
 

 

 ملخص البحث
 

 النفطي زمان يف احلب رواية يف ادلرأة وحرية ادلساواة إيديولوجية. 4242 ، ليستاري فوجي
 (. النسائ األديب النقد حتليل) السعداوي نوال عن

 زمان يف احلب رواية يف وحريتها للمرأة ادلساواة إيديولوجية وصف إىل الدراسة ىذه هتدف 
 عن تتحدث والفقرات واجلمل الكلمات ىذه البحث يف بياانت. السعداوي عن نوال النفطي

اليت  النوعية الوصفية الطريقة ىي البحث ىذه يف الطريقة تستخدم. ادلرأة وحرية ادلساواة إيديولوجية
 نوال عن النفطي زمان يف احلب رواية يف البحث ذلذا البياانت ومصدر. واضحا البياانت تصف

 البياانت وىي مجع تقنية وتستخدم. 3995 عام مصر يف البادبويل ادلكتوبة نشرهتا اليت السعداوي
 ما نظرية وعالمها وحتليلها ابستخدام البياانت عن والبحث والفهم القراءة من ادلكتبة دراسة تقنية
 . احلداث بعد

 احلب رواية يف ادلرأة وحرية ادلساواة عقيدة أشكال من فهي شكل الدراسة ىذه نتائج أما 
 والعادات واألشياء اإلنسان جتاه ادلساواة عقيدة تصف اليت السعداوي نوال عن النفطي زمان يف

 الرجال أي اإلنسان جتاه ادلساواة إيديولوجية أولً . اخلاصة حقوقها على احلصول يف ادلرأة وحرية
 اليت والبشر واآللت األدوات امتالك مثل األشياء إىل يريدونو كما الذىاب يف احلق لديهم والنساء
 مثل نفسو اجلنس أي العادات إىل الشركات أكرب إىل الصناعة أوعية توصيل يف وظيفتها تتمثل
 ادلنزل تغادر اليت ادلرأة حرية اثنياً . مناطقهم يف ادلعتادة للعادات مناسبة ارتدائو وعدم احلجاب ارتداء
 عملها إىل ابإلضافة. حنت كمنحت والعاملة الباحثة ىي وظيفتها بو تقوم الذي العمل بسبب

 لعملها اإلجازة يف الذىاب تريد اليت ادلرأة مثل لعملها أخرى أغراًضا للمرأة فإن منحواتت كنحات
 وميكنها نبية تكون ادلرأة أن تريد حىت لإللو متثال إىل حتويلو وتكون لإلذلة متثال على العثور أجل من

 ليس معها يعيش الذي الرجل حىت يوم كل الرجل تبادل اليت ادلرأة حرية اثلثًا. للمرض الناس شفاء
 ادلرأة ألن معو للبقاء قدمو الذي العرض وتقبل ادلطلوب التمثال على احلصول أجل من ولكن زوجها
 . اآلخرين الرجال أيدي يف تقع مث للهروب طريقة دائًما لديها
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