصلة إىل البحث عن املشاكل االجتماعية أو نظرية العالقة الثالثية من
العالمة ( )Triadicل  .Peirceومنها كما يلي:
أوال ،األطروحة ملأمون ( ،)٢٠١٥دراسة االتصاالت واإلذاعة اإلسالمية ،قسم اإلذاعة
اإلسالمية ،كلية الدعوة ،املدرسة اإلسالمية العالية احلكومية بوروكيتو ،بعنوان األطروحة:
"الصراع واإلصالح بسبب املكائد (حتليل السيميائية لتشارلز ساندرز بيس عن معىن الرواية
عمال املشروع ألمحد طهاري)" .ومن نتائج هذا البحث توجد الصراعات واإلصالح اليت متثل
يف الرواية ابستعراض االتصاالت والنص .والتشابه بني هذا البحث والبحث الذي قام به
الباحث يقع يف النهج املستخدم ،وهو نظامة العالمة اليت اقرتحها بيس .أأما فرقهما يقع يف
دراسة وتطبيق نظرية العالمة لبيس ويف املوضوع املادي.
اثنيا ،جملة البحث حلرز رمحن وديوي سندرسونو ونور أطنان ( ،)٢٠١٥قسم دراسة
علوم االتصاالت كلية االتصاالت والتجارايت ،جامعة تيلكوم بعنوان البحث" :متثيل التسامح
الديين يف الفيلم نور الشرق (حتليل السيميائية لبيس)" .وجدت هذه الدراسة املشاهد واحلوار،
كل منهما ميثل التسامح الديين .مث حتليلهما أساسا على ثالثة عناصر املعىن لبيس اليت تتضمن
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العالمة واملوضوع واملفسر .هذا البحث يستخدم البحث النوعي ابلطريقة اليت كانت بياانهتا
البحثية يف شكل البياانت املستمدة من النهج التفسيي (الذاتية).
اثلثا ،جملة البحث لشفروان وعبد الرمحن وإمساعيل ( ،)٢٠١٣قسم دراسة اللغة
االندونيسية وآداهبا كلية اللغة وآداهبا ،اجلامعة ابدانج احلكومية ،بعنوان البحث" :املشاكل
االجتماعية يف الرواية القمر غرق يف وجهك لتيى يل :دراسة علم النفس األديب" .هذه الدراسة
تكشف عن بعض املشاكل االجتماعية الواردة يف تلك الرواية ابستخدام هنج علم النفس
األديب .مع مفهوم أنواع املشاكل االجتماعية من ( ،)Soekanto، 2014هذه الدراسة تصنيف
أنواع املشاكل االجتماعية يف تلك الرواية .كان التشابه بينه وبني البحث الذي قام به الباحث،
وهو يف النظرية أي نظرية املشاكل االجتماعية يف الرواية .ولكن الفرق بينهما أن هذا البحث
يستخدم هنج علم النفس األديب يف حتليل املشاكل االجتماعية ،وأما الباحث يستخدم هنج
السيميائية لبيس مبفهوم الثالثية.
رابعا ،األطروحة لعني خيان ( ،)٢٠١٢قسم العرب ،كلية اآلداب ،جامعة إندونيسيا،
مع العنوان" :حملة عامة عن املشاكل االجتماعية يف الرواية "إمارات يعقوبيان لعالء األسواين".
هذا البحث وصف املشاكل االجتماعية الواردة يف الرواية لألسواين ابستخدام مراجعة علم
االجتماع األديب .ووجدت هذه الدراسة بعض املشاكل االجتماعية اليت تعترب حمرمات يف تلك
الرواية ،وهي مشكلة التمييز والشذوذ والراديكايل للحركة اإلسالمية والفساد .موضوع املشاكل
االجتماعية املطروحة يف ذلك البحث يصبح متشاهبا مع البحث الذي قام به الباحث ،على
الرغم من أن الطريقة املستخدمة خمتلفة.
خامسا ،األطروحة أللفان نور رمحة ( ،)٢٠٠٩قسم اللغة اإلندونيسية وآداهبا ،كلية اآلداب
والفنون اجلميلة ،اجلامعة " ،"Sebelas Maretمع العنوان" :رموز الصراع االجتماعي يف الرواية
حب ملشهوري :هنجا سيميائيا" .هذا البحث يكشف عن املعىن واألمانة .تلك الرواية حب
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يف استعراض السيميائية وتصف القيم من االجتماعية .املعادلة بني هذا البحث والباحث تقع
على النهج املستخدم ،وهو هنج السيميائية لبيس.
وبعد مراجعة األدبيات على بعض البحوث السابقة ،وجد الباحث التشابه واالختالف
بني هذه البحوث مع البحث الذي قام به الباحث .وعامة ،معادلتهما هي يف استخدام النهج
وهو هنج السيميائية لبيس .ومع ذلك ،ال يزال الفرق بينها ،وهو يف موضوع املشاكل
االجتماعية الذي سيتم حتليله أو يف املوضوع املادي ،أي أن من البحوث األخرى حبث
يستخدم الفيلم هدفا منه وأما هذا البحث يستخدم الرواية الظل األسود لنجيب الكيالين
موضوعا.
وجدت البحوث اليت تتعلق ابملشاكل االجتماعية ابستخدام هنج السيميائية يف الرواية.
ومع ذلك ،فإن الباحث يظن أن هناك مل يكن الشخص الذي يبحث عن الرواية الظل األسود
لنجيب الكيالين ،بكشف معىن رموز املشاكل االجتماعية ابستخدام هنج السيميائية لبيس.
و .اإلطار التفكريي
العمل األديب هو املوضوع اإلنساين أو احلقيقة اإلنسانية أو احلقيقة الثقافية ،وابلتايل
فهو نتيجة من اإلبداع البشري .مث العمل األديب يعترب انعكاسا للواقع االجتماعي .األشياء
اليت حتدث يف حياة اإلنسان مثل احلياة االجتماعية ميثلها املؤلف يف عمله .ومع ذلك ،نظرا،
يف أن األدب ليس ريبوراتج من الواقع االجتماعي ،فاملؤلف ال يقدم الواقع االجتماعي يف
األعمال األدبية اخلائمة ،بل من خالل سلسلة الكلمات اليت جعلت عالمة اليت فيها يوجد
املعىن .ذكر  Mukarovskyأن العمل األديب هو حقيقة سيميائية .أي أن العمل األديب هو
وحدة اليت يتم بناؤها على العالقة بني التوقيع ومعىن والتعبي مع العقل واجلانب اخلارجي مع
اجلانب الداخلي (.)77 .2014 ،Faruk
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وكما ذكر سابقا أن العمل األديب هو متثيل حياة اإلنسان ،فاملشكلة اإلجتماعية
دخلت يف املوضوع يف العمل األديب .املشكلة االجتماعية هي عرض من أعراض غي طبيعية
يف وسط اجملتمع .وهذا بسبب املشاكل االجتماعية تسبب وظيفة العناصر االجتماعية تشتغل
بدين صحيح ،حبيث نشأت هناك اخليبة واملعاانة .)Soekanto، 2014. 310( .ذكر
 Soekantoأن هناك شيء ال يقل عن تسعة املشاكل اهلامة ذات الصلة إىل املشاكل
االجتماعية ( ،)Soekanto، 2014. 319منها )١( :الفقر ،حالة الشخص الذي ال يقدر على
حفظ نفسه وفقا حلجم حياة فرقته ،و ال على تسخي القوة والعقل واجلسد يف هذه اجملموعة؛
( )٢اجلناية ( )٣عدم تنظيم عند األسرة ،وهو انقسام العائلة وحدة ،ألن أحد أعضاء األسرة
فشل يف الوفاء ابلتزاماته وفقا لدره االجتماعي ( )٤الشباب; ( )٥احلرب؛ ( )٦االنتهاك على
معايي اجملتمع ( )٧السكان؛ ( )٨البيئة؛ ( )٩البيوقراطية.
إذا ذكر أن العمل األديب هو الوحدة املبنية على العالقة بني العالمة واملعىن ،ففي عملية
التوصل إىل املعىن حتتاج إىل العلم .وكانت السيميائية حتضر علما الذي يدرس العالمة.
السيميائية مشتقة من علكلمة " ،"semeمن اللغة اليواننية ،اليت تعين مفسر العالمة .واألدب
اآلخر يقول إن السيميائية هي مشتقة من كلمة " ،"semeionمبعىن العالمة .وتعريف
السيميائية ،عموما ،نظرية هي دراسة منهجية عن إنتاج وتفسي العالمة ،كيف عملها وما هي
فوائدها على حياة اإلنسان ( ،2004 ،Ratnaص .)97 .السيميائية هي العلم الذي يدرس
العالمة .والعالمة لديها عدة تعريفات ،منها )١( :تكون عنواان أو تعبيا عن الشيئ؛ ()٢
أعراضا؛ ( )٣دليلة؛ ( )٤معرفا ،رمزا؛ ( )٥تعليمات .ووفقا لبيغر (:)3 .2016 ، Taufiq
"العالمة هي شيء يقوم بنفسه يف شيء آخر أو إضافة اجملال املختلف إىل شيئ
ابستخدام أي شيء ميكن استخدامه لتفسي شيء إىل شيء آخر".
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على الرغم من أن تقييم العالمة كان يقام به طوال هذا القرن ،ولكن التقييم الدقيق
وقام به علمية هو يف بداية القرن  ،٢٠واليت أي من قبل اثنني من العلماء الذين يعيشون يف
نفس الوقت ،مع املفهوم املماثل تقريبا ،ولكن ال يعرف بعضهما البعض .ومها فرديناند دي
ساسور( ) ١٨٥٧-١٩١٣وتشارلز ساندرز بيس ( .)١٨٣٣-١٩١٤طرح سوسي اسم
" "semiologyلدراسة العالمة .وخصائصه هي أنه يرى أن اللغة هي نظام العالمة .والعالمة
اللغوية مستلزمة أن تكون حتت نظرية العالمة عامة اليت يسماها " ."semiologyوالفرق مع
بيس الذي اقرتح اسم السيميائية مرادفا لكلمة املنطق .ووفقا له ،املنطق جيب أن يدرس كيف
الناس ينطق .وهذا املنطق ،وفقا لفرضيته األساسية ،قيم به من العالمة .والعالمات تسمح لنا
أن نفكر ،ونتواصل مع اآلخرين ،ونعطي املعىن إىل ما هو مبني من الطبيعة حوله .ولذلك،
أساسا ،أن " "semiologyوالسيميائية كل منهما مساوية .والفرق بينهما هو أن
" "semiologyمييل إىل علم النفس ،وأما السيميائية متيل إىل الفلسفة .ولكن كل منهما يكمل
اآلخر (.)9 .2016 ، Taufiq
نظرية السيميائية لبيس تقوم على الفلسفة واملنطق ،وخباصة تتعلق ابلفلسفة الرباغماتية.
الرباغماتية هي وسيلة لوصف املوضوع أساسا على أتثيها على العقل أو التجربة
(.)87 .2017 ،Nurrahman
واالفرتاض األساسي للنظرية السيميائية لبيس هو أن العالمة هي شيء يدل على
شيء آخر لشخص .والعالمة لديها ثالثة اجملاالت املرتابطة مع العالمة ،وهي :الريربيسينتامني
واملوضوع واملفسر .العالمة هي جزء الذي ال ميكن فصله عن مرجع املوضوع وعن فهم الشخص
عن العالمة ،اليت كان مظاهرها يف هذه احلالة تسمى بريربيسينتامني .و ما الذي كان تعيينه أو
يشي إليه يسمى ابملوضوع .وافرتاض بيس عن هذه العالمة ،أن العالمة هي "شيء ميثل شيئا
آخر" وجتعل العالمة نفسها ليست شكال مستقال ،بل فيها دور املفسر ،ويف هذه احلالة يسمى
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ابملفسر ( .)89 .2017 ، Nurrahmanهذه اجملاالت الثالثة إذا ترتبط مع بعضها البعض،
فتصبح عالقة ثالثية أو تسمى ابلعالقة الثالثية من العالمة ( .)triadicوبني
 Representamenو  Objekو  ،Interpretanما الذي درس غالبا هو  .Objekأساسا
على موضوعها Peirce ،يقسم العالمة إىل ثالث ،وهي الرمز واملؤشر والعالمة .الرمز هو
العالقة بني العالمة واملوضوع بسبب املتشابه .واملؤشر هو العالقة بني عالمة املوضوع بسبب
وجود السببية (السبب والتأثي) .واآلخر هو الرمز ،وهو العالقة بني العالمة واملوضوع بسبب
االتفاقية أو املوافقة ( ،2004 ،Ratnaص.)101 .
الصورة  ١.١العالقة الثالثية
)Interpretant (I

)Representamen (R

)Objek (O
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اإلطار التفكيي السابق إختصارا ينظر يف الرسم البياين اإلطاري على النحو التايل:
الرواية الظل األسود
لنجيب الكيالني
العمل األدبي وعيا
إجتماعيا

المشاكل اإلجتماعية

السيميائية

 C.السيميائية ل
Sanders Peirce

ز .طريقة البحث و خطواته
 .1طريقة البحث
البحث عموما هي الطرق واالسرتاتيجي لفهم الواقع ،وخطوات منهجية حلل
سلسلة السبب واألثر التايل .طريقة البحث هتدف إىل تبسيط املشكلة حىت يسهل حلها
وفهمها ( ،2004 ،Ratnaص .)34 .الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي طريقة البحث
الوصفية التحليلية .وهي طريقة تستخدم بوصف احلقائق مث يليها التحليل .هذه الطريقة
هي الطريقة اليت تكشف عن املشكلة منهجية ،فتحصل فهما واضحا (،2004 ،Ratna
ص.)53 .
ذكر  Peirceثالثة جماالت متعلقة  ،وهي ،Representamen :أي شيء
حمسوس ،و ، Objekأي ما يشي إىل شيئ آخر (املرجع) ،و  Interpretanأي الذي قام
ابلتفسي .وكل منها إذا كان يرتبط مع بعضه البعض ،فيصبح عالقة ثالثية أو يسمى
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ابلعالقة الثالثية من العالمة .ومن بني  Representamenو  Objekو ، Interpretan
ما الذي يدرس أكثر هو  .Objekوأساسا على موضوعها ،بيس ينقسم العالمة إىل
ثالث ،وهي الرمز واملؤشر والعالمة .الرمز هو العالقة بني العالمة واملوضوع بسبب املتشابه.
واملؤشر هو العالقة بني عالمة املوضوع بسبب وجود السببية (السبب والتأثي) .واآلخر
هو الرمز ،وهو العالقة بني العالمة واملوضوع بسبب االتفاقية أو املوافقة (،2004 ، Ratna
ص.)101 .
فنهج السيميائية ل  Peirceعن العالقة الثالثية ) (triadicمستخدمة يف الكشف
عن معىن رموز فيما يتعلق ابملشاكل االجتماعية يف هذه الرواية ،استنادا إىل التفسي
احملصول.
 .2خطوات البحث
أ .مصدر البياانت
مصدر البياانت يف هذا البحث هو الرواية الظل األسود لنجيب الكيالين.
ب.أنواع البياانت البحثية
نوع البياانت املستخدمة يف هذا البحث هو التعبيات يف شكل اجلملة أو الفقرة
يف الرواية الظل األسود لنجيب الكيالين املرتبطة مع مظاهرة املشاكل االجتماعية املتمثلة
يف سرد هذه الرواية.
ج .طريقة مجع البياانت
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طريقة مجع البياانت املستخدمة يف هذه الدراسة هي طريقة دراسة األدب .وهي
اليت تستخدم مصادرا مكتوبة أو مواد القراءة لتحصيل البياانت ( ،Bisri، 1998ص-60 .
 .)61وأما اخلطوات املتخذة يف هذه الطريقة على النحو التايل:
أ) قراءة حمتوايت نصوص الرواية الظل األسود لنجيب الكيالين وتكرارا مع االلتفات إىل
كل كلمة أو مجلة أو فقرة؛
ب) وضع عالمات على عبارات املشتبه هبم كرموز للمشاكل االجتماعية اليت سيتم تفسيها
؛
ت)

كتابة البياانت اليت تضع العالمة فيها يف ورقة البياانت لتسهيل التحليل.

د .طريقة حتليل البياانت
وبعد مجع البياانت ،مث التحليل .استخدم الباحث تقنية أخذ البياانت ،وهي طريقة
أخذ عينة متثيلية (متثل) من السكان يف حتليل البياانت .أساسا ،أراد الباحث للكشف عن
العالمة اليت تعرب معىن املشاكل االجتماعية يف الرواية الظل األسود لنجيب الكيالين
بتفسيها شرحا .ولتحقيق هذه األهداف ،هناك خطوات اليت أخذها الباحث لتحليل
البياانت ،وهي:
أ .وصف البياانت ،أي وصف مجيع البياانت اليت مت مجعها يف شكل اجلمل أو الفقرات
اليت تشي إىل املشاكل االجتماعية يف هذه الرواية ،مث مت حتديدها؛
ب .تصنيف البياانت ،أي جتميع البياانت قبل أن يتم وصفها وفقا لنوع املشكلة؛
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ج .حتليل البياانت ،وهو حيلل البياانت اليت مت تصنيفها ،ابستخدام مفهوم  Triadicل
 ،Peirceوهي بتحديد  Representamenو  Objekو Interpretan؛
د .تفسي البياانت ،أي خطوة إىل تفسي أو فك املعىن أبساس التفسي ،ذات الصلة مع
املشاكل االجتماعية يف هذه الرواية.
ه .صياغة االستنتاج
اخلطوة األخية من هذا البحث هي حتديد اإلستنتاج أو امللخص على البياانت
اليت مت حتليلها .االستنتاج هو نتيجة هنائية من البحث عن هذه علرواية الظل األسود
لنجيب الكيالين وهو جواب من صياغة وحتديد مشكلة البحث ،أي لكشف معىن رموز
أساسا على التفسي ذات الصلة مع املشاكل االجتماعية الواردة يف هذه الرواية ابستخدام
منظور السيميائيات ل .Peirce
ح .نظاميات الكتابة
من أجل احلصول على نتائج البحث املتوقعة ،فيقسم هذا البحث إىل مخسة فصول
على النحو التايل:
الفصل األول املقدمة ،حيتوي على خلفية املشكلة وصياغة وحتديد املشكلة وأهداف
البحث وفوائد البحث ومراجعة األدبيات واإلطار التفكيي وطريقة وخطوات البحث ومنهجية
الكتابة.
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الفصل الثاين ،حيتوي على أساس النظرية اليت حتتوي على البحث عن نظرية املشاكل
االجتماعية والسيميائية عموما ونظرية السيميائية ل  ،Peirceوهي بتحديد
 Representamenو  Objekو  Interpretanوالسيميائية والعمل األديب.
الفصل الثالث ،حيتوي على سية ذاتية لنجيب الكيالين وأعماله األدبية وحملة عامة
عن الرواية الظل األسود.
الفصل الرابع ،حيتوي على التحليل والبحث عن رموز املشاكل االجتماعية يف الرواية
الظل األسود لنجيب الكيالين مع منظور السيميائية ل .Peirce
 .1الفصل اخلامس ،وهو الفصل األخي من سلسلة األنشطة البحثية حيتوي على
االستنتاجات واالقرتاحات.
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