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 الباب األّول

 مقدمة

 الفصل األّول : خلفية البحث

األدب ىو إنتاٌج ثقايف أو عمل فٌّني الذيي نأذيف يف و ذجمل اعتمذ ا و األد ذ  

ىذذذو دم ذذذمع األعمذذذاا األدعدذذذء الذذذجمل معذذذم رذذذألدا  ذذذع اعتمذذذ . وف ذذذ ة األد ذذذ  دل ذذذمع ا 

اعتم   ذع عملدذء األ ا دء   موأة عق ادة م مجء األد    عىن اخلداا ادلتعلق عظ وف 

األد ذ  إ  رذ وف اعتمذذ  األدعدذات الذذجمل م ذو،  ورذذودةا نذا  تولذذم إنتارذا ثقافدذذا 

 أو عمبل فّندا   أتمل علد ا جتم م األوضاع اإلرتماعدء    قدم احلداة واعتم .

وأ ضذذا أ، العمذذذل األدن ىذذذو نتدلذذذء  ذذع عملدذذذء األد ذذذ  ا  عذذذء. ويف عملدذذذء 

ادل ارة فحسذ ا ل ذع ىنذا  يف نارذء إ  روانذ  اخلذ ات  إعماعوا ال  تطل  رل د

احلدو ذذءا  ذذع الة   ذذء والعلمدذذء ال  ذذدما علو ذذا أدعدذذءا ودذذيليف  تذذاج إ  ال ذذم  يف 

إعذذذماع األعمذذذاا األدعدذذذء. ولذذذيليفا فذذذا، دمذذذ ة اموانذذذ  المعمذذذء دذذذا، عمذذذل النذذذام  يف 

 األدن   و، أدم  قدمء.
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ع األخ ى. ولتعأل أل ىيا النوعا أندانا مع ف النم  دنوع أدنا فضبل عع األنوا 

 ا  تناقض    األنواع األخ ىا  مل الأع ا رغم أهنذا رلذ د خذبلف النظ  ذء. واخلدذاا 

  ذذم  أذذ لء احلدذذاة اإلنسذذاندء يف مةاعلذذو عذذ  ال دإلذذء وعذذ  نةذذ  اإلنسذذا،ا ودذذيليف 

 (.70  0202ع ىا، نورغدنط ى,(مةاعلو    هللا

ا وال ذذذذألاا  القذذذذارئ ع ضذذذذو علذذذذ   قنذذذذ ادل نط ذذذذاعاال ىذذذذو يف إنتذذذذاج اخلدذذذذاا وعوقذذذذا  

عالمقذذء إ   االلتذذألاإ إ  واقذذ   ذذو م, وااللتذذألاإ ىذذو العمذذل األدن وقذذا    و دذذا ولتقدذذدمع

غال ا  ا  ستخم و دو دلء احل ذوا علذ  ا ول ع و دلء إلعماع اخلداا التةاصدل ىو

مل م ع ذليف أو احلالء عاد ء  المخوا إ  احلالء الجمل ال غ ء يفعل   القارئ تمراج ا

 (.7045 0656ر نولديف و أو ت  ورا،,(

و عتذذذ  اخلدذذذاا الأذذذعا دانتذذذاج األدب نذذذا لذذذألإ علدذذذو أ،  قذذذ ب إ  النظ  ذذذات 

 (7033 0200األدعدء والمرا ات داخلدء دانت أإ خارردء.) إ م روناىن أدى,

ء و ذا إ  وعأ ل عاإا أ، الق ص الق ذةة واحل ا ذات اخل افدذءا وال و انسذد

ذليف دال وا ذء. والق ذء اخلدالدذء  ع ذيفة مجدلذءا ديفهنذا م ذور العذامل احلقدقذما لذيليف إذا 
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صذذارت  سذذتخم ء للمذذواد التعلدمدذذء و ذذوف م ذذو، أدمذذ  إثذذارة لبلىتمذذاإ د ذذورة  ذذع 

ندذذذاة اإلنسذذا،ا واخلدذذذاا لم ذذو  ألا ذذذا  عدنذذء ميفددم ذذذء للقذذار   ) ذذذووردى "رنلذذء"  ذذع 

 (.7043 0222أ نم ورا,

ل وا ذذذء ىذذذم إنتذذذاج اخلدذذذاا الذذذجمل   عناؤىذذذا  ذذذع خذذذبلا العناصذذذ  الماخلدذذذء  مذذذل ا

احل  ذذذذذءا والأخ ذذذذذدءا وىلذذذذذم رذذذذذ ا. وموصذذذذذدر القضذذذذذا ا االرتماعدذذذذذء لت ذذذذذو  العامل 

 احلقدقم.

مبعىن أ، ال وا ء ىم صورة النم  يف نلم وا  . وذليف أهنا عل  نطا  وا   

و  تنوعذء الق ذذءا ووضذذ  ق ذء  عقذذمةا عم ذمة الأخ ذذداتا و عقذمة ادلوضذذوعاتا 

 (.706 0661الق ء  تنوعء )راقوب  و  روا و  مع   إ,

لل وا ذذات م ذذو،  وضذذوعء وسلتلةذذء ا تذذوىا  مذذل نذذوا ادلأذذادل اإلرتماعدذذء 

الذذجمل ثذذمث يف اعتمذذ ا دخذذدبل مبذذا فد ذذا ادل م طذذء عذذادل أة. و دخ ذذد ا ىذذم  مذذةة رذذما 

ا رن ذذا إ  رنذذ   ذذ   عذذما لبلىتمذذاإ عالمرا ذذء دذذل  ورذذودا وخ ا  ذذ ا و أذذ لت 
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منمدء اعتم . لقم دا، دا ما  وضوعا للحوار عيف  اب عم ذمة ادلأذادل االرتماعدذء 

 الجمل م دأل عل  اإلختبلفات ع  ال راا والنساد.

اإلختبلف ع  ال رذاا والنسذاد ال مذألاا لذم  ا ععذض ادلأذادلا  ذواددا،  ذع 

عذ  التأذ  دء وال دولوردذء ىذو ندث األنماث والمور الجمل نةيت يف اعتم . الةذ   

ف   واضح. ول ع ميفثة النادذإلء  ذع ذلذيف الةذ   صارنقادذاا ألنذو ثذوا الةذ و  عذ  

ذلذذذذذذذذذذيف  سذذذذذذذذذذم   ة ذذذذذذذذذذوإ  امنس  ال دولوردء نأيف مبلموعء ادلةاىدم المقافدء. و

 (.70 0202المقايف لبلختبلف ع  امنس  )نألرد ع عم ,

وضذذعت يف ثمدذذل أنذذم امنسذذ . ويف القذذدم المقافدذذء الذذجمل نأذذيفت يف اعتمذذ  

 علذذذذذذذذذذ    ذذذذذذذذذذاح م دذذذذذذذذذذألتو  (partrinealر ذذذذذذذذذذء األب)  ذذذذذذذذذذع النسذذذذذذذذذذل مذذذذذذذذذذمفقاعتمذذذذذذذذذذ  

ا  نذذذي عما ذذذء عذذذ د رذذذن  الذذذيدورة أدمذذذ    دمنذذذء  ذذذع ال نذذذات (androcentricال رذذذاا)

 (.733 0202و تعمدة المقافات يف اعتم  )نألرد ع عم ,

امنسذذ   أذذة دمذذةا إ   المقافذذءا إ، عذذ د التحم ذذم لتحمدذذلعذذ  ويف رلتمذذ  

العوا ذذل ال دولوردذذء.  نظذذ  إ  اال ذذتع اس عذذ  امنسذذ  لذذد  لذذو قسذذطا أل، ثذذمدىا 
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العوا ذذل ال دولوردذذءا وإيذذا ىذذم زلذذمدة عتحمدذذل عذذ  امنسذذ  أدمذذ   ذذع رلذذ د ادلقم ذذء 

 دلمار ء امن ا ول ع القدم  ع الأواغل األ ا دء الجمل قم   را خء يف اعتم .

 ممذذةا ىذذم السذذمء ال دولوردذذء و ذذجمل عو ذذدطءأندانذذا  ت امذذن  ىو ذذء ثم ذذمإ،  

األدوار  ىذذذذذذو  ذذذذذذمدأل، ذلذذذذذذيف و ا والنسذذذذذذاد ال رذذذذذذاا االختبلفذذذذذذات عذذذذذذ  دممذذذذذذةا  ذذذذذذع

أدمذ    نظذ  إ  اعت ذارىمألهنذم  يف اعتمذ  دور قداد ا ل راال .يف اعتم  االرتماعدء

 أر ذألنع عسذ   يف فعذل دذد أعطذ   يف ذلذيف ندنإلذي أ، النسذادا وأدم   نتلءا قوة

 سذذذماتال .والذذذوالدة وال ضذذذاعء  مذذذل احلمذذذلا نذذذ دت ع وأعضذذذاد منا ذذذل ع ثذذذم  ذذذع

ل ةذاح   أذ لت ع غال ذا  ذا م ذو، لذيليف ىو ء امن . ثتاج إ  ثم م ال عدولوردء

 .ع  ال رلا وا ساواة  ع أرل ادلساواة نضاا ادل أة

ال  للمذ أة ط دع ا الةعلدء أ، د  النساد ن نوا أدم  قلقا النظ  ات النسو ء

عذذذمإ  .يف اعتمذذذ  العوا ذذذل المقافدذذذءا ول ذذذع عالمةذذذ س عقذذذمرنا العوا ذذذل ال دولوردذذذء

 ل ذذعادلقذذ رةا و إ  عذذادة النظذذ  نارذذء يف  العبلقذذات عذذ  امنسذذ يف  ودورىذذا ادلسذذاوة
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 مفقالذذذيي  ذذذ ال ذذذم ل لذذذو   ذذذمو سلتلذذذر األنذذذواعا لذذذيليفعذذذو دذذذا،  عذذذ سالذذذيي  ال ذذذم ل

 (.72 0202)نألرد ع عم , ععض ا ععضا النسو ءالنظ  ء 

النسو ء ىم ن دء نضاا النساد للح وا عل  ادلساوة عذ  ال رذاا والنسذاد. 

 اىدء الق م  ع احل دء النسو ء ىذم ددةدذء ثسذ   وقذر ادلذ أة  ذع خذبلا ادلواضذد  

قذيرة  مل ادلساوة ع  امنس  وث  ذ ىع. ألهنذع معتذ    ذانت ع  ذع المررذء الماندذء ال

وإد اع اذلوى لل راا. يف إنموندسذدا قذم مطذورت احل دذء النسذو ء ق ذل اال ذتقبلا  ذع 

دذذذارمدٌّن. وعأذذذ ل غذذذة   ادذذذ  عذذذيف،  ن ذذذيف عم ذذذم ث  ذذذ  ادلذذذ أة  سذذذتوناة .أ .خذذذبلا  ر

  ن ا. وندنإلي عمأ،  يف مج  احل دات الجمل رل ت ادلساوة ع  امنس .

 .والنسذاد ادلل ذء عذ  ال رذاا عذءىذم الط د و ثقافدذء  ة وإ النسذو ء ارتماعدذء

 قو ذذا عدنمذذا أ، ال رذذاا  عتذذ  .األ و دذذء أوا عاطةدذذءا مجدلذذءا لطدةذذءع  ع وفذذءألهنذذع  

 (.75 0200) نأور فاقو, ررولداا وعقبلندا

الط دعء اليدور ء ىم ديفعطااا عدنما أ، ط دعء األنمو ء مأ ل وفقا عيفف ار 

م و، أعطاال إيا ىم يف األن اإ  وخدالدء ال راا. الأخ دات النسا دء مي ع أ،
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ادلعتممة  ع ق ل ال راا. ومورو النسوة إ  الط دعء اليدور ءا  ضادةعارادنع 

 (.700 0223أنةس ع دماىع نسوة )مدن   ىلو يف,

 ع ناندء أخ ى العبلقء ع  صورة ادل أة    إنتاج األدب ا روا ءا دانت أو 

عنم ا   و، العمل األدن  مل روا ءا  خدالدء خاصء ال وا ء النسا دء و  مع ا ىو

ث م خاصء ال وا ء فد ا ق ء ا  أةا فعناص  الق ء أو ال ورة   فقء دا ما إ  

الأخص ادليدور. يف ن  أ، ال ور نةس ا ىم  ء عا ء عع دل ف د يف النسوة. 

 مليف ال ورة م ور صورة ادل أة رسم ا ونةسدا يف اعتم  واأل  ة.

 ال ور اليىندء ىو د لا احل ًن" النساد روا ء "أنبلإ يف  أةادل اد ع ورة ادل

وروه  مي ع درل ا    صورة ادل أة د ل النساددخ دء  الجمل أع عت عن ا والسلوددء

صورة  مأ دل مأ ل النساد اللوايت يف نداة واالرتماعدء والمقافدء والنةسدء ادلاد ء

 .ادل أة

غال ا  ا  ال ام   ستخمإا احل ًن النساد روا ء أنبلإ يف صورة ادل أة لتة  غ

 .يف ال وا ء الق ءجتمدل لتوضدح و  أ لوب لغء
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 للح وا عل  عل  ورو التحم م اللغء و دلء ال تخماإد  األ لوب ىو

القدمء اممالدء   ساىم يف ميفثة ىو ىيا التيفثةأ،  يف إنتاج األدب .ميفثة  ع 

 (7031 0202لةندء)رمحء روقو ف دوفو,عماا األدعدء الؤل

و ع عم مة اإلنتاج األدنا أرادت ال انمء لتحلدل روا ء مسم  أنبلإ 

النساد احل ًنا لةاطمء ادل ندسم.ىيه ال وا ء ىم ال وا ء الجمل م أر إد الدء إنساندء 

م ور دأخ دء   ضط عء عالظ وف اإلرتماعدء يف روا ء أنبلإ النساد احل ًنا الجمل 

ا ورمنا و األخوات األخ ى. و  س مقص ق ء ا  أة نأيفت يف احل ًن    والمن

احل ًن عع دم   ع ق ل أنم احل اس نا أ، النساد ال مت ع اذل وب  نو.  ني دا، 

صغةاا وقم داردت فاطمء ادل ندسم يف خضم التة ة الوطٌّن وجتلد  األ إللء 

ادلطلقء. عل    دل ادلماا ثم م  ا ف س ع  الةتدا، والةتدات. إهنم    مو، احل  ء  

 ادل أة الغ عدء الآلدي  أغةو، العقبلندء والتعلدم احلم ث.د

أ اأ  اب األدادميدء الجمل ممف  هبيا ال حث ىم ثلدل احل دء النسو ء يف روا ء 

 ععنوا، "أنبلإ النساد احل ًن" لةاطمء ادل ندسم ىم دما  لم7
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ادل أة  ع  ورم األختبلفا وىنا  ق ء  مةة ال وا ء مأمل عل  أوال7 أل،

 ةاطمءا لاحل ًن النساد أنبلإ يف روا ات النسو ء ال رل نا أ، ثلل ال حوثو 

 ادل ندسم.

ثاندا7 أل، ال وا ء ث م النساد ال ارعء  الجمل نةيت ن مت ا لةاطمء  ني 

صغةمو ل ؤ ء العاملا وإيا ىؤالد نظ ، لم  ع  وى ن  ء قلدلءا ول ع مماذلع غندء 

ىنا  دا ما رقعء  ع السماد الألرقاد فو  رمار  ع التعاو، واألنبلإا وقلع أ، 

احل ًن. و قولو، أ ضاا ال ننظ  إ  أ ةل ا وانظ  إلد ا  ستم  صعودا وصعوداا مث 

ط ، هبا.واصن  األرنحء. ليليف يف نارء  آ ء إ  ثلدل النسو ء عح يف روا ء 

 أنبلإ  النساد احل ًنا لةاطمء ادل ندسم.

  ن لداا أدم  معمقا ال وا ء نارء إ  لمرا ء مأة يف ال دا،  ا أعبله و ع

 ردألت ال انمء ليليف أدم   ولء. ال وا ء لة م مي ع ا تخما  ا ولن ن ا عملدء

صورة النساء يف رواية "أحالم النساء احلرمي" لفاطمة ادلرنيسي .عنوا،ع درا ت ا

 دراسة النسوية
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 الفصل الثاىن . حتديد البحث 

م حث رلموعء  تنوعء  ع ادلأادل ال حمدء. و   إ، يف ال وا ء مت ع أ، 

ذليفا قا ت ال انمء هبيه المرا ء   دأل إ  ثلدل صورة ادل أة فقجمل الجمل مورم يف 

 روا ء أنبلإ  النساد احل ًنا لةاطمء ادل ندسم.

 و ألرل ىيا ال حثا   دأل درا تو إ  ادلسا ل األ ا دء التالدء7

 ؟إ النساد احل ًن لةاطمء ادل ندسمء يف روا ء أنبل. ددر م و، صورة ادل أة ادلغ عد0

. ددةدء أ لوب ادلؤلر مة ديف صورة ادل أة يف روا ء أنبلإ ادلغ ب النساد احل ًن 0

 لةاطمء ادل ندسم؟

 الفصل الثالث. أهداف البحث وأغراضه

 واذلمف ال  دسم  ع ىيا ال حث ىو7

  لةاطمء ادل ندسم .  ع فء صورة ادل أة يف روا ء أنبلإ النساد احل ًن0

.  ع فء أ لوب ادلؤلر يف مة ديف صورة ادل أة ادلغ عدء يف روا ء أنبلإ  0

 النساد احل ًن لةاطمء ادل ندسم
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 .عملدءنظ  ء و  إ  نقسم  ىيال حث فا مةأ ا 

 فالنظ  ء  ن ا7

احل دء  يف درا ء وخاصء ادلع فء ذخةة  ع لتو د  هبيا ال حث  ادلتوقعا  .0

 .النسو ء

 .والةع ل ناعء األدب مقم   ادلتلم  ادلتوق  هبي ال حث ز ادة .0

  أ ا الةا مة العملدء  ن ا7 

دررء للح وا عل    هنا م دمأ وع قم أر  ت وىيه المرا ء .0

اداهبا دلدء الع عدء و  قسم اللغءيف   (S.Hum)العلوإ اإلنساندء ال  الور وس

 .والعلوإ اإلنساندء اآلداب

   ت  ة إلنتاج ميفثةات احل دء النسو ء درا ء نوا ادلتوق  هبا لأل ادة ادلع فء  .0

 .عتم  عا ء خاصءا وعل  مجد  ا للطبلب

 الفصل الرابع. دراسة سابقة 
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ويف ىيه المرا ء   دأل إ  درا ء صورة ادل أة يف روا ء أنبلإ النساد احل ًنا 

ي. ودا، العم م  ع المرا ات لةاطمء ادل ندسم    ا تخماإ  ن   النقم النسو 

األدعدء أر اىا ال انمو، الساعقو، الي ع ا تع ضوىا   م طء عالنقم النسويا 

وعالتايل موف  الة صء لل انمء لتطو   ادلأل م  ع ال حوث عع األدب عا تخماإ  ن   

 النقم النسوي. مبا يف ذليف  ا  لم7

ي )النقم األدن م و   اإل  أة يف ال وا ء عنما ال ة  لنواا السعماو  .0

ا طال ء ( (Esti Rohana Qudsiah)النسوي( دت ت ا إ جمل رونانا قم دء

. وفقا دلوضوع ىيه المرا ء ىم 0200را عء  االن  احل و دء عاإ 

( امسم ء7 0موضح م و  ة اإل  أة الجمل مت و،  ع ثبلثء أنواعا وىم7 

ندث (  ع 3(  ع ندث النةسدء7 ف م ذددء وفطانءا 0أهنا مجدلءا 

اإلرتماعدء7 مي ع أهناط د ءا عاى ةا وأهنا ملقت معلدم ا  ساوة    

 ال راا.
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 (Anindita S. Thayfصورة إ  أة عاعوا يف روا ء مانو ماعو ألننمما س طدر ) .0

 ء الا ط (Anggraeni Ferdiana)  . )درا ء نسو ء( دت ت ا اصل ا ىن فةد انا

دلوضوع ىيه المرا ء . وفقا 0200را عء إنموندسدا وم عدت ا عاإ 

موضح د وط النقم األدن  ع  ع ندث احل دء النسو ء ل ورة ادل أة الجمل 

 قم ت ا يف روا ء مانو ماعو.

 السعماوي نواال  يد ات الط د ء  يف روا ء عمإ ادلساواة ع  امنس  .3

 ال وح رضاعل  عمإ ادلساوة( دت  ا  ونظ  اإل بلإ النسويالنقم األدن )

رونون  رايت  طال  را عء  ونا،ا (Reza Nugraha)  نوغ اىا

ىو  ىيه المرا ءا وفقا دلوضوع 0202عاإ  عانمونغ احل أل دء اإل بل دء

عس  األنوثء و  دأل إ  عمإ ادلساوة .عمإ ادلساواة ع  امنس    ر

 ."الأخص األوايف مليف ال وا ء رلسا عل "  ادلخ ة هبا 

نسو ء  سلمء( دت ت ا نعمء فاطمء ادل ندسم )م مجء ف   ء  .1

طال  را عء  نع دايل رادا اإل بل دء  (Ni’matul Husna)احلسىن



 

14 
 

ا وفقا دلوضوع ىيه المرا ء موضح 0225احل و دء  وردادارما عاإ 

م مجء فاطمء ادل ندسم دنسو ء  سلمء الجمل م ت   ادلة وإ للعبلقء ع  

ال رل و ادل أة يف اإل بلإ اليي ىوأ س ا د ادء  تساو ء ع  امنس  

التقلدمي أ، الأ ادء عدن ما لدست ادل توب يف الق آ، ال  ًنا ول ع 

 ذلما  تأاع ء.

 

 

 

 أساس التفكري الفصل اخلامس.

( لد  نقم النسو ء األدعدء عناقم ادل أة وال عنقم ادل أة 0654قاا  ود   )

النةسدء وال عنقم األد  ء ول نو ناقم ذو نسا دء راصء؛ نساس أ، ارم اط امن  

 (.72 0202 ون ط ,عالمقافء واألدب واحلداة ) وغ  نستوم  
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ال مي ع مبع فء ادل أة إال ععلم  ة م عو   اهنا يف التار خ. ىو أ اس ر دسم 

لل حث االرتماعم    أنو  ع فات  تعمدة  تو عء يف المْور التغدةي. وعع ارة 

أخ ىا ضلتاج إيل أ، نع ف ىيا األ اسا دلم ع لنا ن ودة عاجتاه مغة ندامنا )قا م 

 (.704 0223ا  , 

لنسو ء األدعدء  و دولورداا  لم  ا ادلة وإ علم دنيفة ادل أة وَنَقاَرىا دعملدء ا ا

ثقافدء واألدن النسوي ال عم أ،  ة   عدنو وع  األدب اليدوري دام ء دانت أو 

 .قار ء

النسو ء دح دء مُ مأ أصبل  ع اف اس أ، النساد يف األ اس  ضط مات 

وا تغبلالتا وال ةاح  ادل يا  لئلهناد القم  واال تغبلا. و اىدء نضاا احل دء 

النسا دء ىم  ع ارل التأاعو والأ ف واحل  ء للسدط ة  عل  امسم واحلداة داخل 

  .ادلنألا وخاررو

تقمإ والسة عل  السعادة والنلاح. ومعت  احل  ء احل  ء   افقء عال أ  ء إ  ال

عاعت ارىا انم  ع أمثع نقو  اإلنسا،  ع ق ل الناس الي ع  ة مو،    صلان م. 
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'احل  ء' وىنا  عىن ا تقبلا الة   واإلرادةا والسلو ا طادلا ال متلاوز نمود 

 .ال بلندء ومغدة قادرة احلةاظ عل  ادلعا ة األخبلقدء للملتم 

ا الط عو (Showalter)النقم األدن النسوي خبلا عمد  ع ادل انل )دوال    

(. يف ادل نلء األو  دانت رلموعء  تنوعء  ع ال ور النمطدء 73-04. 0652

خطةة للم أة در  ا نقم ء. وقم نلل ادلا، و دبلت ددر   ى ال راا م و   

م ات 'األدعدء الجمل منتمم إ  النساد. ادل نلء الماندءا اإلىتماإ عتوردو إ  أعماا دا

النساد أنةس ع "ا وردألت عل  إعادة ادتأاف نسم ال ام اتا وديليف إعادة 

مقددم األعماا األدعدء  ع ق ل النساد. ادل نلء المالمء ثاوا نل ادلأادل النظ  ءا 

" عىن إعادة النظ  يف االف اضات النظ  ء ادلق ولء نوا الق ادة وال تاعء و ستنم دلدا 

 ."عل  اخل ات  ع ال راا

درا ات ادل أة والمقافء الأع دء يف عم مة  ع التخ  ات دمة  ع األندا، 

إيا   حث عع   ؤاا نوا "صورة ادل أة". يف أ    ا ىنا  دمة  ع ال حوث عع 
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ذليف ا إل تم ارادل موأة عالنسو ء و  حم ا عع ددةدء مأغدل ا دورا يف التنأإلء 

 .ف  ة زلمودة للنساد االرتماعدء للم أة يف

ال ورة ىم  ا   ورصورة ذاناا ا وصورة ادل أة ىم  أ ضا  صورة شللودء  ع 

 .ق ل دل ا  أة عل  نمة

الت و   مي ع أ، متعلق عيفلوا، ر أل ء وفقا للتقالدم أو وفقا دلعىن الأخ دء  

قدء الجمل مي ع أ، مس   ا احلالء النةسدء للمؤلرا أو امةا -للمؤلر. صور امياعء 

 األدعدء عادي فقجمل(ا وانتقاا أوصاف احلواس لوصر احلواس األخ ى

درا ء عع رن  ادل أة يف دمة  ع األندا،  ماف   ع اإلىتماإ األوا7  

األوا  أ، النقاد النسو ء  اوا أ،  ظ   األد اا المقافدء الجمل   م ندة ا عل  

الماندءا النقاد النسو ء  اولع   أهنا "ادلؤنث" و  م جمل هبا عالنساد خيتاج إ  محل امم.

زلاولء لتةسة  ا جيعل 'أنواع" ادل أة منة ل عع ص ف النظ  الجمل لم  ا التممدل 

  .ادلخ  ء الجمل   لدست فد ا زلمدة ع  امنس  "أو راذعدء لمى ال راا
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موضدحا عل  صورة ادل أة دم منا   عة  ة ق ء أو نصا  ستخمإ ادلؤلر  

 . ا قدمءأ لوعا أل، عمل فن

األ لوب  اللغو ء  خاصء داللغء للح وا عل  قدمء الةع وأ لوهبا 

 ادلستخم ء وىم ط  قء يوذردء للتع ة عع اليات )يجمل النة (

 الفصل السادس : طريقة البحث وخطواته

 طريقة البحث .أ

 ستخمإ ىيا ال حث ادلن   الوصةم التحلدلما وىو الط  قء ادلستخم ء 

 ..دء   ندر وثلدل وا تنتاج القضدءلتحلدل  أ بلة    ددة

 التحلدل يفادلن   الوصةم التحلدلم ىو اليي  قوإ عو موصدر الوقا   مث 

 (.723 0200) و ع دوت رطىن,

وعادلن   الوصةم  د و، ىياال حث النسوي زلتارا إ  الة م  ع خبلا 

 .وصر صورة ادل أة يف روا ء  "أنبلإ النساد احل ًن لةاطمء ادل ندسم
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 خطوات البحث .ب

 مصدر البيانات .1

  مر ال دانات يف ىيا ال حث ىو ال وا ء أنبلإ النساد احل ًن لةاطمء 

 .ادل ندسم

 أنواع البيانات  .2

نوع  ع ال دانات يف ىيا ال حث ىو النص اليي  توي عل  صورة ادل أة 

 ."يف روا ء "أنبلإ النساد     احل ًن لةاطمء ادل ندسم

 طريقة مجع البيانات .3

الط  قء مم  ال دانات يف ىيه ال حث  ستخم  ا المرا ء ادل ت ء.  حبدث 

 أ، اخلطوات ادل نةء عل  النحو التايل7
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الق اد ة والتحلدل عالمقء يف روا ء "أنبلإ النساد احل ًن لةاطمء  (أ)

 ؛ادل ندسم" 

معد   نا  ء النص الجمل ثتوي عل  صورة روا ء ادل أة يف روا ء   (ب)

 ؛ ًن لةاطمء ادل ندسم" "أنبلإ النساد احل

مقسدم  يجمل النص األ لون لل ام ء عع صورة ادل أة يف ال وا ء .  (ج)

 .""أنبلإ النساد احل ًن لةاطمء ادل ندسم

 

 

 حتليل البيانات .4

ععم احل وا عل  مجع اا فدلم ثلدل ا عاادلمخل النسويا وىيا ادلمخل 

وإهناد ادلضط مات عموره  لل عع ص اع ادل أة لت و،  ساو ء    ال راا 
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واال تغبلا. وىيا ادلمخل أ ضا  لل صورة ادل أة يف روا ء "أنبلإ النساد 

 ."احل ًن لةاطمء ادل ندسم

 النتائج .5

ععم عملدء التحلدل     تخماإ ادلمخل النسويا فوضعت عل  أهنا نتدلء 

أة هنا دء  ع األنأطء ال حمدء عع صورة ادل أةا وأ لوب ال ام ء  ةيف عع صورة ادل  

 ."ادلغ عدء يف روا ء "أنبلإ النساد احل ًن لةاطمء ادل ندسم

 تنظيم كتابة البحثالفصل السابع : 

 :التنظدم  ع دتاعء ىيه ال حث  ن ا دما  لم

ا ادلقم ء.  توي ىيا الة ل خلةدء ال حثا ثم م ال اب األوا  قم ء. 

وأ الد  وخطوات ال حثا أىماف ال حث وأغ اضو  درا ء   ت دءا واإلطارا 

 .ال حثا وال تاعء ادلنتظمء
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والجمل ىم النظ  ء األ ا دء.  توي ىيا الة ل نظ  ء ادلعىن  ع  ال اب الماين 

 .دل نوع  ع احل دء النسو ء والتةاىم ومجد  أنواع صورة ادل أة وأ لوب ال ام 

  ةة ذامدء ون ية عع روا ءفاطمء ادل ندسم  وىو  ةة ون يةال اب المالث 

 نبلإ النساد احل ًن.أ

ىو ادلناقأء.  توي ىيا الة ل عل   ناقأء وثلدل صورة  ال اب ال اع  ثلدل

 ادل أة ادلغ عدء يف اللغء ادلؤلر وأ لوب ال وا ء عمل أنبلإ  ورة النساد احل ًن  ع

 .واليي  غلق.  توي ىيا الة ل اال تنتارات والتوصداتال اب اخلا   


