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ABSTRACT                                                                                                 

This study attempts to analyze the novel (O Mariam) by the novelist 

Sinan Intwan using deconstruction criticism which is considered a post-

structuralism thought; a criticism which moved from philosophy to 

literature, making use of the thoughts of the French philosopher Jacques 

Derrida. The proponents of this theory have criticized all the classical 

critical approaches which were interested in things outside the text, and  the 

textual approaches-structuralism, semiotics, stylistics-whose prime concern 

was with the text itself in order to reveal its treasures. Deconstruction 

advocates search through the text for anything absent or delayed which 

forms the unstable meaning of the text because the text which has been 

deconstructed can be deconstructed again to give a new meaning.   

     The study seeks to reveal what the text hides of the dualities that are in 

contrast with what is apparent . The paper does not claim that there is no 

meaning other than the one it attempts to confirm out of the dualities 

contained in the text. The analysis of meaning, it should be observed, relies 

on certain time and place; and thus there exists no stable meaning in the 

single text. The meaning is just a spectrum if not a falsity. The meaning has 

no reality except in its departure and delay and this is what the 

deconstructive criticism attempts to study.                                                    
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 الهىامش

                                                           
و منهات  الفكيُا و والفكيُيُاوو والفقىَ،اُوو والفقىَ،اُو      Deconstructionلقد وردت ترجماتت دادل لملا        (9)

والفشرَحُوو والفح ُ ُاوو وااتد د اد ال الما امٍ أت َامتٍ حملا  حتت ألاري مقا، أالانقكو أو الكا ع ل  أ  ا  داد              
ن لت  تعااادد 11و ص1091و 1دنهاااتن َن ااارهلل د ااادال المااا امٍو الي ُ اااو والفيكُااارو الااادار ال ُ،ااات  الممااار و        

حتلااو ادفُتدَااو    -وححطااد درَاادا  -َيااىت الملاا  حتت حكعاا، الفرجمااو   َااد  د ااً داادب اضاافقرار و حاا، َمياا  أت    
فتلفكيُ و هٍ مكردل قتح وو أضتضت لإلحدا  حي مو ألريو ض ط و م  ال دائ،ن وَمي  أت َفحقق حُ  لمو وألري أَ،تو 
فقد َفىفر حدَ، ل مل    األص ٍ فٍ لمو ألري هٍ  كطهت أو ضىاهتو ل فع ُر د  الشٍ   كط نَن رهلل جات  درَاداو   

ن  غُر أت  ال حث اضافقر  11و ص9111و 9و ترهلل اتظم جهتدو دار تىحقت  ل نشرو الدارال ُ،ت و اليفتحو وا لفالف
د ً ت نٍ ترجمو واحدل هٍ الفكيُيُو م فعدا م  ترجمفهت للً الفقىَ،ُو  ف تلرغم م  أت  الملا    األلُار َع اٍ    

م دأ درَدا  فهى "َري فٍ محتولو لدتدل معنً الهدب حن تبو لي  قد َف،م  معنً لدتدل ال نت  حن تب وه ا َفنتفً مع 
ال ناات  فياارا غتئُاات   َيف ااك داا  الكياار الاا ٌ َطااعً درَاادا لفكيُياا "ن  دلُاا، النتقااد األدحااٍو مُ ااتت الروَحااٍ وضااعد  

 ن 11و ص1000و 1ال تزدٍو الدار ال ُ،ت و المراس الققتفٍ العرحٍو  

 ن11َن رهلل جت  درَداو اليفتحو وا لفالفو ص (1 ) 
 ن11رهلل  كط و هتمش المفرجمو صَن ) 1(
َن رهلل مُشُ، راَتتو الفكيُا  تمهُاد و قاد وضُتضاوو كام  افات  مادل، للاً الفكيُيُاوو تحرَار وترجماوهلل حطاتب              ع1أ

 ن11و ص1001و 9 تَ،و القتهرلو الهُ و العتمو لقلىر الققتفوو  
و 1000و 1و المراس الققتفٍ العرحٍو  َن رهلل مُ تت الروَ ٍ وضعد ال تزدٍو دلُ، النتقد األدحٍو الدار ال ُ،ت  ع1أ

 ن11ص
 ن11و ص9111و 91جت  درَداو ا ضفن تق والفكيُ و م  و اليرم،و عهلل  ع1أ
 ن911رَفشترد اُى ٍو جد  العق،و صع 1أ
وحى  دٌ متتو ترجمو وتملُكهلل حطتب  تَ،و دار  جى تثتت ا ر ومُشُ، راَ و اضفراتُ ُو الفكيُ  جت  درَداع 1أ

 ن11و ص1001و 9أزمنو ل نشر والفىزَعو األردتو  
و 1090و 9حشااُر تتورَرَااا وضااتمُو راجاا و الفكيُيُااو فااٍ الي اات  النقاادٌ المعتصروضااىرَتو دار رضااالتو     ع1أ

 ن91ص
 ن19َن رهلل جت  درَداو اليفتحو وا لفالفو صع 90أ
و 9111راتُ ُو القرا ل الفمصُ، واإلجرا  النقدٌو أرحدو مؤضطو حمتد  ودار اليندٌو َن رهلل حطتب ق ىشو اضف ع99أ

 ن91ص
 ن11َن رهلل جت  درَدا وحى  دٌ متتو ملدر ضتحقو ص ع91أ
و  َعنااٍ هاا ا أت  الفكيُاا    َن  ااق ماا  القتحاااو فهااى َقف،ااٍ لح ااو ماا  اإلث ااتتو فااال َااؤم  درَاادا حاامت   قاادا      ع91أ

الحقُقٍ شي، م  أشيت  الق تتو حم   مق ى  أب  ن فتلفكيُ  َطف سب دائمت اإلث اتتو و  َعناٍ    رادَيتلُت   َيىت دافع 
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أت  الفكيُ  لت اتت مىجهت لمىكاىع أو اات أ  ا  قتحا، ل ق اتتن فتلفكيُا  فاٍ حاد ااتا  اضاف تحو ل ادَ،و وما             
ى ن وما  ثام و فا ت     ال،رورٌ أت َيىت ه ا ال دَ، داتمال محركاتو َعركا  لالضاف ىا و أو َطافددُ  ل مقا      

الفكيُ  اضف تحو لندا  اِلار غُار الا اتو وما  ها   العالقاو ماع اِلار َميا  لإلث اتت أت َع ار دا   كطا ن              
  ن911حشُر تتورَرَا وضتمُو راج و الفكيُيُو فٍ الي ت  النقدٌ المعتصرو ص َن رهلل 

 ن91 هلل صوضتمُو راج و الفكيُيُو فٍ الي ت  النقدٌ المعتصر َن رهلل حشُر تتورَرَاع  91أ
فرَدرَ   ُفش و أفى  األصنتبو ترهلل حط  حىرقُو ومحمد النتجٍو دار أفرَقُت الشرقو حُروتو َن رهلل  ع91أ

 ن 11و ص9111و 9 
َن رهلل هتدٌ معسوزو مىت اإلل  فٍ ف طكو  ُفش و مىقع أ كتش  ع91أ

30-12-http://www.anfasse.org/2010.  
 ن11َن رهلل جت  درَداو اليفتحو وا لفالفو ص ع91أ
 ن11َن رهلل جت  درَداو ا ضفن تق والفكيُرو ملدر ضتحقو ص ع 91أ
و 9د د الرزاق الدواٌو مىت اإل طتت فٍ الي ت  الك طكٍو دار ال  ُعو ل   تدو والنشرو حُروتو   ع 91أ

 ن10و ص9111
 ن 11َن رهلل  كط و ص ع10أ
لم َق، هُدجر صراحو حتلفنتص غُر أت  آرا   حى  الفقتلُد وال مو واليُنى و والفترَخ تشُر فٍ ات ت   ع19أ

َن رهلل د د العسَس حمىدلو المراَت المحدحو م  ال نُىَو للً الفكيُيُوو دتلم المعرفوو  واحد هى الفنتصن
 ن101و ص9111و اليىَاو  ُطتتو 111العددهلل 

 ن109َن رهلل  كط و صع  11أ
 ن11و 19َن رهلل جت  درَداو اليفتحو وا لفالفو ص ع11أ
 و1  القتهرل لى  متتو ل نشرـ العتلمُو الشراو الحدَقوو األدحُو المل  حتت دنت ٍو محمدَن رهلل  ع11أ

 ن911و ص1001
ميف ٍو النشر الع مٍ  الن رَتت النقدَو المعتصرلو ترهلل أ ص د د الرزاق َن رهلل لىَص تتَطىتو ع11أ

 ن111و ص1091و 9والم تحعو جتمعو الم   ضعىدو 
و 9111و 9َن رهلل د د ال الم امٍ الي ُ و والفيكُرو النتدٌ األدحٍ الققتفٍ فٍ جدلو الطعىدَوو   ع11أ

 ن11ص
قد َيىت صىرل ضمعُو أو صىرل مرئُوو أو العالمو دند ضىضُر تفيىت م  دا  ومدلى   فتألو  ع 11أ

لَمت نننو أمت القت ٍ فهى الكيرل الفٍ َيى هت الطتمع وال ٌ َشُر للُ  الدا ن َن رهلل فردَنتت دٌ ضىضىرو 
 ن11ـ 11و ص9111د م ال مو العتبو ترهلل َىئُ، َىضك دسَسو دار آفتق درحُوو حمدادو 

 
 ن111و ص د العسَس حمىدلو ملدر ضتحقد ع11أ
 ن911و ص محمد دنت ٍو ملدر ضتحق َن رهلل ع11أ
 ن111و صد د العسَس حمىدلو ملدر ضتحقَن رهلل  ع10أ
 ن110الملدر  كط و ص ع19أ
 ن111و صملدر ضتحقلىَص تتَطىتو َن رهلل  ع11أ
 ن111َن رهلل الملدر  كط و ص ع11أ
 ن111َن رهلل الملدر  كط و ص  ع11أ
 ن111َن رهلل الملدر  كط و ص ع11أ
 ن111ص َن رهلل الملدر  كط و ع 11أ
 د د المنعم د د الكُتو حى  القنتئُتت ال،دَو واشفرااهمتو مىقع ضىدا تَ،نع11أ

http://www.sudanile.com 
 ن111و صلىَص تتَطىتو ملدر ضتحقَن رهلل  ع11أ

http://www.anfasse.org/2010-12-30
http://www.anfasse.org/2010-12-30
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د د ال لحراهُمو لشيتلُو الفيىَ  والفمراس حى  ال اتو المؤضطو العرحُو ل دراضتت والنشرو  َن رهللع 11أ

 ن111و ص1001و 1حُروتو ص
 ن911َن رهلل محمد شىقٍ السَ و اإلزاحو وا حفمت و ص ع10أ
 ن111و صلىَص تتَطىتو ملدر ضتحقَن رهلل  ع19أ
 ن111و صَن رهلل الملدر  كط  ع11أ
 ن991الرواَوو ص ع11أ
 ن1لرواَوو صا ع11أ
 ن10 -11الرواَوو ص ع11أ
 ن90الرواَوو ص ع11أ
 ن19الرواَوو ص ع11أ
 ن11الرواَوو ص ع11أ
 ن901الرواَوو صع11أ
و وزارل 101فٍ الرواَو العراقُو مت حعد  دراضو ضىضُى لُو رواَو العنكو  َن رهلل حتضم صتل و ع10أ

 ن11صو 1091و 9الققتفوو دار الشؤوت الققتفُو العتموو  
 ن991الرواَوو صع 19أ
 ن990الرواَوو ص ع11أ
 http://kitabat.com/2017/04/1 ُطتتوُ  صتل و متاا حل، حعد الفتضع م  َن رهلل قتضم حط ع11أ 
  
 ن11الرواَوو صع 11أ
 ن911رَفشترد اُى ٍو جد  العق،و صَن رهلل  ع11أ
 ن ثقتفُو_ااارل/https://ar.wikipedia.org/wikiع11أ
 ن11َن رهلل الرواَوو ص ع11أ
 ن10الرواَوو ص ع11أ
 ن10الرواَوو ص ع11أ
 ن19الرواَوو َن رهلل ص ع10أ
 ن11الرواَوو ص ع19أ
 ن11َن رهلل الرواَوو صع 11أ
 ن911الرواَوو ص ع11أ
المعرفوو الم  ص الىطنٍ ل ققتفو شيرٌ دسَس المتكٍو أ مت  الرواَو العرحُو ال دَدلو ض ط و دتلم  ع11أ

 ن101و ص1001و 111والكنىت واِدا و اليىَاو دددهلل 
 ن11و ص 1091و 9َن رهلل تُرٌ لَ  فىتو ترهلل فيرٌ صتل و دار رؤَوو   ع11أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/ذاكرة_ثقافية
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 المصادر والمراجع

 ن9111حطتب ق ىشو اضفراتُ ُو القرا ل الفمصُ، واإلجرا  النقدٌو أرحدو مؤضطو حمتد  ودار اليندٌو  -9
و وزارل الققتفاوو دار  101حتضم صتل و رواَاو العناكو  دراضاو ضىضُى لاُو فاٍ الرواَاو العراقُاو مات حعاد           -1

 ن1091و 9الشؤوت الققتفُو العتموو  
 ن1090و 9حشُر تتورَرَا وضتمُو راج و الفكيُيُو فٍ الي ت  النقدٌ المعتصروضىرَتو دار رضالتو   -1
 ن1091و 9ر رؤَوو  تُرٌ لَ  فىتو ترهلل فيرٌ صتل و دا -1
 ن9111و 9و ترهلل اتظم جهتدو دار تىحقت  ل نشرو الدارال ُ،ت و جت  درَداو اليفتحو وا لفالف -1
 ن9111و 91جت  درَداو ا ضفن تق والفكيُ و م  و اليرم،و عهلل  -1
و لمطىت مكيرا أضتضُت معتصراو م  ال نُىَاو للاً مات حعاد الحداثاوو تارهلل فاتت  ال طافت ٍو مرااس          جىت لُفش  -1

 ن 1001و 9دراضتت الىحدل العرحُوو حُروتو  
جى تثتت ا ر ومُشُ، راَ و اضفراتُ ُو الفكيُ  جات  درَادا وحاى  دٌ ماتتو ترجماو وتاملُكهلل حطاتب  تَا،و          -1

 ن1001و 9دار أزمنو ل نشر والفىزَعو األردتو  
رَفشااترد اُر ااٍو جااد  العقاا،و جاات  درَاادا الفكيُاا  واِلاارو كاام  حااىارات القاارتو تاارهلل للُااتش فراااى     -1

 ن1001و 9وحنتت شراَيوو المراس الققتفٍ العرحٍو الدار ال ُ،ت و الممر و  
 ققتفاو  شيرٌ دسَاس المتكاٍو أ مات  الرواَاو العرحُاو ال دَادلو ض طا و داتلم المعرفاوو الم  اص الاىطنٍ ل            -90

 ن1001و 111والكنىت واِدا و اليىَاو دددهلل 
و 9د د الرزاق الادواٌو ماىت اإل طاتت فاٍ الي ات  الك طاكٍو دار ال  ُعاو ل   تداو والنشارو حُاروتو             -99

 ن9111
و اليىَاااو 111د اد العسَااس حمااىدلو المراَاات المحدحاو ماا  ال نُىَااو للااً الفكيُيُاوو دااتلم المعرفااوو العااددهلل     -91

  ُطتتن
 نحُروت والنشرو ل دراضتت العرحُو المؤضطو ال اتو حى  والفمراس الفيىَ  لشيتلُو راهُمولح ال د د -91
 ن9111و 9د د ال الم امٍ الي ُ و والفيكُرو النتدٌ األدحٍ الققتفٍ فٍ جدلو الطعىدَوو   -91
 د ااااااد الماااااانعم د ااااااد الكُااااااتو حااااااى  القنتئُااااااتت ال،اااااادَو واشاااااافرااهمتو مىقااااااع ضااااااىدا تَ،ن        -91

http://www.sudanile.com 
 ن9111فردَنتت دٌ ضىضىرو د م ال مو العتبو ترهلل َىئُ، َىضك دسَسو دار آفتق درحُوو حمدادو  -91
 و9  حُااروتو الشاارقو أفرَقُاات دار الناتجٍو  ومحمااد حىرقُااو حطاا هلل تار  األصاانتبو أفااى   ُفشاا و فرَادرَ   -91

 ن9111
     http://kitabat.com/2017/04/1متاا حل، حعد الفتضع م   ُطتتو قتضم حطُ  صتل و -91
لىَص تتَطىتوالن رَتت النقدَو المعتصرلو ترهلل أ ص د د الرزاق ميف ٍو النشر الع مٍ والم تحعو جتمعاو   -91

 ن1091و 9الم   ضعىدو 
حُو ل ع اىب  تشاروتو   محمد شىقٍ السَ و اإلزاحو وا حفمت و صكتئ   قدَو فٍ الك طكو المرحُوو الدار العر -10

 ن9حُروتو ومنشىرات ا لفالفو ال سائرو  
 ن1001و 1محمد دنت ٍو المل  حتت األدحُو الحدَقوو الشراو العتلمُو ل نشرـ لى  متتو القتهرل   -19
و 1مُ ااتت الروَحااٍ وضااعد ال ااتزدٍو دلُاا، النتقااد األدحااٍو الاادار ال ُ،اات و المراااس الققااتفٍ العرحااٍو          -11

  ن 11و ص1000
راَتتو الفكيُا  تمهُاد و قاد وضُتضاوو كام  افات  مادل، للاً الفكيُيُاوو تحرَار وترجماوهلل حطاتب             مُشُ،  -11

 ن1001و 9 تَ،و القتهرلو الهُ و العتمو لقلىر الققتفوو  

 g/2010http://www.anfasse.or-12-30هتدٌ معسوزو مىت اإلل  فٍ ف طكو  ُفش و مىقع أ كتش  -11
. 

11- https://ar.wikipedia.org  
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