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 إستهالل

 
رييْي ق   ْ الُقْرآني الك   :ال  اهللُ ت  ع اَل  يفي

نيْي      (139:ل عمرانا  ) و ال َت ينُ ْوا و ال َت ْز نُ ْوا و أ نْ ُتُم األ ْعل ْون  إيْن ُكْنُتْم ُمْؤمي
 

Artinya: “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih 

hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu 

orang-orang yang beriman.” (Q.S. Ali Imran: 139) 
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 إهداء

 أهدي هذا البحث اجلامعي إَل:
 سودرتويو احملبوب أيب

  احملبوبة تري رهايو وأّمي
 ة لفيتا زهرة الفطر، احملبوباألخت الصغرية

 عمي احملبوب إكو وبووا
 عميت احملبوبة ويدريت
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 توطئة

نستعي على أمور الدنيا والدين، أشهد أن ال إله إال اهلل احلمد هلل رب العاملي وبه 
حممدا عبده ورسوله، والصالة والسالم على أشىرف وحده ال شريك لك وأشهد أن 

 ، أما بعد.ملرسلي وعلى آله وأصحابه أمجعياألنبياء وا
إمتام كتابة هذا البحث، أدركت الباحثة أن كتابة هذا البحث ال ختلو من األخطاء 

 حرتام وخالص الثناء إَل:تقدم الباحثة فوائق ا. ولذلك والقصور
مدير اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  زين الدين، الدكتور األستاذ فضيلة .1

 احلكومية ماالنج.
كلية العلوم اإلنسانية اجلامعة موالنا مالك عميد   حممد فيصل، الدكتورفضيلة  .2

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
ة رئيس قسم اللغة العربية أدهبا اجلامع ،املاجستري عبد الباسطفضيلة الدكتور  .3

 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 مشرف األكادميي. زين الرؤوففضيلة الدكتور  .4
 فضيلة عارف رمحن حكيم، املاجستري مشرف يف هذا البحث.  .5
مجيع املعلمي يف قسم اللغة العربية أدهبا كلية العلوم اإلنسانية الذين عّلمين العلوم  .6

 خريا كثريا على مجيع العلوم .املتنّوعة، جزاهم اهلل 
مجيع األصدقاء يف قسم اللغة العربية أدهبا الذين دفعوين وساعدوين يف إكمال  .7

 هذا البحث اجلامعي.
 عسى اهلل أن جيعل أعماهلم خالصة لوجه اهلل تعاَل وجيزيهم جزاء كثريا.

 2021 أكتوبر 1مباالنج،  َتريرا
 الباحثة

 
 دية أيو خريالنسا

 17310129: رقم القيد
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 مستخلص

 . تحليل رواية سالم اهلل على عينيك لمحمد السالم )دراسة2021خيرالنسا، دية أيو. 
لكلية العلوم اإلنسانية  قسم اللغة العربية وأدهباالبحث اجلامعي، سيميئية روالن بارت(. 

 جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 م، املاجستري.: عارف رمحن حكي المشرف 

 روالن بارترواية،  ،السيميائيةالكلمات الرئسية: 
الرواية من األعمال األدبية اليت هلا القدرة على تغيري معرفة الناس ومواقفهم وسلوكهم. عادًة 
ما يستخدمه الكتاب كوسيلة لنقل السياسات االقتصادية والسياسية واأليديولوجية واحلكومية 

م اهلل على عيين هي واحدة من روايات حممد سليم الشيقة. هلذه الرواية للجمهور. مثل رواية سال
رسالة أخالقية تلهم القراء على التمسك برغبتهم وصربهم لتحقيق أهدافهم. يُعتقد أن مثل هذه 
األعمال األدبية قادرة على حل املشكالت االجتماعية يف اجملتمع ، ألنه ميكن استخدامها كوسيلة 

الشخصي. باإلضافة إَل ذلك ، يعطي أسلوب اللغة والسرد القيم اخلاصة به للتطور العقلي و 
 للقارئ. لذلك ، طورها الباحث من خالل سيميائية روالند بارت.

 ( وصف معىن الداللة والداللة ورواية سالم اهلل على عينيك1أهداف هذه الدراسة هي: 
 ( معرفة الرسالة الواردة يف رواية سالم اهلل على عينيك2

هذا البحث هو حبث نوعي وصفي، وهذا البحث هو أيًضا نوع من البحث يف املكتبات 
ألنه مبين على وثائق يف شكل كتب أدبية وجمالت ومصادر بيانات أخرى يف املكتبة. يف مجع 

تقنيات القراءة وتدوين املالحظات. وأساليب َتليل البيانات اليت  الباحثةالبيانات، استخدم 
 .يف هذه الدراسة هي تقليل البيانات وعرضها وَتليلها واستخالص النتائج ثةالباحاستخدمها 

إشارة ضمنية يف حمادثة  25إشارة داللة و  25( الرواية هبا 1نتائج هذه الدراسة هي: 
رسالة واردة يف حمادثة الشخصية الرئيسية  25( حيتوي على 2الشخصية الرئيسية )غصان(. 
 الضمنية والداللة. )غصان( وهي القصد من املعاين
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ABSTRACT 

 

Khoirunnisa, Dyah Ayu. 2021. Roland Barthes Semiotics Analysis on the 

Novel Salamullahi 'Ala Ainik. Essay. Department of Arabic Language 

and Literature, Faculty of Humanities. Maulana Malik Ibrahim State 

Islamic University Malang. 

Supervisor : Arif Rahman Hakim M. Pd. I 

Keywords : Novel, Roland Barthes, Semiotics 

One of the literary works that have the ability to change people's 

knowledge, attitudes, and behavior is the novel. Usually, writers often use it as a 

medium to convey economic, political, ideological, and government policies to 

the public. Like the novel Salamullahi 'Ala Aini is one of the interesting novels by 

Muhammad Salim. This novel has a moral message that inspires readers to hold 

on to their desire and patience to achieve their goals. Literary works like this are 

believed to be able to solve social problems in society, because they can be used 

as a medium for mental and personality development. In addition, the style of 

language and narrative gives its own values to the reader. Therefore, the 

researcher developed it through Roland Barthes' semiotics. 

The aims of this study are: 1) to describe the meaning of denotation and 

connotation and the novel Salamullahi 'Ala Ainik; 2) knowing the message 

contained in the novel Salamullahi 'Ala Ainik. 

This research is a descriptive qualitative research, and this research is 

also a type of library research because it is based on documents in the form of 

literature books, journals, and other data sources in the library. In collecting data, 

the researchers used reading and note-taking techniques. And the data analysis 

techniques used by researchers in this study are data reduction, data presentation, 

analysis, and drawing conclusions. 

The results of this study are: 1) the novel has 25 denotative signs and 25 

connotative signs in the main character's conversation (Ghussan); 2) has 25 

messages contained in the conversation of the main character (Ghussan) which is 

the intent of denotative and connotative meanings. 
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ABSTRAK 

Khoirunnisa, Dyah Ayu. 2021. Analisis Semiotika Roland Barthes Pada Novel 

Salamullahi ‘Ala Ainik. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, 

Fakultas Humaniora. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang.  

Pembimbing : Arif Rahman Hakim M. Pd. I  

Kata Kunci : Novel, Roland Barthes, Semiotika 

Karya sastra yang mempunyai kemampuan mengubah pengetahuan, sikap, 

dan prilaku masyarakat salah satunya adalah novel. Biasanya sering digunakan 

sastrawan sebagai media untuk menyampaikan kepentingan ekonomi, politik, 

ideologi, dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Seperti novel Salamullahi 

‘Ala Aini merupakan salah satu novel yang menarik karya Muhammad Salim. 

Novel ini memiliki pesan moral yang menginspirasi pembaca untuk memegang 

teguh keinginan dan kesabaran untuk mendapatkan cita-citanya. Karya sastra yang 

seperti ini, diyakini mampu memecahkan masalah sosial dalam masyarakat, 

karena ia bisa digunakan sebagai media pembinaan mental dan kepribadian. 

Selain itu gaya bahasa dan narasinya memberi nilai-nilai tersendiri kepada 

pembaca. Oleh karena itu peneliti mengembangkan melalui semiotika Roland 

Barthes.  

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) memaparkan makna denotasi dan 

konotasi dan novel Salamullahi ‘Ala Ainik; 2) mengetahui pesan yang terkandung 

dalam novel Salamullahi ‘Ala Ainik. 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, dan penelitian ini 

juga termasuk jenis penelitian pustaka karena berdasarkan pada dokumen baik 

berupa buku literatur, jurnal, dan sumber data lainnya diperpustakaan. Dalam 

mengumpulkan data, peneliiti mengggunakan teknik baca dan catat. Dan teknik 

analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu reduksi data, 

penyajian data, analisis, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) novel tersebut memiliki 25 sign/tanda 

denotatif dan 25 tanda konotatif dalam perckapan tokoh utama (Ghussan); 2) 

memiliki 25 pesan yang terkandung dalam percakapan tokoh utama (Ghussan) 

yang merupakan maksud dari makna denotatif dan konotatif. 
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 األول الباب
 مقدمة

 خلفية البحث -أ 
رواية من األعمال األدبية اليت هلا القدرة على تغيري معرفة الناس ومواقفهم ال

وسلوكهم. عادة ما يستخدمه الكتاب كوسيلة لنقل املصاحل االقتصادية 
واأليديولوجية والسياسة والسياسات احلكومية للجمهور. رواية سالم اهلل على 

وصربهم لتحقيق أهدافهم. عينيك من الروايات اليت تلهم القراء للتمسك برغبتهم 
يُعتقد أن مثل هذه األعمال األدبية قادرة على حل املشكالت االجتماعية يف 

 اجملتمع ، ألنه ميكن استخدامها كوسيلة للتطور العقلي والشخصي.
تبادل الرموز هو عملية تسليم الرسائل أثناء االتصال. يقول هريوساتوتو يف  

خصائص خترب ز )الرموز( هي عالمات أو كتابه "سيميائية االتصال" أن الرمو 
، (. الرموز تعسفية ومستقلة155 .، ص2009شخًصا بشيء ما )سوبور، 

اعتماًدا على األفكار واألفكار اليت يتم تكوينها. أوضح دينيس ماكويل أن "نقل 
ُثل أو املواقف أو املشاعر من شخص أو جمموعة إَل شخص

ُ
آخر  املعلومات أو امل

، مما يعين أن االتصال هو عملية نقل أو الل الرموز"بشكل أساسي من خ
عواطف من شخص أو اجملموعة )مكويل، معلومات يف شكل أفكار أو مواقف أو 

 (.52 .، ص2011
، استخدم الباحث النظرية السيميائية اليت ، يف فهم الرسالة يف الروايةلذلك

إذا ارتبطت  (.109، ص. 2012سامي،تدرس األمور املتعلقة باالتصال والتعبري )
، فإن السيميائية مات واألساليبالدراسات األدبية بالتعبري البشري واللغة والعال
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تنطوي على جوانب خارجية وجوهرية للعمل األديب. متتلئ حياة اإلنسان 
ا تصبح عملية احلياة أكثر كفاءة، وتتواصل بشكل بالعالمات، واليت من خالهل

 (.3 .، ص1993انتوسا، توفر فهماً أفضل للعامل )س، و جيد
رواية سالم اهلل على عينيك من الروايات الرومانسية اليت َتظى بشعبية 
لدى اجلمهور. تستخدم هذه الرواية تيارًا ممتًعا من الوعي. القصة كاملة مليئة 

، هذه الرواية يسية تستخدم ضمري املتكلم الفرديمبأساة احلب. الشخصية الرئ
ة مثل الشعر. رواية سالم اهلل على عينيك من تصور عالقة حب مع قصة مجيل

أعمال حممد السامل. متت ترمجة هذه الرواية اخليالية الرومانسية ألول مرة يف عام 
. َتكي هذه 2017من قبل فصل طالب اللغة العربية وآداهبا يف عام  2020

 الرواية قصة رحلة احلب لطيورين حب )غصان وسارة(. القصة ملهمة للغاية واللغة
 املستخدمة مجيلة جًدا.

اهلل على عينيك لتكون موضوع حبث علمي  اختارت الباحثة رواية سالم
من منظور روالن بارت. يستخدم املفهوم السيميائي لروالن بارت مرحلة َتليل 

ول ، الرتتيب األالمات. وتشمل هذه املراحل: أوالً منهجي لفحص املعاين والع
لثاين ترتيب الداللة أو ما يسمى الداللة. الداللة ، واللداللة أو ما يسمى بالداللة

، هي عالقة بي الدال Roland Bathesهي أوضح معىن لإلشارة. يف منظور 
، بينما الداللة هي املعىن الذي ينشأ من تقاطع املدلول يف إشارة للواقع اخلارجيو 

 الداللة مع مشاعر القارئ والقيم الثقافية.
، ألنه Roland Barthesل السيميائي بواسطة تستخدم هذه الدراسة التحلي

لنماذج الثقافية بشكل نصي. من وجهة نظر هذه النظرية ميكن معاجلة مجيع ا
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مبا يف ذلك الروايات. ، السيميائية فحص النصوص املختلفة ، ميكن للنظريةوهكذا
، هو علم سوسور يف الدورة يف اللغة العامة، كما أوضح فرديناند دي السيميائية

من يدرس البنية، واألنواع، حث يف دور العالمات كجزء من احلياة االجتماعية. يب
، ص Piliang  ،2012، وعالقات اإلشارة يف استخدامها يف اجملتمع )والتصنيف

العالمات. ، يتعلق األمر أساًسا برتتيبي من (. وفًقا ملصطلحات بارت162.
شارة واإلشارة يف اإلشارة وبي ، الذي يصف العالقة بي اإلالرتتيب األول للداللة

اإلشارة ومرجعها يف الواقع اخلارجي. يصف الرتتيب الثاين من الدالالت 
التفاعالت اليت َتدث عندما تلتقي العالمة مبشاعر أو عواطف مستخدميها 

، بينما الداللة هي كيفية آخر، الداللة هي ما يتم تصويره وقيمهم الثقافية. مبعىن
 (.118-120ص ، 2007، فسكاالتصوير )

 البحث تحديد -ب 
حصر املؤلف يف مجع النصوص يف رواية سالم اهلل على عينيك ، فقط 
تلك اليت تعترب هلا معاين رموز أو إشارات تعرب عن مشاعر الرجل يف الدفاع عن 
بيته حىت انفصاهلا هنائيًا بسبب تأخرها بسبب الظروف ، حىت جتد أخريًا السالم 

 األبدي.
 ة البحثأسئل  -ج

ما معىن الداللة يف رواية سالم اهلل على عينك حملمد السامل عند روالن  -1
 بارت؟

ما معىن العقدة يف رواية سالم اهلل على عينك حملمد السامل عند روالن  -2
 بارت؟
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 أهداف البحث  -د
 وصف معىن الداللة والداللة يف رواية سالم اهلل على عينيك. -1
 الواردة يف رواية سالم اهلل على عينيك.التعرف على الرسالة  -2

 البحث فوائد -ه
 الفوائد اليت ولدت مع هذا البحث هي:

سات البنيوية يف الفائدة األكادميية اليت جيب احلصول عليها هي زيادة الدرا -1
، خاصة ايات. باإلضافة إَل مراجع إضافية، وخاصة الرو األعمال األدبية

 الدراسات الروائية والسيميائية.األفكار املتعلقة بالتحليل يف 
، صول عليها هي جذب البحوث األخرىالفائدة العملية اليت ميكن احل -2

 وخاصة بي الطالب. من أجل تطوير البحث العلمي حول مشاكل مماثلة.
 الدراسة السابقة  -و

سوسينيت اغوستنا. لتحليل السيميائي لرواية املطر لروالن بارت بقلم تريي  -1
تصف هذه  .SMAط تنفيذ التعلم يف الفصل احلادي عشر ليي وخط
، وخطة الدرس السيميائي  Roland Barthesعناصر اجلوهرية، وَتليلالدراسة ال

، وهي هذه الدراسة، هناك فوائد نظرية يف  .XI SMAلرواية املطر يف الفئة 
توفري مدخالت أو معلومات حول دراسة األعمال األدبية لسيميائية روالند 

 رت. الفائدة العملية هي أن هلا استخدامات للطالب واملعلمي والباحثي.با
سم لدوين ديرجانتورو  5انرت الزكييت. القيم األخالقية يف رواية بطول  -2

َتدف هذه الدراسة إَل َتديد القيم  .)دراسة روالند بارت السيميائية(
سم باستخدام  5والعالمات األخالقية املستخدمة يف إعطاء معىن الرواية 
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دراسة روالند بارت السيميائية. يستخدم هذا البحث الكيفي بتفسري اجلمل 
 سم. 5الواردة يف الرواية 

ليليس. َتليل روالند بارت السيميائي لقشرة الرواية بواسطة أوكى رومسين  -3
 Octa .َتدف هذه الدراسة إَل وصف نظام الشفرة للقذيفة اجلديدة بواسطة 

Rusmini  ث هنج من حيRoland Barthes.  هناك العديد يف هذه الدراسة ،
لشفرة ، وااهلريمينوطيقي، والشفرة النصفيةمن األكواد مبا يف ذلك: الكود 

، وجد أن الكود الشفرة اجلنونية. يف هذه الدراسة، و الرمزية، والشفرة األولية
، خصيةوأكواد نصفية ُتظهر دالالت ش، ريمينوطيقي يُظهر أسئلة وألغازًااهل

أفعااًل ديناميكية  ، وأكواد ُمسببة ُتظهرواد رمزية ُتظهر تناقضات ومقاومةوأك
 .، وتوفر رموز جنونية مراجع ثقافيةيف شكل أفعال

(. القيم اإلجتماعية يف إعالن شهر رمضان شركة 2019مهمديت إزمتة. ) -4
الراعى )دراسة مسيوطيقية روالن برتيس(. أهداف البحث يف هذا البحث 

لعلمي هي املعرفة معاين الداللة، معاين الضمين، واألسادطري يف اإلعالن ا
شهر رمضان الشركي املراعي، وكذلك معرفة القيم اإلجتماعية يف اإلعالن 
رمضان الشركة املراعي. أما نوع البحث يف هذا البحث هي دراسة كيفية 

(qualitative( اليت يستمل املنهج لوصفي )deskriptif metode.)  نتائج
يف هذه  الباحثةالبحث هي مت العثور على نتائج البحوث اليت حصل عليها 

 الدراسة معاين الداللة.
(. تصور الرسائل األخالقية يف اإلعالنات العامة 2019عي رشيدة. ) -5

بالشرق األوسط )دراسة مسيوطقية(. أهداف البحث ملعرفة اشكال التصور 
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ت العامة بالشرق األوسط جلوديت وما رسائل األخالقية يف اإلعالنا
ويليامسون. يف هذا البحث، استخدمت الباحثة واملنهج الوصفي الكيفي. 
نتائج البحث هي الرسالة األخالقية يف اإلعالن هي رسالة أخالقية عن 
مساواة اجلنسي و يف حياة اجملتمعي، مثل التسامح املتيبادل يف الدين، 

 جتماعية.والرجاء املساعدة يف الرعاية اإل
 

 رقم العنوان التشابه اإلختالف

لرواية املوضوع املستخدم هو 
 .املطر

النظرية املستخدمة من هذا 
لروالن  البحث هي سيميائية

 .بارت

لتحليل السيميائي لرواية 
املطر لروالن بارت بقلم 
تريي ليي وخطط تنفيذ 
التعلم يف الفصل احلادي 

 عشر

1 

رواية  املوضوع املستخدم هو
سم لدوين  5ول بط

 .ديرجانتورو

النظرية املستخدمة من هذا 
لروالن  البحث هي سيميائية

 .بارت

القيم األخالقية يف رواية 
سم لدوين  5بطول 

ديرجانتورو )دراسة روالند 
 بارت السيميائية(

2 

الرواية  املوضوع املستخدم هو
 .بواسطة أوكى رومسين

النظرية املستخدمة من هذا 
لروالن  يةالبحث هي سيميائ

 .بارت

َتليل روالند بارت 
السيميائي لقشرة الرواية 

 بواسطة أوكى رومسين

3 

 املوضوع املستخدم هو
إعالن شهر رمضان شركة 

النظرية املستخدمة من هذا 
لروالن  البحث هي سيميائية

القيم اإلجتماعية يف إعالن 
شهر رمضان شركة الراعى 

4 
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)دراسة مسيوطيقية روالن  .بارت الراعى.
 برتيس(

 املوضوع املستخدم هو
اإلعالنات العامة بالشرق 

 األوسط.

النظرية املستخدمة من هذا 
لروالن  البحث هي سيميائية

 .بارت

تصور الرسائل األخالقية يف 
اإلعالنات العامة بالشرق 

 األوسط )دراسة مسيوطقية(

5 

 
 منهجية البحث  -ز

دف الدراسة. حىت يتم الطريقة هي طريقة للعمل لفهم الشيء الذي هو ه
 تتكون (.14 ص،، 1986، يوديونوتعديل الطريقة املختارة مع موضوع الدراسة )

، وهي نوع البحث ومصادر البيانات طريقة البحث هذه من عدة مناقشات
وتقنيات مجع البيانات وتقنيات التحقق من صحة البيانات وتقنيات َتليل البيانات. 

 قشات:وفيما يلي شرح لبعض هذه املنا
 البحثنوع  -أ 

ثالث مراحل من البحث، مبا يف  الباحثةدم ، استخيف هذه الدراسة
 :ذلك: البحث النوعي، والبحث الوصفي، والبحث األديب. الرتمجة كما يلي

 البحث النوعي -1
معىن عدة جوانب بناًء البحث النوعي هو حبث يهدف إَل وصف 

، وهو بالبحث التفسريي يسمى هذا البحث، وميكن أيًضا أن على املادة
يف اجملتمع يف شكل نشاط يركز على معرفة معىن األشياء اليت غالًبا ما توجد 

 (.18 ،، ص2017حوار )برادوكو، 
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مت تضمي هذا البحث يف البحث النوعي ألن هذه الدراسة َتدف إَل 
وصف معىن الداللة والداللة جنًبا إَل جنب مع الرسالة الواردة يف رواية 

 هلل على عينيك بناًء على منظور روالن بارت.سالم ا
 البحث الوصفي -2

البحث الوصفي هو البحث الذي يهدف إَل وصف وَتليل وتفسري 
مت تضمي هذا  (.67 ،، ص1997، هورنبريجر وكورسواملواقف والظروف )

البحث يف البحث الوصفي ألنه يهدف إَل وصف شروط وحاالت معىن 
الرسائل الواردة يف رواية سالم اهلل على عينيك  الداللة والداللة إَل جانب

 بناًء على منظور روالن بارت.
 املكتيب البحث -3

البحث املكتيب هو حبث مأخوذ من عدة كتب مرجعية وأحباث سابقة 
، 2006مشكالت اليت تتم دراستها )سارونو، الستخدامه كأساس نظري لل

يف اقتباس واسرتجاع يصنف هذا البحث على أنه حبث أديب ألنه  (.35 ،ص
الكتب واجملالت والروايات املتعلقة مبعىن الداللة  الباحثةالبيانات يستخدم 

والداللة على أساس النظرية السيميائية دون اخلوض يف امليدان السرتجاع 
 البيانات.

 در البياناتامص -ب 
تكونت مصادر البيانات يف هذه الدراسة من مصادر البيانات األولية 

البيانات الثانوية. سيتم شرح كليهما واحًدا تلو اآلخر يف الشرح ومصادر 
 التايل:
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 مصادر البيانات الرئيسية -1
من مصادر البيانات الرئيسية يتم احلصول على مصادر البيانات 

، ويتم مراقبتها وتسجيلها. واليت سيتم َتليلها وتفسريها الحًقا مباشرة
(. املصدر 68-67 ،2015، سيوتو وسوديكونشرها يف البحث )

األساسي للبيانات هلذا البحث هو رواية سالم اهلل على عينيك حملمد 
 السامل.

 مصادر البيانات الثانوية -2
مصادر البيانات الثانوية هي مصادر َتتوي على بيانات موجودة 

اليد موقف  الباحثةلدعم واستكمال مصادر البيانات الرئيسية. حىت يتخذ 
(. استخدمت مصادر 98 ،، ص2017وجيانتو، الثانية )رينالدي وم

البيانات الثانوية يف هذه الدراسة العديد من الكتب واجملالت والدراسات 
 السابقة املتعلقة هبذا البحث.

 جمع البيانات طريقة -ج 
مجع البيانات جزًءا مهًما من الدراسة. يقوم الباحث يف هذا  طريقةتعد 

التمكن من النظرية اهليكلية أو املفهوم  ، وخاصةاط بتعظيم مجيع القدراتالنش
ًقا الحتياجات املعلمات اهليكلية، حبيث يشمل السرتجاع البيانات وف

، وسيحدد هذان الطرفان صحة البيانات اليت مت احلصول العدادين واملخربين
 (.48 ص،، 2018، سوجيارتوعليها يف الدراسة. )

تقنيات توثيق تتضمن تقنية مجع البيانات يف هذه الدراسة هي تقنية 
 ، مع األوصاف التالية:القراءة وتدوين املالحظات
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 القراءة طريقة -1
 أسلوب القراءة هو أسلوب يهدف إَل احلصول على شيء غري

مألوف وغري مألوف حول الشخصيات، وخط القصة، واحلقيقة )بيلي، 
أسلوب القراءة لتصنيف  (. يُطلق على هذا عادةً 120، ، ص1978

 مع اتباع اخلطوات التالية: ،البيانات
 جزًءا من رواية سالم اهلل على عينيك ملعرفة مسار القصة. الباحثةقرأ  (أ 

، مث َتلل معاين ثانية رواية سالم اهلل على عينيكتقرأ الباحثة للمرة ال (ب 
 الدالالت والدالالت بناء على منظور روالن بارت.

اهلل على عينيك لتأكيد نتائج للمرة الثالثة رواية سالم  الباحثةقرأ  (ج 
 .التحليل السابق

 طريقة الكتابة -2
املستخدمة هي تسجيل البيانات اليت مت طريقة الكتابة كانت 

 ،، ص2012، كيالنمجعها جلعلها أكثر منهجية وتسجياًل جيًدا )
 (. واخلطوات هي كما يلي:167

ك اليت متيزت الباحثة بسرد القصة يف رواية سالم اهلل على عيني (أ 
 تضمنت معاين دالالت ودالالت.

ميزت الباحثة البيانات من خالل إبراز أهداف البحث وهي معىن  (ب 
 الداللة والداللة.

 تدوين األمور املتعلقة مبعىن الدالالت والدالالت. (ج 
 تحليل البيانات طريقة -د 
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البيانات هي عملية التحليل والتجميع والتفسري والتحقق  َتليل طريقة
، 2001، سوبراجيو وتوبروينيث يكون للبيانات قيمة أكادميية وعلمية )حب

 (. تدفق األنشطة على النحو التايل:103ص، 
 تقليل البيانات -1

النتائج امليدانية. يعين التخفيض اختيار وتبسيط البيانات األولية من 
، 2004، ديفيد وساتون، خاصة أثناء مجع البيانات )النشاط مستمر

 واخلطوات هي كما يلي:(. 25ص، 
ورتبت الباحثة اجلمل اليت تبي الدالالت والدالالت يف رواية سالم  (أ 

 اهلل على عينيك.
معاين الدالالت والدالالت يف رواية سالم اهلل على  الباحثةحلل  (ب 

 عينيك.
تسجيل وتصنيف البيانات اليت َتتوي على معاين داللة وداللة يف  (ج 

 ى عينيك.رواية سالم اهلل عل
 عرض البيانات -2

عرض البيانات هو مرحلة من مراحل عملية َتليل البيانات اليت يتم 
جدول الرتدد أو  تقدميها من خالل اجلداول أو الرسوم البيانية. إما

القراء لنتائج املناقشة )بريونو،  ، هبدف تسهيل فهماجلدول املتقاطع
 واخلطوات هي كما يلي: (.130-129 ،، ص2016

 عرضت الباحثة نتائج الدراسة يف شكل جدول بسيط. (أ 
 حسب صياغة املشكلة. الباحثةيصنف  (ب 
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بيانات صحيحة وفًقا للمناقشة اليت توضح معىن  الباحثةيقدم  (ج 
 الداللة والداللة.

 استخالص النتائج -3
، وهي استخالص النتائج. بعد َتليل يف هذه املرحلة األخرية

، مث يتم ربطها واحدة تلو األخرى ذات مغزىالبيانات، ستنتج نسًبا 
، ص 2017ة تتضمن النسب العامة )رجب ومجان، إلنتاج نسبة جديد

 واخلطوات هي كما يلي: (.80
 يلخص الباحث نتائج املناقشة يف وصف موجز. (أ 
الفقرة األوَل بناًء على النتائج املوجزة للحصول على  الباحثةيصنع  (ب 

 استنتاجات جوهرية.
بعمل الفقرة الثانية من خالل أخذ منظور الباحث  ةيقوم الباحث (ج 

 للوصول إَل استنتاجات تكوينية.
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 الثاني الباب
 النظري اإلطار

 السيميائية مفهوم -أ 
 الكلمة من تأيت السيميائية تسمى أخرى بعبارات أو السيميائية

  الطب أخذمن  semeionيتم املدى. "عالمة" تعين واليت  semeionاليونانية
hypocratic  أوasclepiadic  استنتاجي والتشخيص األعراض إَل انتباهها مع 

 العلوم من فرًعا السيميائية تعترب ،املصطلحات يف (.95 ص، ،2004 صبور،)
 والعمليات اإلشارات أنظمة مثل ،بالعالمات يتعلق ما وكل العالمات بدراسة يهتم

 تيو األدب خبري يعّرف (.1 ص، ،1993 ،فانزويست) العالمات على تنطبق اليت
 منوذج يف ذلك بعد تنقيحه يتم تواصل فعل أهنا على عالمة أهنا على السيميائية

 اتصال اةكأد األدبية الظواهر لفهم األساسية واجلوانب العوامل مجيع يراعي أديب
  .(6 ،ص ،1984 تيو،) جمتمع أي يف مميزة

 العمل تفهم اليت ،احلداثة بعد ما نقد نظريات حدىإ السيميائية نظرية تعترب
 هناك بأن النظرية هذه جتادل. النص يف الواردة الرموز أو العالمات خالل من األديب
 معىن حًقا يفهم أن املراقب على جيب لذلك ،النص يف العالمات من العديد

 :نهام ،أنواع ثالثة إَل واملراجع شاراتاإل بي العالقة وتنقسم. اإلشارة
 أيقونة -1

. للمدلول ملباشرا املعىن/  الصورة وهي. عالمة إَل إلشارة تكرار أو تشابه
 األيقونات تنقسم. ويرهتص مت مما مكررة نسخة هي الصورة ،املثال سبيل على

 أيقونات هي طيةالنم الرموز. جمازية وأيقونات منطية أيقونات مها ،قسمي إَل
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 األيقونة بينما. اجلملة يف الكلمات ترتيب ثالامل سبيل على ،عقالين تشابه هلا
 مرجعي بي ولكن ومرجع إشارة بي تشابه ال األيقونات من نوع هي اجملازية

 حيوان" إشارة هلا اليت الغزالن كلمة املثال سبيل على ،العالمة نفس هلما
 ."ذكاء" و "الغزالن

 الفهرس -2
. النطاق واسع تقارب أنه على ومرجعها اإلشارة مصطلحبي تفسري ميكن

 يشري ، املثال سبيل على(. السببية العالقة) للداللة نتيجة الدال يصبح حيث
 مؤشرًا املبهج اجلو صورة متثل ، األدبية األعمال يف. حريق وجود إَل الدخان

 .الشخصية سعادة على
 الرمز -3

. تخدم العالمة ومرجعها، فمن املؤكد أن هناك اتفاقًا بي مسيسمى رمزًا
، هو الرمز األكثر اكتماال يف العامل الذي مت تشكيله بشكل تقليدي. مثل اللغة

، شخصية، ورموز اإلمجاعهناك ثالثة أنواع من الرموز املعروفة ، وهي الرموز ال
  .والرموز العاملية

. واسع نطاق على األحياء علم أو السيميائية األمريكيون العلماء يستخدم
 نظام هي اللغة .العامة اللغويات يف دورة ،كتابه يف رسوسو  دي لفرديناند فقاو 

 اخلاصة االحتياجات لذوي واحلروف بالكتابة مقارنتها ميكن فكرة عن يعرب إشارة
 املكونات هي هذه كل. ذلك إَل وما واألخالق العسكرية والرموز الدينية والرموز

 إنه .مفهوًما تمعاجمل يف احلياة يدرس الذي العلم يكون حيث ،النظام يف الرئيسية
 علم وظيفة إن. السميولوجيا سوسري يسميه الذي ،االجتماعي النفس علم من جزء
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 ،2010 ،برجر) املطبق والقانون عالمة تؤلف اليت العناصر شرح هي نفسها األحياء
 (.4 ص،

 مرجعية مادة وتصبح الثقافية الظواهر لدراسة السيميائية النظرية تطبيق يتم 
 ةاللغ علم خالل من سوسور تأثري حيدث. املعمارية العالمات ليللتح مناهج لعدة

 النتوا) األنثروبولوجيا يف وموريس بريس يؤثر بينما ،شرتاوس ليفي طوره الذي البنيوي
 . (3 ص، ،2017 ،وآخرون

 أن هو Umberto Eco عنها عرب اليت شيوًعا األكثر التعريفات أحد
 طفق تتعلق ال ذاَتا حد يف السيميائية. ماتبالعال يتعلق ما بكل َتتم السيميائية
 الكود يف. آخر شيًئا ميثل شيء أي من ولكن ،اليومية احملادثة يف بالعالمات
 واألشياء والكلمات واألصوات الصور شكل العالمات تأخذ ،السيميائي
 ويفحصون ،املعزولة غري العالمات املعاصرون السيميائية علماء يدرس. واإلمياءات

 .(2 ،ص ،2007 تشاندلر،) الواقع متثيل يتم وكيف املعىن نشاءإ كيفية
 تفسري يف البشر األحياء علم أو السيميائية تدرس ما عادة ،لبارت وفًقا

 ،املعلومات فقط ليس كائن نتيجة ادإجي التفسري يعين ،احلالة هذه يف. األشياء
 بشيء القتهاع حيث من معىن للعالمة. لإلشارات هيكلي نظام إنشاء أيًضا ولكن
. لفظية غري وأشياء ورموز خطاب شكل يف النظرية مع مستمر املفهوم هذا. معي

 فك كيفية السيميائية تعلم .العامل تعقيدات وسط نظاًما جند أن ميكننا ،اراتباإلش
 يف يبحث نظاًما أيًضا عليه يطلق أن ميكن. الوعي إَل وإيصاهلا املطبقة القواعد

 اإلشارة نظام على القائمة اإلشارات طريق عن َتدث يتال االتصال أشكال مجيع
 .(الكود)



16 
 
 

 

 
 

 

 أنواع السيميائية -ب 
(. 63، ص  2006،  ، هناك تسعة أنواع من السيميائية )سربحىت اآلن

 :التفسري كما يلي
سيميائية َتلل أنظمة اإلشارات. السيميائية اليت السيميائية التحليلية هي  -1

ومعاين. ميكن  ئيسي مث َتللها إَل أفكار وأشياءجتعل العالمة هي الشيء الر 
، بينما املعىن عبارة عن عبء موجود يف رمز يشري إَل  تشبيه الفكرة برمز

 .كائن معي
السيميائية الوصفية هي سيميائية تويل اهتماًما لنظام اإلشارات الذي ميكننا   -2

 .ا اليومجتربته اآلن على الرغم من وجود عالمات ظلت دائًما كما نشهده
هي سيميائية تويل اهتماما خاصا لنظام  zoosemiotic احليوانية السيميائية -3

 .اإلشارات اليت تنتجها احليوانات
السيميائية الثقافية ، السيميائية اليت تدرس نظام اإلشارة املوجود يف ثقافة   -4

 .اجملتمع
 الروايات يف السيميائية السردية هي سيميائية تناقش أنظمة اإلشارات يف  -5

 (.شكل أساطري وقصص شفوية )الفولكلور
السيميائية الطبيعية هي سيميائية تفحص نظام اإلشارات الذي تنتجه   -6

 .الطبيعة
، أي السيميائية اليت تناقش نظام اإلشارات الذي صنعه السيميائية املعيارية  -7

 .البشر يف شكل معايري
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ة اليت تناقش نظام اإلشارات الذي ينتجه ، السيميائيالسيميائية االجتماعية  -8
 .البشر يف شكل رموز

السيميائية اهليكلية هي سيميائية تفحص نظام اإلشارة الذي يتجلى من   -9
 .خالل بنية اللغة

 اللغة كنظام سيميائي -ج 
، ألن وجود املعىن ال يتم ثنائية األبعاد. يطلق عليه كذلك اللغة يف استخدامها

، بل يتم َتديده الوجود بي الرموز اللغوية نفسهال العالقة و َتديده فقط من خال
راءها. أيًضا من قبل اجلهات الفاعلة والسياقات االجتماعية والظرفية اليت تكمن و 

، بصرف للغة وظائف خارجية وداخلية. لذلك، فإن وفًقا للوظائف اليت لديهم
هي مفيدة أيًضا ملعاجلة ، فلنقل املعلومات وإنشاء املعلوماتالنظر عن استخدامها 

 .املعلومات واحلوار الذايت
( خصائص العالقة بي 1تركز دراسة اللغة إَل الكود املستخدم على )

( العالقة بي األشكال 2، )لرموز أو الكلمات مع بعضها البعضاألشكال أو ا
( العالقة بي الشفرة ومستخدميها. يتم 3، )اللغوية والعامل اخلارجي املعتمد

، سواء يف شكل العالمات اللغوية أو علم عن عالمة فيما يتعلق بالثالث التتضمي
يف نطاق السيميائية )أمي  ،التواصلاألشكال األخرى اليت يستخدمها البشر يف 

 (.37 ،، ص1988الدين، 
 نظرية السيميائية لروالند بارت -د 

وف يشرح ، وسية لروالند بارت أمر ممتع للغايةإن مناقشة نظرية السيميائ
 :لياملؤلف هنا نظريته. التفسري كما ي
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 نظرية روالند بارت للسيميائية -1
، ومها الداللة والداللة. الداللة( مستويي من 1980-1915) طورت

يُطلق على اإلشارة إَل العالمة املميزة الرتتيب األول للداللة أو مرجع الداللة ، 
أمباريين ) و الداللة من الدرجة الثانيةبينما يُطلق على الثانية اسم نظام الداللة أ

 . (35، ص، 2010، وأومايا
 طريقة عمل نظرية السيميائية لروالن بارت -2

ميكن فصلها عن شخصية روالن  كما نعلم أن دراسة السيميائية ال
، وهو عامل سيميائي طور السيميائية البنيوية إَل سيميائية نصية. جيعل بارت

 (عالمة) الداللة مفتاح َتليله. واليت تصف عالمةبارت من مفهوم الداللة و 
 (املشار إليه) باحملتوى أو (R) تعبري أو دال فيما يتعلق (E) كنظام يتكون من

(C( )92-91  ، ص،2012، بارتس.) 
، ة املستوى األول من نظام الداللة، َتتل الداللسيميولوجيا بارت يف

لة مبعىن مغلق.  ، يرتبط الدالحلالةة املستوى الثاين. يف هذه ابينما َتتل الدالل
لة موجودة ، ختلص بارت منه ورفضه. لقد افرتض أن الدالكرد فعل على ذلك

شيء طبيعي يُعرف  "احلريف" ، ذكر بارت أن معىنبالفعل. عالوة على ذلك
اليت بادر هبا فرديناند دي باسم نظرية األمهية. تستند هذه النظرية على العالمة 

، كما هو موضح يف عناها مبعىن حدث على مرحلتيعت م، مث وسسوسور
 :الرسم البياين التايل

. عالمة روالن بارت تاندا2.1الفصل   
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 الدال -1
 (عالمة)

 مدلول -2
 (مدلول)

 

  (عالمة داللة )عالمة داللة -1

 الدالّة الّداّلة -2
 (الداللة)

 المدلول تلميحي -3

 (عالمة تلميحي)

 تلميحي عالمة( 4)

 .69، ص 2016، السيميائية االتصاالت، Sobur : اليكساملصدر

، حيدث املعىن على مرحلتي. يتم دمج عالمات على الرسم البياين أعاله بناءً 
 )الدالالت والدالالت( للمرحلة األوَل حبيث ميكن أن تشكل عالمة يف املرحلة

دلول( اللذان ، ميكن أن يندمج االثنان )الدال واملالثانية. مث يف املرحلة التالية
 .يندجمان يف داللة جديدة هي توسع للمعىن

عالقة )) RI للورود عالقة)، على سبيل املثال، العالمات )الصور الصوتية(
بعد انصهار الدال  .("الزهور ذات البتالت املكدسة والعطرة" (املفهوم (بالعالمة

ل يف املرحلة دا، تنشأ مرحلة ثانية من املعىن تسمى توسع املعىن. الواملشار إليه
. ال يعرض بارت ، يف حي أن معىن املرحلة األوَل يسمى الداللةالثانية هو الداللة

 .، بل يقرتح أيًضا توسيًعا للشكل املسمى اللغة املعدنيةتوسع املعىن فحسب
 ،س العملية ولكن هناك اختالف طفيف، َتدث نفكما هو موضح أعاله

ما ينشأ هو املرحلة الثانية يف شكل توسيع  ، فإنأنه بعد دمج الدال واملشار إليه
هذه العالمة  ".روز" للنموذج. العالمة يف هذه املرحلة الثانية تصبح
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، كانت مصطلحات الداللة والداللة نفسها يف الواقع  .metalanguageتسمى
معروفة منذ فرتة طويلة. من هذا ميكن مالحظة أن خدمة بارت هي إظهار عملية 

 .حبيث يصبح واضًحا من أين يأيت توسع املعىنحدوث املصطلحي 
، تتكون سيميولوجيا بارت على مستويات نظام اللغة يف مستويي من كذاوه

اللغة. املستوى األول هو اللغة ككائن أما املستوى الثاين فيسمى اللغة املعدنية. 
 هذه اللغة هي نظام إشارات حيتوي على داالت ومدلوالت. مت بناء نظام اإلشارة

الثاين عن طريق إنشاء عالمات ودالالت املستوى األول كعالمات جديدة واليت 
يكون هلا بعد ذلك عالمات جديدة خاصة هبا يف نظام تسجيل جديد عند 

 .مستوى أعلى
، بينما يُعرَّف نظام ألول بأنه داللة أو نظام اصطالحييُعرَّف نظام اإلشارة ا

ام بالغي أو أسطوري. الداللة واللغة تسجيل املستوى الثاين بأنه داللة أو نظ
املعدنية هي مرآة متناقضة مع بعضها البعض. اللغة املعدنية هي العمليات اليت 

حقيقية، وتُفهم  تشكل غالبية اللغات العلمية اليت يتمثل دورها يف تنفيذ أنظمة
ج النطاق الوصفي. ويف ، خار على أهنا داالت، خارج وحدة الداالت األصلية

، يشمل الداللة اللغات االجتماعية يف املقام األول حيث توفر الرسالة فسهالوقت ن
 .احلرفية الدعم للمعىن الثاين لنظام مصطنع أو أيديولوجي بشكل عام

ي ، يطبق بارت التحليل البنيو يف الدراسات النصية، وخاصة األعمال األدبية
، مثل من املخطوطاتارت أشكااًل خمتلفة ، حلل بللسرد الذي طوره. هبذه الطريقة

 .، وخمطوطات إدغار آالن بو وآيات من الكتاب املقدسببلزاك Sarrasine رواية
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، يبدأ التحليل السردي البنيوي املنهجي بتطوير ما يسمى وفًقا لرأي بارت
ولوجيا بعلم اللغة البنيوي كما هو احلال يف تطوره النهائي املعروف باسم سيمي

، ميكن أيًضا اإلشارة إَل َتليل السرد باختصارالنص أو السيميائية. لذلك، 
، أي ز على النص. النقطة هي نفسهااهليكلي باسم علم األحياء النصي ألنه يرك

حماولة فهم معىن العمل من خالل إعادة ترتيب املعاين املبعثرة بطريقة معينة. لتوفري 
ت يف اخلطاب ، حياول فرز العالمام أوسع لنشر املعىن وتعددية النصمساحة اهتما

، أي lexias (lexias)  السردي إَل سلسلة من األجزاء املوجزة واملتتالية اليت يسميها
  .وحدات القراءة )وحدات القراءة(. بأطوال قصرية متفاوتة

يزة مقارنة بالنصوص األخرى بعض النص عند عزله سيكون له وظيفة مم
بعض ، يف لواقع أي شيءأن تكون املعجم يف ا، ميكن ومع ذلك .lexia ، هوحوله

ضع مجل، أو حىت ، أو باألحيان جمرد كلمة أو كلمتي، أو جمموعة من الكلمات
، اعتماًدا على مستوى الصعوبة. تعتمد أبعاده على كثافة دالالته اليت ختتلف فقرة

، حلظات النص. يف عملية قراءة النص، ميكن العثور على هذه املعجمباختالف 
بي القارئ والنص وعندما يتم فرز الوحدات بطريقة على مستوى أول اتصال 

 .َتصل على وظائف خمتلفة على مستوى أعلى من التنظيم
عن رأيه بأنه يوجد يف النص  (1985) روالن بارت ، أعربباإلضافة إَل ذلك

 :حيث توجد عالمات نصية اقرأ cing (ما ال يقل عن مخسة رموز أساسية )رموز
lexia)  )نها أو ميكن تضمي كلميكن جتميع كل م lexia  يف واحدة مما يلي: هذه

، وفًقا معىن خارجي كامل كمرجع لكل عالمةالرموز اخلمسة. يتكون الكود كنظام 
الكود اهلريمينطيقي )كود اللغز(،  (1لبارت ، من مخسة أنواع من األكواد ، وهي )
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ويل )منطق ( الكود األ4( رمزي الكود، )3( كود سيميك )املعىن الضمين(، )2)
( الشفرة العامة )الشفرة الثقافية(. هذه الرموز اخلمسة مفيدة حىت 5، )العمل(

دبية بشكل صحيح ومناسب حيصل القراء على التفويض يف األعمال األ
 (.41-38، ص  2013، )سانتوسا

 الكود اهلريمينوطيقي (1
ئ يدور املقصود بالشفرة التأويلية أو الشفرة اللغوية حول توقع القار 

لألسئلة اليت تظهر يف النص. رمز اللغز هو عنصر  "احلقيقة" للعثور على
منظم رئيسي يف الروايات التقليدية. يف السرد هناك استمرارية بي وقوع 
حدث اللغز واالنتهاء من القصة. هذا الرمز هو رمز للبحث عن احلقيقة 

لغز. ، أو يؤخر إجابة أو يرتك اليولد نًصا من اللغز، ويبحث عن حل
ميكن أن يطلق عليه أيًضا تشابك عالمات االستفهام يف ذهن القارئ 
والذي ميكن أن حيفز اإلرادة حلل اإلجابات يف عمل أديب. يتم استخدام 
رمز اللغز عندما يواجه القارئ ارتباًكا ، وهذا هو املكان الذي َتتاج فيه 

 .جهود التفسري
2) Semik 

 "حملة عن املعىن" فكرة ، أو هو كود يعطي إشارة ، Semik كودكود
أو التكوين الذي  "التجميع" تقدمها حمددات معينة. الرمز الرمزي هو رمز

تلف يسهل التعرف عليه بسبب مظهره الذي يتكرر بانتظام من خالل خم
سلسلة من ، على سبيل املثال يف شكل الوسائل واالقرتاحات النصية

 ، والربد أو احلرارة. يقدم رمزلالنبذات: احلياة واملوت، يف اخلارج والداخ
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Semik  حيث يقوم القارئ بتكوين ديدة يف عملية القراءةأيًضا جوانب ع ،
موضوع النص. يرى كود سيميك أن دالالت الكلمات أو العبارات يف 

العبارات. جيب أيًضا النص ميكن تصنيفها مع دالالت مماثلة للكلمات أو 
داللة. الكود الداليل / الداليل ، يعترب بارت أقوى وآخر وضع خط َتته

 .هو َتويل العامل إَل سلسلة من العالمات املكتوبة
 الكود الرمزي الكود الرمزي (3

عىن هو هنج خيايل خبصائص هيكلية.وهو يقوم على فكرة أن امل
وت ليصبح ، سواء على مستوى الصينشأ من عدة تعارضات ثنائية

ى املعارضة النفسية ، وكذلك على مستو صوتيات يف إنتاج الكالم
 "نقيًضا" أو "تبايًنا" اجلنسية اليت متر من خالل العملية. يقدم هذا الرمز

، إخل. املؤنث، والنهار والليل، والفتح واإلغالق -يف النص، مثل املذكر 
عبارة احللم )النهار( هلا خصائص مضادة ألن األحالم شائعة يف الليل. 

، التكوين الذي يسهل التعرف عليهو أ "التجميع" الرمز الرمزي هو رمز
نصية املختلفة. وحيدث بشكل متكرر من خالل الوسائل والوسائل ال

، أي عامل ز الرمزي أيًضا باسم عامل الرموز، يُعرف الرمباإلضافة إَل ذلك
جتسيد اإلنسان يف إدراك معىن احلياة. ميكننا أن نرى هذا من خالل 

ختلفة اليت يتم تنظيمها من جمموعات من االصطالحات أو األشكال امل
خالل تكرار أمناط وأغراض خمتلفة يف العمل األديب مع َتقيق إنتاج فهم 

 .ملعىن الكود
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 األويل يعترب (4
، األداة العملالكودالكود التايل، أي الكود األويل أو رمز 

الرئيسية للنص الذي يقرأه الناس. إنه ينطوي على منطق السلوك 
، عام خاص به ، ولكل تأثري اسم تنتج التأثرياتري: األفعال اليتالبش

 للتسلسل املعين. يعتمد هذا الرمز على مفهوم "عنوان" نوع من
proareticأي القدرة على َتديد نتائج أو عواقب اإلجراءات بعقالنية ،. 

ألولية هي املعدات الرئيسية ، أن الشفرة اشرح النظرية أعاله
، البدء القصة. على سبيل املثالل فعل يف ، حيث ميكن تقدير كللنص

مغامرة أبعد. اإلجراءات تركيبية، تنشأ من نقطة إَل  من فتح الباب إَل
 .، حيث تكون اإلجراءات مرتابطةأخرى

 Gnomik  كود (5
أو الكود الثقايف هو فهم لثقافة ميكن  gnomik األخري هو الكود

صي تفسريها من عالمة نص أو شكل كائن. هذا الكود هو مرجع ن
للكائنات املعروفة بالفعل واليت مت تدوينها بواسطة الثقافة اليت هي دور 
امليتالينجوال. يسمح الوضع االجتماعي والثقايف الوارد يف قصة خيالية 

 .باستمرارية الثقافة السابقة
 المراجعة النظرية لالتصال غير اللفظي -ه 

 تعريف االتصال غري اللفظي (أ 
ل غري اللفظي هو التواصل الذي ال يتضمن ، تعريف االتصاباختصار

شهرًا شارك  18، ألنه منذ سن . يظهر االتصال غري اللفظي أوالً الكلمات
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لمس والبصر وما إَل ذلك البشر يف التواصل غري اللفظي مثل االبتسامات وال
يف كتاهبما  Rodman و Adler (. وفًقا لرأي308 ،، ص2005)موليانا، 

القيد البسيط  ، فإن هذا Understanding Human Communicationاملعنون
والتواصل  (أفعال التواصل باستخدام الفم) االتصال الصويت هو الفرق بي

 .أفعال التواصل باستخدام الكلمات) اللفظي
 غري اللفظي (ب 

يشمل هذا السلوك غري اللفظي مجيع اإلجراءات اليت يتم  السلوكو
ات الوجه وحركات العضالت، والتعرق، تنفيذها، مثل حركات اجلسم، وتعبري 

وهلم جرا. يتم دائًما توصيل مجيع التفاعالت مع اآلخرين واستالمها 
لفعل من الشخص. باإلضافة إَل وتفسريها. اليت ستضمن هذه اإلمياءة ردود ا

، مما تصال على أنه ما وراء االتصاالت، ميكن أيًضا تعريف سلوك االذلك
زز اللغات اللفظية وسلوكيات االتصال األخرى يعين أن السلوك ميكن أن يع

 .يف االتصال
 

 وظيفة االتصال غري اللفظي (ج 
، مبا يف  تشرح وظيفة االتصال غري اللفظيهناك العديد من اآلراء اليت

 ذلك: التكميل والتشديد والتناقض والتكرار والتنظيم واالستبدال. وفًقا لرأي
Smovar  لوك غري اللفظي يف وقت واحد مع ، يتم استخدام السيف االتصال

 :اللغة اللفظية مبا يف ذلك
 السلوك غري اللفظي كتكرار للغة اللفظية (1
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 .السلوك غري اللفظي كلكنة أو تأكيد يف الرسائل اللغوية اللفظية (2
 .فعل االتصال غري اللفظي يكمل البيانات اللفظية (3
 .السلوك غري اللفظي بديل عن اللغة اللفظية (4

اقش بول إملان أيًضا التفكري املتناغم الذي يصف وظيفة الرموز اللفظية ين
، أصبح الكود غري اللفظي متعدد ية إلنتاج معىن تواصلي. تارخيًياوغري اللفظ

من خالل ست وظائف تشمل: التكرار،  القنوات ميكنه تغيري الرسائل اللفظية
 .، والتكاملوالتناقض، واالستبدال، والتشديد، والتنظيم

 تصنيف الرسائل غري اللفظية (د 
من األدبيات اليت متت مراجعتها ، مت تصنيف االتصال غري اللفظي يف 

  (.316-380، ص، 2005)ملينا،  عدة أشكال مبا يف ذلك
 (جيز العي )حركة العي -1

اجلانب التواصلي الرئيسي لسلوك العي هو ما ومن األشياء اليت 
 كقناة مهمة للتواصل غري اللفظي قبل نراها يف املستقبل. وهي العي

وبعد التفاعل. حىت أن هناك رأيًا مفاده أن حركة العي هي صورة 
 .للقلب

  اللمس -2
تفاعل بي األجسام ، ينقسم حبسب شكله  -املراد من اللمس 

 :إَل ثالثة على النحو التايل
هي لفتة يتم التعبري عنها من خالل مسك األيدي   Kinestheic (أ 

 .مز لأللفة / األلفةكر 
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 .لفتة يتم التعبري عنها من خالل املصافحة هي Sociofugal (ب 
 .إمياءة يتم التعبري عنها بلمسة جسدية أكثر محيمية احلرارية هي (ج 

3- Paralanguage 

هو تلميح ينشأ من إيقاع الصوت أو تأكيده حىت يتمكن املستلم 
مما يعين أنه من املتوقع  "عالت" ،م معىن ما يقال. على سبيل املثالمن فه

 .حًقا أن يأيت أو جمرد حديث قصري اعتماًدا على نغمة الكالم
 الصمت الصمت -4

هو أيًضا جزء من التواصل غري اللفظي اهلادف. يوضح ماكس 
، بل العديد من ن الصمت ليس له معاٍن سلبية فحسببيكسارد أ

 .األشياء اإلجيابية أيًضا
 املوقف -5

يولدون يف العامل مقدر هلم بأشكال خمتلفة من املوقف. البشر الذين 
يف حبثهما شكل اجلسم إَل ثالثة  Siegel و Well يقسم عاملان نفسان

 :أنواع مبا يف ذلك
 .بأنه ودود وذكي ونشط وتنافسي Mesomorphy يوصف (أ 

بأنه شخص طموح وناقد وذكي وقليل من  Ectomhopory يوصف  (ب 
 .القلق

 .بأنه شخص ذكي وروح الدعابة ومريح Endomorphy يوصف (ج 
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 اللون -6
أيًضا له معناه اخلاص يف كل كائن. تقريبا كل ركن من أركان العامل 
هلا معىن يف اللون. ميكننا أن نرى هذا من العلم الوطين الذي له ألوان 

 .وتقاليد خمتلفة يف كل منطقة مثل االحتفاالت التقليدية
 الوقت -7

، للوقت معىن خاص. عادة ما يقوم الناس ض الناسوفًقا لبع
، مثل زراعة األرز وبناء املنازل وحفالت الزفاف ط بالوقتبعمل مرتب

 .وشراء البضائع
 الصوت -8

إذا كان ضغط الصوت الذي خيرج من الفم 
لشرح املعىن اللفظي. لذلك ال يزال هناك العديد   paralanguageيسمى

رى اليت ال ميكن تصنيفها على أهنا لغة من األصوات أو األصوات األخ
، صوت املفرقعات والصفري والتصفيق على سبيل املثال شبه لغوية.

 .وصوت الطبول وصفارات اإلنذار
 رائحة -9

ميكن أيًضا استخدامالرائحة كرمز غري لفظي. إَل جانب 
، ميكن أيًضا مز إَل شيء مثل مستحضرات التجميلاستخدامها لرت 

كتوجيهات. على سبيل املثال رائحة اجليف والعطور   استخدام الروائح
 .والبنزين واإلطارات املطاطية

 املصنوعات اليدوية وتصور القطع األثريةاليدوية -10
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املصنوعاَتي حرف من صنع اإلنسان )فن( سواء كانت ذات فائدة 
، ميكن أيًضا جانب استخدامها لألغراض اجلماليةخاصة أو عامة. إَل 

وعات اليدوية كهوية لشخص أو أمة. على سبيل املثال استخدام املصن
 .القبعات واألساور واآلثار والتماثيل ووسائل النقل
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الثالث بابال  
 عرض البيانات

 
، يصف الباحث البحث الذي لذي حيتوي على النتائج واملناقشةيف الفصل الثالث ا

داللة والداللة والرسالة يف ، أي فيما يتعلق مبعىن الدراسته بناًء على صياغة املشكلة متت
رواية سالم اهلل على عينيك. مت احلصول على نتائج هذه الدراسة من خالل عملية 
تقنيات التحليل الوصفي اليت نفذَتا تقنيات املراقبة. الذي يقرأ بعناية ونقد مجيع 

ية ، وخاصة حمادثات غسان باستخدام نظر احلوارات اخلاصة بالنصوص األدبيةاخلطابات و 
لعام لرواية سالم اهلل على ، سيصف الباحث بإجياز الوصف اوالن بارت السيميائية. أوالً ر 

 .، وهي موضوع البحثعينيك
 نظرة عامة على رواية سالم اهلل على عينيك -أ 

 نبذة عن املؤلف -1
ونشأ يف اململكة العربية  1990حممد السامل كاتب وروائي. ولد عام 

املدارس واستمر يف اجلامعات األسرتالية  السعودية. مث تلقى تعليمه يف
وب  ليصبح مشهورًا وذا مسعة طيبة كما هو عليه اليوم. كما خيتلف أسل

، سواء من حيث السرد واللغة وكيفية كتابة أعماله عن كل من أعماله
 :جذب انتباه القراء. ومن أعماله

 رواييت احلبيبة احلمقاء (1
 رواية هالو سكر (2
 يل يف صدريرواية طوال الل (3
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 رواية أحبها مبا فيه الكفاية (4
 ملخص -2

رواية سالم اهلل على عينيك هي إحدى الروايات الرومانسية 
، وتصف الكلمات كية اليت تقدم عامل احلب واجلمالالتقليدية / الكالسي

واملشاعر اليت تعذب دون أن تدرك ذلك. وهو ما حيدث بي شخصيات 
األفكار اجلريئة والغريبة عن جمتمعهم. عربية مسلمة ولكنه يناقش بعض 

 َتكي هذه الرواية قصة غسان وسارة اللذان يلتقيان يف اخلارج. تبدأ بداية
، قصة حب رومانسية صادقة مع املشاعر القصة بلقاء فريق املنفى ووطنهم

ومليئة بذكريات املاضي. بعد زواج غسان الفاشل وماضي سارة الغامض. 
نيك كتبها حممد السامل ونشرَتا دار تسكيل للنشر رواية سالم اهلل على عي

الشخصيات يف رواية سالم  .صفحة 136، بإمجايل  2017والتوزيع عام 
 :اهلل على عينيك هي

  غسان (1
 سارة (2
 نادية (3
 علي  (4
 سوزان (5
  سعد (6
 أنتوين (7
 زينب  (8
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 سنان (9
 ماجد (10
 عفاف (11
 فهد (12
 مسري (13
 جورج (14
 مندي (15
 سامية (16

 اقتباسات رواية -3
 بي عيين وقليب. ربيع احلياة هو موسم ابتسامتك ابق يف داخلي ،

 .وروحي عندما تأيت
  لقد نسيت ما كنا عليه يف السابق، وما أردت أن أكونه، لقد

 .، لكن ال يزال هناك صوت يف داخلي ينادينسيتك
 ه هي جنتك، اهلل أفتح لك الباب. هذ، بسم حفظك اهلل يف قليب

 .، ليس لديك شريك اليومارقد بسالم
 لحديث غسان في رواية سالم اهلل على عينيك المعنى األصلي والضمني -ب

، ان يف رواية سالم اهلل على عينيكيركز هذا البحث على حمادثة غس
واليت ميكن تفسريها من خالل أجزاء من النص )الكتابة(. فيما يلي بعض 

مجلة  25ن ، واليت تتكون مسالم اهلل على عينيك ان يف روايةأحاديث غس
 :، منهامجلة ضمين 25أصلي و 
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 والضمني األصليمعنى 
  لكين من فرط احلني أعود إَل أغانينا..أستمع إليها وأنتظر أن

يأيت صوتكي غلى عجٍل ليكمل نغمها، ويضعين على حافة 
 (7، ص. 2017)السامل،  الطمأنينة كما كلن دائما يفعل.

 ذاً، فما يل اآلن أستمع إليها وحدي دون أن يكون للمرسل إ
 (8، ص. 2017. )السامل، عنوان عودة؟

 !!(8، ص. 2017. )السامل، كلما حاولُت كسرُه، غادرين 
  مل تكن الشمس قد غربت بعد، وال أدري مل  توقفت أمام مزرعة

)السامل،  "التوليب" املتامخة للطريق السريع حنو "بريسبي".
 (9، ص. 2017

 .(10، ص. 2017)السامل،  وجٌه واحد تعلقت به عيناي 
 !!السامل، العامل متوقف متاماً، عيناي باجتاه نقطة واحدة( .

 (11، ص. 2017
 !!السامل، إهنا تلوح، وتسري باجتاهي، ما يزال العامل متوقفا( .

 (11، ص. 2017
 .مل، )السا ابتسامتكي اليت كان يسقط فوقها ضوء الشاشة

 (12، ص. 2017
 .2017)السامل،  ليس هناك من يرغب بالعودة مما يهرب منه ،

 (15ص. 
 .(20، ص. 2017)السامل،  ومل يصل صوَتا 
 .السامل،  أرجوك حي تنوين الرحيل، ضعي يل مسًا أو اقتليين(

 (50، ص. 2017
 .(60، ص. 2017)السامل،  هلا شعر قصري لونه أمحر 
 .(63، ص. 2017)السامل،  الوقت نرد صغري 
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 .2017)السامل،  ليس للنسيان باب، وكل حماولة عي حمُض ،
 (8ص. 

  ووحدكي من زرع بذرة احلب يّف، حيت منت وتفرعت أغصاهنا
واخضّرت أوراقها مث رحلتي عنها يف خريٍف مل يرأف بوحدٍة 

 (8، ص. 2017)السامل،  باتت تسكنها.
 السامل،  تاهات الصرب.حمطات األمل ومن خالهلا أدخل م(

 (8، ص. 2017
  يرتاءى يل وجهكي على سحابٍة بعيدٍة، أمّد يدي حنوها وتأىب أن

متطر، فأتراجع إَل قوقعيت كتائه ليس هناك من جييُب نداء 
)السامل،  استغائته سوى طيف يشاهبك، جيالسين يف صمت.

 (8، ص. 2017
 .(11ص.  ،2017)السامل،  إَل أين تنتهي هذه اليامسينة 
 .مجااًل، أتابع َتركات يديكي كلما تعمقتي يف احلديث عن شيء 

 (16، ص. 2017)السامل، 
  أغرق يف السواد بذاكرة َتمل وجوهاً بائسة ال جتلب يف خاطري

 (16، ص. 2017)السامل،  هبجًة وال ارتياحاً.
 .السامل،  ليتين أخبئك يف عييّن قبل أن ينتهي هذا احللم اجلميل(

 (16، ص. 2017
 .السامل،  ولكن هذه املرة شعرُت بأين أريد لقاًء آخر مع عينك(

 (16، ص.: 2017
  مسلتٍق على ظهري، أحدق يف العدم، جسدي منهك، أشعر

بقدمّي ثقيلتيين، صمت املكان هنر جير فين، الوسادة باردة، 
 (18، ص. 2017)السامل،  واألرق يرتبص يب كعادته.

  قوقعيت ال أنتظر حدوث أي شيء.تراجعت، وبقيت يف 
 (22، ص. 2017)السامل، 
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  الميكن لرجل أاليفقد أنفاسه حي يرى من حيبها تعرب إَل ضفٍة
 (33، ص. 2017)السامل،  أخرى ليست َتت رايته.

 
سيتم فحص األجزاء التسعة والثالثي من اجلملة أعاله باستخدام نظرية 

، والرسائل الواردة فيها. ، والتضميبارت السيميائية من حيث الدالئل روالن
، فعلي الذي تصوره عالمة على الشيءحيث تكون العالمة الداللية هي املعىن ال

أو ميكن أن يطلق عليها املعىن احلقيقي لإلشارة. بينما الداللة هي كيف يصف 
 .شخص ما عالمة

 
 و الضمني معنى األصلي 1. 3جدوال 

 الدليل
إَل أغانينا..أستمع إليها وأنتظر أن يأيت صوتكي غلى لكين من فرط احلني أعود 

 عجٍل ليكمل نغمها، ويضعين على حافة الطمأنينة كما كلن دائما يفعل.

 املعىن األصلى
 الدال ."لكنين أفتقدك حًقا ، عندها عدت ألغين أغانينا" غصان يفتقد سارة

ملدلولا .اشتياق غصان لسارة من خالل أنشودة الذاكرة  
  الضميناملعىن

 الدال ."لكنين أفتقدك حًقا ، عندها عدت ألغين أغانينا" غصان يفتقد سارة
ملدلولا رسالة غصان إَل سارة لإلسراع يف العودة واستكمال األغاين.  
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 و الضمني معنى األصلي 2. 3جدوال 

 الدليل
 إذاً، فما يل اآلن أستمع إليها وحدي دون أن يكون للمرسل عنوان عودة؟

ملعىن األصلىا  
 الدال ."اجلملة "بدون عنوان للرد على الرسالة

ملدلولا .كود غصان حلبيبته  
 املعىن الضمين

 الدال ."اجلملة "بدون عنوان للرد على الرسالة
ملدلولا .رسالة غصان إَل سارة ملرافقة االستماع إَل أغنية ال تنسى  

 

 
 والضمني معنى األصلي 3. 3جدوال 

 الدليل
حاولُت كسرُه، غادرين!! كلما  

 املعىن األصلى
 الدال "!حاولت اإلمساك به ، لقد تركين" جهود غصان للمحافظة على عالقته

 املدلول كفاح غصان ملنع رحيل سارة.
ضميناملعىن ال  

 الدال "!حاولت اإلمساك به ، لقد تركين" جهود غصان للمحافظة على عالقته
اليت بذهلا غصان. ألنه لتحقيق هدف  املفهوم الذي يصف نضال اجلهود

 .النجاح ، ستكون هناك عقبات يف املستقبل جيب مواجهتها
 املدلول
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 والضمني معنى األصلي 4. 3جدوال 

 الدليل
مل تكن الشمس قد غربت بعد، وال أدري مل  توقفت أمام مزرعة "التوليب" املتامخة للطريق 

 السريع حنو "بريسبي".
 املعىن األصلى

اجملاورة للطريق السريع  "اخلزامى" كلمات غصان عندما توقف أمام حديقة
 املؤدي إَل بريزبي.

 الدال

 املدلول هناك شيء خمتلف حول اجنذاب شاب إَل نبات.
ضميناملعىن ال  

اجملاورة للطريق السريع  "اخلزامى" كلمات غصان عندما توقف أمام حديقة
 املؤدي إَل بريزبي.

 الدال

 املدلول توليب" اليت تعين مجال اإلنسان.كلمة "
 

 والضمني معنى األصلي 5. 3جدوال 

 الدليل
 وجٌه واحد تعلقت به عيناي.

 املعىن األصلى
، واليت بدت وكأهنا عالقة يف عيون اليت تعطي املعىن احلقيقي "وجه" كلمة

 .غصان
 الدال

 املدلول .ذكرى غصان لوجه سارة اجلسدي
ضميناملعىن ال  

، واليت بدت وكأهنا عالقة يف عيون اليت تعطي املعىن احلقيقي "وجه" لمةك
 .غصان

 الدال

 املدلول الظالل اليت تذكر حبيبها وجتعل من ذاكرة الشخص حلوة.
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 والضمني معنى األصلي 6. 3جدوال 

 الدليل
 العامل متوقف متاماً، عيناي باجتاه نقطة واحدة!

 املعىن األصلى
 الدال .رد سارة ، ال أحد يستطيع أن يضاهيهاعامل غصان هو جم

 املدلول ال توجد امرأة أفضل من سارة.
ضميناملعىن ال  

 الدال .عامل غصان هو جمرد سارة ، ال أحد يستطيع أن يضاهيها
سارة هي املرأة الوحيدة يف حياة غصان اليت هي سبب حياته ولن حيل حمله 

 أحد.
 املدلول

 

 

 والضمني ليمعنى األص 7. 3جدوال 

 الدليل
 إهنا تلوح، وتسري باجتاهي، ما يزال العامل متوقفا!!

 املعىن األصلى
 الدال تلوح سارة والغرض منها لغصان.

 املدلول إمياءات )موجات( سارة.
ضميناملعىن ال  

 الدال تلوح سارة والغرض منها لغصان.
 املدلول تلميح إَل أن سارة كانت ترد على غصان.
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 والضمني معنى األصلي 8. 3 جدوال

 الدليل
 ابتسامتكي اليت كان يسقط فوقها ضوء الشاشة.

 املعىن األصلى
 الدال انعكست االبتسامة اجلميلة اليت كانت تشع على وجه سارة يف النور.

 املدلول انعكاس ابتسامة يف الضوء.
ضميناملعىن ال  

 الدال سارة يف النور. انعكست االبتسامة اجلميلة اليت كانت تشع على وجه
يفرح غصان عندما يرى حبيبته سعيدة. ميكن مالحظة ذلك من ابتسامته 

 املشرقة.
 املدلول

 

 
 والضمني معنى األصلي 9. 3جدوال 

 الدليل
 ليس هناك من يرغب بالعودة مما يهرب منه.

 املعىن األصلى
 الدال .تعبري غصان عن عدم رغبته يف العودة إَل وطنه

 املدلول .غصان ملاضيه كراهية
ضميناملعىن ال  

 الدال .تعبري غصان عن عدم رغبته يف العودة إَل وطنه
 املدلول الصدمة هي سبب الكراهية واخلوف للعودة إَل وطنهم.
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 والضمني معنى األصلي 10. 3جدوال 

 الدليل
 ومل يصل صوَتا.

 املعىن األصلى
 الدال .صمت بدون أي صوت

 املدلول .ة املرء جتاه غصانصورة من كراهي
ضميناملعىن ال  

 الدال .صمت بدون أي صوت
 املدلول صورة من كراهية شخص )نادية( لغصان.

 

 

 والضمني معنى األصلي 11. 3جدوال 

 الدليل
 أرجوك حي تنوين الرحيل، ضعي يل مساً أو اقتليين.

 املعىن األصلى
ذا كنت تنوي املغادرة ، أتوسل إليك ، إ" كلمات غصان اليائسة لسارة

 ."أعطين السم أو اقتلين
 الدال

 املدلول جرمية القتل بالسم )مبيد(.
 املعىن الضمين

أتوسل إليك ، إذا كنت تنوي املغادرة ، " كلمات غصان اليائسة لسارة
 ."أعطين السم أو اقتلين

 الدال

 املدلول يأس ألنه ال أمل يف العودة مع حبيبته.
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 والضمني عنى األصليم 12. 3جدوال 

 الدليل
 هلا شعر قصري لونه أمحر.

 املعىن األصلى
 الدال مجلة "الشعر القصري األمحر".

 املدلول اخلصائص الفيزيائية على شكل شعر قصري وأمحر.
 املعىن الضمين

 الدال مجلة "الشعر القصري األمحر".
 املدلول .إعجاب غصان مبا متلكه سارة

 

 
 والضمني نى األصليمع 13. 3جدوال 

 الدليل
 الوقت نرد صغري.

 املعىن األصلى
 الدال اجلملة "الوقت نرد صغري".

 املدلول لعبة األطفال )النرد(.
 املعىن الضمين

 الدال اجلملة "الوقت نرد صغري".
 املدلول الرسالة ال تتوقع أي شيء. بسبب الظروف اليت ال يستطيع املرء التنبؤ هبا.
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 والضمني معنى األصلي 14. 3 جدوال

 الدليل
 ليس للنسيان باب، وكل حماولة عي حمُض.

صلىاملعىن األ  
 الدال ."ال باب للنسيان ، وكل جهد هو الدافع" كلمات غصان

 املدلول كلمة "باب" تعين اإلغالق.
 املعىن الضمين

 الدال ."ال باب للنسيان ، وكل جهد هو الدافع" كلمات غصان
 املدلول نية يف كل حماولة ، وستكون دافع الشخص السيئ.فرصة ثا

 

 
 والضمني معنى األصلي 15. 3جدوال 

 الدليل
ووحدكي من زرع بذرة احلب يّف، حيت منت وتفرعت أغصاهنا واخضّرت أوراقها مث 

 رحلتي عنها يف خريٍف مل يرأف بوحدٍة باتت تسكنها.
صلىاملعىن األ  

الشجرة ومتوت أوراقها اخلضراء وتبتعد تصل إَل أغصان " كلمات غصان
 ."عنها عندما يأيت اخلريف وال ترى أحداً على قيد احلياة

 الدال

 املدلول جزء النبات الذي ميوت ويذبل يف اخلريف.
 املعىن الضمين

تصل إَل أغصان الشجرة ومتوت أوراقها اخلضراء وتبتعد " كلمات غصان
 ."على قيد احلياة عنها عندما يأيت اخلريف وال ترى أحداً 

 الدال

 املدلول األمل األخري بعد كل هذا اجلهد. واالستسالم ملا سيحدث يف املستقبل.
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 والضمني معنى األصلي 16. 3جدوال 

 الدليل
 حمطات األمل ومن خالهلا أدخل متاهات الصرب.

صلىاملعىن األ  
 الدال .متاهة الصرب

 املدلول املربكة.مكان مليء بالشوارع واألزقة املتعرجة و 
 املعىن الضمين

 الدال .متاهة الصرب
 املدلول .الصرب هو مفتاح املشكلة

 
 

 والضمني معنى األصلي 17. 3جدوال 

 الدليل
يرتاءى يل وجهكي على سحابٍة بعيدٍة، أمّد يدي حنوها وتأىب أن متطر، فأتراجع إَل قوقعيت كتائه 

ف يشاهبك، جيالسين يف صمت.ليس هناك من جييُب نداء استغائته سوى طي  
صلىاملعىن األ  

وجهك رآين من بعيد ، مث مدت يدي حنو املطر القادم ، " :كلمات غصان
 ."مث عدت إَل القشرة وكأن ال شيء على اإلطالق

 الدال

 املدلول كلمة "قذيفة" اليت تعين البيت.
 املعىن الضمين

و املطر القادم ، وجهك رآين من بعيد ، مث مدت يدي حن" :كلمات غصان
 ."مث عدت إَل القشرة وكأن ال شيء على اإلطالق

 الدال

 املدلول شاب وحيد ينتظر عودة حبيبته إَل املنزل ، وكأن شيًئا مل حيدث يف املاضي.
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 والضمني معنى األصلي 18. 3جدوال 

لدليلا  
 إَل أين تنتهي هذه اليامسينة.

صلىاملعىن األ  
 الدال ."اري يامسيأين هناية هذا الس" مجلة

ملدلولا احلبيبات املوجودة يف الزهرة اليت َتتوي على خاليا ذكورية )سداة(.  
 املعىن الضمين

 الدال ."أين هناية هذا الساري يامسي" مجلة
ملدلولا .ارتباك شاب على حبه  

 

 
 والضمني معنى األصلي 19. 3جدوال 

 الدليل
مقتي يف احلديث عن شيء.مجااًل، أتابع َتركات يديكي كلما تع  

صلىاملعىن األ  
 الدال ."غرقت يف الدردشة" مجلة

 املدلول ادخل إَل اجلو.
 املعىن الضمين

 الدال ."غرقت يف الدردشة" مجلة
 املدلول .إحساس باإلعجاب بشخص ما حىت جيعله غري واٍع يدخل يف احملادثة
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 والضمني معنى األصلي 20. 3جدوال 

 الدليل
يف السواد بذاكرة َتمل وجوهاً بائسة ال جتلب يف خاطري هبجًة وال ارتياحاً. أغرق  

صلىاملعىن األ  
 الدال ."يغمرين الظالم ألن ذكريايت تؤّدي إَل احلزن" عبارة

 املدلول اخلوف من املوقف.
 املعىن الضمين

 الدال ."يغمرين الظالم ألن ذكريايت تؤّدي إَل احلزن" عبارة
 املدلول .لق إذا مل تستطع فتح عينيك قبل رؤية حبيبكاخلوف والق

 

 
 

 والضمني معنى األصلي 21. 3جدوال 
 الدليل

 ليتين أخبئك يف عييّن قبل أن ينتهي هذا احللم اجلميل.
صلىاملعىن األ  

 الدال ."أخفيت يف عيين قبل أن ينتهي هذا احللم اجلميل" عبارة
 املدلول ته.أحالم مجيلة يرتدد يف حموها من ذاكر 

 املعىن الضمين
 الدال ."أخفيت يف عيين قبل أن ينتهي هذا احللم اجلميل" عبارة

 املدلول الشعور بالرغبة يف امتالك حىت ال يرغب حبيبه يف ترك حلمه.
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 والضمني معنى األصلي 22. 3جدوال 

 الدليل
 ولكن هذه املرة شعرُت بأين أريد لقاًء آخر مع عينك.

صلىاملعىن األ  
 الدال ."لقاء آخر بعينيك" عبارة

 املدلول كلمة "عينيك" تعين عاشق امسه سارة.
 املعىن الضمين

 الدال ."لقاء آخر بعينيك" عبارة
 املدلول .يريد غصان مقابلة صديقته )سارة(

 
 

 والضمني معنى األصلي 23. 3جدوال 

 الدليل
ر بقدمّي ثقيلتيين، صمت املكان هنر مسلتٍق على ظهري، أحدق يف العدم، جسدي منهك، أشع

 جير فين، الوسادة باردة، واألرق يرتبص يب كعادته.
صلىاملعىن األ  

صمت النهر الذي يبعدين ، الوسادة الباردة ، واألرق الذي يطاردين  " عبارة
 ."كل ليلة

 الدال

 املدلول اجلملة "هنر" تعين تدفق كميات كبرية من املياه.
 املعىن الضمين

صمت النهر الذي يبعدين ، الوسادة الباردة ، واألرق الذي يطاردين  " ارةعب
 ."كل ليلة

 الدال

 املدلول مشاعر الوحدة اليت تصيب العقل يف الصباح الباكر.
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 والضمني معنى األصلي 24. 3جدوال 

 الدليل
 تراجعت، وبقيت يف قوقعيت ال أنتظر حدوث أي شيء.

صلىاملعىن األ  
ستقيل ، ولكن أبقى يف قوقعيت ، وال تنتظر حدوث أي شيء أنا أ" اجلملة

 ."آخر
 الدال

 املدلول كلمة "شل" هلا معىن البقاء يف حالتها.
 املعىن الضمين

أنا أستقيل ، ولكن أبقى يف قوقعيت ، وال تنتظر حدوث أي شيء " اجلملة
 ."آخر

 الدال

 املدلول .استسلم للظروف ولكن يبقى نفس الشخص
 

 

 والضمني معنى األصلي 25. 3 جدوال

 الدليل
  إَل ضفٍة أخرى ليست َتت رايته.الميكن لرجل أاليفقد أنفاسه حي يرى من حيبها تعرب

صلىاملعىن األ  
يستحيل على الرجل أن يفقد أنفاسه عندما يرى أحد أفراد أسرته " عبارة

 ."يعرب إَل الشاطئ اآلخر
 الدال

 املدلول رب والبحر.كلمة "شاطئ" تعين احلدود بي ال
 املعىن الضمين

يستحيل على الرجل أن يفقد أنفاسه عندما يرى أحد أفراد أسرته " عبارة
 ."يعرب إَل الشاطئ اآلخر

 الدال

 املدلول .ال بأس لرجل يرى حبيبته مع شخص آخر
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 الواردة في رواية سالم اهلل على عينيكالرسالة  -ج
عديد من أحداث احلياة العاطفية ، اليف رواية سالم اهلل على عينيك

ختترب املسافة الفاصلة. حبيث يتم تشكيل رواية شعرية يف رواية سالم اهلل على 
عينيك تشعر باألمل واحلزن الشديد. حدث كل هذا ألن الشخصية الرئيسية يف 
الرواية )غصان( أحببت امرأة أخرى يف هذه الرواية )سارة(. ميكن القول أن 

 .واية شعرية للغايةهذه الرواية هي ر 
تركز رواية سالم اهلل على عينيك على كيف أن الشاب الذي كسرته 

جرًحا. من مثل هذه امرأة وعائلته حىت مل مشله أخريًا مع امرأة أصبحت عالًجا و 
، مت تشكيل شخصية قوية للغاية وثابتة. أصبح احلب والتضحية الظروف الصعبة

 .طعاًما يومًيا يف قاموس غصان للحياة
، أنه يف االلتزام جيب أن يكون هناك من هذا ميكن استخدامه كدرس

استمرارية بي االثني. ال ميكن ألي شخص أن يكون أنانًيا ليتم تقديره من قبل 
الشريك أو بشكل تعسفي يف معاملة الشريك. فهم الشرط ال يقل أمهية يف 

 :ة والداللةانسجام العالقة. فيما يلي املعاين الواردة يف اجلمل الضمني
اشرح له أن بعض العادات مع الشريك ميكن أن تعاجل احلني إَل الوطن.  -1

 .هذه طريقة لتنمية املودة لشريكك
كل شخص لديه طريقة خمتلفة لتحديد مسار حياته. وباملثل مع املوقف  -2

 .الذي جيب أن يعطى لشريكه
ت النية ان، إذا كن مدى قوتنا يف االحتفاظ بشخص مابغض النظر ع -3

 .، فال توجد طريقة أخرى سوى التخليباإلمجاع على املغادرة
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 .ذكريات خترج من األماكن اليت شهدت رحلة حب شاب -4
 .صورة الوجه الوحيد الذي يدفعين للجنون -5
 .وضع جيعل الشاب هشاً ويائساً مع الوضع -6
 .شعور بالرهبة والذهول لدى أحد كأن العامل توقف عند نقطة ما -7
 .؛ يف املرآةمجال ابتسامة الفتاة املنعكسة -8
 .شاب ال يريد العودة اَل ماضيه -9

 .الكراهية اليت جتعل اإلنسان عاجزاً عن الكالم دون أن ينبس ببنت شفة -10
غالًبا ما حيدث الفشل يف كل جهد يبذل. وباملثل مع الشعور باليأس ألن  -11

 .احلبيب غادر
 .اخلصائص اجلسدية للمرأة -12
 .ال ميكن للوقت أن يعود ، وال تعرف الظروف اليت ستجد نفسك فيها -13
 .كل حادث هو الدافع لبناء مشاعر لشريكك -14
 .خيبة أمل الشاب من احلب الذي زرعه شريكه مث قتل هو اآلخر -15
موضًحا أنه ليس كل من حنبه مينح السعادة ، يف بعض األحيان سوف  -16

 .يتأمل الختبار الصرب
 .صورة عاشق تبدو مجيلة حىت من مسافة بعيدة -17
 .الفضول عن نفسي الذي يستحق حيب الصادق -18
 .كل شيء سيكون على ما يرام ، إذا أحببنا ذلك -19
 .يذكرنا احلزن حبالة كئيبة -20
 .الشعور بالرغبة يف احلصول على الكل دون أي فراق -21
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 .أفيون جيعل الشاب مفتونا جبماله -22
 .العقل املرتبط بالشاب ، للتدخل يف كل نشاطعبء  -23
 .استسلم ملصري اهلل ، ولكن ابق يف اجلوهر -24
 .غرية الشاب من حبيبته -25
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 الرابع الباب
 اإلختتام

 الخالصة -أ 

مجلة ضمين. متت  25 و أصليمجلة  25األشياء يف هذه الدراسة هي 
لسيميائية لروالن بارت من خالل َتليل باستخدام نظرية ا 50 دراسة اجلمل اَل

 .يف رواية سالم اهلل على عينيك األصلي والضمينمعىن 
ؤه يف رواية سالم اهلل على بناًء على التحليل والتفسري الذي مت إجرا

 :استخالص االستنتاجات التالية ، ميكن للباحثةعينيك

 .ينضمالمجلة ذات معىن  25و  مجلة ذات معىن األصلي 25هناك   -1
مجلة مقسمة إَل  50 الرسالة الواردة يف رواية سالم اهلل على عينيك هي -2

 .مجلة ضمنية 25و  أصليةمجلة  25
 االقتراحات -ب 

، فإن ث، بناًء على االستنتاجات أعالهبعد أن أجرى الباحث البح
 االقرتاحات اليت ميكن للكاتب أن ينقلها وميكن اعتبارها هي عالمات أو رموز

، ولكن أيًضا على احلقائق املتعالية والنحوية. ر على احلقائق التجريبيةال تقتص
لذلك من املأمول أن نكون حامسي يف االستجابة لعمل أديب مماثل. يأمل املؤلف 

 .أن يتم إجراء دراسات مماثلة من وجهات نظر أخرى
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