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Motto Persembahan 

 الشعار واإلهداء((

 

“Peace does not mean only to stop wars، but also to 

stop oppression and injustice.” 

-Tawakkol Karman – 

 

 

  أهدي هذا البحث العلمى إىل :

إنه واسع وأرحم  جيا من هللا تعاىل غفران ذنوهبما، ورفع درجتيهما،والدّي را .1
 الرامحني.

 حيايت. أنتم مفاتيحمجيع إخواىن وأخواتى.  .2

 مجيع أصدقائي  .3
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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul “Makna Perdamaian dalam Novel Kleopatra fi Khan 

al-Khalili karya Mahmud Taymur (Analisis Semiotika Roland Barthes)”. 

Kleopatra fi Khan al-Khalili merupakan salah satu novel karya sastrawan modern 

bernama Mahmud Taymur. Novel ini bercerita tentang kronologi perjalanan 

konferensi damai yang berlangsung di Mesir. Namun terdapat bermacam-macam 

pendapat tentang konsep perdamaian.  Oleh karena itu، penulis merasa perlu 

untuk menemukan konsep perdamaian dalam novel Kleopatra fi Khan al-Khalili 

agar pembaca dapat memahami pesan yang dimasukkan pengarang ke dalam 

novelnya.   

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan tanda-tanda yang dimunculkan 

untuk mewakili perdamaian dalam novel Kleopatra fi Khan al-Khalili serta 

Menganalisis dan menemukan makna perdamaian melalui tanda dalam novel 

Kleopatra fi Khan al-Khalili yang ditemukan menggunakan analisis semiotika 

Roland Barthes. 

Novel Kleopatra fi Khan al-Khalili menampilkan beberapa informasi 

terkait perdamian di dunia yang dikaji melalui semiosis. Melalui tanda-tanda 

bahasa berupa kalimat dan wacana yang dimunculkan dalam novel akan diketahui 

tujuan dan faedah sebuah perdamian yang hendak dicapai. Faktor inilah yang 

menjadikan novel Kleopatra fi Khan al-Khalili perlu dianalisis untuk menemukan 

konsep perdamaian yang dimaksud dalam novel. Analisis semiotika Roland 

Barthes cocok digunakan dalam penelitian ini untuk menemukan konsep 

perdamain dalam novel. 

Hasil penelitian menunjukkan konsep perdamaian dalam novel bersisian 

dengan konsep perdamaian menurut Islam, yakni; perdamian berarti menghapus 

peperangan, perdamaian berarti keamanan bagi seluruh manusia, perdamian 

berarti kebebasan, dan perdamaian berarti keadilan bagi seluruh manusia. 

Kemudian novel Kleopatra fi Khan al-Khalili memunculkan tanda-tanda yang 

menunjukkan bahwa perdamaian merupakan cita-cita yang imajiner.  

Kata kunci: Perdamaian, Denotasi, Konotasi, Semiotik, Roland Barthes. 
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 جتريد
 يف الروايذذة كليذذوب ة يف خذذان احملليلذذى ومذذود تيمذذور بذذ "معذذا السذذالم  حذذثهذذذا الب

رواية من رواايت األديذب  كليوب ة ىف خان احملليلى)دراسة سيميائية عند روالن ابرت(".   
احلديث يعا حممود تيمور. حكيْت الرواية عذن التسلسذل لرحلذة مذامتر السذالم الذذ  عقذد 

 باحثذذذذةشذذذعر اللذذذذل ، ت سذذذالم.تلفذذذات عذذذذن معذذذا المتنوعذذذات وخلكذذذن هنذذذا  و ىف مصذذذر. 
حذذذت يذذذتمكن القذذذرا   يف خذذذان احملليلذذذي كليذذذوب ةيف روايذذذة السذذذالم معذذذا ابحلاجذذذة إىل إ ذذذاد 

 .اليت ينقلها املالف يفهمون الرسالة

السذذذذالم يف روايذذذذة  مبفهذذذذوم املتعلقذذذذةعالمذذذذات  عذذذذنأغذذذذراه هذذذذذة الدراسذذذذة ليبحذذذذث 
 كليذذوب ةمعذذا السذذالم مذذن خذذالل عالمذذة يف روايذذة كتشذذا  ال  و يف خذذان احملليلذذي كليذذوب ة

 ابرت.ابستخدام حتليلية سيميائية روالند  يف خان احملليلي

بعذذض املعلومذذات املتعلقذذة ابلسذذالم العذذاملى كليذذوب ة ىف خذذان احملليلذذى تقذذدم الروايذذة 
والذت يذتم دراسذذتها مذن خذالل سذذيميائي. مذن خذذالل العالمذات اللغذة ابلكلمذذة وا ملذة الذذت 

ر ىف الروايذذذة سذذذيكون مذذذن املعذذذرو  أن هذذذد  السذذذالم والفوائذذذدة الذذذت سذذذتتحق . هذذذذا تظهذذذ
حباجذة إىل حتليذل إل ذاد مفهذوم السذالم كليذوب ة ىف خذان احملليلذى العامذل  عذل مذن الروايذة 

ىف الرواية. ابستخدام دراسة مسيائية عند روالند ابرت الت تناسذب ىف هذذا البحذث إل ذاد 
 اية.مفهوم السالم ىف الرو 

جنبذذا إىل كليذوب ة ىف خذان احملليلذى تظهذر نتذائا الدراسذة مفهذوم السذالم ىف الروايذة 
جنب مع مفهوم السالم وفقا لإلسالم يعا: أّن السالم يعا إزالة احلرب من أحنا  العذا،، 

تثذ  الروايذة أي ذا دالئذل تشسذر إىل حتقيذ  العدالذة للبشذر   و األمن للبشذرية، و احلريذة، و 
 الم هو منوذ خياىل.أن الس

 الكلمة : السالم، السميائية، روالند ابرت، داللة، مدلول
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

تقديركلمة شكر و   

احلمذذذذذذذدت املنعذذذذذذذوت جبمذذذذذذذال الصذذذذذذذفات، وصذذذذذذذلى هللا علذذذذذذذى سذذذذذذذيد  حمذذذذذذذد أشذذذذذذذر   
الكائنذذذذذذذذات، املبعذذذذذذذذول ابهذذذذذذذذد  وديذذذذذذذذن احلذذذذذذذذ  ليظهذذذذذذذذرة علذذذذذذذذى الذذذذذذذذدين كلذذذذذذذذه وعلذذذذذذذذى  لذذذذذذذذه 

صذذذذذبوا أنفسذذذذذهم للذذذذذدفا  عذذذذذن بي ذذذذذة الذذذذذدين حذذذذذت رفذذذذذع هللا هبذذذذذم منذذذذذارة، وأصذذذذذحابه الذذذذذذين ن
 وأعلى كلمته، وجعله دينه املرضى، وطريقة املستقيم.

وبعذذذذذد، احلمذذذذذد ت بعذذذذذون هللا وعنايتذذذذذه، كنذذذذذت متكنذذذذذت علذذذذذى إمتذذذذذام كتابذذذذذة البحذذذذذث  
معذذذذذذم السذذذذذذالم يف روايذذذذذذة كليذذذذذذوب ة يف خذذذذذذان احملليلذذذذذذى ومذذذذذذود  العلمذذذذذذى حتذذذذذذت املوضذذذذذذو  "

مذذذذذذذذن شذذذذذذذذروط  شذذذذذذذذرطاونذذذذذذذذه كل "(ابرت) دراسذذذذذذذذة سذذذذذذذذيميا ئيذذذذذذذذة عنذذذذذذذذد روالن  تيمذذذذذذذذور بذذذذذذذذ 
احلصذذذذذذول علذذذذذذذى املرحلذذذذذذذة ا امعيذذذذذذذة األوىل ىف قسذذذذذذذم اللغذذذذذذذة العربيذذذذذذذة وأدهبذذذذذذذا بكليذذذذذذذة اآلداب 

 والعلوم الثقافية.

وجذذذذذذذذذذديرا ابلذذذذذذذذذذذذكر أن ال اكذذذذذذذذذذذن أن أ  البحذذذذذذذذذذذث إال مبسذذذذذذذذذذذاعدات وإسذذذذذذذذذذذهامات  
ى ىل ىف هذذذذذذذة الفرصذذذذذذة أن وتشذذذذذذجيعات واق احذذذذذذات مذذذذذذن ا هذذذذذذات املختلفذذذذذذة، لذذذذذذذا ينبغذذذذذذ

 أقدم الشكر والتقدير إىل :

إلسذذذذذذذذالمية العلذذذذذذذذوم الثقافيذذذذذذذذة جبامعذذذذذذذذة اصذذذذذذذذاحب الف ذذذذذذذذيلة عميذذذذذذذذد كليذذذذذذذذة اآلداب و  .1
 احلكومية سو ن كاليجاكا جبوكجاكرات.
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وف ذذذذذيلة رئذذذذذية قسذذذذذم اللغذذذذذة العربيذذذذذة وأدهبذذذذذا وف ذذذذذيلة سذذذذذكري ة ، ومجيذذذذذع املدرسذذذذذني  .2
 ت متكنت أن أ  هذا البحث.الذين قد زودوىن العلوم املختلفة ح

وف ذذذذذذذذذيلة األسذذذذذذذذذتاذ الذذذذذذذذذدكتور احلذذذذذذذذذا سذذذذذذذذذوجينا سذذذذذذذذذوغيونو فقذذذذذذذذذد أعطذذذذذذذذذى أوقاتذذذذذذذذذه  .3
واهتمامذذذذذذذذذه ابإلشذذذذذذذذذرا  علذذذذذذذذذى هذذذذذذذذذذا البحذذذذذذذذذث بتوجيهاتذذذذذذذذذه األدبيذذذذذذذذذة والنقديذذذذذذذذذة ىف 

 املوضو .

سذذذذذذو ن   ومجيذذذذذذع مذذذذذذويفى مكتبذذذذذذة كليذذذذذذة اآلداب والعلذذذذذذوم الثقافيذذذذذذة ومكتبذذذذذذة جامعذذذذذذة .4
 جبوكجاكرات. إلسالمية احلكوميةا كاليجاكا

وال بذذذذذذد أن أقذذذذذذدم بكذذذذذذل خ ذذذذذذو  خذذذذذذال  وعظذذذذذذيم حتيذذذذذذة وغايذذذذذذة احذذذذذذ ام لوالذذذذذذدي  .5
اوبذذذذذذذوبني، أاي هانذذذذذذذدااي وأمذذذذذذذى معافذذذذذذذة، الذذذذذذذذين ربيذذذذذذذا  ىف بذذذذذذذذل مذذذذذذذا ىف وسذذذذذذذعهما 
لتذذذذذذنديف مذذذذذذن أفكذذذذذذار ومذذذذذذواد ومعنذذذذذذوايت. وسذذذذذذائر أفذذذذذذراد أسذذذذذذرتى، أخذذذذذذت الصذذذذذذغ ة 

هم بكذذذذذذل حذذذذذذرارة ف ذذذذذذيلة احلسذذذذذذا، وأخذذذذذذي الصذذذذذذغ  حممذذذذذذد وجيذذذذذذه الذذذذذذدين، أشذذذذذذكر 
 الذذذذذذذذين اذذذذذذذدونا ابهمذذذذذذذة ويرافقذذذذذذذونم ىفوكذذذذذذذذل  كذذذذذذذل أسذذذذذذذريت  العاطفذذذذذذة األخويذذذذذذذة،

 .الشقا 

، ووالن أغوسذذذذذذذذذذطنا، وفذذذذذذذذذذارا  ماليذذذذذذذذذذا، وإيفذذذذذذذذذذا أوأصذذذذذذذذذذدقائي اوبذذذذذذذذذذوبني سذذذذذذذذذذوبندريو .6
ىف  ، الذذذذذذذذين شذذذذذذذجعو وألفذذذذذذذا مذذذذذذذاراي سذذذذذذذوفيكا، وأم صذذذذذذذليحة، وفوزيذذذذذذذة سذذذذذذذافوتري،

 إمتام الكتابة العلمية.
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ابهذذذذذذذذي جيمذذذذذذذي  ايت الذذذذذذذذدين، وأمذذذذذذذذني نذذذذذذذور أمحذذذذذذذذد، وخذذذذذذذذ   لكرمذذذذذذذذا ا وأصذذذذذذذدقائي .7
ة انتهذذذذذذذذا  هذذذذذذذذذ أعيذذذذذذذذون الذذذذذذذذذين يسذذذذذذذذاعدون ىفاملسذذذذذذذذتعني، وأرنيذذذذذذذذا سذذذذذذذذعيدة، ولينذذذذذذذذا 

 الكتابة العلمية حبسن املساعدة.

"أرينذذذذذا" ىف جامعذذذذذة سذذذذذو ن   أع ذذذذذا  منظمذذذذذة الصذذذذذحافة الطالبيذذذذذةوأصذذذذذدقائي مذذذذذن  .8
 كليجاكا اإلسالمية احلكومية جبوكجاكرات 

وال بيذذذذذذذة اإلسذذذذذذذالمية منهذذذذذذذا  املسذذذذذذذلم  أع ذذذذذذذا  مجاعذذذذذذذة التذذذذذذذدريةصذذذذذذذدقائي مذذذذذذذن وأ .9
املعهذذذذذذذذد أبذذذذذذذذو توحيذذذذذذذذد )التذذذذذذذذوىف( واحلاجذذذذذذذذة ماسذذذذذذذذة جبوكجذذذذذذذذاكرات وخصوصذذذذذذذذا إىل 
 األُمام.ُمفتح  عائيشة أبو توحيد واألستاذ

مسذذذذذذذذذذاعد م  وسذذذذذذذذذائر زمالئذذذذذذذذذي املكذذذذذذذذذرمني الذذذذذذذذذذين ال اكذذذذذذذذذن أن أذكذذذذذذذذذرهم مجيعذذذذذذذذذا .11
 وجزاكم هللا حبسن ا زا . وتشجيعا م أقول شكرا جزيال،

ولكذذذذذذذذم ىف  صذذذذذذذذاحلا و فعنذذذذذذذذاوعسذذذذذذذذى هللا أن يبذذذذذذذذار  هذذذذذذذذذا العمذذذذذذذذل و علذذذذذذذذه عمذذذذذذذذال 
 الدنيا واآلخرة،  مني اي رب العاملني.
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 الباب األول

 مقدمة
 

 املسألةة يفخل .أ
العمذذل األدت  عذذّ  . يحذذّت اآلن بذذني القذذرا  اكتسذذب األدب العذذرت اهتمامذذا كبذذ ا 
الروايذذة كملالذذف.  ا ةمذذا يقصذذدة مذذن خذذالل اللغذذة حبيذذث اكذذن فهذذم للحيذذاة البشذذري صذذورة  

يف املامتر لصياغة السالم مذن أجذل  كىحيومود تيمور الذي  يف خان احملليلي كليوب ة
 ية.اإلنسان
عرت حديث يكرس عقله لنثر أعمال مثل القص   أديبحممود تيمور  

، ل األدبية يف القصة القص ةألعماهتمامه اببسبب اوالرواايت. تمثيلّية القص ة وال
على الرغم من أن حممود تيمور يشتهر حبقله . ةالقص  شيخ القصة حصل على لقب 

، إال أن العديد من رواايت حممود تيمور د يف هذا النو  من القصة القص ةاألدت الرائ
ها لسج ا  رواايت ومود تيمور اليتتكمل الرحالت األدبية العربية احلديثة. هنا  مث

Encyclopedia of Arabic Literatureخان  يف ، كليوب ة(0434ول )ه: ندا  اجمل
 أيّهاإىل اللقا ، (0451مشروخ )، (0441الريح ) ، سلو  يف مهب(0441)احملليلي 

حلو ، و (0414طني )، ومعبود من (0411رق )الز  صابيح، وامل(0454) باحل
 1ومّر.

. ولكذن ، تكذن مباحذث يف خان احملليلي كليوب ة مود تيمورقص  حموإحد   
األدبيذة احلديثذة.  األعمذال مذن أن هذذة القصذةهذة القصة القصذ ة. ىف حذني  ىفدرس ت

                                                           

  0 Kepeloporan Mahmud Taymur dalam Cerpen  ,Tatik Mariyatut Tasnimah
Arab Modern, (Adabiyat, Vol.7, No.1, Juni 2008), hal.176 
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ىف الدراسة العلمية.  ألن ذلذ   األدبية احلديثةاألعمال بحث عن ل الت تو قّلت البح
 . حثتبحث هذة القصة مبوضو  ىف هذا الب ب أن  أهنا عرشت الباحثة
احلذرب العامليذة  خذاللحممذود تيمذور الذت كتبهذا  يف خان احملليلذي كليوب ة  روايةال 

، لذذذا ختذذ  العذذا، مبعركذذة يف خذذان احملليلذذي كليذذوب ة  روايذذةالضذذطراب. الثانيذذة يف حذذال اال
لد صذياغة يواف  قادة العا، على عقد مامتر لصياغة السالم. و، حي ر ممثلون عن كل ب

وتيمذور لنذ .  كليذوب ةكأي ذا شخصذيات الطبيعذة   ، بل دعتالسالم يف املامتر فحسب
 .سالمال اس اتيجيةمهمة عظيمة للبحث عن و  ةعظيم ةمامتر 

جمموعة متنوعة من  يف خان احملليلي كليوب ةية روااليهر مفهوم السالم يف  
الردود. حت أن أحد أع ا  املامتر يطر  مفهوم السالم بعدم جتريدة من األسلحة. وكما 

"أن حديث الزميل الكرمي قد أثبت  يف خان احملليلي كليوب ة  بيان رئية املامتر يف رواية
استخدامها وتوجيهها كان ف لها لكم أيّها السادة أن ا يوش ومعدات القتال اذا حسن 

فهي ضمن  ،على االنسانية ال ينكر ... وعلينا ان ندعم هذة الفكرة ونعمم نشرها
 8بر ما السالم الدائم الذ  نعمل على حتقيقه".

 ،لم" مبعذذا اإلسذذالمقذذال ابذذن منظذذور يف لسذذان العذذرب إّن السذذالم مذذن لفذذ  "السذذ 
 3وهو اإلستسالم وإلقا  املقادة اىل إرادة السلمني. وأخذة سلما  مبعا أمرة غ  حذرب.

معا السالم هو وقف الصرا  والعذدا  وهلذم جذرا حذول  كب ال قاموس االندونيسي  ويف
 to save) لسذالم هذو إنقذاذ ا يذل القذادم مذن احلذربإن مفهذوم األمذم املتحذدة ل .السالم

succeding generation from the scourage of war.)   دليذل و السالم كإنكار لوجود نزا
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يف  كليذذذوب ة  روايذذةاللكذذن يف  4الصذذرا  واحلذذذرب. عذذن ادبعذذإبسذذذالم و علذذى حيذذاة الدولذذة 
كتشذا  معذا يف ا  هذذا احلذال ترغذب الباحثذة هنا  مزااي وعيوب للسالم. خان احملليلي
ابحلاجذة إىل إ ذاد  باحثذةشذعر ال. لذذل ، تيف خذان احملليلذي كليذوب ة  روايذةالالسالم يف 

يفهمذذون حذذت يذذتمكن القذذرا   ليلذذييف خذذان احمل كليذذوب ةروايذذة اليف السذذالم معذذا مفهذذوم 
 .السالم اليت ينقلها املالف اىل معا
نّظمذذذذت ، يف هذذذذذة الدراسذذذذة ابرت روالنلذذذذ سذذذذيميائيةحتليليذذذذة مذذذذن خذذذذالل تطبيذذذذ   

املعذا أو التعبذ   إيهذار. يذتم يف خذان احملليلذي كليذوب ة  روايذةالمعا السالم يف  باحثةلا
 سذيميائيةحتليليذة مذن خذالل  .خان احملليلي يف كليوب ة  روايةالمن خالل العالمات يف 

بتشذذريح العالمذذات الذذيت حتتذذوي علذذى معذذا السذذالم حبيذذث  ةقوم الباحثذذ، سذذتلذذروالن ابرت
ابستخدام  يف خان احملليلي كليوب ة، سيتم حتليل رواية البحث هذا .ةاكن فهم الرسال
 يرمذذى إليذذهذي الكتشذذا  مفهذذوم معذذا السذذالم الذذ ابرت روالنلذذ سذذيميائيةدراسذذة حتليليذذة 

 .يف خان احملليلي كليوب ة  روايةالاملالف يف 
 ملسألةحتديد ا .ب

  البحث هي: ىفاألسئلة  ت كزاملذكورة املسنلة احمللفية  من 
الت تدّل  يف خان احملليلي كليوب ة  روايةاليف  ة الواردةالعالمات اللغهي ما  .1

 ؟على معا السالم
ابعتبار حتليلية سيميائية  يف خان احملليلي كليوب ة  روايةالما معا السالم يف   .2

 ؟ابرت روالنل

 أغراض البحثج. 

  د  هذة الدراسة إىل:املذكورة،  حتديد املسنلةبنا   على  

                                                           

 4  ,Kamus Lengkap Bahasa Indonesia ,EM Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja
(Difa Publisher), h.233 
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 .يف خان احملليلي كليوب ة روايةالالسالم يف  مبفهوم املتعلقةعالمات  عنالبحث  .1
 يف خان احملليلي كليوب ةواية ر الاكتشا  معا السالم من خالل عالمة يف  .2

 .ابرت روالنابستخدام حتليلية سيميائية 

 فوائد البحثد. 
 . الفوائد األكادمييةأ

يف جمال األدب )غ  خصوصا أن هذا البحث يزيد من العلوم  على الرجا  
 .اللفظي / الن ( مع دراسة السيميائية

 عمليةالفوائد ال ب.

من خالل  يف خان احملليلي كليوب ةرواية مفهوم معا السالم يف من  بيانال 
 .ابرت روالنحتليل السيميائية 

 التحقيق املكتيب .ه
بعض األحبال يف  ةالباحث توبنا   على اهد  الرمسي واملواد البحثية ، وجد 

 :نفة االجتاة. بعض هذة الدراسات هي
ومية من جامعة شريف هداية هللا اإلسالمية احلك اراي ألفىمل األول، البحث 

يف خان احملليلي ومود تيمور )دراسة  كليوب ةرواية  بعنوان  8114جباكرات عام 
كانت يف خان احملليلي.   كليوب ةالبنية احملارجية لرواية   هذا البحث يبني عن.حتليلية(

ة. إن خ ة حممود لعوامل اليت تاثر على فكر وا وحياتهعن عا، املالف  الباحثة تبني
ألدب والفن اب اليت تتمس من عائلته يف خان احملليلي  ليوب ةك رواية تيمور كمالف

 .واديبمثل والدة أمحد تيمور ابشا الذي كان أي ا كاتب 
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طالب من جامعة شريف هداية هللا اإلسالمية أماليا  لننين  البحث، الثا  
 Analisis Terjemahan Novel Reinkarnasi بعنوان 8115 عاماحلكومية جباكرات 

Kleopatra dan Timur Leng dalam Konferensi Damai Karya Mahmud Taymur .
 Reinkarnasiحتت العنوان  يف خان احملليلي كليوب ةرواية من  الباحثة ال مجةحتلل 

Kleopatra dan Timur Leng dalam Konferensi Damai. 
ايونيا ج ي  من جامعة شريف هداية هللا اإلسالمية البحث لشوفا م، الثالث 

 Komunikasi Antarbudaya (Analisis Semiotikبعنوان  8104احلكومية جباكرات عام 

dalam Film Eat, Pray, Love).  رسالة التواصل بني الثقافات من خالل الباحثة تناقش
 . Eat, Pray, Loveممعا العالمات والرموز اليت تظهر يف بعض املشاهد يف الفيل

 Absurditas dan Individualitasبعنوان  8105عام  Sunahrowiجملة  ،الرابع 

dalam Roman L’étranger Karya Albert Camus (Kajian Semiologi Roland 

Barthes)  أنRoman L'étranger  حيمل ثالثة مواضيع رئيسية هي جسد الوجود
ال تقتصر طبيعة الفردية وعبثية الشخصية الزائفة  يف حني أن. واحلرية و را  اآلخرين

 .اوالد  ا ، بل هي مقبولة أي  ا من بيئتهعلى ضحااي أعدائه فحسب
، ال يزال هذا البحث ذو صلة بفعله ألنه بيان الدراسات السابقةواستنادا  إىل  
 متساواي هبذة الدراسة. واملاديرمسي الكائن تستخدم الل و بحالهنا   لية

 النظري طارو. اإل
مية تذكر معاجم املصطلحات اللغوية أن علم سيميولوجيا هو الدراسة العل 

السيميولوجيا هى مفهوم  5ابعتبارها أدوات اتصال. للرموز اللغوية وغ  اللغوية،
 ،مبعا احملطاب أو العلم logosعا العالمة و مب semeionانبثقت من الكلمة اليو نية 

كما يطل  عليه ابلعربية   ،علم العالمات أو علم الداللة semiologieوبذل  كلمة 
                                                           

  04ص. ،(0441، القاهرة: عا، الكتب) ،علم الداللة ،أمحد ختار عمر 5 
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أو علم اإلشارات. يوجه هذا العلم اهتمامه حنو دراسة ختلف أنوا   سيميائيةال
المة أبمناطها أي أنه العلم الذ  يروم دراسة الع ،اللسانية وغ  اللسانية العالمات

أو دراسة الشفرات أو األنظمة الت متنح قابلية الفهم  ،املختلفة ىف حياة اجملتمع
 6لألحدال واألدلة بوصفها عالمات دالة حتمل معا ما.

. العالمة هي أي شي  الشي  اليت تتعل  ابلعالماتمل مع كل السيميائية تتعا 
 Umberto Eco, A Theory of)يتم تفس ة كبديل مهم لشي   خر. و اكن إرفاقه 

Semiotics, 1976: 7) . من بني مجيع أنوا  العالمات. يتم الكلمة هي شي  مهم
  هد  واحد ، هنالى مفهوم أو فكرة. يف هذة احلالةاستخدام الكلمات كعالمة ع

 1."معا الشي للتواصل وهو "
=  expression، أو Eمن احلر   الذي يتكوننظام كالعالمة   ابرتيعّر   

، أو اوتو  = )أو C (content)إىل  R (relation)فيما يتعل   ،(التعب  )أو الدال
هنا  نظام األساسي عنصرا  مشوال  يف نظام اإلشارات. إذا كان كان . ERC(: املدلول
 E2 (E1 R1 C1)تعب  نظام توقيع اثنوي:  .E1 R1 C1، تصبح عالمة وتو توسيع ا

R2 C2 .ية بينما العالمة الثان حرفيةمة ، تكون العالمة األساسية عاليف هذة احلالة
. 0الشكل )ب( . العالقات يف منوذ  النظام احملاص ابرت ور. يصضمنيةهي عالمة 
 :حرفيةلعالمة ا توسيعهو  ابرتمنوذ  داللة 

  

 

  
                                                           

 .56. ص. 2002-الثانى العدد-11 المجلد -دمشق جامعة مجلة. بات روالن بقراءة السيميولوجيا. بركات وائل 6 

 1 tanda dalam Kebudayaan -Pengantar Semiotika: Tanda ,Arthur Asa Berger
Kontemporer, (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 2010), h.1-4 

    

Ekspresi2     (R2) isi2 

   

ekspresi1        (R1) isi1 
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والسيميائية   على اللغةان اللغة نظام قمعي واألدب كالتمرد  ابرتيصف  
مفهوم السيميائي ال مم  ابرت، يستخدم األدت والثقايف كنشاط إبداعي. يف نقد

ام نظ ابرترأ    ،Mythologies-nya (1957:131). يفللتعب  عن املعا احملفي للن 
 1كنيديولوجية.  الداليلهذا اجملال  ابرت، يصف  مثل األساط . بعد ذل املعا الثا 

 اذا كان يدخل، كل شي  اكن أن يكون أسطورة األسطورة هي نو  الكالم 
، ألنه نو  او حديثا اقدااما  ب أن يكون لألسطورة أساس اترخيي  .يف خطاب
يتكّون  حقيقة شي .د األساط  من وللذي اختارة التاريخ: ال متكن أن تاحملطاب ا

طورية احملطاب األسطوري من مواد مناسبة للتواصل: كل ذل  ألن كل املواد األس
والكالم واحملطاب  لذل  تستخدم اللغة تعيني. الوعي ابل)الصورة أو الكتابة( تف ه 

 4.شفواي  أو مرئي ا اما، ما حيتوي على املعالتعيني 
، وأتث  ل منيةالنتيجة النهائية للعملية اهي  حرفيةمعا ان  ابرتيعّر   
ليست املعا األول ، ولكنها تتظاهر أبهنا املعا األول.  احلرفية : "السيميائي إغالق

دو أهنا تشكل يف النهاية )أي الداللة اليت يبهي ال منية  رفيةاحل، فإن الوهمت هذا حت
فائقة يستخدمها الن  للتظاهر ابلعودة إىل طبيعة السطورة واأل ،أو تغل  القرا ة(

 01.اللغة
 
 
 
 

                                                           

 1  ,)2006, Surabaya: Airlangga University Press( ,Semiotik ,Winfried Noth
h.315 

9  Roland Barthes, Mitologi, diterjemahkan oleh Nurhadi dan A.Sihabul 
Millah, (Yogyakarta:Kreasi Wacana, 2011), h.152-154 

 01
 6h.31 ,Semiotik ,Winfried Noth 
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 البحث منهج. ز
 . نوع البحث0

، يف البحث أييت من الواثئ  املكتوبة هذا . أنمكتيبهذا البحث هو حبث  
اإللك ونية.  وأخالل وسائل اإلعالم املطبوعة من شكل نتائا أحبال املكتبات 
 00.من ورا  ال دد والتنويع، أي دراسة عن معا هذا البحث الذي حبث نوعي

وهو حيتوي على فرص تفك  متباعدة وأفقّية وخالقة وغ  متجانسة ابإلضافة إىل 
حبال ذا البحث النوعي الوصفي إلنتا  األالتفك  احملطي أو غ  احملطي. ه

 تعمقة مع حتليل حاد.امل

 . مصدر البياانت2

ية. تش  لبيا ت األولية والبيا ت الثانايعتمد هذا البحث على مصدرين مها  
تش  البيا ت  يف خان احملليلي. كليوب ةالبيا ت األولية يف هذة الدراسة إىل رواية  

ية يف هذة الدراسة إىل مصادر ختلفة للبيا ت والكتاابت اليت تتعامل مع نظرية الثان
يف  كليوب ةرواية   عن ابرت روالنيت تدعم تطبي  نظرية الو واألدب  ابرت روالن

 خان احملليلي.

 . طريقة حتليل البياانت3
تصنف النوعية اليت ومتيل األحبال إىل استخدام األبعاد املنهجية بنماذ   

لسمعي والنصي والسمعي البصري. وكث  من الدراسات اإبعتبار البيا ت 
 08.حتريرايشفهي ا أو اما  الن  هيتكون البيا ت املستخدمة السيميائية 

                                                           

 00
  ,Metode Penelitian Wilayah Kontemporer ,Hadi Sabari Yunus

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),  h.341 

 12 h.341 , Metode Penelitian Wilayah Kontemporer ,Hadi Sabari Yunus 
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اليت تفسر املعا احملفي للسالم يف  ابرت روالننظرية لاليعتمد هذا البحث على  
تش  الت عالمات اليف خان احملليلي. أن هذة الدراسة تبحث عن  كليوب ةرواية  

 أن ابرترأ   يف خان احملليلي. كليوب ة يف روايةاملوجود إىل معا السالم العاملي 
، يف حني أن العالمة هي (E)ة هي عالمة "تعب " يلثقافاحلياة االجتماعية ا

. Cو  Eبني ( R)  العالمة هي "العالقة"  .(contenu (C)"اوتو " )يف الفرنسية 
 C-R-E.03 برموزاملفهوم  ابرتيق   

 البحث نظام. ح
 :كما يلي  ابواب و كل ابب فصولإىل أربعة تنقسم الدراسة هذة  
وحتديد املسنلة وأغراه البحث  ول يشمل على احمللفية املسنلةالفصل األ 

 نها البحث والنظام البحثوم النظري واإلطار والتحقي  املكتيب ةفوائدو 
يف خان احملليلي ومود  كليوب ةرواية  ال الفصل الثا  وهو عبارة عن ختصر 
 تيمور.
يشمل على التحليل العالمات اليت تتعل  مبعا السالم الفصل الثالث  

. يف هذا الباب كانت الباحثة تبحث عن ابرت روالنلإبستخدام نظرية السيمائية 
 االعالمات و رساال 

 .واالق احات على احملالصةأي يشمل الفصل الرابع  
 

  

                                                           

 13 (Jakarta: , Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya ,Benny H. Hoed
Komunitas Bambu, 2011) h.12 
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 الرابع الباب

 خامتة

 اخلالصة .أ

  املعذذذذذذذذا العالمذذذذذذذذات ليتعذذذذذذذذر  ابرت روالنلذذذذذذذذ سذذذذذذذذيميائيةاّت ذذذذذذذذح دراسذذذذذذذذة ال 
اسذذذذذذذذذذذذتعمل  ،الذذذذذذذذذذذذدالالت واملذذذذذذذذذذذذدالوالت عذذذذذذذذذذذذن الذذذذذذذذذذذذدالالت. ىف هذذذذذذذذذذذذذة الدراسذذذذذذذذذذذذة

كليذذذذذذوب ة ىف خذذذذذذان روايذذذذذذة الالسذذذذذذالم ىف  معذذذذذذالتطلذذذذذذب  ابرت روالنلذذذذذذ سذذذذذذيميائيةال
كليذذذذذذوب ة ىف خذذذذذذان روايذذذذذذة النتذذذذذذائا حتليذذذذذذل عالمذذذذذذات ىف . ومذذذذذذود تيمذذذذذذوراحملليلذذذذذذى 
 التاىل:تاد  إىل العناصر املكونة احملمسة ملفهوم السالم احملليلى 

 السالم يعا إزالة احلرب من أحنا  العا،  .1

 السالم يعا األمن للبشرية  .2

 كال من حرية التعب  وحرية السلو   ،السالم يعا احلرية .3

 السالم يعا حتقي  العدالة للبشر .4

السذذذذذذذالم مبعذذذذذذذا قصذذذذذذذد يذذذذذذذاهر  )السذذذذذذذالم املفذذذذذذذامهى دون ممارسذذذذذذذة حقيقذذذذذذذة(  .5
 ألع ا  املامتر
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يذرتبة مبفهذوم السذالم  كليوب ة ىف خان احملليلىرواية الالسالم ىف  عان ممعرو  أ
وفقذا لإلسذذالم الذذذ  ألقذذاة سذذيد قطذذب. يوضذح العنصذذر احملذذامة الذذذ  يشذذكل مفهذذوم 

أن  مذذذل السذذذالم املشذذذار إليهذذذا ىف الروايذذذة  كليذذذوب ة ىف خذذذان احملليلذذذىالسذذذالم ىف روايذذذة  
ا العنصذذذذر هذذذذو نتيجذذذذة مذذذذن حتليذذذذل ليسذذذذت سذذذذو  مفامهيذذذذة يذذذذتم تطبيقهذذذذا ىف فذذذذيلم. هذذذذذ

ىف هذذذذذة احلالذذذذة  كليذذذذوب ة ىف خذذذذان احملليلذذذذى.روايذذذذة  الللعالمذذذذات ىف الكذذذذالم الذذذذوراد ىف 
يستخدم الفيلم كوسيلة للدعا  يف حتقي  السالم على الرغم من ان القصذة تبذدأ نيذال 

 مدفو  أبفكار جمردة.

 قرتاحب. اال

علذذذى  ابرت روالنلذذذ يميائيالسذذذابلتحليذذذل الباحثذذذة هذذذذة الوايذذذة رس بعذذذد أن تذذذد
بعذذذذذض  أن هنذذذذذا  الباحثذذذذذةتعذذذذذر   ،ومذذذذذود تيمذذذذذوركليذذذذذوب ة ىف خذذذذذان احملليلذذذذذى روايذذذذذة ال

وتسذذذتعمل بعذذذض هذذذذة النظذذذرايت  لتحليذذذل الروايذذذة.أن تسذذذتخدم النظذذذرايت الذذذت اكذذذن 
 .االكتشف الرسالة الواردة فيهكليوب ة ىف خان احملليلى لرواية التحليلية ل

أن تتحقذ  قذيم السذالم ىف العذا،  الباحثذةمذل أت ،راسذةمن خالل نتائا هذة الد
قذذذيم  ، حذذذت يفهذذذم القذذذرا بشذذذكل صذذذحيحكليذذذوب ة ىف خذذذان احملليلذذذى روايذذذة الالذذذواردة ىف 

ألن أهذذذذم شذذذذي  الدراسذذذذة وتنفيذذذذذها بشذذذذكل جيذذذذد ىف حيذذذذا م اليوميذذذذة السذذذالم ىف هذذذذذة 
 .يع بشرلتحقي  السالم هو حمل  مج

جديذذدة لألديذذب احلذذديث هذذى قصذذة قصذذ ة ى كليذذوب ة ىف خذذان احملليلذذروايذذة وال
بيذة احلديثذة الذ  يص  رائذد األدب احلذديث. حبيذث لذزايدة البحذول عذن الدراسذة األد
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علذى األداب   لتوسذيع العذا، األداي حذت ال يتجمذد. الت ال تزال تفتقر إىل نقذاد األدب
 هتمام من قبل. قة الذين حصلوا على الكث  من االف نيالقادم
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