
 

 

 ملخص البحث

شارلز ل )دراسة سيميائية رمز العنف يف رواية حكاية زهرة حلنان الشيخبوجنا بوسبيتا سارى: 
 (ساندرز بريس

 
 أعمال العنف تمعاجمل وتوجد يف، فالعجب يف اجملتمع واتكل سن  أعمال العنفارتفع 

أشكال العمل من قبل شخص إىل طرف آخر مما ، العنف ىو من و زمانمكان أي ابلسهولة يف 
يف خاصة ، العنفتصرفات  من املراة اكثر ضحية ويئدي إىل ظهور األمل و تغيري جسداي و نفسيا. 

 كشخصية الرئيسية  ،"رواية "حكاية زىر حلنان الشيخاليف  العنفأععمال وجدت  .مضايقة جنسية
يثري ، وذلك أتتعرفوشحض جديد أو من أصدقائها من اقارهبا  أمارواية ، الالعنف يف  ةزىر  تباص

 .رضة و ندبة العميقةب ةأعمال العنف على زىر 

 زرمال املعىن تشرح ورة زىشخصية الرئيسية  هااصابت العنف زرم بيان ىو البحث أغراض 
 .العنف

 شارلز ساندرز بريسل السيميائّية ابلدراسة التحليلي الوصفي املنهج ىو املستخدم  املنهج 
(Charles Sanders Peirce) التمثيلية  لعرف املثلث السميائي ابلعملية (Representament) 

 Social) اإلجتماعية بعلم األمراض تعلق  مث (Interpretant)  والطبقة(Object) واملوضوع 

Pathology)  و احلكم.(Law)  

 بناءالعنف.  أعمال ةحثاالب تجدو  الشيخ، حلنان ةزىر  حكاية الرواية يف البحث نتائج 
 النفسي، و اجلسدي مها قسمني، إىل الرواية يف العنف عمالاأل استنتاج التحليل، تنقسم نتائج على

 استقبلو ألهنا تعتبري و  ذلك غري و بلطجة و معاملة، إساءة و ضرب، و جنسية، مضايقة منها 
 النساء أن عتربا ألن ة من غريهاملصاب أكثر ىن النساء .مباشرة غري أو مباشرة العنف آاثرضحية ال

 child)  إساءة أسباب ،ةاالجتماعي األمراض علم يف لذلك، .ىيامهم كإمتام ميستخد أن ةضعيف

abuse) القانونية، الناحية من العنف كبمر  وسيخضع الوالدين، من املودة عدم ىي األطفال معاملة 
 .ألفعاهلم وفقا العنف مرتكيب معاقبة مت
العلم  ،شارلز ساندرز بريس السميائية، ،ةزهر  حكاية الرواية، العنف، :الرئيسية الكلمات 

 .اإلجتماعية و احلكم  األمراض



 

 

ABSTRACT 

 

Bunga Puspita Sari:  Violence Symbol In Hikayatu Zahra a Novel By Hanan 

Al-Shaykh (Semiotic Study of Charles Sanders Peirce) 

 

 

Every year, violence has experienced a significant increase. No wonder 

people find this phenomenon everywhere and everytime. Violence is an action 

that can be detrimental to the victim, the perpetrator, and someone who is being 

misdirected. Woman are the most dominant victims of violence, especially sexual 

harassement. This violence phenomenon can be found in Hanan Al-Shaykh’s 

novel, Hikayatu Zahra.  In the novel, zahra (The main character) experienced a lot 

of violence acts from her closest family to the people she just known. It made 

Zahra had a deep trauma and injuiries. 

The purpose of this research is to explain the symbol of violence 

experienced by Zahra and to describe the meaning of those symbols.  

The method used by researchers is a descriptive analytics method. This 

method uses Charles Sanders Peirce’s semiotic approach to explain the process of 

the triadic triangle semiosis (triadic) to find out Representament, Object, and 

Interpretant, then connected with sosial pathology and law.  

The result of this study, researcher found  data that shows acts of violence. 

Based on the results of the analysis, acts of violence contained in the novel are 

classified into two acts: physical abuse and psychological violence, included 

sexual harassement, beatings, acts of abuse, bullying, and many more. 

furthermore, the victims will feel the effects of violence. Women are the most 

victims because they consider women is a weak person and can be used as their 

satisfaction. Therefore, in social pathology the causes of child abuse are lack of 

affection from their parents, and judicially the perpetrators of violence will be 

punished according to thir actions. 

Keywoards : Violence, Novel, Hikayatu Zahra, Semiotic, Charles Sanders Peirce, 

Symbol, Sosial pathology, Law. 

 


