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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث ا.
 أنسناألو يف اجملتهع. أنسنصور حياة األ أنواع األدب ربتوي على

ها أهنومها الرجل وادلرأة، جيهع الرجل وادلرأة إلدراكهها بصورةلغردة.ونعفهم الناس قسهُت،
 (.3: 4102)محكا،  أنها سلتلفأهنيقييق  وعلى الرمم ن  احل ة ىفنفس واحد
 خليقتتيقبلو. و  أنالذي جيب عليها وأن ذلا حّد ادلرأة ذلا طبيع  ال ديك  طعنها  أنف

 ينيعترب دبخلوق قوي عيقألفالرجل ذلك  وليس نثلادلرأة ضعيف  ناعه  مجيل  عاطفي . 
 ذكري عزيز.

 وال حق ذلاوال فائدة ذلاة ال تعترب البشر الذي ال قيه ادلرأ كانتيف الثيقاف  اليهودي ،  و 
الثيقاف   أني ". و أنادلرأة ىي "درج  ث درج  أنجه  إىل استنتاج ا. وكل التفاسَت نو ذلا
يضع فعامل العهد اجلديد، ىف  ادلرأة ىي رجل مَت كانل. وكذلك أني  )أرسطوطلس( أناليون

(. ىذا سلتلف نع صورة ادلرأة الواردة يف Wibisana ،4112:20ادلرأة ربت سلط  الرجل )
ىي نشروط  يف ادلوقف ربت سلط   رواي ادلرأة يف ىذه  كانتال تًتكوين ىنا وحدي.   رواي 

 ىناك ادليقاون  اليت تيقوم هبا ادلرأة و ىذه ادليقاون  ربهل صورة سلبي . كانتالرجال، ولك   
الشخصي ، نلكها كثَت تكون نظرة ع   أنالصورة ىي الوصف  أو الفكرة، وديك  و 

وني  ن  نظاىر الصورة الذىني  الروحي  وسلوك احلياة الي ةصورة ادلرأة ىي نظهر و ن  الناس. 
. كله  الصورة نستخرج  ن  "ال تًتكوين ىنا وحدي" رواي يف  هااليت تصفها ادلرأة كها رأين

ع  ادلرأة  وصف الصورة، اليت تظهر ن  العيقل أو السهع أو الرؤي  أو اللهس أو الذوق
(Sugihastuti ،4111:22 نثال، يف .) عبد اليقدوس،  إلحسانال تًتكوين ىنا وحدي  رواي
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نرى الصورة البصري  اليت يستخدنها الكاتب إلعطاء صورة واضح  ع  أجسام ادلرأة. على 
ب أجسام أنمجيل  ونغري  ورشييق  و ذلا دم بارد. وتوصف صورة جو  كانتسبيل ادلثال،  
الصورة يف العيقل و  كانترة الرؤي  إلظهار نزاج خاص يف تصوير ادلرأة. و ادلرأة ن  صو 

 تباه اليقارئ.أناالستشعار واضح   وذبذب 
عبد اليقدوس. وىو كاتب، وروائي، وصحفي، ورئيس ربرير الصحيف   إلحسانو 

يف نصر، وولد ن   0101، عند ثورة 0101ادلصري  "األخبار" و "األىرام". ولد يف عام 
نصري . وىوايتو ادلفضل  يف صغَته ىي قراءة الكتب. لذا، ن  ىواي  -له  تركي عائل  نس

يكتب سيناريو الفيلم، واليقصص  أن، وبدأ 0122يتألف يف عام  أنقراءة كتب كثَتة، بدأ 
الروايات ون  رلهوعات اليقصص اليقصَتة. ون   01اليقصَتة، والروايات. كتب أكثر ن  

، وتسع  تستخدم سكربت سلسل  الراديو، وعشرة ذلا رواياتو، مخس  ننها ذبعل دراني 
 تكيف نسلسالت التلفزيون، و تسع  وأربعُت ذلا تكيف الفيلم.

دونيسي و فرنسا، نليزي  واألصلتأليفاتو إىل عدة لغات أجنبي ، ننها األ تترمج كانتو 
عبد اليقدوس حيصل على اجلائزة  إحسان كان 0193يا والصُت. ويف عام أنيا، وأوكر أنوأدل

ادلرأة ىي إحدى  أناألوىل ن  تأليف رواياتو، ننها "دني دنوعي ابتسانيت". وىو يرى 
ادلرأة أصبحت ادلوضوع  أنرنوز التضحي  يف اجملتهع ادلصري. فهذا الذي يسبب يف 

 الرئيسي يف أعهالو األدبي .
ىي نثَتة للبحث  رواي ىذه و ي. ال تًتكوين ىنا وحد رواي ون  تأليفاتو األدبي  ىي 

تظهر نباشرة صورة ادلرأة السلبي  يف عيون العامل اليت تسيء إىل  رواي ىذه  نعنها. أل
ذلك يعطي  نالدي ، وخاص  للهجتهع الذي  ال يزالون أعوانا يف اإلسالم أو اليهود. أل

أول الشهر ن  يناير يف  رواي كتاب  ىذه   ىف إحسان انتهىفسها. و أنتأثَتا قبيحا على ادلرأة 
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ىذه اليقص  تدور حول انرأة يهودي ، ولك   أن. ووفيقا لو، على الرمم ن  0191عام 
ذلك ىف اإلذلام ن  ىذا التأليف ليس ن  األحداث السياسي  اليت حدثت يف نصر 

قبل وقوع تلك األحداث السياسي  الكربى، وىي اتفاقي  كانب ديفيد اليت  والوقت.
األحداث السياسي  األمهي  اليت مَتت خارط  العامل وفتحت  ، وىي0191حدثت عام 

ال  رواي يغَت تدفق  أناحلدود بُت نصر وإسرائيل. وبعد وقوع تلك األحداث، ال يعتيقد 
 تتناسب نع األحداث اليت حدثت. نتًتكوين ىنا وحدي أل
ال تًتكوين ىنا وحدي  رواي ىذه  كانت،  إحسانالسبب الذي ذكره  أنونع ذلك، ف

نطلق ن  اإلذلام الذي يكشف ع  ادلرحل  اليت نرىا اجملتهع ادلصري و أصبحت جزءا ن  ت
 نفسو.

عبد اليقدوس ن   إلحسانال تًتكوين ىنا وحدي ىي تأليف الثالث وثالثُت  رواي و 
ال تًتكوين ىنا وحدي قص  يف  رواي . تنشر 0111تأليف ن  قبل. وىو تويف عام  011

 بثت يف التلفاز. الصحيف  "األىرام" نصر، مث
ال تًتكوين ىنا وحدي ىي انرأة طهوح  لرفع  رواي ادلرأة الشخصي  الرئيسي  يف و 

الدرج  االجتهاعي  بالفعل نزين  يف صالون يف زاوي  ندين  اليقاىرة، ذلك ذىب هبا إىل 
ادلنيقسم، ا ادلرأة اليت ذلا الروح هنحياة ثنائي  الدي  اليهودي واإلسالم. تيقال يهودي  نسله  أل

 ولدت ن  األسرة اليهودي .
  وعداء ذلا. مَت أنا ينبغي ذلا التزج نع الرجل الغٍت ادلسلم، فهذا خيأهنيف حُت و 

ىذا الزواج صفيق  ضخه  اليت ىي نرحب  ذلا. العبيقري  اليت  نىذا عبيقريتها، أل أنا تعترب بأهن
ذبعلهم  ناردة ادللك واحلاكم ألتساوي عبيقري  ادلرأة اليهودي  نع والدهتا نرأة قادرة على نط

 حاني األن  والرخاء لليهوديُت.
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بعد نر التاريخ  نيف الواقع، ال يوجد شيء مريب بليقب اليهودي  ادلسله . أل أنو 
نفردة  كانتننذ نئ  سن  نع رلهوع  األحداث الواسع  اليت حلت بالشعب اليهودي،  

، ىذه ادلفردة تكشف ن(. ولك  األ3: 4112اليهودي  مل تعد منطا ديني  أيضا )اليقدوس، 
نفردة اليهودي  ال تعٍت الدي ، ولك  الشخصي .  أنع  شخصي  اليهود. وبعبارة أخرى، ف

 وىي الشخصي  اليت تلوي أي الشخصيات اليت تكون اإلشارة ألي اليهودي .
قد  كان أناليهودي أوال وقبل كل شيء ىو اليهودي. وبعد  أنوبعبارة أخرى، 

يتحول ن  دي  إىل دي  آخر. نثال، يكون يهوديا فرنسيا  كان. وكذا إذا  أصبح أي شيء
و ربول ن  جنسي  واحدة إىل أنأو يهوديا أنريكيا أو يهوديا روسيا. وعلى الرمم ن  

جنسي  أخرى، لك  أولو وقبل كل شيء ىو يهودي. ولذلك، إذا اعتنق الدي  ادلسيحي 
لوسي أو زينب اعتنيقت  نيهودي بوذي. أل فهو يهودي نسيحي. وإذا اعتنق البوذي  فهو

 (.3: 4112اإلسالم فهي يهودي  نسله  )اليقدوس، 
 ال تًتكوين ىنا وحدي تنشر يف االقتباس التايل: رواي صورة ادلرأة ادلوجودة يف 

 "دلاذا.. أننا نستطيع أن نتزوّج دون أن تغَّتى دينك"
 "أىن أحّب كلّ شئفيك حىت إسالنك "

 نعك ىف كلّ شئ حىت ىف دينك""واريدأن اكون 
 أنىذه ادلرأة كثَت يف اتباع تعاليم وتيقاليد اإلسالم. ونع ذلك، ف كانتردبا  و 

الشخصي  اليهودي  تلون نفسها. الشخصي  اليت تلون اذباه العيقل واضطراب ادلشاعر، 
ت ا ليسأهنواخلطوات وادلوقف، حىت الكلهات اليت تضع يف العامل تكون منطا يهودي . إال 

ا ال تعتيقد يف هنمارق  يف الروح الديني . تأيت إىل ادلعبد نادرة، أل كانتادلرأة اليهودي  اليت  
واجب العبادة. وىي ربب قطيع  التيقليد حىت التيقاليد ادلأكوالت اليهودي  الواجب . وأعربت 
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ا ىو صدى حبها للشخص الذي أهنع  اقتناعها يف حيقييق  اإلسالم، على الرمم ن  إدي
 محايتها يف ادلستيقبل.يكون 
ىذه صورة ادلرأة اليهودي  تدرس باستخدام هنج سوسيولوجيا األدبي . سوسيولوجيا و 

األدبي  ىي البحث الذي يركز على نشكل  ادلرء. هنج سوسيولوجيا عرب التاريخ وخاص  يف 
، 41العامل الغريب حيتل زلل نهم دائها. ولك  ننذ أكثر ن  قرن واحد أي حوايل اليقرن 

 ي عندنا احتلت البنيوي  ادلركز ادلهيه ، نسي هنج سوسيولوجيا.أ
هنج سوسيولوجيا نظرت أيضا يف عصر البنيوي ، نع أساسها الفلسفي لنهج و 

األدب لديو عالق  ضروري  نع اجملتهع. والعالقات ادليقصودة سببها: )أ(  أنسوسيولوجيا 
وىو عضو يف اجملتهع )ج( األعهال األدبي  اليت قدنها صاحب البالغ، )ب( ادلؤلف 

استفاد ادلؤلف الثروة اليت توجد يف اجملتهع، د( نتائج األعهال األدبي  اليت يستخدنها 
 (.21: 4119اجملتهع )راتنا، 

البنيوي   كانت. التوليدي إحدى دراسات علم االجتهاع األديب ىو البنيوي  و 
تعريفيا ىي ربليل اذليكل بإعطاء االىتهام إىل أصول التأليف. وأنا البنيوي   التوليدي 
الناس ىم جاشعون  أنىي نزيج ن  النظري  البنيوي  و ادلاركسي . تفًتض ادلاركسي   التوليدي 

 أساسا، وذلم احتياجات مَت زلدودة.
األدبي  بني .  فهم كل شيء يف ىذا العامل، دبا يف ذلك األعهال التوليدي البنيوي  و 

-أينوىو الفيلسوف و السوسيولوجي الرون التوليدي البنيوي   أنجولدن أنأوجد لوسي
ب خارجتها، يتصل أنيف زلاول  توفَت التوازن بُت األعهال األدبي  واجلو  كانالفرنسي.  

 (. 040: 4119التأليف بدون نباشرة إىل البني  االجتهاعي  اليت تنتجها )راتنا، 
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تفسَت، إىتهت الكاتب  دلناقش  األعهال األدبي  حىت قيه  اجتهاعيتها   ىذا الودل
عبد اليقدوس. يف ىذه الدراس  يعطي  إلحسانالواردة يف رواي  ال تًتكوين ىنا وحدي 

"صورة المرأة اليهودية المسلمة في رواية ال تتركوني ىنا وحدي  أنادلؤلف العنو 
 .("يةالتوليدعبد القدوس )دراسة البنيوية  إلحسان

 تحديد البحثب. 
تيقوم الكاتب  بالبحث ع  عناصر علم االجتهاع األديب  ،واستنادا على ىذه خلفي 
عبد اليقدوس، وىذه الدراس  تدخل إىل البحث  إلحسانع  رواي  ال تًتكوين ىنا وحدي 
 .التوليدي األديب باستخدام ننهج البنيوي  

ذبعل ىذه الدراس  نركزة، فًتكزىا الكاتب  أوال نشكل  البحث يف األسئل  على  نوأل
 النحو التايل:

ال تًتكوين ىنا وحدي  رواي صورة ادلرأة اليهودي  ادلسله  اليت نشرت يف  كانت. كيف  0
 عبد اليقدوس؟ إلحسان

ال تًتكوين ىنا  رواي ادلؤلف على صورة ادلرأة اليهودي  ادلسله  يف  الكاتب وجهوكيف . 4
 عبد اليقدوس؟ إلحسانوحدي 

. كيف أحوال االجتهاعي  للهجتهع ادلصري اليت ترتبط نع صورة ادلرأة اليهودي  ادلسله  3
 عبد اليقدوس؟ إلحسانال تًتكوين ىنا وحدي  رواي يف 

  هىداف البحث و فوائدأج. 
 . أىداف البحث١

 :أىداف البحث   كها يلىاناالباحث  السابيق ،  البحثبناء على خلفي  و 
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 إلحسانال تًتكوين ىنا وحدي  رواي ا. ربليل صورة ادلرأة اليهودي  ادلسله  اليت نشرت يف 
 عبد اليقدوس

ال تًتكوين ىنا  رواي ادلؤلف على صورة ادلرأة اليهودي  ادلسله  يف  الكاتب وجهوربليل ب. 
 عبد اليقدوس. إلحسانوحدي 

جتهع ادلصري اليت ترتبط نع صورة ادلرأة اليهودي  ادلسله  ج. ربليل أحوال االجتهاعي  لله
 عبد اليقدوس. إلحسانال تًتكوين ىنا وحدي  رواي يف 
 . فوائد البحث٢

 تكون نفيدة نظري  وعهلي . أنوبناء على أىداف البحث، ىذا البحث ن  ادلتوقع 
 رواي نتائج ىذه الدراس  ىي لتحديد نتائج ربليل اليقص  ن  عناصر  أنا. فائدة النظري : ف

  سوسيولوجيلدراس  لر ن تساىم يف تطور علم األدب، وخصوصا يف تطو اخلارجي  و أل
 .التوليدي األدبي ، وىي البنيوي  

تصبح نوطئ قدم  أننتائج ىذه البحث  أنب. فائدة عهلي : ون  ناحي  العهلي ، ف
س  األدب ونسامه  يف العلوم للشخص الذي يعرف العالق  بُت نص الباحثُت ع  درا

 لها، واحًتام اجملتهعفتسبيع تعزيز  أنىذا البحث، ديك   والسيناريو و الفيلم. وىكذا، 
نادة  واستخدام الباحثُت ادلستيقبلُتديك   ودبي  أو األفالم. األفني  أو ألعهال ألعلى 

 س  شلاثل .النظر أو تطويرىا، وكذلك نصدرا لدرا
 السابقة الدراساتد. 

بدراس  األدب. عدد ن  قانتىذه الدراس  ستيقدم استعراض البحوث اليت  نوإ
 نمل يوجد حىت األو تستخدم نراجع  و نيقارن  لتسهيل البحث يف نفس رلال البحث. 
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البحوث اليت  ووجدهتالبحث  .ال تًتكوين ىنا وحدي رواي والبحث الذي حيلل نادة 
 ، ننها:التوليدي البنيوي   نظري ال تستخدنا

دونيسي  وأدهبا كلي  ن(، قسم اللغ  األ4100جرايٍت )أصلا أنحبثها  الىتأوال، الرسال  
 "Nyai Gowok" رواي صورة ادلرأة يف  ناعنو ربت العلوم والثيقاف ، جانع  أيرلنججا سورابايا 

للو ىو الصورة االجتهاعي ، والصورة النفسي  فيها. ربلبودي سرجونو، وادلوضوع الذي 
 التوليدي فبنفس البحث ع  صورة ادلرأة ونفس النهج، ولكنها مل تأخذ الدراس  البنيوي  

ال تًتكوين ىنا وحدي نثل الذي حبث  رواي الذي يبحث ع  الصورة االجتهاعي  الواردة يف 
 يف ىذه الدراس .

( قسم االتصال واإلدارة اإلسالني  يف 4100ر حسن  )يا، الرسال  اليت حبثتها نو أنث
"صورة  أنكلي  الدعوة واالتصاالت، جانع  سن  كايل جاجا احلكوني  جيياكارتا ربت العنو 

ونوضوع حبثو ىو الصورة اإلجيابي  والسلبي . على  "Amira and Samادلرأة اإلسالني  يف الفيلم 
ىذا البحث الذي قانت بو يساوي نع ىذا البحث، وىو ع  صورة ادلرأة،  أنالرمم ن  

تهائيتيها باستخدام أنيركز على الصورة السلبي  نع  نولك  البحث الذي ييقام بو األ
 .التوليدي الدراس  البنيوي  

دونيسي  وآداهبا،  ن( قسم اللغ  األ4102ا )أصلثالثا، الرسال  اليت حبثها فربي ىاري
 رواي على  التوليدي "ربليل البنيوي   أنوم والثيقاف  جانع  سونطرة أوتارا ربت العنو كلي  العل

تورو". وادلوضوع ن  ىذا البحث ىو استعراض العناصر الداخلي  اليت أنسم لدوين ديرج 2
تأثَت خلفي   كانتتكون ن  األخدود والتهيز واخللفي  ووجه  النظر وادلوضوع و النصيح .  

سم. فبنفس البحث وىو ربليل  2 رواي يف  كانتء نع الشخصيات اليت  ادلؤلف تبدو سوا
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دونيسي  وتأخذ ن، ولك  ىذه الرسال  ال تأخذ نوضوع الدراس  يف اللغ  األالتوليدي البنيوي  
 ال تًتكوين ىنا وحدي. أنباللغ  العربي  بعنو  رواي 

غ  الفرنسي  كلي  اللغ  ( قسم تعليم الل4104رابعا، الرسال  اليت حبثها ناطيق  ادلنَتة )
، Moi Nojoud ،01 Ans رواي يف  التوليدي ربليل البنيوي   أنو الفنون جانع  يوجياكرتا بعنو 

Devorcee  تأليفNojoud Ali  و دلفُتMinoui:  سوسيولوجيا األديب، نوضوع ىذا البحث
نشرهتا نيشال الفون عام  Nojoud Aliتأليف  Nojoud ،01 Ans، Devorcee رواي ىو 

( العناصر الداخلي  وىي: األخدود 0. واذلدف ن  ىذا البحث ىو استعراض: )4111
( اخللفي  3( العالق  بُت العناصر الداخلي ، )4والتهيز واخللفي  ووجه  النظر وادلوضوع، )

ىذه . رواي ( رأي العامل يف 2االجتهاعي  والثيقافي  واالقتصادي  والسياسي ، وكذلك )
نوضوع ونظريتها سواء،  أنالدراس  زبتلف نع البحث الذي ربلل الكاتب ، على الرمم ن  

 ولك  الكاتب  أضافت الركز اآلخر وىو صورة ادلرأة.
(، قسم اللغاة األجنبي  4101) Agung Wijayantoخانسا االلرسال  اليت حبثها 

 التوليدي ربليل البنيوي   أنت عنو ج احلكوني  ربأنوآداهبا كلي  اللغات و الفنون جانع  سيهار 
( األعهال 0سي  جرثوني إلنيل زوال". واذلدف ن  ىذا البحث ىو استعراض: )أنيف رون

( العهل 3( األعهال األدبي  نوضوع اجلهاعي . )4، )أنسناألدبي  بوصفها حيقييق  األ
األديب باعتباره عهلي  جدلي . ادلختلف  ن  ىذا البحث تظهر يف نوضوع الدراس ، على 

 .التوليدي الرمم سواء يف استخدام دراس  البنيوي  
نع النهج وادلوضوع يف ىذه الرسال ،  أنوبالتايل، مل يوجد النهج وادلوضوع يساوي

تنظر يف تلك الرساالت. وىكذا، مث سيحلل البحث الذي مل يوجد ن  قبل، وىي  أنبعد 
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على رواي  ال تًتكوين  التوليدي و السوسيولوجي  وهنج األدب، وىي البنيوي   التوليدي البنيوي  
 ىنا وحدي.

  اإلطار الفكريه. 
رواي  ال تًتكوين ىنا وحدي لتحديد صورة ادلرأة اليهودي  يف  ىوالبحث  دفىو 

( 3( تعريف ادلرأة اليهودي  )4( تعريف الصورة )0إجاب  على عدد ادلشاكل، ننها: )
 .التوليدي ( تعريف البنيوي  2تعريف سوسيولوجيا األدبي  )

الصورة ىي اذلال  أو الكاريزنا اليت ديلكها ادلرء. ويف نعٌت آخر الصورة ىي صورة و 
ىذه الصورة أو  كانتكل صورة العيقل تسهى باللح .    أنحُت التفكَت أو العيقل، يف 

يف  Altenbeerndالعيقل تأثَتا يف االعتبار ادلتشبو أو الصورة اليت ينتجها ادلوضوع )
Pradopo،0119 :04  يكون صور اليت نلكها   أن(. الصورة ىي الشبو، الوصف، وديك

صري  ن  خالل كله  أو عبارة طباع الذىٍت )الظل( البنكثَت ن  الناس ع  الشخص أو األ
 أو مجل  وىي أساس منوذجي يف العهل.

( صورة ادلرأة ىي نظهر الصورة 24: 4112وفيقا لسيوجو استويت يف يويل استويت )
ب، وىي أنالذىني  الروحي  و السلوك اليوني  يف احلياة اليت ربيقيقها ادلرأة يف سلتلف اجلو 

 ب األسرة واجملتهع صورة اجتهاعي .أنع  جو ب ادلادي  و الشخصي  صورة ادلرأة و أناجلو 
ادلرأة ىي نصدر اخلطيئ . وىي اليت تسبب آدم نعاقبا  أناليهود كها ادلسيحي  ترى و 

ادلرأة نصدر اخلطيئ   أنو طرد ن  السهاء. ذلك كها يف تعاليههم. اليهود ال يعتربون ب
عون . وىذا كها ادلرأة يف األعراض النسائي  اليت تعيشها كل ادلرأة نل أنفيقط، بل ييقولون 
 الثيقاف  اليهودي .
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ادلرأة ال تعترب البشر الذي ال قيه  وال فائدة وال حق  كانتيف الثيقاف  اليهودي ،  و 
الثيقاف   كانتي ". و أنادلرأة ىي "درج  ث أننثل الرجل ذلا. وكل التفاسَت نوجه  إىل استنتاج 

 كانادلرأة ىي رجل مَت كانل. وكذلك عامل العهد اجلديد،   أني  )أرسطوطلس( يرى أناليون
 (. Wibisana ،4112: 20يضع ادلرأة ربت سلط  الرجل )

النهج ادلتبع يف ىذا البحث، ىو ننهج سوسيولوجيا األديب، وىي البحث الذي و 
Endraswara (4100: 91 )يف  Swingewoodو  Laurenson. رأى أنسنيركز على نشكل  األ

( البحث الذي 0ثالث وجهات النظري  اليت تتعلق بسوسيولوجيا األديب، وىي: ) ىناك أن
( 4شاء ىذا األدب )أنعكاس األحوال عند أننظر يف األدب نستندا اجتهاعيا الذي ىو 

( البحث الذي 3البحث الذي يكشف ع  األدب نرآة احلال  االجتهاعي  عند كتابتو، و )
 ي  والظروف االجتهاعي  ن  الثيقاف .يلتيقط األدب نظهرا األحداث التارخي

هنج سوسيولوجيا عرب التاريخ وخاص  يف العامل الغريب حيتل زلل نهم دائها. ولك  و 
، أي عندنا احتلت البنيوي  ادلركز ادلهيه ، 41ننذ أكثر ن  قرن واحد أي حوايل اليقرن 

أساسها نسي هنج سوسيولوجيا. هنج سوسيولوجيا نظرت أيضا يف عصر البنيوي ، نع 
األدب لديو عالق  ضروري  نع اجملتهع. والعالقات ادليقصودة  أنالفلسفي لنهج سوسيولوجيا 

سببها: )أ( األعهال األدبي  اليت قدنها صاحب البالغ، )ب( ادلؤلف وىو عضو يف اجملتهع 
)ج( استفاد ادلؤلف الثروة اليت توجد يف اجملتهع، د( نتائج األعهال األدبي  اليت يستخدنها 

 (.21: 4119اجملتهع )راتنا، 
 أنىي نزيج ن  النظري  البنيوي  و ادلاركسي . تفًتض ادلاركسي   التوليدي البنيوي  و 

فهم كل شيء  التوليدي الناس ىم جاشعون أساسا، وذلم احتياجات مَت زلدودة. البنيوي  
 التوليدي بنيوي  ال أنجولدن أنيف ىذا العامل، دبا يف ذلك األعهال األدبي  بني . أوجد لوسي
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الفرنسي. ىذه النظري  تكتب يف كتابو اإللو -أينوىو الفيلسوف و السوسيولوجي الرون
سيس باسكال و أحداث الراسُت، باستخدام اللغ  أنادلخف: دراس  الرؤي  ادلأساوي  يف ف
. يف زلاول  توفَت التوازن بُت األعهال األدبي  نع 0120الفرنسي . ولد ىذا الكتاب عام 

بدون نباشرة العهل األديب نع البني  االجتهاعي  اليت  أنب خارجتها، اتصل جولدنأناجلو 
 (.040: 4119تجتها )راتنا، أن

تيقاد البنيوي  )النيقي ( حول أنيف  أن( بدأ جولدن044)راتنا:  Boelhowerوفيقا 
  باجلهع بُت علم النفس الوراثي لبياجيت استيعابا و بُت إقان  و نظري  جدلي 0101

ىي ربليل اذليكل بإعطاء االىتهام إىل  التوليدي ناركس ربتي  قوي  البني . وهنائيا، البنيوي  
قد تعطي االىتهام بتحليل الدوافع  التوليدي البنيوي   أنأصول العهل. وخبالص  اليقول، 

 الداخلي  واخلارجي .
والبشر   وليست حيقييق  الطبيع .أينسنوفيقا لبنيوي  جنسي ، األدب ىو حيقييق  األ

البيئ  رفضت أو ال ديك   كانتدييل إىل ضبط البيئ  دائها نع سلطط عيقلو. ونع ذلك، إذا  
بعكس الطريق وىو تعديل سلطط أفكاره ن   أنسنتعديلها نع سلطط تفكَته، قام األ

( 042(. وأنا اجتهاعيا، وفيقا ذلاوزر )راتنا: 001: 4102خالل البيئ  احمليط  )فاروق،
نشارك  ادلؤلف تيقاربي   أنزلدود حسب الطبيق  االجتهاعي ، إعلم،  ادلؤلف ىو أساسا

الطبيقات االجتهاعي  ال ربتاج إىل التعريف يف الصراع واالستغالل نثل  كانتحبيث حىت  
 فهم ادلاركسي .

  فكرة أنخالل خز " transindividual"اعتهد نصطلح  أنجولدن أنعلى الرمم ن  
Marxian ىذا ادلصطلح األخَت ابرز  أنالوعي اجلهاعي باعتبار ، ولكنو ال يستخدم نصطلح

يضم العيقول الفردي ، بل  "transindividual" أن أنعيقول اجلهاع . والعكس، وفيقا جلولدن
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ىو الطاق  " transindividual "نوضوع  كان التوليدي هبيكل العيقلي  اجلهعي . يف البنيوي  
إلحضار اإلطالل  على نظري  العامل. ونظري  العامل ىي قضي  نركزي  يف النظري  البنيوي  

العامل تعبَتا ع  النفس ن  عالق  اجلدلي  اجلهعي  نع  أن. هنائيا، يفسر جولدنالتوليدي 
يف  أننجولد كانالبيئ  ادلادي  واالجتهاعي  وربدث يف عهلي  التاريخ الطويل . وأنا ننهجيا،  

تفسر  أن التوليدي نيقًتحا لتحليل األعهال األدبي . وجيب على البنيوي   التوليدي البنيوي  
 (.043: 4119ذليكل وأصلو )راتنا، ا

 صورة ىف ىذالبحث فيها يل:
 

 
  
 
 

  
 

 
 
 

 : البيان
  :    نباشرةقعال
 :  مَتنباشرةعالق

 النصوص األدبي 

 )جولدنأن( البني  اجلنسي 

ادلسله  اليهودي صورة ادلرأة   

إلحسان عبد صورة ادلرأة اليهودي  ادلسله  يف الرواي  ال تًتكوين ىنا وحدي 
)جولدنأن(اجلنسي اليقدوس، ربليل البني   

 

 قص 
 روي 
 

  اقصص
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 و. منهج البحث وخطواتو

 . طريقة البحث١
ادلنهج الوصفي التحليلي. طرييق  الوصفي الطرييق  ادلستخدن  يف ىذا البحث ىو و 

التحليلي ىي الطرييق  اليت تستخدم على كشف ادلشاكل، مث يليها التحليل مث أضافها 
 (.23: 4112التفسَت حسب الذوق )راتنا، 

مث أضافها طرييق  تارخيي ، وىي البحث الذي يطبق طرييق  حل العلهي  ن  ننظور و 
 كل رلال علهي وجه  النظر بيقدر نا حيتاج إىل يف كانتاحلدث التارخيي ن  ادلشكل . و 

التحيقيق يف اكتساب اليقدرة على رؤي  نشاكل زلددة ن  ىذا ادلنظور. ون  ىذه األشكال 
ضلاول  أنبأساليب البحث التارخيي ديكننا  نادلعروف  نثال، السَتة الذاتي  وتطوير الفكرة. أل

صلد تفسَت ادلشكل  يف ادلاضي. ويف ىذا البحث الذي يههنا ىو طرييق  التارخيي ، وىي  أن
العهلي  اليت تتضه  مجع وتفسَت األعراض أو األحداث أو األفكار الناشئ  يف ادلاضي 

 (. Surakhmad: 0191: 034والعثور على ختام العام )
 رواي   صورة ادلرأة يف ىذه الدراس  تبحث ع أنكها قد سبق وصفو يف اخللفي ، فو 

اليت ذكرىا  التوليدي عبد اليقدوس باستخدام نظري  البنيوي   إلحسانال تًتكوين حن  وحدي 
 . فهذا ادلنهج الوصفي التحليلي، يوضح على النحو التايل:أنجولدن أنلوسي

 إلحسانال تًتكوين ىنا وحدي  رواي ا. وصف صورة ادلرأة اليهودي  ادلسله  اليت نشرت يف 
 عبد اليقدوس.

ال تًتكوين ىنا  رواي ب. وصف زاوي  نظر الكاتب يف صورة ادلرأة اليهودي  ادلسله  يف 
 عبد اليقدوس. إلحسانوحدي 
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ج. وصف الظروف االجتهاعي  للهجتهع ادلصري اليت ترتبط نع صورة ادلرأة اليهودي  
 عبد اليقدوس. إلحسانال تًتكوين ىنا وحدي  رواي ادلسله  يف 

 البحث . خطوات٢
  البياناتا. مصدر 
و ادلادة ادلكتوب . أن، شلا يعٍت رواي ادلستخدم ىو ادلستند يف شكل  البياناتنصدر 
عبد اليقدوس نشرهتا نكتب   إلحسانال تًتكوين ىنا وحدي  رواي ىو  البياناتوىذا نصدر 

 .0111إحسان عبد اليقدوس الكانل  عام 
  البياناتب. نوع 

ىي الكلهات والعبارات واجلهل اليت ربتوي على ادلعلونات اليت  البياناتتلك 
اليت أصبحت نوضع البحث. وباإلضاف  إىل  رواي ترتبط نع نشكل  البحث ادلأخوذة ن  

ادلرتبط  نع ادلعلونات ذات الصل  إىل نشكل  صورة ادلرأة اليهودي   البياناتذلك، مجعت 
صفح   011نكتوب  يف  رواي اليقدوس. ىذه  عبد إلحسانال تًتكوين ىنا وحدي  رواي يف 
 .0111عبد اليقدوس الكانل  يف عام  إحسانجزءا اليت نشرهتا نكتب   00 كانتو 

 البحث بياناتج. تقنية جمع 
يف ىذه الدراس  باستخدام تيقني  اليقراءة و ادلالحظ  أو نا  البياناتتيقنيات مجع 

 تسهى دبراجع  األدبيات. وأنا اخلطوات ادلستخدن  يف ىذه التيقني  ىي كها يلي:
ال تًتكوين ىنا وحدي لفهم زلتوي  اليقص   رواي . تيقني  اليقراءة، قراءة كل النصوص يف 0

. مث تفسَت وجعل وصف رواي ور يف ىذه ادلتعليق  بصورة ادلرأة اليهودي  ادلسله  اليت تص
ال تًتكوين ىنا  رواي ادلعثورة، حىت ربصل على فهم صورة ادلرأة اليهودي  ادلسله  يف  البيانات
 وحدي.
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 ال تًتكوين ىنا وحدي. رواي ادلوجودة يف  البيانات. تيقني  نالحظ  4
 البحث بياناتد. تحليل 

اخلارجي ، هتدف  رواي يف عناصر  وليدي التباستخدام ننهج البنيوي   البياناتربلل 
ال تًتكوين ىنا وحدي.  رواي إىل نعرف  أشكال صورة ادلرأة اليهودي  ادلسله  اليت توجد يف 

 وخطوات التحليل على النحو التايل.
ال تًتكوين ىنا وحدي.  رواي أوال، وصف أشكال صورة ادلرأة اليهودي  ادلسله  يف 

ال تًتكوين ىنا وحدي  رواي صورة ادلرأة اليهودي  ادلسله  يف  يا، زاوي  نظر الكاتب يفأنث
عبد اليقدوس. ثالثا، أحوال اجتهاعي  اجملتهع ادلصري اليت ترتبط نع صورة ادلرأة  إلحسان

 عبد اليقدوس. إلحسانال تًتكوين ىنا وحدي  رواي اليهودي  ادلسله  يف 
 ه. صياغة االستنتاج

االستنتاج ىو النتيج  واجلواب ن  صيام  ادلشكل  يف ىذا البحث، وىي صورة ادلرأة 
ال  رواي اليت تشهل ىذه عناصر  التوليدي ال تًتكوين ىنا وحدي، وعالقتها بالبنيوي   رواي يف 

 تًتكوين ىنا وحدي الداخلي .
 ز. نظام البحث

ينيقسم إىل أربع  فصول  يف زلاول  احلصول على البحث، ن  ادلتوقع، ىذا التحليل
 وىي:

الفصل األول ادليقدن ، ىذا الفصل يتضه  على خلفي  ادلشكل ، وربديد وصيام  
ادلشكل ، وأىداف وفوائد البحث، ونراجع  األدب، وإطار التفكَت، وأساليب البحث 

 واخلطوات األخَتة ننهج الكتاب .
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ع  النظريات،  : األساس النظري، يتضه  ىذا الفصل على البحثأينالفصل الث
، نظري  ادلؤلف العادلي ، التوليدي اليت تتكون ن  فهم سوسيولوجيا األدبي ، وتعريف البنيوي  

 وتعريف صورة ادلرأة اليهودي  ادلسله .
الفصل الثالث البحث، حيلل ىذا الفصل صورة ادلرأة اليهودي  ادلسله ، وجه  نظري  

أحوال االجتهاعي  عند اجملتهع ادلصري اليت الكاتب يف صورة ادلرأة اليهودي  ادلسله ، و 
 .التوليدي ترتبط نع صورة ادلرأة اليهودي  ادلسله  باستخدام البنيوي  

 الفصل الرابع االختتام، يتضه  ىذا الفصل على االستنتاجات واالقًتاحات.
 


