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 الملخص
 .السعداوي نواللاإلمام  سقوطاالجتماعية في الرواية  حاالت: رفاعيمحمد 

االجتماعية ىي القضية ألهنا تتعلق مشاكل ىذه . يةحياة اإلنساناالجتماعية للمشاكل  كانت يف العمل األديب
اإلنسان سان أو جمموعة اإلنوىي تنشأ من نقص . ادلخالفةوالقيم االجتماعية احلكم، تعارض مع بسلوك غري طبيعي، ت

و التكيف مع البيئة  ىيةرفاالكل جمتمع عدد ادلعايري ادلتعلقة بلالثقافة.  وأبيولوجيا أو ، أيت من العوامل االقتصاديةوت
اهلل يف خليفة ي يدعي أنو الرئيس( يف ادلنطقة الذ)اإلمام كي قصة اليت حتاإلمام  سقوطرواية اليف كذلك االجتماعية.  

ىذا البحث ىو و يف روايتها حقوق ادلرأة ادلهمشة.  السعداوي نوالارتفعت ع الناس باسم اهلل. قمع وخد  وانواألرض. 
 احلاالتتعلق من خالل  االستكشافبحث أو السوف حتتاج إىل  الذى االجتماعية يف تلك الرواية احلاالتعن 

 الرواية.ىذه يف أو ادلوردة وجودة ادلاالجتماعية  احلاالتبينة من صحة تعرف . و والقعية احلقائقباالجتماعية يف الرواية 
 ،اإلعداد ،األوصافو ، يةئحبكو روا األعمال األدبية، وىي  البنية يف( 1إىل وصف )البحث  ىذا من

 احلقائق التارخيية.بالرواية تعلق ( 3) ؛الروايةىذه وجودة يف ادلاالجتماعية  احلاالت( 2) ؛وووعوادل
اإلمام و الكتب أو  سقوطرواية العن يبحث  التارخيي، منهجالوصفي التحليلي و ىذا البحث يستخدم ادلنهج 

من لغة مكتوبة حتصل البيانات وأما . السعداوي نواللاإلمام  سقوطرواية يف الركز وي، مع الروايةادلعلومات ادلرتبطة 
وجدت ف. اجلنسيةل مع البنيوية تتص. مث دلكتبيةدراسة اتسجيل أو التقنية بستخدام ، بشكل النص أو اخلطاب يف الرواية

 اإلمام. سقوطاالجتماعية يف الرواية  احلاالت
تقدم فيها احلبكة اخلراجة  1891رواية سقوط اإلمام الذي كتبتو نوال السعداوي عام  (1وأظهرت النتائج )

شخصية رئيسية ىي شخصية بنت اهلل  ادلزجية )التقدم والرتاجع( أخدودا اليت تصف طريقة القصة. يف ىذه الرواية،
وشخصية مؤيدة فيها شخصية اإلمام وزوجة شاه ورئيس األمن وادلعاروة القانونية والكاتب العظيم واحلارس ونعمة اهلل 

البحر األوسط  هنر النيل أوو الغابة  اإلعداد فيها ىم الذين حضروا الصراع يف تلك القصة.وفضل اهلل وجواىر واألم. 
( 2) بعض البيانات اليت نشرت الدينية، ألن فيها ادلوووع فيها حتكى عن قيم الدينيةالعرش ودور األيتام. القصر أو و 

احلاالت االجتماعية ادلنشورة يف الرواية سقوط اإلمام ىي حالة اإلمام يف منطقة يدعي أنو خليفة اهلل على األرض. وىو 
نت اهلل( اليت ولدت بدون األب وأمها تعترب الزانية. نوال قمع وخدع راعيتو باسم اهلل. وحكيت فيها الشخصية )ب

رواية سقوط اإلمام باحلقيقة التارخيية،  ( تعلق 3) ة اليت جعلها القادة ثانية دائماالسعداوي جتلب احلالة االجتماعية للمرأ
ىا احلكومة أصولية. السادات، ألهنا تعترب  ني علىية عندما كانت يف السجن مع مكافحكتبت نوال السعداوي ىذه الروا

وىي حكيت قصة الرئيس أنور السادات الذي قد قتل شعبو، وحينئذ كانت مصر وإسرائيل جتعل السالم من احلرب يف 
 .تقريبا. لكنها برزت احلاالت االجتماعية للمرأة أكثر من احلاالت االجتماعية والسياسية وغريىا، يف روايتها 9٨سنة 

   اإلمام. سقوطرواية ال، االجتماعية حاالتالجنسية،  الكلمات الرئيسية : البنيوية


