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 االستهالل

 
نْ َيا ِسْجُن اْلُمْؤِمِن َوَجنَُّة اْلَكاِفرِ  {   } الدُّ

“Dunia adalah penjara seorang mukmin, dan surga orang kafir.” 

(HR.Muslim dari Abu Hurairah Radhiallahu Anhu) 
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 ءاإلهدا
 : هذا البحث أقدمه إىل

ين معىن القدوة والصرب و أمهّية طلب ّلمأيب احلاج نور هادي الذي ع املكرم .1
 العلم. اللهم اغفرله وارمحه ووّسع رزقه وان يطول هللا عمره. 

ص ابلنية هلل تعاىل ىف اليت عّلمتين معىن اإلخالأّمي احلاجة أندنج سوحرتيوي  .2
 فرهلا وارمحها ووّسع رزقها وان يطول هللا عمرها.اللهم اغطلب العلم. 

يدايداري اليت مازالت طلبت العلم ىف املرحلة العالّية أخيت الصغرية، بتا أيو ف .3
 عسى هللا ان جيعل مرأة صاحلة، ماهرة ىف العلم.
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 ملخص

 نسج يف مذاكريت" رواية  يف. الصور اإلجتماعية جملتمع السجن 2015أغاطن، ألفا. 
 العلوم كلية  وأدهبا العربية اللغة قسم. جامعي حبثلنوال السعدوي.   "النساء

 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة اإلنسانية
 املشرفة : الدكتورة معصمة.

 اإلجتماعية، جمتمع السجن، حتليل احملتوى. : الرئيسية الكلمات
 كتاابت  من  املميزة اخلصائص من العديد يهالعمل اإلنشائي لد هو األديب العمل

 أشكال من شكل هي الرواية. والتعبري احملتوى يف واجلمال والفن، األصالة مثل ،أخرى
 الكلمات جمموعة من أو إنشائية خيالية قصة هي الروايةو . النثر فئة يف األدبية، األعمال

 يف مذاكريت"الرواية . ملؤلفا ةفكر  عن تفوت ال اليت العناصر و خمتلفة محوالت هلا اليت
والصور اإلجتماعية املسجلة  األخالقيةلنوال السعدوي مملوءة ابحلموالت   "النساء سجن

يف عالقة التعامل والتواصل بني أبطال الرواية. ولذلك أراد الباحث أن يركز هذا البحث 
ة من الرواية والصور اإلجتماعية اليت تتضمن يف العناصر الداخلي األخالقية الرسالةيف 

 ."النساء سجن يف مذاكريت"
 دراسةمن  منوذج وهو ،هذا البحث يف احملتوى حتليل نظرية الباحث استخدم

يف  العناصر الداخلية لتقييم احملتوى حتليل يسعى. العمل حمتوايت كشفإىل   هتدف
 الرسالة( أ: )يلي ما تشملهي و  هافي خاصة قيمة على للحصولالعمل األديب 

 قيمةال (ه) دينية،ال قيمةال( د) الفلسفية، القيمة( ج) ،تعليميةال قيمةال( ب) ،األخالقية
 الصورةو  األخالقية رسالةال الباحث هبا أن يسجل توقعوي .وغري ذلك تارخيية،ال

 العناصر الداخلية يف الرواية. يف سجنجملتمع ال االجتماعية
جملتمع السجن يف الرواية من حتليل حمتوى الرواية وجد الباحث الصور االجتماعية 

 لعالقاتوهي ا الكربى القيمثالث  على نعكست اليت "النساء سجن يف مذاكريت"



 ي

 

 وكذلك ، السجن جمتمع الثقافية يف والقيم السجن، يف أفراد اجملتمع بني االجتماعية
 ن.السج يف جمتمع األيديولوجية النظر وجهات
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ABSTRACT 
 

Agathon, Alpha. 2015. Social Overview of Prison Community in Mudzakaratii 

Novel Fii Sijni Nisa’ 'by Nawal Saadawi. Thesis. Department of Arabic 

and Letters, Humanities Faculty of State Islamic Maulana Malik 

Ibrahim University, Malang. 

Supervisor: Dra. Muashomah 

 

Keywords: Social, Prison Society, Content Analysis 

 

Literary work is an essay with its own various unique characteristic 

features, such as originality, artistry, and beauty in content and expression. Novel 

is a form of literary works, in prose category. The novel is a fictional story in the 

form of writing or words that have various payloads as well as some elements that 

could not be separated from the author’s thought. Mudzkaratii fi novel Sijni Nisa 

'by Nawal Saadawi is a novel which has a charge of moral and social picture of a 

prison society depicted in the interaction of the novel characters. So the 

researchers focused on the moral and social picture of the prison 

communitywithin Mudzakaratii fi novel intrinsic Sijni Nisa '. 

The method of the study is content analysis theory to which revealing the 

contents of a work. Content analysis seeks to assess the intrinsic literary works 

features to get the content of particular value in literature include the following: 

(a) moral / ethical, (b) the value of education (didactic), (c) philosophical value, 

(d) the value of religious, (e) historical value, and so on. The researcher hopes to 

be able to record moral messages and social picture of the prison within the 

intrisik novel. 

The results showed thatsocial pictures of prison community within 

Mudzakaratii fi novel Sijni Nisa ', were reflected on the three great values of 

social relations between people in jail, cultural values in the prison community, 

and ideological views towards the prison community.  
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ABSTRAK 

Agathon, Alpha. 2015. Gambaran Sosial Masyarakat Penjara dalam Novel 

Mudzakaratii Fii Sijni Nisa’ karya Nawal Saadawi. Skripsi. Jurusan 

Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing : Dra. Muashomah 

Kata Kunci : Sosial, Masyarakat Penjara, Analisis Isi 

 

Karya sastra merupakan karya tulis yang jika dibandingkan 

dengan tulisan lain, memiliki berbagai ciri keunggulan, seperti keaslian, 

keartistikan, dan keindahan dalam isi dan ungkapannya. Novel  adalah salah 

satu bentuk karya sastra, dalam kategori prosa.  Novel merupakan cerita fiksi 

dalam bentuk tulisan atau kata-kata yang memiliki berbagai muatan serta 

unsur-unsur yang tak lepas dari pemikiran pengarang. Dalam novel 

Mudzkaratii fi Sijni Nisa’  karya Nawal Saadawi, merupakan novel yang 

memiliki muatan pesan moral serta gambaran sosial sebuah masyarakat 

penjara yang tergambar pada interaksi para tokoh-tokoh novel. Sehingga 

peneliti memfokuskan penelitian pada pesan moral serta gambaran sosial 

masyarakat penjara yang terdapat pada intrinsik novel Mudzakaratii fi Sijni 

Nisa’. 

Pada penelitian tersebut peneliti menggunakan teori analisis isi, 

yakni merupakan model kajian yang ingin mengungkap isi dari sebuah karya. 

Analisis isi berupaya untuk mengkaji intrinsik karya sastra untuk 

mendapatkan hasil kandungan nilai tertentu dalam karya sastra antara lain 

meliputi: (a) pesan moral/ etika, (b) nilai pendidikan (didaktis), (c) nilai 

filosofis, (d) nilai religious, (e) nilai kesejarahan, dan sebagainya. Sehingga 



 م

 

diharapkan dengan teori analisis isi peneliti dapat merekam pesan moral serta 

gambaran sosial masyarakat penjara yang terdapat pada intrisik novel. 

Dari hasil analisis isi peneliti menemukan gambaran sosial 

masyarakat penjara yang terdapat pada novel Mudzakaratii fi Sijni Nisa’, 

yang tercangkup pada tiga nilai besar yakni hubungan sosial antar masyarakat 

penjara, nilai budaya dalam masyarakat penjara, serta pandangan ideologi 

pada masyarakat penjara. 
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ABSTRACT 

 

Agathon, Alpha. 2015. Social Overview of Prison Community in Mudzakaratii 

Novel Fii Sijni Nisa’ 'by Nawal Saadawi. Thesis. Department of Arabic 
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Keywords: Social, Prison Society, Content Analysis 

 

Literary work is an essay with its own various unique characteristic 

features, such as originality, artistry, and beauty in content and expression. Novel 

is a form of literary works, in prose category. The novel is a fictional story in the 

form of writing or words that have various payloads as well as some elements that 

could not be separated from the author’s thought. Mudzkaratii fi novel Sijni Nisa 

'by Nawal Saadawi is a novel which has a charge of moral and social picture of a 

prison society depicted in the interaction of the novel characters. So the 

researchers focused on the moral and social picture of the prison community 

within Mudzakaratii fi novel intrinsic Sijni Nisa '. 

The method of the study is content analysis theory to which revealing the 

contents of a work. Content analysis seeks to assess the intrinsic literary works 

features to get the content of particular value in literature include the following: 

(a) moral / ethical, (b) the value of education (didactic), (c) philosophical value, 

(d) the value of religious, (e) historical value, and so on. The researcher hopes to 

be able to record moral messages and social picture of the prison within the 

intrisik novel. 

The results showed that social pictures of prison community within 

Mudzakaratii fi novel Sijni Nisa ', were reflected on the three great values of 

social relations between people in jail, cultural values in the prison community, 

and ideological views towards the prison community.  

 



 ملخص

 سجن يف مذاكريت" رواية  يف. الصور اإلجتماعية جملتمع السجن 2015أغاطن، ألفا. 
 العلوم كلية  وأدهبا العربية اللغة قسم. جامعي حبثلنوال السعدوي.   "النساء

 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة اإلنسانية

 املشرفة : الدكتورة معصمة.

 جمتمع السجن، حتليل احملتوى.اإلجتماعية،  : يةالرئيس الكلمات

 كتاابت  من  املميزة اخلصائص من العديد العمل اإلنشائي لديه هو األديب العمل
 أشكال من شكل هي الرواية. والتعبري احملتوى يف واجلمال والفن، األصالة مثل ،أخرى

 الكلمات جمموعة من أو ةإنشائي خيالية قصة هي الروايةو . النثر فئة يف األدبية، األعمال
 يف مذاكريت"الرواية . املؤلف ةفكر  عن تفوت ال اليت العناصر و خمتلفة محوالت هلا اليت

والصور اإلجتماعية املسجلة  األخالقيةمملوءة ابحلموالت  لنوال السعدوي  "النساء سجن
هذا البحث يف عالقة التعامل والتواصل بني أبطال الرواية. ولذلك أراد الباحث أن يركز 

والصور اإلجتماعية اليت تتضمن يف العناصر الداخلية من الرواية  األخالقية الرسالة يف
 ."النساء سجن يف مذاكريت"

 دراسةمن  منوذج وهو ،هذا البحث يف احملتوى حتليل نظرية الباحث استخدم
يف  العناصر الداخلية لتقييم احملتوى حتليل يسعى. العمل حمتوايت كشفإىل   هتدف

 الرسالة( أ: )يلي ما تشملهي و  هافي خاصة قيمة على للحصولالعمل األديب 
 قيمةال (ه) دينية،ال قيمةال( د) الفلسفية، القيمة( ج) ،تعليميةال قيمةال( ب) األخالقية،

 الصورةو  األخالقية رسالةال الباحث هبا أن يسجل توقعوي .وغري ذلك تارخيية،ال
 العناصر الداخلية يف الرواية. يف سجنجملتمع ال االجتماعية



حمتوى الرواية وجد الباحث الصور االجتماعية جملتمع السجن يف الرواية من حتليل 
 لعالقاتوهي ا الكربى القيمثالث  على نعكست اليت "النساء سجن يف مذاكريت"

 وكذلك ، السجن جمتمع الثقافية يف والقيم السجن، يف أفراد اجملتمع بني االجتماعية
 ن.السج يف جمتمع األيديولوجية النظر توجها



ABSTRAK 

Agathon, Alpha. 2015. Gambaran Sosial Masyarakat Penjara dalam Novel Mudzakaratii Fii Sijni 

Nisa’ karya Nawal Saadawi. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas 

Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing : Dra. Muashomah 

Kata Kunci : Sosial, Masyarakat Penjara, Analisis Isi 

 

Karya sastra merupakan karya tulis yang jika dibandingkan dengan tulisan lain, 

memiliki berbagai ciri keunggulan, seperti keaslian, keartistikan, dan keindahan dalam isi 

dan ungkapannya. Novel  adalah salah satu bentuk karya sastra, dalam kategori prosa.  

Novel merupakan cerita fiksi dalam bentuk tulisan atau kata-kata yang memiliki berbagai 

muatan serta unsur-unsur yang tak lepas dari pemikiran pengarang. Dalam novel 

Mudzkaratii fi Sijni Nisa’  karya Nawal Saadawi, merupakan novel yang memiliki muatan 

pesan moral serta gambaran sosial sebuah masyarakat penjara yang tergambar pada interaksi 

para tokoh-tokoh novel. Sehingga peneliti memfokuskan penelitian pada pesan moral serta 

gambaran sosial masyarakat penjara yang terdapat pada intrinsik novel Mudzakaratii fi Sijni 

Nisa’. 

Pada penelitian tersebut peneliti menggunakan teori analisis isi, yakni merupakan 

model kajian yang ingin mengungkap isi dari sebuah karya. Analisis isi berupaya untuk 

mengkaji intrinsik karya sastra untuk mendapatkan hasil kandungan nilai tertentu dalam 

karya sastra antara lain meliputi: (a) pesan moral/ etika, (b) nilai pendidikan (didaktis), (c) 

nilai filosofis, (d) nilai religious, (e) nilai kesejarahan, dan sebagainya. Sehingga diharapkan 

dengan teori analisis isi peneliti dapat merekam pesan moral serta gambaran sosial 

masyarakat penjara yang terdapat pada intrisik novel. 



Dari hasil analisis isi peneliti menemukan gambaran sosial masyarakat penjara 

yang terdapat pada novel Mudzakaratii fi Sijni Nisa’, yang tercangkup pada tiga nilai besar 

yakni hubungan sosial antar masyarakat penjara, nilai budaya dalam masyarakat penjara, 

serta pandangan ideologi pada masyarakat penjara. 
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 األول الفصل
 املقدمة

 

 خلفية البحث .أ

لدى كل الطلبة يف شىت اجلامعات أن العمل األديب هو علمية    إنه ملن املعلوم
 ، ووالفنّيةلة، صمنهااألكتابة أخرى هلا خصائص خمتلفة أكثر عمن سواه، لو ُقورِنبكتابية، 

 ف، ائللطاةو قيمحسن ال ويف عمل أديب حيتوي علىوالتعبري.  املضمونحَسن اجلمال و 
أو أو االجتماعية البشرية يف مشكلة  . األدب يعطي نظرية عامة1يد كتب ابللغةاجليُ الذي 

 يت النصو  األدبية دب أن أكل قارائأللخاصة. فمن املمكن أن  و الفكرية، بطريقة مميز 
 .وفقا  أفكاره  اخلاصة لديه

مل  دب املميزولكن، على حسب الواقع  أن تعريف األدب وحماولة على صياغة األ
مجيع مليكن اثبتة وواثقة يف يف األدبية نفسهاتعر أن ال لتككيد يكن موجودحىت اآلن،واب

والقيام بدراسة األدب  الستفاد  واحيفضال عن فهم يف حيا  اجملتمع. والذي ميكن به انال
أساس  بـ "األديب" اعتمادا على يسمىالذي  صنالخصائص هي صياغة عن جمموعة من 

 التارخيية. النسبّية
. هي "األدبوهي" يقارب ، ليس هناك املعىن املماثل به بليف اللغة العربية مثال

-bellesضيق، واألدب مبعىن) يف اللغة العربية. على معىنالكلمة اليت أقرب إىل األدب 
lettres أو بلغة  أو احلضارات األدب مبعىن الثقافةيف نفس الوقت ( أو الفّن أو األدب، و

 .(tamaddun) 2دنّيةآخر هي امل

                                                           
1(Nusa Indah. Yogyakarta; 1997)tar Teori Sastra. PenganYapi Taum. Yoseph  
221-(Dunia Pustaka. Bandung; 2003) 20. Sastra dan Ilmu Sastra. A Teuw 
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 Warren(. وفقا ما قاله Genreيف األدب معروف أبنواع من األدب )
اتفاقية األدب  مع أن النوع األديب ليس مبجرد اسم فحسب، بل هناك Wallekو

، نظرية عمل األدب تشكل مسة مميز  ملثل هذه األعمال.حيث ما قاله أيضا يف املستعمل
حسب الزمان واملكان، ولكن  على لم تصنفواتريخ األدب. األدب 3هو مبدأ النظام النوع 

الشعر  هو  املعروف الرتتيب لألدب حمدد . ونوع األدبيكل أو نوعية اهل استنادًا إىل
 والنثر والدراما.

ية يف قصة خيال منوذج لألعمال األديب، يف طبقة النثر. الرواية هي يوالرواية ه
قصة  عن يروي والرواية عاد اخلارجية. و  تيةاالذ ا عناصرهلشكل الكتابة أو الكلمات و 

 .التفاعل مع البيئة ومع غريه حيا  اإلنسان يف
، عناصر الذاتية واخلارجيةالعناصر من  ، أيمهمتني صَريناألدب هناك عن عمل يف

إذا كنت ترغب يف دراسة  ينصرَ من هَذين عن وال ميكن فصل وكذلك يف أعمال الرواية
ذاتية   اليت ترد يف األدب ومضموهنا من أجل فهم حمتوى املاد عمل أديب بطريقة شاملة 

 أهناألعمال األدبية ر لنظما هذا مهم جدًا عند  التصنيف، ملثل علمو . كانت أم خارجية
بناء جتماعية، االال ميكن فصلها عن انتقاد حيث  احملركة للحيا  أجزاء القو  جزء من

على فهم عمل أدب  ة ية والسياقيّ ىل رؤية النصّ إ علىالتصنيف السابق ذكره، اليت حّرضنا به
 4.جمّ  

لطيفة من حيث  حماولةتوجيه القارئ إىل واقع احليا  ويف الرواية، دفع املؤّلف إىل 
أحياان حتاول املؤّلف جلعل روايته عن طريق القصص الوارد  يف الرواية.  اإلمكانبصور ظاهر 

فهممفاهيم . وميكن أن جتلب القارئ ليةفيطغة لجتماعية بلوسيلة إليصال اقرتاحااتال
 .ه املؤّلف يف كتابتهمقدّ ما االجتماعية وفقا 

                                                           
(Gramedia. Jakarta; 1995) 298 Teori Kesusastraan. Wellek dan Werren.   3 

23 iversity Press. Yogyakarta; 2010)Nurgiyantoro, Burhan. Teori Pengkajian Fiksi. (Gadjah Mada Un 4 
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صور  الواقع من خالل عمله، يبّلغ الشاعر األفكار احلامسة، إما حتتوي على 
نقد االجتماعي. وهي األفكار اليت تتضمن  عن  ،احلال أعلى من ذلك االجتماعي، أو

 مع األدب، ميكن تغيريابلطبع!  ا حيد  يف اجملتمع. مب ميكن أن تكون انتقاداتللقارئ، و 
 اجملتمع.حالة 

األدب هو فن نفسها. عموما، هو و الفن. له روح هم الناس  أو األدابء تابالكُ 
االجتماعية، وأراد به  إىل مساوات نظرلابساسة ملشاعرها. احل ت قويّةالفنان الذي كان
فاح. أنه الكِ  سيلةالك  األدب عملويساوي  حيا  الناس. وأخرياً، نيحتساألدابء عاد يف 

 اجلديد  الثقافة  ، والنقد االجتماعي، أو لنشريديولوجيةاإل يستخدم العمل األدبية كإعالء
 .ما حّسنه املؤلفوفقا 

هناك اإلصالحات   ا أمل أن يعرف اجملتمع. وصارتهبذه الطريقة، وقالت أهن
، ي  يف نظام الفكر حتدُ  التغيريات كن ميو اجملتمع. سوف تغري ، والتوجيهات. بسببها

 .منه أفضلعي، أو تغيري ثقافة قدمية إىل ثقافة جديد  ما كان هو والسلوك االجتما
يف اترخيها، يف كل بلد أو أمة، ولدت األدابء كبري  بواسلة كتابتها ميكن تغيري 

ر اجملتمع عن نوراباي أنصف اجلمهو سيت ورواية اجملتمع من خالل أعماله املشهور  لديهم. 
 ستخدام الثرو  والسلطة.اإلجبار واإلراد  على إحدى اجملتمع ابوجود 

وعلى مثل هذا يف سائر البلدان، مثل ما حد  يف اإلنكلرته وفرنسا ومصر 
 وغريها. ويف ذلك البالد هناك أدابء عظيم يغري حالة جمتمعهم.

ال  جتماعية،على املشاكل اال ينالناقد يناملصر  إحذى من  هي سعداوينوال 
ومفهوم االجتماعي يف ا من مؤلّفاهتالنقد كثري .وأخرج  بلداليت حتدثت يف تلكال سيما 

أعماله  وأكثرأعماله. أعماله تشمل الرواايت والقصص القصري ، وغري اخليالية، ومذكرات. 
يف خمتلف اللغات منها  سعداويترتجم أعمال نوال ات بقراء  كتابته، حىتانل على مطمح

 .لغة اإلندونيسية وغريهاو  إلجنليزيةلغة ا
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وهو معروف ابستعمار حقوق النساء يف بلدها. ليس كل رأيه مقبول عنداجملتمع. 
(حبث فيه Feminismeاض نظاره وآرائه عن حول نظريّة املساوا  بني اجلنسني )استعر 

إذا ، . ومع ذلك،من خالل أعماله مت إجراءات يف مجيع الدراساتاألديبكثري من النقاد 
املساوا  أي  " ستعمار"اإلعلى جمرد مشكلة  سعداوينوال آراء حبثت أكثر عمقاً، ليس 

والصحة، وحقوق اإلنسان،  يةمشاكل التعليم ولكن هناك، وخمتلفاهتابني الرجال والنساء 
 .من املشاكل وغريها

شكل جديد  يل االجتماعي، يتكون منتكشف عن أشكال التحو هذه الدراسة س
". سجن النساء يف مذكرا يت "يف رواية  االجتماعية واأليديولوجية للشكل قةمن قيم العال

 " اجلوهرية لتالحظ الروايةالذاتية  عناصر هو حتليل حول  ذه الدراسةوهلذا، أراد الباحث هب
األديب ونظرية حتليل احملتوى  يابستخدام نظرية علم االجتماع "سجن النساء يف مذكرا يت

(Content Analysis.) 
اليت كتبها األدابء هي مماثلة أو وصفية صغري  عن حالة  رواية وبعبار  أخرى، أن

من العالقات الرواية،  أفكارجزء من  استخراجاجملتمع  حقيقيا. بطريقة حتليل احملتوايت، و 
 .5فيها بسهولةتدرك  االجتماعية، ، واجلوانب الثقافية 

االضطراابت، وتغيري احليا   كثري منالباحث أن هناك   ُتشك فيهيف  هذه رواية 
االجتماعية يف كل شكل من أشكال الرواية. حتىتشكل حقائق اجتماعية جديد  يف 

السجن.  فبناء على ذلك  السجن بسبب  عالقة شكل الرواية خبلفية املكان واجملتمع وهو
ظرية فضال عن املراجع للن ،من هذه الرواية. ومع رأي اخلرباء األدلة أراد الباحث أن أخذ

اليت تتكون من  نظريةأساس ال استخداماملوجود  يفرتض الباحث أن اختاذ هذه األدلةمع 
 (.Content Analysis) فيه وهو ألدب مع حتليل احملتوىمنوذج إدماج االجتماعي ا

                                                           
( Pustaka Pelajar. Yogyakarta; 2012) 54Pengantar Sosiologi Sastra. Faruk. 5 
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 سعداويالذي كتبه  ، "سجن النساء يف مذكرا يت " روايةــ وتالحظ الدراسة ل
. عمل خيايل هي الروايةأن  ختتلف كثريا عن الدراسات األخرى من الرواايت. عموما، 

 . وتالحظ من السجنيايلمبجرداخل ليست رواية "سجن النساء يف مذكرا يت "الرواية  ولكن،
 هو مذكرات جتربه صاحب الكاتب يف ذلك الوقت. وهذا احد من إحدى ، النساء

حث، سيحاول الباحث أن يشرح بشكل بلك الذقيقا لهلذا البحث. وحت اخلصائص املميز 
 .اآلتية الرواية، كما ورد يف صياغة املشكلةهذه  من وانباجلأحناء  يف  شامل

 
 البحثاسئلة .ب

 األسئلة التالية. اصة للبحو  اليت تتم رمزها علىاملسائل اخلو 
ن سج يف مذكرا يت السجن يف رواية " داخل القَيم االجتماعية على اجملتمع ما .1

 ."النساء
 ". سجن النساء يف مذكرا يت السجن يف رواية " داخل القَيم الثقافية على اجملتمع ما .2
سجن  يف مذكرا يت "لسجن يف رواية داخال القَيم إيديولوجية على اجملتمع  ما .3

 ".النساء
 

 أهداف البحث .ج

وهدف العام من هذا البحث،  هو إجياد شكل من أشكال التحويل االجتماعي 
 ."سجن النساء يف مذكرا يت "رواية  يف جملتمع السجنيف واقع ا

 أما ابلنسبة للغرض خاصة كما يلي.
 يف مذكرا يت " السجن يف رواية داخل القَيم االجتماعيةعلى قاد  اجملتمع العثور على .1

 ."سجن النساء
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 يف مذكرا يت "يف رواية السجن  داخل تمعم الثقافية على قاد  اجملالقيَ  العثور على .2
 ".اءسجن النس

 يف مذكرا يت " يف روايةالسجن  داخل تمعيديولوجية على قاد  اجملم إقيَ ال العثور على .3
 ء".سجن النسا

 
 حدود البحث .د

اسة كانت حمدود  يف مؤلفه لكن يف هذه الدر لديه كثري من املؤلفات،  سعداوينوال  .1
 ".من سجن النساء وضوع"مذاكراتمب

 وانباجليف هذا البحث يقتصر  األوجهو  من اجلوانب النظرية أهنا تتعلق بكثريعتقد ت .2
يف  تمع السجن الواقع يل االجتماعي يف جمالتحو واألوجهفي هذا البحث  على 

 .رافكاألجوانب  من." سجن النساء يف مذكرا يت " رواية
 

 البحث فوائد .ه
 نظرية:ال فوائد .1

 اتاكر أن مذ ، مع علم االجتماع األديب زايد  لنظرية تكونالبحث  انتائج هذ (1
 .هيئتهل االجتماعي يف يشكل من أشكال التحو  هو دبيةاأل

ة،وميكن احلصول إليه ابملدخل األنثروبولوجية نظرية أدبي نتائج هذه الدراسة أ يت (2
 سجن اجملتمع.لألشكال يف السجن الذييؤدي إىل جمتمع جديد، وهو 

 واقعية:الفوائد  .2
 ا يلي:يفيد على م عمليالق استنتاج من هذه البحو  على سبيل التحقي

 .أو شخص االجتماعية والثقافية واأليديولوجية أن السجن ميكن أن تغرّي حالة (1
 السجن. استفادا ابهرا من حيا  داعرف، واستفلكل القارئ ميكن أن ي أن  (2
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 السابقة اتاسر الد .و

" الرواية  الدراسات السابقة للبحو  املتساوية حتتوي على علي طالعالبعد ا
كثري من الدراسة على مصدار هذه الرواية، ل الباحث على  مذاكرات من سجن النساء" ان
 موالان ( يف جامعة اإلسالمية احلكوميةEkaSupraliatiمنهاما حبثت إيكا سبفراليا يت )

 .2014حبلول عام  مالك إبراهيم ماالنج
يف هذا األعيان. ولكن تركز ابحثة عن حبث سكولوجية من علي يف البحث األ

 رينته يف هذه الرواية.قالبحث، يرّكز عن حبث 
 

 مناهج البحث .ز
 البحث منهج  .1

أي البحو  اليت تصف  نهج الكيفياملالبحث يستخدم الباحث هذا  يف
حث )اإلعداد( هذا البأو السياق )نظريّة ختمينّية(.و  الفرضية الكيفية، ليس الظواهرنوعية

 .لنساء"ا سجناكرات يف مذ" رواية موجود  يف واهرظ هو سياق طبيعي الذي يشرح عن
 ثنوع البح .2

 . وخيّص به مضمون األدباألديبوهو النص  حتليل النص هذه البحث النوع من و 
علم االجتماع  حدأمن  هذا البحث هو دراسة و . )حتليل احملتوى( ليس من هيكل الكالم

يف اجملتمع عند رواية  الواقع يل االجتماعي دراسة التحو تقيم  واألدب. يف هذه الدراسة 
 ."ن سجن النساءمذكرات م"

 مصدر البياانت البحثية .3
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النساء"  سجنعن رواية "مذكراته يف  هو دراسة  من هذه اليحثمصدر البياانت 
 تكون من ستة فصول، هي:الكتاب يو للغة العربية. اب سعداويبقلم نوال  1982عام 

اإلحتطافية، الفصل الثاين السجون، الفصل الثالث وكسر من خالل  الفصل األول
 ، والفصل سادادوفا   والفصل اخلامس يف، اخلروج من التفتيش ر، الفصل الرابعاحلصا

 قسم آخر التحرر من القهر.السادس 
 البياانت .4

 من رواية"مذكرات   احلوار الوارد  يفص عن هو الن ذه الدراسةالبياانت األولية هل
منها  هلذه البحث الثانوية بية األصلية. وتشمل بياانتالعر ابللغة  الرواية  "النساء سجن

، سعداويأو مقاالت تتعلق بنوال ال كتابة  أخرى، فضال عن سعداويالالنص رواية نوال 
 ونتائج البحو  السابقة.

 مجع البياانت تقنية  .5
مبثابة  ككدا  رئيسية من أدوات. فالباحث  الدراسة، تكون الباحثيف هذه 

بياانت من مصدر ال الباحث والتلخيص. مجعومجع البياانت وحتليل البياانت ، ، الواضع
 حبث عن اإلجابة.والعثور على إجابة لكل مشكلة، و بياانت ال

ة دقيق هاوحتليل أي حتليل حمتوايت البحث، الباحث يقرأهاوفقا لنوع البحث، 
 .حملتوايت النص على هذه املذاكرات

 
 
 
 
 

 إجراءات حتليل البياانت  .6
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مراحل حتليل البياانت مع للحصول على اإلجابة لكل مشكلة  حبث الباحث عن 
 التالية.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وضع عالمة على األجزاء اليت تتصل بعالقة اجتماعية بني األشكال.

 سجن النساء. يف من مذكرا يت  وخشوع، الفصل بني الفصلالقراء  بعناية 

 قراء  سري  نوال السعداوي ومؤلفاته من مصادر خمتلفة.
 

 استنتاج أو اخلالصة.

 تنظيم النتائج اليت توصل إليها وفقا حلالة املشكلة.
 

 تصوير البياانت تدعم النتائج اليت توصل إليها كل من املشاكل اليت وضعت.
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظاري

 
 النظر دراسة النثر يف نوعية املبحث األول:

  أنواع تعريفات عن الرواية وعناصرها أ. 
النظري بني اش كثري من النقدب. وقد مت  األنوع  وقد عرف النثر أنه احد من

 غموضا. األخرى اليزال خافيا واألديبالنثر  بنيفهم النثر نفسه. الفرق 
على  لنثرا رفسّ يلنثر اتنوعة. يف قاموس يف وجهات النظر امل اء النثر  اخلب يعّرف 

ثر الن ان يفّسربره الق فقامة ابلقواعد املوجودة يف القصيدة. و و غري ملز  عملية حريّة أهنا
كتوبة ات املن ورقمعلى جمموعة  يشملومعان أوسع. و  أن يشري إىل مفهومميكن   الواقع

لى الكتابة قتصر عيال  عر أو الدراما. النثر هبذا املعين، ال يف شكل الشيف شكل النثر
 (Non Fiksi)كتابة غري اخليال  عملية األدب، بل يشمل على اليت تصنف يف
 يف شكل السرد هخدماستشكل الذي األدب، على أي تصنيف أنواع 

(Narasi )وع منن مها ة القصري  ةالنثر. الرواايت وقص يقال به ،ابلتمثيل اليت ال يقام 
 .ريةنثر قص هي ة قصة قصري  الطويل وأمانثر هي ال. الرواية املشهورة ةشعبيالاألدب 

كتابة   وغرض. تسليممع الشعر والدراما نظرًا لألهداف املختلفة واليفرق النثر 
كتابة   غرض منو هم. كرة الفن من خالل القصة حيث يستطيع أن يُقرأ ويُفالنثر ينقل ف

نما يد. بيومج لميترتّبْت جبمن خالل الكلمات اليت قصيدة هو أن ينقل فكرة الفن 
 .أو التمثيلية تنفيذ الفنب الفن  فكرة الدراما، هو أن ينقل

، ونص السردي، وخطاب السردي. ومعىن النثر يف األدب كاخليال ويقال
 سبب أن ( Abramsية. وفقا ما قاله )اخليالعملية أو  ظنية اخليال ح هنا صطالاإل

التاريخ هو إعادة و   1يف حقيقة التاريخ. وحمتوايهتا ال يقوم و عمل السردعملية اخليال ه
                                                           

1  Nurgiyantoro, Burhan. Teori Pengkajian Fiksi. (Gadjah Mada University Press. 

Yogyakarta; 2010)2 
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قصة  عن حيكيالنثر اخليال  وأما .نسان الذي وقع يف احلقيقةكتابة عن حياة اإلال
 ها. ولكن احلقيقة التارخيية قد تكون أساساخيال كاتبمن  نسان بل هو نتيجة خيالية اإل

 .لكتابة الرواايت
باشر امليال نتائج اخلهو عمل خيال أو مل اخليال أو النثر ععلى أن وهكذا 

 .ع، وال حاجة إىل تبيني حقيقتهليس كذلك يف الواقالذي 
(، يفّسر Lewis( )1996:14و  Altenberndواخليالية وفقا ما قال )

على أهنا سرد النثر الذي هو اخليايل، ولكن عادة قد تكون معقولة وحتتوي على احلقيقة 
 .2ر العالقات بني البشراليت يصوّ 

النثر و لنثر، امال يف كتابة اخليال، فضال عن فهمه هلذا املصطلح يقتصر على أع
عمال غري ىل األإرجع السرد، أو النص السردي.كما أن يف األعمال األدبية من اخليال ت

ية. يالية اخلروا لإىل وقت يقا من وقت  اوهي الرواايت والقصص. ويف تطورها ملموسة 
 .ية كذلكالروا هوميف مف أن نقول مفهوم اخليال السابق ذكره كنه الطريقة حنن منهبذ

 فيا، مل يكن كاوالذي له طال اخليايلالنثر عمل  هي معىن الرواية اقتصارا ومن انحية حرفية
وقصة . هاا وقصري طويله وتتميز الرواايت بقصة قصريةقصريًا جداً.  ومل يكن  جداً،طويال

 .أن يسمى رواية وطوله فوق قصص قصرية ؤامرةاملاخليال كثري من 

قصة. ال تيبا تر هلاليت  نثر سردي خياليةهو  وقد شرح يف وقت سابق أن الرواية 
بطة بعضها ر مرتاعناصو كامال. فوْصف كاملها، وكان الرواية له أجزاء   مث تشكل جمموعها

 .ةواخلارجي وأما تقسيم العناصر املقصودة هي عنصر الداخليةبعضا. 
 
 الذاتيةصر اعن 

                                                           
2Ibid. 2  
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ا ذإ كل الرواايت  اليت تبين على عمل الرواية. ية هي العناصرأما عنصر الداخل
 ةوجودم صر فيهوالعناضمنية. الة فيه عناصر الداخلي  ا، سيظهرحمتوايهتاستخرجت 

ر اليت العناص هيذه هومن مث الرواية.  إذا مل يكن  فيها عناصر سوف ال جتدابلتأكيد. 
 كامال.عمل الرواية   تسبب أن يكون

فر أو كن حمن خالل العناصر اجلوهرية لعناصر هذا هو اهلدف وغرض البالغ مي
 .املعرتف هبا. وهذه العناصر

 مؤامرة .1

غته. ألن مال لجب اءمؤامرة الرواية مهم جدًا للقارئ. عموما، يتمتع معظم القر 
 مقيد   ريغواية ر  ال. املؤامرة يفابإلطالق قصةيف ال هذه املؤامرة ا تكون خطوطا

ة هو لرئيسية امؤامر مبعىن أن  تعتمد على قطعة واحدة فقط.ال  أي عموما
ال عن ، فضلورقةأصبحت القضية األساسية املوصوفة يف االصراع الرئيسي 
يف و تكشأالذي هي من زائدات لفرعية للصراع إضافات ا حبكة فرعية من

 .الرئيسي لنيل نتائج اآلخري الصراع 

 املوضوع .2

من  ر أكثروحتض أن املؤامرة واحلبكات الفرعية، الرواية ميكن أن جتلبما ك
يع واضن مم رادواملفضال عن مواضيع إضافية.  موضوع،  وهي املوضوع الرئيسي

عن  ينحرف ملو  يت تدعم املوضوع الرئيسي واليزالاإلضافية هي املواضيع ال
ع لفوفة ممعادة  يّبلغه الكاتبلقيم اليت سوف ااملوضوع الرئيسي. رسالة أو 

 .موضوع. نظراً ألن موضوع الرواية هو روح الرواية

 الشخصيات .3
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ضوع أو مو  ريقةالشخصيات يف الرواية هي العناصر اليت تدفع القصة. هو الط
، مثل الكام  يف يف الرواية يف العادة يتم عرض الشخصيةموجود يف عمل النثر.

 فموقو والسلوك  فضال عن العادات، املادية واالجتماعية والطبيعة،
إىل  أدى ضح مماوأو ، ث تصف القراء العادية يف التفصيلاالجتماعي. حي

 .االنطباع حنو القارئ

 املعلومات أساسية .4

 يفيقدم  وايةر وصف للوقت واملساحة، ووقوع النزاع يف عمل النثر. وخلفية 
قصة ن الصور ملموسة والتفاصيل. ومع ذلك، ال يكون متعلقا على مضمو 

ينقص و لقارئ لسأم  يف شرح تفاصيل اخللفية ألهنا تؤدي إىل مملة و عميقة جداً 
 .من القصة الرئيسية

 املساوى/املوافقات .5

فكل  معناه؛ ، )الوحدة(.ء ابملوافقاتقصة قصرية جيدة جيب أن تفيفالرواية أو 
يرتبط بطبيعة ووظيفة لدعم السمة الرئيسية. مظهر خمتلف األحداث  يقصّ  ما

ؤامرة على الرغم من أنه ال يقع يف نفس البعض تشكل املاليت جتاوز بعضها 
 3. وعقلية مرتابطة منطقياً  واقع، ولكن الزمة

 العناصر اخلارجية 

العناصر اخلارجية هي العناصر اليت خارج األعمال األدبية، ولكن تؤثر على مبىن 
قول حبسب ، حتديدًا ميكن المبعىن. وإن كان غري مباشرة أو النظام األديب الكائن احلي

 4 .مل يدخل يف جزء فيه هالكنخارج قصة العمل األديب، العناصر اليت يؤثر 
                                                           

3 Ibid, 5  

4Ibid, 24  
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 :منها، العناصر اليت يقصد هبا

ن السرية لقول أبكن اأي ، اآلراء واملواقف واملعتقدات. أو مي حالة مقدم الكاتب .1
 .جةاالذاتية لصاحب التسجيل حتدد منط العمل املنت

ال فس، فضالن اء هبم النثر اإلبداعي يف علمأما االحتم حالة صاحب الكاتب .2
 .عن علم النفس للقارئ

 .ةماعيمثل االقتصادية والسياسية واالجت ة البيئة صاحب الكاتبحال .3

ية اصر خارجعنفهم . عديد األعمال الفنية وغري ذلكمة من األحلياة اعرض  .4
 جمال يفا ولودديب ماأل وال ميكن جتاهله. نظراً ألن أعمالجدا  مهم  األدب عملل

 االجتماعي والثقايف.

 

 خصائص الرواية  ب.
تمييز ت. للاايالرو القصرية و  الذي قد نعرف أي قصةاخليال النثر هناك نوعان من 

و مسات أ صخصائوها هي   إىل املعرفة الالزمة للرواية. بني الرواية مع قصة قصرية حتتاج
 :الرواية التالية

 :كما يلي  الصفات الرواية عن (Hendyحيث يذكر )

 ادة ى الععلالقصة أطول من قصة قصرية وأقصر من الرومانسية.  تنفيذ  .1
 .إىل عدة أجزاء نقسمتكون القصة يف الرواية م

ال من خي املأخوذة  من اجملتمع مع خصائصالقصة الظروف مواد   .2
 .الكاتب
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ي هليئة القصة، اجلذع الرئيس أو تعتمد على مؤامرة األساسية عرض القصة   .3
 ) كم أية احلتكميلية اليت ذاتيمع بعض األخاديد ال بعرض إضافيةوتشكل 

 .اخللفية اخلاصة به(

أن سي( و لرئياوع وكان موضوع الرواية تتألف من املوضوع الرئيسي )املوض  .4
 .دعم املوضوع الرئيسياملواضع الفرعية وظيفته ت

. ،يات الرئيسية يف الرواية. وكذلك شخصية آخرىالشخص اختالف طبيعة  .5
وجدت الرقم اثبت والشكل احليوي. حرف  ةذلك، يف الرواي ضافة علىإ

 ، وابلعكساثبت هو طابع الذي يصور األمري تظل من البداية إىل النهاية. 
 . 5أن حتتوي على أحرف خمتلفة أ على العكس األرقام ميكنوهلا 

 ائصخلصابسبب  من هذا الرأي  يعرف اخلالفات بني رواية وقص القصرية.
ة، ة قصري قص أطول من ن يستنتج أن خصائص الرواية هيميكن أو  ة ابلتفصيلللرواي

 تيةلذاااصر مأخوذة من قصة اجملتمع الذين صاغوا اخليال، فضال عن وجود العن
ه يفصة الواردة ية للقألدبالقراء أو متذوق لألعمال ا ةجذب واخلارجية. مسات الرواية يسبب

 .على قيد احلياة أهنا سوف جتعل
 الرواية عن اسةدر  ج.

هناك عدة من اخلصائص للرواية، وحنن نعلم أن الرواية عمل خيايل أو ومهي. 
ومع ذلك، هناك يف عامل األدب شكاًل من أشكال األعمال األدبية املكتوبة على أساس 

( كأهنا اخليال التارخيي، إذا أصبح على Abramsالوقائع اليومية. حسب ما قاله )
احلقائق أتسيس لكتابته إذا كانت ، واحلقائق عن السرية الذاتية، أتسيس لكتابته التاريخ

                                                           
5 Hendy, Zaidan. Kasusastraan Indonesia Warisan yang Perlu Diwariskan 2. ( Angkasa. 

Bandung; 1993) 225  
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هو األساس للكتابة هو العلم.  ، واخليال العلمي، إذا كانعن السرية الذاتية والكتابة
 6 .ويعرف ثالثة أنواع من خيال قصصي خيالية

ام هتمثرية لالريقة ميف ط لدى القاريء أن يعرفه ، ميكن كتابة الرواية التارخيية  معو 
ألحداث تابة اكراء  و بسبب التجربة أو خبة علقه الكاتب بتأسيس الرواايت التارخيية 

ناك من ه يكن و ملأ التاريخ. فوجود التقرير ونص التاريخ تقع على يف وجود مؤامرته
بارة لقصة عا أن ا، الذي يرد سلسلة من الوقائع دون قصة، بينمتاريخال نصقصة. يف 

 رواية خيال من سيةلرئياة امس، ذاً التارخيية على أساس الوقائع. إ تعن سلسلة من الروااي
 .لقصةو خط اأرض عاترخيي  هو خيال التارخيي الذي ينبغي ال يزال هناك أي وجود ال

ع تنو  ب تظهر ليتات هناك عدة أنواع من الروااينظرًا من حيث تقدمي الرواية، ف
أن   (Burhan)ما قاله  اية. وفقااملواضيع واإلبداع للكاتب الذي هو مؤلف الرو 

 .رواية شعبية وأرواية خطرية  التمييز بني الرواايت لتكون
 رواية الشعبية  .1

ىل ا عودة قشةناهناك كثري من امل وكان األدب الشعيب مسجل للحياة وليس
لعودة االت األدب الشعيب ويعرض تسجي احلياة يف إمكانيات متعددة. جترب

عو ذلك، تد. ولتعود على خباء قبلالقراء سوف لتعريف دف اهلللحياة مع 
 .القراء عن نفسهف لتعرُ  أدب الشعبية اجليدة

أن األدب الشعيب هو  (Nurgiyantoro)يف  (Kayam) وذكر
مدى احلياة مرة أخرى مع  على مسجل للحياة، وليس هناك كثري من املناقشة

اخلبات  ارئم القيعلّ لإمكانيات متعددة. أنه خيدم حياة اخليال اخللفي خمصص 

                                                           
6 Abrams, MH. A Glossary of Literary Terms. ( Holt, Rinehart and Winson. New York; 

1981) 61  
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ص له  عن خبته وال تفسري يشعر االرتياح ألنه قد قال شخ يف ظهره  رجاء
 .7نفسه عند القارئ  فيلتعر أدب الشعيب اجليدة  . ولذلك، تدعو للعاطفة

رواية. قت الو يف  اليت تبز املشاكل الفعلية ويبدو هذا النوع من الرواية
 ،الزمن تأخربأتخر طبيعة مؤقتة ،  وبصفة عامة، رواية شعبية اصطناعية ذات

 ع ظهورمخرى قراءة ذلك مرة أ وعدم إجبار الناس على وتقدم بتقدم الزمن،
 .يف أايم بعد ذلك رواية شعبية جديدة أشهر

ارئ ال ابلق هولةرواية شعبية هي رواية اليت تقرأ بس ذلك أن على اعتمادا
 ام،الهتم ة مثريةقصهلا  ةرواية شعبيأن  ابلتفكري العميق لفهم ذلك. معتتطلب 

تصلة مور املن األم حسةلقارئ املقصود اب. وسهلة ملتابعته، واتبع أذواق القارئ
ىت  حقدمة ة واملثل دوافع الفكاه، مبتساهل القراء ومقارنة مع حالة القارئ 

شعبية   ايةمن رو  دبيةقيمة األيتبع قصة القصة. لدائمًا  اهتماما هتميشعر القارئ ي
 .عموما ارئ، ألهنا يهتم ملتابعة أذواق القعموما  رال يقد

 

 

 

 رواية اخلطورة  .2

لرواية األدبية هو نوع من األعمال األدبية اليت املعروف ابطرية أو اخل وايةر 
األديب. دراسة األدب متيل إىل أن ترجع إىل  تعتب جديرة أن تناقش يف التاريخ

مكن املادرة على إعطاء كل شيء طرية أن تكون قاخل اخلطرية. ينبغي لروايةرواية 

                                                           
7 . op. Cit. Burhan Nurgiyantoro. 18   
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طرية اليت هتدف إىل توفري اخل ه يسمى معىن الكتاابت األدبية. روايةالشاملة، فإن
مة وتدعو القارئ اهتمام قيّ الغرض توفري جتربة  اإلرتياح للقارئ، وخاصة هي

 .ة حول املشاكل اليت تناوهلاديّ جب

ذواق القارئ، ال يتم بية اليت تتبع دائمًا أالشع وعلى العكس من الرواية
بية أكثرها لعرض األد حسب القارئ. ومتيل الرواية الرواية األدبية على بتخدمي

يعتب  ري إىل شيء ضمنًا حيث أنهتش األدبيةنصوص غالبًا أن طورة. اخل املواضيع
، اخلطريةعن رواية  يقرأ( أن من أراد Nurgiyantoroيقول ). يشغله القارئ

عالية من الطاقة ويرافق اإلرادة  بشكل صحيح أيخذ تركيزد أن نفهم إذا كنت تري
توفري قيمًا جتربة و  واية، ابإلضافة إىل توفري االرتياحمن الر هذا لذلك. النوع القوية 

عن املشاكل اليت  جبديةالقارئ أو على األقل دعوة للقارئ أن يشعر والتفكري 
 . 8.تناوهلا

. خاصة وذجيةفكرة بطريقة منيؤيت أنه يف رواية خطرية،  وميكن أن يلخص
اليت ية الروا ة منئا جديدًا ويكون مستتطلب شيهذا مهم ابلنظر لرواية اخلطورة 

لوب ا األسع هذماعتبت العادي. من املتوقع أن تعطي انطباعا عميقا للقارئ 
 .روايةيف ال

م يعلتميكن ى. و لها بعناية، الوقائع اليت جيوز إصدارها مرة أخر لحي إذا
 نني منعلى اث احلصولالقارئ ة. وهكذا ميكن يحقيقكواقعة اليت تظل   احلقائق

ن خبة عواقع  فهمأن ي واية الوقائع التارخيية أي يستطيع القارئمن ر  اخلالصة
 .الكاتب والقصد والتدبر من صاحب الكاتب

 

                                                           
8 Ibid, 18  
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مع . اقعمن الو  نظرا اع من اخليالنو أأن هناك وقد ذكر  قبيال يف الفقرة السابقة 
 متقد ليت اقيقة ، احلالكاتبحلكم امل اخليال هو احلقيقة اليت وفق يقة يف عحقأن 

قة يف احلقي يث أنحبشأن مسألة العيش واحلياة. من االعرتاف بصالحيته وفقا آلرائه 
يء شالوقائع.  اقع أو الو بق يف عاملامع احلقيقة اليت تط أن تتوافق ينبغيال أعمال اخليال 

 يفحدثت  قد ،يقيةقاحل مقبول هلا عاملال أو امل احلقيقي حيدث يف العمستحيل الذي 
 .عامل اخليال

 فإنه لروايةطوير ات رعناصلنثر، وهو النوع من اخليال، و اع بيان السابقة لتببعد ا
نوال "كتبه   ءسانال ف الكائنات املوجودة يف حبث رواية مذاكرايت يف سجنميكن تصني
ة، أي ة جترباقعو  من حقيقة . رواية كتبه" هي رواية قصصي اخليال الشعيبالسعداوي

سية  الرئي لشخصيةااملؤلف اجلديدة. الذي يصور بواسلة الرواية   يصب الكاتب جتربته
ت. ولكن يت قدمة الغري اخليالي العنصر هذا هور سادات. ان يف عهد أنو و سجكامرأة امل

ر، حلوافكار واكل األش يفموجود  ئيسية للرواية. قيمة اخليايلقيمة اخليال كسمة ر  مل يثبت
 هلا.يف اب يثماحمؤلف  ما قصده . الذي هوفيه الرواية فضال عن املشاعر من شخصية

 
 جوانب االجتماعية يف األعمال األدبيةاملبحث الثاين: 

لسابق حول وجود صالت وثيقة بني أعمال األدبية يف الفصل ا عّرف قليالفقد 
العمل األديب يرتبط ارتباطاً  من العجب! أناالجتماعي. األعمال األدبية. و  انبو ابجل
ة أو اليت مت األدبية املكتوب يةعملا ابلعملية االجتماعية خارج العمل األديب أم داخله. وثيق

الذين اآلمانة  ، واخلبات، وولكن هناك أفكار، والفقرات ،إنشاؤها ليس لقراءة نفسه
لقارئ أن أتخذ عليه، حىت حياول ا ليكون مدخ  يرغبون أن ينقل للقارئ. أمال، ما يقرأه

على  ،له مفيدة لتطوير حياته. وهذا دليل أن تكونويعمله حىت  االستنتاجات وتفسريها
دائماً  يةاألدبأعمال  أخرى، اهتمت  أن أعمال األدبية يستطيع أن تطور الثقافة. بعبارة

 ه يف خلق حتفةوقتة. حيدث ذلك، ألن ينال الكاتب بتأثري البيئة يف ثقافة االجتماعيب
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أعمال األدبية إىل روابط قوية مع العامل االجتماعي كاللغة، ميكن أن حتقق . و جذبية
، والوقت للغة املستخدمة من قبل أعمال املكان ،بيئة االجتماعيةا، وهي خاصة حقيقي

  9 ها.احلياة وتطبيق األدبية الستمرار
عية اجتما ب صورةألدا و أن، وههبا النقاد لألدب املأخوذة كثري من العام اآلراء

يف  ألدب.اب تمعبني اجمل قوية عالقة أن هناك مبعىن للمجتمع يف ذلك الوقت. وهذا
 .حصلت ة اليتاألدبي ا نرى األعمالتمعنجميف كذلك ، و انس  أن هناك أ األدب أننا نرى 

ت ألدبياام يف نتعل يف االجتماعية. وكذا القوية نرى العالقات يف اجملتمع 
وانب جي على و تنطو أ)احلكم الذايت(  إما يف الدراسات نفسها االجتماعية. ت العالقا

ألدبية منذ اباء ة اخلاجملتمع. العالقات بني هاتني الظاهرتني اليت أصبحت هدفا لدراس
 .فرتة طويلة

يف عامل قوية   لى الرغم من أن األعمال األدبية قد تعلق بعالقةولكن ع
. يف هناك ن األعمال األدبية مثل حقيقة مطلقة موجودةاالجتماعي، ال ميكن القول أب

، العالقات االجتماعية، والزمان واملكان مشاهبة اإلنسانأعمال األدب العثور على صورة 
عامل االجتماعي حقيقي. نظرة عامة  أنه ال ميكن االقرتاب األعمال األدبيةابحلقيقة،  مع 

الخرتاع جمرد صاحب انتيجة  أبنه فهميُ  للمكان والزمان، للبشر، واالجتماعيات، وكذا
 ويثبت أبن أعمال  10 يشري إىل العامل االجتماعي حقيقي. أفراد، الك  ،العمل األديب

العمل األديب  نفسها، بعيد عن نظر حقيقي. يسمى بية كبناء عامل مصغر من أفكاراألد
 عمل اخليال

حة صرا كونتزل. ناماجملتمع ألعمال األدبية هناك صورة  اآلراء االزمة من أن
 .ملذا العه عنويتطلب فهم عميق  خافية أيضا يف الواقع تكونومباشرة مفهومة 

                                                           
9 Faruk. Pengantar Sosiologi Sastra. (Pustaka Pelajar. Yogyakarta; 2012) 46 

 10 Ibid, 47 
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 سية يفلنفية واحساسية للقضااي االجتماع هاأكثر  عامة األعمال األدبية
احب لص تاراملخ هي نتيجة للعاطفة والفكر. وهذا ألن األعمال األدبية اجملتمعات

لة قابال ماعيةاالجت ل العمل الذي يرافقه جوانب فهم من جممي، الكاتب عن حياته
الجتماعي اواقع ال على ردة فيه. وكان الكاتب هو ذاته الذي يكون مرتكبللتطبيق الوا

بعض ل شاهبةتة ماألرض، على األدبي كان هناك قطعات  إذا للمجتمع. لذلك ال تتعجب
 يف الواقع االجتماعي اجملتمع 

الية لالتصاالت، لتعرض الورقة جتربة نوعية يف مناذج مث تضمنيف العمل األديب 
يف دور كاتب أدبية يف جتسيد والتواصل القيم االجتماعية و   .11بينهم  العالقات

إضافة إىل ذلك التواصل ذاته. األدبية األعمال للمجتمع على القارئ من خالل الذاتية 
هناك كثري من األعمال فر فوائد النقد االجتماعي. القيم االجتماعية، األدب ميكن أن تو 

 12 .عرض رسائل النقد االجتماعيفيها  األدبية له قيمة عالية
اجتماع االدب. علم جعل نظرية جديدة لألدب، السابقة، آلراء املذكورة اب
أن  يطرح (Wellek) وفقاما قال  13عين السليب. ر اخلارجية مبلنظيقال اب اإلجتماع
 هو عن مشاعر اجملتمع. األدبدب هو تعبري القات وثيقة مع اجملتمع. األعأدبية هلا 
خباهتم ووجهات عن التعبري األدب ، مل ميكن والتعبري عن حياة صاحب الكاتبالتفكري 

الشامل يكتب   صحيحًا عندما يقال أن صاحب الكاتبولكن ليس  14 بشأن احلياة.
. بدراسة املؤسسات االجتماعية، ومجيع ذاته وبشكل ملموس ويعرب عن مشاعره

ة حملة عامة عن طرق البشر هيكل االجتماعيكلها   مشاكل االقتصاد، الدينية والسياسية،
 .يف كل مكانأعضائها ت التنشئة االجتماعية ية مع البيئة العملية من آالكيفعلى ال

                                                           
11 . op. Cit. Burhan Nurgiyantoro. 330 

12 Ibid, 330  

13 Damono, Sapardi Djoko. 2003. Sosiologi Sastra. (SemarangMagister Ilmu Susastra 

Undip. Semarang; 2003)3 

14 Wellek, Rene dan Austin Warren. Teori Kesusastraan, Terjemahan Melani Budianta 

(Gramedia. Jakarta; 1995) 111 
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ع كنهج ألدب. وميكن تعريف علم االجتما االجتماعي لعلم االجتماع هو دراسة 
. علم التعامل مع حول األدب واجملتمع الذي جتماعيةاإل وجهأدبية للنظر فيما يتعلق أب

واالقتصادي  ،هو األدب اخلارجي حول العالقة وحالة معينة يف النظام االجتماعي
على الرغم من أن واالجتماعي، واجلمارك، والسياسة. هذا هو علم االجتماع ويف النهج 

يس ابلضرورة أعرب يصف الظروف االجتماعية املوجودة يف البيئة، ول صاحب الكاتب
ميزات مفيدة عندما ال جملتمع. النهج االجتماعي له شروط من حيث الفوائد و عن رغبة ا

االهتمام علم  ذلك إضافة إىل شروط بناء األدبية األصيلة، يف ميكن تقدمي النقاد أنفسهم
عامل اإلبداع ابالستفادة إنشاؤها بواسطة  تمت األدب علم أن األعمال األدبيةاالجتماع 
. وقدمت هنج علم االجتماع العام للعالقات االجتماعية لألدب واجملتمع  من اخليال

  15. كوثيقة اجتماعية، كصورة للواقع
لكن و ، تمعاجمل ندع كوهنا عموماأن أعمال األدبية  وبعبارة أخرى، على الرغم من 

مال  األعيف ،مؤلفه. إذن الت صورة اجملتمع من خالل العرضما ز  الوصف يف معناه
 ده.ب الرسالة  أو الكاتب الشامل مبا أرااألدبية، تظل األفكار صاح

مشكلة رئيسية لعلم األدب هو األدب نفسه، كنشاط إبداعية ذات خصائص 
يرتكز كبري من األحداث اليت قد دخرية  عامل مصغر، خيدم العمل األديب إىل  16خمتلفة.

 26 ية األدبية منعمليف األدب حىت  ةاحلادثكل   أساسا، . يايلأمناط اإلبداع واخل على
سفر التكوين من أي . اليت حصلت معظم منوذج( genreوهو ) تنتمي إىل هذا نوع 

تكون من  وقد حتدث يف احلياة اليومية. مع اخليال واإلبداع، واألدب قد وقت مضى
، ونوعية ردي الداليلالسع أحداث الكون يف جممل الفرق ا نو إمكانيات واسعة يف حتويل أ

 .احلياة اليومية إىل جودة خيالية

                                                           
 110-109،  مرجع نفسه 15

16ar. Yogyakarta; 2013) 8(Pustaka Pelaj Paradigma Sosiologi Sastra.Ratna, Nyoman Kutha.   
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األعمال األدبية هلا الغرض النهائي، أي حنوى محاسات حنو العمل االجتماعي 
اطها وتصحيح الوضع واحلالة القيم احلقيقة اليت ميكن التق الذي أقرب وضوحاً، كطالب

الفهم لألدب ابلنسبة  وترقية وكان الغرض من علم االجتماع واألدب لتحسني 17 للكون.
عمل أديب واضح شيدت مبدعة، الواقع. عن عكس ي ن االخرتاع الأبوضح للمجتمع، وي

األدبية ليس ألعراض  لاعمولكن هيكل اخليايل العظمى ال ميكن فهمها خارج إطاره. أ
هتمام اب الفردية فحسب، ولكن ألعراض االجتماعية. وعمل حتليل اإلجتماعي يهتم

املدخل املعاملة األدبية كنتاج جملتمع بعينه. ونتيجة لذلك، جيب أن توفر لوظائف األدب و 
 .لبنية االجتماعية اليت أنتجتدبية، منافع لثل األمب

جملتمع. ا  ظهريفعية مماثلة للعالقات االجتما العالقات االجتماعية يف الرواية،
طابع و ى، خر االجتماعية األالشخصيات مع العالقة وهو يتألف من طابع العالقة 

 منه. لىأعكان مهم  العالقات مع الدولة للبيئة، وطبيعة العالقات مع اآلخرين الذين
 
 
 

 جوانب الثقافية يف األعمال األدبية: املبحث الثالث
ال أو  والقبائلاجملتمع عند الثقافية هو شيء اليت تعتب جيدة وقيمة  ةالقيمأما  

ديد القيمة األخرى بسبب حت ات القبائلك ابجلماعات أو اجملموعتعتب ابلضرورة كذل
  18 .اجملتمع والثقافةعن خصائص الثقافية ويعطي 

ات املتأصلة يف طبيعة ستوايت احلياة والعادمل قيمة الثقافة هي أكثر جتريدة
 حيث قال قيمة الثقافات األخرى يف فرتة زمنية قصرية.له صعوبة يف استبدال  ، واجملتمع

(Uzey)  يف  يستخدم مل فهم القيم الثقافية يف احلياة البشرية ألهنحو أن احلصول على

                                                           
17 Ibid, 35-36  

18 Rosyadi.  Nilai-nilai Budaya dalam Naskah Kaba. (CV Dewi Sri. Jakarta; 1995) 74 
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معينة،  على حدة هبسبب وضع يتطور بنفسه الفضاء والوقت. مبعىن أنه سوف يكون
اجملتمع لتكون متكاملة للخلفية الثقافية هلذه  ولكن يعيشون معا مقبولة ومعتمدة عند

  19 .الظاهرة املذكورة
 حملتاجةتبطة ااملر  هي القيمتمع اجملنسانية مع القيمة الثقافة يف العالقات اإل

أو  د، اء كفر ألعضاحد ألعضاء اجملتمع، وليس القيمة اليت تعتب هامة يف اجملتمع أل
ظرًا ألنه تمع ناجمل كشخص. الفرد أو األفراد يف حماولة للتمسك ابلقيم اليت توجد يف

بداًل من  شرتكةامل حصالال تصلححماولة لتصنيف أنفسهم مع أعضاء اجملتمع احمللي، اليت 
 .املصلحة الذاتية

صة اخلال ر علىأنه سوف يؤثتكون يف جوهر الثقافة، مع نظام القيم الثقافية 
دة ض الوحأعراكوترتيب العناصر يف هيكل احلياة البشرية اليت تتضمن السلوكيات  

ة يف احي مفهوم تصوروالكائنات جتميعات مواد السطحية. يتكون نظام القيم الثقافية ل
يمة ثقافية قلذلك، و اة. ا مفيدة جداً يف احليأذهان معظم السكان، حول األمور اليت تراه

القيم ام أي لنظالر  يستنتج من هذاتكون مبادئ لتوجيه األساس للسلوك البشري. و  عادة
ملالحظة يف لكشف اكن ار جمردة الطابع الثقايف وميومهم يف إطا يزركالثقافية يف وضع ت

وشة. مل منقيمة عالقمن خالل لصب مفاهيم  عراض شىت كأمور السلوك واملوادبيان األ
عن  اسة الل در خمن  يف الرواية ميكن االطالع ابلنسبة للقيم الثقافية املضمونة أما

 .خصائص وسلوك الشخصيات يف القصة
ظر والن من آراء الحتلوا يد بوجود القيم اإلنسانية )األدبية( يف األعمال األدبيةيالتق

. التدريس القيمة اإلنسانية يف الواقع أي املأخوذة بشأن القيم احلقيقة صاحب الكاتب
. تعليم استجابة القارئ أو اتبع آراء صاحب الكاتبنصيحة أو تعليمات إبعطاء تكون 

                                                           
19 Uzey. 2009. Macam-macam Nilai. (Dalam http://uzey.blogspot.com/2009/09/ ) 1 

            pengertian-nilai. diakses pada tanggal 25 Oktober 2009. 
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عدم معناه  ،اعامليتصف عموما  القيم اإلنسانية اليت ميكن أن يقبلها القارئ عادة 
األدبية يصري لطبيعة اإلنسان  خالقيةأل حقوق اإلنسان. وصاايعن احلقيقة و  االحنراف

 .20نفسه، كم على رجلؤها وحيإنشا تاليت مت األصيلة، وليس على القواعد
 
لااملبحث   دبيةيديولوجية يف األعمال األاجلانب املتعلق إب :عبار

ون أنه جيب أن تك هفهم عن لذلك، ليتمكنشاملة.  العمل األديب بنية معقدة
يف حتليل األعمال األدبية اليت أوجزت العناصر املكونة.  21 .مال األدبية يف حتليلاألع

. عن طريق فهم األدب سيسهل وجممال وهكذا، سوف يفهم معىن العمل األديب عموما
ترتبط األعمال األدبية  أن الغايةو لنا لتحليل ومعرفة جمموعة متنوعة من األعمال األدبية. 

 (Plato)، يعتقد اجملتمع املؤلف يتعلق ابلطائفةفيما  أي. قارئللمجتمع، أي املؤلف وال
مشكوك فيها. وصّوبه فن أصلية ال العامل. ولذلك،  تصوير أو التقليدأن الفن هو 

(Aristoteles) رأي  لىع(Plato)  حيث قال الفن.  على وزن مضمون
(Aristoteles) ،ن عملية فحسب، ولك ةيجرد استنساخ الصرفمبيف الفن ليس  تصوير

 .التصوير واإلبداع
العمل الفين هو صورة، مبعىن أن الصورة هي األحداث والشخصيات والنموذج. 

السلوك، الشخصية، وحقيقية، ال يقوم  مشرتكة مع الفعل على الرغم من أن لديهم أشياء
أنه ميكن أن  د املؤلف من كون عدد من البنود، مث يفّكراملعادلة على التقليد فقط. حيد

رأي  22.(Sariban)يف  (Luxermburg)م، أن يبين على املنطق واالحتمال، يفه
                                                           

20 . op. Cit. Burhan Nurgiyantoro. 321-325 

21 Pradopo, Rachmad Djoko. 2005. Beberapa Teori Sastra, Metode, Kritik, dan 

Penerapannya. (Pustaka Pelajar. Yogyakarta; 2005)  108 

22 Sariban. 2009. Teori dan Penerapan Penelitian Sastra. ( Lentera Cendekia. Surabaya; 

2009) 8 
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(Aristotelesيقصد ) يف عملية إنشاء. عامل الواقع  أبن الكاتب مبكانه حق شامل
آخذا يف االعتبار مجاليات والعامل املثايل كان  األدبية. وسيتم إعداد الكاتبهو جمرد املواد 

 .ه يف ذهنهحيلم
 ية ت األمهئل ذامواطن جمتمع اليت هلا آراء حول املسا ب لهالكاتكشخص، كان 

، عواطن اجملتمكم  يد.لتأكه اب، فضال عن املسائل التالية من زمانالسياسية واالجتماعيةيف 
ل أديب ليس ذلك عم. ولومييل املؤلف إىل حماولة للتعبري عن تطلعات اجملتمع يف أعماله

الفكر و بالغ ة اليب مييل إىل أن يكون هتم. يف عمل أدالصديق عمل كان اهلدف احمض
 هعتقديا مبر تأثأو ي قارئ. حىت ميكن فهم املنطق القارئال ه لدىالذي يريد تسليم
قيم لواملعارف وا ،وجيةمبثابته تكون إصالة اإليديول. ألنه عمل أديب الكاتب يف كتابته

 .االجتماعية
ة يولوجييداإل وهي، سامتنقسم إىل ثالثة أق اإليديولوجية يف األدبيةبذلك، 

 .شخصيةكار الن األفوجهات النظر مواإليديولوجية الدينية اليت  انلت من السياسية، 
 

 اإلطار النظري املبحث اخلامس: 
 استعراض حتليل احملتوى )حتليل احملتوى( أ.

 املعىن توىقاب عن مضمون العمل. حمحتليل املضمون دراسة مناذج لكشف الن
ريد ندما تعستخدم ي حتليل املضموند ذاهتا وفقا لطبيعة األدب. الرسائل، وهي حبأي 

 .الرسالة األدبية أو فهم، واألخذ منلكشف،  الباحث
عن يف وسائل اإلعالم. أي تستخدم للبحث يف أول استعمال هذه النظرية  

 طبوعة يف وسائط اإلعالم. املكتوبة أو املتوى على معلومات احملمناقشة متعمقة لطبيعة 
 (، الذي جاءHarold D. Lasswell) هذه هو حتليل حمتوايتل من وضع أو 
. يف ذلك فّسره نظرا عليهمنهجياً، مث  ز، أي تسجيل الرسالة أو الرمزتقنية الرتميز الرمب

عنصر االتصال لبعض املسائل املتعلقة بجيلب  (Harold D. Lasswell)الوقت 
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ذه املسألة سيتم هل. ما حدث بعد ذلك؟، ملن هذا؟ ،من يقول كذا؟مبنظمة العاملية، وهي 
 .ه حنو القارئالعثور عليه معىن نص اليت تريد تبلغ

بستعمل حتليل احملتوى يف دراسة كل أصناف الرسائل،  "سواء كانت مكتوبة 
بصرية  -)الصحافة املكتوبة(، مسعية )الراديو(، بصرية )ملصقات، إعالانت اخل..( مسعية

مكتوبة )االنرتنيت(، وعلى هذا تعد منهجية  -بصرية -عية)التلفزيون، السينما..( مس
 23حتليل احملتوى تقنية حتليل احملتوى".

العلم، حيلل احملتوايت يف جممع حبوث.  اشتهار ، فضال عن موافقا بتطوير وقت
داً على اجلانب الذي ستخدام حتليل احملتوى يف التقنيات الكمية والنوعية ، اعتماكذلك ي

ليل حمتوى على كيف نظرة منها. يف البحث النوعي، أكد حت فادتهجعل الباحث است
 يف مضمون االتصال وعن كيفية الرتمجةحمتوى االتصاالت النوعية،  يف تصديق الباحث

 االتصال. حمتوى التفاعل الرمزية اليت حتدث يفو حمتوايت رسالة، الرموز،  يف كيفية قراءة
وحمتوى  وعان من احملتوى الكامن،أن أسلوب حتليل احملتوى هناك ن بشكل عام،

أما حمتوى  يرد يف الواثئق واملخطوطات،االتصاالت. احملتوى الكامن هو احملتوى الذي 
 24 . رسالة اليت يرد نتيجة االتصاالت اجلاريةاالتصاالت هي 

 الذاتية ألعمال األدبية تقييمة إىل حماول حتليل حمتوايت يف األدب ينتضمن
من اجلانب املتعلق ابخلارجية. اجلوانب اليت فهم   فضال عنلحصول على النتائج، ل

ومناقشة متعمقة ونقدر ذلك. ، حُ ر  شْ يغطيها خارج هيكل اجلمالية لألعمال األدبية، تُ 
أمور أخرى، هناك  كثرية،  اليت تتعلق بتحليل احملتوايت العناصر اخلارجية من األدبية

(، )ج( قيمة من الفلسفية Didaktis)وتشمل: )أ( قيم معنوية/أخالقية، )ب( التعليم 
، وهكذا. وبعبارة أخرى، البحث اجلديد يستفاد من التارخيية القيمة )ه( والدينية، )د( 

                                                           
 9-10( 2007)اجلزائر:دون املطبع،حتليل احملتوى للبا حثني والطلبة اجلامعينييوسف متار,  23

24  Ratna, Nyoman Kutha. Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra. (Pustaka Pelajar. 

Yogyakarta; 2013) 48 
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مع أن  25 عندما تنوي أن تكشف عن مضمون القيمة يف عمل أديب معني. حتليل حمتوايه
أو قيم الفكر األعمال األدبية مصنوعة ومكتوبة كوسيلة إليصال رسالة أو قيمة كاتبها، 

 .أن تكون ضمنية أو صرحية من يعتقدوهذا ، الكاتب
سهل حتديد  يل ابلرغمحتد حمتوى الوحدات اللغوية يف وحدات اخلطاب، يف حتليله 

اخلطاب  احملتوي حتليل، ئع يف اهليكل االجتماعي. من انحيةلوقاابتتعلق اليت  واحدة  كل
ني الكلمات فية باالعناصر اخلعن طريق للبحث لتوسيع وتعميق النقد خلزانة االجتماعي 

ن الرسائل الواردة يف ضمن عمل . قد وجد ابإلضافة إىل حتديد العناصر، فضال عواجلمل
يتم تنفيذ س. ألنه توجد القيام ابلرتمجة الشفوية لعناصر اليتو يل دراسة احملتوايت التحل

عية ب النو يف األسلو  وان كان عملية التفسريقاعدة التفسري. عن أسلوب حتليل حمتوايت 
أسلوب حتليل احملتوى األساسي يف تفسري إعطاء حمتوايت و ، إليالء االهتمام حلالة العاملية

وهكذا، عنصر هام يف حتليل احملتوى بوجود املشكلة اليت ينبغي أن حتال عن  26 الرسالة.
)أ( شروط: أن يستويف ال ال األدب أو الشعر يلزمطريق نظرية. إجراء حتليل احملتوى يف جم

بحث عن وحدات نص ي (الشعر حيتاج إىل املعاجلة بصورة منهجية، )بالنص األدبية أو 
، )ج( عملية التحليل جيب أن تكون قادرة على إلشارة النظريةالتحليل وتصنيفها وفقا 

مستندة على الوصف، و  )د( إجراء عملية التحليليف فهم النظرية، وتوضيح  اإلسهام 
  27. ة النوعيةبطريق )ه( حتليل 

شاهدة م كناألدب مي حثالصة، من خالل حتليل مضمون األدبية، للبايف اخل
 .أو الكاتب نقل صاحب البالغالذي  رسائل أو القيم من خالل النص 

 

                                                           
25  Endraswara, Suwardi. Metodologi Penelitian Sastra. ( CAPS. Jakarta; 2011) 160 

26  . op. Cit. Nyoman Kutha Ratna. 48-49 

27 . op. Cit. Suwardi Endraswara. 160  
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  إجراءات حبث  ب.
 حتديد وحدات التحليل . 1

 فحصها  سيتماليتاجليدة من خالل القراءات  الكائنات يلزمبياانت إجياد ال
ن أساس مون له ن يكأوع البحث، ينبغي للباحث ية. قبل القيام إبجراء دراسة ملوضبعنا

ىل إ  فّرقيقراءات من الكائن الشكلة اليت سيتم فحصها. مث مليكون بناء مفهوم قوي 
 كتبيلوحدة ايف وقت الحق يف و وحدات صغرية كي يتم حتليلها بسهولة. تقسيمات 

 .لتصنيفلأسهل الباحث  وهذا جلعل لدىمرة أخرى يف موجزة وإعداد للرتمجة. 
نة البحث. جمموعة وحدات سوف تكون عيظهرت وحدات البياانت اليت 

  28ميكن أن تستند إىل وحدة البنية الذاتية واخلارجية. للتحليل
 
 

 تصميم منوذج  .2
كن قة، ميودقي معقدةكثري يت سيقيم ابلبحث  ال إذا كان البياانت أو الورقات

يد العينة ا لتحدنفيذهالبحث الذي جيري تعينة لبحثها. املراحل دة املحتديد وح للباحث
ىل إنادًا ت است. يف هذه احلالة، يتم تصنيف السكان إىل فئاتدرجيية عينةب يسمى

ك يتم بعد ذلا. و وهلم جر  ، واملرشح للورق، والقارئ املستقيممن القارئعدد  خصائص
 .كل الطبقاتمن  حتديد الطبقات اجلديدة 

 
 ل وتسجيل البياانتسجا. 3

، التسجيل أصبح مشكلة يرتتبيف شكل الرمزي الذي ال احملتوى البياانت 
 القيام به يف أدبيةرئيسية. ويف هذه احلالة هناك بعض تعليمات التسجيل اليت حتتاج إىل 

                                                           
28 Ibid. 123  
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معىن رمزي ورسالة،  كتابة ما تصور منالبحث: )أ( قراءة البياانت بعناية ودقة، )ب(  
 29وعبارة.وحيتمل معىن  تلك املذكرة مصحوبة من صعوبة املعىن ت)ج( بياان

 . نظرًا ألنبياانتد للالبياانت ينبغي أن تقرتن بعملية التحدي يف التسجيل وكتابة
 ية اليتلبحثاالبياانت املسجلة جيب أن تكون ذات صلة، وقد أدرجت يف القضااي 

 صيغت يف وقت سابق
 

 أو االستخالصأتكيد  .4
الً. ائف أو ز تدالل أو اسضمون ابمل دراسة التحليلية تتمراسات أخرى، الفرق مع د

تدالل ض اس. عادة عر عام االستنتاجات على جمرد عام أبخذاالستدالل على شكل 
 .جتريد األدب املواضيعية. ينبغي أن متثل التجريد هذه الظاهرة

 
 التحليل .5

حتليل بغي وين. نظرايً و عيا ناقشة نو امل حليل العرض التقدميي للبياانت وويشمل الت
القة ق له علسيا. اتعلق بتحليل السياق وبنية التحليلله صلة مالبياانت أن يكون 

 صاحلةال يلالتحل باينالبنيات هو م ية األعمال األدبية، مع أنابألمور اليت تتعلق ببن
 وتكون إطارا يف التحليل.

طلب ي. ويتفاهيممجمال  لدراسات النوعية معابتوى احملتستخدم حتليل  وابلعادة
ليه إملضيف هوم اويرجى املفضغط على الكلمات اليت حتتوي على الفهم. بهذا اجملال 

 األعمال األدبية بطريقة شاملة يتواىل على رسالة
 

 نوال سعداويالسرية  :سادساملبحث ال
                                                           

29 Ibid. 123 
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 العامل. ر يفو شهم. وكان كاتب 1931أكتوبر  27 يف ولدت نوال السعداوي 
يالية. خوغري  يالخمن  كتبا جملدا  أكثر من أربعني فؤلّ يوطبيب نفسي، و  وكان روائي،

 هلا رتأثت رأةضع املو  ةلاحعن ب يكتب ابللغة العربية ويعيش يف مصر. الرواايت والكتُ 
 .اضيةامل اخلمسة قرونل على مدى الى جيل الشباب من النساء والرجادل اعميق

من  ةواحدو " ةضامنمجعية ال" للمرأة العربية اجلمهورية وهو مؤسس ورئيس
الث ثية يف فخر  على درجة حصلت أنه قدو  ،مؤسسي "اجلمعية العربية" حلقوق اإلنسان

س أورواب". ويف جمل " من جنوبو  مشال يف "جائزة" ت على، فاز 2004قارات. ويف عام 
نوال  تقد عقدبلجيكا. و  يف( Inanaــــ )جائزة الدولية ل انلت على  ،2005عام 

هرة؛ القا يف ماعيةلشيوخ للفنون والعلوم االجتجمللس ا الكاتب موقفعلى   ويالسعدا
 القاهرة، يف ة الطبية"الرابطام "، األمني العاملدير العام للرتبية الصحية وزارة الصحة القاهرة

و  ساسيألاليم الصحة. وهو مؤسس التع تستشفى وجامعة وزارااملمصر، والطبيب، و و 
"جملة مصر وو اهرة، ر القر واحملمصر"؛ وكان رئيس حترير جملة الصحة  رابطة املرأة "الكاتب

 ."الرابطة الطبية
 Women) ته كتابوظيفته يف وزارة الصحة يف مصر ل فقدوقد، 1972يف عام 

and Sex ) السياسية  هناهو  (1969)املرأة واجلنس ونشرت ابللغة العربية يف القاهرة
 Female Genital) عدة فصول من هذا الكتاب كتب يفوالسلطات الدينية، نظرًا ألنه  

Mutilation  "FGM") ملشاكل اجلنسية املتعلقة ابلقمع السياسي واالقتصادي. يتبع اب 
ات، أغلقت يف عام أكثر من ثالث سنو  هر سسه وحر ، الذي أالصحةجملة طابعه 
س السادات يف السجن. أنه أفرج يف أواخر وضعه الرئي 1981سبتمب  . يف1973

سجن  يف جرمية القتل. كتب له كتاب "مذكرايت مضى، شهرين 1981نوفمب  رشه
ابمرأة شابه الذي   قضبانهإىل النساء" على لفائف ورق التواليت وقلم احلواجب وهترب 

احسب امسه على قائمة  1993إىل  1988كان مسجواًن يف جناح البغااي. من 
 .بني الدينينياإلعدام الصادرة عن املنظمات السياسية من املتعص
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ن م كثري  ر يفية وطنية ودولية، وحاضقد منح نوال السعداوي عدة جوائز أدب
، قدم 2009مايو  3من املؤمترات الوطنية والدولية. يف  كثرياجلامعات، وشارك يف  

"  The Arthur Miller Lecture di Pen International Literary Festival حماضرة يف "
يع مجيف غة لالثني . وقد ترمجت أعماله إىل أكثر من ثأمريكية يف نيويورك عقدالذي 

 دان.يف عدد من اجلامعات يف خمتلف البل هسدر يأحناء العامل، وبعضهم 
 منها:. السعداوي نوال كتبهمن األعمال األدبية   كثري

 هرييدال األغنييات .1
 خبار من السجن(األ: ندونيسية)اإل الغيب .2
  يلاحنان ق ورطةال .3
 (وفاة الرجال :ندونيسية)اإل ى األرضلواحد  علالرجل اموت  .4
 طبيب امرأة(كرات من ا : مذندونيسية)اإل الطبيبةاكرات ذم .5
 (اء النسذكرايت يف سجن  : ندونيسيةسجن النساء )اإل يف رايتكذ م .6
 التعلمات احلبمرأة ا يف سجن مرأاتنا .7
 وهكذا. .8
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 الباب الثالث

 دأو النتائ البحوث واإلكتشاف

 عبارةكل منها. وبلاخلاصة  دالبحوث والنتائ دمناقشة نتائ بابويتضمن هذا ال
من أشكال العالقات  شكل( 1زاء رئيسية، هي: )دمن ثالثة أ بابعامة، يتكون هذا ال

 التدس للقيم الثقافية يف د( منوذ2؛ )ن النساءجالرواية يف س التدس عية يفتماجاال
يف  ودةداملو ية داأليديولو ل يالتحو من أشكال  ( شكل3ن النساء؛ )جالرواية يف س

 .ن النساءجالت الرواية يف سدس
 

 النساء نجساملالحظات على الرواية يف و  السجنتماعية جشكل العالقات اال .أ
 خليالاة جنتي ردجمبليس  " أهنان النساءجمذاكريت يف س" روايةال وفقا لعنوان

 على مقدم دراسةهذه ال  . ولذلك،السجنينما يف ح كاتبال هقدمالذي ' ةييومال'
 تمعجلملعلى الظروف احلقيقية  منشودة يةجيديولو اإل وتماعية جوانب الثقافية واالدال

من ية جيديولو تماعية واإلجوانب الثقافة االجلضًا تعر سم وليست.السجن تمعجم وهو
عالقات ال ودجو العثور على ظهر   ل البياانت،حتلي جدًا إىل نتائاخليال. استنا رواية

 هناكما نعلم أ  ن النساء"ج"مذاكريت يف س يف رواية ودةجاملو تمع تماعية مميزة يف اجملجاإل
 .ابلتحقيقالذي حدث  ةلواقعارواية عن الوصف 

 أن عموماو تطور قصة اليت تتعلق مبسألة احلياة البشرية. ترواية ال أنعادة يف ال
العالقات اإلنسانية و العالقات اإلنسانية الذات  بنيمعها اإلنسان ميكن جتياة احلمسألة 

 دنتائعلى استنادًا  1 مع غريهم من البشر، والعالقات البشرية مع البيئة الطبيعية.
 طبقاتهناك أربع ف، ن النساء"ج"مذاكريت يف س البياانت هو العثور على حتليل رواية

 طبقاتأربع هي . وهذه السجن تمعجمتماعية يف جالالعالقات ا يعينالبشرية  ةمن عالق

                                                           
1 Nurgiyantoro, Burhan. Teori Pengkajian Fiksi. (Gadjah Mada University Press. Yogyakarta; 2010) 
323 
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بني املقيمني ( العالقة 2؛ ) نجاحلالة املادية للسو  السجنالعالقة بني ُسّكان ( 1)
؛  السجن حارسمع  السجنبني ُسّكان  ( العالقات 3؛ )مع نفسه الذايت  السجن

 ي؛جمع العامل اخلار  السجنُسّكان  ( العالقة بني4)
 

 نجاحلالة املادية للسو  السجنّكان العالقة بني س   .1
العالقة العثور على شكل من أشكال  فهناكحتليل البياانت،  جدًا إىل نتائاستنا
املكان ( استعدادها للبقاء يف 1) وهي، ن جاحلالة املادية للسو  السجنبني ُسّكان 

 نقيضني هناك طرفَ نْي الة احل هذه ( يف2، )كروهةامل املادية حالةديدة، ومع والبيئة اجل
مع  السجن ُسكاّن  من باشرةاملل تفاعُ ود جو ( 3) ،ميكن أن حيدث يف وقت واحد،...

نب جتابية" لشطة اإلجيتتطلب األن السجنيف " السجنوصاحب ( 4، )السجنمادية 
شيء اليت كانت  الشعور بفقد هو السجنيف احملنة أصعب و ( 5) عن السأم وامللل،

 ( 7م ابألنشطة العادية، )ال يزال القيا املقيم،و ( 6) ،السجن ُسّكانودة يف كل جمو 
يؤدي إىل  " السجن( حالة املادية "8، )استمرار ا ابإلشراف يشعرون "السجن يفاملقيم "

حساسة و  شعورهناك  (10)،  الواقع دائمًا  يفحيدث  الندم ال (9)تفكري ،ال ديدحت
احلواس  له يصبحو  ( 12)،  ابلنسبة إليهأطول  احلياة( الرغبة يف 11الوقت ) حويلبت

، املكروهة الواقعةمن  والفشل ن يشعر ابإلحبا أب له سهلي( 13أكثر وضوحاً، )
املوت،  يءجكم  السجنحالة  ( 15الضغط، ) وم عنداعا" ليقجش له يكون( "14)
 ( 17)  كانت  سيئة ظروف أي منتناسب  السجن مقيميكون  الوقت يفو ( 16)
 هيشعر  وقت( ال18) قريب وقتيف  السجنيف  آلخر سوف يسبب الضوضاءنس ااجلو 

 الوقت. ويلحتمن  كيفية ابلتأثر يف تببطء شديد، وال 
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 املادية املكروهة الةاحلديدة ومع استعدادها للبقاء يف املكان والبيئة اجل 1.1
حتليل البياانت،  ج. من نتائووصفية مكروهة  من صورة السجن ًة كانتفعلي

اء السجنمن  تويالرواية حتهذه  ن، الذين يف جللس وهةمكر ه صورة حلالة مادية جتوا
 يدة مع حمدوديةدالبيئة اجل حالة. أقصى املستوى يف االقتصاد على  اكانو السياسيني.  

 لمقيمني، كما يظهر من االقتباس التايل.املكان ل
ووضعتها على األرض. متددت عليها من فوق رأسي  رفعت املرتبة املطا  من فوق السرير

أسود تلتصق به ملبة كهرابء مضاءة طوال الوقت تسكب يف عيين شعاعا أمحر   دارج
كسيخ من احلديد املنصهر. وأصوات كالطنني أو الصفري احلاد تنسكب يف أدين كخيط 

 (62: 1، دطويل من السائل الكاوي )
متددت عليها من فوق  ، "كاتبال هقدما مثل م السجنالوصف املادي من 

صق به ملبة كهرابء مضاءة طوال الوقت تسكب يف عيين شعاعا دار أسود تلتجرأسي 
  الة، يف البداية ذه احل. هلالسجنمن وصف عموما ." أمحر كسيخ من احلديد املنصهر

 .صارت مقبوال عندهمنهاية ، ال. ولكن يف السجن سكانه كره
 

 ميكن أن حيدث يف وقت واحد هناك طرفَ نين نقيضني الة احل هذه يف 1.2
مبشاعر  السجن سكانه ج، سوف تواالسجنقوية يف السية بسبب ضغو  نف

 د يف املقتطف التايل.جمؤكد. ويو  غري
عرفت النقيضني معا. قمة احلزن وقمة الفرح. ذورة األمل وذورة اللذة. أعظم  السجنويف 

 (73: 2، دمال وأشد قبح. )د
 .يف وقت واحد ابلنقيضني شعري يتال يةتوضح طابع السابقاالقتباس 
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 السجنمع مادية  السجن س كّان  من باشرةاملل تفاع  ود دو  1.3
 رجمن االستيقاظ يف الفيبة وحمدودة. كل يوم طعلى البيئة الر  السجنيف يصدر 

ال يزال صادره  السجنمن سكان كل شخص من  ، وسوف يكون حىت التنام يف الليل
 يف الرواية كما يلي. هانفسها. تعب  السجن، هي بناء واحدةيف بيئة 
دار أسود عال مليئ ابلشقوق تزحف فيها احلشرات السوداء جكين فتحت عيين على ل

 (65: 3،دوالبيضاء. )
 السجنبناء يتكون  من  بيئة اليظهر أن التفاعل يف  السابقمن االقتباس 

 مع بعضها البعض،فحسب بل  مع املقيمني ليس التفاعلالراحة. من  بعيددودة احمل
 .نفسها البيئة املاديةو 

 
نب عن السأم جتابية" لتتطلب األنشطة اإلجي السجنيف " السجنصاحب و  1.4

 وامللل
، للامل، فضال عن لسأمغالبًا حالة ا السجنسكان ه جالبيئة توا حدوديةبسبب 

لسكان ابية ايب. وأحياان يكفي نشا  بسيط لتكون نشاطا إجيجياإلنشا  ال فيلزمه
 . كما يبدو على االقتباس التايل.السجن

أس يف يدي له لذة، وحركة ذراعي صاعدة هابطة. أضرب األرض بكل قويت. ملمس الف
 (137: 4، دسدي وعقلي. )جالعرق بتصبب غزيرا. متعة كالنشوة تغزو 

يف أعماقي يف طاقة خمزونة منذ الطفولة. ولذة عارمة أحسها وأان منهمكة، مستغرقة يف 
 (139: 4، در من بطن األرض. )داحل جإخرا 

أهبط به ألضرب  إىل أعلى مث ديد. أرفعه بكل قّويتجفأسرع إليه أبمل  لكن أملح الفأس
 (156: 4األرض. )د، 

قالت: الزراعة بال حمصول ليست هلا لذة، وليس هلا معىن. قلُت: الزراعة عندي هدف يف 
حد ذاهتا، وهلا لذة..مث ماذا تقصدين ابحملصول. قالت: هل نبقى هنا حىت أنكل العنب 

 (156: 4والبتقال. )د، 
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أنشطة  صارتأنشطة بسيطة خارج السجن  السابق أنقتباس االويبدو من 
عملية عة. مبجرد القيام بازر السجن، على سبيل املثال أنشطة الداخل إجيابية وممتعة يف 

 .ابلفراحة على سبيل اإلطالقاملقيمني يف سجن يشعر  الزراعة

 
 ذاتودة يف جنت مو الشعور بفقد شيء اليت كا هون جأصعب احملنة يف السو  1.5

 نجالس س ّكان

 هذه عليها املنصوص يف النظام األساسي. مع السجن لكل شيء يف سكان
 التايل. اإلقتباسيتبني من  ها. الشعور بفقدنفسه ةعن حريتفقد كل أن القواعد جيب 

واملسجون داخل السجن يفقد مهنته ضمن ما يفقد. يفقد إنسانيته وآدميته وحريته وامسه 
 (168: 5مهنته! )د، فما ابل 

. فقد املهنة اليت  سليمه مع الكاتبيريد ت احلرية الشعور بفقد ساقتباال من ويعتب
وفقد امسها. يف السجن،  ،، فقد حريتهنفسيته ، فقديةكانت موجودة، طبيعته اإلنسان

 .شكل من أشكال التعذيب هذه .اليومية من عمل سكان السجنيطلق 

 

 .ابألنشطة العادية املقيم، ال يزال القيام و   1.6

ابلتحقيق السجن يف الواقع مكان كامل من القيود واألنظمة. ولكن هذا ال يعين 
بشر   ةعاديال. ميكن تنفيذ بعض األنشطة من العمل أي شيءيف  فعل يال ينبغي أن أنه 

يف . فيما يلي اقتباس من األنشطة اليت ميكن أن يتم املوجودة القواعد ال خبتلف من
 عادة.ال

تديُت حذائي الكاوتش ألبدأ التمرينات الصباحية. حركة اجلسم تعين احلياة. قّوة اجلسم ار 
 (136: 6،دتعين قوة العقل وقوة النفس.ويف السجن حيتاج االنسان جملموع قواه. )
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إذا رفعُت رأسي إىل فوق رفعن رؤوسهن. إذا قفزت يف اهلواء قفزت. إذا ضربت األرض 
وإذا هتفت: واحد... اثنني... هتفن معي: واحد...  .بقدمي ضربن االرض أبقدامهن

 (154-153: 6اثنني... )د،

جن. ما السيف  وممنوعة ظورةحمظهر أن ليس مجيع األنشطة ي السابق تباسمن االق
 االقتباسقيام مبثل هذا العمل. ويف لابسمح فيالقواعد  تلف معدامت هذه األنشطة ال خت

 .يةز انبرايضة اجلم أهنم يقومون الثاين

 

 استمرار ا واملراقبة يشعرون ابإلشراف "السجن يفاملقيم "   1.7

ن . ألا يقولون ويفعلونملا كانو  ابملراقبةدائمًا  ونشعر ن سكان السجن يأ 
 . وهذا واضح من االقتباس التايل.راقبةاحلركات كل املساجني يف امل

ودان حبق وحقيق   "احليطان هلا ودان" لكن عشت اي نبوية ورأيت بعينك أن احليطان هلا 
 (125: 7)د، 

يف م يعتقدون أن كل ما هو ه. املقتطف السابق من أن املراقبة ايبدو واضح
 .واملراقبة اإلشراف السجن ال خيرج

 

 

 

 تفكري ال ديدحتيؤدي إىل  " السجنحالة املادية "  1.8
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 ية مقيدة لألنشطة يف بيئة السجن، ولكن حبد ذاتهسفنأهنا ليست جمرد الطبيعة ال
سوف حتد من التفكري أو رغبة منهم حىت ال تتعرض للضائقة يف علم النفس.  نفسال

 رواية على النحو التايل.الويبدو من مقتطف من كلمة 

يف األايم األوىل مل تكن آمايل يف املستقبل تتجاوز جدران العنب............... 
 (108: 8واملرحاض)د،

دية للسجن عن طريق احلد من مع احلالة املا سامحالسجن حاول أن تت سكان
املادية ميكن أن تكون حمدودة ولكن التمين ميكن أن  .اوز احلدالتفكري لنفسي أن ال جن

 .تذهب إىل أبعد احلد

 

  الواقع حيدث دائماً  يف الندم ال  1.9

عموما تصنع السجون جعل ركاب عذراً. ولكن ليس كل بيغوين لألسف السجن 
الذين يشعرون ابالرتياح يف هذا سجن ويبدو من بعد يف السجن وهناك بعض السكان 

 االقتباس التايل.

قدفت هلا الشاويشة ابملفتاحني وهي تقول: قتالة بنت قتالة...كل من دخل السجن عرف 
لندم إال أنت اي فتحيةّ! وضحكت فتحية وهي تتلقف املفتاحني يف حجرها: وملاذا أندم؟ 

 (181: 9جل. )د، حيايت يف السجن أفضل من حيايت مع ذالك الر 

مع أن ليس كل سكان نظرة االجتماعية  بني الكاتبي السابق اقتباس من
بيئة ابلراحة يف السجن. بسبب ال ونشعر ي بعضهمولكن  نسجاليف  أسفالسجن يت

 .البيئة يف السجن اخلارجية اليت واجهتها أسوأ من 

 

 الوقت حويلحساسة بتو هناك شعور   1.10
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 سكاناحلساسية اخلاصة اليت يشعر هبا من  ثرأتيف تعاقب الوقت يف السجن 
 السجن. وهذا واضح من االقتباس التايل.

 (141: 10الليل يف السجن أطول من من النهار. لكن النهار أقبح من الليل. )د، 

 ابحلزن يف السجن خالل النهار تشعر حساسيةن أب صفو اقتباس سابق يمن  
من ليايل الوقت ألنه أثناء النهار أطول  يف الليل. يف السجن مثري للشفقةأبن احلياة و

 .. ويف الليل فيؤكد يف حالة االستيقاظلتحسيس والتفكري

 

 ابلنسبة إليه أطول  احلياةالرغبة يف   1.11

حماولة  جيرب على ذلكفالسجن ترغب يف البقاء على قيد احلياة أطول.  سكان
 .التالية من مقتطف اجلملة ظهرللبقاء يف صحة جيدة وجتنب أسباب األمراض. 

مل أكن أدخن يف السجن. خارج السجن أدخن أحياان. لكن هنا قررُت عدم التدخني. )د، 
11 :133) 

جيب البقاء على قيد أبن  الكاتب إدراج رسالة شخص  أراداقتباس من ما ورد 
 .لمرضلتسبب  ماحة وجتنب االحتفاظ بصة بشدة. واحد منهم هو احلياة حىت يف البيئ

 

 اس أكثر وضوحاً احلو  له يصبحو    1.12

أن طلب يعقلياً. حىت أم   كان  يف سجن الكثري من الضغو  مستمرة جسداي
هذا يف املقتطف  صفحساسية أكثر يف الدراسة والتنبؤ ابلبيئة احمليطة. ويله كون ي

 التايل.
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حواس السجني كعصب األبصار عند األعمى.كعصب الشّم واللمس والسمع. تولد هلا 
 (146: 12. )د،العادةإمكانيات جديدة خارقة 

وأصبحنا نعرف الوقت الذي سبحدث فيه التفتيش قبل أن حيدث. واللحظة اليت سيأيت 
 (136: 12فيها ضابط املباحث قبل أن أييت.)د، 

يف الدالة للتنبؤ بشيء سيحدث  .يوضح أن حساسية البيئة السابقاالقتباس من 
 .جد يف السجنأمن من الضغو  اليت تو السجن. حيث أهنم سوف تكون يف 

 

 املكروهة الواقعةمن  والفشل ن يشعر ابإلحبا أب له سهلي  1.13

السجن  سكانالنفسية يعاين منها  الضغو  من كثري  سجن تظهرال ىحدايف 
 يف االقتباس التايل. كمافيما بينها.   والفشلس أيالشاعر هلم مب سهل في

شرائها من كانتني السجن   يعود الوجوه.. والكآبة. شراء بطارية للراديو مشكلة. ال ميكن
: 13. لكن الشراء من السوق حيتاج إىل النقود. وليس يف أيدينا النقود. )د، كالسجائر

136) 

س بسبب ألياالسجن  سكانميكن أن نرى كيف يشعر  السابقمن االقتباس 
 .تافهة. أو بشيء ما حدث خارج عن هذه العادةالشياء األ

 

 الضغط وم عنداعا" ليقدش له "يكون  1.14

طبيعة الشجاعة، بسبب ظروف  يظهر لهسوف  شخص يف السجنالحياة 
ظروف  من خاللوكذلك بسبب املشاعر البقاء على قيد احلياة  ةظمنالسجن غري مت

ذا يتبني يف الشجاعة. وه إىل مستوىسيتم تغيري خجل سيئة. وسوف تصبح حالة سيئة 
 كما يلي.  اقتباس
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ل النقاب تلمعان وصوهتا يقول بنشوة: العامل  العيون من حويل أراها تبق: عينان من خال
كله معنا ضد السادات! صوت واحد تقول: أخباران يف كل البالد، أصبحت لنا أمهية 

 (137: 14عظيمة.)د، 

زادت شجاعتهم، امرأة   غري معنين تشري إىل أنه يف حالة  السابقمن املقتطف 
احلكومة يف ذلك  لدى املعارضة إللقاءتفيد شجاعة اهلدوء ميكن أن تكون  انتك

 '!العامل كله معنا ضد الساداتالوقت. إلقاء نظرة على العبارة أنه 

 

 املوت يءجكم  السجنحالة  1.15

مث أهنا سوف  ثبوت،مثل حالة وفاة بعد الكالسجن تقريبا  يف شخص دخل 
 يف املقتطف التايل. دل ذلكالناس ببطء هلم. ويوينسى  تفي من العامل اخلارجي، خت

فهو يف نظري كاملوت يستحق االستكشاف. وطوال حيايت أنظر إىل من دخل أما السجن 
 (72: 15السجن وخرج على أنه عرف شيئا مل أعرفه، وعاش حياة مل أعشها. )د، 

والفرق بني السجن واملوت، أن االنسان قد خيرج من السجن ويعود إىل احلياة وحيكي 
 (72: 15حيكي. )د، للناس عما آراه. أما املوت فال أحد يعودوال أحد 

رواية تشري إىل أن كاتب كشخصية رئيسية يف الكان ال  السابق قتباسمن اال
 ،يعيش مرة أخرى أن ميكنال يتة أن املف ختاللكن ا  لوفاةلمماثاًل  يدخل السجن 

 .سجن أنه قد أفرج عنهوال
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  كانت  سيئة ظروف أي منتناسب  السجنمقيم يكون  الوقت يفو   1.16

مجيع . وينطبق هذا أيضا على يسكنه ابلبيئة التعرفقدرة على الرجل ال يلقيو 
 إىل بقية اجلسم والعقل  حيتاجالسجن  صاحب أنكما من كل سوء    سكان السجن

 يف االقتباس التايل. كما.  للراحة

أأتمل جسمي إبعجاب منقطع النظري لقدرته اخلارقة على التكيف والنوم العميق حتت  
 (141: 16أسوأ الظروف.)د،

يتعارف من وقت   بيئة السجن، وسوف أسوأأن  السابقوينظر من املقتطف 
 .مع البيئة. وهذا ما دفعهم إىل البقاء على قيد احلياة قريب

 

  قريب وقتيف  السجننس اآلخر سوف يسبب الضوضاء يف اجلو  1.17

يف السجن كل شيء تنظيمًا دقيقا. مبا يف ذلك البيئة السجن ينبغي أن بيئة 
 سكاهنا مسجن النساء الذي هعن الرواية قصة حيكي حد اجلنسني. متجانسة أو أ

هذا  دليللمرأة املسجون. يتم لشاكل املالرجل سوف يسبب  فمجيئالنساء.  هامجيع
 االقتباس التايل.

يف سجن النساء كان الرجل، أي رجل، وإن كان سجينا عجوزا جاء جيمع القمامة، كائنا 
ت من انحية، وبنب سجينات الدعارة من الناحية هاما حيدث ضجة خطرية بني املنقبا

 (143: 17األخرى.)د، 

، ضجة كبرية مثرية لالهتمام بني النساء احملجبات ، كائنا هاما"  "يعينمن الكلمة 
أحب أن تكون قادرة على رؤية  دعارةالسجناء'. وأظهرت أن بني سكان  دعارةوبني 

، هدينيتعلق بمألنه  رجلن هناك الرجل، هي من بني احملجبات سوف املتاعب إذا كا
 .ذو حمرمرجل ليس على ظ جسدها وينبغي حف
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 الوقت. ويلحتمن  كيفية ابلتأثر يف تببطء شديد، وال  هيشعر  وقتال  1.18

. نفسه الوقت يتمنسى كيف ييف الوقت بطيء جداً. و  مراحليف سجن يكون 
 وهذا واضح من االقتباس التايل.

سبتمب،  6دي؟! مىت كانت الليلة األوىل؟ منذ األحد منذ مىت وأان يف هذا القفص احلدي
واليوم ماذا يكون؟ ال أعرف اليوم وال التاريخ وال الساعة. يف السجن يفقد االنسان 

 (209: 18واإلحساس ابلتاريخ والزمن...)ج،
أان هنا منذ زمن بعيد.... منذ قرن.... منذ ألف عام....منذ ولدت ومنذ عرفت شيئا امسه 

 (209: 18)ج،الزمن....

الوقت مع أن السجن عن الوقت.  من سكان اأن أحد السابقاالقتباس يتصور  
 .ليقنيابالقانون يوجد ال ويبدو هذا الشعور ألنه  .بطيء جداً بمير 

 

 السجن نفسه سّكانالعالقات بني  .2

العثور على شكل من أشكال العالقات  هياستناداً إىل نتائج التحليل للبياانت، 
أقوى  توجدسجن سال( يف جمتمع 1السجن نفسه، هي: ) سّكانبني  االجتماعية

بعية اليت حتتاج إىل اعالقات الت وجود( 2السجن ، ) سّكاناألواصر االجتماعية لكل 
حيدث ( 4، )السجنسجن بني هيئة الجيمع ( 3السجن، ) سّكانبعض بني ببعضها 

اإلجتماعية  شكلوجود ( 5يف السجن، وكذلك خارج السجن ، )بينهم  كثريا  نازعةامل
مهنة، املتبادل لكل   تقييم( إعطاء ال6بعض يف السجن، )بتعليم بعضهم الو  التعليمية

  (8)، السجن  لبناء االتصال بني سّكان ( يستهزئ بعضهم ببعض7)، عادةال فضال عن
 حلزنيشعر اب( 9هم، ابتهجوا )واحلرف اليت ستضر التفكري يقظة  السجن يداوم سّكان

والتنبيه بعضهم ببعض ابليقظة  تذكريالتبادل ( 10، )السجن بني سّكان عاوالقلق م
 اليت صادرت لكل منهم للمشاكل  ببعضبعضها متعاطفة ( 11) لتجنب عن اهلالك
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بعضهم ببعض يف أثناء الصراع   التسامح لقلوب توحد  نفسها ( املشاكل اليت12)
تبادل وفتح املتفاعل وجود ال (14)، أكثر ملودةاب( يف سجن يبز مشاعر 13، )بينهم

ابط الصداقة يف رابطة رو  (15، و)السجن  لكل أشخاص بني سّكانساخرا من الرذائل 
 لكل مقيم يف أحد السجون. وثيقة ال تنساه

 

 السجن سّكانأقوى األواصر االجتماعية لكل  توجدسجن ساليف جمتمع  2.1

. مع الرتكيز جداً  ىقو أ السجن العالقات بني سكان وجود السجن يف جمتمع
  التالية. ةقوية من مقتطفالصداقة العلى قيمة الصداقة. ويعتب راب  

 (117: 2العشرة يف السجن ال ميكن ينساها اإلنسان األصيل.)د،
حنني مفاجئ غريب. ومل يندهش زوجي. وقال هبدوء: زمالة السجن ليست كأي 

 (300: 2زمالة.)د،

حىت لو أهنم يستطيعون  ر الصداقةلن ينسى أواص أن السابقمن املقتطف ظهر  
 .فاةاعابملاخلروج أو 

 

 السجن سّكانبعض بني ببعية اليت حتتاج إىل بعضها اعالقات الت وجود 2.2

ء ماليف السجن، فضال عن عالقة إل قوية ةرابطعالقة  السجن يف جمتمع
 ةاملشارك . ميكننا أن نرى من املقتطف التايل يظهرسكان السجناملتبادل لكل  النقصان

 بني أحد السكان مع األخرى.

أريد أن أتعلم القراءة والكتابة. كل البنات هنا يقرأ اال أان هل ميكن أن أتعلم القراءة؟. 
 (135: 2)د،
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عانقتين وهي تقفز ابلفرح. والفرح كالعدوى. ينتقل بسرعة. أحسست أنين األخرى 
 (2:135أصبحت مثلها طفلة ميأل قليب الفرح.)د،

شهدت عالقة التبعية بني السكان اجتماعية ارتباطًا وثيقا.  من املقتطف أعاله
أهنا سد أوجه القصور يف كل منها. مثال للتعليم املتبادل بني سكان إثنيات خمتلفة مع 

 .السكان الذين يفتقرون إىل املعرفة

 

 السجنسجن بني هيئة الجيمع  2.3

يف جسد  يشعرون أهنم تبقى سكان السجنبني  ةألن ارتبا  االجتماعية وثيق
 .التايل االقتباس. وهذا واضح من واحد

أجسادهن وجسدي شيئ واحد. كأمنا ليس بيننا القضبان والفواصلى احلديدية. كأمنا  كأمنا
 (155: 2حنن جسد واحد.)د،

بعضها  ء يف جنس واحد يشدأن بقاك يصف يف سجن السابقمن االقتباس 
 .داخل السجن ةاالجتماعي عالقة كيف  كاتبالشعره  بعض. ويعتب ب

 

 يف السجن، وكذلك خارج السجنبينهم  كثريا  نازعةحيدث امل 2.4

من لسجن يف بعض األحيان خارج السجن، شهدت الطائفة يف احيدث كما 
 يف املقتطف التايل. ة. يتبني حدوث مثل هذه املنازعاالختالفات واملصارعة بينهم

ألخرى، وكل واحدة منا جزيرة تبدو اخلالفات بيننا أحياان كالبحور تفصل بني الواحدة وا
 (74: 2وحدها.)د،
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يف اجملتمع. من  فهومالذي مهو شيء قليل الحدوث مثل هذه النزاعات 
  .متساوايت خالفاتتوجد السجن أكد أن داخل اجملتمع  السابقاملقتطف 

 

 بعض يف السجنبتعليم بعضهم الو  اإلجتماعية التعليمية شكلوجود  2.5

لفيات من حيث البيئة والعلوم املختلفة. يف السجن السكان من خمتلف اخل
. همتعليم وتبادل املعارف بينالتبادل عالقات  ،بسبب الروابط االجتماعية القوية هناك

 يف املقتطف التايل. ويتصور ذلك احلال

احملاضرات. حتليل اآلخر  -بعد الرايضة أتيت الزراعة، مث اجللسات اجلماعية....املناقشات
لسات التحقيق. متابعة أحاديث الشاويشة مع ذوبة وفتحية القتالة.. ويف األنباء.اإلعداد جل

: 2الليل درس القراءة والكتابة العتدال.. مث اجللوس على قعر الصحيفة والكتابة...)د،
157) 

ملناقشة املتبادلة وتشكيل اب غلتش السكان السجن السابقمن املقتطف أخذ 
 .جو من التعلم والتدريس لشغل وقتهم

 

 عادةالمهنة، فضال عن املتبادل لكل   تقييماء الإعط 2.6

لتفاعل بني اسجن حيدث التفاعل ابلتأكيد. يف ال عملية سيحدث اةياحليف 
للمهنة األخرى، فضال عن العادات. و  تقييمعطاء الإلالتفاعالت املتبادلة كسكاهنا.  

 يف اجلملة التالية. الدليل على ذلكو 

يعة يف عنب املخدرات. حتجة تشرح القلب. تعيش لو رأيت احلاجة بد اي دكتورةآه  "
 (120: 2ملكة. وتكسب هنا يف السجن أضعاف ما تكسبه خارج السجن.)د،
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آلراء األخرى. لمهنة من  لسكان السجن التقييمإعطاء السابق يف االقتباس  انظر 
 .مذكرايت يف سجن النساءالتفاعل االجتماعي يف رواية توجد احد من سجن اجملتمع هذا 

 

 السجن يستهزئ بعضهم ببعض لبناء االتصال بني سّكان 2.7

ء تلك مالإل السجن وتقاليد سكان ةعاد بعضهم ببعض تكونستهزاء الا
هي  مااالتصاالت. ويعتب طبيعي اخلاصة بكل منها. يف االقتباس التايل يظهر 

  ستهزاء.الا

ليك أنت اي بت اي ذوبة ال حتمدي هللا أبدا. لو رأيت مصائب الناس هانت ع
 (132: 2مصيبتك.)د،

إىل  قربة أي أكثر يشري صاحب السجن، كيف   يعرف السابقيف االقتباس 
 .ن خيطر حبياة اجملتمع يف السجنأب عاديالشتائم. بل أنه يعتب ابل

 

 يقظة التفكري واحلرف اليت ستضرهم، ابتهجوا  السجن يداوم سّكان 2.8

أن تضرهم. بسبب الناس الذين ميكن  كل  دائمًا  منحيذر   السكانكل 
 .اطئ. وهذا واضح من االقتباس التايلاخل الظروف، و

استطعنا أن نكتشف أعماقها، ونفك رموزها ونفسر حركة رأسها، نظرة عينيها، الطريقة 
اليت تفتح هبا الباب كل صباح، يدها وهي تدفع الباب احلديدي لتدخل العنب، رأسها 

باح اخلري اي ستات،جلستها يف وهي تطل من الباب، صوهتا حني تقول لنا: ص
تاحني الضخمني يف وحركة املفاحلوش،اختفاؤها من احلوش، عودهتا وهي تسرع اخلطئ...

 (145: 2يدها.)د،
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أمر غري مقبول. له  احلرف الذي  لتنبيهطريقة  ر كيفهظي السابقمن املقتطف 
ا شخص الذي ميكن أن يلحق ضرر شكال الدفاع عن النفس لكل وهذا هو شكل من أ

 .هلم

 

 السجن يشعر ابحلزن والقلق معا بني سّكان 2.9

. ويتضح ذلك من سكان السجنسوف يشعرون بنفس الشعور مع غريهم من 
 اجلملة التالية.يف  س اقتباالمشاعر 

ورّنت الضحكات يف العنب، كل شيئ من حولنا مضحكا،  السجن والقضبان الوجوه 
 ( 149: 2البوليسية املشدودة.)د،

، ننظر كيف أهنا تشرتك السعادة واحلزن معا. ويصف لسابقامن املقتطف 
يف  يضحك سعيدًا حىت يف مشاعر التوتر. ورأوا أنه كل كيف كل حرف أي  كاتبال

 إحدى الرائسة.

 

 تبادل التذكري والتنبيه بعضهم ببعض ابليقظة لتجنب عن اهلالك  2.10

كل حصلت   جداً. أهنم ال يريدون من ةالضماانت املتبادلة قوي عنشعور سكان 
 .ذلك يف املقتطف التايل تصور. ويأو مشكلة يف ورطة

ال تضحكوا بصوت عال، ضابط املباحث  يلف حول العنب،... يلصق أذنه ابجلدار 
 (150: 2وبتنّصت علينا.)د،

 (150: 2.)د،وتنهض واحدة تصيح: قد يدخل علينا اآلن ويفتش العنب
 (150: 2م احلواجب...وورق التواليت.)د،خبثوا الراديو، ...والوبور...واجلرائد...وقل
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 تشكل دلياًل على أن روايةوال ،عاملة الصحيةلمل الرواية من مثل قوي احملادثة يف
 .بعضها البعض. ولذا فإهنم مجيعا جتنب املشكلةبحتفاظ إللبعض ببعضها  يناصر  رواية

 

 متعاطفة بعضها ببعض للمشاكل  اليت صادرت لكل منهم  2.11

سيئة يف السجون، وجعل ركاب مرتابطة تريد أن تعرف   هاعر يش حالة متساوية
أمر االقتباس التايل وميكن االطالع  .زميله عننشأت هناك تعاطف وهلذا كل مشكلة، 

 .خريناآلسجناء  دونعلى دليل على تعاطف من السكان

 (153: 2أشفقت عليها. متنيت أن تفتح يل قلبك وحتكي مأساة حياهتا.)د،

يصف من املقيمني الذين يريدون أن تصبح مألوفة لدى  بقالسامن االقتباس 
سكان آخرون ، حيث أنه ميكن معرفة ما قد املأساة سوف يصيب رجل. هو دليل على 

 .الشعور ابلتعاطف جتاه اليت ميتلكها أحد األحرف يف ذلك مبا يف ذلك من

 

ع املشاكل اليت نفسها توحد  التسامح لقلوب  بعضهم ببعض يف أثناء الصرا  2.12
 بينهم

ن. لكن بعد أن كانوا يشعرون السج سكانيف الواقع بني ال ميكن جتنب الصراع 
ميكن أن ينظر إليه يف املقتطف و . يف فكرة واحدةاملشكلة أهنم سوف يكون  بنفس
 التايل.

وقلت هلا: أتكدي أنين لست ضدك. وأان أعرف متامّا أنك لست عدويت. لكن عدوان 
 (153: 2واحد.)د،



52 

 

حياول أن م شخص يتنفس املشكلة إىل  تواجه  أن السابق بعدس ايف االقتب
الصراع سوف و  عارضمن هذه املسألة. مث إذا كان هناك بغض النظر ع ميع فكرهتمجت

 .مبجرد أهنم يشعرون أبن هذه املشاكل هي نفسهاقريب من هتدأ 

 

 يف سجن يربز مشاعر ابملودة أكثر 2.13

يئة حمدودة والناس الذين هم يتعرض إلجياد ب سكان السجنسجن اليف كان 
بعض. مشاعر احلنان جتاه اآلخر باتبة. سوف تظهر مع هذه املودة بعضها احملصورة ور 

 الذي يظهر أكب من خارج السجن. فإنه يتبني من االقتباس التايل.

لكين يف السجن وجدت قليب متفتحّا للحب كما كنت يف أول الشباب وربيع عمرى. 
 (73: 2)د،

 السجن سكانومتبادلة بني  من سكان السجن  تظهر محاية من االقتباس
 .اآلخرينو 

 

 وجود التفاعل املتبادل وفتح ساخرا من الرذائل لكل أشخاص بني سّكان 2.14
 السجن 

  مذكرايت يف سجن النساء لروايةيف ا سكان السجنالتصال بني ا ىاحدمن 
 االقتباس التايل. من ذاه يعتباألخرى. و  بني الرذائل إظهارالسخرية املتبادلة و وجود 

ضربتها على ردقها امرأة حنيفة شعرها أكرت, وجهها عليه ااثر جروح وصاحت: واحلرامية 
: 2ماهلا؟ أان اخذ نصييب بعرق جبيين وال أبيع شريف اي حشاشة اي ابئعة املخّدرات! .)د،

144) 
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بني هاتني الشخصيتني سخر املشاهدة اليت حتدث هي   السابقمن املقتطف 
 شخص يلزم بدوام سجن. بسبب البيئة اليتالكان من الشائع يف جمتمع   .بعضبضها بع

 ذلك. جيتمع الناس الذين ما زالوا

 

 روابط الصداقة يف رابطة وثيقة ال تنساه لكل مقيم يف أحد السجون. 2.15

ابلصداقة  ينشأ من احلزن كانت  الشعور انت مكروهة. لكنالسجن ك وحالة
ق الغريب لزميالت العنب. كأنين غبت عنهن عدة أعوام . نوع من الشو شعور جذبية
 ساعات. نوع من الفرح ألنين أعود إليهن.وليس عدة 

من السجن ختلق بني املسجونني نوعًا دهشت هلذا الشعور. لكين اكتشفت أن حياة 
ل الزمالة الفريدة. تصّورت يف حلظة أنين عائدة إىل أهلي وأسريت احلميمة يف ذلك العنب املنعز 

 (255: 2يف آخر الدنيا.)د،

غري مرئي ميكن أن  يصف مشاعر ذات الطابع  السابق االقتباسظهرت من  
 .ننسى روابط الصداقة اليت تشكلت يف السجن

 

 العالقات االجتماعية القائمة على حبكم أو أعلى .3

-وجد عالقة اجتماعية ، مت العثور عليها...تاستنادًا إىل نتائج حتليل البياانت 
( العمل 1، هي: )على ذي شرف وعلى من أعالها مبسطرة أو حبرفبني  حيدث

 ( توجد2اكم السجن، )اجلماعي ميكن أن تولد صالحيات جديدة، حىت لدحض ح
السجن رجال الشرطة وحراس السجن يف اختالالت اإلجتماعية بني سكان السجن مع 

التأثري يف السجن ة و م السلطة أو مهنته للبحث عن الثرو ( معظم املوظفني يستخد3)
( رأى موظف السجن 5تسليم والبشاشة لضبا  السجن، ) سكان السجنحياول ( 4)
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لقادة حرتام االستخدم كل شخص، فضال عن ( ال ينبغي أن ي6)، أنه مقارنة ابلتصديق
اءات بقادة احلكومة اليت ال هناك ادع ( جعلها اإلبقاء على ضعفه، إذا كان7احلكومة، )

يتكون  ( 9) له يف املكان أقوى كانت  أعلى رتبةما كان ( 8نفسهم، )الدفاع عن أ ميكن
افرتض قيادة السجن على الظروف ( 10بني ضبا  السجن مع السجناء، )العالقة 

يف حتمل يرغب وزعماء احلكومة  ال  (11) ،على حد املستوىن السيئة يف السج
 املسؤولية للسجناء.

 

ديدة، حىت لدحض حاكم العمل اجلماعي ميكن أن تولد صالحيات ج 3.1
 السجن.

السكان يف السجن هو ضغط من ضبا  املشاكل اليت يواجهها  ىاحدمن 
 تفاققوة. ولكن يف هذه احلالة ميكن مواجهة مع االذو   أنه الذين الطغاة ويشعر السجن

يتبني من االقتباس ذلك . نظام والقواعدال من حيث ال خيرج منيف السجن  سكانمن ال
 التايل.

لضابطة بقدمها على األرض بغضب....اقرتبت مين وقالت يل من خالل القضبان: دقت ا
: 3هذا حتريض على التمرد داخل السجن! قلُت: الئحة السجن ال مينع الرايضة البدنية!)د،

154) 

عمل اجلماعي. من دكتاتورية حارس السجن ميكن دحره ابل السابق االقتباسمن  
 للفوز يصريالذين  ية وغالبية، بطبيعة احلالالسجنيف  اجلماعي تفاقوقد تشكل مع اال

 .أكثر
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توجد اختالالت اإلجتماعية بني سكان السجن مع رجال الشرطة وحراس  3.2
 السجن يف السجن.

وا أكثر صحة وتنظر السجناء ن يشعرون أهنم كانسجن، أن شرطة السجال يف
ة املساو عدم رت ظهحينئذ  السجناء سيكونون من الغطرسة. . عندما أمام أهنم رذيلة

 سااقتب يوجد من كما.  يف السجن االجتماعية فضال عن اإلجراءات اليت االستخفاف
 .التايل

هل تغري املالبس من مالمح االنسان؟ أو لعلهاالوظيفة أو احلياة داخل السجن مع رجال 
 (185: 3البوليس نشّكل الشخصية وجتعل لزمالء املهنة الواحدة مالمح متشاهبة.)د،

الت اجتماعية للتعليق على اختال كتب، حياول صاحب الالسابققتطف يف امل
سكان السجن هل تغري املالبس من مالمح  ن بني الشرطة معاليت حتدث يف السج

 ، مع هي كلمةال هذه ... ' رسالة مناالنسان؟ أو لعلهاالوظيفة أو احلياة داخل السجن
خص للشخصية يف بيئتها أن الزي يرتديها شخص ميكن تغيري الش ختالفاالوجود 

 .االجتماعية

 

معظم املوظفني يستخدم السلطة أو مهنته للبحث عن الثروة والتأثري يف  3.3
 السجن.

يقول أن كل موظف يف املهنة املوجهة  الرواية "مذكرايت يف السجن النساء"على 
 ةعمل كمساعديوالسلطة. على الرغم من املهنة الطبيب الذي  نصيبةللعثور على 

 .وينظر يف االقتباس التايل مريض.لل

حني يكون طبيب السجن أشد خطورة من اجلاّلد! فاجلاّلد يضرب ويعذب فحسب، لكن 
الطبيب ميكن أن يبرت الذراع أو الساق، ميكن أن يستأصل العني، ميكن أن يشّوه العقل 
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أبقراص سامة، ميكن أن يفعل أي شيئ يف املسجون أو املسجونة دون أن 
 (168-167 :3يكتشفهأحد.)د،

وهتفت أخرى: أال تعرف  وصاحت واحدة من املنقبات: أنت لست طبيبا! أنت جاّلد!
 (170: 3د،0ماذا تقول عنك املسجوانت؟ اال تعرف امسك احلقيقي يف هذا السجن.

للبحث عن  وهوتصف مهنة كاتب حلرف يف السجن  السابق روايةالاقتباس يف 
و الرعاية الصحية املستشفيات هظف . يتضح من مثال مو حسبالكسب املادي ف

 .وينظر إليه كمصدر للربح السجن سكانالطبيب الذي يتعامل مع 

 

 .سكان السجن تسليم والبشاشة لضبا  السجن سعىي 3.4

سجن ، حيث الركاب يف يف ال صغريحاكم كضابط  يكون السجن يف بيئة ال 
 يتصورلة ورفق. سهو  وسائل معينات حماولة لدفع االنتباه إليها، من أجل احلصول على

 ذلك يف املقتطف التايل.

بدأت أحصرت ذوبة جردل املاء وصابونة وقطعة حجر. مّدت الشاويشة ساقيهايف املاء. 
تدعك  هلا قدميها املشققتني املسودتني ابلرتاب والطني. رأسها الصغري يهتز بشعرها الطويل 

 (132-131: 3األسود.)د،

دمة ألحد حراس السجن. مع وجود اخلأن حماولة  السابق رأيت من املقتطف
 .السجون سكانلسجناء أو لتعطي  له منانالسجن سيكون حراس عالقة جيدة مع 
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 .رأى موظف السجن أنه مقارنة ابلتصديق 3.5

موقفهم . بسبب شخص أكثر الصحيح داخل السجنهو سجن الوكان حراس 
يهم. للوم علن وفائقة. مث ال أحد ميكن إلقاء االسج سكانهو الشخص املسؤول عن 
 التالية. ةوهذا يتضح من اقتباس الرواي

الشاويشة رقدت على جنبها، وذوبو على جوار راسها متّشط شعرها وتفليها.. تبتسم يف 
 (120: 3سعادة كلما عثرت بني أسنان املشط على قملة جديدة.)د،

سجن اإلانث مل أكن أريد توجيه اللوم اليرى أن أحد حراس  السابقمن املقتطف 
أهنم يشعرون أبهنم أفضل من املوقف االجتماعي نظرا من جانب السجناء. ن م

 .السجناء

 

 .ال ينبغي أن يستخدم كل شخص، فضال عن االحرتام لقادة احلكومة 3.6

ا يتعلق الذي ينبغي أن خيشى وحيرتمها اجلميع. كل م شخص هزعيم احلكومة أن
يف االقتباس  هوو نبغي هلا األسبقية. يهلم  االحرتام. مبا يف ذلك ّوليةألابهبا جيب أن أتخذ 

 التايل.

خيشون عليها من أفكاران، أو تعاملنا االنساين معها، فيصبح والئها لنا أكثر والئها 
 (133: 3هلم.)د،

يتكون من  حنن" تنتمي إىل طابع الرواية الذي "، الكلمة السابقيف املقتطف 
هذا جيعل و هة نظر احلكومة. حلمايتهم من وج اولحيسياسي. عاهرة السجناء السجني 

أن احلكومة شعرت القيادات اليت ينبغي  صف. وهو يو ة وكرهةاحلكام احلكومة عطل
 .ابألّوليةاالهتمام هبا جيب أن نتحد 
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جعلها اإلبقاء على ضعفه، إذا كان هناك ادعاءات بقادة احلكومة اليت ال  3.7
 .ميكن الدفاع عن أنفسهم

ال أهنم  معالسجناء  لدىسطرة دائمًا املوجه حلكومة أبهنا ممن ااملوجهة  فنتال
من  ذلك يتبنيالسجن.  سكانن يدافعوا عن أنفسهم ملواقفهم كسجناء أو من ميكن أ

 االقتباس التايل.

ألصقوا بنا التهم دون حماكمة وحكموا علينا دون حتقيق وحنن يف السجون ال نستطيع أن 
 (148-147: 3نرد أو ندافع عن أنفسنا.)د،

يل نفرش البطانية على األرض جبوار الباب وجنلس. حتاول كل واحدة منا أن تتخّيل ويف الل
 (149-148: 3أسئلة احملقق هلا.)د،

اهتامات أسوأ. استقال  هواجهت له قوةال يثبت  سابقبعض مقتطفات نظرا من  
 للذهاب اهتامات سيئة ألهنا أتيت من احلكومة ذات السيادة.

 

 .وى له يف املكانما كان أعلى رتبة كانت أق 3.8

ثل، يف السجن يقع على رتبة. وابمل بعض على بعض تكرمي اخلارجي تمعجميف 
 السجن. وهذا واضح يف االقتباس التايل. يفأعلى رتبة على   تقعالعام. حتية هو 

كأجهزة احلكومة. وخباء األمم املتحدة موظفون   لكين  اكتشفت أن أجهزة األمم املتحدة
 (22: 3الشهري مثل كل املوظفني.)د،خيافون على الراتب 

القيادة  هوتمع اجملمطلق يف سجن أن االحرتام  من االقتباس السابق يالحظ
على  لقيادة من السجن أو اال لحد أل حراس األمن االحرتامالعليا للسجن. لن يضع 

 أعلى مرتبة منه.
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 .يتكون العالقة بني ضبا  السجن مع السجناء  3.9

 سكانبعض ضبا  السجن مع  بنيقات جيدة وستشكل جمتمع السجن عال
تحصل على الراحة مرافق ضبا  السجن سيعالقات جيدة مع  بسببن ن. ألالسج
 سجن يف املقتطف التايل.المع ضابط  جيد. ويعتب وجود عالقة جيدةشيء 

كانت ذوبة حتّرك املشط العظم داخل شعر الشاويشة اخلشن. حتك به جلدة رأسها مث 
 (119: 3ن بني أسنانه الدقيقة.)د،خترجه. وتلتقط م

السجن. وهذا يوضح   ختدم ضابط السابق سكان السجنرأيت من االقتباس 
 السجن. ضابطكيف حاولت إقامة عالقات اجتماعية جيدة 

 

 .افرتض قيادة السجن على الظروف السيئة يف السجن على حد املستوى 3.10

 يفمما  أفخر منساء تعتب أن سجن الن "مذكرايت يف سجن النساء" روايةاليف 
 هذا يف املقتطف التايل. ظهرمن الرجال. وي أكملآخر. نظراً للمرافق السجن  السجن

أخذ يتمشى يف العنب ومن خلفه الطابور...ألقى نظرة على املراحيض...مث استدار حنوان 
كن وقال: أنتم يف نعمة هنا... عندكم دورة مياه... وحنن نراعي جائما راحة النساء... ال مي

 (88: 3أن نعامل املرأة كالرجال..)د،

ال تقويل زفت وال قطرانز هنا نعمة. وهللا العظيم نعمة. لكن ماذا نفعل يف بين 
 (132: 3آدم، ال ميأل عينه إال الرتاب.)د،

يرى أن الظروف الصعبة يف السجن تعتب عادية وكرمية.  السابقمن االقتباسات 
 سجن الذكور.فق تتجاوز وااملرأة املوجودة مسجن ال سيما يف سجن النساء تعتب 

 وزعماء احلكومة  ال يرغب يف حتمل املسؤولية للسجناء. 3.11
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أن قادة السجن، ال أحد يرغب يف حتمل  "مذكرايت يف سجن النساء" روايةاليف 
يتم تسجيلها يف  .املسؤولية عن السجناء السياسيني. حىت أهنم عالقون يف عدم اليقني

 االقتباس التايل.

. أان لست إال منفذا لألوامر...وحىت اآلن مل تصل إيّل لست أان الذي وضعتكم يف السجن
 (96: 3أي أوامر بشأن التحقيقات. وال زلت يف انتظار التعليمات من فوق...)د،

لقاء مسؤولية قادة احلكومة إلبعض بمقتطفات تلت بعضها  السابقيتضح من 
 حول مصري السجناء السياسيني.

 

 مع العامل اخلارجي ان السجنسك عالقة .4

يوجد عالقة اجتماعية استنادًا إىل نتائج حتليل البياانت، مت العثور عليها.... أن 
نفسه. أنه ب عدم الشعور  على ( يظهر1حيدث بني السجناء يف السجن نفسه، أي )

ا ، وأهندائما يريدون ملتابعة تطور العامل اخلارجي (2)، وهدعم يفأشعر أبن الناس غريها 
 ال تزال جتد معلومات يف اخلارج مع جمموعة متنوعة من الطرق.

 

 هدعم يفنفسه. أشعر أبن الناس غريها أنه ب عدم الشعور  على يظهر 4.1

 السجن ن أن الناس خارجالسج سكان . تبنيكراهيةه عن أنفسهم يف  يو للرت 
 يف الرواية كما يلي. وهذا مكتوبعمهم. ادي

امل كله يتابع أخباره وراء القضبان. العامل كله يعرتض فرحة السجني أنه ليس وحده. الع
 (147: 4وحتج.)د،
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يف السجن، اهلروب، حيث يبدو أن  سكان، يبدو أن املالسابقومن االقتباس 
 الشعور ليس بنفسي. أشعر أبن الناس اآلخرين حول العامل تقدمي الدعم هلم.

 

تزال جتد معلومات يف ، وأهنا ال دائما يريدون ملتابعة تطور العامل اخلارجي 4.2
 اخلارج مع جمموعة متنوعة من الطرق

تقتصر على معارفهم مع العامل اخلارجي. وحيظر مجيع أنواع مصادر سجن االيف 
حلصول على املعلومات يف السجن. ولكن السكان ال يزال حياول بشىت الطرق من أجل ا

 .هذا يف االقتباس التايل تصورأحدث املعلومات. وي

مام. بعد أن تغلق الشاويشة علينا ابب العنب خنرج الصحف نقرأها واحدة وراء يف ساعة الت
. قبل أن تفتح الشاويشة الباب يف الثامنة والنصف األخرىثم حنرفها يف املرحاض

 (145-144: 4صباحا.)د،

 (145: 4وأصبحنا نتابع  االخبار يف مصر العامل.)د،

يف  سكانشيئا قيمًا ل تعتب نسجخارج ال املعلومات أن   السابقمن املقتطف 
 .ىخر اآلاألخبار للحصول على معلومات عن  اهدوجي اولحيالسجن. أهنا 

 

 "يف سجن النساء "مذكرايتالثقافية للمجتمع يف الرواية  ةلقيمامنوذج  .ب

من جوانب  إختذ كثري. مطلقةمعقدة وجمردة و  هي الثقافة منط من احلياة. الثقافة
 من كثريوتشمل  اإلجتماعية  شر هذه العناصر. وتنتبينهم الثقافة لتحديد سلوك التواصل

عادة الاملعرفة هي و  األخالق أمنا و من موقف وسلوك و األنشطة االجتماعية البشرية. 
 .اجلميع يتفقهمأن تولد ثقافة  سوفبل عضو معني من اجملتمع من ق   هكلميوروثة و امل
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ديدة اليت اجلتمع من اجملجمموعة  حيكي "يف سجن النساء ذكرايت"م يف الرواية
من أشكال االتصال من  سلوك، واملوقف، فضال عن شكلالمن داخل السجن.  تشكل

 هقدمو  هالقيم ونقلديدة. وهذا اجلتمع اجملثقافية  قيم شكلوتسجن الحرف وحارس 
 ما ضمناً أو صراحة يف مؤامرة الرواية.إ كاتبال

العثور  وجدت" يف سجن النساء "مذكرايت رواية ائج حتليل البياانت يفبناء على نت
 "مذكرايت الرواية عن طريق الكاتبعلى هاتني الفئتني من القيمة الثقافية اليت تريد تسليم 

( قيمة 1) وهي سيحضرها الباحثمن القيم الثقافية اليت   تني. أما الفئ"يف سجن النساء
 "الثقافة اجملتمعية". ( قيمة2الفردية"؛ ) ة"الثقاف

 

 ".يف سجن النساء "مذكرايت رواية يف الفردية ةقيمة الثقاف .1

 وهيوجد شكل من أشكال الثقافية الفردية، تاستنادًا إىل نتائج حتليل البياانت، 
 ر،اجلو يف السجن مع خمتلف العم (2مشاعر الطفولة، ) إىل يؤدي( اجلو يف السجن 1)

يكون سبسيطة األمور خارج السجن ( 3اة املراهقة، )ذكر اآلابء إىل حييسبب  إىل 
جن ( نظرًا للقيود، كائنات اتفهة خارج الس4، )داخل السجن متعةو شيء عظيم 

كل ولطويلة جدًا الوقت يشعر ( يف سجن 5كون يف السجن، )يكون مفيدًا عندما تس
تظار مع ( يف السجن، يعين وقت االنتظار، واالن6م، )و كل ي  يعادعمل لديها  سكانال

معىن ( 8خارج السجن، و ) هامرور  علىقيمة خمتلفة هلا ( معىن الوقت 7عدم اليقني، )
قوة االنتظار أثناء وجوده يف يلزم  من عدم وضوح يكون من املفيد، لذا تغري قيمة الصب 

 .السجن
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 .مشاعر الطفولة إىل يؤدياجلو يف السجن  1.1

نظرًا ألن كل شيء مقيد ها. ساكنسجن جو السجن كلها مملة جدًا لاليف 
هذا يتجلى يف و  سجن.ال وحساسية وتشرف عليها اإلدارة. حىت يكون هناك شعور قضية

 االقتباس التايل.

ويف السجن استعدت كل طفوليت وأصبحت أصفق وأرقص فرحا جملّرد مساع صوت املعلقة 
 (73: 1وهي تلقف السكر يف كوب من الشاي.)د،

أان الطفلة اليت تلعب يف الرتاب أم املرأة احملبوسة داخل  خيتلط علّي الزمن فال أعرف هل
. طفوليت وشبايب ومجيع مراحل عمري كأمنا التحمت فيزمن واحد. أو كأمنا ليس السجن

 (174: 1هناك زمن.)د،

الذي وصف حرف الرئيسية ك  مرئية الكاتب كيف  ظهرت السابقمن املقتطف 
يكفي أطفال أي طفل عر اشمتنشأ  أثناء وجوده يف السجن. أن يف السجن تهحساسي
 .هما شعر  علىبشيء بسيط. ويف بعض األحيان هذه احلساسية جعلته يرتعش  هلسعيد

 

 ذكر اآلابء إىل حياة املراهقةيسبب  إىل  اجلو يف السجن مع خمتلف العمر،  1.2

بسبب الضغو  النفسية يف بيئة السجون. شعور  سكان السجن أحس ستكون
يتبني من االقتباس التايل، ر إليها يف نفس الوقت. هظيألحيان حزينة وسعيدة يف بعض ا

 .حساستهاملؤلف من  ةصفبميثلون  سكان السجن  كيف

وعشت احلياة اجلماعية وسط النساء والفتيات. استعدت سعاديت حني كنت تلميذة يف 
 املدرسة الثانوية. نفرح ونغضب ونتخاصم مث نتصاحل. نفرح أبقل شيئ وحنزن ألبسط شيئ.

 (74: 1تظهر الدموع يف عيوننا وحنن نبتسم.. وتشرق اإلبتسامة وحنن النزال تبكي.)د،
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. تهالسجن مدى حيايف كيف وصف شعور الفرد يعيش   السابقمن املقتطف 
يشعر أن مشاعره مرة أخرى يف حياة املراهقني الذين ال ميكن التحكم يف مشاعرهم سواء  

 يعاين منها السجناء يف السجن. كانت سعيدة أو حزينة. وهذا شعور مشرتك

 

 داخل السجن متعةو يكون شيء عظيم سبسيطة األمور خارج السجن   1.3

الثقافة يف العامل اخلارجي هو التقليل من األشياء البسيطة اليت ميكن القيام به. 
 يف السجن. ريسيشيء من لقيام به يف السجن ابومع ذلك ميكن خارج سجن التوافه 

 فات التالية.وهذا يتضح يف املقتط

منذ دخويل السجن أخذت أغين وأان أغسل شعري بلحن قدمي أحبه منذ الطفولة. ورائحة 
 (109: 1الصابون يف أنفي وطعم املاء يف فمي هلما عذوبة مل أحسها منذ الطفولة.)د،

ويف السجن أجد لذة غريبة يف غسل مالبسي ونشرها على احلبل قطعة قطعة حتت 
 (115: 1الشمس.)د،

حيايت كنت أكره تكرار وأمله. لكن يف السجن مل أمل غسل مالبسي مرة بعد مرة.  طوال
 (115: 1الصابون تضرابن املالبس بشّدة.)د، وذراعي  حىت الكوع يف املاء.ورغاوي

عادة وخارج السجن بسيطة  كاتب، ننظر كيف ينقل الالسابقيف االقتباس 
وأان  قتباس "االهو احلال يف كلمات  ولكنها ممتعة جدًا عند القيام به يف السجن. كما

أغسل شعري بلحن قدمي أحبه منذ الطفولة. ورائحة الصابون يف أنفي وطعم املاء يف فمي 
ويف السجن أجد لذة غريبة يف غسل مالبسي  ."؛ "هلما عذوبة مل أحسها منذ الطفولة

بسي لكن يف السجن مل أمل غسل مال."؛ ونشرها على احلبل قطعة قطعة حتت الشمس
".  مرة بعد مرة. وذراعي  حىت الكوع يف املاء.ورغاوي الصابون تضرابن املالبس بشّدة
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صفته الشخصية الرئيسية يف الرواية يشعر عادات اتفهة من املتعة ك  كاتبأن صاحب ال
 عند القيام به يف السجن.

 

نظرًا للقيود، كائنات اتفهة خارج السجن سيكون مفيدًا عندما تكون يف   1.4
 السجن

يف السجن، كل شيء سيكون حمدودا جداً. مبا يف ذلك كائنات مسموح 
كائنات حمددة لتلبية البعض على حاجة ماسة  يكون بتحمل. ولذلك لكل مقيم سوف

تكون مفيدة جداً ساخلاص لكل منهما، حىت أنه بسبب العدد احملدود من أشياء اتفهة 
 عندما تكون يف السجن كما يف االقتباس التايل.

خلت السجن وأان أكتب على ورق التواليت وورق السجائر. ورق التواليت ليس منذ د
 (133: 1ممنوعا. نشرتيه ابلبطاقة من الكانتني. والسجائر أيضا.)د،

السجن  سكان من تبدو صورة عن كيفية استخدام واحد القادممن املقتطف 
يستخدم سجن ال بكتا. كيف  قضاء عمليتهجتعل األرقام لكافة الكائنات اليت مفيدة يف 

، فضال عن التدخني كوسيلة لتسليط نتائج لنقل فكرهتم جمموعة لفة ورق األنسجة
 أفكاره يف الكتابة.

 

 مو كل ي  يعادعمل لديها  سكانكل الوليف سجن يشعر الوقت طويلة جداً   1.5

بل املقيمني يف السجن. سوف ق  من الوقت يف بيئة السجن ستكون طويلة جدًا 
. فإنه ما تريدهيز أنشطة خمتلفة وفقا تتم حيثالوقت  ذلك يفمتأل كل شخص مقيم 

 يتبني من االقتباس التايل.
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تعودت أن أكتب،والكتابة تقطع الزمن كحد السيف. والزمن يف السجن ميتد طويلة كأنه 
 (97: 1الالزمن.)د،

الوقت الذي يشعر أنه منذ فرتة طويلة يف  ألميكيف من اقتباس سابق    انظر 
س من خلفيات ابرزة كالكتاب حتاول احلفاظ ااقتبمن . ما ورد حتبه شطة السجن مع أن

يف احلد الوسائل. تبدو أن يشعر نعم الوقت  عاديةعلى ملء منذ وقت طويل، مع كتابة 
 مير ببطء شديد يف السجن.

 

 يف السجن، يعين وقت االنتظار، واالنتظار مع عدم اليقني  1.6

. جداً  بطيئة يف السجن سجن الوقت ن يفاالنتظار. أليعين  الوقت يف سجن و 
 من االقتباس التايل.ذلك يتبني عدم اليقني. من حيثنتظر يالسجناء 

أستقبل الكتابة بنهم وشوق... وأنسى أنين يف السجن. وأنسى أنين أنتظرلكن ما أن أحرك 
ر رأسي انحية النافذة العلوية ذات القضبان حىت أدرك أنين مل أنسى. وأن يف أعماقي انتظا

 (157: 1طويل...انتظار خميف كانتظار املوت.)د،

توقع هلم مع األنشطة أن السكان  عهسجن. تبالكيف شعور تنتظر يف   انظر 
أن ننسى أهنم يف السجن. واحد من هذه األنشطة هو   ومع األنشطة اليتاملختلفة، 

 كتابة.

 خارج السجن هامرور  علىقيمة خمتلفة هلا معىن الوقت   1.7

ستكون خمتلفة من خارج السجن. يف سجن سيشعر الوقت الوقت يف السجن 
 يتبني من االقتباس التايل. ورهذه املر  وصورة. مرورهالطويل الذي 

: 1فالزمن يف السجن غري الزمن. والساعة الواحدة متتد أمامنا بغري هناية كالدهر.)د،
158) 
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أطول من خارج  هذلك الوقت يف السجن شعر  يتصور السابقاالقتباس من 
إىل فرتة طويلة  متتد علىف سيكون ذلك الوقت ساعة واحدة لسجن. سوف تشعر كيا
 الذين جعلوا املقيمني يف السجن أصبح حمبط للغاية. كاننهاية  ال

 

قوة يلزم  قيمة الصرب تغري من عدم وضوح يكون من املفيد، لذا معىن   1.8
 .االنتظار أثناء وجوده يف السجن

النتظار يف ابالطريقة كل شخص اضطر سجن. هبذه ال أصابه سكان كل فنت
 يف السجن يف املقتطف التايل. فرير الاظتنا يفقيمة الصب و التعامل معها.  

والصب كله حكم وللي شبك أهو ابن... من برة مزوق ومن جوه مالن دخان...واصب اي 
 (105: 1.)د،عني ده كله شيئ أبوان

. جيب تقبلمة اليت جيب أن ظار هو أي احلكيرى أن االنت السابق من املقتطف
 .ةقوي هصب سيجعلبسبب ال مواجهة احملاكمات يف سجن. يف صبأن يكون ال

 

 

 

 ".يف سجن النساء "مذكرايت رواية قيمة الثقافة اجملتمعية يف  .2

( يف 1) وهياستناداً إىل نتائج حتليل البياانت، منوذج للحمولة الثقافية اجملتمعية، 
( شخص 2، )غري الزمعدم وجود يؤدي إىل  عب آخر جمتمع بعض األحيان فرحة ش

ديد يف اجل سكان السجن ( تشكيل3، )دائما خطأ بسببالسجن ليس  يف داخلال
يف سجن  (6)بعض  ، ب( تشكل عادة للرتفيه بعضها 5( مشاعر املتغرية ، )4السجن، )
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يت يشعر ( اجلوع مشرتكة ال8سجن، )ال( ثقافة الرق يف 7الدينية ) بعمل ال تزال تعمل
دمات الصحية اجليدة، و صل على اخلال حيسجن ال( جمتمع 9السجن، ) سكانهبا من 

 السجن. سكانحالة املادية يدين  ( و10)

 

غري عدم وجود يؤدي إىل  بعض األحيان فرحة شعب آخر السجن يف جمتمع 2.1
 .الزم

 ة، هناك مشكلة تتعلق مبجتمع يف عاد"مذكرايت يف سجن النساء" يف رواية
ر يف ه، ال سيما يف البيئة السياسية. ويظغري الزمعدم وجود يؤدي إىل ادة آخر السع

 .التاليةرواية المقتطفات 

عرفت حني كبت أهنا ولدت مثلي يف عامل يكره الفرح والفرحني، وينظر إىل كل لّذة 
 (72: 2احنراف.)د، إنسانية على أهنا

: 2شيئ، كل شيئ حىت املوت.)د،لكين ولدت بغريزة عارمة جاحمة للمعرفة، ملعرفة كل 
72) 

من شخصيات الرواية ولدت يف جمتمع اليت تعتب  السابقرأيت من املقتطف 
حياة . وتعتب جمّن  مشكلة يؤدي إىل فرحال يعتب . وسوفوالزمة السعادة ليست معقولة

 .رذيلة لديهم وضيعة  تكونعالية هبيجة وانبضة 

 دائما خطأ بسببالسجن ليس  يف داخلشخص  2.2

دائماً. خاطئة ، ليست رواية "مذكرايت يف سجن النساء"يف جمتمع السجن على 
 لتصدي هلا. كما يدل على ذلك االقتباس التايل.ل كومةاعتماداً على كيفية جملس احل

حىت البنت البيئة اليت دخلت خطأ يف اإلسم. من يوم ما دخلت السجن كتبوا امسها يف 
 (119: 2القوائم غلط.)د،
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 خطاء فعله ولكن بسببليس بسبب سجن يُ فتاة يبدو أن  السابقباس من االقت
 تظل الفتاة يف السجن. القليلة وجود عملية قضائية خطأ يف جهاز االلتقا . بسبب

 

 ديد يف السجناجل سكان السجن تشكيل 2.3

يف  واجهيئة جديدة وهوية جديدة. وسوف تيف ب ناءالسجسيتم وضع سجن اليف 
 تلفة خارج السجن. ويعتب من مقتطفات الرواية كما يلي.يف حياة جديدة خم مواجهة

من كل شيئ حىت امسي. لكين أفضل نفسي.  . جردوين 1536من أان؟ السجينة رقم 
...عن أكون أفضل أنن أكون "السجينة" داخل هذا السجن عن أكون "طبيبة السجن" 

  (171: 2الدكتور صابر برسوم أو أي دكتور آخر.)د،

من املماطلة أبنفسهم. ألن  يهتم سكان السجنر كيفهظي ابقالسمن املقتطف 
إىل جديد وتواجه  يأمسائهم. وقد شكلت إىل فردحىت هويتهم استبدال يف السجن 

 احلياة اجلديدة. احلياة يف قيود ورقابة صارمة.

 

 

 مشاعر املتغرية  2.4

سجن حصلت على جمموعة واسعة من القضااي. اليف السجناء أن  على الرغم
لتأكيد اب سيحاوليف بعض األحيان ال يزال أن تكون سعيدة بعضها بعضا. لفرتة ولكن 

 . كما هو احلال يف االقتباس التايل.ةاول أن تكون سعيدحيستبدأ قبول الظروف و و 

 (158: 2نسيت أن يل اهال. أو يل بيتا. أو يل حياة أخرى خارج هذا املكان.)د،
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التكيف مع بيئته. سوف تبدأ  بدأ يفيس شخص يوضح أن السابقمن االقتباس 
بعض. حىت بتاج إىل بعضها البعض بني بعضها إىل التعود على البيئة واجملتمعات اليت حت

 .ينسى العامل اخلارجي مع وجود مناخ جديد وأصدقاء جدد واألسرة اجلديدة

 

 بعضبتشكل عادة للرتفيه بعضها  2.5

أسرية قوية. ابط قد جعل رو  اليت شهدت معا، فضال عن الكثري.املعاانة  يف
 ذلك يف املقتطف التايل.و بعضا عند إصابتهم مبشكلة.  بعضها يشدشكلت ثقافة 

ترد املنقبات يف نفس واحد: اي رب! .. متسك واحدة رأسها بيديهاوجتهش ابلبكاء. يضيئ 
وجه واحدة من املنقبات اببتسامة مفاجئة وتقول: اإلميان ابهلل اي مجاعة, ال شيئ إال إبرادة 

 (161: 2.)د،هللا

 سكان السجن يقوي بعضها ببعض كيف يبدأ  ىر يحوار مقتطفات من فوق 
اما لصديق الذي يعيش يف نفس س. وأصبح هذا السلوك التز عندما كان هناك أيمتبادلة 

 .احدالو 

 

 الدينية بعمل يف سجن ال تزال تعمل 2.6

الدينية  قداته. بسبب أوامرأوامر الدينية وفقا ملعت امتثالاول على حييف السجن 
. وينظر يف األوامر طلقة للحفظعلى الضرورة امل لكنظرف من الظروف  هناك وإن كان
 .التايل املقتطف

يرتدين العباءات والقفازات مث يقفن صفوفا وراء اإلمامة... وتبدأ الصالة اجلماعّية والدعاء 
: 2)د،واإلبتهال والتسبيح...يلصقن جباههن ابألرض ويهتفن بصوت واحد: هللا أكب.

162) 
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. أن كانتب عليهم القيام حيثما  يوضح كيفية العبادة اليت جي املاضييف االقتباس 
م الذي جيب أن أو عادة، ولكن العبادة هو التزا ت الثقافة الشعبيةالعبادة يف الواقع ليس

 .واكانيتم دائماً أينما  

 

 سجنالثقافة الرق يف   2.7

. يف الناس عندهم خشىأ كونتسجن يف قوية  ها أن من له ذوال ميكن إنكار 
 يف االقتباس التايل. كماالضعيف.   له الرق الذي سيخدم تنشأبعض األحيان 

 (22: 2الناس من خوف الذل يف ذل....)د،

الرق ثقايف على عملية  أن الواقع هناك أحياانً يظهر  اضيامل سااقتب يفما ورد 
وال  لهزمخذ الشجاعة ل. ويف هذه احلالة أيعلى ذو قوية الذي سيطلب الضعيف للعمل

 .يفةخص سوف تشكل طبيعة خمشلدى  ف و خ له ذو نيشعرون ابخلوف. ألنه م

 

 

 السجن سكاناجلوع مشرتكة اليت يشعر هبا من  2.8

لغذائية أمر شائع يف السجن. وجعل السكان جوعاً.  كمية حمدودة من املواد ا
 االقتباس التايل.كما يف 

 (2:62: اجلوع يؤدي إىل عدم اليقني لغريه.)د،صوت خميف يف شرب املاء. ويقول لنفسه

اجلوع رون جوعاً. وقال أيضا أنه مع شعالذين ييصف  السابق اقتباس احلوار يف 
سجن إذا يف ال يسمى. اجلوع حياة مشرتكة يف السجن. فال الطبعيةميكن تغيري سلوك 

 دائماً كاملة وسعيدة.شبع البطن 
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 صحية اجليدةصل على اخلدمات الال حيسجن الجمتمع  2.9

السجناء يف السجون ال حيصلون على اخلدمات الصحية أيضا. أهنم على دراية 
 سيئة الشاملة مبا يف ذلك اخلدمات الصحية. كما يتضح من مقتطفات الرواية التالية.

هل ميرض اإلنسان إبرادته؟ نعم، وأحياان ال. إال أن اإلنسان قد ميرض بل قد ميوت 
: 2يح... قد ال ميرض اإلنسان وقد ال ميوت إبرادته.)د،إبرادته. والعكس أيضا صح

163) 

. حىت تعتاد السيئة صحيةالخدمات  سجن لهأن ال يصف  املاضياالقتباس من 
ة أجسادهم حىت ال هم قو لديصعبة وشاقة للحصول على املرضى. إىل عدم  ساكنهاعلى 

 .لسجنايف  ةإىل اخلضوع لفحص العاملني الصحيمل من االضطرار تتعرض أب

 

 

 السجن. سكانحالة املادية يدين و  2.10

ما عسبب شخص الذين يعيشون فيه أبعد لتأكيد يابيف السجن أشياء حمدودة. 
 تكون عن ظروف جيدة. يتضح من الوصف يف االقتباس التايل.

وأمام ابب العيادة طوابري املسجوانت اجلدد. واقفات ينتظر الفحص الطيب. أجساد هزيلة 
مرتاصة يف صفوف متالصقةى متهالكة... وجوه صفراء عيون  ابجلالبيب البيضاء

 (164: 2زائفة..أنفاس متقطعة.)د،
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 حالته البدنية. يعد  سكان السجن ينقص عنيوضح أن  املاضييف االقتباس 
 أمرا مألوفاً عن حالة جيدة. وهذا  بعدأ السجن فإنه سيتم احلصول علىطوال يف 
 .من خارج السجنابلنسبة  صحة عندما يسجن ابلفعل ، ال أحد يصبح أكثر ومفهوما 

 

 ".سجن النساء "مذكرايت يفيديولوجية اجملتمع يف رواية إقيمة من  منوذج .ج

لتأكيد  ابرواية حتتوي على رسائل أخالقية والعروض. اليف عمل من اخليال أو 
من  كاتبال هقدم مكتوابما ضمنًا كان أو إكثري على نوع وشكل من تعليم األخالقي 

من رسائل  كثريتوجد   قدل النسيب، ااألعمال األدبية. خاصة يف أعمال رواية الطو  خالل
إىل النظر والتفسري للقارئ الذي ميكن أن أيضا  تستند  وعلى هذاأخالقية خمتلفة. 

  2ختتلف سواء من حيث الكمية أو النوع.

. يف عمل أديب مييل إىل فحسب ولذلك عمل أديب ليس حمض عمل كان اهلدف
 يئر االقارئ. حىت يفهم املنطق الق لدىلفكر الذي يريد تسليم ل كاتبكون هتمة الأن ي

يديولوجية، واملعارف إ ته وسيلة. ألن عمل أديب مبثابكاتبال ها يعتقد قدممبأو حىت يتأثر 
 والقيم االجتماعية.

على  حتتوي "سجن النساء "مذكرايت يف استناداً إىل نتائج حتليل البياانت يف رواية
 "مذكرايت يف عن طريق رواية كاتبال همييديولوجية يريد تسلإ ث فئات من قيمةثال

 وهيالباحث  لخيصها. الفئة الثالثة من قيمة األيديولوجية اليت قد مت ت"سجن النساء
  الكاتب(، واآلراء الشخصية 3يديولوجية الدينية؛ )( اإل2سياسية؛ )اليديولوجية اإل (1)
 يف السجن.الرئيسية حرف ك

 
                                                           
2 Nurgiyantoro, Burhan. Teori Pengkajian Fiksi. (Gadjah Mada University Press. Yogyakarta; 2010) 
323 
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 "سجن النساء "مذكرايت يف روايةيف  سياسيةاليديولوجية منط اإل .1

( 1)وهي ، يديولوجية السياسيةالعثور اإل وجود اً إىل نتائج حتليل البياانت،استناد
 (2السجن أنه ال يشعر أنه مذنب،) يفوا دخلجلميع الناس الذين الواقع  حقيقة 

السجن، حىت ال يظهر  داخل يديولوجية خارج السجن ال حيال إىلواالختالفات اإل
 ،احلكومة التعسف ليس منن و سجاملشخص  عن( رأي 3، )بينهم الصراع اإليديولوجي

بريء يف السجن  قب( ع5ليس خطأ، )س و بحم بريءشخص  كومة أن ادعت احل ( 4)
اللوم، إلقاء  خالية من نقد ومل يريداحلكومة ( مسطرة 6، )اآلخر ئطخمبسبب  أحياان

طيبة  ةالسياسي اءنالسج (8من العقوبة، )بريء   ةساسيال يف اءذكو ذ ال يدخر ( 7)
 .السلطةلتغيري ( هدف االنتقادات ال تزال حباجة 9، و )أصالوكرمية 

 

 

 

 السجن أنه ال يشعر أنه مذنب يفوا دخلجلميع الناس الذين الواقع  حقيقة  1.1

 سكانأن كل  الواقع وجدت حقيقة "مذكرايت يف سجن النساء"  يف الرواية
قول بباءهتم. فقد أصبح على رأي مشرتك بني السجناء يف السجن. وترد يالسجن 

 النتائج يف املقتطف التايل.

 (3: 1وكل من دخله يف السجن يقول: ما أان مبخطئ. )د،

يشعر ال ذنب عندما ألقيت  سكان السجنذكرت أن كل  السابقمن االقتباس 
 اتية للحكومة ذات السيادة.يف السجن. وقد أصبحت تلك األخطاء نظرة ذ
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السجن، حىت ال  داخل يديولوجية خارج السجن ال حيال إىلواالختالفات اإل 1.2
 بينهم يظهر الصراع اإليديولوجي

يديولوجية القائمة. كل هذه ملعاجلة اخلالفات اإل ألطفسكان السجن 
 ظهرتمع. وياجمليف سجن  ثيقةفات ال تفرض آراءها، من أجل احلفظ على الو االختال

 هذا يف املقتطف التايل.

لكن الذي حدث هو العكس متاما. ساد الواثم بني اجلميع حتقق التفاهم داخل السجون 
 (74: 1بني كل فصائل املعارضة.)د،

كل منها. لر التسامح املتبادل من وجهة نظر عقائدية هيظ املاضيمن املقتطف 
 بعض.بالتفاق على بعضها ابفضال عن حتقيق نظرة جديدة 

 

 

 

 احلكومة التعسف ليس منن و سجاملشخص  عنرأي  1.3

. كل ةهنم شكل من أشكال التعسف السلطو سجمبعض السكان أن  يرى
ال تتخللها عملية قانونية عادلة.  ئهمإنسان حممي مبوجب القانون احلايل. ولكن ادعا

 يف املقتطف التايل. ذلك ويعتب

ة القانون وحنن هنا يف السجن وقالت لطيفة "بغضب شديد" أين  هو القانون وأين دول
بدون جرمية وبدون حتقيق! كيف ندان وحنبس قبل أن حناكم؟!... هذا ظلم... وانتهاك 

 (95: 1حلقوق اإلنسان.)د،
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سجن يسأل عن اإلجراءات القانونية. أهنم من كبار ال يبدو  السابقمن االقتباس 
ي عملية ترسيخ مع يشعرون أبن احتجازهم بعيدًا عن حقوق اإلنسان. ألنه ال جتر 

 احلماية القانونية.

 

 س ليس خطأو بحم ئابري اشخص كومة أن ادعت احل  1.4

"مذكرايت يف سجن هناك شكل من أشكال الظلم يف رأي احلكومة يف الرواية 
 أن هذا احلالدون إجراءات قضائية. ب إرادهتم جردمبء بيل العقابأي إعطاء النساء" 

 لي.يف الرواية كما ي مكتوبشيء عادي. 

إن العقل واملنطق اي أستاذ ال ميكن أن يفهم ما قلته اآلن عن هذه البيئة اليت ستخرج من 
 (93: 1السجن بعد أن تثبت براءهتا... أال ترى أن هذه العبارة ضد القانون!.)د،

 يئتهبر عن   نعن عقوبة السجسكان السجكن  يسأل  السابقمن املقتطف 
أن  احلكومة ورأى احلاكم  لدى ظهره ذا احلالة. هعملية القانوني نميسهل للمسؤولني 

 اآلخرين مبوجب القانون.خسران  تنفيذ اإلجراءات اليت تؤذي 

 

 اآلخر ئطخمبسبب  بريء يف السجن أحياان قبع 1.5

حقيقي. ولكن هناك  خمطئ ليس شخص كانواسجن،  ما زال يف ال الناس الذين
 يف االقتباس التايل.دليلها   آخر الذين يلعبون دوراً واملزيد من األبرايء. يتم

الرجل يقتل ويهرب وتدخل أمه السجن أو زوجته أو أخته. األم تفدي ابنها وتقول أان اليت 
 (118: 1قتلت.)د،

 (118: 1الرجل يهرب من اجليش ميكسوا أمه وزوجته.)د،
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 الرجل يشغل زوجته يف الدعارة أو يف املخدرات، وهي اليت تدخل السجن. النساء غالبة اي
 (118: 1دكتورة.. يدخلوا السجن من أجل غريهم.)د،

مذنب دائماً يف السجن غري  سكان، هناك رأي أن معظم الالسابقمن االقتباس 
 أن حياكم من األخطاء اليت قويي ال أانس ضعيفة عاجزة من ناكعلى اإلطالق. ولكن ه

ابنه، تأسف على لن اضطروا إىل حتمل عقوبة هناك أم الذييرتكبها اآلخرون القيام به. 
زوجها، وذهب بعضهم إىل السجن بة على أخطاء و قعلزوجة الذين اضطروا إىل حتمل او 

 من أجل اآلخرين.

 

 .خالية من نقد ومل يريد إلقاء اللوماحلكومة مسطرة  1.6

يف احلكومة جيعلها خالية من األخطاء واالنتقادات. له ذو  ملك   كان الوالء
وضح من ي. هذا شكل من أشكال الظلم. و دونهعلى من  االنتقاداتجاء  إن كانو 

 االقتباس التايل.

 (128: 1وقال يل املسؤولني: حنن يف معركة وال نريد أي نقد اآلن.)د،

" حنن يف معركة ن كالم كبار املسؤولني يف الشكل م السابقاالقتباس ظهر من  
ال حتتاج إىل ة حيث أهنا يهو العمل أن احلاكم هو أكثر صح وال نريد أي نقد اآلن ".

 نقد من شعبها.

 

 من العقوبةبريء   ةساالسي يف اءذكذو  ال يدخر  1.7

ة يف املسائل القانونية. لمتاز يف السياسة لن حتصل مشاكاملويف عامل سياسي 
 على النحو التايل. يظهرألهنم يعرفون كيفية جتنب ذلك. هذا 
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ليها. لكن الواعية ال ميكن لكن البيئة اجلاهلة هي اليت تدخل السجن. البيئة حيكمون ع
 (118: 1تقع. حىت يف السياسة.)د،

أن  معودية القانون. قيمن  سلم توضح أن التسييس ذكياملاضي   من االقتباس
 السجن، على الرغم السجنسوف تذهب إىل  يف السياسة حبةالشعب الوحيد الذي ال 

 سجناء السياسيني.هو 

 

 أصالطيبة وكرمية  ةالسياسي اءالسجن 1.8

حيتوي الذي  سجن الاحلياة يف يصف   "مذكرايت يف سجن النساء"الرواية  يف
ولكن  أصال وصاحلة جيدة انو اسياسيني. يف الواقع سجناء السياسيني كال على سجناء

 هذا يف املقتطف التايل. دلفكريهم. وياحلكومة يف ت تعارضةسجن ألن امليُ 

رفعت النقاب رأيت وجوها مشرفة حىت تلك الوجوه املختفية حتت النقاب األسود. حني 
 (73: 1صافية تفيض ابحلب والتعاون واالنسانية.)د،

"مذكرايت يف سجن  سجناء السياسيني يف الروايةأن  يتصور، السابقمن االقتباس 
 احلكومة. تغيريلكن يريد السيئة حىت شعوهبا جيدة وكرمية الرجال ، ليست النساء"

 

 .غيري السلطةهدف االنتقادات ال تزال حباجة لت  1.9

مل إن ؛ و ما هو أحسن مما مضىالناس لتغيري يف احلكومة.  وضوعي مناملنقد ال
 يف االقتباس التايل. ترغب يف ذلك. يتم

وقلت: لكن املعركة تتطلب النقد املوضوعي من أجل عدم تكرار اهلزمية! واندراج امسي يف 
 (128: 1القائمة املغضوب عليها.)د،
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مثل وجود انتقادات من الناس  حيتاجأن احلكومة ال يرى  املاضيمن املقتطف 
شكل  نقدال أنويزعمون تاج يف سياساهتا. حمهذا االنتقاد يف الواقع  أن على الرغم من
 ة للحكومة.رضاعمن أشكال امل

 

 "سجن النساء "مذكرايت يف روايةيف  يديولوجية الدينيةاإل  .2

أهنا  يديولوجية الدينية اإل إىل نتائج حتليل البياانت، شكل من أشكال استناداً 
مصري مجيع  ويلأن هللا سبحانه وتعاىل سوف ت يتمىن( 1) وهي، تيةديتيموكامن هتمة 

 عوديحيدث  كل ما،  ينالديسكان السجن  ( لبعض 2، )سجناليف أو تظل  بريئةالناس: 
السجناء من خلفيات متنوعة، لسجن مكان جتمع ا( 3، )هللا سبحانه وتعاىل إىل نتهاهم

العقل يعطي  أن هللا سبحانه وتعاىل أي منر و ( 4) والعكس الذاتجيد وصف من
 جيدة أو سيئة.شبااب أو شبابة  تكون ل

يف أو تظل  بريئةمصري مجيع الناس:  ويلأن هللا سبحانه وتعاىل سوف ت يتمىن 2.1
 سجنال

هلل يواجهون أنفسهم  لكل حرفيف الرواية "مذكرايت يف سجن النساء"  قيقة ابحل
علم. وهذا وهللا أ بريئة ظل املسجون أونه وتعاىل" عن مصريهم يف السجن. أنه تحاسب

 يناسب االقتباس التايل.

 (131: 2اي رب يفرجها عنك وعن كل زميالتك اي دكتورة.)د

هلم من السجن  فرجال هلل سبحانه وتعاىل اليت يبيرى أهنا استق سابق اقتباسمن 
شخص يف  هاليت تظهر عندما جيد ةالديني ةقيم . وهذا يشري إىل وجودهللا أحدهو 
 .دةالش

 



80 

 

هللا سبحانه  نتهاه إىلعود ميحيدث  كل ما،  الديينسكان السجن  لبعض  2.2
 وتعاىل

الرواية "مذكرايت يف سجن النساء" يشري إىل عدم اليقني بشأن  سجن يفاليف بيئة 
ن هللا مصري السكان يف السجن. يعتقد معظم سكان السجن الذين  هلا قوة اإلميا

 سبحانه وتعاىل مصريهم  يف مدة مصريه يف السجن. وهذا واضح يف االقتباس التايل.

كل شيء أبوان, ولن خنرج من هنا إال حني أييت األوان وإبذن هللا. وهتفت األخرايت يف 
 (106: 2نفس واحد:كله إبذن هللا.)د،

قلي الظاهر والباطن. يد حديدية كإراديت،وقراري القاطع كحد السكني، قرار واع أصدره ع
 (108: 2أن أعيش السجن وكأنه حيايت منذ ولدت وحىت أموت.)د،

وضحكت ذوبة يف سعادة: والنيب كالمك صحيح اي ماما فتحيةّ! أان طول عمري أحس 
أن زوجي رجل غريب عين...لوال ورق الزواج! لكن ماذا نفعل؟ ربنا أراد لنا الزواج...وربنا 

 (180: 2أراد لنا السجن.)د،

حيتوي  احلوار يقعيف السجن.  سكانينظر إىل احلوار من ال السابقمن املقتطف 
وهو كل شيء  هلل سبحانه وتعاىل. أي وضع كل شيء قوة اإلميان  يف الصدورعلى 
 .ؤلفامل هقدمسالمية اإلدينية ال ةقيم على حيتوي املاضي،. مث من املقتطف إبرادته

 

وصف جيدالذات  متنوعة، منلسجن مكان جتمع السجناء من خلفيات ا 2.3
 والعكس

يف من السكان جتمع "مذكرايت يف سجن النساء"  روايةيف سجن النساء يف 
هناك  يف الواقع ولكن وأساسية جيدة  بعض السجون من  خلفية خلفيات خمتلفة. وهناك
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السجن. ميكن أن ينظر من االقتباس  ات الذايت بسببه يدخل إىلرماحمل يرتكب من كثري
 التايل.

ودعارة  عنابر السياسة كلها انس عندها أصل لكن عنابر األخرى..حرامية ومتسوالت
 (117: 2واتجرات خمدرات..وكلهم أوالد حرام..)د،

جمموعة من الناس من السجناء السياسيني هو توضح أن  السابقمن االقتباس 
ولكن  .أصال مشروعسجناء الذين ارتكبوا جرمية غري ، وخيتلف عن غريه من الالصاحلة

ل اؤ تلك األفعال املؤسفة والضارة، مثل السرقة والتسأن قيمة دينية  تظهر غري مباشر من
 والبغاء حمرم يف اإلسالم.

 

جيدة أو شبااب أو شبابة  أن هللا سبحانه وتعاىل يعطي العقل لتكون  أي منر و  2.4
 سيئة.

لدينية اكر عن مسائل اذتصح و أحيااًن تنا "مذكرايت يف سجن النساء"يف الرواية 
من شيء  ابهلل  يشري هذا إىل تصديق. بينهم  بعض كشكل من أشكال التفاعلبعضها ب
 التايل. يف الشدة. وقد ثبت يف املقتطف ه شخصغاية عندما جتدمهم بل 

لكزهتا الشاويشة يف كتفها قائلة: لكن ربنا مل يقل ألي واحدة تسرق أو تشتغل دعارة أو 
: 2كن أعطى اإلنسانز يعرف الصح من الغلط.)د،تبيع خمدرات. ببنا يرزق صحيح. ل

122 ) 

ن عظمة هللا ميف السجن  سكانمع احد من  بني شاويشة حوار الدينيةمن ينظر 
"مذكرايت  روايةيف  قيمة دينية من أحد أحرف عن  رسالة  هي . واحلوارسبحانه وتعاىل

 .عن سلوك البشري ال خيرج عن مراقبة هللا عز وجل يف سجن النساء"
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 يف السجن.الرئيسية حرف ك  الكاتبآراء الشخصية   .3

استنادًا إىل نتائج حتليل البياانت، وجدت شكاًل من أشكال شخصية صاحب 
  ظهور (1) وهيمشرتكة،  كلا ن يف املشو سجم أنهيف وجهات النظر كما يظهر  كاتبال

ميع وال تعوقها لجل لتعبريق اي( حرية تنط2ية وحرية التعبري، )الدميقراط االعتقاد واجلهود
 ،قبل منمل يغري معتقدات شخصية شكلت ( الظروف يف السجن 3، )احلالية املادية عن

( 5بعضها بعضا، )يديولوجية إ انحيةعن  السجن سكانسجن، تدافع ال( يف جمتمع 4)
قادرة على  هذا احلال تكونعدو مشرتك س تأصبح سجنوا يتال احلكومة تدرك أن اوإذ
ام لشخص ليس من أسباب ( قيمة االحرت 6يف السجن، ) بعضعضهم بب  الصراع نزع
ال ينبغي ( 8صحيحة، )أنه تظهر عندما يشعر شخص سالشجاعة ( 7اجلنس، ) راقالف

سبب باإلجنازات اليت حققتها املرأة ( 9املرأة، ) اطة نظرًا ألهنيضعيفة بسامرأة أن تعتب 
 وهو ال يزاليف السجن أمل ( 10زوجها ) مبكانة ليس بسبب أنه قد عني نفسها الزايدة

التمين  حسب على ه اآلنأكان األمل نش(  11، )حسبغدا ف عند استيقظ يف السرير
هو ياة عملية االنتظار، ما ينتظر ( من هذه احل12اجلدران، و ) من قبلوالعقل حمدود 

 آخر.شخص و  همييز بين الذي

 

 الدميقراطية وحرية التعبري االعتقاد واجلهود  ظهور 3.1

. غري مصلوحالسياسية  حالة  جيريحيكي ، "مذكرايت يف سجن النساء" روايةيف ال
الذي يعتب خطريا  ةرواييف ال الرئيسيكحرف احلكومة  حىت يؤدي الكاتب حسبه 

 للحكومة من خالل اآلراء يف كتاابته. وهذا يتضح يف املقتطف التايل.

ستقلة مثل نوال رمحة هللا على وقالت لطيفة:وصلت األمور إىل هنايتها ليقبضوا على كتابة م
 (60: 3الدميوقراطّية وحرية الرأي.)،
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أن "  رمحة هللا على الدميوقراطّية وحرية الرأي احلوار " السابق جيريمن املقتطف 
  كاتبال هقدمن الدميقراطية وحرية التعبري على أبيفرتض أننا ميكن القبض حرية التعبري 

 .عما كان أفضل اجلكومة ن تغريالرئيسية هو طريقة اليت ميكن أ حرفك

 

 احلالية لجميع وال تعوقها عن املاديةل لتعبريق ايحرية تنط 3.2

أن احلكومة ال يكون مع حق جلميع الناس أينما كان. ح هي ا قرت واال التعبري حرية
. ما كان أفضلن وسيلة لتغيري األمور إىل كت النقديسبب حق يف تقييد ذلك. ألن له 

 الرواية كالشخصية الرئيسية يف االقتباس التايل. املؤلف يف  هوكما كتب

: 3وقلت رأيي يف املرأة واجملتمع والطب األدب والسياسة. وأان ال أفضل بني أي منها.)د،
21) 

وقلت: ليس ضده شخصيا، أان ال أكتب ضد أي أحد شخصيا. يل آرائي وأفكاري.  
 (116: 3يكتب رأيه احلر.)د،املفروض أن البالد فيها دميوقراطية وكل إنسان من حقه أن 

كيف يصب املؤلف أفكاره فيما يتعلق حبقوق حرية   بعض مقتطفات من وينظر
بسبب  ليس مشكلةيف املسائل املتنوعة  تعبريلدميقراطية للجميع. أن حرية الالتعبري وا

أي شخص يف السجن، ولكن حرية  الفاعللربط. على الرغم من أن وااحلالة املادية 
 زال صاحلة.التعبري ال ت

 

 قبل منالظروف يف السجن مل يغري معتقدات شخصية شكلت  3.3

املقيمني ال  لكنالسجن. جمتمعقوية شكلت الجتماعية االأن روابط  على الرغم
 يف االقتباس التايل. كماحلياة.  يف ا متزال لديها الثقة يف عرض كل منه
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لى من حياهتا. أان الغايل يفضل غال... والرخيص يفضل رخيص واألم ضناها غايل..أغ
رميت نفسي يف اهلالك قتلت من أجل بنيت هنية. أان دخلت السجن مؤبد من أجل عيوهنا. 

 (178: 3من أجل خاطرها. أان أعيش هلا.)د،

، فضال عن خمتلف ذو يقني قويّن الرواية أن السكان  يف احلوار من االقتباس
وهذا يدل . السابقاالقتباس  يف كماوجهات النظر وال ميكن أن تتأثر بغريهم من املقيمني  

. جيدة عالقاهتم االجتماعية كاندة يف السجون  عساصعبة  كانت أم  ظروف أيعلى 
 ، فضال عن النظرة حلياة شخص ما.الشخصيغري املعتقدات  أن يستطيعال 

 

 يديولوجية بعضها بعضاإ انحيةعن  السجن سجن، تدافع سكاناليف جمتمع  3.4

ال تزال  من أفرد جمتمع السجن فرد لصغرية بنياالصراعات  السجنيف جمتمع 
األيديولوجية والدفاع ختالفات اب أتيتحيان هذه الصراعات الصغرية . يف بعض األواقعة 

 الصراع يف املقتطف التايل.  مثل هذه. ميكن أن ينظر إىلمنها بعض يف كلبعن بعضها 

ب خاص بك. وصعد الدم إىل وجه "فوقية" وقالت بغضب: أنت دخلت السجن لسب
: 3لسبب أانيّن، فردّي. ولكن دخلت السجن من أجل الوطن والفقراء من الشعب.)د،

180) 

 وصاحت فوقية: ربنا يرعاهم! ربنا موجود! ... مث تداركت ربنا موجود لكن األطفال
مشكلة ألي أم تريد أن ختدم الوطن. أهنا تتمّزق بني واجبها حنو أطفاهلا وواجبها بني 

يي أن الواجب الوطين قبل أي واجب آخر. وصاحت "بدور" من داخل وطنها. ويف رأ
 (181: 3العنب: الواجب الديين حنو هللا والرسول قبل أي واجب آخر! أهلل قبل الوطن.)د،

ما يتعلق  الصراعات الصغرية ينظر إىل أن من فوقمقتطفات بعض عن ونقلت 
 اشخص دون. وهذا دليل على أنما يعتق . أهنم يدافعون عنمنها بشأن كل تلفةخمآبراء 

 .وصديقة حقيقةآلراء اليت تعتقد أهنا ل سيكون ابلتأكيد
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 هذا احلال عدو مشرتك ستكون تسجنوا أصبح يتال احلكومة تدرك أن اوإذ 3.5
 .يف السجن عضهم ببعضب  الصراع قادرة على نزع

عداء. اللديهم  عن وجود اختالفات وا دودة سهلاحملتفاعل االجتماعي يف 
الذي  اكماحلأي  ندما يدركون أن لديهم عدو احلقيقيةهتدأ هذه النزاعات ع سوف

 االقتباس التايل. هم يف السجن. وهذا واضح منجعل

ويشتد العراك واخلالف.لكن سرعان ما حيدث التقارب والتآلف والوقوف صفا واحدا يف 
 (74: 3مواجهة السلطة الواحدة اليت وضعتنا وراء القضبان.)د،

 حقيقية كالشخصيات الرئيسية تفرتض أن عدو كاتب الرواي  سابقس اقتبا من
 .هم يف السجنفيها. وسيعزز هذا بتحقيق الوحدة بين هاليت حبس اكمهو احل

 

 اجلنس راققيمة االحرتام لشخص ليس من أسباب الف 3.6

يستحق  منهما مرأة كل أم بني اجلنس. رجل رق يتبني قيمة االحرتام من فمل
 على قطعة الرواية التالية. كشخصية الرئيسيةبصفته   علقه الكاتب. يةاملتساو  ابالحرتام

امرأة مثلي: أتظن أنين امرأة أقل من الرجال؟! أان امرأة أكثر احرتاما من أي رجل هنا مبن 
 ( 41فيهم مديرك الكبري.)د،: 

حول عدم املساواة االجتماعية بني من يوضح آراءه  املؤلف السابقاالقتباس من 
شخص آخر جملرد  ال حيرتمه ، شخصم رت حمالنساء كل أم   كانت  الرجالاملرأة. الرجل و 
 أهنا امرأة
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 صحيحةأنه شخص ستظهر عندما يشعر الشجاعة  3.7

هذا يف  تصورالنفس. وي من قبللشجاعة ستظهر ا حالة الضغط  جاء عندما
 املقتطف التايل.

ناي تغرّيات. ال بد أن مل أكن أرى نفسي. لكن يبدو أن شكلي تغري. ووجهي تغري. وعي
شيطاان تقّمص جسمي... ألين مل أعد خائفة. وقفت أمامهم يف الصالة الصغرية مرفوعة 

 (28: 3الرأس مستعدة ملواجهتهم حىت املوت.)د،

زم حيالرئيسية  كشخصية  بصفته الكاتب، ننظر كيف السابقمن املقتطف 
يف  صحيحعندما كان  الشجاعة تظهر وجود. أنه يعتقد أن قبضواجهة الملشجاعة ب

 .مصريه

 

 املرأة اطة نظراً ألهنيال ينبغي أن تعترب امرأة ضعيفة بس 3.8

من خالل الكتابته عن أفكاره. وأيضا كان  صورة يعطي تهيف روايكان املؤلف 
ا لشيء ختويفأن املرأة جيب أن تكون قوية ال تكون  الرئيسية تفرتض املؤلف  كالشخصية

 التايل.يف االقتباس  ما. كما يتصور

 (76: 3. أو األنوثة كضعف.)د،كنت أحس يف أعماقي عقال يرفض الضعف كأنوثة

 قويةملرأة. أن امرأة جيب أن تكون ا الكاتب من حولاالقتباس من الرأي من 
 .ةوينكر أن امرأة نقطة ضعف

 

 ليس بسبب أنه قد عني نفسها سبب الزايدةباإلجنازات اليت حققتها املرأة  3.9
 زوجها  مبكانة
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لديها زوج من   ا متلك الفضلة. ليس السبب أننظراً ألهنهلا إجناوات  رأة تعتب ام
 االقتباس الرواية كما يلي. سؤولني. وهذا الرأي ظهرت منكبار امل

: 3املفروض أن تكرم املرأة بسبب جهورها وليس ألهنا زوجة رجل له نفوذ وسلطة.)د،
129) 

جها احلكم. وال أدري هل يستمر نشاطها قلت: مل نسمع عن نشاطها إال بعد أن تويل زو 
 (130: 3بعد أن يذهب عن احلكم؟.)د،

جنازات اليت حققتها املرأة. وأيضا احلوار حول اإل جرى السابقاالقتباس من بعض 
جنازات اليت حصل عليها من اال وليسرأة امل اتإجناز من اقتباس يضمن فكرة الكاتب عن 

 لكها املرأة نفسها.املزااي اليت متت زوجها، ولكن هذه هي

 

 حسبغدا ف عند استيقظ يف السرير وهو ال يزاليف السجن أمل  3.10

عندما تكون يف السجن للمرأة من  هيصور مشاعر رئيسية الشخصية ككاتب،  ال
  عن هادئة يف السجن. فهذا تظهر يف االقتباس سجن جمرد الخالل رواايته. أن األمل يف 

 كما يلي.

يل يف املستقبل تتجاوز جدران العنب....واملرحاض. وحني يف اآلايم األوىل لك تكن آما
 (108: 3خنرج إىل احلوش الرتايب الصغري تتسع آمايل لتشمل جدران احلوش.)د،

عن أمله يف  تعبري عن مشاعر الشخصية الرئيسية. تظهر السابقمن املقتطف 
يف ه أمل عن بوتع سكان السجنالرئيسي ل شخصكد يف السجن. املستقبل غري مؤ 

 اخللية. يف حميط اجلدران والقضبانأن تظل على قيد احلياة هي  املستقبل
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 اجلدران من قبلالتمين والعقل حمدود  حسب ه اآلن علىأكان األمل نش  3.11

العقل فضال و صف الكثري من عالمات "مذكرايت يف سجن النساء" يو يف الرواية 
الذي  حالة النفس املؤلف. خصية الرئيسية يف الروايةعن التمين املؤلف من خالل الش

 يشعر به كما هو احلال يف االقتباس التايل.

وأطل من بني قضبان الباب احلديدّي على فناء السجن الكبري وأحس آبمايل تتّسلل إىل 
الفناء الواسع، وتلك الشجرة الضخمة بفروعها املتشعبة وأوراقها اخلضراء الناعمة.. رمبا 

 (108: 3تالمسها أصابعي يف الغد.)د،

صلون على اخلروج من كيف حي  والتمىن املصورة ختقيقهو  الباسقيف االقتباس 
يف  قيمم من املجسمادية أو  ليسالسجن. ألن شيء الذي ميكن أن خيرج من السجن 

 جمرد آمال وختيالت فقط. السجن بل

 

 شخص آخر.و  همييز بين هو الذيمن هذه احلياة عملية االنتظار، ما ينتظر  3.12

. ما ميكن القيام به هو معني غريهم يعيشون مجيعا يف حالة  لسجنيف جمتمع ا
ار املقيمني يف بشأن عملية انتظ الكاتب آراء ظهرت كيف.الوقت االنتظار فقط لذلك

 يف االقتباس التايل. السجن كما

إن أمرك مل يعد بيدك وإمنا بيد أخرى. وعليك أن تنتظري. كلنا ننتظر! من منا ال ينتظر؟ 
 (39: 3مثلك ألعود إىل زوجيت وأوالدي وال أعرف مىت أعود وال هم يعرفون.)د، أان أنتظر

ي أن احلياة ه الكاتب عن احلياة.يصور طريقة عرض   ظهر من حوار السابق
 حتدث يف جمتمع. كما ؟يف هذه احلياة هنتظر تبعض باليت متيز بعضنا  ما عملية االنتظار،

 .تلف لكل منهمخم هر نتظي، وما شيء مبهم تنتظر  كل يومالسجون، و 
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 الفصل الرابع
 ةواالقرتاح الصةاخل

 الصةاخل .أ
راسة، هذه الد هامة من نتائجخالصة ثالثة  توجد، البحثصياغة  ا إىلداستنا

 (3لثقافية، و )القيم ل( منوذج 2وجودة، )املجتماعية االعالقة  خالصة عن( 1وهي )
 ا يلي.مك  تأيتها سمن. كل "مذكرايت يف سجن النساء" القيم األيديولوجية يف الرواية

 
 وجودةاملجتماعية االعالقة  خالصة عن .1

 :ما يليك  ههلصخنسجن العالقات االجتماعية داخل منوذج من 
كان س فقت  اابط االجتماعي اخلاص. وقد و تمع مع الر اجملوقد شكلت سجن  .أ

 ية.سر السجون الذين أيتون من خلفيات سياسية خمتلفة يف روابط األ
داخل  يفالتفاعل السجناء جود و   احلياة يف السجن، احتياج قضاءيف  .ب

شكل ت ماعيالتفاعل االجتاالحتياجات يف سجن اجتماعيا. الكراهية، و ال
 مومحاية بعضه تبادلة،واملساعدة امل ،املودة و التناصر شكليف املتبادلة  عملية

 بعض.ب
تكون  .رقةوأحساسيتهم متفا ات متنوعة، وأجسادهمأهنم أيتون من خلفي .ج

 معا. حزانو  امرح
 

  "يف رواية " مذكرايت يف سجن النساء لقيم الثقافيةلذج منو  .2
صها لخن ء"النسا  سجنرواية" مذكرايت يف سجن اجملتمع يف يف القيم الثقافية اليت تشكل

 .على النحو التايل
 .اتاجلماعألفراد و سلوك جديد، يتجلى يف ثقافة ايف شكل ت اليت ةالقيم الثقافي .أ
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السجن  حالة ،منهاالسجن  جمتمعاصة يف اخل سلوك األفرادو الثقافية توجد   .ب
ر،  تلف العمالسجن مع خم حالة، مرة أخرىمشاعر الطفولة إحضار يؤدي إىل 

شيء  يكون لسجناشياء البسيطة خارج كما ذكر اآلابء إىل حياة املراهقة، األ
 جنج السة خار وضة، كائنات اتفهمتعة، بسبب القيود املفر و ، يف السجن عظيم

 .هكذان يف السجن و تكو  تكون مفيدة عندما
جمتمع  على السلوك يف توجدشكل عادات جديدة أو الثقافة اجملموعات  .ج

 ري الزمشيئ غ إىل آخر أصحابتنظر فرحة السجن ، يف جمتمع هاالسجن من
سجن ال سكان، تشكيل دائماً  السجن ليست خاطئة تدخل، الناس عنده

 .غري ذلك، و قبله ماعلى شخص  تغيري مشاعرب،  ةجديد
 
 . "مذكرايت يف سجن النساء" القيم األيديولوجية يف الرواية .3

ن يف سج ذكرايتيف سجن اجملتمع يف رواية" م اليت تشكل يديولوجيةاإلالقيم ( 
 .يلما ايلخصها على ن النساء"

 ثالث يف ء"رواية" مذكرايت يف سجن النسايديولوجية يف يتصور قيم اإل .أ
 (3)نية، ويديولوجية  الديوإ (2)يديولوجية سياسية إ( 1فئات، هي: )

 املشرتكة العامة مشاكلأفكار الشخصية يف 
 ،ن هيالسج جمتمع كل حرف  يف تفكري الصادرة هياأليديولوجية السياسية  .ب

 ، ونبذال رنكبأنه مل ي يشعروندخلوا السجن  منكل   أن  قيقةابحل
 لسجن،ا إىل داخل لمحي شخص خارج السجن الاليديولوجية اإلاختالف 

 خص لشاسجن الرأي القائل أبن الو ، ةاإليديولوجي خمالفةال يظهر حىت 
 .ذلك غريعسفية للحكومة، و الت من أشكالشكل 

ن هللا أب شعرونبياانت النموذج، وأهنم يمع دينية تظهر اليديولوجية اإلقيمة  .ج
لبعض تظل املسجون،  أم بريئةسبحانه وتعاىل ستحدد مصري مجيع الناس: 
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مكان جتمع السجن  هللا سبحانه وتعاىل،   عودهم حيدث كل مااألداين،  
 ذايتال  األسواء إىل األخيار حىت السجون من خلفيات متنوعة، من  سكان

تكون لهللا سبحانه وتعاىل يعطي األفكار للرجل  أن من قال ، رأيأي احلرم
 .سيئة كانت أمجيدة  

 ةاالقرتاح .ب
"مذكرايت يف  ايةرو  يف فيما يلياالقرتاحات اليت طرحت واستنادا إىل نتائج الدراسة 

 هقدم وقعة ةشخصي ستند إىل جتربةي، هي رواية خيال الذي يكتب املؤلف سجن النساء"
 .اقعيو الل و خليااملتعددة األبعاد. الذي جيمع بني ا ةانب طبيعبنفسه. جو  كاتبال

 عن ناقشالذي ي جوانب اخلارجيةاملستقبلة  يرجى الدراسة من  لدراسات الولذلك، 
 .ئمةالقا الرواية من خالل احلقيقة االجتماعية يفألساس املنطقي للمؤلف ا
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