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وأسباب  .توفيق احلكيمل" الشهيد" قصة  يف موضوع ىذه الرسالة شخصية إبليس

وأما املسئلة الىت تريد ان . اختيار ىذا املوضوع ألن الباحثة تريد أن تعرف عناصر البنيوية
يعرض شخصية  (توفيق احلكيم) روائكيف كان ال: تبحثها الباحثة يف ىذه الرسالة فهي

  حنو الرئيس املسيحى، و الشيخ األزىر، كذلك جربيل يف قصة الشهيد ؟تقديره علىإبليس 
أما املنهج البحث الذى استخدمتو الباحثة يف كتابة ىذه الرسالة فهو املنهج البنيوى 

: وأما النتائج اليت حصلت عليها الباحثة فهي اربعة صور البنيوية كما تأتى. التحليلى
من ناحية املوضوغ أن ىذه القصة ىي  (1. املوضوع، الشخصية، احلبكة، الزمن و املكان

الشخصية الرئيسية، : من ناحية الشخصية تتكون من ثالثة انواع وىي (2. الشهيد
من  (4. من ناحية احلبكة ىي احلبكة التقليدية (3. الشخصية التالية، والشخصية املسطحة

 . يف روما ،1968ناحية الزمن و املكان ىي سنة 
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Penelitian ini berjudul “Penokohan Iblis dalam Cerpen “Asy_Syahid” Karya 

Taufik Al- Hakim”. Pemilihan judul ini dilatarbelakangi oleh keinginan penulis 

untuk mendalami unsur penokohan Iblis menggunakan teori strukturalisme dalam 

sebuah novel Arab. Pertanyaan penilitian dalam skripsi ini adalah bagaimana 

Taufik Al- Hakim menggambaran tokoh Iblis atas kodratnya terhadap Pendeta, 

Syaikh Azhar, dan juga Jibril dalam cerpen “Asy_Syahid”?. Penelitian ini 

bertujuan untuk meneliti penokohan Iblis beserta unsur-unsur strukturalisme 

dalam cerpen “Asy_Syahid”. Penelitian ini merupakan penelitian yang 

menggunakan analisis Strukturalisme analisis. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada empat unsur strukturalisme dalam novel (1)Tema dalam cerpen ini 

adalah penokohan Iblis atas kodratnya. (2)Alur cerpen ini adalah alur maju. 

(3)Tokoh yang dipaparkan dalam novel ini adalah tokoh utama, tokoh pembantu, 

tokoh protagonis. (4)Masa dan tempat terjadi pada tahun 1968, di Roma.  
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الباب األول 

 مقدمة

خلفية البحث   . أ
 لقد عّرف النقاد عن تعريف األدب، وىم خيتلفون يف تعريفو إختالفا 

ومن تلك التعريفات ادلشهورة كما قالو شوقي ضيف أن األدب فن من . بسيطا
الفنون اجلميلة الىت تصور احلياة و أحداثها مبا فيها من أفراح و أتراح، و آمال 
وآالم، من خالل ما خيتلج يف نفس األدب و جييش فيها من عواطف وأفكار، 

 .بأسلوب مجيل، و صورة بديعة، وخيال رائع

أصول "لؤلدب دور يف حياة اإلنسان كما قالو أمحد الشايب يف كتابو 
وظيفة األدب يف احلياة تنحصر يف شيء واحد وىو  ، أنّ "النقد األدب

التهذيب، فالتهذيب اإلنساين يعد الغاية األخرية اليت تنتهي عندىا جهود 
:  مهمة ىذا الفن العظيم، والتهذيب يتحلي يف أمرين اثننيلئاألدباء، واليت مت

اإلفادة و التاثري، و ىذا أمر طبيعي فإذا كان األدب يصور العقل والشعور من 
ناحية األدب ادلنشئ، فإنو لدى القارى، يتجو إىل عقلو بالثقافة واإلفادة، وإىل 

ايات غعواطفو بالتأثري فيبعثها قوية صادقة سامية حترك احلياة واألحياء إىل أمسى 
 .اجملد والكمال

______________________________ 
 

 5: ، ص(1960دارادلعارف،: القاىرة)، تاريخ األدب العربي العصر الجاهليشوقي ضيف، 
 77-76:، ص(1994دار النهضة ادلصرية، : القاىرة)، أصول النقد األدبأمحد شايب، 
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وأّول ما يذكر من ذالك و أمجعو ذلمة األدب أنو يصور مايف نفس 
اإلنسان من فكرة و عاطفة أو حادثة ىامة ذلا مغزاىا، مث ينتقل ذالك إىل نفوس 

القراء فيعينهم على فهم احلياة و يوقظ مشاعرىم السامية القوية، و يوجو 
يلة، وىذا ىو ما إعتاد النقاد أن بنفوسهم بذالك إىل الغايات اإلنسانية الن

. يسموه إيصال التجربة إىل اآلخرين
والدين نفسو مدين لؤلدب بتسجيل دعوتو، وشعائره والدعوة إليها و إذا 

ىا يف البشر أو اجلماعات نكتبو ادلقدسة نصوص أدبية من الطراز األول أو تع
 .معجزات بيانيو ال تسامى

خلق من  األديب ىو نّ أل.  جملتمعهممسؤولية كبريةألديب كانت ل
.  من رلموعات اجملتمعىو جزءاإلنساىن الذى ال ينزل من السماء، بل اجملتمع 

 واحد ّداىاقد أ ما سبق،تو الباحثة يف األدباء كما أوضحكانت واجبات
. من أدباء مصر ادلعاصر وىو توفيق احلكيم

و شهرتو إىل .  نوبل لآلداب حىت يتناولنتجنيأنو واحد من األدباء م
ديب مشهور يف اجملتمع األىذا .  اندونيسياحىت يف بالدمجيع أحناء العامل 

 قصة الشهيد أحدىا، ة إىل اللغة االندونيسيتندونيسي ألن أعمالو قد ترجماإل
.  الرواية الفلسفية نوعيفالىت تعترب 

 عن توفيق احلكيم ألنّو أديب مشهور يف أحناء  العلمى البحثكثروقد 
 ىيلفي تيانا" عنو ىى وامن الذين قد حبث.  الباحثة من قبلتواألرض كما أوضح

______________________________ 
 

 79- 77:  ادلرجع نفس
4 Anif Sirsaeba, Dalam Perjamuan Cinta, (Jakarta: Penerbit Republika, 2007), hal: 7 
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يف الىت قدمت إىل اجلامعة إندونيسيا يف رسالتها  (Helvy Tiana Rosa)" روسا
 .(Universitas Indonesia) إندونيسيا اجلامعة

 خاصة ة األدبية ادلعاصريف البحوثتود الباحثة السهم فيف ىذه الرسالة، 
 "الّشهيد"لتوفيق احلكيم يف قصتو 

فلذلك، ستحدد الباحثة يف .  وجدت الباحثة األشياء ادلمتعة يف البحوث
فادلراد ىنا شخصية إبليس حنو تقديره . حالة واحدة وىي شخصية إبليس

 .ادلثبوت لو كمخلوق شر الذي يسكن يف النار
ىف الرواية "  إبليسشخصية" عن  حتليل الباحثةيف ىذه الرسالة أرادت

. لتوفيق احلكيم" الشهيد"يف قصة " أرنى اهلل"
شخصية "أن حيكي عن  (ق احلكيميتوف) روائىف ىذه الرواية، يريد ال

حنو الرئيس ادلسيحى، والرئيس اإلسرائيلى، و الشيخ األزىر، تقديره  علىإبليس 
 حيكى أّن إبليس يذىب إىل كرباء األديان يرجو أن يدخل إىل .كذلك جربيل

أنّو يشعر ىف خطرية اإلديان، و َسَيكتسب الرمحة و احملّبة من . واحد من األديان
. إلو

 يف ي البحثامها الباحثة اىتمتفاطالعا إىل ما سبق العرض عنو، فاختار
بدراسة قامت الباحثة لذلك . حتليل شخصية إبليس حنو كرباء األديان ادلوجودة

 ".يةبنيوحتليلية ال
لتوفيق " الشهيد"، أرادت الباحثة حتليل القصة لفية اخل تلكإعتمادا على

و تريد أن تعرف عن شخصية إبليس حنو كرباء األديان ىف ىذه القصة . احلكيم

______________________________ 
 

5
Helvy Tiana Rosa, Tokoh dan Penokohan  Setan dalam  Cerpen-cerpen Taufiq El 

Hakim, (Depok: Skripsi (S-1) Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 2002) 
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شخصية "  عنوان الباحثةحىت صارت الرواية مطابقة بالنظرية، وذلذا إختارت
".  بدراسة تحليلية البنيويةفي قصة الشهيد لتوفيق الحكيم إبليس

 البحث  المشكلة.ب
كيف كان  :ة مهمةقط من اخللفية الىت قد سبق ذكرىا ترى الباحثة ن

 حنو الرئيس تقديره علىيعرض شخصية إبليس  (توفيق احلكيم) روائال
ادلسيحى، و الشيخ األزىر، كذلك جربيل يف قصة الشهيد ؟ 

 أغراض البحث. ج
 البحث من ىذه الرسالة الغرض مندا على ادلشكلة السابقة، فإن إعتما

ه تقدير علىليعرض شخصية إبليس  (توفيق احلكيم) روائدلعرفة كيفية ال :فهي
. حنو الرئيس ادلسيحى، و الشيخ األزىر، كذالك جربيل يف قصة الشهيد

 معاني المصطلحات. د
قبل الشروع إىل ىذه الرسالة، تريد الباحثة أن تشرح معاين ادلصطلحات 

 :اليت تتضمن يف ىذه الرسالة فيما يلى
 الشخصية  .1

ين تدور حوذلم أحداث القصة أو ذأحد األفراد اخلياليني أو الواقعيني ال
ألمري شعراء أمحد " رلنون لياي"ادلسرحية، كشخصية ليلي األخيلية يف رواية 

 .(1932)شوقي 

______________________________ 
 

: ، ص(1984مكتبة لبنان : بريوت)، معجم مصطاحات العربية في اللغة واألدبرلدي وىبو، 
208 
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 الرواية .2
أما الرواية . رواية مبعٌت القصة الطويلة- يروى-  الرواية أصلها من روى

قصة خيالية نثرية الىت تتعد فصوذلا و يسمح ميداهنا : ىف ادلصطلح األدىب، فهي
 .بتعدد األحداث و الشخصيات أكثر من نوع االخر من القصة

 القصة .3
ىي بعبارة عامة سرد ألحداث ال يشًتط فيو إتقان احلبكة، و لكنو 

وأمهيتها تنحصر يف حكاية األحداث وإثارة اىتمام القارئ أو . ينسب إىل راو
 .ادلستمع ال الكشف عن خبايا النفس والرباعة يف رسم الشخصيات

منهج البحث .ه
 فهي منهج ىذه الرسالةأما منهج البحث الذي ستستخدمها الباحثة ىف  

 ىف ىذه بنيويةأما عناصر ال.  إبليس شخصية على حتليلما تقوية حيث إنوبنيوال
ذلذا ستزكز . حنو كرباء األديان" شخصية إبليس"يشتمل على معرفة فالقصة 

وأما كيفية كتابة ىذه . يةبنيو بالدراسة  حتليلية ال إبليسالباحثة ىف شخصية
الرسالة فتعتمد الباحثة على الطريقة الىت قررىا قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية 

بندا –  جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية دار السالم  والعلوم اإلنسانيةاألدآب
 :أتشيو ىو الكتاب

______________________________ 
 

 384. ،ص4. ، ط(م2004مكتبة الشروق الدولية، .: م.د)،، المعجم الوسيطرلمع اللغة العربية
كلية األدب و العلوم اإلنسانية جامعة : جاكرت)، المعين فى األدب العربي و تاريخه نبيلة لوبيس، 

   201: ، ص1: ، ط (2005شريف ىداية اهلل االسالمية احلكومية، 
: ، ص(1984مكتبة لبنان : بريوت)، معجم مصطاحات العربية في اللغة واألدبرلدي وىبو،   

289 
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 الباب الثانى

 ترجمة توفيق الحكيم

بدأت من مولده . يف ىذا الباب حتدثت الباحثة عن ترمجة توفيق احلكيم
وذلك ذلدف التعميق يف شخصيتو، ولتسّهل . ونشأتو وتربيتو ومؤلفاتو وموتو

 .الباحثة فهم األفكار توفيق احلكيم يف مؤلفاتو

 نشأته ووفاته . أ
 ألب كان يشتغل 1898  فـي مدينـة اإلسكندريـة عـام توفيق احلكيمولـد

 ديرية ايتاي البـارود مب أعمالإحـدى (الدلنجـات ) مـن قريـة يف السلك القضائ،
 وورث ىذا األب عن أمو ضيعة كبرية، فهو يعّد من أثرياء الفالحني .البحـرية

وقد تعلم وانتظم يف وظائف القضاء، واقرتن بسيدة تركية، أجنب منها توفيقا، 
وكانت صارمة الطباع، تعتز بعنصرىا الرتكى أمام زوجها ادلصرى، وتشعر ببكرياء 

 .ال حد ذلا أمام الفالحني من أىلو وأقاربو
وقضت أيامها األوىل مع الطفل بني ىؤالء الفالحني يف الدلنجات، 

فكانت تعزلو عنهم و عن أترابو من األطفال، وتسد بكل حيلة أى طريق يصلو 
ولعل ذلك ما جعلو يستدير إىل عادلو العقلى الداخلى، إذ كانت تغلق يف . هبم

ودلا بلغ السابعة من عمره أحلقو . وجهو كل األبواب الىت تصلو بالعامل اخلارجى
أبوه مبدرسة دمنهور االبتدائية، وظل هبا ردحا من الزمن، حاول فيو أن حيرر 

                                                             

 288: ، ص(1961دار ادلعارف، : القاىرة) األدب العربي المعاصر، شوقى ضيف،  
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نفسو من وثاق أمو وحياة االنفراد الىت أخذتو هبا، ولكنو مل يستطيع إال يف 
 .حدود ضيقة

عمل توفيق احلكيم يف " فقو اجلهاد"وقال يوسف القرضاوى يف كتابو 
. مث عمل أيضا كمحرر لصحيفة األخبار اليوم، مث نشر التمثيليات. قسم العدالة

 . م1987مث تويف يف السنة . و أخريا خدم كمدير دار الكتب الوطنية

 تربيته . ب
أى أبوه أن يرسلو إىل القاىرة ليلتحق بإحدى ربتدائ االودلا أًب تعليمو 

ادلدارس الثانوية، وكان لو هبا عمان يشتغل أحدمها مدرسا بإحدى ادلدارس 
 .مبدرسة اذلندسة الثاين فكان طالبا اإلبتدائية، أما

وكانت ىذه األسرة ميسورة احلال حترص على أن تنشئ ابنها تنشئة  
 الذى كان وال علمية فأخذت بعده لكى يتبع خطوات أبيو يف السلك القضائ

يزال يتمتع بوجاىة اجتماعية خاصة يف رلتمعنا العرىب، و لذلك أحلق توفيق بعد 
إدتام تعليمو العام مبدرسة احلقوق و حصل على ليسانس القانون يف سنة 

ولكنو مل يكن شغوفا بدراسة القانون قدر شغفو بالفنون األدبية و . 1924
 .خباصة فن ادلسرح

 

                                                             

 نفس ادلكان  
 1215: ، ص(2009مكتبة وىبة، : القاىرة)فقه الجهاد،  يوسف القرضاوى، 

نفس ادلكان   
 9.  ، ص 3. ، ط  (دار النهضة ، دس: القاىرة )، مسرح توفيق الحكيمزلمد منذور،  
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 وإذا كان الفىت ادلراىق قد عىن بادلوسيقى فإنو أخذ يعىن بالتمثيل 
واإلختالف إىل فرقو ادلختلفة، و يف ىذه األثناء أًب تعليمو الثانوى والتحق 

مبدرسة احلقوق، وكانت مواىبو األدبية قد أخذت تستيقظ يف قلبو و عقلو، 
ورأى زلمد تيمور و كثري من الشباب حولو يقدمون لفرق ادلمثلني مسرحيات 
يقومون بتمثيلها وعرضها على اجلمهور، وكانت الثورة ادلصرية قد انبعثت قبل 
ذلك، ووجهت ادلمثلني وادلؤلفني من الشباب إىل العناية بالروح القومية، ومل 

 رلموعة من ادلسرحيات مثلت بعضها فرقة 1922يلبث توفيق أن ألف يف سنة 
على "و " الضيف الثقيل"و " ادلرأة اجلديدة"عكاشة على مسرح األزبكية، منها 

 .و ىي يف مجلتها زلاوالت ناقصة". بابا
 وزّين ألبيو سفره إىل باريس إلكمال 1924خترج توفيق يف احلقوق سنة و 

دراستو يف القانون، ووافق األب على رغبتو، وىناك أمضى حنو أربع سنوات 
يعكف فيها على دراية القانون، و إمنا عكف على قراءة القصص وروائع األدب 
ادلسرحى يف فرنسا، و شغف بادلوسيقى الغربية شغفا شديدا، واستطاع مبا ألبيو 

لو موزّع بني ادلسارح كه تفوق ،من ثراء أن يعيش يف باريس عيشة فنية خالصة
ويتمثل ثقافات العصور  قى والتمثيل ، وىو يف أثناء ذلك يقرأ ويفهميوادلوس

 .الغابرة وادلعاصرة
 و وظف يف سلك النيابة 1928 و قد عاد توفيق إىل مصر يف سنة 

 مث انتقل مديرا للتحقيقات بوزارة الرتبية والتعليم وظل هبا إىل 1934حىت سنة 

                                                             

نفس ادلكان 
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10 

 

 

 إذ نقل إىل وزارة الشؤون اجلماعية مديرا دلصاحة اإلرشاد 1939سنة 
 .اإلجتماعى

 وخيلص لفنو و عني يف 1943 و يستقل من الوظيفة احلكومية يف السنة 
و يف السنة .  عضوا متفرغا يف اجمللس األعلى لآلداب والفنون1956السنة 

بباريس، غري  (اليونشكو) عني مندوبا مقيما جلمهورية العربية ادلتحدة يف 1959
 . إىل عملو باجمللس األعلى1960أنو فضل العودة يف السنة 

 مؤلفاته. ج
بدأ إنتاجو األديب مبسراحيات صغرية، و مل يظهر إنتاجو الكبري إال بعد 

وقد ترمجت أعمال إىل الفرنسية و اإلنكليزية . عودتو من باريس بسنوات
و ستذكر الباحثة ىذة ادلؤلفات زلدودة يف مؤلفاتو . والروسية و اإلسبانية

 :و من أعمال مسرحية. ادلشهورة
 :من أعمالو ادلسرحية .1

 م، براكسا أو مشكلة احلكم 1934 م، شهر زاد 1933أىل الكهف 
 م، ادللك أو ديب 1943 م، سليمان احلكيم 1942 م، بيجماليون 1939
 م، الصفقة 1955إيزيس .  م1950 مسرحية 12 م، مسرح اجملتمع 1949
 م، أشواك 1957 م، لعبة ادلوت 1956 مسرحية 12 م، ادلرح ادلنوع 1956
 م، 1959 م، األيدي الناعمة 1957 م، رحلة إىل الغد 1957السالم 

 . م1960السلطان احلائر 
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 :الروايات والقصص القصرية .2
 م، القصر ادلسحور باالشرتاك مع طو حسني 1933عودة الروح 

 1938 م، عصفور من الشرق 1937 م، يوميات نائب يف االرياف 1936
 م، الرباط 1939 م، راقصة ادلعبد 1938 م، عهد الشيطان 1938م، أشعب 

 م، ليلة الزفاف 1953 م، عدالة و فن من ذكرات القضاء 1944ادلقدس 
 . م1975 م، ثورة الشباب 1966

 م، بل 1992 يف السنة Aminusahأمينسة :  بعض ادلسراحية من فرنسي
 م، ينفح من اإلمرأة 1923سنة modern women ادلرأة اجلديدة . لن يسرح

ختم سليمان يف السنة .  م1924سنة the bridegroom األريس . ادلصرية
 . م1924

طلعت يف " ادلرأة اجلديدة" كل مسراحيات السابقة مل يسرح بادلرة إالّ 
 . ق م1950السنة 

 

                                                             

 97: ، ص(2002دار ابن حزم، : بريوت)، تتمة األعالم للزركاي زلمد خري رمضان يوسف،  
11

 Rogen Allen, Essay in Arabic Literary Biography, (Germany: Wiesbaden: 

Harrassowitz Verlag  2010), hal: 103 
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 الباب الثالث
 النظرية البنيوية

 تعريف البنيوية. أ
نظرية قائمة على حتديد وظائف العناصر الداخلة يف : بنيوية لغة ىيال

تركيب اللغة، ومبينة أن ىذه الوظائف، احملّددة مبجموعة من ادلوازنات 
فتكون البنيوية عبارة عن . وادلقابالت، ىي مندرجة يف منظومات واضحة

 .دراسة العالقات بُت البٌت ادلختلفة يف النص األديب
كانت البنيوية يف أول ظهورىا هتتم جبميع نواحي ادلعرفة اإلنسانية مث و

 اتبلورت يف ميدان البحث اللغوي والنقد األديب وتعترب األمساء اآلتية ىم مؤسسو
  :البنيوية يف احلقول ادلذكورة

 الذي Ferdinand de Saussure ففي رلال اللغة برز فريدنان دي سوسَت 
يعد الرائد األول للبنيوية اللغوية الذي قال ببنيوية النظام اللغوي ادلتزامن، حيث 

، أن تاريخ الكلمة مثالً ال Diachronie أن سياق اللغة ال يقتصر على التطورية
يعرض معناىا احلايل، وديكن يف وجود أصل النظام أو البنية، باإلضافة إيل وجود 

التاريخ، ورلموعة ادلعاين اليت تؤلف نظاماً يرتكز على قاعدة من التمييزات 
وادلقابالت، إذ إن ىذه ادلعاين تتعلق ببعضها، كما تؤلف نظاماً متزامناً حيث أن 

 .ةىذه العالقات مًتابط
 

                                                             

 50: ، ص( م1984دار العلم ادلاليُت، : بَتوت)، المعجم األدبي جّبور عبد النور،  
تونيسيا، )متلقى ابن خلدون للعلوم و الفلسفة و األدب،  ابن خلدون، ما ىي البنيوية؟،  

 1: ، ص(2010



13 

 

 :مفهوم البنيوية ومرتكزاتها المنهجية. ب
 البنيوية طريقة وصفية يف قراءة النص األديب تستند إىل خطوتُت أساسيتُت 

التفكيك والًتكيب، كما أهنا ال هتتم بادلضمون ادلباشر، بل تركز على : ومها
. شكل ادلضمون وعناصره وبناه اليت تشكل نسقية النص يف اختالفاتو وتآلفاتو

ويعٍت ىذا أن النص عبارة عن لعبة االختالفات ونسق من العناصر البنيوية اليت 
تتفاعل فيما بينها وظيفيا داخل نظام ثابت من العالقات والظواىر اليت تتطلب 
الرصد احملايث والتحليل السانكروين الواصف من خالل اذلدم والبناء أو تفكيك 
النص األديب إىل دتفصالتو الشكلية وإعادة تركيبها من أجل معرفة ميكانيزمات 

ومن ىنا، . النص ومولداتو البنيوية العميقة قصد فهم طريقة بناء النص األديب
إن البنيوية منهجية ونشاط وقراءة وتصور فلسفي يقصي اخلارج : ديكن القول

والتاريخ واإلنسان وكل ماىو مرجعي وواقعي، ويركز فقط على ماىو لغوي و 
يستقرىء الدوال الداخلية للنص دون االنفتاح على الظروف السياقية اخلارجية 

و يعٍت ىذا أن . اليت قد تكون قد أفرزت ىذا النص من قريب أو من بعيد
ادلنهجية البنيوية تتعارض مع ادلناىج اخلارجية كادلنهج النفسي وادلنهج 

االجتماعي وادلنهج التارخيي وادلنهج البنيوي التكويٍت الذي ينفتح على ادلرجع 
السياسي واالقتصادي واالجتماعي والتارخيي من خالل ثنائية الفهم والتفسَت 

 .قصد حتديد البنية الدالة والرؤية للعامل
البنيوية في العالم العربي . ج

 تظهر البنيوية يف الساحة الثقافية العربية إال يف أواخر الستينيات وبداية مل
. السبعينيات عرب ادلثاقفة والًتمجة والتبادل الثقايف والتعلم يف جامعات أوربا

                                                             

 2:  ص ابن خلدون، نفس ادلرجع 
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وكانت بداية دتظهر البنيوية يف عادلنا العريب يف شكل كتب مًتمجة ومؤلفات 
صاحل فضل، وفؤاد زكريا، وفؤاد أبو منصور، ورديون طحان، )تعريفية للبنيوية 

وزلمد احلناش، وعبد السالم ادلسدي، وميشال زكريا، ودتام حسان، وحسُت 
، لتصبح بعد ذلك منهجية تطبق يف الدراسات النقدية  (الواد، وكمال أبوديب

 .والرسائل واألطاريح اجلامعية
وديكن اعتبار الدول العربية الفرانكوفونية ىي السباقة إىل تطبيق البنيوية 

 .وخاصة دول ادلغرب العريب ولبنان وسوريا، لتتبعها مصر ودول اخلليج العريب
حسُت الواد، وعبد السالم : ومن أىم البنيويُت العرب يف رلال النقد بكل أنواعو

ادلسدي، ومجال الدين بن الشيخ، وعبد الفتاح كليطو، وعبد الكبَت اخلطييب، 
  وزلمد بنيس، وزلمد مفتاح، وزلمد احلناش، وموريس أبو ناضر، ومجيل شاكر،

 .ومسَت ادلرزوقي، وصالح فضل، وفؤاد زكريا، وعبد اهلل الغذامي
 بأن عناصر البنيوية تنقسم Claude Levi-Straussرأى كلود ليفي شًتاوس 

 .إىل أربعة انواع وىي ادلوضوع، الشخصية، احلبكة، الزمانية وادلكانية

 عناصر البنيويةال. د
فنية اليت ال بد من وجودحا يف ة عناصر البنيوية يف الرواية مكونكانت ال

أية قصة سواء أكانت قصة قصَتة أم رواية؛ إال البيئتُت الزمانية وادلكانية إذا 
 .ديكن االستغناء عنهما يف الرواية وإن كان بعض احملدثُت يشًتطوهنا

                                                             

 3:  ص ابن خلدون، نفس ادلرجع 
5
Zulkhairi, Analisis Novel Kajian Pendekatan Strukturalisme, dalam  Dimensi 

metodologis Ilmu Sosial dan Humaniora, Hermansyah, (Banda Aceh: Pustaka Larasan, 2014), 

Hal: 138 
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كانت الرواية ذلا عناصر، وقد ختتلف بعناصر األدب األربعة العامة 
ر ور داخلي وعنصورين مها عنصوعنص إىل  وأما عناصر الرواية تنقسم،ادلشهورة
:   كما يلىة تلك العناصر الداخليةشرح الباحثت ف،خارجي

 :الموضوع .1

ادلوضوع ىو الوعظ أو القيمة اليت يتم تقدديو ىف الرواية ويدور حوذلا 
 كما ديكن وصف ادلوضوع بأنو الرسالة أو الدرس الذي ،مضمون الرواية بأكملو

ويكشف الستار عن ىذه القيم من خالل . حياول الكاتب أن يلقنو للقارئ
العقبات اليت تواجهها شخصيات الرواية زلاولُت ختطى ىذه العقبات من أجل 

 ويعترب ادلوضوع ىو أساس الرواية والغرض منها وبدون اذلدف ،إحراز اذلدف
. ستصبح الرواية تافهة

 إن ،ل زين بن الدينقناتىو قكثَت منها،ادلوضوع يف الرواية بالتعريف 
العمل خليفية ىف إنتاجو ىذا الفكر كون يادلوضوع ىو الفكر اجلوىري للمؤلف و

 .األديب
 ،ادلوضوع األساسي وادلوضوع الثانوي: وينقسم ادلوضوع إىل قسمُت

 ،ادلوضوع األساسي ىو ادلعاين من أساسية القصة وىو فكر جوىري يف األدب
 وتقديري من ،إن العمل ىف البحث عن ادلوضوع األساسي ىو نشاط إختياري

أما ادلوضوع الثانوي ىو ادلعاين الزائدة . ادلعاىن ادلفسر ومضمونا يف اإلنتاج األديب
 .ومعضودة للموضوع األساسي

 

                                                             
6
Zainuddin, Telaah Sastra, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002),  hal: 84 

 91: نفس ادلرجع، ص
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 :الشخصيات .2
يف ىذا الباب تريد الباحثة أن تبحث عن الشخصية بشكل عام ونبذة 

وأخَتا ستحليل الباحثة عن الشخصية يف قصة الشهيد . القصة الشهيد
 :وأشرحها فهى كما يأيت. لالبليس
 

 الشخصية بشكل عام . أ
ستتكلم قليل . قبل أن تتكلم الباحثة عن الشخصية يف قصة الشهيد

 .الشخصية بشكل عام
 

 :تعريف الشخصية .1
ادلعٌت الشائع  (خلق- صفة أو طابع يف مسرحية- خصيصة)شخصية 

و ىي . ىو رلمل السمات وادلالمح اليت تشكل طبيعة شخص أو كائن حي
تشَت إىل الصفات اخللقية وادلعايَت وادلبادئ االخالقية و ذلا يف األدب معان 
 .نوعُت أخرى، وعلى االخصها يتعلق بشخص دتثلو قصة أو رواية أو مسرحية

أما الشخصية يف أىم العناصر الىت تقوم هبا القصة وىف الواقع أن حياة 
ألن وجود القصة تابع من شخصيات . القصة ادلرتبطة بوجود الشخصيات

 .القصة
 
 
 

 

                                                             

التعاضدية العمالية للطباعة : اجلمهورية التونسية )، معجم المصطلحات األدبية إبراىيم فتحي،  
 210: ، ص(1986والنشر، 

، السنة الثالثة، الطبعة فصيلة دراسات األدب المعاصرحسن شوندي، رؤية إىل العناصر الروائية، 
  10-1: ، ص(2009)العاشرة، 
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 أنواع الشخصية .2
 الشخصية الرئيسية . أ.2

الشخصية الرئيسية ىي اليت تقود الفعل و تدفعو إىل االمام يف الدراما 
و تعٍت الكلمة يف أصلها اليوناين ادلقاتل . والرواية أو أي أعمال أدبية أخرى

و ليس من الضروري أن تكون الشخصية الرئيسية بطل العمل دائما و . االول
و قد يكون ىناك منافس أو خصم ذلذه . لكنها دائما ىي الشخصية احملورية

 .(antagonist)الشخصية 

 Deuteragonist   الشخصية التالية.ب.2
و خاصة  (الشخصية القيادة أو الرئيسية) يف االمهية للربوتاجونيست 

 مث الشخصية اليت تأيت بعد ذلك وفقا لًتتيب Antagonisالذي يقوم بدور ادلنازع 
 .االمهية

 flat characterالشخصية ادلسطحة . ج.2
 ليشَت 1927عام  (أوجو الرواية)فورسًت يف كتابو . م. تعرب صاغة أي

إىل شخص يظهر يف العمل األديب و ال يزيد عن كونو امسا، أو ال تعرضو أمامنا 
 .اال مسة مفردة

والشخصية ادلسطحة ال تتطور مكتملة، وتفتقد الًتكيب وال تدىش 
القارئ أبدا مبا تقولو أو تفعلو و دتكن االشارة إليها كنمط ثابت أو 

 .كاريكاتور
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ىي شخصية يف نص أديب، توصف يف اكتمال حبيث تصبح قابلة 
للتعرف عليها و فهمها و دتييزىا كفرد خيتلف عن اآلخرين الذين يظهرون يف 

 .نفس النص

 الحبكة .3
وتشَت يف األدب إىل ترتيب .   خطة أو رسم ختطيطي لتحقيق غرض معُت

واحلبكة ىي سلسلة من األفعال اليت . األحداث للوصول إىل تأثَت مقصود
تصمم بعناية و تتشابك صالهتا و تتقدم عرب صراع قوي بُت االضداد إىل ذروة 

 .وانفراج
 

 نية والمكانيةاالزم الخلفية  .4
 .وىي كل األماكن وكل األوقات اليت تعيش فيها األحداث 
 

: روايةزمان ال. أ.4

يرتبط الزمن بالسرد ارتباطا وثيقا، فال سرد بال زمن، وإذا جاز لنا أن  
نروي قصة من غَت اإلشارة إىل ادلكان الذي تدور فيو األحداث، فإنو يكاد 
يكون مستحيال إغفال العنصر الزمٍت الذي يتخلل عملية السرد، كما يقول 

ماض أو حاضر أو : أن حتكى القصة يف زمن معُت"جَتار جينيت، إذ البد 
يوجد . مستقبل، ومن ىنا تأيت امهية التحديدات الزمنية بالنسبة دلقتضيات السرد

 األول ىو الزمن العام الذي تدور فيو أحداث الرواية كحقبة زمنية ،زمنان للرواية
 والثاين ىو الزمن اخلاص أو يطلق عليو زمن ،زلددة مثل قرن أو سنة من السنُت

                                                             

 135:  نفس ادلرجع، ص 
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الرواية ىو الذي يقدم فًتة زمنية زلددة تدور فيو الرواية كيوم زلدد من أيام 
 .الشهر وما إىل ذلك

    :مكان الرواية. ب.4
بد وأن يكون وصف الكاتب للمكان وصفاً حياًن لكي يتعايش  ال 

 وىذا يتطلب من الكاتب زيادة أماكن ،القارئ مع أحداث الرواية وكأهنا حقيقة
ويقصد بو يف األدب الروائي ادلكان . األحداث حىت يتمكن من وصفها بدقة

الذي تقع فيو األحداث وتتحرك فيو الشخصيات الروائية، وىو مكان لفظي 
متخيل ينتجو احلكي، وتصنعو اللغة، لتوازي بو مكانًا موجوًدا يف الواقع أو خيال 

 .الكاتب
 وادلكان هبذا ادلعٌت ىو مكون الفضاء، وما دامت األمكنة يف الروايات 

غالًبا ما تكون متعددة ومتفاوتة، فإن فضاء الرواية ىو الذي يلفها مجيعا، إنو 
العامل الواسع الذي يشمل رلموع األحداث الروائية، فادلقهى، أو ادلنزل، أو 

الشارع، أو الساحة، كل واحد منها يعترب مكانا زلددا، ولكن إذا كانت الرواية 
 .تشمل ىذه األشياء كلها، فإهنا مجيعا تشكل فضاء الرواية

 بعد أن حتلل الباحثة عن النظرية البنيوية، فحصلت الباحثة أن النظرية  
كلود ليفى شًتواس فيها أربعة عناصر وىي ادلوضوع، الشخصية، احلبكة، 

أما ادلوضوع ينقسم إىل قسمُت وىو ادلوضوع األساسي . والزمانية وادلكانية

                                                             

دراسة نقدية تطبيقية، : السعودية )، البناء الفني في الرواية السعودية حسن حجاب احلازمي، 
    385:، ص( 2006

 294:  نفس ادلرجع، ص
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أما الشخصية ينقسم إىل ثالثة انواع وىي الشخصيات . وادلوضوع الثانوى
، (أنتاغونيس)وخصومية  (فروتاغونيس)الرئيسية والثانوية، الشخصيات اإلجيابية 

أما احلبكة ينقسم إىل قسمُت وىي احلبكة . الشخصيات منوذجية وزلايدة
 . وأخَتا ىو الزمانية وادلكانية. النمطية واحلبكة ادلركبة
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 رابعالباب ال
 "الشهيد"التحليل البنيوي في القصة 

 

 قصةلمحة عامة عن ال . أ
 وىي إحدى . الذي ألفو توفيق احلكيم"الشهيد "موضوع ىذه القصة ىو

لقد ترجم داود .  صفحات17و تتكون من " أرين اهلل"القصص يف الرواية 
بشاى ىذه القصة إىل اللغة اإلصلليزية و مجعها زلمود ادلنزالوى ربت عنوان 

 .1968وطبعتها مطبوعات اجلامعة األمريكية بالقاىرة " أدبنا اليوم"
 "احلكيم توفيق"الروائ ". إبليس" شخصية الشهيد تعرب ىذه القصة عن

 جلعل استعداد على استشهدوا الذين الشهداء ىو الشيطان أن حقيقة زبيل
 و ىذه القصة تتحدث عن اإلبليس أنو يريد أن ينال .اخلطايا عن ذبيحة نفسو

 .و سيتوب كسائر الناس. احلّب من إلو واحد
و رئيس  (النصراين)استقبلو إبليس برئيس ادلسيحى بدأت ىذه القصة دلاّ 

بل كّلهم يطردونو و . ليشاركهم العبادة ىف الفاتكان (اليهودى)اإلسرائيلى 
. فحزن إبليس هبذا الواقع و رحل منهم سلفقا مرذوال. يذّلونو بغضب شديد

 .ىو دين اإلسالم: مل يزل أمامو باب. ولكن إبليس مل يفقد األمل
فرح الشيخ هبذا ف. ل شيخ األزىر يسألو عن بغيتوااستقبواستمر إبليس ب

مثّ أمر الشيخ . بل حَّت الشيخ عن كيفية قبول ما أراده إبليس. الطلب الشريف
 .لإلبليس بأن يشكو ىذا الطلب إىل اهلل َمِن الذى يستحّق ىذا الدين

                                                             

 9: ، ص(1968مكتبة مصر و دار مصر للطباعة، : فجالة)، أرني اهلل توفيق احلكيم،  
2 Anif Sirsaeba, Dalam Perjamuan Cinta, (Jakarta: Penerbit Republika, 2007), hal: 11 
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 إىل الّسماء و استقبلو إبليس وأخَتا حيكى يف ىذه القصة أن إبليس يصعد
بل ال جيد عنده . فحاوروه و جادلوه بنصوص زلفوظة و صيغ موضوعة. جربيال
ألن ىذه كل ِمن عند اهلل، قد أثبتو اهلل إبليسا ليوسوس الناس، وال أحد . بغيتو

و يقتضي الشيطان الرضا بارتداء . يستطيع أن يغَّت ىذه الطّبيعة أو القسمة
  .ثوب العصيان و ظهور ىف لبوس ادلمًتد

 "الشهيد"قصة تحليل  . ب
  كما شرحت الباحثة يف باب السابق أن الباحثة ستبحث عن شخصية 

واعتمادا بالنظرية ادلذكورة بأن عناصر البنيوية . إبليس بعناصر البنيوية يف قصة
ففي . تتكون من أربعة أنواع وىي ادلوضوع، الشخصية، احلبكة، والزمن وادلكان

كما . صفحات التالية ستحلل الباحثة عن عناصر األربعة ادلذكورة يف القصة
 :  يلي
 الموضوع. 1
 ادلوضوع يف ىذه القصة ىو ادلوضوع .كل الرواية فيها ادلوضوع اخلاص 

يصور عن شخصية إبليس يتمرد على ىو  " الشهيد "وموضوع قصة. األساسي
. تقديره ضلو كرباء األديان

 سبرد إبليس ضلو رئيس ادلسيحى ( أ
  يف أول وحلة، ىبط إبليس يف جسد روما و مشى ضلو الفاتكان و ىو 

يرىف السمع إىل تراتيل األناجيل ترتفع يف كل مكان،  و صاح يف أعماق 
و كان قد وصل إىل . نفسو أنو يريد أن يشًتك و يطيع يف ذلك الدين ادلسيحى

فطلب ادلثول بُت يديو للفور، و مل يكن من اذلُت الوقوف يف طريق  (البابا)قصر 
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ذلك إبليس، لقد كان يف عينيو شبو قوة ال تصد و أمر ال يرد و مل يستطع أحد 
اعًتاض سبيلو ال القساوسة وال الكرادة، فتحت أمامو األبواب فدخل مطرقا 

مث غضب رئيس . خاسعا إىل مقر رئيس الكنيسة فسألو رئيس الكنيسة عن بغيتو
ادلسيحى بعد يسمع أن إبليس يريد أن يعتنق يف دين ادلسيحى حىت جدلو 

: تيةآل يف الفقرة اكما يوجدىذا احلال و . بنصوص معينة
أقول إنو ىكذا ): أمل جيئ يف كالم ادلسيح... و مل ال؟" قال إبليس"

يكون فرح يف السماء خباطئ واحد يتوب، أكثر من تسعة و تسعُت بارا ال 
 ...(حيتاجون إىل توبة

إليس اجلميع أمام ادلغفرة ... ىل فرق ادلسيح بُت شخص و شخص؟"
أدخلوىن ىف ... إىن أتوب... مل تغلقون يف وجهى سبيل التوبة؟... سواء؟
. "استمعوا إىل ما انبثق يف قليب من إديان... الدين

 دّل النص السابق على أن ىذا احلدث عن غضب إبليس إىل ادلسيح 
و جاء يركع عند قدميو ليعمدىن . ألن إبليس يريد أن يعتنق إىل دين ادلسيح

و ىذا القول جيعل رئيس ادلسيح يف . مث سَتجو إىل ادلسيح ليعتنق دينو. بيديو
 .مث  أيقن إبليس ادلسيح بأنو خالص بأن يتوب توبة و يعتنق دينو. حَتة
 سبرد إبليس ضلو شيخ األزىر (ب

 فشل إبليس يف سبرده ضلو رئيس ادلسيحى يف أول وحلة، فخرخ إبليس من 
. ىو دين اإلسالم: الكنيسة سلفقا مرذوال، و لكنو مل يقنط، مل يزل أمامو باب

. و استقبلو شيخ األزىر يف ادلسجد و شكى إبليس بأنو يريد أن يعتنق باإلسالم
ولكن إبليس ال . بل رد شيخ األزىر يتضح بأنو ليس من مسؤولية يف ىذا األمر
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مث بدأ إبليس أن يعًتض و ديرد ضلو شيخ األزىر كما أوضح . يقبل هبذا اجلواب
 :يف مقتطفات اآلتية

مل أرد االرتفاع مباشرة ... إين مل أرد أن أميز نفسي عن اآلخرين..دلاذا؟" 
كان ذلك يف .. إىل السموات العلى أحادث ادلالئكة و أقابل األنبياء

مل أشأ ... مقدورى، ولكٍت أبيت االعتصام بقدرتِت و االعتزاز بشخصيىت
و إن كان ملك ... طرق الباب السماء بصوجلان كما يطرقها ملك

مل أشأ جلجلة السماء بضجيجى وال زلزلة األعاىل بصياحى، وأنا ... الشر
ولكٌت ... و أخضع كما خيضع تاج لتاج... أضع سيفى و أسلم سالحى

وأن أزحف على ركبىت معفرا ... أردت أن أدخل باب الدين كمسكُت
رأسى ادللكى بًتاب الذل، ملتمسا اذلداية وادلغفرة من البيع والكنائس 

 ..."وادلساجد كما يلتمسها أحقر البشر و أضعف اآلدميُت
يتضح مقتطفات السابقة على أن إبليس يرجو رجاء شديدا إىل شيخ 

دل . األزىر بأن يعتنق إىل الدين اإلسالمي كما طلبو إىل رئيس ادلسيحى السابق
يقول أنو يستطيع . أن إبليس يوّضح عن قدرتة بصفتو ادلتكرّبة ضلو شيخ األزىر
فقط بالثبوت و . أن يعًتض و خيالف التقدير الذي قد أثبتو اهلل إليو بالسهلة

و ىذا القول يكون دليال بأنو . السكوت من عملو وال يساوس الناس إّما دقيقة
ديرد على تقديره و أوضح إبليس ىذه النصوص  إىل الشيخ األزىر بأن يستطيع 

 .أن يعتنقو إىل دين اإلسالم
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 سبرد إبليس ضلو جربيل (ج
بعد إذبو إبليس بكرباء األديان ادلختلفة يعًتضهم و ديردىم بنصوص 

معينة، و يشعر بذلة و مسكنة، و صاح إبليس صيحة أمل بددت السحب، و 
نفذت إىل السماء ليقابل جربيل، مل يطق صربا فانتفض انتفاضة من كادت 
روحو تزىف و ذبرأ و صعد إىل األعلى، دق بيده أبواب السماء دقا و طرق 

بروجها طرقا، و قد طار صوابو، كأنو شحاذ صائم يقرع بابا من أجل لقمة عند 
الغروب، مث بعد شكى إبليس عن بغيتو، رد جربيل بأن ليس لو الساعة أن تغَت 
النظام ادلوضوع، و ال أن تقلب ما استقر من أوضاع، مث أمره إبليس بأن يعود 

و مل يقبل إبليس هبذا األمر و جدلو إبليس جربيال، يعًتضو و ديرده . إىل عملو
 :بكالم طويل كما وجدهتا الباحثة يف الفقرة اآلتية

لو أين أردت الثورة حقا لثورت و عصيت و خرجت على النظام، ... أثور؟"
... و شققت عصا الطاعة دبجرد صمىت حلظة، ووقوىف عن أداء مهمىت برىة

ولكانت األركان اآلن يا جربيل كما ... وامتناعى عن إحياء الشر دقيقة
.. ولكٌت أحب، ولست أثور... مزلزلة اجلدران... مهدمة األركان: وصفت

و سر ىذا التناسق يف !... وحىب هلل وحده سر ىذا التماسك يف بناء أرضو
 !...قوانينو و نظمو

وىو . يدل الفقرة السابقة على أن إبليس جيادل جربيل بكالمو الطويل
يسعى بكّل جهده بأن يستطيع أن يعتنق إىل دين اإلسالم ليعبد إىل اهلل كسائر 

مث يظهر يف ىذا النص أنو . بل أنو يبُّت عن قدرتو بقولو ادلتكرب. ادلسلمُت
مث دّل النص أن األىداف من . كادلمرد الذى يستطيع أن يفعل كل شيء بقوتو
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قول اإلبليس أنو يذلل نفسو أمام جربيل ليكون دليال حيث أنو قادر على 
 .و يؤكد إىل جربيل بأّن حّبو هلل وحده. االعًتاض و االختالف من تقديره

 

 الشخصية. 2
يف يف الصفحات التالية ستحلل الباحثة عن الشخصية ادلتضمنة 

 .توفيق احلكيم" الشهيد"ة قصال
 

 الشخصية الرئيسية  (أ
كان إبليس ىو . "أنا"أما الشخصية الرئيسية يف ىذه القصة ىو إبليس 

الشخصية الرئيسية اليت تلعب دورىا ىاما من أول ىذه القصة حىت هنايتها، كما 
عند ". أنا"كتبت يف اقتباس التالية الذي يصور عن شخصية إبليس، إبليس 

 : ربدث إبليس برئيس ادلسيحى
 ...نعم أنا!...أنت؟"

 ... وماذا تريد مٍت؟
 ... الدخول يف خطَتة اإلديان

 !...ماذا تقول أيها اللعُت؟
والويل ىل إين ... إين جئت إليك ألتوب.. ما عدت أستحق ىذا الوصف"

 .."أبصر احلق ذات يوم، وأن أعود إىل الصواب
وجهة النظر . شخصية أساسية يف ىذه القصة (إبليس)" أنا"  كانت 

ودّل النص السابق أن . يف ىذه القصة ىو إبليس كادلمرد على تقديره" أنا"األوىل

                                                             

 17:  نفس ادلرجع، ص 
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بل رّد . إبليس يذىب إىل رئيس ادلسيحى ليتوب توبة و يعتنق يف خطَتة اإلديان
 .ادلسيح رّدا ذليال على طلبو

  

 الشخصيات التالية  (ب
  وجدت الباحثة يف ىذه القصة الشخصية التالية وىي شيخ األزىار و 

 .جربيل
 شيخ األزىر (1

  شيخ األزىر ىو أحد كرباء األديان من الدين اإلسالم و ىو يلعب 
كالشخصية التالية يف ىذه القصة، أنو يعمل يف صحة أعمالو، ال جيادل وال 

 : كما اتضحت الفقرة اآلتية. يعًتض، بل يقوم دبسؤوليتو فحسب
إنك جئتٍت يف أمر ال قبل : رفع شيخ األزىر رأسو و نظر إىل إبليس قائال"

ليس يف يدي ما ... ىذا شيئ فوق سلطىت، و أعلى من قدريت... ىل بو
إىل من أذبو ... الىت تتجو إليها يف ىذا الشأن... ولست اجلهة... تطلب
أليس يفعل ... كيف أصل إىل اهلل إذن؟... ألستم رؤساء الدين؟... إذن؟

 !...ذلك كل من أراد الدنو من اهلل؟
و ىو يفرح بعد أن يسمع األمر .   ىو شخص الذي قابلو إبليس دلرة ثالثة

مث دّل النص السابق على  . دبا طلبو إبليس إليو بل ليس لو مسؤول ذلذا األمر
أن شيخ األزىر يعطي احليلة إىل إبليس ليوجو ادلستحق الدين و يشكو عن 

 . بغيتو
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 جربيل (2
 جربيل ىو من الذى استقبلو إبليس دلرة األخَتة يف ىذه القصة، و أنو 

ألنو مسؤولية يف ىذا األمر، و قد أمره اهلل هبذا . يوضح كل ما اعًتضو إبليس
األمر بُت يدى جربيل، و يلعب جربيل يف ىذه القصة كالشخصية التالية ألنو 

قد يقوم على عملو كادلسؤولية يف توجيو إبليس قبل ادلستحق الدين اهلل عز 
وجل، مث يتضح بأن ىذه ل من عند اهلل عز وجل، و ال أحد أن يغَت ىذا 

 .التقدير إال بإذن اهلل عز وجل
... ال تبك: فعاجلو قائال... و دلح جربيل يف عينيو تلك القطرات تًتقرق"

ال تكثر ... ال تنس أن عباتك كوارث، و ضحكاتك كوارث!... ال تبك
 ...اذىب، واصرب والزم االعتدال... من االنفعال رمحة بالناس

قد يتضح ادلقتطفات السابقة على أن جربيل ىو كالوسيلة ليوصل إبليس 
 ليثبت ما طلبو إبليس كما أمره سؤولم بل  لو. مع ادلستحق لدين اإلسالم

ادلستحق لدين اإلسالم ىو اهلل عز وجل، مث دل ىذا النص أن جربيل يعى 
إبليس بأن كل ما أثبتو اهلل إليو قد يكون ثابتا ألن ىذا من عند اهلل و ال 

مث بعد أن يعًتض و ديرد إبليس بكالمو الطويلة، . يستطيع أن يغَت دبا أثبتو اهلل
 .أمر جربيل إىل إبليس بأن يذىب و ال ديرد على تقديره مرة أخرى

الحبكة . 3
 تُبٌت اليت التقليدية احلبكة.  ىي احلبكة التقليديةةقصاحلبكة يف ىذه ال

 زمنية نقطة من تبدأ حبيث لألحداث، وتارخيي تتابعي تسلسل وفق أحداثها
أرادت الباحثة أن يتضح قليال عن . زمنية نقطة عند وتنتهي متتابعة وتسَت معينة
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بداية ىذه القصة ألن دبعرفة احلبكة من قصة واحدة نعرفو بعد أن نقرأ و نفهم 
 .جيدا عن مسَت احلكاية  قصة واحدة أو من رواية واحدة

البداية ىي البوابة األوىل اليت تدخل عربىا القارئ مث أوضحتو الباحثة بأن 
إىل عامل القصة، فإما أن يواصل رحلتو، وذلك مرىون بقوة البداية وصلاحها يف 

تشويقو ودفعو إىل إكمال الرحلة، وإما أن يعود أدراجو، وذلك ما سيقوم بو 
رليئ إبليس ة عند قصدأت الب .بالفعل إذا مل جيد ما حيفزه على االستمرار

 ضلو الفاتكان  
دقت أجراس الكنائس و نواقيس االتدرائيات احتفاال بعيد ادليالد، و سرى "

يف تلك ... رنينها يف جسد روما كما يسرى الروح العلوى يف أبدان الرىبان
 ...اللحظة ىبط ادلدينة شخص غريب ضلو الفاتيكان

إن ... و لكنو مل يفقد األمل... خرج الشيطان من الفاتكان خائبا ذليال"
 ..."و ديم شطر حاخام اليهود... أبواب اهلل كثَتة، فيلجأ إىل باب آخر

ولكنو مل يقنط، مل يزل أمامو ... فخرج إبليس من عنده سلفقا مرذوال"
 ..."واذبو لوقتو إىل شيخ األزىر... ىو دين اإلسالم: باب

و طرق بروجها طرقا، و قد طار صوابو، ... دق بيديو أبواب السماء دقا"
 ...كأنو شحاذ صائم يقرع بابا من أجل لقمة عند الغروب

 :فظهر لو ادلالك جربيل

                                                             

دراسة نقدية تطبيقية، : رياض)، البناء الفني في الرواية السعودية حسن حجاب احلازمي،  
 133: ، ص(2006

 16:  نفس ادلرجع، ص 
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بل جئت قبل ... ىل جئت متأخرا؟...اآلن؟...التوبة...ماذا تريد؟
وال أن تقلب ما ... ليس لك الساع أن تغَت النظام ادلوضوع... األوان

عد من حيث أتيت، و عش يف األرض كما ... استقر من أوضاع
 ...عشت

 يدل الفقرة السابقة على أن بداية يف ىذه القصة دلا استقبلو إبليس 
. برئيس ادلسيحى و استمر با ستقبال رئيس اليهودي مث استمر باستقبال جربيل

  حبيثو ىذه القصة يدل على احلكاية ادلسلسلة أو نقول كاحلبكة التقليدية،
 زمنية نقطة عند وتنتهي متتابعة وتسَت معينة زمنية نقطة من تبدأ

 

 المكان. 4
ىناك األمكنة اخلاصة يف بالد روما الىت توجد يف ىذه القصة وىو ادلعابد 
ادلختلفة من كل أديان يعٍت الكنيسة ادلعبد لدين ادلسيحى و اليهودى و ادلسجد 

 .لدين اإلسالم و السماء الستقبال جربيل
دقت أجراس الكنائس و نواقيس الكاتدرائيات احتفاال بعيد ادليالد، و 

يف تلك ...سرى رنينها يف جسد روما كما يسرى الروح العلوى يف أبدان الرىبان
 ..."اللحظة ىبط ادلدينة شخص غريب ديشى ضلو الفاتيكان

يف الكنيسة أو  )  دّل النص السابق أن ىذا احلدث يقع يف روما 
 .عندما ىبط إبليس إىل األرض يف أّول مرة. (الكاتدرائيات

إن .. ولكنو مل يفقد األمل... خرج الشيطان من الفاتكان خائبا ذليال"
و ديم شطر حاخام ... أبواب اهلل كثَتة، فيلجأ إىل باب أخر
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استقبلو الرئيس االسرائيلى كما استقبلو الرئيس ادلسيحى واستمع ...اليهود
 ..."طويال إىل أمنيتو

مكان الذي . الفاتكان  ويبُت الفقرة السابقة على أن ىذا احلدث يقع يف
 .قابلو اإلبليس برئيس اإلسرائيلى بعد خروجو من ادلعبود اليهود خائبا ذليال

و أن أزحف على ركبىت معفرا رأسى ادللكى بًتاب الذل، ملتمسا اذلداية "
وادلغفرة من البيع والكنائس وادلساجد كما يلتمسها أحقر البشر و أضعف 

 ...اآلدميُت
قد ذىب .  رأى الباحثة على أن ىذا احلدث يقع يف الكنيسة و ادلسجد

 .إبليس إىل ىذه األماكن ليسعى على التعنيق يف الدين ضلو كرباء األديان
ومل يطق ... و صاح صيحة أمل بددت السحب، و نفذت إىل السماء"

 ..."صربا
السماء عندما قابلو إبليس   دّل النص السابق أن ىذا احلدث يقع يف

 .جربيال
بعد أن حبثت شلا يتعلق بالبنيوي يف ىذا الباب، فلخصت الباحثة بأن 

ومن ناحية العناصر تتكون من أربعة أنواع وىي . البنيوية يف ىذه القصة
ومن ناحية ادلوضوع، ادلوضوع . ادلوضوع، الشخصية، احلبكة، والزمن وادلكان

ادلوضوع ىو الفكر والغرض ادلؤلف يف إنتاجو العمل . ذلذه القصة ىو الشهيد
 .األديب
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  ومن ناحية الشخصية، إبليس ىو الشخصية الرئيسية يف ىذه القصة اليت 
أما الشخصيات التالية ىي . تعلب دورىا ىاما من أول ىذه الرواية حىت هنايتها

و شخصية .  شيخ األزىر و جربيل اليت يعطي احليلة إىل إبليس ليتم عن بغيتو
مث الشخصية ادلسطحة ىي . اخلصومية ىي رئيس ادلسيحي و رئيس اإلسرائيلى

 تُبٌت اليتاحلبكة لتتحدث األحداث يف ىذه القصة ىي احلبكة التقليدية . يسوع
 زمنية نقطة من تبدأ حبيث لألحداث، وتارخيي تتابعي تسلسل وفق أحداثها

 .زمنية نقطة عند وتنتهي متتابعة وتسَت معينة

 الزمان. 5
و دلوضوع القصة . الزمان ىو الوقت الذى ألفو توفيق احلكيم ىذه القصة

 .(القاىرة) يف بالد ادلصر 1953 الذي ألفو توفيق احلكيم يف السنة "الشهيد"
لقد .  صفحات17و تتكون من " أرين اهلل"وىي إحدى القصص يف الرواية 

ترجم داود بشاى ىذه القصة إىل اللغة اإلصلليزية و مجعها زلمود ادلنزالوى ربت 
. 1968وطبعتها مطبوعات اجلامعة األمريكية بالقاىرة " أدبنا اليوم"عنوان 

يف " عدالة و فن"بعد ألفو القصص" أرين اهلل"لقد ألفو توفيق احلكيم الرواية 
 .1953السنة 
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 الخامس  الباب

 خاتمة 

يف ختام هذه الرسالة العلمية، تريد الباحثة أن تسجل النتائج 
 . واالقرتاحات اليت حصلت عليها الباحثة يف مرور كتابة هذه الرسالة العلمية

  النتائج.  أ
أن صورة البنيوية ادلتضمنة يف  الباحثة وجدهتا  الرسالة نتائج أهم ومن    

  :، فهي كما تأيت"الشهيد"قصة 
 .الشهيد وة هقصادلوضوع  يف هذه ال .1
الشخصيات يف هذه القصة هي إبليس كالشخصية الرئيسية، رئيس أما  .2

ادلسيحي و رشيس اإلسرائيلى كالشخصية اخلصومية، والشيخصية التالية 
 .مها شيخ األزهر و جربيل، أما يسوع كالشخصية ادلسطحة

 .هي احلبكة التقليديةة قصاحلبكة يف هذه الوأما  .3
، و (الكانسة يف روما)يف الفاتيكان وأما ادلكان يف هذه القصة هي  .4

 . معبود لليهود، و ادلسجد، و الّسماء
 

 االقتراحات. ب
وأداهبا أن يكشفوا عن قصة  العربية اللغة قسم طلبة مجيع من الرجاء. 1

 .الشهيد من النظرية األخرى
توفر  أن الرانريي عامة وادلكتبة كلية اآلداب اجلامعة الرجاء من مكتبة. 2

.   الروايات وغريها  مثل ةالنظرية األديبو األدبية الكتب
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