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 مة في رواية ال تتركوني هنا وحديصورة المرأة اليهودية المسل: حسنيةميسرة 
 دراسة البنيوية التوليدية عبد القدوس إلحسان

وقد ثنائية الدين اليهودي واألسالم. موفق هذه املرأة التشهري املرأة املصرية ىف  املرأة ىف املقدمة إىل اخلافية هذا البحث 
 .ال ترتكوين هنا وحديكصورة ىف الروية   ،عيون العامل
لصورة شمل: اترواية ال ترتكوين هنا وحدي، و هدف هذا البحث إىل وصف شكل صورة املرأة اليهودية املسلمة يف أ

اجلسدية والنفسية و الذاتية، رأي املؤلف عن صورة املرأة وشكل احلاالت االجتماعية للمجتمع املصري الذي يرتبط مع صورة املرأة 
 ال ترتكوين هنا وحدي. روايةاليهودية املسلمة يف 

رتكوين هنا وحدي. ال ت روايةركز البحث على حليلي وأسلوب احلدث التارخيي. و ستخدم املنهج الوصفي التتهذا البحث 
ال مع اقرتاب البنيوية فاستخدمت هذه التقنية. مث اتص البياناتشاملة مث بعد احلصول على  روايةحتصل بتقنية القراءة على  البيانات
 ال ترتكوين هنا وحدي. رواية. حىت وجدت صورة املرأة اليهودية املسلمة يف التوليدية

متثل شخصية لوسي اليت  البيانات 1البيانات 11بقدر  روايةاملرأة اليهودية املسلمة يف  ( شكل صورة1وأظهرت النتائج: )
لوسي  البيانات 8عندما أصبحت لوسي ربة البيت وتطلب املعيشة، و البيانات 1نشأت بالغة وسقطت يف احلب مع زكي راؤول، 

مزاوجا لكتابة الظواهر اليت حتدث على نفسه أو حىت  عبد القدوس، لن يكون إحسانالكاتب،  وجهه ( شكل2تعترب امرأة مجيلة. )
 روايةذه ال ترتكوين هنا وحدي تصف حياة اجملتمع يف أرض مصر. ه روايةعيشون عنده. صورة احلياة يف ت وقعت يف اجملتمع الذين

تظهر  البيانات 1. لبياناتا 5بقدر  رواية. شكل زاوية نظر الكاتب يف 1881شهد ثورة عام تكاسة حلياة اجملتمع املصري الذي عأن
، تظهر املرأة اليهودية املتزوجة مع الرجل املسلم. شكل البيانات 3تظهر املرأة اليهودية املسلمة،  بيانات 1الشخصي املسلم، 

عبد القدوس،  حسانإلال ترتكوين هنا وحدي  روايةاحلاالت االجتماعية للمجتمع املصري املرتبط مع صورة املرأة اليهودية املسلمة يف 
اليت مت العثور عليها على  البياناتيف مصر. أما عن  1818وهو العمل الثالث ومخسني من الشاعر الكبري الذي ولد أثناء ثورة 

 اليت تصف الثورة املصرية. البيانات 6، و البيانات 3النحو التايل: العصر الذهيب لقوم اليهود 
 

 المرأة.،صورة ،التوليديةالكلمات الرئيسية : البنيوية 
 


