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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 

  على األكثر ، ال سيما اجملتمعاتيكون البحث عن النساء حبثا عميقا

 دتع ادلج ثقافة على صعود ررّ  خر اجلنس اآلكا  النساءُ عتربتُ . من طرف األب

النساَء جتعل و  يف اجملتمع نتشراليت ت' األساطَت'الثقافة  رجع إُف و . األبوي

 نوال و قالت.  على فعل أي شيء مثل الرجالو َف  قدر فاء،ضعمن ال

 الوةخلوقات لطيفة مع كل اٌف ُ صّور مب أن النساء (152: 2011)السعداوي 

صور مبعٌت تُ ادلرأة مجال ألن  . جلمال جسدىا، خاصةاواجلمال اللذان ديَْتِلكانو

النساء ُ صور . ، فإن مفهوم ادلرأة والشرف ىو ضحية ادلنطقصّحفجزئي وم

من ناحية  .خدوم َفات وادلفيدات ادلطيعادمات مثل اٍفزلمودات صفاتب

 العنادقوي وال ادلخدوم صفةسة، أي أن كالطبيعة الع بلا الرجُيصورأخرى، 

والشجاعة
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. فسيعتربىا كالواقعية على أساس األساطَت السلبية أما  صوير النساء

بفوار، ) الناس يتحّيز إل باعها نكار وجودىا ألنإلىذه األسطورة ال ديكن 

  اإلصطالح نسمع مناكثَت. م مفهوم األعنثال أسطورة اَف.( 361: 2016

ومع ذلك، من ناحية أخرى، .  األم رمنكرم ونح. 'ىات أقدام األمحتتاجلنة '

ديكن أن .  من صورة رابّة صورةي هىا. نظر األم أيضا على أهنا شر وسليفةت

 صور . عن سيئة رابّةيكون مثل ىذا التناقض ادلْرِبك بعد انتشار الشائعات 

لذلك، ف.  يكون كالمها أمهاتمع أن، ة شررابةمتطابقة مع األم  الصاحلة 

موقف عندما ' نساء سيئات'ديكن أن  وصف النساء على الفور على أهنن 

  تحقق األساطَت السلبية أخَتًا من قبل النساء وجيعلها  ر فع بعد فًتة .برابة

 . بواسطة األساطَترىقةطويلة من 

للرجال بطرق ' خراآل جنس' النساء هبويتهن كبشر وليس ةظهر وعيت

 .ندر األبوي وعدم ادلساواة بُت اًفدتعسلتلفة، من بينها حترير أنفسهن من ادلج

حول النساء اللوايت يتحملن  (27: 2015)وىذا يتماشى مع بيان بفوار 

يف وسط الرجال الذين يثبتون وضعهم . صبح أنفسهن مستقالتتوىن حرية
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كمواضيع ونساء كأشياء، جيب على النساء أن حياولوا عدم الوقوع والتغطية 

 .ستقلةذات اَفجوىري على 

 األبوي اليت حتدث يف الواقع، اعتمدىا رلتمعمن األشكال ادلختلف لل

أريانيت، )(Langland) ا الندالند وفق .ادلؤلفون بعد ذلك يف األعمال األدبية

 يتم  قدمي األعمال األدبية بشكل عام للتفكَت يف الطبيعة والبيئة ،(1: 2015

يتم  قدمي األحداث وصراعاهتا يف األعمال األدبية لبناء عاَف .ا اليت والد و

اخليال موجود من خالل أفكار ادلؤلف ال ديكن فصلها عن حياة . 'دتٍت'

ستبقى القيم االجتماعية دائما بعيدة يف سلسلة من القصص . ادلؤلف

، من اأعمالو. كا بة مصرية  عمل أيضاكطبيبةىي نوال السعداوي .اخليالية

وقد  عرض النتقادات من .  مواضيع نسوية علىاخليال أو غَت اخلياِف ،  كون

وىذا بالضبط ىو السبب  . ادلثَتة للجدلااحلكومة ادلصرية بسبب بعض أعمالو

 ، اإذا نظر إُف عملو.  يسجن ويطلق من مدير الصحة العامةاالذي جيعلو

 .ا أعمالولنتشار احمللية قد منعت اتكواٌفكثَت منها ال َيطَْبع خارج مصر ألن 
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اإلصلليزية واإلندونيسية والفرنسية كلغات سلتلفة  إُف  ا رمجت أعمالو

 (.109: 2005السعداوي، )

 ةناقدال حيكي عن (2009) حتت عنوان زينة اواحدة من أعمالوقامت 

 .الشخصية الرئيسية يف ىذه الروايةت  أصبحيت ال الّدمهريرو بدا امسوةديباأل

رى القضية اليت تصل على معاملة اجلرائم اجلنسية و ح، غالبا ما هتامنذ طفول

 يف سن ادلراىقة، أنشأ حبا زلظورا مع ت بدوربعد أن دخل. أبوىاار كبها 

قرر بدور  ت.  ويفاليعرف ناسم أنو ديلك الولد ألنو. ماس نإمسوناشط سياسي 

 خائفاً من الفضيحة اليت ت بدوركان . زينة يف شوارع القاىرةامسها ىازالة ابنتإل

مث .  عائلة زلًتمة يف اجملتمعاأن أسر وعلى  زاين، معترباً بنت الديوأن ظهرت 

.  فقدت ابنها اليتم األ–ت ازينة بزينعنيت 

 كذلك و كانت ادلوسيقى حّبها. ة شجاعة دون خوفآمنت الزينة مر

 يتها أعطام، أم مريامعلمتو. ة ادلصر ادلشهوة من الفّناناالغناء والرقص جعلو

. (Mozart Mesir)'رت من مصرزامو'لقب 
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ال .  يت زكريا اخلرإمسويف اَصحال مع ت ادلظلم،  زوجا عن ماضيوإنشقّ 

أصلب زواجهم  . الزواج كالمها على احلب بل بسبب ادلصاٌف السياسية منيقوم

أصبحت . رليدة من شأهنا أن  تبع خطى والديها يف عاَف الكتابة إمسهاابنة 

يف .  بدوراستقبلوت والعقلي سديالعنف اًف .حياهتا الزواج مأساة ال هناية ذلا

قصة  كتب بدورت.  يف األعمال األدبيةا ومشاعرهاصب أفكاره ت،اصحتو

 ا بدرية، بدال من امسوياسم الشخصية اليت كتبها ه . يف قصة خياليةاحيا و

 .ماسن-  احلقيقي ا امسو نعيم، بدال من اسم حبيبو الرجلبدور، وكان

أصبحت بدرية شخصية . ا نفسو منىا كانت ضدتشخصية بدرية اليت خلق

 .لسوء احلظ، سرقت الرواية اليت كتبها.  على أي شيءامرأة صعبة وال ختاف

عرف من سرق تكن تَف .  كلها ضاعت مع اختفاء الروايةا بأن حيا وتشعر

ييت ت األخبار اليت كتبها زوجها زكريا اخلرت بدور رأ. الصحيفةتالرواية حىت قرأ

.  و نشر أعمالو كتب رواية جديدة

ة ىي زلاولة يف مراجعة األدبيات باستخدام منوذج رواية نضريىذه ال 

 (Simone de Beauvoir) سيمون دي بفوارلهنج احلركة النسائية الوجودية 
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 يعمل من زينةىناك نوعان من األسباب رواية .  وجود النساءحضور ولفهم 

. نوال السعداوي مبثابة مصدر للبيانات يف ىذه الدراسة

باإلضافة . احلالّية قضايا ادلرأة ة حيتوي على يف رواية زينادلصاعب، أوال

  ادلرأة كون إبرة للحياةأن   اليت ادلتوقعةذلك،  ر بط الرواية حبياة احلاضرك

 . احلياة صبح أفضل

 النساء دتثيال صغَتا لكيفية بدء النساء يف زلاولة الشخصيات، دتثل ثانيا

 قادر على إظهار ا نظيم حياهتن بشكل جيد، وذلك من خالل إظهار أنو

. ىنوجود

جنس من ىا حتويل كاجلنس اآلخر  ادلرأةام شخصيةمقىذا اإلقتباس عن 

 .لنوال السعدوي (2010)اآلخر إُف النفس يف رواية زينة 

 مقام شخصية المرأة كالجنس اآلخر -

بكائها مثل ضحكتها حُت يرقد فوقها، . يده ويصفعها (زكريا)إن بكت يرفع 
، زينة)ال رفع يدىا لًتّد لو الصفعة،  طرق برأسها،  كتم البكاء أو الضحك 

2010 :59)  
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 جنس اآلخر إلى النفسمن  شخصية المرأة تحويل -

أنا لست جسدا يا أستاذ، أنا عقل يفّكر، أنا كا بة مرقوقة، ىل قرأت 
: 2010، زينة)كتايب يف النقد األديب؟ أال  قرأ مقااليت يف الصحف؟ 

136). 
، ديكن رواية زينة لتحليل بنظريّة النسائّية الوجوديّة االقتباس السابقمن 

  ادلرأةام شخصيةمقوجدت فيها الباحثة البيانات عن . لسيمون دي بفوار

 ريد الباحثة فلذالك، . جنس اآلخر إُف النفسمن ىا حتويلكاجلنس اآلخر 

: إجراء البحث األديب حتت عنوان
 

تحويل الجنس اآلخر إلى النفس في رواية زينة لنوال السعدوي 

 (دراسة نسويّة)

 تحديد البحث .ب 

 : حتديد البحث كما يلي ةحثا البعينتبناء على اخللفية السابقة، ف

نوال زينة ل يف رواية  كاجلنس اآلخر ادلرأةام شخصيةمقكيف  صوير  .1

 سعداوي؟ال
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زينة يف رواية جنس اآلخر إُف النفس  من ادلرأةكيف يتم حتويل شخصية  .2

 سعداوي ؟النوال ل

 أهدف البحث .ج 

:   فلهذا البحث ىدفُت  السابقحتديد البحثبناء على 

 سعداويالنوال زينة ل يف رواية  كاجلنس اآلخر ادلرأةام شخصيةمقمعرفة  .1

زينة يف رواية جنس اآلخر إُف النفس  من ادلرأةحتويل شخصية معرفة  .2

 سعداويالنوال ل

 فوائد البحث .د 

الفوائد النظرية و الفوائد :  نقسم فوائد البحث إُف قسمُت فهماو 

: العملية ما يلي 

 الفوائد النظرية .1

، خصوصا لعلوم األدب ا جديدا ىذا البحث مراجع كونعسى أن  (أ 

 النسوية باستخدم النظرية النسوية الوجودية اليت اليت  تعلق بنظرية

 وضعتها سيمون دي بفوار
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عسى أن يصف الدور اذلاّم عن النسوية يف حياة اجملتمع من  (ب 

 خالل األعمال األديب 

 الفوائد العملية .2

جنس اآلخر  من ادلرأةحتويل الشخصية  إلعطاء ادلعارف عن ظاىرة

و يكون استخدامها كمادة . سعداويالنوال زينة ليف رواية إُف النفس 

وال لنحبثا أدبيا  البحث ىف ادلستقبل، ألولئك الذين يريدون أن يبحثوا

 .السعدوي

 الدراسات السابقة .ه 

ومع  .كتابة أو دراسة الروايات ألغراض سلتلفة قامت هبا بعض الدوائر

ذلك، كل من ىذه الكتابات أو الدراسات لديها رلموعة متنوعة من 

 يف دراسة السايقةويف الوقت نفسو، . اخلصائص اليت دتيزىا عن بعضها البعض

: ىذا البحث ىي

، (2017) من قبل أويت مثفوعة النعمة مقالأوال، البحث يف شكل 

 ىو ا عنوان حبثوعلي غااج ِفا يف جامعة سونان كا قسم اللغة وأدبوةطالب



10 
 

 
 

 .يةوسة التحليلية األدبية النسادر: سورة ادلراح يف رواية زينو لنوال السعداوي

 يف ىذا ادلوضوع حول صورة النساء خاصة بُت شخصيات زينو وبدور ةقشاادلن

الصورة اليت  ظهرىا . وأيضا حول العالقة بُت الشخصيات الذكورية واإلناث

شخصيات زينو ىي نساءحرّيات ومدافعات عن الضعيفُت، حيث يتم  صوير 

العالقة بُت الرجل وادلرأة يف ىذه الرواية  .شخصية بدور كرجل مقيد ومعامل

. ىي عالقة غَت متناغمة

 نوال ه ستخدم األحباث ادلذكورة أعاله نفس ادلادة ادللموسة يف رواية زين

ومع ذلك، فإن الفرق ىو أن ادلنهج ادلستخدم يف البحث أعاله . السعداوي

 الذي يركز دراستو على صورة النساء، يف حُت ةىو النقد األديب النسوي

الذي يركز   وجوديا من سيمون دي بفوارةيائنساليستخدم ىذا البحث هنجا 

 .على دراسة وجود ادلرأة

:  والفكر اإلسالمي يف األدبندرإعادة إعمار النوع اًف'ثانيا، رللة 

حتتوي  (.2016)'  يف رواية زينو لنوال السعداويةحتليل نقد األدب النسوي

رللة يوليا نصر اهلل لطيفي على خصوم النساء اللوايت جيادلن بالدين على 
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يوِف نسر الطيف  حتتوي رللة.االفًتاض الالىويت بأن النساء يأ ُت من الرجال

على خصوم النساء اللوايت جيادلن بالدين على االفًتاض الالىويت بأن النساء 

باإلضافة إُف ذلك، يوجد ازدواجية يف ىذه الرواية حيث  .يأ ُت من الرجال

يستخدم الدين كمصدر للحياة ومصدر للظلم ويف الوقت نفسو حيب 

كيف  صور  الشخصيات الذكورية ويكره النساء، وىو ظاَف لكنو ديٍت، وأيضا

يستخدم ىذا البحث نظرية .ية اإلسالمية ادلستقبلية يف رواية زينوائالنس

جيمع ىذا البحث . Wolfgang Iser  والفغانج ايساراالستقباالت األدبية من

ادلعادلة مع ىذا البحث يف الكائن . مباشرة بُت أسلوب البحث الديٍت واألدب

ادلادي ولكن يف موضوعو الرمسي خيتلف بشكل واضح عن البحث الذي 

 .سيقوم بذلك

، ثالثًا، التقرير البحثي للمحاضر ورلموعة العمل اخلاصة بالطالب

 سونان غونونج ة اإلسالميةميوكجامعة اٌف (2015). ، وآخروننوفال كسومة

 Lyan versus Diri dalam Novel Stolen Innocence karya Ellisa Wall“'  بعنوانجايت

dan Lisa Putlizer. ادلرأة يف ىذه الرواية ىو مقامإُف أن  البحث امن ىذخلصت 
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باإلضافة إُف ذلك،  تحدث . أو مظلوم إلخضاع زوجها والنيبجنس اآلخر

 النساء كونت .الدراسةاليت حتقيق بىذه الدراسة أيضا عن دور ادلرأة يف الرواية 

دور ادلخلوقات ادلهمشة بسبب عدم  عليم أي من الشخصيات النسائية يف 

لذلك ال دتلك األرقام صالحيات خاصة . مدرسة رمسية  درس العلوم الدنيوية

. يف اجلانب االقتصادي

ادلعادلة اليت مت احلصول عليها من قبل الباحثُت يف ىذا البحث ىي 

والفرق ىو الرواية .  الوجوديةةيائالطريقة ادلستخدمة، وىي استخدام نظرية النس

 أليسا وال و ليسا  و أليفو Stolen Innocence ادلستخدمة يف البحث بعنوان

 Lisa Putlizer. و  Ellisa Wall فو ليزار

دراستو :  بعنوان نسوة يف رينة زينو ِف نوال السعداويقالرابًعا، حبث اَف

ة ة اإلسالميميوك جامعة اٌفة طالب ساكنةأجراىا (2015)النقضي األديب 

ية ادلتضمنة ائ ركز ىذه الدراسة على مسألتُت، مها النس .سونان أمفيل سورابيا

 دلواجهة شخصياتيف رواية زينو وأشكال االحتجاج اليت يقوم هبا ال

 8:  اجلمل يف الروايةمنية الواردة ائ وجد يف الرواية ثالثة أنواع من النس.الظلم
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 10راديكاليا و ور لنسائية  نص13ية ليربالية، و ائنصور حتتوي على نس

 حتتوي على شكل ور نص14 ذلك، ىناك  بعد. ماركسيةنصور نسائية

ير بط ىذا النوع من ادلقاومة . االحتجاج الذي ير كبو شخصان مها زينو وبدور

كل من ىذه األرقام . باالحتجاجات ضد االستعمار والسياسة واحلكومة

 . وكا بةمطرب ظهر وجودىا من خالل كوهنا 

ادلعادلة اليت مت احلصول عليها من قبل الباحثُت يف ىذا البحث ىي 

على الرغم من ىذا النهج  .الكائن ادلادي ىو رواية زينو نوال السعداوي

 ادلرأة قاميناقش ىذا البحث م.  ادلشكلة معروضة سلتلفة كوينوبالطبع فإن 

.  الوجوديةيةائ النسةهنجبوحياهتا الزوجية 

وىو  (2007 )لومبان با و. ف. فورناما ناخلامس، أطروحة كتبها

 Eksistensi Perempuan“بعنوان ديفونوجورا طالب دراسات عليا من جامعة 

dalam The Other Side of Midnight  karya Sidney Sheldon”..  ركز التحليل يف

 Noelle و Chatrine Alexanderحبثو على شخصيتُت من اإلناث يف الرواية ، ومها 

Page . يةائالنس من خالل نظرية ا الشكلُت لوجودىمشخصيتُتحتقيق يتم 
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 اشخصيتُت لديهما وعيالكلتا .روا و سيمون دي بفرجان بول سارتالوجودية 

' جنس اآلخر'اليت  صبح اذلدف ادلطلق ' نفس' ىي Chatrine'. نفس'بأهنما 

باإلضافة إُف ذلك، يكشف .  ىي ادلوضوع ادلطلقNoelleبينما  صبح 

الباحثون أيضا عن العناصر اجلوىرية يف الرواية، خاصة حول ادلؤامرة 

. والشخصيات واإلعدادات

معادلة البحث ىي الطريقة النظرية ادلستخدمة للتعبَت عن وجود ادلرأة 

يف .باستخدام النظرية النسوية الوجودية جلان بول سارت وسيمون دي بفوار

 The Other Side of Midnightحُت أن االختالف ىو موضوع البحث وىو رواية 

اليت يف ىذه الدراسة باستخدام رواية زينو و  Sidney   Sheldon لسدين سالدون 

.  نوال السعداويكتيها

 ادلذكور أعاله، ال يوجد حبث حول وجود النساء عرضاستنادا إُف الت

 Simone de Beauviorية الوجودية من سيمون دي بفوارائباستخدام نظرية النس

 . نوال السعداوياليت كتبهايف رواية زينو 
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 إطار الفكري .و 

ية ىو رلال دراسي ذو صلة حيث يدرس ائالعمل األديب ادلتعلق بالنس

التقاليد األدبية للنساء، وادلؤلفات، والقارئات، وخصائص اللغة األنثوية، 

 (.188: 2015را نا، )والشخصيات النسائية وما إُف ذلك 

العديد من الروايات . واحدة من أشكال األعمال األدبية ىي الرواية

من خالل عرض سلتلف األحداث والصراعات اليت . ىي موضوعات نسوية

َف يتم .خترج عن قضايا ادلرأة، حياول ادلؤلف وضع أفكاره وإبداعو يف الرواية

. يةائاستبعاد نوع الرواية اجملازية من إبداع ادلؤلف يف معاجلة قصتو مع نوع النس

غالبا ما ختلط ىذه الرواية اجملازية القارئ ألننا نبدو وكأننا نطرد يف حيا ُت، بُت 

يتم التعامل مع القراء من خالل مجل شعرية حتاول  قدمي .الواقع واألحالم

لكن ىذه الرواية هبذا  (.12: 2010فريستيونو، )الواقع بطريقة غَت معتادة 

يتم  قدمي اخليال من خالل . النوع من اجملاز لن  ولد بدون خربة من ادلؤلف

صبحت رواية زينو أ.فكرة ادلؤلف ىو بالتأكيد ليست منفصلة عن حياة ادلؤلف
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 واحدة من   كونيف ىذا البحثإستخدمتها  نوال السعداوي كتبهااليت 

 .  اليت  صف قضية النسائيةالروايات اجملازية

حركة سياسية واجتماعية واقتصادية، وبالتاِف ماية كائولدت احلركة النس

فإن حتليل احلركة النسائية ينتمي إُف دراسة متعددة التخصصات  نطوي على 

 femmeيتم من كلمة  النسائية لغة .(188: 2015را نا، ). معرفة متنوعة

اليت  ناضل من أجل النضال من أجل حقوق  (مفرد)، مبعٌت األنثى (امرأة)

ستنادا إُف ىذا التعريف، فإن احلركة النسائية  إ.طبقة اجتماعيةما، ك(مجع)ادلرأة 

ىي حركة نسائية للحصول على حقوقها، ومن بينها السؤال عن حق ادلساواة 

باإلضافة إُف ذلك، خيوض القمع الذي  عاين منو النساء من أجل . دربُت اجلن

. حقوقهن

 من قبل الرجال، وكذلك افًتاضات ادلرأة نسويةأصبح قمع ادلرأة وبناء ال

 ىو الًتكيز الرئيسي على دراسة احلركة النسائية الوجودية من خريف اجلنس اآل

 .قبل سيمون دي بفوار
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من احلقائق واألساطَت   بدأ Simone de Beauviorآراء سيمون دي بفوار 

ىذه األساطَت اليت صنعها اإلنسان  ضع النساء . يف األحياء و النفس والتاريخ

؛ 'شخصية أخرى'فقال دي بفوار، يتم وضع النساء على أنو .كأشياء سلبية

ىذا ادلفهوم ال ينفصل عن  فكَت . 'نفسال'الرجال يكون  وجنس اآلخري

 يشكل هتديدا للذات، فإن نس اآلخر إن اًفر إذا قالت سارت .Sarteرسارت

لذا، إذا أراد رجل أن يبقى يف حريتو، فينبغي . النساء يشكلن هتديدا للرجل

. نساء ال بعيةعليو 

ووفقا لو، فإن . نس اآلخر يف اًفنساءحتلل بفوار كيف يتم وضع ال

صور الالنساء ال ينفصلن عن الرجال فحسب، بل إنو يعتقل يف اعتقاد سئ يف 

عندما حتاول النساء وضع الرجال يف .ية للرجلنوالنمطية، ودييل إُف أن يكون د

  كمستوى أساسيإِف داخلو مع أن اجلنس اآلخر، يراىن نس اآلخراًف

 بفوار) جوىري، وبالرجوع إليو يرى بشكل غَت مباشر أنو غَت أساسيجوىري

ىذا اعتقاد سئ جيعل ادلرأة عالقة يف أفكارىا اخلاصة كشخصية .(87: 2016

. جنس اآلخر
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النساء على وعيهن الذايت، ليصبحن ينتقدحيلل حتليل سيمون دي بفوار 

ىو يكوت  الذي شخص احلر ىو الشخص، الابالنسبة لو. نساء مستقالت

، عندىا ديكن للمرأة أن  تخلص 'نفسال'ليكون موضوعا؛ شخصية  .ادلوضوع

بتدمَت  فوق الرجال - الذي يفسره الرجال - من دونية اجملتمع ادلبٍت بنفسها 

(. 625: 2016بفوار، )

 للنساء للتوقف حيث خطةأربع ( 274: 2006:  ونج) ،ر قدم بفوا

:  اليت قدمتها سيمون دي بفواراخلطةإليكم . جنس اآلخر عترب 

ثالثا، . ثانيا، ديكن للمرأة أن  صبح مثقفة. أوال ، ديكن للمرأة العمل

رابعا، ديكن للمرأة أن . ديكن أن  صبح ادلرأة فاعلة يف التحول االجتماعي

 من ادلتوقع أن النساء ديكن أن ينفر طةمع اٍف. جنس اآلخر رفض استيعاب 

: خريطة ادلفهوم لإلطار الفكري على النحو التاِف .نفسو
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 مناهج البحث وخطواته .ز 

 مناهج البحث .1

. الطريقة الوصفية النوعيةادلنهج  ادلستخدم ىف ىذا البحث ىو 

األساليب النوعية ىي األساليب اليت  ستخدم الوسائل التفسَتية من خالل 

يف علم األدب، مصدر البيانات يف .  قدديها من خالل منوذج الوصف

شكل أعمال أو سلطوطات  كون فيها البيانات يف شكل الكلمات واجلمل 

. (47-46 : 2015را نا، ) واخلطاب

رواية زينة لنوال السعدوي

النسوية

النسوية الوجودية لسيمون دي بفوار

حتويل شخصية ادلرأة من جنس 
اآلخر إُف النفس

مقام شخصية ادلرأة كاجلنس 
اآلخر 
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 أسلوب ادلساعدة ىو مفهوم القراءة استخدم، ا البحثيف ىذ

 Jonathanيران كولتقدمها جون ( قرأ كامرأة)  reading as a womanكامرأة

Culler .على أن (18: 2015سوغيهستويت و سوىر و، )   يفير كولقالو 

مفهوم القراءة كامرأة  عتزم الكشف عن افًتاضات وإيديولوجيات السلطة 

. دتع األبوي أو ادلجandrosentris  أندروسنًتيسذيالرجلهو ال

ىو أيضا على دراية بالنقد  reading as a womanىوم القراءة كامرأة مف

 Yoderإن نقد األدبيات النسوية يف وجهة نظر يودر. ةاألديب النسوي

 ال يعٍت نقاد النساء أو نقاد (18: 2015سوغيهستويت و سوىر و، )

ادلؤلفات، لكن النقاد ينظرون إُف األدب بوعي خار ، أي إدراك أن ىناك 

 . واحلياةيةبالثقافة األدباجنسا مر بط

يتماستخدام . ديكن إجراء البحث باستخدام كلتا الطريقتُت أعاله

األساليب النوعية ألن األشياء ادلادية يف شكل أعمال أدبية يف شكل 

باإلضافة إُف مفهوم . روايات فيها بيانات يف شكل كلمات ومجل وفقرات

 .يةائألن الرواية أثارت قضايا  تعلق بالنس reading as womanالقراءة كمرأة 
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 خطوات البحث .2

 مصدر البيانات (أ 

لنوال " زينة"أما مصدر البيانات يف ىذا البحث فهو رواية 
دار : لبانان-  صفحة ونشرت بالبَتوت 318السعداوي اليت  تكون من 

 .  م2009/ ه1430الساقي
 أنواع البيانات (ب 

أما بيانات يف ىذا البحث فهي النصور اليت بشكل اجلملة أو 

لنوال السعداوي الذي يتعلق مبوقف الشخصيات " زينة"الفقرة يف رواية 

النساء كاجلنس اآلخر و حتول الشخصيات النسائية من جنس اآلخر إُف 

 . لنوال السعداوي" زينة"النفس يف رواية 

 تقنيات جمع البيانات (ج 

يف مجع البيانات،  ستخدم الباحثة  قنية الدراسات السابقة ألن 

يف الدراسة األدبية، يُقال بالنوعية ألّن . البيانات اليت حُبثْت نوغّيةً 

 (. 47: 2015را نا، )البيانات اليت حُبثْت  كلماٍت أو مجال أو اخلطبات 

 :ىذا حبث النص مع ادلراحل التالية
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لنوال السعدوي  كرارا وجيدا كلمة " زينة"قراءة مجيع نصور رواية  (1

 فكلمة و مجلة فجملة و فقرة ففقرة،

 وضع عالشلة على البيانات ادلتعلقة، (2

بطريق إعادة الكتابة ىف ورقة البيانات عن البيانات ادلوجودة  ختزين (3

 لنوال السعدوي،" زينة "يف رواية

 مبوقف الشخصيات النسائية كاجلنس  قسيم البيانات ادلتعلقة (4

اآلخر و حتول الشخصيات النسائية من جنس اآلخر إُف النفس 

 .لنوال السعداوي" زينة"يف رواية 

 تحليل البيانات (د 

سعت الباحثة . أما مرحلة التالية فهي  قنيات حتليل البيانات

لتحليل البيانات عن موقف الشخصيات النسائية كاجلنس اآلخر و حتول 

 . الشخصيات النسائية من جنس اآلخر إُف النفس

 :يف حتليلها،  ستخدم الباحثة اخلطوات التالية
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، مجيع البيانات اليت مُجعت إما يف شكل مجل أو وصفية البيانات (1

فقرات  شَت إُف موقف الشخصيات النسائية كاجلنس اآلخر 

 وحتويلها من جنس اآلخر إُف النفس،

 البيانات اليت وصفت مث ُ صنف أو جُتمع،  صنيف البيانات (2

البيانات اليت  شَت إُف موقف الشخصيات النسائية كاجلنس اآلخر 

 وحتويلها من جنس اآلخر إُف النفس،

مجيع البيانات اليت ختتار و  صنف بناء على ، حتليل البيانات (3

خاصة  و النسائية علمًيا مع النظريات ستحللها الباحثة أصنافها،

 . النسوية الوجودية لسيمون دي بفوارنظرية

 اإلستنتاج  (ه 

 لنتائج لتحليل روايةااخلطوة األخَتة يف ىذا البحث ىي  عيُت 

  البحث ىيحتديد جواب من النتائجىذاو . لنوال السعداوي" زينة"

لتعريف موقف شخصيات النسائية كاجلنس اآلخر وحتويلها من جنس 

 .اآلخر إُف النفس
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 نظاميات الكتابة .ح 

فنظاميات الكتابة ذلذا البحث . للحصول على نتائج البيانات اجليدة

:  نقسم إُف أربعة أبواب ىي

 وي ىذا الباب على خلفية البحث، و  ح. ، مقدمةالباب األول

حتديد البحث، أىداف البحث فوائد البحث، الدراسات السابقة، اإلطار 

 .الفكري، مناىج البحث و خطوا و و نظاميات الكتابة

حيتوي ىذا الباب على الدراسات . ، األساس النظريالباب الثاين

 موقف الشخصيات النسائية كاجلنس اآلخر وحتويلها من النظرية عن  عريف

 سيمون ضعها النسوية الوجودية  اليت و نظرية الحتليلجنس اآلخر إُف النفس، 

 .دي بفوار

 نظريةال حتليل حيتوى ىذا الباب على .التحليل الباب الثالث،

لنوال " زينة "رواية سيمون دي بفوار ضعهاالنسوية الوجودية  الذين و 

 . السعداوي
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. على النتائج و االقًتاحاتحيتوى ىذا الباب   .الباب الرابع، اإلختتام 

 


