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 الشكر  كلمة

 أنفسنا شركر من باهلل كنعوذ كنستغفره، كنستعينو ضلمده للَّو احلمد إف
 لو، ىادم فبل يضلل كمن لو مضل فبل اهلل يهده من أعمالنا، سيئات كمن

مدا أف كأشهد لو، الشريك كحده اهلل إال إلو ال أف أشهد  كرسولو عبده زلي
 أمابعد.

 ىتال الوجيزة الرسالة ىذهكتابة  من كتوفيقو اهلل بإذف الباحث انتو كقد
 احلكومية اإلسبلمية الرانَتل ّتامعة إلنسانيةاكالعلـو  اآلداب لكلية قدمهاي

 ُب  S.Humشهادة على للحصوؿ  الطلبة  على ادلقررة الدراسية ادلواد من كمادة
ال " تفكيك األيديولوجية ُب ركاية " الباحث اختار كقد. كأدهبا العربية اللغة

 . الرسالة ذلذه موضوعا، "إلحساف عبد القدكس "تًتكوين ىنا كحدم

 مها ادلشرفُت لفضيلة الشكر الباحث قدـي  السعيدة  الفرصة ىذه كُب
 قد اللذاف ،"الدكتور ذكاحللم ادلاجستَت و ادلاجستَت الدكتور نورخالص سفياف"

 إشرافا الرسالة ىذه إعداد على الباحث إشراؼ ُب أكقاهتما كأنفقا جهودمها بذال
 .حسنا جزاء كجيزيهما يباركهما أف  اهلل لعل كامبل، جيدا

 كالعلـو اآلداب كلية كعميد اجلامعة دلدير الشكر الباحث قدـيك 
 ادلكتبة كدلوظفى األساتذة كجلميع كأدهبا العربية اللغة قسم كرئيس اإلنسانية

 كتابة ُب الباحث حيتاجها يتال كتبلا بإعارة ساعدكه قد الذين الرانَتم ّتامعة
 .الرسالة  ىذه



 ب

 تربية ربياه قد الذين احملبوبُت لوالديها خصوصا الشكر الباحث قدـيك 
 .كاآلخرة الدنيا ُب  الثواب أحسن جيزيهما أف اهلل لعل نافعا هتذيبا كىذباه حسنة

 نافعا كإصبلحا بنائيا نقدا القارئُت من الباحث رجوي الرسالة ىذه كُب
 خاصة للباحث نافعة جيعلها أف اهلل عسى كأخَتا الرسالة، ىذه إلكماؿ

 كالقوة كالحوال النصَت كنعم ادلوىل نعم الوكيل كنعم اهلل حسبنا. عامة كللقارئُت
 . العادلُت رب هلل كاحلمد العظيم العلى باهلل إال
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 : كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية/ قسم اللغة العربية كأدهبا الكلية / القسم
" كحدل ىنا تًتكوين ال"  ركاية ُب األيديولوجية تفكيك:  الرسالةموضوع 

 القدكس عبد إلحساف
 ـ 2287 أغسطس 82:   تاريخ ادلناقشة
 44 :  حجم الرسالة
 ادلاجستَت الدكتور نورخالص سفياف:   ادلشرؼ األكؿ
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" كحدل ىنا تًتكوين ال" الركاية ُب األيديولوجية تفكيك الدراسة، ىذه عنواف
 ُب الواردة األفكار بدراسة البحث يقـو الرلة ىذه كُب. القدكس عبد إلحساف

 كىي األساسية، القضايا على يركز البحث ىذا. القدكس عبد إحساف ركاية
 أما". كحدل ىنا تًتكوين ال" الركاية ُب التفكيك بنظرية تتصل اليت العناصر
 تفكيك نظرية باستخداـ التحليل أسلوب كصف ىو ادلتبع لؤلسلوب بالنسبة

 ادلتصلة العناصر أم الدراسة ىذه من ادلستخلصة كالنتائج. دريدا جاؾ الذم
: فهي الركاية من نقلت اليت" كحدل ىنا تًتكوين ال" الركاية ُب التفكيك بنظرية

 معٌت عن البحث القناعة، على كاحلث الطمع عن االبتعاد لزكجها، الزكجة طاعة 
 .السعيدة احلياة
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Penelitian ini berjudul Dekonstruksi Pemikiran dalam novel “jangan 

tinggalkan aku sendiri” karya Ihsan Abdul Quddus. Dan pada karya tulis ini 

penulis meneliti maksud dan tujuan penulis yang terkandung di dalam novel. 

Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan inti yaitu unsur-unsur yang 

berkenaan dengan teori Dekonstruksi dalam novel. Adapun teknik analisa yang 

digunakan adalah metode deskripsi analisis dengan menggunakan pendekatan 

teori Dekonstruksi Derrida. Dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu 

unsur-unsur yang berkenaan dengan teori Dekonstruksi dalam novel “jangan 

tinggalkan aku sendiri” yaitu menyampaikan keinginan pengarang kepada 

pembaca, yang dikutip dari novel adalah: istri harus taat kepada suaminya, 

mejauhi keserakahan dan mendesak keyakinan, mencari makna hidup bahagia. 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 

لكن ليس ُب األكؿ مرة  8قراءة النص، نهج ُبادلطريقة ك الالتفكيك ىو 
ُب ادلسار ىيكلة الواعية كلكن ُب اذليكلة ليس ُب الواعية اليت  جاؾ دريدا يريد

جاؾ  ٍب 2النص الذم الضمٍت االختفاء الذم كجد ُب اخللفتشكل االفًتاض 
 احلقيقة ُب ىو ما بو يقـو الذم( Trace) اآلثر ادلبلحة االسم يعطيدريدا 

 إظهار ُب ادلطلوب ىو التفكيك منهج من الغرض أف حُت ُب 1.االخرل
 4.ادلطلقة احلقيقة

للداللة على منط من قراءة النصوص بنسف كتستخدـ التفكيكية )
ادعاىا ادلتضمن أهنا ٘تتلك أساسا كافيا ُب النظاـ اللغوم الذم نستعملو ، كي 

كأم مناقشة للتفكيك البد أف . نيتها ككحدهتا كمعانيها احملددة(تيثبت ب
. فهو يفكك النص كيعيد بناءه لها شيءبالقارئ، كٕتربتو اليت ال يوجد قبتبدأ

 .كفقا آلليات تفكَته. أم يعتمد على آليات اذلدـ كالبناء من خبلؿ القراءة

                                                           
8 .Jogjakarta (, Membongkar Teori Dekontruksi Jaques DerridaChristopher Norris, Cet.1 

2003) Hal.12 
2.  Ibid, Hal. 13  
1 .Jogjakarta (, Membaca Pemikiran Jacques Derrida 1Cet,Gayatri Chakravorty Spivak, 

2003) Hal. 27 
4 .Jogjakarta (, DerridaMembongkar Teori Dekontruksi Jaques  Christopher Norris, Cet.1

2003) Hal.14 
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تًتكوين ىنا كحدل ىو موضوع الركاية اخلامسة كالثبلثُت تعٌد ركاية ال 
دكس ك انتهي ُب كتابتها سنة لؤلديب الكبَت ادلصرم امسو إحساف عبد الق

ـ. نشرت ىذه الركاية ُب أكؿ أمرىا كقصة مسلسلة ُب اجلريدة الشهَتة 8979
ٔتصر أم األىراـ ك عرضت فيلما. فيها اشحاص كثَتة منها شخص ادلرأة  

ة اليهودية ك ىي الشخص ادلرأة األساسي. ىذه الركاية ٖتكي سَتة كادلسلم
تلك ادلرأة ادلسلمة اليهودية امسها لوسياف أم زينب بعد أف أصبحت مسلمة. 

  ذلا شخصيتا ُب حياهتا ك أىلها ك رلتمعها، شخصية دينية إسبلمية ك شخصية
النسب ك يهودية حضارية ليست دينا. ىي رلدة ُب كسب ادلعيشة ك ادلاؿ ك 
 الشرؼ ك رلدة ُب توحيد العائلتُت ادلتفرقتُت ُب الدين ك القيدة مطلقا.

كبالتايل فإف تركيز الدراسة ُب التفكيكية، ألف احلبكة ُب ىذه الركاية 
ٖتتوم على صورة  الفلسفة ُب الركاية. تتعلق صورة الفلسفة بالبحوث عن 

 Jacquesية جاؾ دريدا )ريد الباحث أف تطبيق ُب الركاية نظر يالتفكيكية. ك 

Derrida.نظرا إىل العناصر ادلعتمد ُب ىذه النظرية  ) 

فجعل الباحث موضوع الرسالة "التفكيكية األيديولوجيا ُب ركاية "ال 
تًتكوين ىنا كحدل" إلحساف عبد القدكس، كتركز ىذه ادلسألة ُب العناصر 

 التفكيكية ادلتضمنة ُب الركاية.
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 مشكلة البحث  .ب 

أفكار ما ة كاحدة الباحث ُب ىذه مشكلة البحث إىل نقطكيركز 
إحساف عبد القدكس عما يتعلق بتفكيك االيديولوجية ُب ركاية ال تًتكوين ىنا 

 كحدل؟
 

 غراض البحثال  .ج 

ال تًتكوين ىنا ْتث الركاية " ُب ىذا منهج البحث يكوف حجيت ُب
يتعلق أفكار إحساف عبد القدكس عما دلعرفة  لنجيب الكيبلين" كحدل

 بتفكيك االيديولوجية ُب ركاية ال تًتكوين ىنا كحدل.
 

 معاني المصطلحات .د 
ا يوضح عدد د الباحث أف يشرح كاً ادلوضوع أ ُبيركز الباحث  أف قبل

 :ايلي بحث كماعاين ادلصطلحات ُب ىذا الم من
مصطاح موٌفق، كإف كاف قد أسيء فهمو  (Deconstructionالتفكيكية ) .8

إساءة بالغة، رٔتا بسبب عدـ تقدديو ُب صورتو التارخيية اليت تعترب فلسفية 
منجد مصطفى هبجت أف التفكيك كيقوؿ  6أكال كنقدية أك أدبية ثانيا.

ىو ٖتليل النصوص من العوامل احلرجية اليت ٖتوؿ دكف قراءة النص 
باعتياره كائنا متناسجان دائب احلركة، إذ يتدخل التاريخ أحيانان ليخلق 
النص إغبلقان حيرمو فيو من تفاعلو مع إيره من النصوص بل كمع تللغة 

                                                           
 818ص:  2221الطبعة الثالثة  ادلصطلحات األدبية احلديثة. د. زلمد عناين 6
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فكرم خارجي عليو، إذف احلية، كغالبان ما يكوف ذلك بفرض مذىب 
فالتفكيكية تعمل من دخل النص ادلقامة ىذا اإلغلق. كقد أكرد د.عبد 
احلميد إبراىيم عن الغذامي أنو يقوؿ: "إف خَت منهج ُب النقد ىو أال 
يكوف لك منهج" كيرد عليو بقولو كىذا ال يعٍت أف األمر فوضى سداح 

 5مداح.
 ،دات( اخلاصة ٔتجتمعقاالعتا\لوجيا : جل األفكار :) األحكاـاأليديو  .2

ُب  ،ديتلك منطقو ك صرامتو اخلاصة ،اـك )األيديولوجيا( نظ ما ُب حلظة
 ْتسب، ادلفاىيم\األفكار\ادليث\على مستول: الصورة ،التمثيلية
 7.ُب ظل رلتمع ما ،التوسَت( كجودىا كدكرىا التارخييحيرر ) حاالت

ركاية ك  1كو كادلفعوؿ مركمٌ ركاية لغة ركىل _ يرًكل _ ارك _ ركاية_ فهو را .1
اصطبلحا: الركاية ىي سرد قصصي نثرم طويل يصور شخصيات فردية 

 9.من خبلؿ سلسلة من االحداث ك االفعاؿ ك ادلشاىد
 
 
 
 
 

                                                           
ـ  2286الطبعة الثالثة  معجم مصطلحات مناىج البحث كٖتقيق النصوصمنجد مصطفى هبجت .  5

 11 ص:
 48 :ق ص 8426الطبقة األكىل  معجم ادلصطلحات األدبية ادلعاصرةسعيد علوش .  7
 951 :. ص8ق. ط:  8459 معجم اللغة العربية ادلعاصرة.. أمحد سلتار عمر  1
 875 :تونس ص-بالتعاضية للطباعة كالنشرطبع  معجم ادلصطلحات األدبية. ابراىيم فتحي  9
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 الدراسة السابقة .ه 

 :لقد كتب كثَت من الطبلب عن ىذا ادلوضوع كمنهم
 ُبكولوجيا ُب شخصية ُب "لوسياف" االٌٕتاه الس أشرا أكدينارسالة  .8

 ركاية "ال تًتكوين ىنا كحدم" إلحساف عبد القدكس.
االٌٕتاه السكولوجيا ُب شخصية ُب "لوسياف" و  كاف موضوع الرسالة ى

ُب مسألة . ادلرتكز ُب ركاية "ال تًتكوين ىنا كحدم" إلحساف عبد القدكس
كأما الطريقة . السكولوجيا ُب شخصية ُب "لوسياف"العناصر كاحدة ىي 

التحليل فهي منهج الوصفي التحليلي حيث إهٌنا تعتمد التحليل ادلستخدمة ُب 
علي السيكولوجيا على يد سيجموند فركيد، كمن النتائج اليت حصلت عليها 

ىذه الرسالة الباحثة فهي العناصر السيكولوجيا التحليلى ُب شخصية "لوسياف" 
ىي ناحية ك  (Ego)( كاألنا 2جزء من الركح أك النفسي، ) وكى(Id)( اذلو 8ىي )

عقلية الوحيدة أف يكوف على اتصاؿ بعامل الواقع، كتطور األنا من اذلو ُب زمن 
( كاألنا األعلى 1)،الطفولة كأصبح ادلنبع للشخص على التواصل بالعامل اخلارجي

(Super Ego  إمًتصاصه األفراد عن قيمة اجملتمعة، ألنو ُب ىذه النقطة ىناؾ قيمة
 .َت كالشرأخبلقية كيعطي حدكد بُت اخل
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 منهج البحث .و 

ذل سيستخدمو الباحث َب كتابة ىذا البحث فهو أٌما منهج البحث ال
منهج الوصف الٌتحليلي ك أيضا َب كيفية كتابة ىذه الٌرسالة فيعتمد الباحث 

 كالعلـو االنسانية الكتاب اٌلذم قرره قسم اللغة العربٌية كأدهبا، بكلٌية اآلداب
 جامعة الرٌانرم اإلسبلمٌية احلكومٌية دار الٌسبلـ كىو الكتاب:

 
"Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab Fakultas 

Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh, Tahun 2014" 
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 الثاني الباب

 القدوس عبد إحسان ترجمة

 

 ونشأته حياتة . أ

 كاف ،8992 يناير 82 - 8989 يناير 8 القدكس عبد إحساف
 فاطمة السيدة ابن فهو أبويو، جهة من تركي أصل من مصرم كركائي صحفي
 اليوسف ركز رللة مؤىًسسىة كىي كادلرىب ادلولد اللبنانية األصل الًتكية اليوسف

 . كمؤلفا شلثبل كاف فقد القدكس عبد زلمد كالده أما. اخلَت صباح كرللة

 احلب قصصهم ُب تناكلوا الذين العرب الركائيُت أكائل من إحساف كيعترب
 أدب كديثل. سينمائية أفبلـ إىل قصصو أغلب كٖتولت العذرية عن البعيد

 من اخلركج ُب صلح إذ العربية، الركاية ُب متميزه نوعية نقلة القدكس عبد إحساف
 .متعددة اجنبية لغات إىل ركاياتو معظم كترمجت العادلية حيز إىل احمللية

 شعر فقد كاالدب للصحافة نفسة ككىب احملاماة مهنة ترؾ ذلك كبعد
 عنها، غٍت ال اليت احلياة ضركريات من كانا لو بالنسبة كالصحافة االدب اف

 ككاتب كراكئى، كمشهور، متميز صحفي سنوات بضعة من اقل بعد كاصبح
 للعمل كالظركؼ الفرص كل لو ،هتيات ركزاليوسف ُب العمل اف كبعد سياسي،
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 رئيسا كعُت االىراـ ّتريده عمل ٍب سنوات  1 دلده االخبار جريده ُب
  82. لتحريرىا

 مع تتناقض شخصيتو اف لدرجة للغاية، زلافظة شخصية إلحساف كاف  
 ملتزما كاف فقد للغاية، صعبا انسانا منو جعلت فيها ترىب اليت فالبيئة كتاباتو،

 ٔتفردىا، البيت من ٗترج باف لزكجتو يسمح يكن فلم االجتماعي، بادلعٌت
 توجو اليت الدعوات كل كترفض بل ٗترج، اال منها يطلب مسافرا يكوف كعندما

 كاف انو لدرجة ادلبلبس، موضوع ُب معها صعبا كاف انو بل كانت، مهما اليها
 .تشف كال تصف ال زلتشمة مبلبسها تكوف اف عليها يشًتط

 ُب نشأ بالكامل، امسو ىو كىذا رضواف أمحد القدكس عبد زلمد إحساف
 األزىر اجلامع خرجيى من ككاف رضواف أمحد الشيخ ادلرحـو لوالده جده بيت

 جدا متدين كتعليمو ثقافتو ْتكم كىو الشرعبة باحملاكم كتاب رئيس كيعمل
 فركضو كأداء الدين بأكامر كالتمسك االلتزاـ العائلة مجيع على يغرض ككاف

 إىل اخلركج عائلتو ُب النساء مجيع على حيـر كاف ْتيث التقاليد كحملافظةعلى
 .حجاب بدكف الشرفة

 

 السيدة البلمعة كالصحفية الكبَتة الفناتة كالدتو كانت نفسو الوقت كُب
 يشًتؾ كسياسية ثقافية نداكت، لعقد بيتها تفتح متحررة سيدة اليوسف ركز
    88.الفن كرجاؿ كالسياسيُت كألدباء الشعراء كبار فيها

                                                           
82. karyanyaLeksikon Sastrawan Arab Modern Biografi dan , Achmad Atho’illah Fathoni

 (Yogyakarta: Datamedia, 2007). Hal 80 
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 علماء من بزمبلنو يلتقى حيث جده ندكة من طفل كىو ينتقل ككاف
 نفسو جيد يهضمها أف كقبل جده لو ارتضاىا الىت الدينية جرعتو كيأخذ األزىر

 ركز ندكة اهنا. عليو كاف دلا ٘تاما النقيض على أخرل ندكة أحضاف ُب
  82.اليوسف

  دراسته  . ب

 تعليمو ْتسن كالده اىتم ، القراءة ىي ادلفضلة ىوايتو كانت طفولتة كُب
 كعمل ،8942 عاـ ُب احلقوؽ مدرسة من ٗترج كقد القراءة، علي كتشجيعو
 كذلك قصَتم ادكارد كىو احملامُت كبار احد ٔتكتب التمرين ٖتت كمحامي

 عبد إحساف بدا 8944 عاـ ُب اليوسف، ركز ٔتجلة كصحفي عملة ّتانب
 .كركايات قصَتة كقصص افبلـ نصوص كتابة القدكس

 شعر فقد كاالدب للصحافة نفسة ككىب احملاماة مهنة ترؾ ذلك كبعد
 عنها، غٍت ال اليت احلياة ضركريات من كانا لو بالنسبة كالصحافة االدب اف

 ككاتب كراكئى، كمشهور، متميز صحفي سنوات بضعة من اقل بعد كاصبح
 للعمل كالظركؼ الفرص كل لو ،هتيات ركزاليوسف ُب العمل اف كبعد سياسي،

 رئيسا كعُت االىراـ ّتريده عمل ٍب سنوات  1 دلده االخبار جريده ُب
  81. لتحريرىا

                                                                                                                                                               
  88 ص:،  8911، بئة ادلبتوية العامة للكتباذل، إحساف عبد القدكس يتذكر. أمَتة أبو الفتوح، 88
 88نفس ادلرجع، ص: . 82
81. Ibid, Hal 80 
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 ،8918-8927 ُب القاىرة ُب خليل آغة ادلدارس حضور القدكس عبد
 ،8917-8912 عاـ االكؿ فؤاد مدرسيت اىل ذلك بعد قدمي على اعود ٍب

 التمرين ٖتت كمحامي كعمل ،8942 عاـ ُب احلقوؽ مدرسة من ٗترج كقد
 كصحفي عملة ّتانب كذلك قصَتم ادكارد كىو احملامُت كبار احد ٔتكتب
 نصوص كتابة القدكس عبد إحساف بدا 8944 عاـ ُب اليوسف، ركز ٔتجلة
  84.كركايات قصَتة كقصص افبلـ

 كترمجت ، العادليو حيز ايل احملليو من اخلركج ُب صلح قد احساف ادب كاف
 كالصينية، كاالككرانية، كالفرنسية، كااالصلليزية، اجنبية لغات ايل ركاياتو معظم

 من االستحقاؽ كساـ الناصر عبد مجاؿ الراحل الرئيس منحو كقد  كاالدلانية،
 ، اجلمهوريو كساـ مبارؾ حسٍت زلمد الرئيس منحو كما لو، االكيل الدرجة
 توُب كقد السينما، كمؤسسو للصحافو االعلي اجمللس ُب بارزه باسهامات كشارؾ
 باعمالو عادليا يلمع امسو كمازاؿ ،8992 يناير 88 فس القدكس عبد احساف

 الذم أديب ك مصور أيضا القدكس عبد احساف أف ك 86. ادلتميزه كابداعاتو
  85.تركيزا العرب ادلسرح تطور ُب كاف

 

 

                                                           
84. kadousse.htm-http://www.syrianstory.com/a  2287ابريل  85الوصوؿ 
86. Leksikon Sastrawan Arab Modern Biografi dan karyanya, Achmad Atho’illah Fathoni

(Yogyakarta: Datamedia, 2007). Hal 8 
85. Sejarah Sastra Arab dari Beragam PerspektifBetty Mauli Rosa Bustam dkk. 

(Yogyakarta: Deepublish, 2015). Hal 164 

http://www.syrianstory.com/a-kadousse.htm
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 األدبية مؤلفاته . ج

 :ىي األدبيو مؤلفاتو أشهر كمن

 وحدي هنا تتركوني ال .1

 يناير شهر أكائل ُب كتابتها من تنهى ىي" كحدم ىنا تًتكوين ال" ركاية
 مصر بُت احلدكد تفتح أف كقبل السىبلـ معاىدة توقع أف قبل أم. 8979

 الذل اليهودل اجملتمع كضع ُب كبَت أثر لو يكوف أف يكوف ما كىو كإسرائيل
 األحداث داخل تعيش ْتيث القصة من أعدؿ أف ُب يفكر كمل مصر، ُب يعيش

 باجملتمع مرت مرحلة ٘تثل كلكنها قائما كاقعا ٘تثل ال القصة ألف اجلديدة،
  87.ادلصرل

 عن كأنشرىا أكتبها قصة أكؿ ىذه كليست القدكس عبد إحساف كيقوؿ
 ىذا عشت فقد قصة، رابع أك ثالث كانت كٔتا ادلصرل، اليهودل اجملتمع
 الظاىر حلى دلبلصق العباسية حى ُب كشباىب صبال أعيش كنت منذ اجملتمع
 أصدقاء بينهم من ىل ككاف اليهود، السكاف من أغلبية يضم كاف الذل

 كنت عندما اليهود حارة ُب صبال من مرحلة عشت ٍب كثَتكف، كصديقات
 بدؿ ٕتارة زلل ُب بائعا أعمل األجازة أياـ ككنت الثانوية ادلدرسة ُب طالبا

 يزاملٌت ككاف ادلوسكى بشارع اذلادل عبد زلمد ادلرحـو صديقى ديلكو كببلطى،
 بيتو ُب عائلتو لزيارة كثَتا يصحبٌت كاف ساسوف امسو يهودل موظف العمل ُب

 األصدقاء من بكثَت العمل كمجعٌت كعملت كربت ذلك كبعد اليهود، ْتارة

                                                           
 7 :، ص8979، القاىرة: مكتبة مصر، ال تًتكوين ىنا كحدم . إحساف عبد القدكس،87
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 إىل ثبلثتهم ىاجر كقد اليوسف ركز ُب معي ثبلثة بينهم من كاف اليهود
 ُب نشرت اليت( اليهودية صديقىت ذىبت أين) قصة ُب سردتو ما كىو إسرائيل،

  81.سنوات ثبلث من أكثر منذ األىراـ

 حرة أنا .3

 سياسي، رلتمع ُب تدكر أهنا اال جدا خاصة العبلقات من فيها ما كبرغم
 اليت القومية الشخصية ذات الفتاة أمينة فالبطلة بعدىا كما الثورة قبل ما رلتمع

 ىذه ٖتطيم كزلاكلتها موركثة قددية  تقالد ظل ُب حريتها على ٖتصل أف تريد
 حىت" العباسية حى" احلي أىل مع كصراعها إليو ترنو ما إىل لتصل القيود

 هتبها ال فهي معٌت ببل حرية كلكنها حريتها على ٖتصل أف النهاية ُب تستطيع
 حولو جيمع الذم عباس الثورم بالكاتب تلتقي حينما كلكنها ىدؼ أك لغرض

 كاتبا تريده أهنا فيو أىدافها كل اضلصرت فلقد حريتها لو هتب كٖتبو الثائرين
 اجتماعاهتم كتشاركهم الثوار من اذلاربُت ٗتبئ فهي ثورتو لو ٖتقق أف كتريد كبَتا

  89.أصبح فلقد الواعى ْتماسها كمناقشاهتم

 كاديالك عربية في نائمة القضية .2

 فكاتبنا..  فلسطُت حرب عن الشهَتة مقاالتو رلموعة هبا يكمل كىو
 القضية أف كيف يوضح القصة ىذه ففي..  لقضيتهم تبنيا الكاتب أكثر من

 بالقضية متعلق فكره كل مناضل فبطلها هبا، يساكموف من أيدم بُت ضاعت
 ىكذا السبلح ليشًتل ادلاؿ منها يأخد أجنبية سيدة على يتعرؼ الفلسطينية

                                                           
 7نفس ادلرجع، ص:  .81
 42 :، ص 8911ادلبتوية العامة للكتب،اذلبئة ، إحساف عبد القدكس يتذكر. أمَتة أبو الفتوح، 89
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 عديدة تنازالت يقدـ أخذ ذلك أجل كمن الوسيلة تربز الغاية بأف نفسو أقنح
 الفاخرة الكاديبلؾ العربة أماـ ذاكرتو من القضية كتبلشت السيدة كراء كانساؽ

  22.كاسًتاح كناـ فيها فدخل اياه أىدهتا اليت

 أرقص وأنا أفكر أن أستطيع ال .4

 كلدت ألىل رٔتا نشرىا، على اجرؤ مسرحى قالب َب قصة أكؿ ىى ىذه
 ادلسارح، كواليس بُت كصبال لىت طفو كقصيت ادلسرح، أىل من ادلسرح، َب

 رغم حى مسر عمل أل عل اإلقداـ من الرىبة من عا نو نفى َب نسأتى كتركت
 .مسرجة صور من باىل عل خطر ما كثرة

 مسر ىى ىل اليـو اقدمها الىت ىذه حيات ادلسر من نوغ أل كالأدرل
 أعلمو ما كل مضحكة كوميدل أك دراـ ىى كىل فكرية أك استعراضية، حية
 للتاريخ صورة كلكنها ليو، نعيش زلددا كضعا ليس هبا إحساسى حرؾ الذل أف

 ىدبعض مشا من مسنو ليمار كإذاكاف التاريخ، بو بوحى أف كماعيكن كلو
 ادلسرح كتاب باؽ أك بيكيت حيات مسر غرابة إىل التصل فهى اخلرابة

  28.البلمعقوؿ يسمى أكما احلديث

 

 
 

                                                           
 45 :نفس ادلرجع، ص .22

 6، ص: د.تالقاىرة: مكتبة مصر ، ، ال أستطيع أف أفكر كأنا أرقصالقدكس. إحساف عبد 28



84 
 

 

 

 

 

 رجل بيتنا في .5

 لثورل بطولة قصة كىي ـ 8965 عاـ صدرت الىت" رجل بيتنا ُب" كأما
 ٖتت منزلو ُب كاتبنا أخفاه الذم عثماف أمُت قاتل" توفيق حسُت" ىو مصرل
  22.خالصة كطنية قصة كىي زكجتو حراسة

 أحمد زوجة .6

 الىت القصص ىذه كتبت دلا ابنة لك كاف لو: ىل يقولوف الناس من كثَت
 عندما الكاتب إف. إليها تدعو الىت اجلريئة األراء ىذه اعتنقت كدلا تكتبها،

 إىل كال نفسو، إىل نظرتو ال كلو، اجملتمع إىل نظرتو نتيجة يكونو إمنا رأيو، يكوف
 لو كأ٘تٌت قصصى، قراف كلهن. كثَتات بنات عائلىت ففى ىذا كرغم. عائلتو

 فاطمة صغَتتى إىل أىديو اخلطاب، كىذا. كبلمى مسعت منهن كاحدة كل
  21.سعيدات مجيعا أراىن لعلى الناس، بنات كل كإىل اخىت، ابنة اجلندل

 جيبى في تزال ال الرصاصة .7

 أطلقها صور رلرد ىو كشخصيات حوادث من القصة ىذه ُب ما كل
 يتعرض كىو حىت إنو الصحفى، احملقق كغَت ادلؤرخ غَت القصة ككاتب. خياىل
. بالواقع االرتباط من متحررا خيالو على يعتمد العامة الوطنية لؤلحداث بقصتو

 الوطنية الثورات من أك احلرب، سنوات من انطلقت اليت العادلية القصص ككل
 كقصص. كاقع كحى من خياال كانت كلكنها كاقعا ترسم تكن مل الكبَتة،

                                                           
 41 ، ص:8911بئة ادلبتوية العامة للكتب،اذل، إحساف عبد القدكس يتذكر. أمَتة أبو الفتوح، 22
 7، ص: ، مصر: القطاع الثقافة، د.تزكجة أمحد. إحساف عبد القدكس، 21
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 جيمس كقصص الثبلثة، كالفرساف باردلياف كقصص لتولستول، كالسبلـ احلرب
 ىذه كأقوؿ. تارخيى كاقع كحى من كلكنها تارخيية، لوقائع سردا ليست بوند،

  24.خياىل حياسب فقط كلكن الواقع، ٔتيزاف أحد حياسبٌت ال حىت الكلمة

 أكتوبر، 5 حرب قبل أكال كتبتها. مرحلتُت علي كتبتها القصة كىذ
 ٖتحت ادلرحلة ىذه كنشرت االستنزاؼ، حرب معارؾ مرحلة عند هبا كتوقفت

 من الثانية ادلرحلة كتبت أكتوير 5 كبعد( جيىب ُب كاحدة رصاصة) عنواف
 (.جيىب ُب تزاؿ ال الرصاصة) عنواف ٖتت القصة

 

  البحر فوق حافية أقدام .8

 أف يستطيع إنو ادلؤرخ غَت القصة كاتب أف القدكس عبد إحساف كيقوؿ
 كما احلادث شخضيات يرسم حر انو يريد كما كيصوره التاريخ ُب خيالو يطلق

 كمع. آراء من يريد ما ألسنتهم على كيضع يشاء كما حيركهم خيالو، يصورىم
 26.خياىل يعذركا أف منهم أرجو القصة، ذلذه باألبطاؿ كفخرل اعتزازل

 

 

 

                                                           
 7: نفس ادلرجع، ص .24

 97: نفس ادلرجع، ص.  26
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 الثالث الباب

 النظري اإلطار

 التفكيكية نظرية مفهوم .أ

 :كىي التفكيك، عن التعريفات عدة ىناؾ

 طريقها الفلسفة حقل ُب جديد كمنهج" التفكيكية" عرفت لقد .8
 كىذا" 8952" عاـ أكاخر ُب دريدا جاؾ ألفيلسوؼ خبلؿ من كاضح بشكل
 من دلنثثو ادلنكرين كثرة من الرغم على رئيسي، شكل بامسو اآلف يرتبط ادلنهج

   25.النقداألديب مدراس

 أسيء قد كاف كإف موٌفق، مصطاح( Deconstruction) التفكيكية .2
 فلسفية تعترب اليت التارخيية صورتو ُب تقدديو عدـ بسبب رٔتا بالغة، إساءة فهمو
   27.ثانيا أدبية أك كنقدية أكال

 النصوص ٖتليل ىو التفكيك أف هبجت مصطفى منجد كيقوؿ .1
 دائب متناسجان  كائنا باعتباره النص قراءة دكف ٖتوؿ اليت اخلارجية العوامل من

 مع تفاعلو من فيو حيرمو إغبلقان  النص ليغلق أحيانان  التاريخ يتدخل إذ احلركة،
 مذىب بفرض ذلك يكوف ما كغالبان  احلية، اللغة كمع بل النصوص من غَته

 ىذا ادلقاكمة النص داخل من تعمل فالتفكيكية إذف عليو، خارجي فكرم
 منهج خَت إف: "يقوؿ أنو الغذامي عن إبراىيم احلميد عبد. د أكرد كقد اإلغبلؽ

                                                           
 87ـ ص :  2281الطبعة األكؿ  جاؾ دريدا فيالركح ىايدغر كااسؤاؿ. د. عماد نبيل 25
 818ـ ص: 2221الطبعة الثالثة   ادلصطلحات األدبية احلديثة. د. زلمد عناين 27
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 فوضى األمر أف يعٍت ال كىذا بقولو عليو كيرد" منهج لك يكوف أال ىو النقد ُب
  21.مداح سداح

 نص ىو التفكيكية ،(Barbara Johnson) جونسوف باربرا كقاؿ .4
 إىل الواقع ُب أقرب ىو ذاتو حد ُب" البناء ُب" مصطلح. االسًتاتيجية ٖتليل

 بدال" تصٌفح كاإلفراج، تفصيل،" تعٍت كاليت ،"ٖتليل" كلمة من اشتقاقي الشعور
  29".التدمَت" اشتقاقي كلمة من

 ُب دريدا جاؾ الفرنسي الفيلسوؼ قدَّمو مصطلح التفكيكية .6
 إف: القوؿ كديكن الكتاب، ىذا ُب ييعرِّفو مل ذلك كمع ،"الكتابة علم ُب" كتابو

 بل النص، ُب للمعٌت كاحد تفسَت يوجد ال أنو يرل فلسفي، منهجه  التفكيكية
 أصبحت الوجود، إىل التفكيكية ظهرت أف فبعد زلدكدة، غَت تفسَتات
  12.كالتفسَت التحليل من جديد لنوع عيرضةن  النصوص

 ُب ليس لكن  النص، قراءة ُب كادلنهج الطريقة ىو التفكيك .5
 اذليكلة ُب كلكن الواعية ىيكلة ادلسار ُب(  Derida) دريدا جاؾ يريد مرة األكؿ
 النص اخللف ُب كجد الذم االختفاء االفًتاض تشكل اليت الواعية ُب ليس
( Trace) اآلثر ادلبلحة االسم يعطي( Derida) دريدا جاؾ ٍب 18الضمٍت الذم

                                                           
 2286الطبعة الثالثة  معجم مصطلحات مناىج البحث كٖتقيق النصوصمنجد مصطفى هبجت . 21

 11 ـ ص:
29. ) ( Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2012 Cet.7 ,Derrida, dlFayya-Muhammad Al

Hal. 79 
12 .2013) Hal. 100 Cet.5 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Semeotika Komunikasi, Alex Sobur, 
18 .Muhammad Al-Fayyadl, Derrida, Cet.7 ( Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2012) Hal. 

13 
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 منهج من الغرض أف حُت ُب 12.االخرل احلقيقة ُب ىو ما بو يقـو الذم
  11.ادلطلقة احلقيقة إظهار ُب ادلطلوب ىو التفكيك

 بالفرنسية فهي deconstruction كلمة: ذلك على مثبل كلنأخذ .7
 البناء، كمعناه construction ادلصدر إىل باإلضافة النفى كمعناىا بادئة من تتكوف

 للكلمة كليا معٌت يوصفو التقويض ىذا لكن التقويض، ىو رلمبل كمعناىا
 للمكونات ادلقطعى التمييز كفق كاذلدـ البناء: مها دلعنيُت احلقيقة َب شامل

 معا كالبناء اذلدـ على ينطول للكلمة دريدا جاؾ كاستخداـ للكلمة، الصرفية
 جديدا، كتقيم تنقض التفكيك فعملية اآلخر، على طرؼ هبيمنة ادعاء دكف
 ما خبلؿ من الدالىل التضاد على آخر مثبل كسنضرب. ادلنقض بدكره مهيأ

 ينطبق كىذا. آف ُب كمتصارعة متجاذبة معاف من الذىن ُب الكلمة تستدعيو
 اليت اللحظة على ينطبق لفظ عنده فالعدالة. العدالة للفظ دريدا تفكيك على

 اللحظة ىذه ُب كلكنو هبا، كحيكم القانونية القاعدة آللية القاضى فيها خيضع
 فالقانوف. فيها يكم الىت القضية تفرد عن كيعمى كقاض حريتو يفقد ذاهتا

 ىي العدالة: "دريدا جاؾ بعبارة أك للحساب، قابلة غَت كالعدالة حساب
  14.احلساب اليقبل ما مع احلساب

 من نظاـ خبلؿ من احلداثة تناقضات على دريدا يدؿ سلتلفة، بطريقة
 كتطبيق نوعها، من فريدة. للعامل نظرهتا من األساس أصبحت اليت ادليتافيزيقيا

                                                           
12. -, Cet.1 (Jogjakarta: ArMembaca Pemikiran Jacques DerridaGayatri Chakravorty Spivak, 

Ruzz 2003) Hal. 27 
11 .-Cet.1 ( Jogjakarta: Ar Membongkar Teori Dekontruksi Jaques Derrida,Christopher Norris, 

Ruzz 2003) Hal.14 
 22ص :  2221الطعة الثانية  ُب علم الكتابة. أنور مغيث 14
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 منذ الغرب فبلسفة كتبو فلسفة النصوص قرأ أكال،. االسًتاتيجي دريدا اثنُت
 الغربية الفلسفة تقليد ُب أف مفادىا نتيجة إىل بدراستو دريدا جاء التنوير عصر
". كجود ادليتافيزيقيا" أك "logocentrism" الوسيطة برمز كصفو ما على كليا يستند
 بعضها مع مقارنتها ٍب كمن الفلسفة نصوص كفسر دريدا جاؾ  قرأ ثانيا،

 أك النص منطق كراء سلبأة كانت اليت" الداخلية التناقضات"على للعثور البعض
" التفكيكي" قراءة من مناذج كلدت دريدا جاؾ عمل من تقريبا كلها. اخلطاب

 كسيلة يكوف كي" الكبلـ" حيتضن ٖتديدان  الًتاث ىذا إف16 .النوع ىذا من
 حُت ُب دلعناه، كدلعاـز ادلعاصر( logos" )اللوغوس" أك التفكَت عن ادلباشر التعبَت

 تكوف كي الحقان، أك بعد فيما ادلشهد تدخل أخرل، جهة من ،"الكتابة" أف
 األشخاص فيهامقاصد تكوف كاليت اللكبلـ، احلطَت البجديل أك االستبداؿ أداة

 15 .مضلبلن  احلضور ىذا يكوف األرجح كعلى حضور، من أكثر ليس ادلتكلمُت

: باالنكليزية" )اللوغوس حوؿ لتمركز" ىو اآلخر الثبات كمصطلح
 إنساين فكر يوجد ال أف إىل دريدا كيذىب( logo-centricity اللوغوسنًتيسيت

 اللوغوس حوؿ ادلتمركز فالفكر كلذا Logos بدكف عنو، خارج ثابت أساس بدكف
 كىو لدريدا، كفقا 17.كالشموؿ العادلية لنفسو يدعي بادليتافيزيقا ملوث فكر
 تفعل ال ما على أكثر كلكن عليو، كاف ما قبل من تعريف يتم مل الذم األمر

 مصطلحات من رلموعة دريدا يطرح ىذه الثبات مصطلحات مقابل ُب 88معها،
                                                           

16 .Muhammad Al-Fayyadl, Derrida, Cet.7 ( Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2012) Hal. 

16-17 
 89-81ـ ص :  2281الطبعة األكؿ  جاؾ دريدا فيالركح ىايدغر كااسؤاؿ. د. عماد نبيل 15
 

 861ص:  2282الطبعة األكىل  جاؾ دريدا كالتفكيك. د. أمحد عبد احلليم عطية 17
11.  Cet. 1(Yogyakarta: Pararaton 2008)  Hal. 73 PoskolonialGayatri Spivak    
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 La"الديفَتانس" لكلمة ترمجتنا" االختبلؼ" مفهـو أمهها من كلسيولة احلركة

difference)، صكها اليت 8951،89 عاـ ُب دريدا صاغو مصطلح ىو الفرؽ 
 جاؾ تصور حسب - فادلعٌت". اإلرجاء" ك"االحتبلؼ" معٌت تفيد ىي دريدا
 الدكاؿ عن متميز داؿ فكل آخر، عن داؿ اختبلؼ خبلؿ من يتولد - دريدا

 بُت كليس) كاآلخر الواحد الدكاؿ بُت كاتصاؿ ترابط فثمة ىذا كمع 42.ألخرل
 الدكاؿ مع العبلقات شبكو داخل معناه يتحدد داؿ فكل ،(كادلدلوالت الدكاؿ

 غائب فهو) حلظة أم ُب كامل بشكل يوجد ال داؿ كل معٌت لكن األخرل،
 جاء كالذم قبلو جاء الذم الداؿ ٔتعٌت مرتبط داؿ كل إف إذ( حضوره رغم

 مصطلح أخذ دريدا جاؾ 48.إختبلفو إىل يستند نفسو ككجوده بعده،
 إف: أم" differance" كالتأجيل االختبلؼ لييصبح كطوَّره سوسور من االختبلؼ

 معٌت عن ْتثنا لو: فمثبلن  كمؤجل، الحق مستمر   بشكل كإمنا ثابت، غَتي  ادلعٌت
 إىل ٍب أخرل، معافو  إىل ٍب أخرل، معافو  إىل فستقودنا قاموس، ُب ما كلمةو 
 على تفكيكيتو ُب دريدا جاؾ قاؿ 42.كيتملَّص ادلعٌت ينزلق عندىا أخرل، معافو 

 كلمة دريدا صاغ ذلك، لتوضيح. دائما تأخر كلكن بكمالو، حيضر مل ادلعٌت أف
 إىل كالسفر ديفَتانسي، مفهـو ظهور كمع(. differance) ديفَتانسي كىى فرنسا

 االستعارة على الغربية الفلسفة ُب إشكالية نقطة إىل ادليتافيزيقي الوجود تفكيك
 ُب تكمن اليت القوة ىي دريدا عُت على كالكناية. احلقيقة مع عبلقتها ككذلك

                                                           
19. Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004) Hal. 227 Penelitian SastraNyoman Kutha Ratna  

 852-869 ص: 2282الطبعة األكىل  جاؾ دريدا كالتفكيك. د. أمحد عبد احلليم عطية 42
 

 852ص:  2282الطبعة األكىل  جاؾ دريدا كالتفكيك. د. أمحد عبد احلليم عطية 48
 

42 .Hal. 230 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)( Cet.6 Teori penelitian satra,Jabrohim,  
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 كنٌا إذا ٍب،. ادلركزية التارخيية ادليتافيزيقا أصبحت اليت احلقيقة تأخَت على قدرتو
 دكر إدراؾ ُب نبدأ أف ديكننا الذم ادلكاف ىو ىذا التشبيو؟ ظهور أين من نسأؿ
 لعب ُب أحرار عبلمات من ٘تكن اليت القوة ىو اخلياؿ. استعارة تقدمي ُب اخلياؿ
 ديفَتانسي من كأثر اخلياؿ دريدا فهم احلالة، ىذه ُب. ادلنطق تتجاكز دكرىا

 بُت ككذلك كاالنفتاح، التقييد نظر كجهة بُت للتوتر نتيجة ظهرت كاليت نفسها،
 فهي عنصور، لو التفكيكية أف الباحث كنظر 41.كالغموض ادلعٌت كضوح

 إمكانية ىو differance" ديفَتانسي" على الفكرة(. differance) اإلختبلؼ
 معٌت عن للتعبَت اللغة تبُت حيث الغييب، التفسَت كتابة على تطلق اليت التفكَت

  الفرؽ مع خبلفات لديها اليت differance الديفَتانسي. كجودىا ُب حقيقة أك
difference أك différer .كلمة الفرنسية القاموس ُب différer معٌت يتضمن 

 فعل) الوقت ذلك تأجيل تبطئة، تأجيل، خبلؼ، متناقضة، سلتلفة،كىي؛
 التأخَت من مستمد معٌت كيف لتعيُت دريدا صاغ" ديفَتانسي" ككلمة(. متعد
 ديكن ال ديفَتانسي لذلك،(. تأجيل) دائما تأخر كلكن بكمالو، الحيضر كأبدا
 بدأت 44.احلضور قبل من عليو القبض يتم مل أنو العلم كجوه تكوف أف أبدا

 ُب" a" حرؼ دريدا تبلعب كيف نرل كىذا. احلرؼ من دريدا التفكيكية
. كبسيط ادلفرد يبدك اليت الكلمة غامضة كيف إلظهار" differance" الكلمة
 كبعبارة. ادليتافيزيقيا ُب يكوف ال أف رغبة ىو ديفَتانسي حوؿ األفكار كجود

 ٍب. الوجود ميزت اليت التفكَت كراء ادليتافيزيقيا، يتجاكز دريدا تسعى أخرل،

                                                           
41 .Hal.  Cet.2 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009) Filsafat Bahasa,Asep Ahmad Hidayat, 

222 
44 .Muhammad Al-Fayyadl, Derrida, Cet.7 ( Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2012) Hal. 

111 



22 
 

 

 

 

 

 اإلطار أك اجلوم الغبلؼ ُب تتحلل ال موجود، غَت الواقع ُب ديفَتانسي
  46.ادليتافيزيقي

 يشَت أكال،: حواس ثبلث على تقسيمها كديكن ديفَتانسِت، الكلمة
 الوحدة يسبقو ال الذم التأخَت ىو ديفَتانسي. احلضور يؤخر ما إىل ديفَتانسي

 ادلعارضة ُب يتحرؾ لديفَتانسي ٘تيز اليت احلركة ىو ديفَتانسي ثانيا،. األصلية
 أم لظهور شرط ىي اليت اخلبلفات كل إنتاج ىو ديفَتانسي ثالثا،. للمفاىيم

 لكن كامتداداهتا، ادليتافيزيقا يتجاكز أف دريدا جاؾ حاكؿ 45.بنية كل ُب معٌت
 ىذا مع أنو 47أيضا، دريدا، يرل. كالدراسات الفنوف سلتلف ُب ادلرة، ىذه

 ُب أنو أم كأصل، حضورا باعتباره ادلعٌت إىل ينظر أصبح ادليتافيزيقي، الثرات
 أم إىل تظهر أف ىو التفكيك ىدؼ اليت 41مطلق،  بوجود ادلعٌت يتميز البدء
 طريقة49 .معينة رؤية ٕتسيد أجل من الفكر لغة أمناط ادلؤلف يستخدـ مدل

 ىذه كإحدل 62،(دريدا جاؾ) احلداثة بعد ما تفكيك مع مباشرة التعامل
 Work and تكست أند ككرؾ: باالنكليزية) كالنص العمل ثنائيات ىي الثنائيات

Text )( بادليتافيزيقا ملوث فهو) كمركز كمعٌت حدكد لو الذم النص ىو كالعمل
 كىو الغائية، معٌت عل كينطوم األكؿ صانعو إىل كيشَت متماسك بأنو كيتسم

                                                           
46. Ibid Hal. 113    
45 .Ibid Hal. 115 
47. Jalasutra 2011) Hal. 49, Cet.2 (Yogjarta: Postsrukturalisme & PosmodernismeMadan Sarup,  
41 .Cet.1 (Yogyakarta: Jalasutra, 2011) Hal. 92 Teori sastra,Michael Ryan,  
49. ( Jakarta: Pt Gramedia 1984)  Hal. 61 Cet. 1 Pengantar Ilmu SastraJan van luxembung  

62. Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Indonesia   Dekonstruksi Eepistemologi ModernAkhyar Yusuf Lubis 

Satu  2006) Hal. 121 
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 أما 68.ٕتاكزان  ٍب كمن ك٘تاسكان  ثباتان  كحقق الصَتكرة قبضة من أفلت قد هبذا
 ٘تامان  متطهر فهو) الصَتكرة عامل ُب ٘تامان  غارؽ مركز، كال لو حدكد ال فهو النص

 ادلعاين متعدد فالنص. الصَتكرة دكامة يشبو نفسو النص أف بل( ادليتافيزيقا من
 التفكيكية أتباع متجاكز، معيار أك معٌت على التفاؽ يستحيل ألنو مطلق بشكل
 فهو القراء، بعدد معاين ىناؾ فإف كلذا 62.الواقع النص يعكس أف ْتجة ترفض

 اليت فادلعاين ادلتداخلة، كالشفرات كرقصها الدكاؿ للعب عشوائي رلاؿ رلرد
 ادلعٌت يتبدد أف إىل مستقرة، كليست كاحد مركز يربطها ال القراء ذلا يتوصل
 السيولة من حالة إؿ ىذا كيؤدم النقدم، العبت من نوعان  عنو البحث كيصبح

 احلضور، ميتافيزيقا ٓتلخلة يتعلق فاألمر 61.ادلعاين كتعدد احلقيقة إخفاء كإىل
 بكل حضورا، بوصفو الوجود حيدد ادليتافيزيقا ىذه عليو انبنت الذم اإلطار ألف
 أك" الفكرة" أك" الصورة" إسم اٗتذ سواء معاين، من الكلمة ىذه ٖتملو ما
 خلخلة ُب دريدا سيشرع ىكذا، 64...اخل" احلقيقة أك" الغاية" أك" األصل"

 فخ ُب الوقوع متفاديا الداخلية، تناقضاهتا عن كالكشف ىاتو احلضور ميتافيزيقا
...[ اخل حقيقة ال/  حقيقة شر،/ خَت صواب،/  خطأ]  الثنائية التقاببلت

 صلة ىناؾ اف 66للظهور، القمعي ادلوقف كاقع ذلا ادليتافيزيقيا الثنائية ادلعارضة

                                                           
 854-851ص:  2282الطبعة األكىل  جاؾ دريدا كالتفكيك. د. أمحد عبد احلليم عطية 68
 

62. Cet. 1 ( Bandar Baru Bangi Selangor: Pustaka Karya Teori Sastra Kontemporari Mana Sikana 

2005) Hal. 68 
 854ص:  2282الطبعة األكىل  جاؾ دريدا كالتفكيك. د. أمحد عبد احلليم عطية 61
 

 7ص :  2281الطبعة  اسًتا تبجية التفكيك ادليتافيزيقا. د. عزالدين اخلطايب 64
66. Cet.1 (Yogyakarta: Pt Tiara Wacana Yogya 2001) Hal.  Bahasa dekonstruksiDadang Rusbiantoro 

15 
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 يؤسر الذل بالشكل الذاٌب احلضور ُب ادللحة الرغبة من كل بُت كعميقة كثيقة
 الذم" Phonocentrism"الصوتى التمركز" كبُت اللغة فلسفة على احلضور ذلك بو

. كمؤثرة فعالة بطريقة إليها كالتطرؽ الكتابة مسألة فتح من اللغة نظرية دينع
 تعمل اليت القوية ادليتافيزيقا مكونا مها" الصوتى التمركز" ك" الذاتى كاحلضور"

  65".الكبلـ الطبيعية األكلوية" تأكيد أجل من

 

 التفكيكية ظهور . ب

 من الرغم على( El-Biar) إلبيار ُب كلد. يهودم أصل ىو دريدا جاؾ
 دكؿ ُب ادلعيشة 891267 يوليو 86 ُب ما، حد إىل نائية منطقة اجلزائرم كاحد

 لدريدا، مقنعة نعمة ىو اجلزائر، مثل احلرب كسط كخاصة االستعمار، بعد ما
 األراضي االستعمارية القول أمسك كيف كثب عن يرل أف ديكن ألنو

 ،8949 عاـ كُب. الشتات ىو دريدا ذلك، كمع. الثالث العامل ُب ادلستعمرات
 عاـ ُب فرنسا، ُب عاش طويلة بدال. الدراسة دلواصلة فرنسا إىل دريدا انتقل

 تعليم مع اإللزامية العسكرية خدمتو لتحقيق اجلزائر إىل عاد عامُت دلدة ،8967
 كدرس ،8962 عاـ منذ. ىناؾ اجلنود من لؤلطفاؿ اإلصلليزية كاللغة الفرنسية

 تديرىا اليت النخبة مدرسة ،Superiuere ENS عادية مدرسة ُب الرمسي دريدا
 الفيلسوؼ من كعدد( Louis Althusser) ألتوسَت لويس ،Faucault ميشاؿ

 كتدرس البداية، ُب البكالوريوس درجة على حصولو بعد. الفرنسي الطليعي

                                                           
 77ص:  8979الطبعة  التفكيكية. د. صربل زلمد حسن 65
67. Cet. 1 (Maiden: Polity Press 2013) Hal. 66 Derrida A BiografiAndrew Broun  
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 ُب الفلسفة إىل دريدا كدعا ،8952 عاـ ُب. األرشيف ىوسرؿ ُب الرمسي دريدا
 دريدا جاؾ علم ،8914-8954 ادلقبلة، األربع السنوات. السوربوف جامعة

 ألقى 8955 عاـ ُب ذلك دريدا جدا مشغولة ليست األياـ تلك ENS ُب
 كاللعب كتوقيع ىيكل" عنواف ٖتت األسطورم، ىوبكنز جونز جامعة ُب زلاضرة

 باإلضافة للحدث الزمٍت اجلدكؿ احلُت ذلك كمنذ" اإلنسانية العلـو خطاب ُب
 اجلامعات من عدد ُب زائرا أستاذا بانتظاـ تصبح دريدا عاـ كل. صلب إىل

  61.األمريكية

 بعنواف الدكتوراه أطركحة عن الدفاع دريدا جاؾ دفع ،8912 عاـ ُب
 الدكتور، على حصوؿ من سنوات ست بعد". ترقيم عبلمات. أطركحة كقت"

 اجلامعة ُب اإلنسانية العلـو أستاذ رمسيا دريدا تعيينو ًب 8915 عاـ ُب
Calivornia، الوحيدة الكلية باسم اآلف ادلدرجة اىل يصل ما ىو اجلامعة. ايرفُت 

 يتم مل اليت احملفوظات سيما ال دريدا، كتابات من كاملة رلموعة لديها اليت
  69.نشرىا

 ادلفكر يكوف مل لكنو. طويلة لفًتة السياسي النشاط دريدا يتصارع مل
 ألقي حىت. سياسي اضلياز لو أظهر أنو مناسبات عدة ُب ألنو الصمت، منوذجي
 ُب زلاضرة إعطاء بعد 8918 عاـ ُب التشيكية احلكومة قبل من عليو القبض

 على بناء الحقا سراحهم أطلق كجيزة فًتة أف من الرغم على براغ، ُب مؤ٘تر

                                                           
61., Cet.1 (Yogyakarta: Paradikma 2009) Filsafat Bahasa Semiotika dan HermeneutikaKaelan, 

Hal. 252 
69.) ( Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2012 Cet.7 ,Derrida, dlFayya-Muhammad Al 

Hal. 3  



25 
 

 

 

 

 

 منذ العنصرم للفصل ادلناىض الناشط أصبح. Mitteerand احلكومة من طلب
  52 .الفلسطيٍت ادلفكر مع لقاء القدس زار 8911 عاـ كُب ،8911 عاـ

 من كاحدان  دريدا جاؾ أصبح الفكرم، العمل من عاما أربعُت من أكثر
 من التأثَت ىذا مبلحظة كديكن. العامل ُب ادلاثرين كادلفكرين العامة الشخصيات

 كالدراسات الفلسفة رلاؿ ُب كثَتا كيشعر انتاجية، تفكَته أصالة االعًتاؼ
 دلراجعة كمكرسة مكتوبة أطركحة 622 ك كتاب 422 ضلو كيوجد. األدبية

 ادلنشورة الدكلية اجملبلت ُب استشهد اسم من مرة 87222 من كأكثر تفكَته،
 عن فصلها ديكن ال اشتهاره أف كايضان  ككاف. ادلاضية عاما عشر السبعة خبلؿ
 بُت كالنقاش اجلدؿ أثار تزاؿ ال اآلف حىت كانت اليت التفكيكية، نظرية

 للتفكيك ادلعتادة نظرية تعيُت يتم مل أنو دلؤيدين، كبالنسبة. كادلنظرين األكاددييُت
 ال ْتيث تعريف أم ٕتنب إىل ٘تيل نفسها التفكيكية حىت. التعريف ُب بسهولة

 الوقت، ىذا مثل ُب. سلتلفة لتفسَتات كمفتوحة زلددة تكوف أف ْتاؿ ديكن
 لدريدا يسأؿ ال كاحدة مرة حذر عادلا أف حكاية عممت قد مسيث، دانيا ذكر

  58.غاضبوف التفكيكيُت سيجعل ألنو التفكيكية، تعريف

 عندما ،2224 أكتوبر 9 السبت يـو ُب ٘تاما دريدا جاؾ اجتهاد ًب
 دريدا توُب. األبد إىل يذىب الفيلسوؼ إعطاء إىل ادلطاؼ هناية ُب العامل كاف

                                                           
52. Ibid Hal. 3 

58 .Ibid Hal. 8 
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 الذم احلكم السرطاف ىجـو البنكرياس تقاتل سنتُت بعد باريس ُب سلميا
  52 .لو تعرض

 الرغم على فئات، ثبلث إىل تصنيفها ديكن احلداثة بعد ما عاـ، بشكل
 تنقيح كالتفكَت أكال،. بدقة ينظر أف ديكن ال التصنيفات ىذه من ثبلثة أف من

 كلكن احلديث، العصر قبل التفكَت أمناط إىل الرجوع إىل احلداثة من النموذج
 اليت احلركات ُب ادلثاؿ سبيل على ذلك مبلحظة كديكن. البدائية ٔتعٌت ليس
 الناس حديث يدعو من معظمهم جديد، عصر الركحي اسم نفسها على تطلق

 اهنم. كاحلكمة مشولية قيم حيًـت الشرؽ ادليتافيزيقيا أك القددية احلكمة إىل للعودة
 ثانيا،. احلداثة انتقاد أجل من الكبلسيكية ادليتافيزيقا تقاليد تفسَت إعادة

 من معينة أطركحات تصحيح مع احلداثة منوذج ُب النظر إعادة إىل تسَت األفكار
 جديدة صيغ عن تبحث أهنا أخرل، كبعبارة. ٘تاما ذلك رفض دكف احلداثة
 متزايد ضلو على تطالب االنفتاح ُب السريعة التغَتات ظل ُب احلداثة ربط إلعادة

، حيدث كما كالتعددية  أك العقبلنية مثل احلداثة، قيم على التعرؼ يتم اليـو
 على. كالنقد التعددية لقبوؿ انفتاحا حىت بل ادلوضوعية احلقيقة عن معتقداهتم

 احلقيقة تدعي اليت العلموية انتقد كلكنو العلم، يرفضوف ال أهنم ادلثاؿ، سبيل
 الثالثة الفئة كيعتقد أعبله، إليها ادلشار الفئتُت ىاتُت مقارنة. ادلطلقة العلمية
 مع عموما األخَتة الفئة ىذه حوؿ أفكار أية كترتبط. راديكالية أكثر كتتعلق
 اللغة ٗتصصات من اقًتضت كالنهج النماذج من كالعديد األدب دراسة

 من مصطلح قدـ. التفكيكية ىي اجملموعة ذلذه شعبية كلمات(. اللغوية)

                                                           
52.  IbidHal.10   
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 دييز الذم الرئيسي االٕتاه. دريدا ذلك من أبعد الحق كقت ُب كأكد ىايدغر
 من احلديث العامل نظر أشكاؿ مجيع على التغلب ُب الرغبة ىو اجملموعة ىذه

 األساسية العناصر مجيع إلغاء كحىت نسبية أهنا. ٘تاما ادلعادية النظرة فكرة خبلؿ
 احلقيقي، العامل معٌت، كالغرض، اهلل، نفسك، كما العامل الرأم تشكل اليت

 ىذه إنكار بالضركرة يعٍت ال ىكذا التعدـ أك التنسب. جرا كىلم كادليتافيزيقيا،
 قبل من استبعاد إىل ٘تيل اليت البديلة النظر كجهات إجياد يعٍت كإمنا العناصر،
 مع متناقض كاجو للحداثة األساسية القيم ىنا من. الرئيسية النظر كجهات
 متوقعة غَت األحياف من كثَت ُب احلداثة أف تطرفا الألكثر ادلنطقية العواقب
  51 .نفسها

 . الحياة في ودورها تعريفها:  االيديولوجية  . ج

 ٔتجتمع، اخلاصة( االعتقادات\األحكاـ:)  األفكار جل:  األيديولوجيا
 ُب اخلاصة، صرامتو ك منطقو ديتلك نظاـ،( األيديولوجيا) ك ما حلظة ُب

 حيرر حاالت ْتسب ادلفاىيم،\األفكار\ادليث\الصورة: مستول على التمثيلية،
  54.ما رلتمع ظل ُب التارخيي، كدكرىا كجودىا( التوسَت)

  من فكرة كجاءت. كادلاسوين كفكرة اليونانية، من تأٌب الفكر اشتقاقي،
idein نتيجة العقل ُب موجود شيء يعٍت أيضا فكرة أف ديكن'. نظرة' يعٍت الذم 

 نظرية، أك ادلعرفة' كلمة معٌت ادلاسوين ككاف. خطة أك الفكر شيئا للصياغة
 كجو كقد". احلديث" إف قاؿ legein من الشعارات من يأٌب" كمنطقية كلمة

                                                           
51. Ibid Hal. 12-15 

 48 :ق ص 8426الطبقة األكىل  معجم ادلصطلحات األدبية ادلعاصرةسعيد علوش . 54



29 
 

 

 

 

 

-8764)  تريسي دل ديستوت أنطواف قبل من مرة ألكؿ ادلصطلح الفكر
 كبالتايل،. األفكار علم لتعريف الفرنسية الثورة االضطراب عندما 56،(8115

 ُب  صيغة لشيء تفسَت أك النطق ىي أيديولوجية اللغة، ُب االستنتاج ديكن
 مسة التفكَت زلتول أك بطريقة أيديولوجية ىي ادلصطلحات، مراجعة ُب. االعتبار

 زلددة مسات تظهر اليت التفكَت نتيجة أك احلياة السلوؾ طريق) فئة أك فرد من
 من فئة ادلفكرين من للمدرسة ادلميزة األفكار ىي األيديولوجيا(. فئة أك لفرد

 ُب فئة فكر أفكار خصائص أك حرؼ) شابو ما أك plotitical حزب اجملتمع،
 نظرية أف على أؤكد أف أريد 55(.أخرل دكلة أم أك سياسي حزب أك اجملتمع
 أيديولوجية أللتوسَت كفقا أكال،. البلثنتُت األيديولوجيات أطركحتة ىي ألتوسَت

 ىي اليت اإليديولوجية إف ثانيا،. ضركرتو كظركؼ الفرد بُت خيالية عبلقات ٘تثل
  57 .الركحية أك مثاليا كليس األساس، مادة

 ادلثاؿ، سبيل على باهلل، يؤمنوف الذين الناس كعادة السبب، ىو ىذا
 حياة سياؽ ُب. منتظم أساس على معينة لقواعد كفقا كتعمل تتصرؼ سوؼ
 للقواعد خيضع الفرد أف حىت اهلل أنفسهم يعتربك أف للدكلة ديكن لذلك الدكلة،

 ىذا مع ٖتديدىا يشعركف الناس ٍب السياؽ، ىذا كُب. الدكلة كضعتها اليت
. نفسو ادلعُت ذلوية كفقا كالطقوس، ادلمارسات بكل القياـ ُب كتًتدد ادلوضوع،

 ٔتثابة كأيديولوجية فردم، بشكل أك اختارت الفرد عند أف ألتوسَت مزيد كقاؿ
                                                           

56. Cet. 1(Yogyakarta: Jalasutra 2004) Hal. 34 Tentang IdiologiLouis Althusser  

 
55

 .cet. 1 (Yogyakarta: Cv Budi Utama 2015)  Ideologi Politik Pendidikan KontemporerMoh, Suardi  

Hal . 9  

 57. Cet. 1 (Yogyakarta: Pusat Studi Kebudayaan  Politik sastra Negara Ideologirinus Salam pA 

UGM 2016) hal. 32 
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 ادلشار الطقسية ادلمارسات سلتلف يؤدكف الذين األفراد. األيديولوجي اعًتاؼ
 يتم ألتوسَت كيضيف. الغزك العملية،أك subjeksi كأيضا ،subjektivas اليومية احلياة
 كمعها،. اخلارج ُب يكونوف عندما التحديد كجو على األيديولوجية ىذه ٖتديد

 اذليكل على تعتمد ال البنية النسيب كمنتج( أدبيان ) نصان  أف يؤكد ألتوسَت
 ما إىل يشار ألتوسَت، كأكد. النسيب االستقبلؿ على حيتوم كالنص األساسي،

 أخرل أدبية نصوص توجد ال أنو( Lacan) النفسي التحليل كتأثَت ادلاركسية، بعد
  51 .األيديولوجي نفسو(unconsious)  البلكعي خطاب ىي

 من تنبثق كالقيم األفكار أف لؤليديولوجية كادلاركسي الغريب الفهم يرل
 اجلماعات سلوؾ كمناذج احلياة، حربات كمن االقتصادية، – االجتماعية النظم

 ادلتداخلة، األفكار من نظاـ ىي األيديولوجية" أف الغرب كيفهم. االجتماعية
 حقيقي، كجود ذلا ليس اليت" ادلضللة كاألكىاـ األفكار من رلموعة إال ىي كما
 احمليطة كظركفهم الناس فيو يظهر الذم االجتماعي الواقع من نوعا ٘تثل أهنا أك

 إف: "كاضحة بكيفية الفكرة ىذه عن أصللس عرب 59معكوسة أكضاع ُب هبم
، كىو ادلفٌكر هبا يقـو ذىنية عملية األيديولوجية  ألنو زائف كعيو أف إال كاعو

 ىذا" أيديولوجيا فكره كاف دلا عرفها كلو ٖترٌكو، اليت احلقيقية القول جيهل
. ألحقة مرحلة ُب األضواء ماركس عليو سيسلط الذم ىو األدلوجة ُب األصل

 فقط ليس اذليغلي، السيار جهل على يركز فإنو األكىل الكتابات ُب أما
 إىل يلجأ اذليغلي اليسار إف قلنا لقد. العاـ بالتاريخ بل السياسي، باالقتصاد

                                                           
51. Ibid Hal. 33  

، 2286، البعة األكىل، القاىرة، داعش كإعبلف اخلبلفة اإلسبلمية كالصراع على البيعةجاسم زلمد،  .59
   248ص: 
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 احلركة ككأف قط حيدث مل الفرنسية الثورة كأف األنوار فلسفة مطلقات
 لؤلفكار بتحليلو"  لبليديولوجيا" اجلزئي التصور يقـو 72.بعد تنشأ مل االشًتاكية

 أنو أك يكذب، اخلصم أف مثبلن  اٌدعي فإذا. زلض سيكولوجي مستول على
 أف  ذلك رغم بو السلم من يظل فانو معينان، كاقعيان  كضعان  حيرؼ أك خيفي

 من أف يفًتض كيظل - للصواب مشًتكة معايَت ُب كاف يشًت كليهما الطرفُت
 للصواب معايَت إىل بالرجوع اخلطأ مصادر كاسثنصاؿ األكاذيب دحض ادلكن

 78.الطرفُت لدل كمشًتكة مقبولة ادلوضوعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 42 - 48، ص: 2282 ، لبناف،الطبعة الثامنة مفهـو اإليديولوجيا،عبد اهلل العركم،  .72
 812ص:  8912األكىل، جامعة الكويت،  الطبعة   االيديولوجيا كاليوتوبياكارؿ ماضلامي  .78
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 الباب الرابع

 تحليل التفكيكية في رواية "ال تتركوني هنا وحدي" إلحسان عبد القدوس

 لمحة عامة عن الرواية أ. 

ـ. ىو  8979كحدم" ُب يناير عاـ كقد نشرت الركاية "ال تًتكوين ىنا 
موضوع الركاية اخلامسة كالثبلثُت لؤلديب الكبَت ادلصرم إمسو إحساف عبد 
القدكس. تتكوف ىذه الركاية على أحد عشر بابا من حيث عدد صفحاهتا 

 .صفحة 899

يريد إحساف عبد القدكس أف يعرض ُب ركاية "ال تًتكوين ىنا كحدم" 
كدكاخل اإلنساف البسيطة. نشرت ىذه الركية ُب بالبحث ُب شخصية "لوسياف" 

أكؿ أمرىا كقصة مسلسلة قي اجلريدة الشهَتة ٔتصر أم األىراـ كعرضت فيلما. 
فيها اشحاص كثَتة منها شخص ادلرأة كادلسلمة اليهودية كىي شخص ادلرأة 
األساسي. ىذه الركاية ٖتكي سَتة تلك ادلرأة ادلسلمة اليهودية امسها لوسياف. 

ت امسها زينب بعد أف أصبحت مسلمة. ذلا شخصيتا ُب حياهتا كأىلها كغَت 
كرلتمعها، شخصية دينية إسبلمية كشخصية يهودية حضارية ليست دينا. ىي 
رلدة ُب كسب ادلعيشة كادلاؿ كالنسب كالشرؼ كرلدة ُب توحيد العائلتُت 

 .ادلتفتُت ُب الدين كالقيدة مطلقا
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 طاعة الزوجة لزوجها ب.

د القدكس، ُب ركايتو "ال تًتكوين ىنا كحدم" خيربنا ىيئة إحساف عب
 :الزكجة الىت ال تصتع زكجها كتعصيو. كدليل ذلك سيأٌب الباحث بالفقرة التالية

كمل تكن ُب حاجة ألف تستأذف زكجها زكي..إهنا منذ بدأت تعمل خارج البيت "
  72"كىي حرة..ليس ذلا احلق حىت أف يسأذلا

كلكنها ليست مطيعة بزكجها ألٌف زكجها ال لوسى ىي زكجة زكى  
يستطع أف يعطي ما تريد لوسينا كئلسراؼ كالكماليات كدرجة الطبقة الراقية 

اليت كانت دائما تريد لوسى. حيث أٌف تريد لوسينا أف تكوف على قدـ ادلساكاة  
للمرأة بُت عرب مصر، الىت دائما ُب غزارة اإلسراؼ كتفعل كاجو ُب ندكة 

مع األشخاص ُب طبقة راقية. ككجد الباحث ذلك َب ىذه الفقرة  السيارات
 :التالية

  71"سأتزكج زكجا يشرفك كيشرؼ األكالد"

لوسينا ال تقبل عن حالة أسرهتا كزكجها الذم كاف فقَتا. كمهها لتكوف  
كالبيئة من  غنية كُب عيش اإلسراؼ حىت ال تبايل مهما لتستطيع تبلغ ما تريد.

                                                           
  22ص:  8979 األكؿ الطبعة  ال تًتكوين ىنا كحدمإحساف عبد القدكس .  72
 64. نفس ادلرجع ص:  71
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ؤثر إىل حد كبَت ُب حياة لوسى. حىت إلتفافها أف تكوف إمرأة الطبقة الراقية ت
 .غنٌية كديكن أف تنضم إىل اجملتمع راقية ُب مصر

ككاف االيديولوجي امرأة مصر ُب ذلك العصر األغنياء إىل احًتاـ  
لآلخرين ككاف كذلك االيديولوجي ُب ذلك العصر إاٌل امرأة غنية من زكجها أك 

ة راقية ُب مصر تؤثر على شخصية لوسى من الكٌلية. زكجتها. ايديولوجي طبق
 .ألف ال تريد  أف ترل تقليبلن بإمرأة األغنياء كطبقة راقية ُب ذلك العصر

كرأل الباحث أف موقف حياة لوسى َب صفات ىيدكنيس اهنا تقدس االمواؿ. 
كيفًتض إحساف عبد القدس اذلدؼ الرئيسي ُب ىذه احلياة. على القارئ اٗتاذ 

جيدة، من االقتباسات أعبله ديكن استخبلص االستنتاج بأف زكجة جيب جوىر 
أف تطيع زكجها كجيب أف ال تعارض كشرير، حاكؿ باالمتناف، كقبوؿ ما يرد من 

 .اهلل لنا مجيعا

 االبتعاد عن الطمع والحث على القناعة ج.

كيوضح إحساف عبد القدكس ُب الركاية "ال تًتكوين ىنا كحدم" إيديولوجي 
مرأة ىو غاية اجلشع ُب احلياة كلديها موقف ىيدكنيس داخل ذلا. كادليل على لل

  :ذلك، يقتبس الباحث ىذه الفقرة التالية
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إف كل طموحو كيهودل اضلصر ُب أنو حصل عليو ىي كتزكجها ..كلكن "
طموحها ىي يهودل أصيل ال ديكن أف يكتفي باحلب كال ديكن أف يشبع بلياؿ 

 74"تزكجتو..إهنا تريد أكثر..تريد احلياة بأكسع جنباهتا ُب احضاف حبيبها الذم

لوسى تريد أكثر من ما كاف عليها ُب الوقت تزكج بزكي،ال ديكن توفَت 
زكى ما تريد ألنو ركعة، كثركاتو، كىيبة كما يعادؿ صعيد مصر بُت أمور أخرل. 
لوسى تريد كل شيء من السهل جدان كبسيطة.كاف موقفها من لوسى 

 جدان ُب تشغيل العيش، ألنو كاف االكتئاب جدان مع إيديولوجي البيئة الرأمساليُت
ُب الوقت الذم فرض نفسو لتصبح امرأة تنظر إليها كغَتىا من النساء الراقي 

 .دائمان 

كىذا احلاؿ كاف خبلفا للتغيَت إيديولوجي للتفكيك ) دريدا ( كما شرح 
 :ُب كتاب لغة التفكيك

خبلؿ اجلانب العلمي تكنولوجي، الرخاء  كىذا حيدث ُب الرأمسالية من
تبشر باخلَت جلميع الناس ُب العامل كتوفَت راحة حلياة اإلنساف من خبلؿ 
التكنولوجيا كلكن ما حيدث عند بيت الرأمسايل التفاكت االجتماعي اليت لديها 

  76.تراكم رأس ادلاؿ سوؼ العماؿ ادلظلومُت دائمان 

                                                           
 81. نفس ادلرجع ص:  74

 76.cet. 1 ( Yogyakarta: Pt Tiara Wacana  Bahasa DekonstruksiDadang Rusbiantoro       
Yogja,2001) hal: 4  
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 ُب ذلك الوقت كاف إيديولوجي ٍب الصراع لوسي إيديولوجي أم تأثَت
رأمسايل جدان مع إيديولوجي دريدا/تفكيك. كىذا كما يظهر َب ىذه الفقرة 

 :التالية

كتنطلق األحبلـ ُب رأسها..ىل ديكن أف يكوف ذلا مثل ىذا القصر..كيف "
ديكن أف يكوف ذلا..كقفزت ابتسامة ساخرة داخل خياذلا كأهنا تسخر من 

 75"ىذا القصر ذلا إال إذا تزكجتو..تزكجت القصر نفسها..ال ديكن أف يكوف

ُب االقتباس أعبله كجد الباحث كيف ادلطلوبُت كيسهل الوصوؿ إىل كل 
شيء مع لوسى كيف التضحية بنفسها كالتضحية بكل شيء حىت األسرة 

 .ادلعيشية كاألطفاؿ الىت مرت هبا سابقا زكى قبل ادلرض

التنفيذيُت لوسى امرأة ضخمة، رغبة لوسى ُب أف تصبح من ادلديرين 
حيث أنو مل يعتقد أم احتماؿ للتوصل إىل ما تريد، البيئة كالظركؼ القوة حوؿ 
لوسى، كتؤثر على إيديولوجيها للقياـ بذلك هبذه الطريقة، ما ىو ادلزيد من ادلاؿ 
يقيم ُب شقة فاخرة بأف ىناؾ الكثَت من البقاء بُت األعلى كما لو أنو ال يريد 

 .إىل احلياة البسيطة ككاف أصلو مع زكي راؤكؿ العودة

كاف إحساف عبد قدكس يود أف ينقل أفكاره إىل القارئ أف ُب الركاية 
"ال تًتكوين ىنا كحدم" هنمة كجشعو كما صور حيث أف ُب الركاية لوسى هنمة 

                                                           
 19ص:   8979 األكؿ الطبعة ال تًتكوين ىنا كحدم. إحساف عبد القدكس  75



17 
 

 

 

 

 

إرادة احلياة، كقد كاف إيديولوجي ىيدكنيس اعتمد من ادلناطق احمليطة هبا كترغب 
صوؿ على أم شيء بطريقة سهلة، كالتضحية بكل شيء للوصوؿ إىل ُب احل

 .حلم مجيع صفات ىيدكنيس

 البحث عن معنى الحياة السعيدة د.

إحساف عبد قدكس ُب ركايتو "ال تًتكوين ىنا كحدم" أف يصور امرأة 
 :الىت ال٘تتلك ىادئ ُب حياتو، كابدأ باالرتياح دلا حصل، كقاؿ أهنا

نفسها دائما ألهنا ىى الىت أخطأت كاختارت ىذا ادلستول ككانت لوسى تلـو "
   77"الفقَت الذل تعيش فيو ىى كابنها كابنتها

االقتباس أعبله يوضح أف لوسى التشعى إف بالراحة كاذلدكء. لوسى 
تعيش حياة غَت سعَتة ألهنا أرادت كل حياهتا ليس فقط إىل احلياة العادية كما 

ا كتشعر بالراحة مع مستول معيشة بسيط، حصل من زكى، لكنها مل ترد أبد
نظران ألف البيئة قد أثرت عليو كال مباشرة أغسل إيديولوجي نفسها، حيث أهنا 
تنتهك طبيعتها كزكجة بسيطة كالدينية أهنا انتهكت كبلن منهم. كىذا كما كجد 

 :الباحث َب ىذه الفقرة التالية

ها ليزا كانت متطرفة ُب كمل تكن أساسا مقتنعة بضركرة الصبلة رغم أف أخت"
 71"تدينها كتصلى صبلة الصباح كصبلة الظهر

                                                           
 88 . نفس ادلرجع ص:77
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مل ٖتب لوسي أف تتبع قواعد دينها كما إذا كانت تلك القواعد كبح 
نفسها كجعل نفسها مل يكن حران ُب أف تفعل ما تريد. لوسي أيضا غَت مستقرة 

ك لليهود مع قواعد دينية ذلا أساسا من القواعد اليـو "السبت" اليت تتطلب ذل
 .ال القياـ هبذه ادلهمة

كانت لوسي جدان ال الصفاء ُب حياهتا عندما كاف الفقراء أراد الدينية 
الغنية، كما أهنا قالت كفقا دلصاحلة مثل التحويل الديٍت لئلسبلـ ألهنا ترغب ُب 
احلصوؿ على كامل كريثو بيك سوكات. عند كل ما لديها، الثركة، العرش، 

اليت كثَتا جدان من قبل كما كاف راكدا. ألهنا كانت ٗتشى  كالكرامة، كالدرجة
 .ماذلا أخذ الناس كذىبت منها إىل عداد ادلفقودين

من االقتباسات كالتفسَتات ادلذكورة السابقة ديكن أف يرل ذلك احساف 
عبد القدكس يود أف ينقل إىل القراء أفكاره كي يعيش الناس حياة جدية كيسعى 

الثركة كالكرامة ُب احلياة اليت ديكن أف ٕتعل شخص  مع احلقيقة كليس فقط
يصبح اذلدكء كالسعادة، كيشَت أيضا إىل القارئ أف الدين ليس قبضة ُب ىذه 

 .احلياة

 

 

                                                                                                                                                               
  81 نفس ادلرجع ص:. 71
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 الباب الخامس

 خاتمة
 النتائج .أ 

فوصل الباحث بعد أف ْتث الباحث عما يتعلق ٔتوضوع ىذه الرسالة، 
 اآلف إىل النتائج، كما يلي:

" كحدل ىنا تًتكوين ال" الركاية ُب الفكر تفكيك الدراسة، ىذه عنواف
 ُب الواردة األفكار الرلة يقـو البحث بدراسة ىذه كُب. القدكس عبد إلحساف

 كىي األساسية، القضايا على يركز البحث ىذا. القدكس عبد إحساف ركاية
 أما". كحدل ىنا تًتكوين ال" الركاية ُب التفكيك بنظرية تتصل اليت العناصر
 تفكيك نظرية باستخداـ التحليل أسلوب كصف ىو ادلتبع لؤلسلوب بالنسبة

 ادلتصلة العناصر أم الدراسة ىذه من ادلستخلصة دريدا. كالنتائج جاؾ الذم
  من الركاية فهي: نقلت اليت" كحدل ىنا تًتكوين ال" الركاية ُب التفكيك بنظرية

ث على القناعة، البحث االبتعاد عن الطمع كاحللزكجها،  الزكجة طاعة 
 .عن معٌت احلياة السعيدة
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 التوصيات .ب 

الرجاء من الطبلب بكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية قسم اللغة العربية  .8
كأدهبا أف يكشفوا أسرار "ركاية ال تًتكوين ىنا كحدم إلحساف عبد 

 القدكس" من ناحي أخرل مثل البنيوية.
كأدهبا بكلية األداب الرجاء من مجيع طبلب قسم اللغة العربية  .2

دريدا التحليلي من ركايات  جاؾ كالعلـو اإلنسانية بدراسة تفكيك
 "ال تًتكوٌب ىنا كحدم" ركاية إحساف عبد القدكس.
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