
 

 

 الباب االول

 مقدمة

 ثحخلفية الب . أ

، وحده لبشر أن يعيشا يستطيع ال ، أياالجتماعيةق البشر كادلخلوقات خل

. لدى البشر القدرة أو زليطو لبشر اذلروب من أتثًن بيئتويستطيع اال لذالك 

تصال اإلجتماعي. اال تصالاالعادة اب سمىتصال مع اآلخر ويواحلاجة إىل اال

أو اجملموعات  يرتبط هبا األفراد ةتتعلق ابلطريق االجتماعية يةاإلجتماعي ىو العمال

   .(Soekanto, 4102) االجتماعيةلبناء النظم يف العالقات 

. كفرد عاقل، ال يذىب دائما كما ىو متوقع ومطلوب تصالولكن ىذا اال

. ىذا ىو واحد من أسباب ادلشاكل مرىماىتماما أب رشر أكثوأحياان يكون الب

اليت  بٌن عناصر الثقافة أو اجملتمع وفقاالجتماعية ىي عدم الت. ادلشاكل االجتماعية

، ألن كل مشكلة (Soekanto, 4102) تعرض حياة رلموعة اجتماعية

 إجتماعية ذلا حلول وطرق سلتلفة حللها.



 

 

 (Soekanto, 4102)إىل أربعة عوامل  االجتماعيةادلشاكل  وزادىا

وىي: العوامل اإلقتصادية والعوامل البيولوجية والعوامل النفسية والعوامل الثقافية. 

 شاكلابإلضافة إىل ذلك، ىناك أيًضا تسع قضااي مهمة على األقل تتعلق ابدل

( 2( عدم تنظيم األسرة، )3( اجلردية، )4( الفقر، )0، مبا يف ذلك: )االجتماعية

( مشاكل السكان، 7( انتهاكات ادلعايًن، )6( احلروب، )5مشاكل جيل الشباب، )

، ادلصنفات االجتماعية( البًنوقراطية. حتدث عن ادلشاكل 9( ادلشاكل البيئية، )8)

األدبية ىو تعبًن عن احلياة البشرية. ألنو يف  ادلصنفات األدبية ابلطبع ىناك صور 

تشكيل  حبيث، دتثل أنظمة قيمة. مث تُعترب ىذه القيم قواعد يُعتقد أهنا حقيقية

عقليات الناس من خالل األعمال األدبية. ادلصنفات األدبية ىي نتيجة للحوار 

والتفكًن ورد فعل ادلؤلف على البيئة واحلياة. على وإن كان يف شكل خيايل، فإنو 

ليس صحيًحا أن األعمال األدبية تُعترب نتيجة جملرد حلم أحالم اليقظة، ولكن 

تأمل يف طبيعة احلياة واحلياة، يتم تنفيذ التفكًن بوعي التقدير الشديد والتفكًن وال

.ال دتثل ادلصنفات األدبية ليس  (Jusriani, 4105)ومسؤولية كاملٌن 

كاإلنعكاس اإلجتكاعّي فقط، بل ىي أيًضا دتثيل لفكرة عادلية للواقع اإلجتماعي 

ا كعناصر حتكم إجتماعية حتتوي على تتجاوز وقتها. تعمل األعمال األدبية أيضً 

أشكال التعبًن االجتماعي ومشاكل احلياة. ادلصنفات األدبية ذلا دور مهم يف 



 

 

اجملتمع ألن األعمال األدبية ىي تعبًنات األدابء تستند إىل مالحظاهتا عن حالة 

اجملتمع حّّت ذالك األعمال األدبية حتميل مشاعر الناس للتفكًن يف احلياة. تتدفق 

األدابء مالحظاهتم على أشكال سلتلفة من األعمال األدبية، كانت إحداىا يف 

 قصة قصًنة.

ادلؤلف يف كتابو وسيلة لنقل كل أفكاره. يبدو أّن األعمال ادلأخوذة  كتب

من جتربتو وخيالو جتلب القراء إىل حياة السراب الذي ابتكره، أي مصّنفاتو األدبية. 

، يبدو أن ادلؤلف يريد إحضار القارئ إىل القصة على سبيل ادلثال يف قصة قصًنة

من خالل وصف جلميع األحداث اليت نقلها ابلكلمات اليت مت ترتيبها بشكل 

 مجيل قدر اإلمكان.

لذلك فإن أي شيء يريد ادلؤلف أن ينقل أفكاره مع وصف يف التعبًن الذي  

قدمو يف القصة القصًنة ادلكتوبة. العبارة اليت نقلها ادلؤلف للقارئ من خالل 

أن تصف رلموعة متنوعة من  ث يف رلموعة من الكلمات اليتوصف األحدا

 .االجتماعيةاألشياء. واحد منهم ىو ادلشاكل 

، من ادلعروف أن اجملال االجتماعي لو االجتماعيةادلشاكل فيما يتعلق اب

نطاق واسع ألنو يرتبط ابحلياة يف اجملتمع، وكذلك األدب الذي يرتبط بنفس القدر 

 االجتماعيةمن احلياة ارتباطًا وثيًقا. يرتبط األدب ارتباطًا وثيًقا ابحلياة، ألن الوظيفة 



 

 

اجملتمعية. لذلك، من خالل  لألدب ىي كيفية إشراك نفسو يف خضم احلياة

األدب، تتدفق الكّتاب أفكارىم من خالل خلق عمل أديب من أجل أن يكونوا 

.  االجتماعيةقادرين على دلس ادلشاكل ادلوجودة يف اجملتمع، مبا يف ذلك ادلشاكل 

ادلتمردة خلليل جربان واليت دتت ترمجتها  األرواح حكايةكما مت عرضو يف رلموعة 

من قصص قصًنة  حكايةتتكون ىذه اجملموعة من   .Jiwa-jiwa Pemberontak إىل

حتكي قصة أعمق صرخة لبشر عن الكفاح من أجل حترير أغالل الروح. حيكي 

اليت  شاكلخليل جربان كيف تواجو كل شخصية يف ىذه القصة القصًنة ادل

 تواجهها.

ألدبية  لدى خيال ادلؤلف العديد من االختالفات ويعتمد على قراء األعمال ا

كيف يفسروهنا. مث دتكن أن تطلق عليها أيًضا مصّنفات أدبية حتتوي على 

عالمات دتكن أن يفسرىا قراءىا. ال ديكن رؤية األدب ادلتعلق مبعرفة فنون واللغة. 

ولكن من الصعب العثور على طبيعة األعمال األدبية نفسها. يتم تفسًن األدب 

ألن األدب غالبًا ما يتعامل مع عامل  بشكل أكثر دقة على أنو عمل فين خيايل،

اخليال. غالًبا ما تسمى األعمال األدبية "اخليال". ابإلضافة إىل عنصر اخليال، 

األعمال األدبية ىي التنكًن  ،يؤكد األدب أيًضا على اجلوانب اجلمالية. يف الواقع

خليل البيئي أو شبو الشيء احلقيقي. لكن مؤلف األعمال األدبية ليسوا استثناء 



 

 

جربان الذي ينثر الواقع يف كتاابتو ابلكلمات والقصص والرسائل ادلنقولة من خالل 

 عالمات على شكل رموز يف تعبًناتو. 

أن تعريف السيميائية ىو علم يدرس "كل  يف كتابوويلدان توفيق  تبك

األعمال األدبية. معىن ، لو دور كادلعىن (Taufik, 4106)شيء" يعترب عالمة 

اإلشارة ادلقدمة يف ادلصنفات األدبية، ليس مغلًقا على نفسو ، لكنو مفتوح للفهم 

بناًء على السياق الذي مت إنشاؤه. لذلك، جيب شرح أجزاء من األعمال األدبية 

 .(Taufik, 4106) اليت تعترب عالمات ذات مغىن فيو

التعبًن، تسمى عملية فهم العالمة أيًضا عملية البحث عن  بناًء على ىذا

. وفيما يتعلق ابلعالمة، فإن السيميائية ىي أنسب نظرية يف حبثها. لدى ادلعىن

( نظرية حول ثالثة أبعاد ذلا عالقة بٌن بعضها البعض يف مشكلة Pierceبًنس)

يء يشًن إىل ( شO( شيء ديكن إدراكو )ملموس(، كائن )Rاإلشارة، ومها: شلثل )

فسًنه. تصبح ىذه األبعاد الثالثة ( شيء ديكن تIشيء آخر )مرجعي(، وتفسًن )

مع بعضها البعض، عالقات ثالثية أو يشار إليها على أهنا عالقات  اتصالاال

(. بعد عرضو من الكائن، اقرتح بًنس أن ىناك ثالثة أنواع من triadicعالمة مثلث)

( تشبو كائنًا iconic signsشكل عالمات أيقونية )العالمات يف الكائن. أوالً، يف 

(، عالمة موجهة إىل شيء أو عالمة indexialإىل عالمتو. اثنياً، يف شكل فهرس )



 

 

(، symbolic signsية )رموز على السبب والنتيجة. والثالث ىو يف شكل عالمات 

يستند  اتصالأي اإلشارة ادلرتبطة بتعيٌن منوذج يسمى الفهرس، ولكن إذا كان اال

 .(Taufik, 4106) رموزإىل عادة أو شيء مت االتفاق عليو، فهذا ما يسمى ابل

ادلتمردة يف  األرواح حكايةكمثال على البياانت ادلأخوذة من رلموعة من 

ادلوجودة ىي  االجتماعية. واحدة من ادلشاكل االجتماعيةشكل رموز للمشاكل 

وشرب ادلاء ادلمزوج ابلذل  "، واليت ىي مثل: االجتماعيةمشكلة عدم ادلساواة 

 09):  4115 ." )األرواح ادلتمردة،والعيب

وىي عدم ادلساواة  االجتماعيةللمشاكل  رموز، ىناك يف الوصف السردي

أن  ، ديكنمن ادلثالمع كلمة "وشرب ادلاء ادلمزوج ابلذل والعيب".  االجتماعية

بعبارة "ادلاء ادلمزوج ابلعار" يف السرد، لذلك يهتم  رمزتن مشكلة الفقر نستنتج أ

 األرواح" حكايةوجودة يف رلموعة ادلجتماعية اإل كلا شادلالباحث بدراسة كل 

بًنس حول  زللنظرية اليت طرحها شارل ساندر  ادلتمردة" مع دراسة شبو نظرية

 .(triadic)عالمة مثلث العالقة

 يرمزح ادلتمردة خلليل جربان، ا األرو  حكايةيف رلموعة  حكاية يف إحدى

الفقر إىل السرد الذي يدل على أن أحد شخص يف القصة القصًنة حيتقرىا 



 

 

شخص آخر بسبب فقره، يدّل السرد أن الشخص شرب ادلاء العادي فقط، على 

عكس الشخص اآلخر لديو الكثًن من الثروة حّت يتمكنوا من االستمتاع أبي 

 شروب. م

تساعد عملية حتليل الرموز ابستخدام النظرية يف تفسًن وفهم ادلعىن الوارد يف 

السرد يف األعمال األدبية. ألنو يف األعمال األدبية، تتطلب السرد ادلرتبط ابخليال 

واألفكار والرموز اليت قدمها ادلؤلف حتلياًل أشبو ابستخدام نظرية بًنس السيميائية 

ى وجو التحديد يف ىذه الدراسة ىو دراسة وصف اليت تبحث يف العالمات. عل

. يعد ىذا البحث حكايةيف السرد يف رلموعة من  االجتماعيةومعىن رموز ادلشكلة 

بًنس السيميائية من خالل دراسة  زساندر  شكاًل من أشكال تطبيق نظرية شارل

 عمارية.العروة ادل حكايةادلوجودة يف رلموعة  االجتماعية شاكلاألقسام ادلتعلقة ابدل

قصص قصًنة تعكس التمرد ضد احمليط سواء من اجلوانب الدينية أو الظروف 

ادلوجودة يف اجملتمع. ترتبط نظرية السيميائية بًنس ابدلفهوم الثالثي  االجتماعية

نفسو، والذي مت حتديد دراستو يف تفسًن السرد الذي يعد عالمة على وجود حقيقة 

لذلك، سًنكز الباحث حبثو على وصف  .حكايةأخرى خارج السرد يف رلموعة 



 

 

ادلتمردة القصًنة  األرواحيف رلموعة قصص  االجتماعية شاكلومعىن السرد "رموز ادل

 بًنس(". زيل جربان )دراسة السيميائية شارل ساندر خلل

 حتديد البحث . ب

البياانت ادلوجودة يف رلموعة  أنية اليت مت وصفها سابًقا بناًء على اخللف

 ىذه ، فإن ادلشاكل اليت ديكن احلصول عليها يفدلتمردة خلليل جربانحكاية األرواح ا

خلليل  حكايةيف رلموعة  االجتماعيةموز ادلشاكل ر اع الو الدراسة ىي كما يلي: ما أن

 جربان يف منهج السيميائية بًنس. ديكن طرح عدد من األسئلة على النحو التايل:

ادلتمردة  األرواح حكايةادلوجودة يف رلموعة  االجتماعيةما ىي أنواع ادلشاكل  .0

 خلليل جربان؟

ادلتمردة  احاالجتماعية الواردة يف رلموعة حكاية األرو  شاكلادل رموزما معىن  .4

 خلليل جربان؟

 أهداف البحث ج.

 ، فإن أىداف ىذا البحث ىي:البحث مشاكل علىوفًقا 

حكاية الواردة يف رلموعة  االجتماعية شاكلمعرفة أنواع رموز ادل .0

 ادلتمردة خلليل جربان احاألرو 



 

 

 حكايةالواردة يف رلموعة  االجتماعية كلا رموز ادلش يناافهام مع  .4

 ادلتمردة خلليل جربان األرواح

 فوائد البحث د.

 فوائد ىذا البحث ىي كما يلي: 

تتمثل الفائدة النظرية ذلذا البحث يف زايدة خزانة ادلواد السيميائية  .0

 زحتديدًا يف علم السيميائية لشارل ساندر بشكل عام، وبشكل أكثر 

 بًنس.

الفائدة العملية ذلذا البحث ىي أنو يساعد القارئ على معرفة وفهم  .4

ادلوجودة يف رلموعة  االجتماعيةادلعىن الذي يدل على ادلشاكل 

ادلتمردة خلليل جربان واليت قد تكون مثااًل للمراجع يف  األرواح ةحكاي

مع نظرية سيميائية إجراء نفس البحث يف فرتات الحقة ذات صلة 

مع أشياء سلتلفة  االجتماعيةبًنس حول رموز ادلشاكل  زشارل ساندر 

 من البحث.



 

 

 الدراسات السابقة ه.

العديد من األشخاص ذلا من ادلؤكد أن األحباث والدراسات اليت أجراىا 

اختالفات من أشياء سلتلفة، سواء أكانت من موضوع الدراسة أو من ادلنهج 

ادلستخدم يف البحث. ذلك ألنو للحفاظ على صحة التحليل يف الكتابة وكذلك 

كل منهم لو خصائصو اخلاصة يف كتاابهتم، ومتنوعة  للمساعدة يف فهم البحوث.

لذلك، إلثبات صحة الدراسة اليت  يف طريقة إيصاذلا.للغاية يف سلتلف اللغات وكذلك 

يتعٌن إجراؤىا. فيما يلي بعض الدراسات اليت أجراىا ابحثون سابقون فيما يتعلق 

بًنس، وىي   شارل ساندرزأو نظرية العالقة الثالثية ل االجتماعية شاكلابلبحث يف ادل

 كما يلي:

ونونج جايت احلكومية ( جامعة سنن ج4108، الرسالة لفجري نزيلمان )أوالً 

يف رواية مواكب األحرار صليب   االجتماعية شاكلاإلسالمية ابندونج، بعنوان "رموز ادل

بًنس.  شارل ساندرزكيالين". تستخدم ىذه الدراسة مقاربة نوعية ابستخدام حتليل 

 شاكلتقنيات مجع البياانت مع دراسة األدب لضمان معرفة ادلخربين حول ادل

ودراسات األدب. بعد احلصول على مواد عن العنف، أجرى الباحث  االجتماعية

 تصنيًفا ومت حتليل النتائج ابستخدام دراسة سيميائية.



 

 

بًنس  شارل ساندرزتكمن ادلعادلة يف ادلنهجية ادلستخدمة، وىي طريقة 

السيميائية، حيث ما يتم حبثو ىو ادلمثل واألشياء والتفسًن. الفرق يكمن يف الكائن 

 د حبثو.ادلرا

( اليت ختصص يف قسم التواصل، جامعة 4106، الرسالة إيكو سيتياوان )اثنياً 

بًنس  شارل ساندرزاحملمدية بونوروغو ، بعنوان: "التحليل شبو السيميائية لنموذج 

للرموز يف جارودا ابنكاسيال". يستخدم البحث ابستخدام أساليب البحث النوعي، 

اليت ركز على أسباب  االجتماعيةفهم الظواىر أي البحث ذو النماذج التفسًنية ل

 العمل االجتماعي.

النهج ادلتبع يف ىذه الدراسة ىو نفس النهج ادلتبع يف إجراء البحث من ِقبل 

اًي مع مثلثات ثالثية. رموز الباحث، فيما يتعلق إبحدى العالمات اليت تعد أيًضا حتلياًل 

 ا.الفرق يكمن يف موضوع الدراسة اليت دتت دراسته

يف قسم التعليم اللغة اإلندونسية  4106) ، الرسالة لسوجي أبريلياويت )اثلثًا

وأدهبا، جامعة احملمدية ماالنج، بعنوان: "حتليل السيميائية لبًنس يف ثالثة قصائد من 

شعر حقل الذرة لتوفيق إمساعيل". تستخدم ىذه الدراسة مقاربة نوعية مع األساليب 

م ىذا البحث طريقة وصفية ألن النتائج تتحقق ابلكلمات التحليلية الوصفية. يستخد



 

 

الوصفية، اليت تصف فقط النتائج يف شكل رموز ورموز ومعاين فهرس، وكذلك نتائج 

 مفاىيمية حول سيمياءية لبًنس يف حتليل العالمات يف القصيدة.

النهج ادلتبع يف ىذه الدراسة ىو نفسو الذي اتبعو الباحث، فيما يتعلق 

يف نظرية السيميائية لبًنس. الفرق يكمن يف موضوع  رموزالعالمات، وىي الإبحدى 

 الدراسة

ت، جامعة اتصاال( ختصص يف قسم اال4103، رللة دلوريت كاندرا ديوي )رابعا

سنن كاليجاغا احلكومية اإلسالمية، يوجياكارات، بعنوان: "دتثيل ادلالبس اإلسالمية يف 

س ادلسلمة يف اإلعالن يتم دتثيلها على أهنا مالبس اإلعالن". تصف الدراسة أن ادلالب

إسالمية يف سياق ادلالبس احلديثة وادللهمة اليت ديكن تطبيقها من خالل استخدام 

ادلالبس ادلغطاة والقلنسوة، ولكن ال تزال أنيقة وعصرية. إن الظهور دائًما على ىذا 

 البيئة احمليطة.ادلنوال، ديكن أن يسبب ىالة ملهمة ذلا أتثًن إجيايب على 

ادلنهج ادلستخدم يف الدراسة ىو معادلة ألن كال منهما يستخدم مقاربة 

السيميائية لبًنيس يف ادلثلثات الثالثية مع البحث الذي سيقوم بو الباحث، ولو كان 

 من موضوع الدراسة ادلستخدم سلتلف.

 ( من فسم اللغة اإلندونيسي4103ألندريكا سيافروان ) الرسالة، خامساً 

يف رواايت غرق  االجتماعية شاكلوأدهبايف جامعة احلكومية ابدانج بعنوان البحث "ادل



 

 

ادلوجودة يف رواية تًني  االجتماعية شاكلالقمر يف وجهك". كشفت الدراسة عن ادل

 يل ابستخدام مراجعة لعلم اإلجتماع األديب وابستخدام نظرية سوكانتو.

اليت اعتربت من احملرمات يف  االجتماعية شاكلوجد البحث العديد من ادل

الرواية، وىي مشكلة اجلردية، وعدم تنظيم األسرة، وجنوح األطفال، والقمار، وإدمان 

اليت أثًنت يف الدراسة البحث  االجتماعية شاكلالكحول، والبغاء. يشبو موضوع ادل

 الذي سيقوم بو الباحث، ولو كان من اختالف هنج الدراسة وموضوعها.

( من جامعة الكمبيوتر اإلندونيسية، 4100لة إلدياس كارتيين )، الرساسادسًا

ي يف" دائرة احملاصيل "صورة لسليمن يوجياكارات على شبكة رموز حتمل عنوان "ادلعىن ال

 شارل ساندرزاإلنرتنت اإلعالمية. ىذا البحث ىو منهج نوعي ابستخدام حتليل 

ة، وأحباث ادلكتبات، بًنس. تقنيات مجع البياانت ابستخدام ادلقابالت الصغًن 

والبحث على اإلنرتنت. للتأكد من أن ادلخربين يعرفون عن دوائر احملاصيل وأن تكون 

مدعومة بدراسات األدب. بعد احلصول على مواد حول دوائر احملاصيل، مت تصنيف 

 الباحثة وحتليل النتائج ابستخدام دراسة السيميائية.

وىي مقاربة السيميائية لشارلس تكمن ادلعادلة يف ادلنهجية ادلستخدمة، 

ساندر بًنس، واليت يتم حبثها ىي التمثيل واألشياء والتفسًن. الفرق يكمن يف الكائن 

 ادلراد حبثو.



 

 

وقد وجد العديد من الدراسات اليت أجراىا ابحثون سابقون حول رلموعة من 

ية. ومع ادلتمردة خلليل جربان، مع العديد من عناصر الدراسة احلال األرواح حكاية

من خالل  حكايةذلك ، على حد علم الباحث، مل يبحث أي شخص رلموعة من 

ابستخدام هنج السيميائية  االجتماعيةحتليل الوصف السردي ومعىن رموز ادلشكلة 

ادلتمردة  األرواحالعربية بعنوان  حكايةلبًنس. وعلى ذلك، مل يبحث أحد رلموعة 

 للخليل جربان.

 و . اإلطار الفكري

ابتكار مؤلف أو كاتب ينقل نية الكتابة اليت صنعها  ياألعمال األدبية ى 

عادًة حتكي قصة شخص  حكايةلقرائو بقيمة مجالية. يف ادلثّنفات األدبية، مثل 

يعيش احلياة وتوصف أبهنا يف الواقع. ىذه احلقيقة ليست نقية دتاًما مثل الواقع 

ابة األعمال األدبية تكمن يف الذي حيدث يف الواقع، لكن ذكاء ادلؤلف يف كت

اختيار القوامع ادلبينة لتحقيق القيمة اجلمالية يف كتابو. لذالك، يتطلب تعقيد 

األعمال األدبية الذي جيب فهمو حتليل النوااي اليت ينقلها ادلؤلف. ال ديكن إنكار 

أنو يف ادلاتصّنفات ذي قيمة مجالية، يعطي ادلؤلف ابلتأكيد عالمات جيب 

ا مرة أخرى لفهم ادلعىن ادلقصود. إن ادلصّنف األدبية بشكل خاص استكشافه

واألعمال الفنية عموًما عبارة عن حقائق السيميائية، فالسيمائية ىي رلال علمي 



 

 

يناقش عالمات التواصل. لذلك، فإن عالمة يف األعمال األدبية ىو مظهر من 

 مظاىر احلقائق السيميائية.

أتقن طريقة جيدة للكتابة أفكاره دائًما من يقدم مؤلف العمل األديب الذي 

خالل السرد الذي ابتكره من خالل اجلمع بٌن الكلمات اليت مت إنشاؤىا قدر 

اإلمكان. وىكذا، يتم تقدمي العرض التقدديي يف العمل األديب ابستخدام السرد. 

السرد لديو فهم أن اخلطاب حياول إخبار احلدث أو احلدث حبيث يبدو أن القارئ 

اضر يف احلدث. عادة ما يكون احلدث أو الظاىرة اليت يتم سردىا يف العمل ح

األديب حداًث يشعر بو ويسمعو ادلؤلف، مث يتم ختزينو يف الذاكرة وخيتلط مبخيالهتم 

ادلختلفة. وابلتايل فإن الطبيعة احملاكاة لألعمال األدبية اليت أتخذ من واقع احلياة 

 تشعر هبا القراء بشكل متزايد.

من خالل األدب، يصب ادلؤلفون أفكارىم عن طريق خلق عمل أديب  

من أجل أن يكونوا قادرين على دلس ادلشاكل ادلوجودة يف اجملتمع ، مبا يف ذلك 

. ال يتم إنشاء األعمال األدبية بشكل كبًن من قبل الكتاب، االجتماعيةادلشاكل 

ع واخليال. ألنو ال ديكن ولكن من خالل إبداعهم يف التعبًن عن قواميسهم ابإلبدا 

إنكار أن ادلصنفات األدبية ىي زلاكية أو تقليد لواقع حيدث يف احلياة، أو ديكن 



 

 

أيًضا تسميتها أن ادلصنفات األدبية ىي دتثيل للحياة اليت ذلا مشاكل سلتلفة 

، ىناك ما ال يقل عن تسع Soekantoوأحدىا مشاكل اجتماعية، وكشفت 

، مبا يف (Soekanto, 4102) االجتماعية شاكلدلمشاكل مهمة فيما يتعلق اب

( الفقر، كشرط ال يستطيع فيو الشخص االعتناء بنفسو وفًقا حلجم حياة 0ذلك: )

( 4مجاعتو، وغًن قادر أيًضا على استخدام طاقتو العقلية واجلسدية يف اجملموعة؛ )

( اضطراب األسرة، وىو تقسيم يف األسرة كوحدة ألن أفراد األسرة 3اجلردية؛ )

( مشاكل جيل الشباب؛ 2؛ )االجتماعيةفشلوا يف الوفاء ابلتزاماهتم وفًقا لألدوار 

( ادلشاكل 8( مشاكل السكان؛ )7( انتهاكات قواعد اجملتمع؛ )6( احلرب؛ )5)

 ( البًنوقراطية.9البيئية؛ و )

داع الذي قام بو ادلؤلف إليصال معناه للقارئ كما ىو موضح، فإن اإلب 

 شاكلىو أحد الطرق اليت يستخدموهنا وىي عن طريق سرد سردىم يف وصف ادل

ابلرموز، ومن ىنا ديكن القول أن األعمال األدبية موجودة كحقائق  االجتماعية

-0839فظيعة وىي دراسة العالمات. قام الفيلسوف األمريكي تشارلز س. بًنس )

بصياغة علم السيميت كعلم، وكان أحد ادلبادرين يف علم السيميائية ( 0902

افرتاضات أساسية، أحدىا أن اإلشارة ذلا ثالثة  Charles S. Peirceاحلديثة. لدى 

( شيء يشًن إىل O(، كائن )شلثل( شيء ديكن إدراكو )Rأبعاد مرتابطة: التمثيل )



 

 

ذه األبعاد الثالثة، إذا  ( شيء ديكن تفسًنه. ىIشيء آخر )مرجعي(، وتفسًن )

كانت متصلة ببعضها البعض، تصبح بعد ذلك عالقات ثالثية أو يشار إليها 

على أهنا عالمات عالقة ثالثية )ثالثية(. بٌن ادلمثلٌن واألشياء وادلرتمجٌن الفوريٌن، 

فإن األشياء اليت يتم دراستها بشكل متكرر ىي األشياء. بناًء على الكائن، يقسم 

Peirce عالمة إىل ثالثة وىي الرموز والفهارس والرموز.ال 

 

  

 

 

تساعد عملية حتليل الرموز ابستخدام النظرية يف تفسًن وفهم ادلعىن الوارد يف 

السرد يف العمل األديب. ألنو يف األعمال األدبية، تتطلب القصة اليت يتم إرفاقها 

ابخليال واألفكار والرموز اليت قدمها ادلؤلف حتلياًل مثل استخدام نظرية بًنس 

لى وجو التحديد يف ىذه الدراسة ىو دراسة السيميائية اليت تدرس العالمات. ع

 .حكايةوصف ومعىن السرد يف رلموعة من 

 

 لبريس  العالقة الثالثية 1.1الشكل 

 ( الكائن ) R O) التمثيل ( 

I ( التفسري ) 

 1الصورة 



 

 

 

 

 نظاميات الكتابةز. 

 مخسننةإىل  بحننثال انقسننم ىننذيول علننى نتننائج البحننوث ادلتوقعننة ، مننن أجننل احلصنن

 :، على النحو التايل أبواب

البحث الباب األول ادلقدمة، حيتوي على خلفية البحث وحتديد البحث وأىداف 

 .ونظاميات الكتابة السابقة وإطار الفكري ومنهجوالدراسة  البحث وفوائد

شكلة االجتماعية و الباب الثاين حيتوي على أساس النظرية اليت حتتوي على ادل

 .Charles S. Peirceالسيميائية 

 .وأعمالو ليل جربانحيتوي على سًنة ذاتية خلالباب الثالث، 

يف  مشنكلة االجتماعينةمن حتلينل للحتليل للبيناانت يتضنحيتوي على الباب الرابع، 

 .الرواية



 

 

وىنننو البننناب األخنننًن منننن سلسنننلة األنشنننطة البحثينننة حيتنننوي علننننى البننناب اخلنننامس 

 االستنتاجات واالقرتاحات.

 


