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اءهدإلأو الشعار   

 

 الشعار

ن مع العسر يسرا إف  

ن مع العسر يسرا إ  
 

Maka sesungguhnya Bersama kesulitan itu ada kemudahan 

Sesungguhnya Bersama kesulitan itu ada kemudahan. 

Qs.Al Insyirah ayat 5-6 

 

 

 

 

هذا البحث إىل احملبوبني: اءهدإلأ  

 )املرحوم( ورمني شهريبوب احمل أيب ❖
 دراييت بوبةاحمل يأم ❖
 إيق سفرينط بوبأخي احمل ❖

 
 

 
 
 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (20.08.2019)



 

 

 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (20.08.2019)



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (20.08.2019)



 ه
 

ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul Al-Nahiyah al-Diniyyah fi al-Riwayat ‘Azazil 

Dirasah Tahliliyyah Simiya’iyah Li Charles Sander Peirce (Aspek religius dalam 
novel ‘Azazil Analisis Semitik Charles Sanders Peirce) . Dalam rangka untuk 
menjawab permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu: Apa saja tanda-
tanda yang berhubungan dengan hal-hal religius dan maknanya di dalam novel 
‘Azazil karya Youssef Ziedan? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah disiplin ilmu semiotika khususnya semiotika Charles Sanders Peirce. 
Penelitian ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan 
cara mendeskripsikan fakta-fakta kemudian dilanjutkan dengan analisis. Yang 
dimaksud metode analisis adalah metode dengan cara menjelaskan makna aspek-
aspek religius yang terdapat di dalam novel ‘Azazil karya Youssef Ziedan. 

Hasil dari penelitian ini, adalah temuan tanda-tanda yang berhubungan 
dengan hal-hal religius dan maknanya model triadic dan konsep trikotominya 
meliputi: Representamen (sign), Interpretan, object serta aspek religius dengan 
kriteria-kriteria meliputi: 1) penyerahan  diri, tunduk, dan taat, 2) kehidupan yang 
penuhdengankemuliaan, 3) perasaan batin yang ada hubungannya dengan Tuhan, 
4) perasaan berdosa, 5) perasaan takut, 6) mengakui kebesaran Tuhan, dan makna 
religius dalam novel Azazil. 
Kata Kunci: Novel Azazil_ Youssef Ziedan_Semiotika Charles Sander Peirce. 
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 جتريد
دراسة حتليلية سيميائية عزازيل  الناحية الدينية يف الرواية" هو عنوان هذا البحث

ا ة عن املشكالت اليت أثريت يف هذهتدف هذه الدراسة إىل اإلجاب."لشارل سندس بروش
عزازيل ما هي العالمات املتعلقة ابألمور الدينية ومعانيها يف الرواية ، وهي: بحثال

؟ املنهج املستخدم يف ليوسف زيدان استنادا إىل النظرية السيميائية لتشارلز ساندر بريش
 . هذا البحثلز ساندر بريشتشار لهذه الدراسة هو علم السيميائية وخاصة السيميائية 

 و .النوعي ليلحبتالقيام احلقائق مث  ريقة وصفبط،ليل النوعياستخدام طريق التح
اجلوانب الدينية يف رواية عزازيل اليت كتبها معىن هي حتليل   ةالتحليلي لطريقة املقصود اب

 يوسف زيدان.
ابسم النماذج  العالمات املتعلقة ابألمور الدينية ومعانيهاهي  ،هذا البحث نتائج

واملؤول ، Representamen  (sign)ل الرؤوس: املمثالثالثية ويشمل مفهوم ثالثية 
Interpretan   واملوضوعObject  :1واجلوانب الدينية مع املعايري مبا يف ذلك )

( املشاعر الداخلية اليت هلا عالقة 3( احلياة اجمليدة، 2االستسالم واخلضوع والطاعة، 
بعظمة هللا، واملعىن الديين ( االعرتاف 6( الشعور ابخلوف، 5ئة، ( الشعور ابخلطي4ابهلل، 

 .عزازيليف رواية 
 .سيميائية لشارل سندس بروشالكلمة: رواية عزازيل_ يوسف زيدان_ ال
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 كلمة شكر و تقدير

 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل املعبود يف كل زمان، الذي ال خيلو من علمه مكاان، وال يشاغله 
شاا ن عاان شاا ن، جاال عاان األشااباه واألنااداد، وتناازه عاان الصاااحبة واألوالد، ونفااذ 

القلاوب ابلتصاوير، لاه يف مجيع العباد، ال متثله العقول ابلتفكري، وال تتومهه حكمه 
علمااا، وقهاار كاال مغلااو  عاازة  األمساااا احلسااىن والصاافات العليااا، أحاااط بكاال شااي 

وحكماا، ووسااع كال شااي  رمحاة وعلمااا، وصااف باه نفسااه يف كتاباه العظاايم و علااى 
له وصحبه األئماة آلسان نبيه الكرمي. و الصالة والسالم على سيد الربايت وعلى 

 الثقات. أما بعد
 إىل نفاااس الباحثاااة رجاااو أنتفقاااد مااان هللا علاااي امتاااام هاااذا البحاااث، ومناااه 

مباركااا فيااه  هااان جيعاال علمأبااروم ماان عنااده و  الباحثااة وأن ميااد طرفااة عااني الباحثااة
قادم الشاكر والتقادير والعرفاان إىل الاذين  تأن  الباحثاة وانفعا إنه جواد كرمي. ويسار

 حتقيق هذا البحث. لديهم فضل يف إمتام و  اكانو 
هذا البحث ألجل خدمة العلم و تكميال بعاض الشاروط الباحثة فقدمت 

العلوم الثقافية لشعبة اللغة العربية وأدهباا اآلداب و للحصول على اللقب العاملي يف 
يف كليااااة االداب والعلااااوم الثقافيااااة جبامعااااة سااااوانن كاليجاكااااا اإلسااااالمية احلكوميااااة 

)دراساة حتليلياة  عزازيال الرواياة جوكجااكرات وهاو حتات املوضاوع "الناحياة الدينياة يف
 سيميائية لتشارلز ساندر بريش( " .

أن هاااذا البحاااث لااان يبلاااو إىل متاماااه بااادون توفياااق هللا وعنايتاااه  ةعتقاااد الباحثااات
و تشاااجيعهما ومسااااعدة  ي  وبااادون إرشااااد املشااارفني املخلصاااني وبااادون دعااااا والاااد

روحية   ها شكرا جزيال إىل من يساعد الباحثة  قدمتخرين. واعتمادا على هذا اآل
 كانت أم مادية، فمنهم:
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ب والعلاوم الثقافياة اداآلكلياة م كعمياد  ا فضيلة املكرم األستاذ الدكتور أمحاد فتا .1
 جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات.

فضااايلة املكااارم األساااتاذ مصاااطفى املاجسااارت كااارئيس قسااام اللغاااة العربياااة وأدهباااا  .2
 داب والعلوم الثقافية.بكلية اآل

الاااااذي يوجاااااه كمشااااارف البحاااااث رتي املاجساااااتري  رم األساااااتاذ مسااااافضااااايلة املكااااا .3
 هذه الرسالة. تكمل الباحثةابستمرار على هامش وقته املشغول حىت 

. شااااكرا لباحثااااةلة أكادميمياااا ةكمشاااارفاملاجسااااتري   نعمااااة المااااي نااااور أالفاضاااالة  .4
 ا.ملدة أربع سنوات تقريب لباحثة ل  هالتوجيه

ب والعلاااوم الثقافياااة جبامعاااة ساااونن  اداآلكلياااة سااايدايت وسااااديت مجياااع  اضاااري   .5
 وكجاكرات.جكاليجاكا اإلسالمية احلكومية 

بوصااافهما أباااوين للباحثاااة. والسااايدة دراييت  ورماااني )املرحاااوم( السااايد الشاااهري .6
وشاااكرا . علاااى إمتاااام هاااذا البحاااث إن ذكااارد قاااد شاااجعين ، شاااكرا لاااك اي أيب 

والايت تقادم  ن، حاىت اآلاآلداب كلياة دراسيت  يف   لتمويل   اولتهاي على ألم
. علااااى الاااار م ماااان ا البحااااثهااااذ إمتااااام  يف الكبااااري للباحثااااةماااااس احلالاااادعم، و 

  دائمااا أايم ان الباحثااة ترافقاا ماااتعتقااد أنك  يابكمااا جسااداي عااين فااثن الباحثااة 
 فشكرا لكما. .كتابة هذا البحث

 علاااااى االهتماااااام واحلماياااااةتشاااااكر الباحثاااااة . إلياااااق سااااافرينط، كااااا   ل باااااوين   .7
. نشاااكرد علاااى دفاااع رااان التاااذاكر دائماااا عناااد واحلمااااس الااايت قااادمها للكاتباااة

أنت جاميب.  -جوكجاكرات و جوكجاكرات -العودة إىل املنزل والذهاب جاميب
 . الصغرية كتخأل أخي وأيب يف نفس الوقت  شكرا حلمايتك 

م ، شاااااكرا للااااادع2015ا لعاااااام اللغاااااة العربياااااة وأدهبااااا اتع طاااااالب وطالبااااايااااامج .8
 .املمنوم للباحثة إلمتام هذا البحث تشجيعوال
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، نشااكركم علااى الاادعم 2015لااف ماان اللغااة العربيااة وأدهبااا الفصاال األوطبقااة  .9
 يف استكمال هذه الرسالة.قدمتموه للباحثة الذي  تشجيعوال
والياااة إساااالمية  03وحااادة األسااارة وحااادة النشااااط الطااااليب فاااوج الطالاااب  .10

. شااااكرا لااااك علااااى 42، 41، 40، 39جوكجاااااكرات يااااودا  اكاااااسااااونن كاليج
اليت كانت ممتعاة و بني احملاضرات اليت قدمت يف أنشطة مينوا  ةابلكاتب العتنااا

 للغاية وال تنسى.
 03 النشاااااااااااط الطاااااااااااليب فااااااااااوج الطاااااااااااليبفااااااااااوج وحاااااااااادة  متريريااااااااااةوحاااااااااادة  .11

وحاىت االن  39جوكجااكرات خصوصاا ياودا  سالمية ساونن كاليجاكاااجلامعةاإل
 ابلفعل املؤلف ودائما أعطى روحهم وطاقة إجيابية. لقد
 .لبحث اهذ متاميف إ الباحثةمجيع األطراف اليت ساعدت  .12

 2019مايو  3جوكجاكرات، 

   الباحثة
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 الباب األول

 املقدمة
 خلفية البحث .أ

ب املشااااكل املتشاااابكة داأل حيضااار1فاااين.وعمااال  هاااو نشااااط إباااداعىاألدب 
، عقااادةابل نعمياااإن كاااان القاااار   ااألدب جيااادويقاااال . هباااا حبياااث االساااتمتاع وحياااوي

و اوسااو وررن  (Wellek). قااال وللااك لااذلك لاايس احلااد بااني العاااا احلقيقااي واخلياااي
(Austin Warren) األدب هاو كال شايا فاينيف عمال إباداعى األدب هاو نشااط  ن  أ .
 ةوساع املعرفاأينظار  يضاا عمال خياايأاألدب ابإلضاافة إىل ذلاك فا. مكتاوب ومطباوع

 2.صوريمن عمل 
ينشد اخليال يف نفس املؤلف. وجود الذي شري عمل البالالعمل األديب هو 
عطااااي ت تاألدب ليساااا ةاا"عطش الناااااس" ألن قاااار تملشاااان يأاألدب يف حياااااة الناااااس 

ىل ذلااك، العماال إنفس. ابإلضااافة الاابتنااوير  تقااومسااتطيع ان ت اهاالكنو التساالية فقااط، 
تااااااتم نسااااااتطيع ، األديبالعماااااال  الرتفيااااااه والفوائااااااد. بقاااااارااة أن يعطااااااي األديب يساااااتطيع 

صل عليها حيفوائد األدب . املؤلف هعرضاليت واسعة اللغة اجلمال، و  والقصةاحلصول 
، األديب العماااال قااارااةباملؤلااااف.  هاقااادميالقصااااة الااايت يف ضااامنية، مااان خاااالل القاااايم ال

 3.تشرتب اوصلة املوجود بوسطة اخليالانفذقيمة معينة سوف 
لعمااال األديب مفياااد فا.ج للخيالئنتاااا وعلاااى الااار م مااان أن العمااال األديب هااا

 ،وعااي حااول حقااائق احلياااةعاان عطااي القااار  يجاادا للحياااة. العماال األديب ميكاان أن 
العمااال األديب فرحاااا ورضاااا كماااا ميكااان  يقااادمعلاااى الااار م مااان وصااافه يف شاااكل خيال.

                                                           
1h. 1. ,(Jakarta: PT Gramedia, 1989),nTeori Kesusasteraallek & Austin Warren, eRene W  
2h. 2. ,nTeori Kesusasteraallek & Austin Warren, eRene W  
3Ojs.uho.ac.id, diakses pada 8 November 2018.  
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ي شااخص أن يصااب  تااوايت أألنااه ميكاان  اسااتخدام العماال األديب كتجااارب للعماال
 4كتابة فنية.يف  القلب والعقل 
صيات وأحادا  أو قصص تصور شخ حكاايتل يف شكهي عمل  ةالرواي

  حقيقيااة، لكاان التحمياال ات وأحاادالروايااة علااى شخصاايا خياليااة. ميكاان أن كنااو 
صاااايل عااااادة مااااا يعماااال فقااااط كمااااواد ويااااتم تضاااامينها يف إطااااار قصااااص خياليااااة أو تفا

إال أن يالياة، اخلمان أن األحادا  والشخصايات  لكنها اليعمال إىل كماوتخمصصة. 
 5تشابه مع احلياة احلقيقية. وجوها هالدي

كتبهاااا يوساااف زيااادان    الااايت عزازيااالرواياااة ال باحثاااةال تالشااارم اختاااار هاااذا مااان 
يونيااااااو  30يوسااااااف زياااااادان يف اإلسااااااكندرية، مصاااااار،  ولاااااادكموضااااااوع هلااااااذا البحث.

كااااان أسااااتاذا للفلساااافة يف جامعااااة اإلسااااكندرية، ورئاااايس مركااااز املخطوطااااة، .  1958
املتحااااااف ماااااان مكتبااااااة اإلسااااااكندرية املعروفااااااة عامليااااااا ابساااااام "بيليوتيكااااااا املوظااااااف يف و 

عااااالم العامليااااة، فهااااو تلااااف وسااااائل اإلضااااافة إىل كونااااه كتااااب يف خمإل". اباإلسااااكندرية
ابحاااث يف دراساااة الصاااوفية واملخطوطاااات اإلساااالمية. وهاااو مستشاااار يف  اااال محاياااة 

  UNESCOونساكواالرتا  الثقايف العريب احملمي يف خمتلف املؤسسات الدولياة مثال الي

كتااااااب تغطااااي دراسااااة الصااااوفية   50وجامعااااة الاااادول العربيااااة. تضاااام كتاابتااااه أكثاااار ماااان 
هاي رواياة ثقافياة  عزازيلوالفلسفة اإلسالمية والتاريخ الثقايف والنقد األديب والرواايت. 
وأصاابحت مكتبااة  2009بعااد زلااة العافيااة )ظاال ثعبااان(. مث نشاار هااذه الزوايااة يف عااام 

بساابب The Arabic Da Vinci “Code"ب حصاالت علااى اللقااو يف الشاار  األوسااط 
 6 تواه الذي يعارض مفهوم الثالو  يف الالهوت املسيحي.

                                                           
4Eprints.ums.ac.id, diakses pada 8 November 2018.  
5(Bogor: Ghalia  ,Menganalisis Fiksi Sebuah Pengantar, Furqonul Aziz Abdul Hasan 

Indonesia, 2010), h. 2.
6.96h. 5 ,AzazilGodaan Raja Iblis, Ziedan Youssef  
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عااش هيباا مسامىهاب مصاري االسرية الذاتية اخليالية لر  عزازيل حتكي الرواية
خااااالل اضااااطراب اإلميااااان املساااايحي يف القاااارن اخلااااامس املاااايالدي. يف ذلااااك الوقاااات، 

بشاا ن املفاااهيم املقدسااة، مبااا يف ذلااك شااهدت معارضااة بااني خمتلااف تيااارات الكنااائس 
مااان هباااا، مث بلغااات ذروهتاااا يف سلسااالة مااان آمسااا لة الثاااالو  وألوهياااة يساااوع الااايت مااان 

 ماع امارأتني مهاا قصاة ممناوعبأيضاا يهاا هاذه وأثار علو  7.عناف بسام هللا املاسي العنيفي
أماا ساعد يف اإلسكندرية ومارات وهي فتاة مجيلاة تعمال كمغنياة كنيساة. ت  يتالاكتافيا 
فهاو ملاك الشايطان الاذي طارد مان الساماا ألناه عصاى ورفاض أن ينحااين إىل  عزازيال
 يعاااكس دم كاا ول إنسااان خلقااه هللا ساابحانه وتعاااىل. يف هااذه القصااة، يواصاالآالناايب 
ماازج هيباا ليحكااي قصااة حياتااه املظلماة وأفكاااره احملرمااة الاايت عااربت  هيبااا املاااكر عزازيال

هااذا هااو نااوع ماان احلياااة اخلادعااة عاان هبااا الكتابااة علااى أورا  جلااد احليااوان. يباادو أن 
 طر.حياة راهب مسيحي ويعرض نشطاا الكنيسة للخ

وجااااود العناصاااار الدينيااااة يف األدب وجااااود األدب نفسااااه. يف الواقااااع، يظهاااار 
لاااذلك ميكااان أن يكااون لاااه ىثاااري أفضاال علاااى القاااار . .فينمااو األدب مااان شاايا ديين

مباد  مبئاية  ن الكتب الدينيةإن القول العالقات األدبية والدينية جيدة وواضحة ميك
األدب واألدب  جااازا مااان سااالمون و اااري املسااالمني هااامللم .توجيهياااة جلمياااع اجلواناااب
 8جزا من الدين كذلك.

والاادين مرتبطااان ارتباطااا وثيقاااا،  مصااطل" "ديين"معااىن الاادين. الااديين لحيماا
ميكاااان د همااااا جنبااااا إىل جنااااب يف الوحاااادة، ولكنهمااااا يف الواقااااع يشااااريان إىل معااااان 

ين يشاااري أكثااار إىل مؤسساااة العباااادة هلل ماااع القاااوانني الرمسياااة. مااان انحياااة ذتلفاااة. الاااخم
ضامري الشخصاي، كلياة يف شخصاية اإلنساان.  القلاب، التادين جواناب علاجي ،أخر 

                                                           
76.9h. 5, Godaan Raja Iblis Azazil, Ziedan Youssef 
8ktober 2018.O), diakses pada 15 Bahasa, sastra, dan pembelajarannyaJurnal kata (  
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ين يتغلب بشكل أكثر عمقا وعلاى نطاا  أوساع مان الدايناة الرمسياة ذوابلتاي، فثن ال
الشااخص الااذي حياااول أن يفهاام ويعاايش هااذه الشااكل والرمسيااة. الشااخص الااديين هااو 

احليااااة أكثااار مااان  ااارد اخلاااارج. لااايس مرتبطاااا بدايناااة معييناااة موجاااودة يف هاااذا العااااا أو 
مثاليااا يف نفااس الوقاات  شااخص ملتاازم باادين معااني مثاال اإلسااالم هااو يف الوقاات نفسااه

 ولكنااه لاايس كااذلك يف احلقيقااة العديااد ماان أتباااع الاادايانت األخاار ، لكاان ساالوكه و
خال  الدينيااة تاادعم الطبيعااة البشاارية للضاامري الااذي يتمتااع األليسااا متاادينني. فاا ه هيئتاا

 9بكرامة عالية وحرية شخصية ميتلكها اإلنسان.
رواياااة الاجلواناااب الدينيااة الاااواردة يف  تناااقش الباحثاااة، ساااوف ا البحاااثيف هااذ

علام علماي يفحاص  يلتشارلز ساندر باريش. السايميائية ها تحليل السيميائيب عزازيل
بناااا علااى عالمااات أو رمااوز.  ل أثناااا االتصااال ابسااتخدام دليااليااع أشااكال التواصاامج

لنظمااة والقواعاد واالتفاقياات الاايت ائية علاام عالماات أو كدراساة نظار السايمياتلاذلك، 
هنااد نوعاان مان مبااد  "عالماات" والايت   وضااع  .معاىن هلااتسام" هلاذه العالماات 

 10عالمة عليها و "ملحوظ" واليت   وضع عالمة عليها.
خاار. هناااد آن ميثاال شاايئا نظريااة بااريش ميكاان تساامية شاايا عالمااة إذا كااا إنااه
، كااائن )مسااتلم لعالمااة أو مرجااع( Interpretan، وهااي عالمااة )إشااارة(، ثااال  عالمااة

مااان  عالماااة القاااة باااني عالماااة وإشاااارته إىل ثاااال )هااادف أو مرجاااع(. ميياااز باااريش الع
العالقاااات، أي رماااز، إذا كاااان يف شاااكل تشاااابه، فهااارس، إذا كانااات عالقاااة الوجاااود، 
ورماااز، إذا كانااات عالقاااة تشاااكلها االتفاقياااة. ميياااز باااريش الرماااز يف ثالثاااة أناااواع، وهاااي 

 11طوبولوجية، ورسم بياين، و ازية.

                                                           
9(Yogyakarta: Gadjah Mada University  ,Teori Pengkajian FiksiBurhan Nurgiyantoro,  

Press, 2015), h.446.
10(Yogyakarta:  ,Penelitian Sastra, Pendekatan, Teori, Metode, Teknik, dan KiatSangidu,  

Seksi penebitan Sastra Asia Barat, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gajah Mada, 2007), h. 18. 
11h. 68. ,Teori Pengkajian Fiksiantoro, Burhan Nurgiy 
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لتحلياااال الساااايميائي لتشااااارلز ابيوسااااف زياااادان ل عزازياااال الروايااااة حبااااثأمهيااااة 
إليهاااا مااان  ونسااااندر باااريش كاااي ياااتمكن القاااراا مااان فهااام اجلواناااب الدينياااة الااايت ينظااار 

بتحليااال اجلواناااب  باحثاااةال تقومعالماااات أو رماااوز هلاااا معاااىن. ابإلضاااافة إىل ذلاااك، سااا
ز تشااارلليوسااف زياادان علااى أساااس حتلياال ساايميائي لروايااة عزازياال الالدينيااة الااواردة يف 

 ساندر بريش.
 حتديد البحث  .ب

بصاايا ة املشااكلة   تقااوم الباحثااةاسااتنادا إىل وصااف وخلفيااة املشااكلة أعاااله، 
عزازياااال روايااااة اليف تعلقااااة ابألمااااور الدينيااااة ومعانيهااااا العالمااااات املمااااا هااااي  كمااااا يلااااي:

 ؟شتشارلز ساندر بري ل ائيةيمييوسف زيدان استنادا إىل النظرية السل
 أغراض البحث وفوائده  .ج

اد الاذي ترياد الباحثاة معاجلتاه. القصاد أو االحتاهاو رض من هذا البحاث غال
العالمات ملعرفة ا12إىل الوصف والشرم وتطبيق النظرية.هذا البحث ميكن أن يهدف 

يوساف زيادان علاى أسااس النظرياة ل عزازيالرواية اليف املتعلقة ابألمور الدينية ومعانيها 
 . شتشارلز ساندر بري لالسيميائية 

 فوائد البحثد. 
 الفوائد النظرية.أ

هي ماادة دراساية تسااهم يف ذخارية العلاوم األدبياة وتقادم فائدة هذا البحث 
 نظرة عامة وأساسا ملزيد من البحث.

 ئد العمليةاالفو .ب

                                                           
12(Yogyakarta:  ,Pedoman Akademik dan Penulisan SkripsiTatik Mariyatut Tasnimah dkk,  

Jurusan Bahasa dan Sastra ARAB Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta), h. 40. 
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دهبااا حتصااص يف أالعربيااة و   تقاادمي هااذا البحااث كمشااروع مااائي، قساام اللغااة  .1
 يوجياكرات. اإلسالمية احلكوميةجامعة اإلسالمية سونن كاليجاكا 

جعاال إشااارة للباااحثني الااذين ير بااون يف مزيااد ماان حتلياال اجلوانااب الدينيااة مااع  .2
العناصااار الاااواردة يف نظرياااة تشاااارلز سااااندر باااريس يف الرواياااة عزازيااال مااان قبااال 

 .شسيميائي تشارلز ساندر بري يوسف زيدان على أساس حتليل 
التعبااااري عاااان بعااااض املشاااااكل بطاااار  منهجيااااة حلااااال لتاااادريب الباااااحثني علااااى  .3

لطريقااة العلميااة، لاادعم تطااوير العلااوم، وخاصااة دراسااة املشااكالت املوجااودة اب
 األدب الذي يرتبط ابلعلوم السيميائية.

 التحقيق املكتيب .ه
دراسااااة للجوانااااب  ةد الباحثااااتااااا  اسااااتناد إىل املالحظااااات الاااايت   إجراؤهااااا

. شتشاارلز سااندر باري ليوسف زيدان بناا على حتليل سيميائي ل عزازيلالدينية للرواية 
الشااكلية واملاديااة.   ثشاايألأن هناااد دراسااات أخاار  هلااا عالقااة اب ةوجاادتلكاان الباحث

العديااد ماان األجسااام الرمسيااة املماثلااة  ةالباحثاا تقاادمتارنااة املااواد، كمراجعااة أدبيااة ومق
 واملتشاهبة واملتعلقة ابلبحث الذي سيتم إجراؤه:

شخصاايات وتوصاايفات بعنااوان " حبثهااا( يف 2012فطااري أفااراينييت ) كتباات
رواياة يوساف زيادان ال"، ينااقش العنصار اجلاوهري يف يوساف زيادانلعزازيل   الروايةيف 

الطريقااة املسااتخدمة هااي الطريقااة النوعيااة وحيلاال الشخصاايات والتوصاايفات يف الروايااة. 
ابسااااتخدام الطاااار  اهليكليااااة، تساااااتخدم هااااذه الطريقااااة اهليكلياااااة أيضااااا مجااااا وصااااافيا 

تشاري نتاائج هاذه وحتليليا، اليت حتلال العنصار اجلاوهري وتوصايف الشخصاية الرئيساية. 
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أن الشخصااااية الرئيسااااية يف هااااذه الروايااااة ماااان مصاااار الاااايت تعماااال كراهااااب  الدراسااااة إىل
 13مسيحي هلا طابع يتغري مع الرحلة واألحدا  اليت حتد  خالل حياته.

نوباااااة يف القصاااااة "البعناااااوان  حبثاااااه( يف 2017وقي فاااااوتقي )شاااااماااااريزا  كتاااااب
 "،دراسااة حتليليااة ساايميائية لتشااارلز ساااندر بااريشي طااه حسااني: رئااي الغنااام  ةري القصاا

مناقشة حول التمثل ومعرفة معىن العالمات املتعلقة بنباوة  ماد كشخصاية رئيساية يف 
ميائية والرتكياز علاى جواناب القصة القصرية ابستخدم طريقة تشارلز ساندر بريس الس
هذه الدراسة النبوة و نتيجة عالقات التماثل مع األشيا وهي الرمز واملؤشرات والرمز. 

هااي أن أساارار هللا ال ميكاان حتقيقهااا جبهااد إنساااين، الميكاان من و اة لغااري يف القصااة القصاا
ة ري ألي خملاااااو  أن يعرفهاااااا ويفهمهاااااا متاماااااا وأن يصاااااب"  ماااااد نبياااااا يف القصاااااة القصااااا

 14شخصية إنسانية ألفكار شعبه.
 اإلطار النظري .و

 م النظرية السيميائيةو فهم .1
الساايميائية هااي علاام اإلشااارات، يفاارتض هااذا العلاام أن الظااواهر والثقافااة 

ساااايميائية األنظمااااة والقواعااااد تااااتعلم االجتماعيااااة أو االجتماعيااااة هااااي عالمااااات. 
، واالتفاقيات اليت تسم" هلذ العالمات أن يكون هلا معىن. يف  اال النقاد األديب

داما للغااة يعتمااد علااى تضاامن البحااث شاابه العلميااة حتلياال األدب ابعتباااره اسااتخي
مواثيااااق إضااااافية ويفحااااص اخلصااااائص )الساااامات( الاااايت تااااؤدي إىل طاااار  خمتلااااف 

 15)طر ( للخظاب الذي له معىن.

                                                           
13 nokohan dalam Novel Azazil karya Youssef Ziedan”,Tokoh dan PeFitri Afriyanti, “ 

(Ilmu Pengetahuan dan Budaya, Universitas Indonesia, Depok: 2012). 
14Al Nubuwwah Fi Al Qissat Al Qasirah Ra’iy Al Ghanam Li Taha Mirza Syauqi Futaqi “ 

Husayn: Dirasah Tahliliyah Simmaiyyah Li Charles Sanders Peirce”,(Fakultas Adab dan Ilmu 
Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta: 2017).

15 ,Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, dan PenerapannyaRachmat Djoko Pradopo,  
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 119. 
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نظاااااام  يلغاااااة هاااااال Saussure يف النظااااارة السااااايميائية املساااااتمدة مااااان نظرياااااة
خر يسمى املعاىن. اللغاة كنظاام مان عالماات ألغة متثل شيئا ، العالمةالشارة. كاإل
النصااااود األدبيااااة، لاااايس فقااااط النظااااام )القواعااااد( ماااان املعااااىن املسااااتو  األول يف 
((First-Order Semiotic system .ماااع عملياااة قاارااة نصاااص أدبياااة  يناساابا هاااذ

 16إشادية وتفسريية أعاله.
دي  دناااااضاااع األسااااس للنظرياااة الساااايميائية هنااااد شخصاااان، مهاااا فرديناو 
 املعااروف ابساام األدب اللغااوايت احلديثااة ريسوساا  و شااارلز ساااندر بااريش.ريسوساا

الااذي فيلسااوف ال بااريش هااوماان انحيااة أخاار ،  لرمااوز.ويسااتخدم مصااطل" علاام ا
هاااااو سااااايميائي لسوساااااري مصاااااطل" السااااايميائية. إذا كاااااان السساااااميائي يساااااتخدم 

 االثنااني عاادم املساااواة بااني هيكلااي، فااثن  ااوذج بااريش هااو حتلياال ساايميائي. يباادو
تلفاااني. يركاااز باااريش علاااى عمااال العالماااة لني خميرجاااع إىل حقيقاااة أماااا ىيت مااان  اااا

بشااكل عااام عاان طريااق وضااع عالمااات علااى علاام اللغااة يف مكااان مهاام، ولكاان ال 
ينطبااق الشاايا األول الااذي ينطبااق علااى العالمااات بشااكل عااام علااى اللسااانيات، 

اللغوياة العاماة متكان ولكن لايس العكس.مان انحياة أخار ، وضاع أسااس النظرياة 
 17يعترب اللغة كنظام لإلشارات.خصوصية نظريته يف حقيقة أنه 

 شارلز ساندر بريشلنظرية السيميائية ال .2
هوأهل (. 1914-1839ولدت بريش يف الوالايت املتحدة األمرييكية )

مصاطل" أييت املعاصرة مع سوسور.  يف نفس ولد بريش. السيميائية، والرايضيات
سااايميائية هاااو دراساااة أن الائية مااان باااريش الاااذي يطاااور عالماااة. وفقاااا لباااريش سااايمي

                                                           
16h. 66. ,gkajian FiksiTeori PenBurhan Nurgiyantoro,  
17h. 67. ,Teori Pengkajian FiksiBurhan Nurgiyantoro,   
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ئف وعالقاات اعالمات عان طرياق النظار يف خمتلاف اجلواناب املتعلقاة باه مثال وظا
 18مع عالمات أخر ، وعملية إرسال واستقبال، وهلم جرا.

تقاااول نظرياااة باااريش أناااه ميكااان تسااامية شااايا بعالماااة إذا كاااان ميثااال شااايئا 
وفقا لشاارلز سااندر ،Representamen اإلشارة اليت حتمل اسم خر.جيب أن تشريأ

شااايا لشاااخص ميثااال شااايئا اخااار بطريقاااة أو قااادرة. شااايا اخااار يسااامى  أناااهباااريش 
أو تاادل علااى شاايا  إىل19تفسااريية للعالمااة األوىل الاايت تشااري باادورها إىل الكااائن.

، واليااااوم Designatum, Denotatumيساااامى كااااائن أو مرجااااع، وذكاااار أيضااااا أمااااا 
ناااااااس ابإلشااااااارة. لااااااذا، إذا كناااااات اإلشااااااارة فهااااااي الوظيفيااااااة الرئيسااااااية يساااااامونه ال

 20عالمة.لل
شيا اخر بطريقاة  إلعالنلبريش، العالمة هي كل شيا يف شخص  قال
اذا كانااات العالقاااة الااايت "تعاااين"  ،عالماااة أن تعاااين شااايئا لشاااخصمتكااان أو قااادرة. 
د  كحInterpretanمع بريش يف تفسري  (Eco)يوافق اجو Interpretan.تنوسطها 

ماا فقاط جياب أن تكاون مفهوماة بطريقاة  اري  سامة. أنفسي يف عقل املرتمجني، 
نفااااس  مهاااااكاااال ماااان سوسااااور و بااااريش يف حملااااة، فااااثن التعااااريفني اللااااذين يقاااادمهما  

التعرياااف، ولكااان إذا   دراساااتها بشاااكل أكثااار عمقاااا ميكااان للتعريفاااات أن تقااادم 
شاايئا أكثاار. ال يتطلااب تعريااف بااريش نوعيااة احلالااة الاايت   عقاادها بشااكل متعمااد 
ومتابعتها بشكل مصطنع. عالوة على ذلك، ميكان أيضاا اساتخدام باريش ترئادد 

                                                           
18(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, , Estetika Sastra dan BudayaNyoman Kutha Ratna,  

2011), h. 100. 
19(Yogyakarta:  ,Semiotika Visual Konsep, Isu, dan Problem IkonitasKris Budiman, 

Jalasutra, 2011), h. 17. 
20(Jakarta: PT Gramedia  ,Serbi Semiotika-SerbaPanuti Sudjiman dan Aart van Zoest,  

Pustaka Utama, 1992), h. 43.
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(Triadic) قبوهلا من قبل البشر علاى  بشر، ولكن ميكنل عراض اليت ال ينتجها ال
 21وأنواع أخر  من املؤشرات. (Metelogis)سبيل املثال األعرض ميتيلوجي 

جااوهر العالمااة وقفااا لبااريش هااو القاادرة علااى "متثياال" يف بعااض الطاار  أو 
حااااول أيضاااا إصاااالم  ،. يف هاااذه األثنااااا إجياااو اولحيااااليقاااني. هاااذا احلاااد هاااو ماااا 

شارة اليت يقادمها مارتجم جياب أن ري اإلن تفسي التعريف الذي قدمه موريس. وق
 Adresseeيفهاام علااى أنااه تفسااري  تماال للمرتمجااني احملتلااني. وقااال مااا يكفااي ذلااك 

هو ضمان منهجي أبن الوجود التجارييب للداللاة هاو دالاة إشاارة حتاددها الشافرة. 
ومااع ذلااك، يقاادر الطاارف االخاار أن وجااود املرساال لاايس ضااماان للعالمااة الطبيعيااة 

و  (Symptom)للعالمااة املتوقعااة. فقااط يف مثاال هااذه الظااروف هااو فهاام األعااراض 
 22ن قبل بريش.كعالمة تارية ممكنة كما فعلت م( Indice)التعليمات 

 Trikotomiنموذج الثالثي ويتكون مفهاوم يعرف تشارلز ساندر بريش ابل
 مما يلي:
1. Representamen (sign )  أو عالمااات هااي النمااااذج الاايت اساااتالمها

 بواسطة عالمة أو وظيفة كثشارة.
هاااااااااااااو شااااااااااااايا يشاااااااااااااري إىل العالماااااااااااااة. شااااااااااااايا ميثلاااااااااااااه  األ اااااااااااااراضو  .2

Representamen.املتعلقة املراج 
3. Interpretan البشر. هو عالمة يف ذهن 

لتوضااي"  ااوذج ثالثااي ماان تشااارلز ساااندر بااريش ميكاان رؤيتااه يف الشااكل 
 التاي:

                                                           
21,Serbi Semiotika-SerbaPanuti Sudjiman dan Aart van Zoest,   

 h. 44. 
22,Serbi Semiotika-SerbaPanuti Sudjiman dan Aart van Zoest,   

  h. 45. 
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 واملؤول

 

 

 

 

 واملؤضوع  املمثل    

       Gambar 1. Triangle Meaning23 

(Sumber: Nawiroh Vera “Semiotika dalam Riset Komunikasi) 

عالماة وإشاارته إىل ثالثاة أناواع مان الغالقاات، أي بريش العالقة باني مييز 
رمز، إذا كانت عالقة تشابه، أو فهارس، إذا كانات يف شاكل قارب الوجاد، رماز، 

 24إذا كانت شكال من أشكال العالقة ابالتفاقية.
 الرمز .1

إىل وجااود عالقااة طبيعيااة، الاادال واملاادلول الرمااز هااو عالمااة تشااري 
أي عالمااة مساااوية للعالمااة. علااى ساابيل املثااال، الصااور أو اللوحااات 

)عالمااة( مااع مناازل ملحااوظ )عالمااة( أو  مناازلأو املنحااواتت. صااورة 
 صورة ملنزل مبناسبة منزل حقيقي. 

 ؤشرامل .2
إىل عالقاة طبيعياة ساببية، الادال واملادلول املؤشر هو عالمة تشاري 

يااوم عالمااات املطاار. إذا  دخان يشااعل النااار، والغعلااى ساابيل املثااال الاا
 هناد مطر.فكانت السماا عالمة  ائم 

                                                           
23, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), h. Semiotika dalam Riset KomunikasiNawiroh Vera, 

22. 
24h. 68. ,Teori Pengkajian FiksiBurhan Nurgiyantoro,   
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 الرمز .3
ال تظهاار إعااالانت العالقااات الطبيعيااة، الاادال واملاادلول الرمااز هااو 

والعالقااات التعساافية )حسااب الر بااة( علااى أساااس االتفاقيااات. علااى 
ساااااابيل املثااااااال تشااااااري كلمااااااة "األم" )عالمااااااة( إىل "الشااااااخص الااااااذي 

يتم الاادال واملاادلولتنااا". كعالمااة للغااة يف شااكل رمااوز والعالقااة بااني أجنب
 25حتديدها بشكل تقليدي من قبل االتفاقية.

 دينيةال ناحيةال.  3
الدينيااة هااي مفاااهيم دينيااة تعاال البشاار متاادينني. الااديين جاازا ماان  ناحيااةال

الثقافااة ونظااام الاادين مااع دياان اخاار لااه نظااام ديااين خمتلااف. الااديين هااو شااكل ماان 
أشاااكال شاااخص يصااالي للت كاااد وياااؤمن ابهلل حاااىت تعااايش احلالاااة العاطفياااة اهلااادوا 

ل وقفاا والسالم. اتصال اإلنسان ابهلل كمصدر للسالم والساعادة مان خاالل العما
 26.للتعاليم الدينية

 الفهم الديين .1
هو جزا من الثقافة وهو نظام يتكون من أربعة  Koentjaraningratوفقال 
 عناصر وهي:

 املشاعر الدينية اليت تعل البشر متدينني.أ(. 
ي علاااااى مجياااااع املعتقااااادات وصاااااور  حيتاااااو يتنظاااااام املعتقااااادات الاااااب(. 

 البشرية عن طبيعة هللا.

                                                           
25h. 225. ,tik SastraPrinsip Kri-PrinsipRachmat Djoko Pradopo,   
26Aspek Religius dalam novel Cinta Suci Zahrana karya Juni Tri Sularsono,  

Habiburrahman El Shirazi (Tinjauan Sosisologi Sastra dan Implemetasinya sebagai materi ajaran 
sastra di SMA), (program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2013).h. 26. 
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الطقااوس واالحتفاااالت هااي مساااعي اإلنسااان إلجياااد نظااام ماان ج(. 
 ش يف السحر.عالقة مع هللا، االلة أو األروام اليت تعي

الناااس أو الوحاادة االجتماعيااة الااذي يلتاازم بنظااام املعتقااد والااذي (. 5
 27ينفذ نظام الشعائر واالحتفاالت.

مهاا يف ن . الادين والادي  مصطل" داللة دينية يف املصاطلحة الدينياة
واحاااد، ولكااان يف الكنهماااا االنااادماج يف الواقاااع جناااااب إىل جناااب، ومي

 الواقع يفرتم كل منهما معان خمتلفة.
. كلماة الادين وفقاا نالادي  على نطا  أوساع مان  الدينيتم تفسري 

ألصاال الكلمااة تعااين الرابطااة أو الااربط الااذايت. إذا كااان شاايا صاالة أو 
 وع والطاعة.ارتباط، فثن كلمة "فقية" تعين االستسالم واخلض

أعااااله ميكااان االساااتنتاج أن القيماااة الدينياااة هاااي سااالود  مااان شااارم
دير املساااتمر الااااذي أدىل بااااه التقاااا والشاااخص وفقااااا للتعااااليم الدينيااااة، 

البشر، وهو املعيار الذي يعتقد مان خاالل املشااعر الداخلياة الايت هلاا 
عالقااة مااع هللا، واخااوف، واالعاارتاف بعظمااة هللا، اخلاضااعة، مطيعااة، 

 28سالم سبحانه وتعاىل.واالست
 نوع وشكل الرسالة الدينية .2

شامل الرسااالة الدينيااة نفسااها مشاكلة أن يقااال امااا  ااري  اادودة، ت
ألمااا تغطااي مجيااع مشاااكل احلياااة واحلياااة الاايت هتاام مجيااع مشاااكل الكرامااة 

 29اإلنسانية.
                                                           

27Cara Memahami Nilai Religius dalam karya sastra dengan pendekatan Heri Jauhari,  
Reader’s response, (Bandung: Arfino raya Bandung, 2017), h. 27. 

28gius dalam karya sastra dengan pendekatan Cara Memahami Nilai ReliHeri Jauhari,  
Reader’s response, h. 27.

29Cara Memahami Nilai Religius dalam karya sastra dengan pendekatan Heri Jauhari,  
Reader’s response, h. 30. 
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 قضااي احلياة واحلياة كما يلي:
 قضية العالقات اإلنسانية مع هللا.أ(. 

البشر كخلق هللا مرتبطون ارتباطا وثيقا مببادعهم. أشاكال 
إلظهار  بة هللا مثل الصاالة و ريهاا مان ابشرية خمتلفة وطر  

 30االحتفاالت الطقسية.
قضااااااية العالقااااااات اإلنسااااااانية مااااااع االخاااااارين أو اجملتمااااااع ب(. 

 والطبيعة.
البشاار ككائنااات فرديااة وكااذلك كائنااا اجتماعيااة، ال ميكاان 

ياااة اليوميااة هناااد التبعيااة البشاارية األخاار . يف احلفصاالها عاان 
العديد من قيم احلياة اليت ال ميكن التخلاي عنهاا مثال التعااون 
املتباااااادل، واحملباااااة للاااااوطن األم، واملاااااداوالت والقااااارارات بشااااا ن 

 31العادت.
 .نفسهمشكلة العالقات اإلنسان مع ج(. 

املخلوقااات البشاار فااالف الكئنااات االجتماعيااة، وكااذلك 
الاااايت تعطااااي األوليااااة لشخصااااية خاصااااة هبااااا. لااااديهم احلااااق يف 

اصاااة الااايت حتدياااد وجهاااات نظااارهم، وماااواقفهم وسااالوكياهتم اخل
 32متيزهم عن األفراد االخرين.

 الروايةيف القيمة الدينية  .3

                                                           
30n Cara Memahami Nilai Religius dalam karya sastra dengan pendekataHeri Jauhari,  

Reader’s response, h. 30. 
31Cara Memahami Nilai Religius dalam karya sastra dengan pendekatan Heri Jauhari,  

Reader’s response, h. 30.
32Cara Memahami Nilai Religius dalam karya sastra dengan pendekatan Heri Jauhari,  

Reader’s response, h. 31. 
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بشااكل عااام، يااتم وضااع املعااايري الدينيااة يف العماال األديب وخاصااة 
 33كما يلي:  Atmosuwitoالرواايت من قبل 

 االستسالم واخلضوع والطاعة.أ(. 
االستسالم هو االستساالم للاذات. يقادم إىل احملظاورات  ومقصود
 34ويطيع أوامره.

 احلياة اجمليدة.ب(. 
فعااااال اخلااااري. يقاااااوم شاااااخص  بتاااارتبط احليااااااة اجملياااادة بسااااالود املاااارا 

ابألعمااال الصاااحلة علااى أساااس ضاامريه، ولاايس ألن الاادوافع تريااد أن 
 35تم اإلشادة هبا خاصة ألن هناد عنصر اإلكراه.ي

 املشاعر الداخلية اليت هلا عالقة ابهلل.ج(. 
الصالة هذا الشعور الداخلي الذي له عالقة ابهلل يرتبط ابهلل مثل 

 36و ريها.
 الشعور ابخلطيئة.(. 5

شخص على علام فطئاه، أن ماا يفعلاه ال يتفاق ماع األعاراف أو ال
 37القواعد الدينية اليت حددها دينه وعاداته أو لوائه يف بيئته.

 شعور ابخلوف.الز(. 

                                                           
33Cara Memahami Nilai Religius dalam karya sastra dengan pendekatan Heri Jauhari,  

Reader’s response, h. 31. 
34Cara Memahami Nilai Religius dalam karya sastra dengan pendekatan Heri Jauhari,  

Reader’s response, h. 31.
35ius dalam karya sastra dengan pendekatan Cara Memahami Nilai ReligHeri Jauhari,  

Reader’s response, h. 32. 
36Cara Memahami Nilai Religius dalam karya sastra dengan pendekatan Heri Jauhari,  

Reader’s response,  h. 32. 
37n Cara Memahami Nilai Religius dalam karya sastra dengan pendekataHeri Jauhari,  

Reader’s response….h. 32.
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خطاااا، سااواا ماان هللا أو البشاار األاألعمااال الشااعور ابخلااوف ماان 
الاذين يشاعرون ابخلاوف مان ارتكااب األخطااا حىت يف بيئتهم. الناس 

 38سيحاولون دائما فعل اخلري واحلقيقة.
 بعظمة هللا. االعرتافم(. 

طريقة التعارف علاى عظماة هللا، أن شخصاا ال يشاعر بشايا أماام 
 39هللا، يدرد قوة هللا ليس له حدود.

 ج البحثهمن .ز
التفكاااري يف البحاااث ويتكاااون مااان طريقاااة دم خطريقاااة تسااات وج البحاااث هاااهمااان

ج البحااث ماان جاانس البحااث، ومصااادر هماانيتكااون 40وللحصااول علااى  اارض معااني.
 أما الشرم فكما يلي: 41البياانت، وطريقة مجع البياانت، وطريقة حتليل البياانت.

 جنس البحثا(. 
انصار يف   ذهاب  ماد. (Library Research) نوع هذا البحثهاو دراساة مكتبياة

أن الدراساااااة املكتبياااااة هاااااي طريقاااااة مجياااااع البيااااااانت "”Metodepenelitianكتاباااااه "
 42بدراسة الكتب، واملصادر، والواثئق املتعلقة ابملس لة السابقة.

 مصادر البياانتب(. 
مصاااادر البيااااانت هاااي جااازا مهااام يف البحاااث، تنقسااام مصاااادر البيااااانت إىل 

 القسمني وهي:

                                                           
38Cara Memahami Nilai Religius dalam karya sastra dengan pendekatan Heri Jauhari,  

Reader’s response, h. 32 
39Cara Memahami Nilai Religius dalam karya sastra dengan pendekatan Heri Jauhari,  

Reader’s response, h. 33. 
40(Bandung: Mondari Maju. ,Pengantar Metedologi Riset NasionalKartini Kartono,  

1996), h. 20. 
41Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra: Dari Nyoman Kutha Ratna,  

Strukturalisme hingga Poststrukturalisme”, h. 58. 
42(Jakarta: Bumi Aksara, ,endekatan ProposalMetode Penelitian Suatu PMardialis dkk,  

2008),  h. 28. 
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 نة األساسيةالبيا.أ
هاااي بياناااة مهماااة يف البحاااث، وبعباااارة أخااار  هاااي  ساسااايةالبياناااة األ

زيال ليوساف اسية. أما البيانة الرئيسيةيف هذا البحث فهي الرواياة عز رئالبيانة ال
 ن.ازيد

 البيانة الثانوية.ب
ابلنسبة للبيااانت الثانوياة يف هاذه الدراساة فاثن البيااانت ما خوذة مان 

ن هلاذا البحاث، نتائج األحباا  والدراساات الايت تاربط باني األشاخاد االخاري
 مثل الكتب واملقاالت واجملالت العلمية والطروحات واإلنرتنت.

 طريقة مجع البياانت .1
تقنيااااات املكتااااب وأساااااليب تاااادوين  ةالباحثاااا تيف هااااذه الدراسااااة، اسااااتخدم

املالحظاااات. تقنياااة املكتباااة هاااي تقنياااة تساااتخدم مصاااادر مكتوباااة للحصاااول علاااى 
تقنية تدوين املالحظات هاي تقنياة بتساجيل البيااانت املطلوباة يف البياانت. بينما 

 مصادر البياانت األساسية والبياانت الثانوية.
 حتليل البياانت .2

ياانت الايت   مجعهاا يف هاذه الدراساة هاي تقنياة التقينة املستخدمة لتحليل الب
، التحليل الوصفي النوعي، مع اخلطوات التالياة: مجاع البيااانت، توضاي" البيااانت

 43استخالد النتائج، التعرض.
 
 
 

                                                           
43(Surakarta: Muhammadiyah ,Analisis Psikologis: Metode Penelitian SastraSiswantoro,  

University Press, 2005), h. 126. 
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 نظام البحث .ح
: حيتو  البااب األول علاى املقدماة ويتكاون مان خلفياة املسا لة، وحتدياد الباب األول

 جهماااان، واإلطااااار النظااااري، و والتحقيااااق املكتاااايباملساااا لة، وأ ااااراض البحااااث وفوائااااده، 
 م البحث.البحث، ونظا
 عزازيالوخالصة الرواياة : مناقشة حول سرية يوسف زيدان ووصفه العام الباب الثاين

 يوسف زيدان.ل
 حتليل البحث. يجةمناقشة نت التحليل.: الثالثالباب 

مان مجاع التحلاايالت الايت ساوف تيااب  خلالصااةاخلامتااة، حيتاوي علاى ا: البااب الراباع
يف النهاياااة. يف هاااذا الفصااال، هنااااد انتقاااادات واقرتاحاااات لتحساااني البحاااث.املسااائلة 
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 الباب الربع

 خامتة

 اخلالصة .أ
ميكن استنتاج على أن يف الرواية العزازيل هناد جانب ديين من خالل تغطية 

وجاادت  Armosuwitoاملقياااس الدينيااة يف العماال األدب وخاصااة الروايااة الاايت طرحهااا  
مجيااع اجلوانااب الدينيااة الااواردة يف روايااة العزازياال وهااي: االستسااالم واخلضااوع  ةالباحثاا

خلية اليت هلا عالقة ابهلل، الشعور ابخلطيئة، شعور والطاعة، احلياة اجملدة، املشاعر الدا
 ابخلوف، التعرتف بعظم هللا. 

يااتم العثاااور علاااى الرسااائل األخالقياااة يف شاااكل األخااال  الدينياااة، فيهاااا صااافة 
الدينيااااة، والنقااااد االجتماااااعي كثااااري يوجااااد يف أنااااواع خياليااااة أو أدبيااااة اخاااار . وجااااود 

وجااود األدب بنفسااه. بل،كااان نشاااا األدب العناصاار الدينااة والدينيااة يف األدب هااو 
 من شيا ديين.

 االقتاحات .ب
اسااتنادا إىل نتااائج البحااث أعاااله، سااتقدم الباحثااة اقرتاحااات تتعلااق ابلبحااث 

 الذي قام به الباحثون. فيما يتعلق ابالقرتاحات هي كما يلي:
. للباااحثني األدب، ىمااال الباحثاااة أنااه عناااد إجاااراا األحبااا  العلمياااة، جياااب 1
لباحثني القيام بذلك على أكمل وجه.  يعين  ابساتخدام الفهام العمياق ومعرفاة على ا

 األدب ونظرايته.
. للقاراا، ىماال الباحثااة أن ميكاان هااذا البحاث مفياادا للقااراا. احااد منهااا هااو 2

زايدة تقاادير القااراا ل عمااال األدبيااة، تكااون قااادرة علااى إهلااام القااراا الااذين ير بااون يف 
يااااة وميكاااان أن تكااااون مرجعااااا للباااااحثني املسااااتقبل الااااذين البحااااث عاااان األعمااااال األدب
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من قبل يوسف زيادان أو البااحثني الاذين يدرساون األعماال  عزازيلسيدرسون الرواية 
 األدبية ابستخدام النظرية لسيمائية تشارلز ساندرس بريش.
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