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 الشعار 

 احلرية هي األساس 

 

 

 

 اإلهداء 

كون  ي املشجعات ألن لفة و عبد الرشاد كأكربمزد الباحث  لدياهدي هذا البحث لو ي

 ،  ان خيا مما ك

ا  دهش مهارهتيألن  ته ستغرق مجيع حيااالكبية الىت الباحث  أختو سيىت كرنياتى 

معهم  الباحث اءج مى الذينو منورة و مشس الرجال و إقلي كفللاو ذ ذلك و ك الفكرية

    كمرأة قوية.  الباحث هادالىت وج بنت اخلال منو مليا فطري  من رحم واحد،

كثيا ىف الفكر و    هو تراقب هم دراستتتمىت س الباحث هدي هذا البهث ملن تسأليو 

 الكالم و األكل.... إيفاه 

أو   دأن احلياة ليس فقط أسو  الباحث فتح عيينو توفيق احلكيم كاتب مصري الذي ي

 ، خي و سيئ، بل هناك ما بينهما. ضأبي
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Abstrak 

Seiring perkembangan zaman karya sastra terus bertransformasi beriringan 

dengan fenomena kehidupan manusia yang terus berubah. Terkadang sastra 

menjadi tampak aneh dan keluar dari struktur kebiasaan pikiran manusia. 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadikan cerpen Al-Syahid sebagai 

objek yang akan diteliti karena memuat banyak keanehan-keanehan di dalamnya. 

Terdapat banyak unsur-unsur yang membuat cerpen ini keluar dari kebiasaan akal 

manusia.  Pada penelitian ini, peneliti datang dengan judul Al-Tafki>kiyyah fi>> Al-

Qissah al-Qashirah li Tawfiq Al-Haki>m. Penelitian ini bertujuan untuk 

menemukan unsur-unsur  dekonstruksi yang terdapat di dalam cerpen Al-Syahid 

yang ditulis oleh Tawfik AL-Hakim dengan menggunakan teori Dekonstruksi 

Jackques Derrida. Dengan demikian, peneliti merumuskan masalah penelitian (1) 

Apa bentuk dekonstruksi di dalam cerpen Al-Syahid karya Tawfiq Al-Hakim, dan 

(2) Apa makna dekonstruktif pada aspek paradoks di dalam cerpen Al-Syahid 

karya Taufik Al-Hakim. Teori Dekonstruksi merupakan pembacaan terhadap teks 

dengan maksud untuk menemukan makna-makna yang ada di balik teks. 

Sebagaimana Dekonstruksi melihat sebuah teks sebagai sebuah permainan makna 

yang tidak pernah selesai. Adapun data-data penelitian berupa kalima-kalimat 

yang diperoleh dari hasil pengumpulan data di dalam cerpen Al-Syahid, karya 

Taufik Al-Hakim. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan menerapkan 

metode analisis kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini, peneliti 

menemukan bahwa di dalam cerpen Al-Syahid terdapat paradoks, dunia terbalik, 

dan dekonstruksi terhadap cerita-cerita yang telah berkembang sebelumnya. 

Tawfik Al-Hakim selaku pengarang cerita menunjukkan dunia yang berbeda 

dengan membolak-balikkan cerita yang akhirnya mengaburkan beberapa makna 

yang ada di dalam cerpen.  

Keyword: Dekonstruksi, cerpen Al-Syahid, dan Taufik Al-Hakim.  
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 جتريد
العصر جانب  مع إىل  جنب  إىل  جنًبا  التحول  يف  األدبية  األعمال  تستمر   ،

وخي غريباً  األدب  يبدو  البشرية.  للحياة  املتغية  اهليكل  الظواهر  من  للعقل    العاديرج 
وضوع الحتوائها على  املك  "الشهيد"القصة القصية    البحث  االبشري. لذلك استعمل هذ

اليت جتعل   العناصر  العديد من  الشذوذ. هناك  بعيدة عن  كثي من  القصية  القصة  هذه 
ة صي يف القصة الق  تفكيكيةالباحث بعنوان ال  جاءالبحث    يف هذا  .عادة العقل البشري

ابستخدام ،  تفكيكيةإىل معرفة العناصر ال  البحث  اهدف هذيم.  لتوفيق احلكي"الشهيد"  
دريداجل  التفكيكية  نظرية يف    ،اك  توفيق    "الشهيد"  القصي  القصةالواردة  اليت كتبها 

  صة يف ق  تفكيكية ل الاشكأ  هي ( ما  1مشاكل البحث )  صوغ الباحثي. وبذلك  احلكيم
للجوانب املتناقضة يف   يةكيعىن التفكم( ما هو  2و )،    كيملتوفيق احل  "الشهيد"  القصية
هي قراءة للنص هبدف إجياد    يةنظرية التفكيك  .لتوفيق احلكيم"  الشهيدالقصية "القصة  

 أن النص هو لعبة ال تنتهي أبًدا للمعىن.   يةرى التفكيكتاملعاين الكامنة وراء النص. كما  
ع البياانت يف القصة القصية مجن نتائج  أخوذة ماململ  اجلبياانت البحث على شكل  أما  

الدراسة    "هيدش ال" البحث  هذا  يستخدم  احلكيم.  توفيق  خالل    ة املكتبياليت كتبها  من 
النوعي. الوصفي  التحليل  أسلوب  لنتائ   تطبيق  ابلنسبة  هذأما  وجد البحث  اج  فقد   ،

  ة للقص  تفكيكو   كانت هبا مفارقات وعامل مقلوب   "الشهيد"  القصية   لقصةأن ا  الباحث
قلب  خالل  من  خمتلفاً  عاملاً  للقصة  احلكيم كمؤلف  توفيق  يظهر  سابقاً.  تطورت  اليت 

 القصة رأساً على عقب مما ينتهي حبجب بعض املعاين يف القصة القصية. 
 . توفيق احلكيم ،"الشهيد"القصة القصية ، تفكيكيةال: املفتاحيةالكلمات 
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 لمة شكر و تقدير ك

 ن. الميكمداد كلماتهخلقه ورضا نفسه وزنة عرشه و عدد  احلمد هلل رب العاملني  

هذا البحث دون معونته عز وجل. صالة و سالما دائمني متالزمني على    الباحث أن يتم

 من يني العامل كله أبخالقه الكرمية و أسوته احلسنة أما بعد.

 كر و التقدير على كل منقدم جزيل الش الباحث أن يريد  الفرصة الثمينة يه  فبهذ

 حث. و منهم :هذا الب إمتامىف   كون انجحابنور املعرفة حىت ي  هيساعدونه و ينيون

اجلامعة .1 املاكني كمدير  الدكتور  املكرم  اإلسالمية    فضيلة  سوانن كاليجاكا 

 احلكومية جوكجاكرات. 

الثقاف .2 العلوم  و  األداب  ولدان كعميد كلية  حممد  الدكتور  املكرم  ة يفضيلة 

 ات.  إلسالمية احلكومية جوكجاكر جبامعة سوانن كاليجاكا ا

ة  قسم اللغة العربية و أدهبا بكلي  ةكرئيس غ هينيىت  ي الدكتورة إين  ةفضيلة املكرم .3

واحد هداية  حممد  نسى ذكره فضيلة الدكتور  اآلداب و علوم الثقافة كما ال ي

 .  ا املاجستي ككاتب هل

سوكيمان   .4 أوكي  الدكتور  األستاذ  املكرم  ىففضيلة  هذا  املاجستي كمشرف   

الباحث جهدا جهيدا و  البحث الذي   فرصة ألن ينظر    إعطاؤهيقوم بتعليم 

 رغم أنه من الشاغلني للغاية. ىف حبثه
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ال .5 اللغة  املعلمات ىف قسم  املعلمني و  الذين كانوا يعطون عمجيع  أدهبا  ربية و 

 املعرفة و البصية. شكرا على التوجيه حىت اآلن.  لباحثا

الوالد .6 ال  باحثي  عبد  االسيد  و  بتعليم رشاد  قاما  الذان  مزدالفة  لسيدة 

 . بكل صرب و مودة  الباحث و رعايتهما للباحث

و السعادة هلم التوفيق و جيزيهم خي اجلزاء  هللا    كتبيو أخيا يسأل الباحث أن  

النصي ىل و نعم و يعينهم ىف أعماهلم، آمني اي رب العاملني. حسبنا هللا نعم الوكيل نعم املو 

 إال ابهلل العلى العظيم و احلمد هلل رب العاملني. قوة و ال حول وال

 2020سبتمرب  2جوجاكرات،      

   الباحث                 

 

 منور رشاد            
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 األول  الباب

مةمقد  

 خلفية البحث .أ

يتخيل األدابء    نقل أفكارهم و مشاعرهم. من خالله،األدب هو أداة لألدابء ل

القيم النبيلة يرتك  لك، أنه لنومع ذحرية دون التقيد ابملعايي الصارمة. خياال بشكل 

ن العمل األديب هو ضل منور منصور، إاالذي نقله ف روبرتسونللحياة البشرية. مبثابة قول  

رفع كما أن األدب ي  رؤية معىن احلياة و هويته  يف لكاتبس تعبي عن قلب اايف األس

م األعمال فهفإن لك فبناء على ذ  1لزايدة التطلعات و حتقيق احلرية. يالوعي العام

 نقل يف كنوز احلياة البشرية. األدبية هو شيء مهم لل 

أحياان   ت ألدبية ليس من أمر سهل. ألهنا جاءفهم األعمال ا  يف بعض األحيان،

الذي  . منذ دخول عصر مابعد احلداثة  ساخرة بعيدا عن الفكر اإلنساين العاديه  بوجو 

احلياة جماالت  مجيع  يف  ابلتغيات  بشكل أ  ،يتميز  حرا  وجها  األدبية  األعمال  ظهرت 

 

1Perkembangan Sastra Arab Dan Teori Sastra Fadlil Munawwar Mansur,  

Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 21. 
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احلداثة.   عصر  يف  مما كان  صعوبة  أكثر  األدب  يكون  تصبح  متزايد.  األدبية  األعمال 

 2عبقرية املؤلف يف قبض روح العصر.منها بسبب من ان يصعب احلد  صاخبة 

األدب  معىن  متثيل  يتم  ال  تعقيدها.  إىل  يضيف  حرا  يزداد  الذي  األديب  النمط 

يف بعد األحيان خارج اللغة أو   إمنا هو  ين الكلمات اليت تبين هيكل العمل،دائما بتكو 

نفسه القصية    ذلك  .  الكلمات  القصة  على  العثور  ها ألف  اليت  "يد الشه"  املعنونةميكن 

املصر كاتال وجدت و ت  ىب  القصية  قصته  يف  احلكيم.  بعد    فيق  ما  أعمال  من  عناصر 

األ ألن  األدبية.  أاحلداثة  إىل  متيل  القصة  بنتها  اليت  مليئة  فكار  و  حرة  تكون  ن 

 ابلتناقضات.

خاصة فيما يتعلق أبفكار القصة الىت   قصة القصية تبدو متناقضة للغاية، هذه ال

العاملف.  قدمها املؤ   ذلك إبليس هو خملوق هللا الذي لديه شخصية سيئة.    ،يىف رأي 

الضالل.   الناس ىف  لقيادة  ميله  و  هللا  أوامر  اتباع  امتناعه  الىت  بسبب  الشرور  حىت كل 

قد جعلته عدوا    ذلك  أفعاله الشريرة. طبيعته مثل  يعتقد أهنا نتيجة من  ىف العامل    توقع

عّلم الناس بكون إبليس عدوا م أن مجيع األداين ت  ملعلو من ا  ،ذلك  حقيقيا للبشر كله. ل

من   خمالفا  قّصهجد توفيق احلكيم قد  و  عليه. لكن يف هذه القصة القصية    ب املقاومة  جت  

 
2rta: (YogyakaMetodologi Penelitian Sastra, Suwardi Endraswara,  

PT.Buku Seru, 2016), 83. 
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رجال   رفض  بسببو هذه القصة زادت غريبة  .  التديّنبليس يريد  رأي العامة ابن جيعل إ

الدين الذي    أساس   توبته   دّمرل سوف تخملوقا جيدا بدليأن يكون  إبليس    إرادةالدين ىف  

 به.  يؤمنون

الدين مبثابة رابط لسان هللا على األرض   رجاليعمل    يف واقع احلياة اإلنسانية،

ياته من لنشر اخلي و تدمي السوء. بل ليس من أمر اندر ان يسمح للمرء بتضحية ح

ذه احلقيقة صار  لشهيد. بناء على هة الدينية هذا يسمى ابأجل تدمر الشر. و يف اللغ

 أكثر متناقضة للغاية.  يف هذه القصة من إميان إبليس ض رجال الدين رف

احلكيم  إ توفيق  اإلنسان  ن  حياة  يصور  القصة  ابلواقع.يف    له  من كان   خمالفة 

شخصية سيئة ىف  له  و ابلعكس من كان    ،ن سيئة يف القصةشخصية حسنة ىف الواقع يك

. يف هذه القصة  كرة فارغة من املعىنيت املؤلف بفابلطبع ال أي  ن حسنة فيها. كالواقع ي

املفارقةوراء كل األ املؤلف بتأكيد  شياء  مال كل األع  احليققةألنه يف  شيء أمهه.  ، يريد 

اخلاصة معانيها  حتمل  األدبية  ،  األدبية  األعمال  تزال  الأكثر  حىت  ال   تقليداسخافة 

 3يف احلياة اليومية.   توقعلألحداث اليت قد 

 
3ogyakarta: Pustaka (YParadigma Sosiologi Sastra, Nyoman Kutha Ratna,  

Pelajar, 2003), 35. 
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قصة العلى اجلوانب املتناقضة اليت تبين    يركز هذا البحث  ،ما مضي  ىلإ  استناًدا

دريدا. هتدف قراءة  جلاك  تفكيكيةال النظرية التحليلية األدبيةابستخدام  "الشهيد"القصية 

تطارد أ  إىل  تفكيكيةال )   ن  أبوراي  األعمال املعاين  امل  يعين،  aporia)عناصر  يف  تناقضة 

قلوب  العامل امل  تظهر صورةيف القصة    الدين  و رجال  إبليس  العالقة بني  كانت.  4األدبية

و يبغر  وابلتايل  تعارضاا  العرف.  يريدمع  البحث  هذا  فإن  والقيم   أيضا ،  النوااي  معرفة 

  ابلنسبة اىل القصة. ةعادي الالاملخفية من قبل توفيق احلكيم وراء 

 حتديد البحث .ب

 احلكيم؟لتوفيق  ”"الشهيد"يف القصة القصية   تفكيكيةما هي أشكال ال .1

لتوفيق   ”"الشهيد"القصة القصية    يف  للجوانب املتناقضة  تفكيكيةىن المع  هوما   .2

 ؟احلكيم

 حث  أغراض الب .ت

 لتوفيق احلكيم. "الشهيد"يف القصة القصية  تفكيكيةأشكال ال معرفة .1

المع   معرفة .2 لتوفيق    ”"الشهيد"يف القصة القصية    املتناقضةللجوانب  تفكيكية  ين 

 احلكيم.

 
4Ronidin, “Pmebacaan Dekonstruksi Cerpen Zina Karya Putu Wijaya”  

jurnal Unada, unanda.ac.id (Padang: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas), 

Vol.11, no. 1, tahun 2015. 
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 د البحث ائفو  .ث

ابلنسبة اىل  على املسامهة  حبث ان يكون قادرا  فال بد لكل    مقتداء حبماسة العل ا

العلوم   بناء على  تنمية  ترقيتها.  القسمني, مها  ف ،  ذلك  و  تنقسم اىل  البحث  فوائد هذا 

 الفوائد النظرية و الفوائد العلمية.  

 الفوائد النظرية .1

البحث  ن أل  الباحث  أيمل تطي  يكون هذا  النقدسهم يف  األديب يف    وير 

يف   وآداهبا  العربية  اللغة  احلكومية نطاق  اإلسالمية  سوانن كاليجاكا  جامعة 

من   الباحث أيمل  أن  ،  ى نطاق أوسع. وبشكل أكثر حتديداً أو عل جوكجاكرات  

البحثأ هذا  يكون  يساعد  ن  نظرية  سوف  فهم  على  املستقبل  يف    الباحثني 

 ال األدبية. كيف يتم تطبيقها على األعمو   تفكيكيةال

 الفوائد العلمية  .2

فكار جًعا ملن يقوم بتحليل أكثيا أن يكون هذا البحث مر   الباحث  أيمل

استخدام هذا توفيق احلكيم. إضافة من ذلك  إمكانية  أيًضا يف  الباحث  ، أيمل 

 البحث كمواد مقارنة إلجراء دراسات مماثلة يف املستقبل.
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 قيق املكتيبتح ال .ج

البحال املكتيب هو  هلا عتحقيق  اليت  السابقة  البحث  وث  مع  به  القة  يقوم  الذي 

ت ا من الدراساعديدوجد ف ،للدراسات السابقة مراجع ثبعد أن أجرى الباح 5الكاتب.

متشا أوجه  هلا  ساليت  البحث  هذا  مع  من  هبة  البحثاملحيث  واء  وضوع  املأو    وضوع 

اي    .يالرمس  وضوع املأو    املادي جيد  مل  الباحث  لكن  مت  حبوث و  يفتكون  كل    شاهبة 

 الوصفيات التالية.  من النظرميكن  ر املذكورة. و على وجه أكثر واضح،العناص

يف جامعة  اللغة العربية و أدهبا    ةطالب  نستييت مفتاح،  اليت قامت هباطروحة  األ .1

العنوان    2015عام    ا جوكجاكراتدما  جاكا قصة  ل "العناصر اجلوهرية لحتت 

القصص  يف    "الشهيد"  القصية هللاأر "موسوعة  احلكيم:    "ين  توفيق  أتليف 

ستانتون البنيوية  التحليل  دراسة   متشاهبا  .لروبرت  يكون  البحث  مع    هذا 

 هو خمتلف  لكنو .  ديوضوع املاممن حيث    ثالبحث الذي يقوم به الباح

البحث   موضوع  الرمسي.من حيث  موضوع   كشفت  املذكورة   الباحثة أما    و 

ا  مثل  القصة  تبين  اليت  العناصر  والزمان وإعدا  ألشكالعن  املكان   دات 
 

5Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Sugiyono,  

(Bandung: Alfabeta, 2017). 45 
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وقعتو  قد  اليت  القص  الظواهر  إ  وأما كون  ،ةداخل  مرتكزا  البحث  ىل  هذا 

ستخدام مقاربة اب  ”"الشهيد"العناصر التناقضية املتضمنة يف القصة القصية  

 جلاك دريدا. تفكيكيةالنظرية ال

لتوفيق    "الشهيد"رذائل إبليس و إميانه يف القصة القصية  "  ةنعنو املطروحة  األ .2

أدبية  احلكيم   حتليلية  البحث  "هرمينيوتقيةدراسة  هذا  ويلدان  .  يلول أكتبه 

أولون ، طالب اللغة العربية وآداهبا يف جامعة موالان مالك إبراهيم احلكومية  

عام   ماالنج  يف  الدراسة  تركز.  2017اإلسالمية  شر   علي  هذه  أشكال 

أبليس   القصية    هوإميانشخصية  القصة  النظرية  ستخدام  اب  "الشهيد"يف 

خملوق يكفر ابهلل مبا  هو   أن إبليس   هيالنتائج من هذا البحث  .  اهلرمنيوتقية

للناس وسوس  قد  هللا.  أنه  يباركه  مل  ما  يفعلوا  الكفر   أن  تقسيم  ألن  نظرا 

قد دخلت أعمال  .  عتقاد و كفر األفعال و كفر اللسانكفر اال  منهمتعدد و  

الثاين.   الكفر  نوع  اىل  يستإبليس  إميمث  هذه ند  يف  املوجود  الشيطان  ان 

اإلميان   ، مها  إىل قسمني  ينقسم  اإلميان  اأم  الدراسة إىل تقسيم اإلميان نفسه.

و اب القصيةعمللابلكالم  القصة  يف  بينما  و صف  .  قد  الشيطان  أن  وجد   ،

ال حيتاج إىل التوبة إىل هللا.    إبليس، فإن  احة أبنه خملوق يؤمن ابهلل. لذلك صر 

إىل أن البحث املراد تنفيذه خيتلف عن   الباحث ، خيلص  ذلك  انطالق على  
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إىل ابإلضافة  أولون.  إيلول  ويلدان  اليت كتبها    وضوع امل  ختالف ا  األطروحة 

البحث  من حيث   أيًضا  والرمسي   ركز على البحث  هذا    ذلك  فل .  موضوع 

أو غي قصد من قبل توفيق احلكيم   ااجلوانب املتناقضة اليت مت تنفيذها قصد

 ذه القصة القصية.يف ه

املع .3 الر ناألطروحة  "الشخصية  القصية  ونة  القصة  ىف  لتوفيق    "الشهيد"ئيسية 

سكينرالاحلكيم,   فريدريك  السيكولوجية  األدبية  التحليلية  هذا    .دراسة 

قام الرمح  تالبحث  نور  أدهبا جبامعة    ة طالب  و هية  به فطرة  العربية و  اللغة 

السلوك    أن تغيوجد هذا البحث  .  2018سوانن كاليجاكا جوجاكرات سنة  

تش  أمت  بسبب  حول  كيله  البيئة  تدفعه  بشكل  حياة.  ن  يتأثر  إذا كان  ما 

املستجيب  مباشر   الكائنامن  من  مباشر  غي  بشكل  اليت أو  األخرى    ت 

خمتلف البحث  هذا  يكون  أن  من  واضحا  صار  حوله.  البحث    اوقعت  مع 

اب الكاتب  به  يقوم  سوف  إالذي  موضلنسبة  اختالف  فإىل  الرمسي.  ن  وع 

 ختالف النتائج. اختالفها يدل على ا

يف    تفكيكية "   ةعنون امل  املقالة .4 الثنائية  أدينان انقال  القصية  قصةالاملعارضة    د 

دارما"  ابهاردور  ا ألفه  اليت  لبودي  العالية  يف    مدرس،  إيسوادي  املدرسة 

جه . هذا البحث له أو 2018عام  بسوماترا الغربية    يةللتعليمية و علوم الرتب
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مع   املؤلف  ذيال  الرمسي  وضوع املتشابه  قبل  استخدامها من  هذ  سيتم  ا  يف 

يستخدمالبحث وكالمها  لتجلاك    تفكيكيةال  يةظر الن  ان،  القصة  دريدا  شريح 

أوجه تشابه من حيث تتبع اجلوانب املتناقضة اليت    ماالقصية. كما أن لديه

قصية.   قصة  الواضحلكن  تبين  متاًما    من  خمتلف  البحث  يدرسه  هذا  عما 

امل هذه  أشالكاتب  املاضي  البحث  هذا  وجد  القصة رة.  يف  متناقضة  كاالً 

من خالل مالحظة اهليكل الذي يبين القصة. يف حني    نقاد أدينان الالقصية  

و  ختلفة  املقصية  القصة  الأن البحث الذي سيتم إجراؤه هذه املرة هو تشريح  

 .كما قد اختلفت من حيث مؤلف القصة

أتليف    عاصية  أمهمالني كوندانج  يف القصة القصية    تفكيكيةة"ال عنونامل  املقالة .5

انفيس اليتأ.أ  زولفاديل  "  اللغكتبها  يف كلية  حماضر  جبامعة  ا،  والفنون  ت 

   تفكيكية األدبية ال  . يستخدم هذا البحث نظرية2009ابدانج احلكومية عام  

مع  جلاك   القصية  ااملادي    املوضوع دريدا،  أمه    مالني كوندانجلقصة   ،

وجد  ةصياعال  ، اجمللة  هذه  يف  انفيس.  قصة  أ.أ    مالني كوندانج  قد كشف 

 مالني كوندانج، سيتم تثبيت قصة  متناقضة للغاية. ألنه، بشكل عامبطريقة  

الطفل. إبدانة  وتنتهي  والدته  جتاه  الطفل  ذنب  أن  على  القصة   مبا  هذه 

ليس مالني كوندانج.    ذلك  تعكس   العاصية,  األم هي  هذه    نو تكإبثبات 
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البحث  متشاهبة  اجمللة هذا  الباحث    مع  به  يقوم  استخدامالذي    من حيث 

دريدا  تفكيكية القراءة   االختالف يف    .جلاك  يكمن  و  املادي    املوضوع بينما 

 .  موضوع البحث

 اإلطار النظري  .ح

  اليت تدل على معين  deأتت من البادئة    deconstruction))   تفكيكيةال

  تفكيكية لذا فإن الدل على الفكر و الرتتيب. ت construkctionو  ،التنقيص و الرد

البناءيهي طر  ، أي األفكار واملباين واهلياكل اليت تكون موحدة  ق لتقليل أو رفض شدة 

دريدا،    6. عاملية  تعدّ   حىت النظرية هو جاك  فيلسوف جاء من    رائد هذه  و  هو مفكر 

طريقة لقراءة النصوص بعناية    هي  تفكيكيةن الول دريد، إاجلزائر. كما نقله زولفديل من ق

ناسق ومتناقض لكتابة اليت يستند إليها النص غي متا حبيث يبدو أن متييز املفاهيم  فائقة

 7كله.  يف النص يف استخدام مفاهيمه

. ألن بدأً حنن مطالبون بفهم نظرية البنيوية    تفكيكيةنظرية العندما نتحدث من  

ال رد  تفكيكيةنظرية  بسبب  ولدت  نظرية  نظ  هي  على  إىل دريدا  ابإلضافة  البنيوية.  رية 
 

6Teori, Metode Dan Teknik Penelitian Sastra, Nyoman Kutha Ratna,  

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 223. 

7nstruksi Dalam Cerpen Malind Kundang, Ibunya Zulfadhli, “Deko 

Durhaka karya A.A. Navis” jurnal Bahasa dan seni (Padang: Universitas Negeri 

Padang), vol.19, no.2, tahun 2009. 
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بل ال تزال تستخدم نظرية    ابلضرورة نظرية البنيوية كلها،   تفكيكيةال ترتك نظرية ال  ،ذلك 

 البنيوية لبناء أساسها. 

األ يف  البنيوية  تطوير  قبل  مت  من  سويسرا  مفكرصل  من  دي ،  لغوية  فردينان 

اهليكسوسي   من  نشأ  اللغة  معىن  أن  افرتض  سوسور الذي  ختيل  نظام    أن  يونل.  هناك 

متغي  وغي  مستقر  اللغة كنظام  سوسور 8درس  وضعها  اليت  البنيوية  نظرية  هلا    يون.  كان 

أتثي كبي يف وقته حىت للفلسفة والدين والثقافة اليت ينظر إليها على أهنا قادمة من بنية 

 اثبتة. 

كل هو املركز. ال ميكن اهليكل الذي يتحكم يف املعىن يعين مركزية املعىن. أن اهلي

ون مرتبطة بكلمة أخرى. مثل كلمة الرمال ، لن متييز كلمة عن كلمة أخرى دون أن تك

واألصي الكلمات  فرق يف  نظام  هناك  يكن  مل  إذا  ذا معىن  ،  كون  مع كلمة سوق  وات 

 :عن داين ديوي أنيسة تهنقل فيما  نسوسوراي ا قاله . وفقا ملذلك وما إىل ، السرة ، اخلام

language is a system” of each interdependent terms is which 
the value of each terms results solely from the simultaneus 

presence of the others”  .9 

 
831), 2005LkiS, (Yogyakarta: PT.Derrida, Fayyadl, -Muhammad Al  

9hadap Aspek Modernisme Dalam “Dekonstruksi TerDian Dwi Anisa,  

Roman Die Verwandlung Karya Franz Kafka”, Skripsi, (Yogyakarta:Universitas 

Negeri Yogyakarta, 2013). 
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مصطلح فقط إىل رد فعل وجود اللغة هي نظام للمصطلحات املرتابطة، حيث ترجع قيمة كل   
 .اآلخر

، عززت نظرية البنيوية وجودها يف مجيع اجملاالت.  وفاة فرديناند دي سوسور  بعد

ذلك    املعمارية وغيهكما هو احلال يف جماالت األدب والفلسفة واألنثروبولوجيا واهلندسة  

ميثل بداية عصر ما   تفكيكيةال   ته. ظل وجود البنيوية صلًبا حىت كان وجود دريدا بنظري

 بعد البنيوية أو ما بعد احلداثة. 

األويل ابستياء ديريدا من فلسفة البنيوية اليت اعتربت ضعيفة يف   تفكيكيةال  ت بدأ

من البنيوية   العديد  لنظرية  وفًقا  مركز،  وجود  دريدا  يرفض  لوالدة اجملاالت.  احملدد  هو   ،

. يرفض دريدا وجود مركز ألن املعىن يطلقنظرة إىل املعىن امل  يفكرة املركز الاملعىن. أجنبت  

أ تنتهي  لن  لعبة  له  نظام    10بداً. ابلنسبة  و  siginifier) الداليعترب   )

عالقة مباشرة. لذلك    ما هل   تكما مت تطويره من قبل البنيوية ليس  (signified)املدلول

 سترتك العالمة آاثرًا ملعاين أخرى أو عالمات أخرى. 

ال دراسة  على  تفكيكيةيف  هناك  األساسية،  املوضوعات  من  عدد  وهي األقل   ،

الفونوسنرتي  اللوغوسنرتيسيت  رفض  مفهوم فلسسيتو  االختالف كأساس  ومفهوم  في ، 

 
10Bahasa Dekonstruksi Ala Foucault dan Derrida, Dadang Rusbianto,  

(Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2001), 12. 
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ال نظرية  ومفهوم  لديريدا  تفكيكية يشكل  القادم تفكيكيةال  نظرية  طبيقت  كيفية  األثر،   .

 سوف تناقش مبزيد من التفصيل.

 . الفونوسنرتيسيت و رفض اللوغوسنرتيسيت .1

فكر   خصائص إحدى   هي  يسمييةاملركز   هتا البنيوية  ما  أو  ديريدا    ها ، 

 أوالرغبة يف املركز    هو  اللوغوسنرتيسيت.  (Logocentrism)  رتيسيتغوسناللو 

و املركز  بد    11أمر كبي.  جعله  أتليه  ال  األدبية  األعمال  عن  البحث  إجراء  يف 

العثور على املعىن. املركز يف هذه    للعثور على املركز أوالً  ألن إجياد املركز ميكن 

يعتقد   اهليكل.  هي  )احلالة  اهليكل أب   (Logocentrismاللوغوسنرتيسيت  ن 

. كما لو أن الكاتب وقت كتابة العمل األديب كان الكاتب حيمل املعىن املراد نقله

حمدد.   مبعىن  رفضههذيرغب  هو  أنه  يدريدا.    جاك  ا  هيكل  عين  وجود  رفض 

، بل قد أ البحث يف األدب من اهليكل فحسبكمركز. حبيث ال يتعني أن يبد

   يبدأ من أي مكان.

جانب الاملركزيةرفض    إىل  يرفض  الفونوسنرتيسيت أيًضا    تفكيكية، 

(phonocentrism)  .على   الفونوسنرتيسيت الكالم  يتجاوز  فهم  هو 

الفكري     الكتابة.  الرتاث  أن  دريدا  ثنائية  ويري  على  يقوم  الغربية  للحضارة 
 

11draswara, Metodologi penelitian Sastra (Yogyakarta: CAPS, Suwardi en 

2013), 171. 
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املكتوب. إىل    سوسياينيرى  12املنطوق/  أقرب  اخلطاب  يف  الصوتية  الصورة  أن 

من غياب    احلقيقة  شكل  يف  موجودة  اليت كانت  يعترب متكلمالكتابة  وهكذا   .

وجود   أن  ذا  املتكلمسوسوراين  حد  يف  حقيقة  الكالم  مع يف  يتناقض  هذا  ته. 

الكتابة. رفض دريدا هو  هو    نظرية ديريدا.  يرفض الكالم أقرب إىل احلقيقة من 

الك من  عنأن كال  التعبي  يف  اإلشارة  نظام  يستخدمان  والكتابة  نية    الم 

 املتحدث.

الكالمالك من  مشتقة  تعترب  اليت  يتم  تابة  متفكيك،  دريدا  قبل  من  ن  ها 

عندئذ   اخلطاب.  ضعف  إظهار  النص.  خالل  فهم  من  دريدا  ذر  جي  قال كما  ، 

(. الكالم ال يوجد خارج النص" )there is not outside teksدريدا "

ما   وكل  مطلقاوالثقافة  بسب  دريدا  نظرهي  ،يريد كونه  منصا  نظام ب كلها  ن 

والعالمة  تسجيل العالقة  أنظمة  على  العثور  ميكن  ختالفية اال. 

(differential)    النص. نظرًا جلوانبها يتم دائًما تشغيل ختالفيةاالفقط يف   ،

املعينالنصوص   التناثر  العالمات  و  ألن  وترتبط ،  تنتشر  النص  يف  املوجودة 

  13بنصوص أخرى. 

 
 158(،2010(لبنان: دار الفارابي، جاك دريدا و التفكيك، أحمد عبد الحليم عطية، 12

13.76Derrida, Fayyadl, -Muhammad Al  
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إىل    مابسبب ميله  رتيسيتىت و الفونوسياللوغوسيرتيسيرفض    تفكيكيةال  نأ

املعارضة   )   الثنائية نظام  التفرع  الثنائية  هزمية  جيعلهما   dichotomous)و 

hierarchy.14   الكتشك  حىت بني  معارضة  الذكور  ل  بني  والكتابة  الم 

نظر  ،  واإلانث  وجهة  مع  االثنني  بني  هرمية  نظر  وجهة  تشكل  ما  غالًبا  واليت 

 كمركز. 

 اإلختالف  .2

مصطلح    (differance)  فاالختال نفسه اهو  دريدا    ستخدمه 

رفضه  أشكال  من  الفونوسنرتيسيتاب  كشكل  و  آاثر    ماهل  الذان  للوغوسنرتيسيت 

و أوضح دريدا   على أنظمة املعارضة الثنائية ذات العالقات اهلرمية ثنائية التفرع.

و على عدم التشابه و املغايرة  ختالف هو فعل أو مصدر يدل  ملصطلح اال  فهمه

ظهر مفهوم االختالف الذي قدمه دريدا  ي  15ختالف ىف الشكل و اخلاصية. اال

عند   differanceتستخدم كلمة  مبا أن  الكتابة.    ةمبقابل ف الكالم  يضعلترمزايً  

" القاموس حرف  بواسطة eعرضها يف  السابع. مت ذلك عن قصد  " يف احلرف 

 
14”Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra”, Nyoman Kutha Ratna, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 222. 

 .112,  (2010(لبنان: دار الفارابي، جاك دريدا و التفكيك، أحمد عبد الحليم عطية،  15
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ألن    دريدا الكالم.  على  الكتابة  تفوق  و     differanceكلمة  إلثبات 

difference   وليس عن طريق الكالم. ميكن تتبعه إال من خالل الكتابةال ، 

عندما ألقى خطااًب   دريداألول مرة بواسطة    الفاإلختمت تقدمي مصطلح  

. 1968يناير    27يف    Social Francaise de Philosophieأمام  

إىل    differre، تشي  الالتينيةاللغة  يت من  أيلغة    (differance)   االختالف

 to( الذي له داللة مكانية و "اإلختالف" )to defferكلمتني خمتلفتني مها "

defer( "له داللة زمنية التأجيل يؤثر (  الكلمات على  على تكوي  ان ، وكالمها  ن 

 معىن االختالف نفسه بشكل كامل.  ن شكاليا ال مالرغم من أهن

ختيلها بناًء    يعرف دريدا االختالف أبنه هيكل وحركة مل يعد من املمكن 

. االختالف هو عملية أتخي املعىن الذي  16/ غي املوجودة  موجودعلى املعارضة  

بواسطة  خمفي  ألنه  املوجود  غي  املعىن  منقذ  هو  االختالف  للنص.  ينتهي  ال 

  تفكيكية ابستخدام    دانجمالني كوناهليكل. لذا فإن قراءة القصص القصية مثل  

طفدريدا   قصة  إىل  دائًما  يشي  أال  ميكن  لكن  ألبويه.  فاجر  يكون  ل  مالني  ن 

 شخصية ذات قيمة ملهمة عند النظر إليها من اجتاهات خمتلفة.هو  كوندانج

 األثر .3
 

16(Bandung: Matahari, Semiotika Dan Hipersemiotika, Yasraf Amir Pilian,  

2012),  123. 
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ىل ما متثل االنتقال من البنيوية إ  تفكيكية، فإن والدة الكما ذكر من قبل

البنيوية.   دريدابعد  نظريةانتقد  منشئ  احلالة  هذه  يف  الذي كان  ، تفكيكيةال  ، 

البن   رايت النظ . من بني خصائص نظرية دريدا  يويةاليت تطورت يف عصر ما بعد 

مفهوم   )هو  املعين  أي  (traceاألثر  إذا كان  خطوط  نظرية    سوسياين.  يف 

مصطلحات   يذكر  ما  غالًبا  و siginifier) الدالالبنيوية   )

فإن  (signified)املدلول الال،  ذلك   تفكيكيةنظرية  من  بدال  ذلك.  ، ترفض 

 17.األثرمفهوم  دادريوضعت 

ظالل   األثرمفهوم   عن  فصله  ميكن  ال  الذي  املعىن  وجود  مفهوم  هو 

املعىن. درب يظهر فقط شيء آخر.    األختالف املعاين األخرى.   هو درب من 

، فإن  على هذا األساس  18. حضور املعينمن    يسبق الكائن وهو سبب  األثرحىت  

نقيً  شيًئا  وليس   ، اآلاثر  من  أييت  هو شيء  اآلاثر  19ا. "الوجود"  مت مسح  ،  إذا 

 20" على الفور أيًضا. املوجودختفي "فسي

 تفكيكية كيفية تطبيق ال .4

 
17.117Metodologi Penelitian Sastra, Suwardi Endraswara,   

18.237), 2020(Yogyakarta: CAPS, Pengantar Teori Sastra, Dwi Susanto,   

19.237Pengantar Teori Sastra, Dwi Susanto,   

20.237Pengantar Teori Sastra, Dwi Susanto,   
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استقرار   تفكيكيةال يدمر  لنص  متأنية  قراءة  هو  سابًقا  موضح  هو  كما 

قيام به. الباحث  لالنص ليس شيًئا يسهل على الباحث    تفكيكية املعىن األصلي.  

يكون  أن  من  اال  مطلوب  يف  مالحظًا  النتباه  أكثر  تبين  إىل  اليت  . نصالعناصر 

ال ا  تفكيكية حىت  تسليط  إىل  عمدمييل  عن  املخفية  األعراض  على  مثل لضوء   ،

 21الكذب والشخصيات اجلانبية والنساء وما إىل ذلك.

سفية اليت أوالً عن طريق الكشف عن العناصر الفل   تفكيكيةتتم قراءات ال

أنه أعأحدها يف الغا، حيث يتم وضع  تشكل نظام معارضة النص  لىلب على 

أنثى ، هنار / ليل ، مرتفع / قصي ، غين / من اآلخر. مثل جيد / سيئ ، ذكر/ 

ب ذلك.  إىل  وما  النصفقي  يف  التناقضات  على  العثور  عكس عد  تنفيذ  يتم   ،

االثنني بني  الرابط  يظهر  األويل حىت  اهلرمي  فرقه    التسلسل    22.الذي ال ميكن 

املعارضة   اجتاه  عكس  عملية  العال ستعمل  تدمي  على  تلقائًيا  اهلرمية  الثنائية  قة 

بعد  األول  املفهوم  على  احلفاظ  ميكن  ال  أنه  يبدو  حبيث  العنصرين  بني  األولية 

 اآلن.

 إطار البحث .خ
 

21.238Paradigma Sosiologi Sastra, Nyoman Kutha Ratna,   

22s Derrida Sebaga Pembacaan Marcelus Ungkang, “Dekonstruksi Jacque 

Teks Sastra”, Jurnal, (Malang: Universitas Negeri Malang), vol.1, no.1, tahun 

2013. 
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إجراء   الباحث  البحثعند  على  يتعني  سيتم   تقدمي،  اليت  البحث  صياغة طرق 

حث وكذلك  لبا  موضوعاستخدامها. الغرض من ذلك هو أن يتمكن الباحث من فهم  

الوصفي الكيفي  .  طريقة الوصفي الكيفييستخدم    البحث  وأمانتاج أحباث صحيحة.  ال

هو البحث الذي مييل إىل استخدام طرق تفسي أو حتليل األشياء اليت سيتم تقدميها يف 

وصفي.  ترت   23شكل  البحث  طريقة  ألن  عملهانظرًا  بكيفية  وثيًقا  ارتباطًا  ترتبط  بط   ،

 :سيتم حبثه يف البحث التايلثيًقا مبشكلة البياانت. الطريقة ارتباطًا و 

 نوع البياانت  .1

، فإن نوع البياانت يف  ألعمال األدبية البحث النوعيمن  عادة  كما هو  

املقدمة    البحث  اهذ البياانت  مكتوببهو  الباحث ةشكل  سيقوم  وابلتايل   .

تقدمي مث  تسجيلها  سيتم  مث  ومن  البحث  ملؤشرات  وفًقا  البياانت  ها يف بتصنيف 

 بياانت. الشكل 

 در البياانت مص .2

أما مصدر البياانت ىف هذا البحث هو الكلمات أو اجلمل الىت وجدت 

 من القصة القصية "الشهيد". 

 البياانت طريقة مجع  .3

 
23.46itian Sastra, Teori Metode  dan Teknik PenelNyoman Kutha Ratna,   
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البياانت  مجع  تقنية  أما  هذ  و  هىي    يف  و   ةتقنيالبحث  تدوين  القراءة 

لل ةاملالحظ األوىل  القراءة  خالل  من  القراءة  تقنية  تتم  القصية.   "الشهيد"   قصة 

القصة   يف  متناقضة  جوانب  الباحث  جيد  حىت  فائقة  بعناية  القراءة  تتم  كاملة. 

 بحث.الالقصية. مث اخلطوة التالية هي تسجيلها كبياانت 

 طريقة حتليل البياانت  .4

الباحث ا قبل  من  املستخدمة  الدراسة    لتقنية  هذه  البياانت يف  حتليل  يف 

تفاصيل البياانت البياانت و ع  مج  تمثل اخلطوات يفتحليل الوصفي. تهي تقنية ال

، مث تتمثل اخلطوة التالية يف شرح البياانت وفًقا لنظرية حمددة وتلخيص البياانت 

 . جلاك دريدا تفكيكية، وهي يف هذه احلالة نظرية سلًفا

 البحث نظام . د

البحث  للباحث  تسهيلمن أجل   البحث إىل  يف إجراء هذا  ينقسم هذا   أربعة ، 

 :أييت ما على فتفصيله .أبواب 

حتديد البحث و أغراض    و  البحثعلى مقدمة وخلفية    حيتوي  األول  الباب  .1

ونظام و فوائده و التحقيق املكتيب و إطار البحث و منهج البحث    البحث

 البحث.
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القصية    الثاين    الباب  .2 للقصة  وموجز  احلكيم  توفيق  سية  على  حيتوي 

 القصية.تابة القصة كبيتعلق   ما، ابإلضافة إىل وصف "الشهيد"

وصف    الثالث  الباب  .3 على  يف كائن حيتوي  املوجودة  البياانت  حتليل  نتائج 

 اك ديريدا. جل  تفكيكيةال األدبية يةتحليل ال نظريةمادي ابستخدام 

 .استنتاج يتضمن نتائج البحوث الرابع حيتوي على  الباب  .4
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 باب الرابع ال

 ختتام الا

لتوفق   "الشهيد"الباحث، فوجد التفكيكية ىف القصة القصية  ه على ما حبثبناء 

 احلكيم هي على ما تلى :

أشكال التفكيكية ىف القصة هي تعكيس املعارضة الثنائية. ما يكون حسنة   .1

ميكنان مجعه شيئان ال  الدين  و  إبليس  خمالفا.  توفيق  الوقع جعله  ما ىف  ىف 

يقومان   أهنما  واحد كما  جيعل مكان  احلكيم  توفيق  خمتلف.  مكان  على 

إبليس هو حسن و الدين هو سيئ.  هذا جيعل املعىن املتضمن من الكلمة  

األخر.   املعىن  من  صعبا حده  يكون  الدين  و  اإلبليس  معىن  مبهما.  يكون 

يق كما أن ىف تصوير إبليس عندما دخل املعبد ألن يبحث عن اهلدي، توف

د و شارع. التفكيكية األخرى ىف القصة حاول أن يصور معىن األخر من معب

نشأ كل  و  األرض  فاسد  من  رأيناه  الذي  إبلس  املقلوبة.  العامل  صورة  هي 

األمر ك يكن  مل  منه  األنسان  ذلك  الشرير  أساسى ىف حياة  دور  لديه  بل   ،

ا القصة  هذه  يف  و  الدين.  مرور  ىف  مهم  أشد  دورا  يلعب  أنه  لقصية كما 

ت الداخلية ىف القصة بعدم ثبات طبيعة إبليس  توفيق احلكيم يظهر التناقضا
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ىف القصة. و التفكيكية التالية ىف القصة هي أن توفيق احلكيم يريد أن يبنيا  

 حكاية مثل آدم و هوي الذي يؤثر كثيا النظرية الدينية من متدينني.  

حتت الغرائب الىت دّون  .2 القصة  ىف  احلكيم  العميق  ملتوفيق  املعىن  ىف  من   .

بع ما  جيد  عصر  أن  حياول  شيئ  يتغي. كل  اإلنسان  حياة  بدأت  احلداثة  د 

الباحث أن توفيق احلكيم قد حاول أن    وجد  ىف هذا البحث،معناه احلديثة.  

إبليس دور  من  املعىن  يكون    يكشف  إبليس  أن  العامل.  ىف  فلسفيا  الدين  و 

إميان إبليس هلل  شكل  عليه. و أما    هللا  الذي كتب  خملوقا سيئا بسبب قدره

أبدا.  ه ملعوان  مطل و ظل  و  أنه غي  اإلنسان.  مؤمنا كمثل  يكون  وب ألن 

ابلنسبة إىل الدين أن توفيق احلكيم قد عرب من معىن الدين فلسفيا و هو أن 

العامل بل يقوم بتشريح احلدود بني اخلي و السيئ   السيئة ىف  دوره ليس إزالة 

 فيها. 
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