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 الفصل الرابع

 اإلختتام

 
 

 ا. اإلستنتاج

 نواللاإلمام  سقوطرواية االجتماعية يف  البحث عن احلاالتاستنادا إىل نتائج 

 على النحو التايل: االستنتاجاتالسعداوي، حتصل 

ل  اخأددود اليت جت ١891عام الذي كتبتو نوال السعداوي اإلمام  سقوطرواية . ال١

بعض دعم  ،القصة. يف ىذه الرواية ةصف طريقاليت ت اأددود( التقدم والرتاجع) ةيزجامل

 شذصيةرئيسية بنت اهلل، الشذصية  الشذصية، وىي: مسار القصةالشذصيات 

الكات   ،املعارضة القانونية ،رئيس اخأمنشاه، زوجة و اإلمام مؤيد الشذصية الرئيسية و 

تلك حضروا الصراع يف  ىم الذين ،اخأم ،جواىر فضل اهلل،، نعمة اهلل، احلارس، العظيم

القصر أو  ،اخأوسط البحرأو هنر النيل  ،غابةالالقصة. دلفية املكان املستذدمة تشمل 

املوضوع  ا يف روايتها، وىوستذدم موضوعتنوال السعداوي كانت ، ودور اخأيتام.  العرش

 الدينية.نشرت بعض البيانات اليت فيها خأن  ،الديين
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يف منطقة اإلمام حالة ىي اإلمام  سقوطرواية اليف  املنشورةاالجتماعية  احلاالت. ٢

فيها وحكيت  .اسم اهللراعيتو بع وىو قمع ودد اهلل على اخأرض. دليفة يدعي أنو 

ل  جتنوال السعداوي عترب اليزانية. ت هاب وأماخأبدون  تولداليت ( بنت اهلل) الشذصية

 .دائما ثانيةالقادة جعلها احلالة االجتماعية للمرأة اليت 

ىذه الرواية نوال السعداوي كتبت  ،احلقيقة التارخييةباإلمام  سقوطالرواية  تعلق. ٣

أصولية. احلكومة  ىا، خأهنا تعترب يف السجن مع الناشط مكافحة الساداتعندما كانت 

كانت مصر   وحينئذ، الذي قد قتل شعبوقصة الرئيس أنور السادات وىي حكيت 

االجتماعية  احلاالت تبرز لكنها . تقريبا 9٨سنة وإسرائيل جتعل السالم من احلرب يف 

 .اتهالسياسية وغريىا، يف روايجتماعية و احلاالت االمن أكثر للمرأة 

 تقترا ب. اإل

االقرتاحات على  قدم الكات  بعض، ء على االستنتاجات اليت مت وصفهابنا

 النحو التايل:

نوال لاإلمام  سقوطاالجتماعية يف الرواية  احلاالتعن نتائج البحث  ،أوال

رواية المثابة مرجع واحد يف حتليل جتعل باستذدام دراسة البنيوية الوراثية السعداوي 
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ميكن للقارئ أن  ،رواية مع احلقائق التارخيية. وىكذا االجتماعية يف احلاالتمطابقة 

 موضوعية. همابيناملظهورة إىل االدتالفات  ينظر

إمنا ىو ، و بكمالغارق يف التاريخ ي حث ملفإن ىذا الب، التايلث للباح، ثانيا

 احلاالتىو ، و لذا، فللبحث مع نفس النوع، االجتماعية احلاالتيفضل استذدام 

 أوال بكمال،التاريخ اجلنسية، يبحث االجتماعية يف الرواية باستذدام دراسة البنيوية 

 يف مجع البيانات. امرجع


