
 

 

 الباُب األّولُ 

 مة  مقدّ 

 خلفيُة البحث  : الفصُل األّولُ 

ذكر ويليك ووارين بأّن "األدب هو نشاٌط إبداعّي لعمٍل فيّن" )ويليك ووارين ، 

(. حىت اآلن، إّن األدب لْن يُعرَّف بالتفاصيل. ذكر ماوردي أّن كّل تعريف 3:2106

(. 5: 2013يوّجه إىل جانٍب واحد، ولألدب جوانٌب كثريٌة وواسعٌة ")ماوردي، 

 ولذلك، فهُم باحِث األدب يف شرح العمل األديب حيتاج إىل لغٍة ِعْلمية وعقالنية. 

العمَل األديب بنيٌة ذو معىن. لألدب  قال جولدمان، كالواقعة اإلنسانية "إنّ 

(. وذلك ذكره ويليك ووارين بأّن 90: 2012عالقة كبرية بشعوب العامل ")فاروق، 

"العالقة بني األدب واجملتمع ُتضع يف عالقة اليت هي أكثر رمزية ذو معىن )ويليك ووارين 

 ،119:2106.) 

  سومارجوماليٍة فنية، ذكر كانت القصِة القصرية أدبًا خياليّا وهو قد َأْوََف جب

 : " ليسِت القصُة القصرية حواَر احلوادث، وليست تستند إىل حوادث(36:1991)

حقيقة، ولكن كانت إخرتاعا، ألّفها املؤلُف. رغم أّن القصة القصرية خيالية، ولكن  

 كانت مكتوبة حبقائق احلياة ". 



 

 

على هذا األساس، ميكن القول إّن القصَة القصرية أحُد األعمال األدبية اليت 

تصّور احلياَة وتناقش مشاكَلها حول املؤلف، مثل املشاكل االجتماعية اليت تشمل على 

 بنية األيديولوجية والسياسية واالقتصادية والثقافية والدينية. 

اهلاما  لألدبا  ، وفقا ملا كان النقُد االجتماعي جمااًل يعطى كثريا من اإل

( 110: 2013سيصبح موضوعا، خصوصا ألدبا  العرب. وهذا، كما ذكره ماوردي )

مناسب بتطّور النقد األديب العريب احلديث الذي ينقسم إىل بعض التيارا  أو املدارس. 

 إحدى التيارا  املستندة إىل أّن تعبري املشاعر كتجسيد، وسعت إىل تصوير واقِع احلياةِ 

يف أحسن التصوير، حىت تبدو دون العيوب. يسمى هذا التيار بتيار الرومانسية. أما 

 شعرا  العرب الذين ميثلون هذا التيار، منهم: املنفلوطى العقاد، وتوفيق احلكيم. 

" لتوفيق محاري قال يلخمتارا  القصة القصرية كثريٌة من أمّهها قصة القصرية "

وعٌة من القصص املكتوبة بالقصص املدغدغة، احلكيم. هذه القصة القصرية جمم

والفلسفية، واحلكيمة. وباإلضافة إىل ذلك، سكب توفيق احلكيم موقفه احلاسم للمعايري 

االجتماعية الواقعة يف اجملتمع يف عصره. وفقا لذلك ستبحث الباحثُة عن قصص القصرية 

لداّل على النقد " لتوفيق احلكيم. يهدف هذا البحث لتحليل النص امحاري قال يل"

االجتماعي باستعراض السيميائية بريس، باالفرتاض األساسي بأّن األدب كان حاضرا 



 

 

بوسيلة اللغة، واللغة كعالما ، وتسمى العالمة َف منظور بريس باملّمثل 

"Representamen." 

"النقد االجتماعي في وفقا خللفية البحث املذكورة، تّتخذ الباحثُة عنوان 

  " لتوفيق الحكيم: دراسة سيميائية".حماري قال لي"قصص القصيرة 

 

 تحديُد البحث  : الفصُل الثاني

النقد كيف   "وفقا خللفية البحث املذكورة فاملشكلة يف هذا البحث هي: 

االجتماعي يف قصص القصرية "محاري قال يل" لتوفيق احلكيم: دراسة سيميائية يف 

لتوضيح عن ذلك، ُتطرح بعض األسئلة وهي على النحو  منظور السيميائية لبريس ".

 التايل: 

" لتوفيق محاري قال يلواملؤّول يف قصص القصرية "  املمثل واملوضوعكيف  .1

 احلكيم ؟ 

" لتوفيق محاري قال يلكيف موضوعا  النقد االجتماعي يف قصص القصرية " .2

 احلكيم؟

 

  وفوائُدهأهداُف البحث  : الفصُل الثالث



 

 

 وفقا لتحديد الباحث السابق، فأهداف هذا البحث هي: 

" لتوفيق محاري قال يلواملؤّول يف قصص القصرية "  املمثل واملوضوعملعرفة  .1

 احلكيم. 

" لتوفيق محاري قال يلملعرفة موضوعا  النقد االجتماعي يف قصص القصرية " .2

 احلكيم.

 الفوائد املأخوذة من هذا البحث هذه هي: 

ية : يزيد هذا البحث كنوَز النظرية النقدية األدبية يف جمال النقد، الفائدة النظر  .1

 والسيميائية أو السيميوطيقا. 

الفائدة الَعملية : يساعد هذا البحث القراَ  على فهم النقد االجتماعي ومعرفته  .2

 " لتوفيق احلكيم.محاري قال يليف قصص القصرية "

 

 الفصل الرابع: الدراسات السابقة

" لتوفيق احلكيم، رغم طُبعت ألول محاري قال يلقصص القصرية "دراسة على 

يف مصر، فكانْت من األعمال الكالسيكية املصرية، ولكن مدى  1945مرة يف عام 

معرفة الباحِة مل يبحْث عنها أحٌد موضوعا للبحث، ولكن قد ترمجت هذه القصص 



 

 

مجها عبداهلل نور عام " تر  Obrolan Sang Keledai القصرية يف اإلندونيسية بعنوان "

 يف ناشر إمبون، جاكرتا.  2006

ماضت الكتابا  أو الدراسا  على العمل األديب ألغراض خمتلفة اليت قام هبا 

الباحثون. لكن، لكل منها خصائص متيز بعضها البعض. كمحاولة للكشف عن أصالة 

قد االجتماعي أو النبالدراسة، فستقدم الباحثُة بعض البحوث السابقة بالبحوث املتعلقة 

 تشارلز ساندرز بريس، من أمّهها ما يلي:  (Triadic)نظرية عالما  العالقة الثالثية 

(، 2015)ك.سوندارسونو، نور أتنان أّواهلا، حبث لرحيان هرج الرمحن، ديوي 

"متثيل تسامح بقسم الدراسا  التواصلية، كلية التواصل والتجارة، جامعة تلكوم، بعنوان 

فيه أفعاٌل وحواراُ  اليت متثل  يلم نور من الشرق )حتليل السيميائية لبريس( ".الديانة يف ف

التسامح الديين. مّث حُتّلل األفعال واحلوارا  فيه وفقا لعناصر املعىن الثالثة لبريس اليت 

تشمل على العالمة أو الدليل املمثل و املوضوع و التفسري. استعمل ذلك البحث حبثا 

 .(subyektif)لمي الذي  بياناته َف شكل آرا  من املدخلي التفسريي نوعيا باملنهج العِ 

( ققسم التواصل والبث 2014رسالة ريزا فاجري )طالب عام ، ثانيها

شريف هداية اهلل  باجلامعة اإلسالمّية احلكوميةاإلسالمي، كلية علوم الدعوة والتواصل 

النقد والصورة االجتماعية يف املوسيقى )حتليل السيميائية يف ألبوم الغرفة  جاكرتا بعنوان

تُعرف فيهل معاين الداللة املطابقة بالشفرا  الثقافية  املظلمة تأثري بيت الزجاج(.



 

 

املوجودة يف احلياة اليومية. من االستعارا  املستعملة، تبدو النقد والصورة االجتماعية 

 املؤلُف. الواقيعة اليت سيبلغها 

(  قسم اللغة العربية وادهبا، كلية 2012ثالثها، رسالة حملمد نصيح الدين )

 باجلامعة اإلسالمّية احلكومية سونان جونونج جايت باندونجاآلداب والعلوم اإلنسانية، 

قد  "املوضوعا  الثقافية يف رواية العائدة لسالم أمحد إدريس )دراسة سيميائية(".عنوان 

ة النص الدال على املوضوعا  الثقافية مث تقسيم أنواع العالما  السيميائية ورد يف الرواي

الواردة يف الرواية. منهج الذي استعمله هو منهج التحليل احملتوى، يتعلق مبحتويا  

التواصل، إما لفظيا يف شكل اللغة، وإما غري لفظي يف مجيع حمتويا  حلياة اإلنسان. 

سيجرى تقع َف املنهج املستخدم أي نظام العالمة معادلة هذا البحث بالبحث الذي 

لبريس. واختالف هذا البحث بالبحث الذي سيجرى يقع َف الدراسة وتطبيق نظرية 

 العالمة لبريس وموضوعها.

بعد استعراض املكتبة، تُعرف نقطة التشابه واإلختالف بني الدراسا  السابقة 

ملستعملة هي املدخل النقدي بالبحث الذي سيجرى. وقعت معادلتها يف الدراسة ا

والدراسة السيميائية لبريس. رغم  استعمل نفس املدخل والدراسة، ولكن اختالف كلِّ 

 واحٍد منهما، أي موضوع البحث. 

 الفصُل الخامس: أساس التفكير



 

 

ذكر ويليك ووارين بعض تعريفا  األدب منها "ُيستعمل العمُل األديب َف فن 

(. وفقا لذلك الرأي شرح 15:2008)ويامتي، خيايل"  األدب، يُعترب على أنه عملٌ 

 ( شرَحه التايل: 16:1991سومارجو )

(  األدب غري اخليايل. يؤكد 2( األدب اخليايل و 1ينقسم األدب إىل قسمني: 

األدب اخليايل على استخدام اللغة الداللية االلتزمية )معان كثرية( بينما يؤكد األدب غري 

 للغة املطابقة )املفرد(. اخليايل على استخدام ا

كانت القصة القصرية عمال خياليا. هي قصة أو سردية )ليس حتليل جديل( 

ومهية )ال حتدث ولكن ميكن أن حتدث يف أي مكان وزمان( وقصرية )سومارجو، 

( بسبب النسبية، فليس َف القصة القصرية أشخاص كثرية. وكانت القصة 16:1991

 مباشرة. 

لألدب صعبًة َف ظهور تعريف األدب. لذلك، ظهر   تسبب طبيعُة الذاتية

التخصصا  العلمية األدبية. من أمّهها: نظرية األدب، وتاريخ األدب والنقد األديب. ذكر 

( أّن النقَد األديب فرع من العلوم الذي يبحث فيه عن 13: 2013أبرامز يف ماوردي )

األدب بأنواعه املختلفة وله صياغة العمل األديب وتقسيمه وتطبيقه وتقييمه. ظهر نقد 

غرض. النقد االجتماعي من أنواع النقد األديب، رأى بريغر ولقمان أّن النقد االجتماعي 

( "حقيقُة اليت تُبىن اجتماعيا، هي حقيقٌة بالنوعية املستقلة اليت ال 117: 2004)راتنا، 



 

 

احلياة  تعتمد على إرادة الذا " يتعلق النقد االجتماعي بكل شي  الذي حدث يف

سوسيتياوان، االجتماعية، مثل سياسا  احلكومة الذاتية وال هتتم شعبها إال قليال )

7:1997 .) 

حضر  السيميائية بافرتاض أّن العمل الفين هو عمليُة التواصل )راتنا، 

(. ميكن أن يُفهم العمُل الفين يف العالقته بني املرسل واملرسل إليه قط. ال 117: 2015

 العالمة من العالمة نفسها و لكنها يُعرف من السياق.يعرف املعىن 

يشري إىل مستعِمل العالمة ويفسرها بأهنا املمّثَل عن العالمة، ذكر بريس أن 

َف تفسري. التفسري هو كل ما ظهر  فخطر َف ذهنهعالمة. ألنه يفسر شيئا كممّثل، 

 (. 11: 2015)نزار الدين،  ذهنه ألنه يفسر ممّثال

املذكورة، فستقوم الباحثة بتحليل النقد االجتماعي َف قصص  وفقا للنظريا 

 " لتوفيق احلكيم احلكيم باملنظور السيميائي لبريس.محاري قال يلالقصرية "

 الباحثُة باملخطط اآليت طرق البحث: تصّورهالتوضيح املناقشة، 

 

 

 

 



 

 

 طار الفكرياإل: 1.1الجدول 

 

 

 

  

 

 

 الفصل السادس: منهج البحث وخطواته

 منهج البحث .1

اسرتاتيجياٌ  لفهم الواقع وخطواٌ  نظامية حلل السببية. إّن منهَج البحث 

 راتنا،)ولفهمهايوظف منهُج البحث لتبسيط املشكلة، كي تكون املشكلُة أسهل حلها 

هج الذي تستخدمه الباحثُة َف هذا البحث هو منهج وصفّي حتليلّي. من (.34: 2007

(، إّن املنهج الوصفي التحليلي هو املنهج املستخدم إلجياد 53: 2004رأى راتنا )

املشكلة والكشف نظاميا، أي بوصف احلقائق القائمة، مث التحليل للبيانا  املوجودة يف 

 لصورة. الكلما  أو ا

لبريس السيميايئة  

 السيميايئة

 النقد اإلجتماعي
 

 النقد األديب

قصص القصرية   

محاري قال يل   



 

 

لذا، ُيستخدم املنهج الوصفي التحليلي للكشف عن مضمون النص َف قصص 

" لتوفيق احلكيم مبدخل عالقة ثالثية العالمة لبريس إلثبا  على محاري قال يلالقصرية "

 أّن هناك عالما  تشري إىل النقد االجتماعي. 

 خطواته  .2

 مصدر البيانا   .أ

" لتوفيق محاري قال يلالقصرية "مصدر البيانا  يف هذا البحث هو قصص 

 احلكيم.

 ب. نوع البيانا  

" محاري قال يلنوع البيانا  يف هذا البحث هو قصص القصرية العربية "

 لتوفيق احلكيم. ستدرس الباحثُة فيها نصًّا، أكان كلمة، مجلة، أم خطابة. 

 ج. تقنية مجع البيانا  

هي تقنية مكتبية. تستخدم هذه  تقنية اليت تستخدمها الباحثُة َف مجع البيانا 

التقنية مصادرا مكتوبة للحصول على البيانا . َف مجع البيانا  تالحظ الباحثُة قصص 

" لتوفيق احلكيم. بعد ذلك تسّجل البياناِ  املتعلقة محاري قال يلالقصرية العربية "

 بأغراض البحث. 

 د. حتليل البيانا  



 

 

البيانا  النوعية. إّن املنهج النوعي هو يستخدم هذا البحُث حبثًا مستنًدا إىل 

منهٌج يعطي انتباًها إىل البيانا  الطبيعية، والبيانا  املتعلقة بسياق وجودها )سيمي، 

(. أما حتليل البيانا  يف هذا البحث: وصف النقد االجتماعي يف 25-26: 1993

 س. " لتوفيق احلكيم يف منظور السيميائية لبري محاري قال يلقصص القصرية "

( أو العالقة الثالثية للعالما  من بريس، Triadicختتار الباحثُة سيميائيَة بريس )

" لتوفيق احلكيم عالماٍ  دالّة على محاري قال يلوذلك إلثبا  بأّن يف قصص القصرية "

 النقد االجتماعي.  عناصر

 الفصل السابع: نظام الكتابة

فينقسم هذا البحث إىل أربعة َف حماولة للحصول على نتائِج البحث املتوقعة 

  أبواب، لكل باب فروع أو فصول هي ما يلي:

الباب األّول مقّدمٌة. يشمل هذا الباب على خلفية البحث، حتديد البحث، 

أهداف البحث، فوائد البحث، الدراسا  السابقة، اإلطار الفكري، منهج البحث 

 وخطواته، ونظاميا  الكتابة. 

يشمل هذا الباب على مناقشا  عن تعريف الباب الثاين إطار نظري. 

األدب، القصة القصرية، النقد االجتماعي السيميائية، حتليل السيميائية والسيميائية 

 .تشارلز ساندرز بريسل



 

 

 هو سرية احلياة و اختصار الرواية لتوفيق احلكيم.  الباب الثالث

و ل الباب الرابع حتليل و مناقشة. يشمل هذا الباب على حتليل املمث

لتوفيق احلكيم و معرفة  محاري قال يلاملوضوع و التفسري يف جمتمع قصص القصرية 

 موضوع نقد اإلجتماعي يف قصص القصرية محاري قال يل.

يشمل هذا الباب على اخلالصة و اإلقرتاحا   الباب اخلامس هو االختتام:

 وهي خامتة من أنشطة البحث.

 


