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 إستهالل

 

َهْوَن َعِن  ۚ  بَ ْعٍض  َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمنََُٰت بَ ْعُضُهْم َأْولَِياءُ  يَْأُمُروَن بِٱْلَمْعُروِف َويَ ن ْ
َة َويُِطيُعوَن ٱللََّه َوَرُسوَلُه  َة َويُ ْؤتُوَن ٱلزََّكوَٰ ُأولََِٰئَك  ۚ  ٱْلُمنَكِر َويُِقيُموَن ٱلصََّلوَٰ

 ِإنَّ ٱللََّه َعزِيٌز َحِكيمٌ  ۚ  َسيَ ْرَحُمُهُم ٱللَُّه 

 
“Dan orang – orang yang briman, laki – laki dan perempuan, sebagian 

mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh 

(mengerjakan) yang ma’ruf. Mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, 

menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu 

akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana”. (Q.S At – Taubah: 71) 
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 إهداء
 

 أىدي ىذا البحث اجلامعي إىل:

 أيب احملبوب أمحد مشس الدين

 أمي احملبوبة نور اذلداية

 أخيت الصغَتة ديندا ذكية الفكرية

 أخي الصغَت أمحد ىشام موفق
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 توطئة

احلمد اهلل رب العادلُت وبو نستعُت على أمور الدنيا والدين. وأشهد أن ال إلو  
ك لو وأشهد أن زلمدا عبده ورسولو. والّصالة والّسالم على إال اهلل وحده ال شري

أشرف األنبياء وادلرسلُت، سّيدنا وموالنا زلمد وعلى آلو وأصحابو أمجعُت، ومن تبعهم 
 بإحسان إىل يوم الدين.

نظر العامل ادلؤلف يف رواية قد سبت كتابة ىذا البحث اجلامعي ربت ادلوضوع " 
". السعداوي )دراسة بنيوية جنتيكية لوسيان جولدمان( مذكراتطفلة إمسها سعاد لنوال

( يف قسم اللغة S-1فلذلك ىذا البحث بعض الشروط للحصول على درجة سرجانا )
 العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية. 

 فتقدم الباحثة كلمة الشكر لكل شخص خصوصا إىل: 

ة موالنا مالك إبراىيم فضيلة األستاذ الدكتور عبد احلارس ادلاجستَت، مدير جامع -1
 اإلسالمية احلكومية دباالنج.

 فضيلة الدكتورة شافية ادلاجستَت، عميدة كلية اإلنسانية. -2
 فضيلة الدكتور حليمى ادلاجستَت، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا. -3
 فضيلة زلمد أنوار فردوسي، ادلاجستَت، مشرف يف كتابة ىذا البحث.  -4
 لعربية وأدهبا.مجيع ادلدرسُت يف قسم اللغة ا -5
 مجيع أصحايب يف قسم اللغة العربية وأدهبا. -6
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 مستخلص البحث

نظر العامل ادلؤلف يف رواية مذكرات طفلة إمسها سعاد لنوال (، 2020ديندا إيماس مشيطة )
. البحث اجلامعي. السعداوي )دراسة بنيوية جنتيكية لوسيان جولدمان(

اإلنسانية. اجلامعة موالنا مالك  قسم اللغة العربية وأدهبا. كلّية العلوم
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 زلمد أنوار فردوسي، ادلاجستَت:  المشرف

 بنيوية جنتيكية، نوال السعداوي، أبوية األساسية  : الكلمات

 حقوق ومؤلفة روائية بأهنا العامل يف مشهور وىي. نفسية طبيبة ىي السعداوي نوال
 منذ الكتابة تبدأ. النيل هنر ضفاف على طحلة كفر تسمى قرية من مصر من ئتجا. ادلرأة
 إىل اأعماذل ترمجة بعد واسعة دولية شهرة حقق لقد. كتابا أربعُت من أكثر ونشر 3611 عام

 اإلصلليزية إىل ادلًتجم األول كتاهبا ىو The Hidden Face of  Eve. لغة ثالثُت من أكثر
طفلة امسها سعاد ىي أول سَتة ذاتية كتبها  مذكرات لروايةا أما. حتاتة شريف زوجها قبل من

نوال السعداوي يف شكل رواية ربتوي على مذكرات طفلة إمسها سعاد. تعيش سعاد يف عائلة 
أبوية تقليدية زلافظة. لكن والده كان ػلمي حق أبنائو يف التعليم. سعاد طفلة لديها فضول  

لى طرح األسئلة أو التعبَت عنها، وىذه ىي كبَت جدا، فضول إدراكي، والصدق وتتجرأ ع
األشياء اليت كانت سبيز الطفلة سعاد. لكن يف النهاية كانت سعاد مشوشة وحزينة على نفسو، 

 ألهنا كانت ربت سلطة رلتمعو سواء كان غلب أن يكون يف ادلنزل أو البقاء يف ادلدرسة.

نظرية البنيوية اجلنتيكية. ىذا النوع من األحبث ىي نوع البحث ادلكتيب باستخدام ال
وطريقة مجع البيانات ادلستخدمة ىي الطريقة التوثيق. أما أسئلة البحث يف ىذا البحث ىي ما 

تؤثر نوال العناصر الداخلية يف رواية مذكرات طفلة إمسها سعاد وكيف اخللفية اإلجتماعية 
 ؟السعداوي يف كتابة رواية مذكرات طفلة امسها سعاد

كلة يف ىذه البحث ىو معرفة العناصر الداخلية يف رواية مذكرات األىدف من ادلش
طفلة إمسها سعاد وعناصر اخلارجية، يعٍت اخللفية االجتماعية دلؤلف الرواية من خالل نظر 

 تستخدم جدلية أساليب يستخدم البحث من نوع ىو البحث ىذا العامل ادلؤلف يف الرواية.
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يانات علا مصدر البيانات  األساسي ومصادر البيانات . ويدعمو مصدران للبالنوعية البيانات
 الثانوية.

وجدت الباحثة نتائج ىذه الدراسة باستخدام نظرية البنيوية اجلنتيكية ووجد أربعة 
عناصر الداخلية وعنصر اخلارجية واحد يف الرواية، وىي ادلوضوع، ادلؤامرة، اخللفية، والتوصيف. 

واليت تتضمن إدراك وجهة نظر ادلؤلف من  ادلؤلف للعاملمث أحد العناصر اخلارجية ىو رؤية 
 خالل الشخصية الرئيسية. نظرة الكاتب يف ىذه الرواية ىي احلالة األبوية للمجتمع ادلصري. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ط 
 

ABSTRACT 

 

Dinda Imas Masyithah (2020) The author considered the memoirs of a child 

named Souad Nawal Al-Saadawi (A structural 

structural study of Lucian Goldman). Thesis. 

Arabic Language and Literature Department. 

Faculty of Humanities. Maulana Malik Ibrahim 

State Islamic University of Malang. 

Advisor : M. Anwar Firdausi,M.Ag 

Keywords : Genetic Structualism, Nawal El Saadawi, 

Patriarchal 

 

Nawal El Saadawi is a psychic doctor. She is known worldwide as a 

novelist and author of women's rights. He comes from Egypt from a village 

called Kafr Tahlah on the banks of the Nile. He started writing since 1944. He 

has published more than forty books. He has achieved wide international 

acclaim after the translation of his work into over thirty languages. The Hidden 

Face of Eve is her first book translated into English by her husband Sherif 

Hetata. As for the novel Mudzakirat Thiflah Ismuha Souad is the first 

autobiography written by Nawal El Saadawi in the form of a novel containing a 

diary of child named Souad. Souad lives in a patriarchal, traditional and 

conservative family. But his father protected his children's right to education. 

Souad is a child who has a very big curiosity, cognitive curiosity, who dare to 

ask or express questions, and honestly this is the hallmark of Souad. But in the 

end Souad was confused and sad about herself, because he was under the 

authority of his community whether he should be at home or stay in school. 

This type of research is a library research library research using Genetic 

Structualism analysis. Data collection techniques researchers used 

documentation techniques. The formulation of the problem in this research is 

what is the intrinsic element in the novel Mudzakirat Thiflah Ismuha Souad? 

and how is the social background of Nawal El Saadawi in writing the novel 

Mudzakirat Thiflah Ismuha Souad? 

The purpose of the problem in this study is to find out the intrinsic 

elements contained in the novel Mudzakirat Thiflah Ismuha Souad and their 

extrinsic elements, namely the social background of the novel's author through 

the author's worldview in the novel. This research is a type of research using 

dialectical methods that utilize qualitative data and supported by two data 

sources, namely primary data sources and secondary data sources. 

The results of this study the authors examined using the theory of 

genetic structuralism and found four intrinsic elements and one extrinsic 
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element in the novel, namely, theme, plot, setting, and characterization. Then 

one extrinsic element is the author's worldview. The author's worldview in this 

novel is the patriarchal condition of Egyptian society. 
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ABSTRAK 

 

Dinda Imas Masyithah (2020), Pandangan Dunia Pengarang Dalam Novel 

Mudzakirat Thiflah Ismuha Souad Karya Nawal El 

Saadawi (Struktualisme Genetik Lucien Goldmann). 

Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Fakultas 

Humaniora. Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing : M. Anwar Firdausi,M.Ag 

Kata Kunci : Struktualisme Genetik, Nawal el Saadawi, 

Patriarki. 

 

Nawal El Saadawi merupakan dokter psikis. Ia terkenal di seluruh 

Dunia sebagai novelis dan penulis wanita pejuang hak – hak wanita. Ia berasal 

dari Mesir dari desa bernama Kafr Tahlah di tepi sungai Nil. Dia mulai menulis 

sejak tahun 1944. Dia telah menerbitkan lebih dari empat puluh buku. Dia telah 

mencapai luas pengakuan internasional setelah terjemahan dari pekerjaannya 

menjadi lebih tiga puluh bahasa. The Hidden Face of Eve adalah buku 

pertamanya yang diterjemahkan ke Bahasa Inggris oleh suaminya Sherif  

Hetata. Adapun novel Mudzakirat Thiflah Ismuha Souad merupakan 

otobiografi pertama yang ditulis oleh Nawal El Saadawi dalam bentuk novel 

yang berisi tentang buku harian gadis kecil bernama Souad. Souad hidup dalam 

keluarga yang patriarkal, tradisional, dan konservatif. Tetapi Ayahnya 

melindungi hak anak – anaknya atas pendidikan. Souad adalah gadis kecil yang 

mempunyai rasa keingintahuan yang sangat besar, keingintahuan kognotif, 

yang berani mengajukan atau mengungkapkan pertanyaan, dan jujur ini adalah 

ciri khas Souad. Tetapi pada akhirnya Souad bingung dan sedih dengan dirinya 

sendiri, karena dia di bawah otoritas masyarakatnya apakah dia harus di rumah 

atau tetap sekolah.  

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka Library Research 

dengan menggunakan analisis Struktualisme Genetik. Teknik pengumpulan 

data peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Adapun rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah apa unsur intrinsik dalam novel Mudzakirat Thiflah 

Ismuha Souad? dan bagaimana latar belakang sosial Nawal El Saadawi dalam 

menulis novel Mudzakirat Thiflah Ismuha Souad? 

 Tujuan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur 

intrinsik yang terkandung dalam novel Mudzakirat Thiflah Ismuha Souad dan 

unsur ekstrinsiknya yakni latar belakang sosial penulis novel melalui 
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pandangan dunia pengarang yang ada di dalam novel tersebut. Penelitian ini 

adalah jenis penelitian dengan menggunakan metode dialektika yang 

memanfaatkan data kualitatif dan didukung oleh dua sumber data yaitu sumber 

data primer dan sumber data sekunder.  

 Hasil dari penelitian ini penulis meneliti menggunakan teori 

struktualisme genetik dan ditemukan empat unsur intrinsik dan satu unsur 

ekstrinsik dalam novel yaitu, tema, alur, latar, dan penokohan. Kemudian satu 

unsur ekstrinsik yaitu latar belakang sosial pengarang yang meliputi 

perwujudan pandangan dunia pengarang melalui tokoh utamanya. Pandangan 

dunia pengarang dalam novel ini adalah keadaan masyarakat Mesir yang 

patriarki. 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث  - أ
كلمة األدب عامة تطلق على مجيع الظواىر الفكرية اليت شغلت الناس   إن

األعمال األدبية ىو شكل من أشكال التعبَت أو الشعور وتركوا فيها أثارا مكتوبة، و 
الشخصية البشرية يف شكل ذبارب ومشاعر وأفكار ومحاس ومعتقدات يف شكل من 

( 315، ص. 1131ورنيوان، أشكال الصور اليت تثَت سحر اللغة. رأى فاروك )يف ك
أكد أيًضا أن األدب ىو نتاج حقائق بشرية )كتاب(، أي األدب كنتيجة لألنشطة 

 البشرية أو السلوك اللفظي واجلسدي على حد سواء واليت ىي أىداف العلم.
عند قراءة القصة، غالًبا ما يشعر القارئ بتعبَتات حقيقية من ادلؤلف يف 

ن األعمال األدبية ىي مؤسسات اجتماعية تعرب عن شكل فكرة ورؤيو يف القصة. أل
النظرة العادلية دلؤلفيها. النظرة إىل العامل ادلقصود ليست رلرد حقائق ذبريبية مباشرة، 
بل ىي طموح وأفكار ومشاعر ؽلكن أن توحد اجملتمع االجتماعي. وىكذا، فإن 

ي ػليط بإبداع العمل تعبَتات ادلؤلفُت سوف ترتبط دائًما باجملتمع، وىو التاريخ الذ
 (.71 -77، ص. 1131األديب )جربىم، 

بشكل عام، تولد األعمال األدبية من ادلواقف اليت ربدث حول ادلؤلف. ألن 
األدب ىو صورة للمجتمع. ػلدث ىذا أن يسجل ادلؤثرات احلية اليت ربدث يف 

 األعمال اجملتمع من ِقبل ادلؤلف استناًدا إىل خيالو وخلقو، مث ادلنصوص عليها يف
األدبية. مت تطوير ىذا يف وقت الحق من قبل لوسيان جولدمان مع نظريتو تسمى 

 (.337، ص. 1111 البنيوية اجلنتيكية )فاناين،
البنيوية اجلينية ىي البحوث اليت تركز على اخللفية التارؼلية إلنشاء األعمال 

داخلي وخارجي. يبدأ األدبية من خالل النظر يف األعمال األدبية من زاويتُت، وعلا 
البحث يف البنيوية اجلنيتيكية جلولدمان بدراسة العناصر الداخلية باعتبارىا بياناهتا 
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األساسية. بعد ذلك سوف غلمع البحث بُت العناصر ادلختلفة وواقع اجملتمع. ؽلكن 
أن تكشف األعمال األدبية انعكاًسا لألزمنة عن اجلوانب االجتماعية والثقافية 

واالقتصادية. ستتعلق األحداث ادلهمة يف يومو بالعناصر الداخلية لألعمال  والسياسية
األدبية، مثل السمات، وادلؤامرة، والشخصيات، والتوصيفات واإلعدادات يف شكل 

، ص. 1111إندراسوارا،  إعداد الوقت، وربديد األماكن، واإلعداد االجتماعي )
51.) 

يف دراسة العناصر اخلارجية لنظرية مث، بعد دراسة العناصر الداخلية، يستمر 
البنيوية اجلنتيكية، وىي حقائق اإلنسانية، وادلواضيع اجلماعية، واآلراء العادلية 
واجلدليات من أجل معرفة اخللفية التارؼلية للعمل األديب. يدعم ىذا النقد األصول 

ح ادلختلفة للنص الذي مت تشكيلو، ومن خالل ما ينتج عنو العمل، قبل أن تصب
الوحدة ادلنتج الفكري والثقافة اجلماىَتية. دبعٍت اخر، البنيوية اجلينية تعٍت النقد ادلتعلق 

، 1133دبصدر العمل األول، واإلىتمام بالنص واستنساخو وسلطوطاتو )محداوي، 
 (. 115ص. 

يف إنشاء األعمال األدبية، يتأثر ادلؤلف حبالة البيئة احمليطة. كمثل نوال 
اتبة مصرية نسوية وناشطة وطبيبة ونفسية. وىي مؤسسة ورئيسة السعداوي. ىي ك

مجعية تضامن ادلرأة العربية. نوال السعداوي ىي كاتبة اجمللس األعلى للفنون والعلوم 
االجتماعية يف القاىرة. كتبت نوال العديد من الكتب حول مشكلة ادلرأة يف اإلسالم. 

إمسها سعاد" وىي الرواية األوىل اليت   أحدعلا موجود يف روايتو بعنوان "مذكرات طفلة
 كتبها يف سن العاشرة.

ككاتبة عن النسوية، تصف نوال السعداوي حالة احلياة اجملتمعية أو حىت 
حالتها يف ذلك الوقت. يف رواية مذكرات طفلة إمسها سعاد ربكي قصة عن الطفلة 

ية والقانونية اليت وجدت العديد من ادلغامرات عرب سلتلف العقبات. احلواجز االجتماع
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أصبحت عقبات أمام ربقيق مثلو واليت ذبعل الشخصية الرئيسية يف الرواية طموحة يف 
 معرفة شيء ال يعرفو بعد.

ال يزال نظرية بنيوية جنتيكية جولدمان نادرًا ما تستخدم لدراسة األعمال 
لوجية نوال السعداوي اليت تعترب عموًما نظريات عن النسوية أو غَتىا، مثل سيكو 

أدبية وعلم النفس اإلغلايب والنقد األديب وغَت ذلك. ولكن ىنا سيبحث الباحث 
شخصية الكاتب والشخصية الرئيسية يف رواية مذكرات طفلة إمسها سعاد، اليت 
تستخدم نظرية البنية اجلينية لوسيان جولدمان، من خالل عناصرىا الداخلية وتأثَت 

 خلفية الكاتب الذي ابتكر الرواية.
 أسئلة البحث  - ب

 على خلفية البحث، فأسئلة البحث ىي:  نظرا
  ما العناصر الداخلية يف رواية مذكرات طفلة إمسها سعاد لنوال السعداوي؟ -3
كيف اخللفية اإلجتماعية اليت تؤثر نوال السعداوي يف كتابة رواية مذكرات طفلة  -1

 امسها سعاد؟
 أهداف البحث  - ج

 أىداف ىذا البحث كما يلي:
 صر الداخلية يف رواية مذكرات طفلة إمسها سعاد لنوال السعداويدلعرفة عنا -3
دلعرفة اخللفية الإلجتماغية اليت تؤثر نوال السعداوي يف كتابة مذكرات طفلة إمسها  -1

 سعاد
 فوائد البحث - د

 أّما فوائد خذا البحث لو الفوائد النظرية والفوائد التطبقية، فهي:
 الفائدة النظرية -1
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البحث ىي لزيادة و ادلعرفة عن النظرية البنيوية اجلنيتيكية فالفوائد النظرية ذلذا 
وخصوصا يف رواية مذكرات طفلة إمسها سعاد. ان يكون ىذا البحث بعضا من 

 ادلراجع، ولطالب قسم اللغة العربية وادهبا.
 الفائدة التطبيقية  -2

 ؽلكن استخدامو كمرجع ألحباث شلاثلة يف ادلستقبل (3
األدبية، وخاصة أعمال نوال السعداوي يف رواية كوسيلة للتعبَت عن األعمال  (1

 مذكرات طفلة إمسها سعاد
 وتستخدم كمواد تعليمية لتعلم األدب وخاصة األدب العريب (1
أحد ادلراجع يف تعميق نظريات األدب، خاصة عن النظرية البنيوية اجلنتيكية  (1

 جولدمان
 الدراسات السابقات  - ه

حصية الرئيسية يف رواية مذكرات البحث اليت كتبت الباحثة عن ادلوضوع "الش
طفلة إمسها سعاد لنوال السعداوي"، ومن دراسات السابقة اليت تتعلق بادلنهج وما 

 حوذلا، ذكرت الباحثة البحث اجلامعي كما يلي: 
، "دراسة بنيوية جنيتيكية يف قصة قصَتة حذاء 1131أغوس فجر صديق،  -3

ة و ادهبا كلية العلةم حبث جامعي قسم اللغة العربيصغَت ألنيس منصور". 
تبحث ىذه الدراسة عن البنيوية اإلنسانية باجلامعة موالنا مالك إبراىيم. 

اجلنيتيكية يف قصة قصَتة حذاء صغَت ألنيس منصور. باستخدم منهجية ىذه 
الدراسة النوعية الوصفية. ونتائج ىذه الدراسة وقد وجد أن العناصر الداخلية يف 

س منصور ىناك مخسة عناصر ىي: ادلوضوع، قصة قصَتة حذاء صغَت ألني
احلبكة، إعداد الشخصيات، سَتة ادلؤلف. ووجهة النظر العادلية للمؤلف يف ىذا 
الباحث ىناك أربعة وىي الظروف االجتماعية للمجتمع، وفهم احلب احلقيقي، 

 وذاكرة األحذية الصغَتة اليت استخدمها عندما كان صغَتًا. 
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، "القصة القصَتة "فنجان قهوة بارد" يف رلموعة من 1136نورمالينا فربياين،  -1
القصص القصَتة "سيدة يف خدمتك" إلحسان عبد القدس )دراسة بنيوية 

حبث جامعي قسم اللغة العربية و ادهبا كلية جنتيكية عند لوسيان جولدمان(". 
العلةم اإلنسانية باجلامعة موالنا مالك إبراىيم. تبحث ىذه الدراسة عن النظرية 

باستخدم منهجية نيوية جنتيكية لوسيان جولدمان أيضا لكن يف رواية اخر، ب
ىذه الدراسة النوعية الوصفية. ونتائج البحث من ىذه الدراسة يعٍت ذلا عالقة 
مستمرة من مخسة مفاىيم البنائي يف البنيوية اجلنتيكية، وىي حقائق اإلنسانية، 

 وجدلية الفهم التفسَت.والفاعل اجلماعي، والرؤية العامل، والبنيوية 
، "رؤية العامل الكاتب يف شعر الشاعر لنزار قباين )دراسة 1136قائم الدين،  -1

ربليل البنيوية تكنيوية عند نظرية لوسيان جولدمان(". يهدف اىل اكتشاف 
العنلصر الداخلية يف شعر الشاعر لنزار قباين. ومعرفة رؤية ادلؤلف حول الشعر 

باستخدم منهجية ىذه الدراسة النوعية الوصفية.  نزار قباين يف شعر السي.
ونتائجها  ىي أن أعمال نزار قباين يف الشعر الشعري مبنية من قبل العديد من 

 العناصر الداخلية وىي ادلوضوعات والصور واألساليب اللغوية.
، "وقائع معاملة الرجال وانساء يف احلياة 1136زلمد حسيب الصديق،  -1

ر يف رواية "يف وادي اذلموم" حملمد لطفي مجعة عند نظرية اإلجتماعية جملتمع مص
بنيوية جنتيكية لوسيان جولدمان". تبحث ىذه الدراسة عن سبب وقائع الرجال 
والنساء يف احلياة اإلجتماغية للمجتمع مصرى يف رواية يف وادي اذلموم حملمد 

صفية. مث منهجية ىذه الدراسة النوعية الو لطفي مجعة، ويستخدم ىذه الدراسة 
. يبدوا أشكال وقائع معاملة 3نتائج البحث ىذه الدراسة يعٍت نتيجتان وعلا: 

. سبب 1الرجال والنساء يف احلياة اإلجتماعية جملتمع مصرى يف ذلك رواية. مث 
 وقائع الرجال والنساء  يف احلياة اإلجتماعية جملتمع مصرى يف ذلك رواية.
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 البحث جمنه - و
ن عملية حبث ذبريبية تشتمل على طرق وأساليب منهجية البحث ىي عبارة ع
(. ؽلكن أيًضا تعريف طريقة 1، ص  1131،  سلتلفة تنفذ يف وقت معُت )زىرية

البحث كنشاط للحصول على احلقيقة حول مشكلة باستخدام الطريقة العلمية 
، ة(. يف ىذه الدراسة، الطريقة ادلستخدمة من قبل الباحث1، ص 1131،  )كاسَتام

البحث، مصادر البيانات، طرق مجع البيانات، طرق التحقق من صحة أنواع 
 البيانات، وطرق ربليل البيانات. وفيما يلي شرح لكل سللفات.

 نوع البحث -1
 جدلية طرق باستخدام البحث وكان الباحثة ادلستخدم يف ىذه الدراسة

. البحث النوعي ىو البحث الذي يستخدمو الباحثة النوعية البيانات تستخدم
يف كتاب   Maliang إلنتاج فرضيات مؤقتة مع التحليل الوصفي. كما ذكر مالياج

)ويسادرانا،  فإن البحث النوعي ىو حبث ال ػلتاج إىل حساب ،Darsan درسان 
 (.33، ص. 1115

 إمجايل، إلنتاج( 75 .ص ،1131 ،رمخاشة يف) جولدمانلـ وفًقا
 اإلنسانية حقائق حول ادلعرفة مبادئ ستبقى جدلية طريقة جولدمان يستخدم

 ادلفاىيم، من تطور اجلدلية الطريقة فإن وىكذا. الكل يف درلها يتم مل إذا رلردة
 العامل نظر بوجهة يتعلق فيما ربليلو يتم مث. الفهم وتفسَت كلو اجلزء وعلا

 للمؤلف االجتماعية اجملموعة بفهم تبدأ واليت للمؤلف، االجتماعية للمجموعة
 .يواجهها اليت واالقتصادية ةاالجتماعي والظروف

 إن غولدمان قال( 313.صويتمي،  يف( )1135) دلسعدي وفًقا
: ادلفاىيم من بأزواج تتميز اليت األدبية األعمال لفهم طريقة ىي اجلدلية الطريقة
 النص لتحليل الطريقة استخدام يتم. التفسَتات - والتفسَتات الكاملة األجزاء
 األديب النص تضع اليت والبنية األديب، النص على تغلبت اليت والبنية األديب،



7 
 

 

 مفهوم األقل على جولدمان يكتشف الديالكتيك، مبدأ من. فقط كجزء ككل
 كعالقة واجملتمع الفردي ادلؤلف بُت العالقة حول ماركس منظور من الديالكتيك

 .اجلدلية والنماذج األدبية األعمال بُت
 على تتم اجلدلية الطريقة تنفيذل والتقنيات الطرق فإن جلولدمان، رأي

 االحتمالية من معيًنا مستوى يوفر يعتربه ظلوذًجا ةالباحث يبٍت أوالً،. التايل النحو
 بتحديد الكل مع مقارنتو خالل من النموذج من يتحقق ثانًيا،. جزء أساس على
 والعالقات العناصر يسرد مث شاملة، فرضية يف زلللة وحدة كل دمج مدى

 اجملهزة والعالقات العناصر وتكرار األصلي، النموذج يف اجملهزة غَت اجلديدة
 (.76 .ص ،1135 ، فاروق) ادلفحوص النموذج

 مصادر البيانات -2
كان مصادر البيانات مهمة يف البحث ألن سبام اختيار الباحثة دلصادر 

البيانات ىي رلموعة من احلروف أو الكلمات أو  .البيانات ستؤثر البحث
لرموز أو الصور )اخلام( ادلتعلقة دبوضوع معُت، ومثال ذلك بيانات األرقام أو ا

ادلوظفُت األمساء، األرقام الوظيفية، ادلهن، الصور بدون تركيب، وينتج عن ىذه 
(. كما 31البيانات بعد ادلعاجلة ما يطلق عليو مصطلح معلومات ) العيسى،ص.

ة للبيانات الثناوية يف البيانات ىي شكل فعلّيات و كلمات. بالنسبمت تعريف أن 
َلّف و الوثائق والصورة و غَت ذلك )موليوج. 

َ
(. 357،  ص. 1117شكل ادل

 ربتوي ىذا البحث على نوعُت من مصادر البيانات وعلا:
 مصادر البيانات األساسية ( أ

مصادر البيانات األساسية ىي مصادر البيانات اليت حصل عليها الباحثون 
(. و يف ىذا البحث 51، ص. 1131)سسونطو،  مباشرة من ادلصدر

 يستخدم مصادر البيانات من الرواية مذكرات طفلة إمسها سعاد
 مصادر البيانات الثانوية ( ب
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مصادر البيانات الثانوية ىي مصادر البيانات اليت تنشرىا ادلؤسسة كما دعم 
(. يف ىذه الدراسة مصادر 51، ص. 1131البيانات يف البحث )سسونطو، 

 ة من الكتب واجملالت ادلتعلقة هبذا البحث.البيانات الثانوي
 طريقة جمع البيانات -3

طريقة مجع البيانات ىي طريقة منظمة بشكل منهجي للعثور على 
البيانات ادلطلوبة. والبيانات ذلا تعريف، وىي ادلادة اليت مت العثور عليها عند 

ة البحث الذي يصف كائًنا. استخدم الباحث خطوات يف مجع البيانات بطريق
 القراءة والتدوين. ويتم شرح كلها على النحو التايل:

 طريقة القراءة  ( أ
تركز طريقة القراءة على البيانات ادلطلوبة بناًء على الكائن ادلستخدم يف 

(. مث يف طريقة القراءة ىذه يستخدم 7، ص.1131البحث )ملياوايت، 
 الباحثة عدة طرق مثل:

 سعاد لنوال السعداوي رواية مذكرات طفلة إمسها ة يفقرأ الباحث (3
قرأ الباحثة اجملالت والكتب وادلقاالت ادلتعلقة بالبنية اجلنية لوسيان  (1

 جولدمان
يعيد الباحثة قراءة رواية مذكرات طفلة إمسها سعاد لنوال السعداوي  (1

 ويفهم نظرية البنيوية اجلينية مرة أخرى
 طريقة التدوين ( ب

كن تنظيم البيانات جيدا طريقة التدوين لتسجيل البيانات ومجعها. حبيث ؽل
أما خطوات  (.317، ض. 1131على شكل منهج البحث )كيالن، 

 :التدوين يف ىذا البحث فهي كالتايل
تسجيل البيانات اليت زبتارىا بوسيلة طريقة القراءة غلى رواية مذكرات  (3

 طفلة إمسها سعاد لنوال السعداوي
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 ليلهاتسجيل العالقة بُت البيانات لدعم تفسَت البيانات ورب (1
ربديد النقط ادلهمة يف البيانات اليت مت اختيارىا من الرواية مذكرات طفلة  (1

 إمسها سعاد.
 تسجيل النقط ادلهمة يف البيانات اليت مت اختيارىا. (1

 طريقة تحليل البيانات -4
يف ىذه الدراسة . طريقة ربليل البيانات ىي طريقة مهمة للغاية يف البحث

 Milesطريقة ربليل البيانات عند مايلز وىوبرمان  ربليل البيانات النوعية يستخدم

& Huberman  من خالل ثالث مراحل ىي مرحلة زبفيض البيانات، وعرض
فيما يلي شرح  .(37، ص. 1131ستياوان، البيانات، واستخالص النتائج )

 لكل مرحلة:
 زبفيض البيانات ( أ

ن يف طريقة زبفيض البيانات ىو ادلرحلة األوىل اليت اقًتحها مايلز وىوبرما
ربليل البيانات باختيار البيانات وتصنيفها يف السجالت ادلكتوبة. واخلطوة 

 .دبا يتفق مع نظرية البنيوية اجلينيةادلستخدمة ىي: مجع البيانات ادلكتوبة 
 عرض البيانات ( ب

رلموعة ادلعلومات ادلرتبة اليت ستمكن الستخالص النتائج عرض البيانات ىو 
(. أما اخلطوات ادلستخدمة 353، ص. 1116،  وازبذ اإلجراءات)إدروس

 ىي:
تبسيط البيانات اليت مت احلصول عليها وفًقا لنظرية البنيوية اجلنتيكية  (3

 لوسيان جولدمان.
 البيانات اليت مت تبسيطها توصف يف شكل نصوص سردية. (1

 استخالص النتائج  -5
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اخلالصة ىي مرحلة استنتاج البيانات أثناء عملية البحث. ال تزال 
الستنتاجات اليت مت احلصول عليها يف بداية الدراسة يف شكل بيانات غاِمضة. ا

لذلك غلب على الباحث مواصلة التحقق من البيانات اليت مت احلصول عليها من 
 أجل احلصول على مزيد من االستنتاجات الصحيحة. فيما يلي اخلطوات:

 يقرأ الباحثة نتائج التفسَت يف مرحلة عرض البيانات -3
 ح البيانات اليت عرضت يف البدايةتصحي -1
مث تأكد الباحثة من صحة البيانات اليت فيها عالقة بُت النظرية والكائنات  -1

 البحثية
 الحدود الموضغية - ز

ربديد البحث يتعلق مع إختار البحث من البحوث اليت قد تعرف. فلذلك 
ز البحث سيحدد أسهل لنا لتدقيق ألن بتحديد البحث، الباحثة تستطيع أن ترك

 بتمام اإلركاز وغَت ادلوجهة حىت تعرف ما يفعلو بعد.
وحدد الباحثة عن عناصر الداخلية واخلارجية لكن فقط نظر العامل ادلؤلف يف رواية 

 يوية جنيتيكية لوسيانمذكرات طفلة إمسها سعاد. وتستخدم الباحثة  دبنهج البحث بن
جولدمان. 



11 
 

11 
 

 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 باألد اجتماع علم -أ 

 ىذا فإن لذا العاكسة، األدبية البحوث من فرع ىو األديب النفس علم  
 أنو على األدب رؤية يف يرغبون الذين الباحثُت قبل من كثَتًا مطلوب البحث
 اجلينية البنيوية نظرية فإن باجملتمع، األدب عالقة دلناقشة. الناس حلياة انعكاس

، 1135)فارق،  الكيانُت عالقة تشوه اليت األدب اجتماع لعلم مهمة نظرية ىي
 (.35ص. 

( 5ص.  ، 1135فارق،  يف) Wellek   & Werren وليك وورين وجد
 اليت االجتماع علم وىي األديب، االجتماع علم يف ادلناىج من سلتلفة أنواع ثالثة

 فيما وغَتىا االجتماعية، واأليديولوجية االجتماعية، احلالة حول ادلؤلف يطرحها
 تؤكد اليت األدبية األعمال اجتماع وعلم األدبية، لألعمال كمنتج بادلؤلف يتعلق
 والتأثَت القارئ يضع الذي األدب اجتماع وعلم نفسو األدب األعمال على

 .العمل يف لألدب االجتماعي

 الببنيوية -ب 

 ما شيًئا إن يقال. ىيكل لو العامل ىذا يف شيء كل أن فهم ىي البنيوية
 ليست اذليكل يف األجزاء بُت العالقة. موحدة وحدة يشكل كان إذا ىيكل لو

 ما شيء سالمة فإن ما، جزء إزالة سبت إذا أنو يعٍت ىذا. نوعية ولكنها كمية،
 (.53ص.  ،1135 ،فارق) يتضرر ولكنو فقط تقليلو يتم ال

. ىيكل لو العامل ىذا يف شيء كل أن فكرة بأهنا البنيوية تعريف يتم
 فإن .وحدة وأصبح معينة ىياكل لو كان إذا سليًما يكون ما شيًئا إن يقال
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 البعض بعضهما عن فصلو ؽلكن ال أديب عمل يف موحد ىيكل ىو األديب العمل
 (.36 .ص ،1135 ادلسعدي،) منهما كل بوظائف للقيام

 ستعامل لذلك،. ومستقل مغلق كنظام شيء كل فهم إىل البنيوية سبيل
 منظم، شيء مستقل، شيء أهنا على ةاألدبي األعمال األدبية العلوم يف البنيوية
 للهيكلية، األساسي ادلفهوم من. ذاتو حد يف وتنظيمي ربويلي، سليم، شيء
 خارج تقع اليت األشياء وترفض وتتجاىل ذاتية، البنيوية دراسة أن القول ؽلكن

 األدبية األعمال لفهم اذليكلي التحليل يستخدم أدق، بتعبَت. األدبية األعمال
 .ص ،1135 ادلسعدي،) كلًيا معٌت مًعا تنتج اليت  العناصر ملفه ادلطلوبة

11.) 

 البنيوية الجنتيكية ظريةن -ج 

 ولد. لألدب االجتماع علم علم من فرع ىي ةكييتاجلن البنيوية نظرية
ساخط  ظهورىا. ولدمانج لوسيان الفرنسي االجتماع عامل من نتيكيةاجل البنيوية

 العنصر إىل النظر دون اجلوىري عنصرال فقط يدرس الذي البنيوية، من نظرية
 سياقها من خالية األدبية األعمال تعترب حبيث. األدبية لألعمال اخلارجي

 .االجتماعي
 على القائمة األدبية األعمال ودراسة فهم دبيزة ةكييتاجلن البنيوية تتميز

 جملموعاتو العادلية والرؤية بادلؤلف يتعلق فيما ألصلها، اجلينية اجلوانب
 إنشاء وراء تكمن اليت التارؼلية االجتماعية الظروف إىل باإلضافة جتماعية،اال

. نظره ووجهات ادلؤلف ىيكل عن اجلينية البنيوية فصل ؽلكن ال. األدبية األعمال
 ببنية األدب بنية يربط أديب حبث ىي اجلنتيكية البنيوية أن القول ؽلكن وىكذا،
 .عنها التعبَت يتم اليت يديولوجيةاأل أو العادلية الرؤية خالل من اجملتمع

(، فإن األدب ليس فقط 311، ص. 1111وفًقا جلونس )يف فاناين 
عماًل خيالًيا وشخصًيا، ولكنو أيًضا صورة ثقافية، وىو مظهر فكري معُت يف 
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وقت والدة العمل األديب. مت تطوير ىذه الظاىرة من قبل لوسيان جولدمان مع 
 (. 337، ص. 1111وية اجلنتيكية )فاناين نظريتو ادلعروفة باسم البني

. العمل أصل إىل االنتباه خالل من للبنية ربليل ىي اجلنتيكية البنيوية
 ومع. واخلارجي الداخلي التحليل إىل االنتباه اجليٍت الًتكيب يعٍت باختصار،

 بالعديد مدعومةاجلنتيكية  البنيوية تزال ال صحتها، من التحقق مت كنظرية ذلك،
 مثل األخرى، االجتماعية النظريات فيها تشًتك ال اليت ادلعقدة فاىيمادل من

 النظر ووجهات الفردية، عرب وادلوضوعات االجتماعية، والطبقات التماثل،
 – 3611سنة  يف أوجها يف اجلنتيكية البنية جلب يف ادلفهوم ىذا صلح. العادلية

 (.311 .ص ،1135 راتنا،) 3661
(، فإن مادة 51 - 55، ص. 1111اسوار رأى لـغولدمان )يف أندر 

البنيوية اجلنتيكية ذلا إطاران. األول ىو العالقة بُت معٌت عنصر مع عناصر أخرى 
يف نفس العمل األديب. الثاين ىو أن العالقة تشكل شبكة ملزمة. لذلك، ال 
ؽلكن أن يكون للمؤلف آرائو اخلاصة. وسيقًتح ادلؤلف وجهة نظر مجاعية للعامل. 

 لرأي ليس واقًعا أيًضا، ولكنو انعكاس مت التعبَت عنو بشكل خيايل.ىذا ا

 اخللفية على دائًما غولدمان لوسيان يؤكد اجلديدة، التحليالت بعض يف
 مستقل عنصر على أيًضا األدبية األعمال ربتوي ذلك، إىل باإلضافة. التارؼلية

 التارؼلي عالواق وعرض أدبية نصوص. اخلارجية العناصر عن فصلو ؽلكن وال
 .األدبية األعمال وجود يشًتط الذي

 حبت ىيكلي فرع ىي اجلنتيكية البنيوية أن يقول أندرسوارا كتابو يف
 الدمج أشكال من شكل ىذا(. 55 .ص، 1111)أندرسوارا  األديب للبحث

 العناصر دراسة من الدراسة ىذه تبدأ. والسابقة اذليكلية البحث أساليب بُت
 مع سلتلفة عناصر بُت البحث ىذا سيجمع مث. األساسية اناتالبي مثل الداخلية 
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 لتشمل العمل بأصول يهتم ىيكلي ربليل عن عبارة النظرية ىذه. اجملتمع واقع
 (.311 - 311 ص ، 1111 راتنا) واخلارجيةالداخلية  العناصر دراسة

 العالم والنظر األدبية األعمال -د 

 االجتماعية، جلماعتو يالعادل وادلنظور بادلؤلف األديب العمل يتعلق
 يف. أديب عمل إنشاء وراء تكمن اليت التارؼلية االجتماعية الظروف إىل باإلضافة

 أهنا على األدبية األعمال إىل اجلينية البنيوية تنظر األدبية، األعمال أصل فهم
 ىي العامل نظرة. للمؤلف االجتماعية للمجموعات العادلية النظرة عن تعبَتات
 للعامل النظرة ىذه تستخدم. جلولدمان الوراثية اذليكلية النظرية اىيممف من واحدة

 مع ترتبط اليت وادلشاعر والتطلعات لألفكار العام ادلفهوم إىل لإلشارة مصطلًحا
 الفئات عن سبيزىا واليت معينة اجتماعية رلموعة أعضاء - البعض بعضها

، 1131)وياسبي  مجاعًيا وعًيا تعترب العامل نظرة فإن وبالتايل. األخرى االجتماعية
  (.317ص. 

 للبشر، ومتكامل متماسك ومنظور التام، للتماسك رؤية ىي العامل نظرة
 والتكامل التماسك ىذا أن ادلؤكد من. ككل والكون الناس، بُت والعالقات
 يف ىم الذين األشخاص من رلموعة منظور يف مبنية العامل نظرة ألن ضروريان

 لبيئة اجملتمع رلموعات استجابة ىو ككل، االجتماعية البنية يف معُت وضع
 .(73، ص. 1135)فارق،  معينة اجتماعية

 متماسك منظور ىي العامل إىل النظرة بأن غولدمان غلادل آخر مكان يف
 أن على يدل وىذا. الكون ومع البعض بعضهم مع البشر عالقة حول ومتكامل

)أندراسوارا،  احلياة مع املالتع يف للمجتمع أساسي وعي ىي العامل نظرة
 (. 51، ص. 1133

 البحث وىي طرق، بثالث البحثية الوراثية الًتكيبات صيغ غولدمان يقدم
 يكون أن وينبغي ككل، إليها ينظر أن غلب األدبية األعمال على األديب
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 التنوع بُت التوتر على عادة ربتوي أدبية قيمة الدراسة قيد األدبية لألعمال
 يتعلق فيما ربليلها مث ربليلها مث الوحدة اكتشاف مت وإذا لشمولية،ا يف واطلفاض
 اجلنتيكية البنيوية نظرية أن استنتاج ؽلكن أعاله الشرح من. االجتماعية باخللفية

 عنها عرب اليت العادلية النظرة خالل من واجملتمع األدب بُت عالقة وجود تؤكد
 البنية يف الفهم من مزيد إىل ربتاج اليت ادلفاىيم من العديد ىناك. ادلؤلف

 وجهة مجاعي، أو فردي عرب كموضوع ادلؤلف إنسانية حقيقة وىي ،اجلنتيكية
 جدلية و األدبية، األعمال ىيكل ،(العامل نظر وجهة موند، دو رؤية) العامل نظر

 (.31 .ص بامبانج،) التفسَت - الفهم
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 الباب الثالث

 عرض البيانات وتحليلها

 لنوال مذكرات طفلة إمسها سعادرواية  الدراسة ىذه يف الباحثة استعرضت
مذكرات طفلة  رواية كتبت فقد البحث، ذلذا مادي موضوع ىي الرواية ىذه. السعداوي

 احلياة سبثل وكانت ادلدرسة يف واجب اإلنشاء كانت واليت 3611 عام إمسها سعاد
 . الوقت ذلك يف مصر يف السعداوي لنوال االجتماعية
 التحليل إجراء مت ،مذكرات طفلة إمسها سعاد لرواية اجلنتيكية البنيوية دراسة يف

 بالبنية يتعلق فيما أوالً، أخرى، أمور بُت من. الدراسة ىذه يف ادلشكلة صيغ على بناءً 
 ادلصريُت واجملتمع للثقافة عامل ادلؤلف بنظرة يتعلق فيما ثانًيا،. الرواية يف الواردة الداخلية

 .التايل التحليل يف التحليلُت وصف سيتم. مذكرات طفلة إمسها سعاد رواية يف
 بسبب الشخصية مشاكل تعكس مذكرات طفلة إسمها سعادالهيكل رواية  -أ 

 وبيئتها الشخصيات بين العالقات
 ىي اجلنتيكية البنيوية يف إليها ادلشار الرواية يف البنية أن سابًقا ذكرت لقد

 ستظهر العالقة ىذه ومن. وبيئتها ياتالشخص بُت الشخصية عالقة بنية
 ادلؤلف تطلعات الرواية يف ادلشاكل تظهر حىت الشخصيات، تواجو اليت ادلشاكل
  .العامل نظر يسمى ما ىذا. األديب العمل يف اخليالية

 كل سبثل شخصيات فهناك ،مذكرات طفلة إمسها سعاد رواية أما يف
 وزكي وخدغلة والدهتا من دهتاوج وأباىا وأمها سعاد مثل مشاكلهم من مشكلة
 باالسم مذكورة شخصيات أيًضا ىناك. وزلمد ومسَتة وسلتارة وفاطمة وصربي

 .وجدهتا وجد وأخيها، أختها، مثل كثَتًا، شخصياهتا وصف يتم ومل فقط
. وأباىا وأمها سعاد ىي القصة ىذه قلب يف أما الشخصيات

 ىذه من واحدة وكل الرواية ذهى قصة يف تظهر ما غالًبا اليت الثالثة الشخصيات
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 يف أيًضا األرقام ىذه بُت العالقات تتسبب. بنية وتشكل مًتابطة الشخصيات
 .مشكالت شخص كل حىت مشكالت حدوث

 حبرية بالتحرك جًدا سعيدة سعاد ،مذكرات طفلة إمسها سعاد قصة تبدأ
 لديهاو  أسئلتها عن التعبَت على وذبرؤ وذكية صادقة طفلة ىي وسعاد الكون يف

 كانت جدهتا، منزل إىل سعاد أتت عندما يوم ذات. بالفضول كبَت شعور
 .ادلنزل داخل من قادًما شخصا سعاد رأت مث. الفناء يف يتجول

وتأيت جدهتا تربت على ظهورىا بيدىا السمراء ادلعروفة، وتقرب وجههابُت 
أسنان وجهها لتقبلها فتشم رائحة الفطَت واللنب والًتاب. وترى فمها بغَت 

وعينيها بغَت رموش، وبشرهتا مسراء مليئة بالتجاعيد، وليس ذلا فوق رأسها 
وإظلا طرحة سوداء من ربتها منديل رأس أسود، وليس ذلا صدر مثل أمها، 

األرض، وتشد الطرحة من  وجلباهبا األسود الواسع يتهدل طويال حىت
ذوره البيضاء، فوق رأسها لًتى ىل ذلا شعر، ويظهر شعرىا األمحر اخلفيف جب

وتسألها: أين ذهبت أسنانك يا  لكنها تشد الطرحة فوق رأسها وتغطيها،
 (13، ص. 1137)مذكرات طفلة إمسها سعاد،  جدتي وأين صدرك؟

 غَت أسئلة طرح يف جًدا شجاعة سعاد أن ظهر أعاله، االقتباس من
 هاإىل عمت سعاد وجهتها الذي السؤال كانت ىكذا. جدهتا سأل مثلما متوقعة
 متباينة بأهنا شعرت كامرأة سعاد ألن زكي عن الفرق عن سألت. خدغلة

 مثل احلقول يف والقطيع اجلري يف حراً  كان الذي زكي عكس على وزلدودة،
مذكرات طفلة إمسها  رواية يف وزكي سعاد قصة السعداوي نوال تصف. والده
 رغم ركاهتارب يف زلدودة كامرأة ىي. الوقت ذلك يف مصر يف كانت كما ،سعاد

 .قدراهتا إظهار تريد أهنا
يف احلقل ذبري بُت أعواد الذرة وشجر الربتقال، تشد الفأس من يد ابن 

وتأيت عمتها عمتها زكي وتضرب بو األرض كما يفعل عمها عبد اهلل....
خدغلة، وحُت تراىا جالسة على األرض مع األوالد تقول ذلا: لو رأيت أمك 

فسوف تضربك، وربسد زكي ألن أمو  وأنت جالسة على األرض ىكذا
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تضربو إذا جلس غلى األرض،  وتقول ذلا:ودلاذا ال تضربُت زكي فهو جالس 
 (.11 - 11، ص1137على األرض مثلي؟ )مذكرات طفلة إمسها سعاد، 

 تكون أال زبشى كانت حىت أباىا وأمها من جًدا قريبة سعاد كانت
 االلتحاق إىل فيها اضطرت الذي الوقت حىت. الغرباء مقابلة وزبشى معها

 من اخلروج على معتاًدا تكن مل ألهنا الغرباء قابلت ألهنا خائفة كانت بادلدرسة،
 .ادلدرسة يف وطالبة كطفلة بالتزاماهتا ملزم بأهنا وشعرت ادلنزل

ويف يوم كانت عائدة من ادلدرسة تسَت يف الشارع خبطوهتا السريعة تكاد 
لبيت قبل ان ؼلطفها أحد من الذين يسرقون يشبو اجلرى، تريد ان تصل اىل ا

األطفال، وادلافة بُت ادلدرسة والبيت تبدو ذلا طويلة،)مذكرات طفلة إمسها 
 (.11، ص. 1137سعاد، 

 بعدم رسالة أعطتها أمها ألن خائفة سعاد تظهر أعاله، االقتباس من
 مرة كل يف باخلوف تشعر حبيث فهمها سعاد أن تظهر لكن الغرباء، مع التفاعل

 .غريًبا شخًصا فيها تقابل
مسعت من خلفها صوتا غريبا مفزعا كصوت الرعد، واستدارت إىل اخللف 
بسرعة حبركة غريزية فرأت الشارع وقد امتأل برجال ال عدد ذلم، يدبون على 
األرض بأحذيتهم يف عنف، عيوهنم متسعة جاحظة يف غضب، يلوحون 

احد بكلمات مل تفهمها، بقبضة أيديهم يف اذلواء، ويصرحون بصوت و 
، ص. 1137وظنت أهنم سينقضون عليها..)مذكرات طفلة إمسها سعاد، 

11 .) 
ألن  رأت باخلوف ادلدرسة، من ادلنزل إىل سعاد عادت عندما وكذلك

ترى برجال ال عدد ذلم يلوحون بقبضة أيديهم يف اذلواء، ويصرحون بصوت 
 األم وشرحت خوف يف لادلنز  ضلو اجلري واصلت. واحد بكلمات مل تفهمها

 .اإلصلليز ضد مظاىرة رلرد كانت أهنا لسعاد واألب
 رؤية زبشى كانت اليت سعاد، قصة يف صراًعا السعداوي نوال تصف

 ال احلدث أشكال من شكل وىذا اإلصلليز، ضد مظاىرة يف الناس من الكثَت
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 استعمار ىناك كان الوقت ذلك يف ألهنا السعداوي، نوال تنساىا أن ؽلكن
 اخللفية، ىذه وبسبب. األوسط الشرق منطقة على القتال يف إصلليز وفرنسي

 .الرواية ىذه يف قصتها من القليل السعداوي نوال تذكر
 عن االبتعاد تريد تكن مل الوقت ذلك يف سعاد، مع األول الصراع كانت

 يف دائًما تكون أن أراد ألهنا ادلدرسة، إىل الذىاب يف تريد ومل ووالدهتا والدىا
 إىل الذىاب وقت حان وعندما ػلبها، اليت الكون يف حركتو حبرية مستمتًعا ادلنزل

 بإرادة مدعومة االلتزامات هبذه يقوم أن غلب خيارة، سعاد أمام تكن مل ادلدرسة،
 ػلمي أباىا كان لكن وزلافظة، وتقليدية أبوية بيئة يف يعيشون أهنم رغم أباىا
 .التعليم يف أبنائو حق

باح جاء أبوىا إىل حجرهتا وربت على ظهورىا، وقال ذلا إن أمامها ويف الص
فرصة جديدة للمذاكرة حىت ال ترسب اخر العام، وإنو سيشًتي ذلا إذا 
صلحت ىدية مجيلة، ولفت سعاد ذراعها حول أبيها وقالت لو : أنا أحبك 
 يا بابا. وقال أبوىا وىو يربت عليها: وأنا أحبك يا سعاد، ولكٍت لن أحبك

 (.11، ص. 1137إذا رسبت مرة أخرى. )مذكرات طفلة إمسها سعاد، 
 نوال تصف. كامرأة وضعيفة جهلة ابنتو يرى أن سعاد أباىا يريد مل
 اشتهرت اليت الوقت ذلك يف مصر يف كانت كما سعاد حالة السعداوي
 كانوا أهنم من الرغم على لكن. الفتيات تعليم موضوع يف وأرثوذكسية بتقاليدىا

 للغاية قلًقا كان أباىا أن إال الوقت، ذلك يف تقليدية مصرية بيئة يف شونيعي
 يضطر أنو رغم أبنائو ذباه اللطف ىذا على ػلافظ أن ػلاول. طفلو تعليم بشأن

 .بعد فيما طفلو إصلاح على إجباره إىل
 تشعر وبدأت جديدة، أصدقاء تكوين يف سعاد بدأت ادلدرسة يف مث
 األيام أحد يف. عظيما صديقا زلمد كان. زلمد رسيك جبانب جلس. بالسعادة

 إىل نظر جائعة، سعاد كانت ادلدرسة، ساحة يف التجمع من انتهى عندما
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 أخذهتا مث زلمد، زبص اليت الكعكة من قطعة فيو كانت الذي الغداء صندوق
 .ادلنزل من والدهتا تعدىا اليت ادلؤن إىل دائًما تفتقر كانت سعاد ألن سعاد

ل غللس إىل جوارىا طفل إمسو ))زلمد((، يضع يف حقيبتو كيسا بو يف الفص
 قطعة من الكعك، أعطاىا مرة قطعة منها وكانت جائعة فأكلها،...

ويف يوم صعدت من الفناء  اىل الفصل قبل اجلميع،كانت جائعة، ورأت 
حقيبة زلد جبوار حقيبتها، ففتحها وأخذت قطعة  الكعك ووضعتها يف فمها 

ىا أحد، وأقبل زلمد وفتح حقيبتو، وحُت فتحها مل غلد الكعكة، قبل ان يرا
تلتفت حول متسائال : من أخذ كعكيت؟...)مذكرات طفلة إمسها سعاد، 

 (.16، ص. 1137
 زلمد، لوازم أخذت قد سعاد أن يعلم يكن مل أحًدا أن من الرغم على

 الطالب معلمو وسأل دلعلمو زلمد اشتكى أن بعد جًدا خائفة كانت أهنا إال
 حقها. تكن مل ما سعاد تأخذ مل احلادثة، ىذه بعد. زلمد لوازم أخذوا الذين

 يف جاًدا تكن مل ألهنا ومل تنجح ادلدرسة يف سعاد امتحان موعد حىت
 حيث غرفة، يف وُحبست أباىا ضربت سعاد. أباىا من عقوبة فنالت دراستها

 وكانت سعاد بكت. أباىا قبل من طعاًما لو يقدم ومل تدرس أن منها طلب
 فقد صربي، صديقو عن سلتلف بأهنا وشعرت أباىا، معاملة على جًدا حزينة

 .صربي سعاد ربسد حىت والضحك معا البستنة. والده مع انسجم
وجاء امتحان اخر العام، ومل تنجح سعاد، وضرهبا أبوىا وحبسها يف حجرهتا 

الكتب، لكن يومُت بدون طعام، وجلست اىل مكتبها وامامها الكراريس و 
عيناىا كانتا هتربا بعيدا وتنفذان من خالل النافذة اىل احلقل، على حافة 
القانة رأت صربي يرو الزرع مع أبيو ويضحكان، وحسدت صربي ألن أباه 

، 1137يضحك معو وال يضره وال ػلبسو، )مذكرات طفلة إمسها سعاد، 
 (.51ص. 
 يلتزم وال الكون يف توحبرك احلقول يف يزرع يوم كل صربي، تصبح أن تريد

 يكون أن يريد الذي صربي بادلقابل،. مدرستها يف احلال ىو كما بالقواعد
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 على يعيش الذي عكس على الئق مكان يف والعيش ادلدرسة ذبربة ؽلكنو سعاد،
 .النيل ضفاف

 عندما نوال عاشتها كما سعاد قصة يف الصراع السعداوي نوال تصف
 من يتمكن حىت دراستو يف نشطًا يكون نأ والداه طالب كما. طفلة كانت

 رغبة لديها السعداوي نوال أن ىو الفارق لكن. طبيباً  يصبح حىت هبا االحتفاظ
 تقول. غنيا بنتا تكون أن تريد كسول شخص سعاد بينما عزمتها، ربقيق يف قوية
 مزارعة تكون أن تريد ادلدرسة إىل الذىاب تريد ال اليت سعاد إن السعداوي نوال
 أن تريد أخرى ناحية من ولكن الكون يف جسدىا حبركات يستمتع صربي مثل

 .أصدقائها بعض مثل غنيا بنتا تكون
وضلمد اهلل على ما أعطانا من طعام، وىل اهلل ىو الذي  أعطانا الطعام يا 
أمي؟ نعم يا ابنيت، اهلل الذي يرزق  من يشاء وال يعطي من يشاء، ودلاذا 

اهلل ػلبنا يا سعاد.)مذكرات طفلة إمسها سعاد، أعطانا اهلل يا أمي؟ ألن 
 (. 17، ص. 1137

 دينية شخصية سعاد عائلة أن السعداوي نوال تقول أعاله، االقتباس من
 ادلعرفة وأعطاه أباىا وأمها، على تعليمها سعاد تلقى(. اإلسالم) بدينها طاعة
 كل عن االبتعادو  أوامره لتنفيذ. وتعاىل سبحانو اهلل يطيع أن لو قيل. الدين عن

 .وادلكافآت القوت سبزق سوف. وتعاىل سبحانو اهلل بطاعة. القيود
 مأمور ابن سلتارة، ادلدرسة يف زميلتها من بالغَتة سعاد شعرت يوم ذات

 يعودان مرة كل يف ألهنما بالغَتة تشعر سعاد كانت. طبيب ابن وىي ومسَتة
 قيادة خالل من والده أوامر على بناءً  التقاطهما يتم ادلدرسة من ادلنزل إىل فيها

 ففضل غَت عادل، اهلل أن ظن. فقط دبفردىا تسَت سعاد كانت بينما السيارة،
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 كانوا ووالديها سعاد أن مع. بالعزلة شعرت أبيها، ابن على مأمور ابن اهلل
 .سباًما ػلبها مل اهلل أن شعر أهنا إال ويصومون اليوم يف مرات مخس يصلون

 نفسها وىي سائرة: دلاذا أعطى اهلل ادلأمور عربة وتتساءل بينها وبُت
وعساكر ومل يعط أباىا؟ وىل اهلل ػلب ادلأمور أكثر شلا ػلب أباىا، مع أن 
أباىا يطيع اهلل ويصلي لو كثَتا ويصوم، وىي أيضا تصلي وتصوم، وأمها 
أيضا تصلي وتصوم كل شهر رمضان...)مذكرات طفلة إمسها سعاد، 

 (.51 – 53، ص. 1137
 ألهنا طويالً  وقًتا ؽلض مل غضبها لكن وغاضبة، منزعجة سعاد سارت

 على تتعرق عصا دبساعدة يسَت فاطمة صديقتها سعاد رأت الرحلة منتصف يف
 حىت ادلشي على القدرة منحو. وتعاىل سبحانو اهلل سعاد شكرت مث. جبهتها
 .الطبيعة يف حبرية التحرك من يتمكن

 وصام صلى. يعيشو الذي الصرب فهموت سعاد تفهم الوقت، مرور مع
 أن بعد يريد ما على سيحصل أنو من يقُت على وكان وأمو أبيو مثل وصلى
 .واجبو يؤدي

وصلحت سعاد يف اإلمتحان ذلك العام، وحصلت على الشهادة اإلبتدائية، 
 وفرحت أمها وفرح بوىا، واشًتى ذلا ىدية النجاح ساعة يد،... 

بعد النجاح، حىت ال يظن اهلل أهنا كانت ومل تنقطع سعاد عن الصالة  
تصلي من أجل اإلمتحان فقط، وواظبت على الدعاء أيضا،  ترفع يديها 
عاليا وتقول: أشكرك يارب ألنك صلحتٍت. )مذكرات طفلة إمسها سعاد، 

 (.15، ص. 1137
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. اهلل وصلى جبد درس أن بعد زبرج أهنا تبُت ادلدرسية، إمتحاناتو هناية يف
 وجود من الرغم على أحبها حًقا اهلل أن وأدركت اهلل شكر سعاد واصلت

 .معها يتعايش أن عليو اختبارات
 مذكرات طفلة إمسها سعاد رواية يف الشخصيات مشاكل تفسَت ؽلكن

 اجتماعي صراع إىل أدت اليت األحداث خالل من أعاله الباحثة وصفتها اليت
 األبوية بالعادات مليًئا بو حمليطا واجملتمع الثقايف الوضع يزال ال. مصر يف ثقايف

 يف أبنائو حقوق األب ػلمي أخرى ناحية من ولكن. ادلصرية واحملافظة والتقليدية
 يف والثقافية االجتماعية ومشاكلها الشخصيات وصف يتم حبيث. التعليم
 .التايل اجلدول

 
 المصري المجتمع في الواقع وموضوعات اإلشكالية الشخصيات شكل

 للمجتمع االجتماعي الواقع النص بنية في مشكلة ةالشخصي النمر
 المصري

 األسئلة طرح وربب الذكية الطفلة سعاد .1
 من. الدراسة يف كسولة ولكنها
 أن سعاد تريد أخرى، ناحية
 احملاولة تريد ال لكنها غنية تكون

 كانت أخَتًا،. بالصرب وتتحلى
 ادلدرسة يف البقاء زبتار أن سعاد

 سعاد زعجم شيء ىناك. ال أم
 الرجل بُت اجلنسي التمييز وىو

 .وادلرأة

 الوقت ذلك يف مصر يف  كان
 شلا للغاية، وزلافظًا أبويًا بالفعل
 العمل على تقتصر ادلرأة جعل

 تأثَت لذلك وكان ادلدرسة، أو
 .ادلستقبل يف ادلرأة على سيء

 الوقت ذلك يف مصر يف كان عاش بندرية، موظف أو أفندي األب .2
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 يف تقليدية بيئة يف صغره منذ
 يف أبنائو حق محى لكنو مصر

 أطفاذلم يكون حىت. التعليم
 .ومفيدين أذكياء

 .النساء على للرجال األولوية
 النساء من العديد تزال ال

 وذلك ادلنزيل، القطاع يشغلن
 التعليم على احلصول فرصة ألن

 ناحية ومن. للغاية ضئيلة للمرأة
 نوال والده فإن أخرى

 يف حكومي مسؤول السعداوي
 .والتعليم الًتبية وزارة

 تربية يف وصبورة ذكية بيت ربة األم .3
 .سعاد وحب سعاد

 ادلصرية الدولة إىل العودة
 أمها لكن. واحملافظة التقليدية

 بيت ربة تكون أن تفضل سعاد
 يطلق أن ؽلكن أو بأطفاذلا هتتم

 .منزلية امرأة اسم أيًضا عليها
. أمها مثل وصبورة عمتها ذكية خدغلة .4

 .سعاد جهل دائما تنَت
 التعليمية الفرص. سعاد أمّ  مثل
 .ضئيلة كانت عليها حصل اليت

. أسود رداء ترتدي مصرية عجوزة جدة .5
 .والصرب القص مثل

 التعليم على ادلفروضة القيود
 ناحية من. سيئة كلها ليست
 تنقل أن للمرأة ؽلكن أخرى،
 خالل من اليومية معارفها

 .وأحفادىا ئهاأبنا
 غللب ما غالًبا. عمتها حدغلة ابن زكي .6

 ويعمل والده مع احلقول يف محاره
 من تغار سعاد غلعل شلا باخلشب،

 كانت عندما 3611 عام يف
 على السعداوي نوال طفولة
 لو كان سبييز ىناك كان حق،
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 .زكي
 خدغلة يوم اىل ذات سعاد سألت

 ال حىت زكي وبُت بينها الفرق ما
 على باجللوس عمتها ذلا تسمح
 صلل كانت سعاد ألن األرض
 كيز  كان بينما( بندرية) موظفة

 .فالح صلل

 األطفال، عقول على سليب أثر
 والنفاق والطاعة العنصرية مثل
 .ذلك وغَت

 يف يعيش كان. زميلتها الطيب زلمد .7
 الوقت ذلك يف ألهنا جديد منزل

 بسبب مكتبو أباىا من فصل مت
 إىل أدى الذي صلليزاإل االستعمار

 .شيء كل إقصاء

 والدىا نُفي 3636 عام صورة
 صغَتة بلدة يف السعداوي نوال

 احلكومة وعاقبتو النيل دلتا يف
 31 دلدة لنفسو الًتويج بعدم

 يف تورطو بسبب سنوات
 .إصلليز ملك حكم مناىضة

 يعيش فالح ابن ىو صربي صربي .8
 أراد. النيل من هنر بالقرب
 سعاد مثل ادلدرسة إىل الذىاب

 على قادرة تكن مل عائلتو لكن
 إىل انضم لذلك تكاليفها، ربمل
 .والده مع ادلزرعة

 االقتصادي الوضع صورة كانت
 .الوقت ذلك يف صعبة القرى يف

 أصدقاء أفضل علا ومسَتة سلتارة سلتارة .9
 وابن مأمور ابن فهو سعاد،
 سعاد ذبعل ما وىذا. طبيب
. َت عدلغ معها اهلل بأن تشعر

 والسمَتة سلتارة عائلة سبثل
 .العليا الوسطى الطبقة
 الطبيعي ادلوقف يعتقد ما غالًبا

 يتم مل إذا أنو الصغار لألطفال
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 اهلل أن يشعر وصام صلى من ألن
 اليت سلتارة بينما رغباتو، يشبع ال
 حياة ذلا قط الصالة تتعلم مل

 .كاملة

 إلقاء فعليهم رغباهتم، ربقيق
 بأن االعتقاد أو اهلل على اللوم
 .عادل غَت اهلل

 يف تقابل كانت اليت سعاد زميلة فاطمة .10
 بعد الشارع يف الوقت ذلك

 سبشي وىي فاطمة رأى. ادلدرسة
 ىي ىذا ألن دعم، أداة دبساعدة

 باالمتنان تشعر سعاد جعلت ما
 القوة ؽلنحو يزال ال اهلل ألن

 .للمشي

 صعوبة من ادلستفاد الدرس
 ىو العام اجملال يف ادلرأة ربقيق

 يف أطفاذلا توجيو تستطيع أهنا
 وما الدينية وادلعرفة اليومية احلياة

 اليت سعاد أمها مثل. ذلك إىل
 حىت الدين علم ُتدرِّس ما غالًبا

 ربت الناس يرى عندما أنو
 .شلتًنا يظل قيادتو

 

 رواية يف الشخصيات مشكلة أن توضيح ؽلكن أعاله، اجلدول على بناءً 
 الذي ادلوضوع. ادلصري اجملتمع لواقع صورة ىي ات طفلة إمسها سعادمذكر 

 األطفال يكتشف الفطري الذكاء أن ىو الرواية يف السعداوي نوال طرحتو
 حياة من تبدأ بقصة السعداوي نوال اختتمتها. الكبار يقولو فيما )التناقض(

 فهم يف االرتباكب شعور ظهر حىت بادلعرفة ينقالهنا والديها كان ما غالًبا طفلة
 .مصر زليطها،

 مذكرات طفلة إسمها سعاد رواية والدة السعداوي نوال المؤلف خلفية -ب 
 والثقافية االجتماعية اخللفية عن ادلؤلف أن ترك ؽلكن ال أنو قد وضح

 عالقة ذلا سيكون مباشر، وغَت مباشر بشكل اخللفية، ىذه. بو ربيط اليت
 (.11 ص ،1135 دي،مساع) تنتجها اليت األدبية باألعمال
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 االجتماعية اخللفية عن فصلها ؽلكن ال اليت السعداوي نوال مع وبادلثل
 فيها تعيش اليت البيئة من أيًضا السعداوي نوال شخصية تتشكل هبا. احمليطة

مذكرات طفلة إمسها سعاد ىذه ىي أول سَتة  رواية. حوذلا من والثقافة والتعليم
 نوال ربكي الرواية ىذه يف. الرواية شكل يف السعداوي نوال ذاتية كتبتها 

 طفلة سعاد، وىي خيالية، شخصية خالل من طفولتها ذكريات عن السعداوي
 .كثيفة مصرية وثقافة بيئة يف تعيش مصرية

 يف ادلصرية الدولة شكل ىو منو اذلروب السعداوي نوال تستطيع ال ما
 ادلدرسة يف الوقت ذلك يف كثَتًا يزورىا كان اليت مصر مناطق ومن. الوقت ذلك
 ادلدرسة يف تزال ال السعداوي نوال كانت عندما القصة ىذه كتبت ألهنا

 الريف يف مث. اإلصلليز االستعمار ضد مظاىرة أثناء تصويرىا قد مث االبتدائية،
مذكرات  رواية يف ادلوصوفة السعداوي نوال من جًدا قريب ادلكان. النيل قرب

 يف كانت إذا ألهنا ادلدرسة، يف الكسولة ادسع خالل من طفلة إمسها سعاد
 فإنو يعلمها، ادلعلم إىل االستماع على والًتكيز ساكنة اجللوس ربب ال الفصل
 .الكون يف حبرية التنقل تفضل

ويف ادلدرسة كانت ربب  الفسحة وال ربب الفصل، فهي يف الفسحة ذبري 
نة وأمامها وتلعب وربرك ذراعيها وساقيها، لكنها يف الفصل ذبلس ساك

الورقة والقلم، وسبر ادلدرسة بُت الصفوف وأصابعها الطوبلة الرفيعة تلتف 
 (.11، ص. 1137حول العصا،)مذكرات طفلة إمسها سعاد، 

 اليت سعاد حالة السابقة األحداث من فهمت السعداوي نوال أن يبدو
 رسة،ادلد يف البقاء على يصر يزال ال لكن أباىا. مصر بيئتها، يف تعيش كانت
 تزال ال ولكن .تعليمهم إكمال عليهم البنات أو البنُت كان إذا عما النظر بغض
 ال الذي صربي صديقها مثل تكون أن تريد فهي حرة، تكون أن تريد سعاد

 يف السعداوي نوال تصفو ما ىذا. احلقول يف اللعب وؽلكنو ادلدرسة إىل يذىب
 .يةالروا يف صربي يعيش حيث النيل من القريب الريف
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مذكرات طفلة إمسها  رواية يف السعداوي نوال وصفتها الذي اإلعداد
 كما الواقعية السعداوي نوال كأن تصور. احلياة يف ذبربتها أصبح ما ىو سعاد

 النيل، من هنر بالقرب ادلدرسة، يف جديت، رأس مسقط يف الساحة، يف القرية، يف
 .اإلصلليز ضد التظاىرات أثناء والوضع

 طحلة كفر يف مصر يف 3613 أكتوبر 17 يف لسعداويا ولدت نوال
 من عائلية بيئة يف تعيش شيقة، اجتماعية خلفية لديها. النيل هنر ضفاف على

 الًتبية وزارة يف حكومًيا مسئواًل  أباىا كان. طفلة كأكرب ولد الوسطى، الطبقة
 َتةصغ بلدة إىل بالنفي أباىا على ُحكم حىت إصللًتا ملك حكم حارب والتعليم

 .النيل دلتا يف
 والدىا علم. تقدمية شخصية تكون أن أباىا من السعداوي نوال تعلمت

. خاطرىا يف غلول عما التحدث على قادرة تكون وأن نفسها ربًتم أن ابنتها
 العديد كتاباهتا وصفت. 3611 عام االبتدائية ادلدرسة منذ الكتابة نوال بدأت

 كانت السعداوي نوال كشفتها اليت القصص حىت. حياهتا يف التجارب من
 نوال ربركت صغرىا منذ ألهنا ادلرأة، حقوق أجل من النضال حول كثَتة

 .ادلرأة وربرير نفسها لتحرير السعداوي
 مثل القرية لنساء خاصة. عنها التعبَت يف والعقبات ادلعوقات من كثَت

 القرية دلرأةا على ادلفروضة العديدة القيود من الرغم على ولكن. السعداوي نوال
 متابعة من نوال سبكنت ادلستعمر، السياسي والنظام العربية الثقافية التقاليد يف

 الطب يف الطب بشهادة 3655 عام وزبرجت القاىرة جامعة يف دراستها
 يف الذكور الطالب مئات بُت من امرأة 51 بُت خريج أفضل أصبح. النفسي

 .زبرجها عام
 السعداوي للمجتمع المصرينظر العالم المؤلف: نظرة نوال  - ج
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 عادلية بنية أهنا على تُعرَّف العامل إىل النظرة أن أعاله أوضحنا أن قبل
 نظر وجهة ىي احلالة ىذه يف للعامل ادلؤلف نظرة أن االستنتاج ؽلكن. مغزى ذات

 بكل العامل ادلؤلف يفسر وكيف األدبية، األعمال يف ؼللقو الذي للعامل ادلؤلف
 كّتاب عدة آراء البحث ىذا يف يوجد(. 11 ص ،1135 مسعدي،) تعقيداتو

 .التايل النحو على ادلصري اجملتمع حول
 التمييز (أ 

 بُت جنسي سبييز ىناك مذكرات طفلة إمسها سعاد، القصة يف ىذه
. والتعليم الدراسة مثل األمور مجيع يف منزعجة سعاد ذبعل شلا وادلرأة الرجل

 والطاعة والعنصرية العنف عنو وينتج السلبية األفكار الطفل يف يغرس ألنو
 .والنفاق

ويف ادلدرسة وجدت سعاد نفسها يف الفصل القدمي، ووفدت عليها 
التلمذات والتالميذ اجلدد األصغر منها، وأحسنت فجأة أهنا كبَتة 
اجلسم وطويلة، وأصبحت ربٍت قامتها قليال وىي تسَت يف الطابور 

ها، ويف الفصل أجلسها حىت ال يلحظ احد أهنا أكرب تالميذ فصل
ادلدرس يف الصف اخللفي مع التالميذ والتلميذات الراسبُت، مسى ىذا 
الفصل بصف الساقطُت، ودبجرد أن ؼلطئ الواحد منهم يف مجلة أو 
ينسى كلمة حىت تلسعو عصا ادلدرس وترن يف أذنيها كلمة: 

 (.53، ص. 1137ياسقطة.)مذكرات طفلة إمسها سعاد، 
 الفصل إىل سعاد دخلت عندما أنو مالحظة ؽلكن ه،أعال االقتباس من
 بالعزلة وشعرت باخلجل سعاد شعرت جسمها، وأطول أكرب أصبح الدراسي

 ومل( ساقطون يا) معلمها اسم عليها أطلق ألنو اجلديد الطالب عن التميز أو
 والدراسة ادلدرسة. قبل من كرًىا أكثر سعاد جعلت شلا الفصل، يف تصعد

 كانت ألهنا صائمة سعاد امها تكن مل رمضان شهر يف لكوكذ. وادلعلمُت
 أن أباىا فهم أن بعد مث ىكذا؟ اجلميع يكون ىل اىل أباىا سألت مث حائضا،
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 ىو وىذا. احليض آالم يتحمل ال رجالً  يكون أن أراد اهلل، إىل تشكو سعاد
 .والنساء الرجال بُت سبييز بوجود شعورىا سبب

إن ىذا ادلريض يصيب كل النساء وكل ...لكن أباىا طمأهنا وقال: 
البنات بعد سن معينة، وتساءلت: ىل جدهتا وعمتها وخالتها أيضا 
يصيبهن ىذا ادلريض؟ وقال أبوىا: بالطبع، مث سألت: وىل أنا أيضا؟ 
إهنا التزال صغَتة...سألت سعاد: وىل الرجال يصابون؟ وىل أخوىا 

حُت يكرب ألنو  سيصاب حُت يكرب؟ وأكد ذلا أبوىا انو لن يصاب
 – 16، ص. 1137ولد وليس بنتا.)مذكرات طفلة إمسها سعاد، 

16.) 
 والتقليدية والمحافظة األبوية البيئة  (ب 

 نقاش يف وتقليدية وزلافظة أبوية بيئة عملها يف السعداوي نوال تصور
 يف مصر يف الوضع سوى تكن مل اليت مذكرات طفلة إمسها سعاد رواية يف

 أباىا. الوسطى الطبقة من عائلة من الرواية ىذه يف قصةال تبدأ. الوقت ذلك
 البيئة كانت. عائلتها احتياجات تلبية على قادر( بندرية) كموظفة سعاد

 بُت قيود ووجود بتقاليدىا جيًدا معروفة تزال ال الوقت ذلك يف ادلصرية
 ألن وذلك ادلنزيل، القطاع يشغلن النساء من العديد تزال ال. والنساء الرجال
 وعائلتها سعاد أن رغم. للغاية ضئيلة للمرأة التعليم على احلصول فرصة

 حقوق ػلمي أباىا يزال ولكن ال. وأبوية وتقليدية زلافظة بيئة يف تعيشون
 .ادلدرسة يف البقاء على أباىا أصر. التعليم يف أبنائو

وكان أبوىا قد أحضر ذلا مدرسا خاصا بالبيت، يهز رأسو وىو يقرأ 
حو كأنو يرتل القران، ولسانو ثقيل، ويغمض عينيو ويفتحهما قواعد الن

مث  يغمضهما ويفتحهما، وىو يردد: أأأأأ فهمِت؟ وتقول سعاد : ال، 
ويربش ادلدرس بعينيو قائال: ليس من الضروري أن تفهمي، عليك 

 (.51، ص. 1137باحلفظ!)مذكرات طفلة إمسها سعاد، 
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 إحضار يتم حىت حًقا بو ميهت سعاد والد فإن أعاله، االقتباس من
 على تركز مل عقلها زال ما سعاد لكن. لسعاد ادلنزل يف خاص مدرس

 .أصدقائها مع اللعب يف فكرت الدراسة،
 االستعمار (ج 

 بداية يف. السعداوي نوال ذاكرة يف متأصل شيء أيضا ىو االستعمار
 استقرار عدم ىناك يزال ال كان 3611 عام من اإلصلليز مصر استقالل

 الثورة، بعد. دلصر النقي اذلواء جلبت 3636 ثورة فإن ولكن. سيسيا
 أن يبدو لكن. الشباب جيل مفكرو وزاد التطور يف ادلصرية القومية بدأت

 أدت. مصر يف اإلصلليز اذليمنة وإخضاع مصر وجو لتغيَت كافًيا يكن مل ىذا
. ادلوقف دةح زيادة إىل الضعيفة ادلصرية واحلكومة القوية الربيطانية اذليمنة
 .مكان كل يف ربدث األزمة

وكانت تقفز على مقعدىا مع الفرح متصورة أهنم مسافرون إىل بيت 
جدهتا، وأهنا ستلعب يف احلقل مع زكي وأوالد عمتها، لكن أمها 
قالت ذلا إهنم ليسوا مسافرين إىل بيت جدهتا يف كفر الباجور، وال إىل 

من اإلسكندرية اىل بلدة  بيت جدهتا يف العباسة، ولكن أباىا انتقل
، ص. 1137أخرى امسها دسوق.)مذكرات طفلة إمسها سعاد، 

11.) 
 إىل اإلسكندرية من انتقلوا وعائلتها سعاد أن أعاله االقتباس من يتضح

 3636 عام يف. مصر يف اإلصلليز احلكومة من النفي حوادث بسبب دسوق
 احلكومة وعاقبتو النيل دلتا يف صغَتة بلدة يف السعداوي نوال أباىا نفي مت

 .إصلليز ملك حكم ضد تورطو بسبب سنوات 31 دلدة لنفسو الًتويج بعدم
 ليست السعداوي نوال ،مذكرات طفلة إمسها سعادىذه رواية  يف
 أوصاف يف لكن. 3636 عام السياسي الركود وصف يف للغاية مفصلة
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 االستعمار ظروف كانت كيف يتضح الرواية، يف الشخصيات وأقوال
 .الوقت ذلك يف مصر يف موجودة الربيطاين

مسعت من خلفها صوتا غريبا مفزعا كصوت الرعد، 
واستدارت إىل اخللف بسرعة حبركة غريزية فرأت الشارع وقد 
امتأل برجال ال عدد ذلم، يدبون على األرض بأحذيتهم يف 
عنف، عيوهنم متسعة جاحظة يف غضب، يلوحون بقبضة 

ن بصوت واحد بكلمات مل أيديهم يف اذلواء، ويصرحو 
تفهمها، وظنت أهنم سينقضون عليها..)مذكرات طفلة إمسها 

 (.11، ص. 1137سعاد، 
 ضد التظاىرات حالة السعداوي نوال تصف أعاله، االقتباس يف كما

 عام السعداوي نوال عاشتو الذي نفسو ىو الوضع ألن اإلصلليز االستعمار
3636. 
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 الباب الرابع

 واإلقتراحات الخالصة

 الخالصة - أ

 أجل من ومؤلفة روائية بأهنا العامل يف مشهور وىي. نفسية طبيبة السعداوي نوال
 بدأ. النيل ضفاف على طحلة كفر تسمى قرية من مصر من تأيت. النساء حقوق
 واسعة دولية شهرة حقق لقد. كتابا أربعُت من أكثر ونشر 3611 عام منذ الكتابة

 أول ىو The Hidden Face of  Eve. لغة ثالثُت من أكثر إىل أعماذلا ترمجة بعد
 يف Zed Books شركة ونشرتو اإلصلليزية اللغة إىل حتاتة شريف زوجها ترمجو كتاب

 السعداوي لنوال الذاتية السَت أوىل من واحدة ىي التحليل ىذا مؤلفة. 3611 عام
 .3611 عام رواية شكل على كتبت اليت

. سعاد خيالية شخصية صورة يف طفولتها عن الرواية يف السعداوي نوال ربكي
 مذكرات ىي القصة ىذه. وتقليدية وزلافظة أبوية أسرة يف تعيش مصرية طفلة ىي

. تعقيداهتا بكل حوذلا من العامل تفهم أن ورباول والسعادة اللذة عن تبحث طفلة
 األسرة يف الشخصيات مشاكل. والسعادة واحلرية واجلمال العدل ذبد أن رباول سعاد

 .للغاية لالىتمام مثَتة وبيئتها

 طفلة سعاد. الشخصيات بُت فريدة متشابكة عالقة بنية ادلشاكل ىذه تشكل
 نفسها، عن للتعبَت الشجاعة ولديها األسئلة، طرح ربب معريف، فضول لديها مرحة،

 بشأن باالرتباك سعاد شعرت وتقليديًا، أبويًا يزال ال رلتمعها ألن ولكن. وصادقة
 األخريات النساء مثل تكون ال حىت متعلمة البقاء على سعاد أجرب أباىا ألن فهمو
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 ذاهتا، حبد حقيقة وكأهنا السعداوي نوال أعمال قراءة .الوقت ذلك يف مصر يف
 .حوذلا ما حول االجتماعي للواقع وامتصاص باألفكار مليئة رواياهتا

 اإلقتراحات - ب

 البنية حول البحث ىذا أما. ادلؤلف اهأجر  حبث أول ىو الرواية ىذه يف البحث
 يف لذلك. االجتماعية وخلفيتها الرواية يف ادلؤلفة وخلفية أصل يف النظر هبدف اجلينية
 .العامل عن ادلؤلف نظر وجهة عن التعبَت جًدا ادلهم من احلالة، ىذه

 العديد عن النظر بصرف القصور، أوجو من كثَت بو البحث ىذا بالطبع لكن
 أخرى بنظريات ادلتعلقة الرواية ىذه يف عنها الكشف ؽلكن اليت األخرى باجلوان من
 أو القراء على الباحثة تقًتح لذا. ذلك إىل وما األديب النفس وعلم النسوية نظرية مثل

 .أخرى نظريات مع مذكرات طفلة إمسها سعاد رواية تشريح اآلخرين الباحثُت
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر - أ
. القاىرة: الناشر مأسسة مذكرات طفلة إمسها سعاد. 1137لسعداوي. نوال ا

 ىنداوس سي اي سي
 المراجع العربية - ب

(. نظريات النقد األديب ومناىجو يف فًتة مابعد 1133محداوي، مجيل، )
 .احلداثة. ادلغريب: األلوكة

. األكادميون إدارة مصادر ادلعلومات و البياناتالعيسى، مسَت مجال.
رللة م. 1133لتوزيع مهدي علي، عبد الساحب.للنشر و ا

جامعة الشارقة دورية علمية زلكمة: للعلوم اإلنسانية و اال 
.كلية االدب و العلوم اإلنسانية و االجتماعية جامعة جتماعية

مفهوم الشعر و لغتو: خصائص النص  –الشارقة.يف اإلنشاء 
 .الشعري

ة يف قصة قصَتة حذاء (. دراسة بنيوية جنيتيكي1131أغوس فجر صديق،) 
حبث جامعي. ماالنج: جامعة اإلسالمية احلكومية صغَت ألنيس منصور. 

 موالنا مالك إبراىم.
(، القصة القصَتة "فنجان قهوة بارد" يف رلموعة من 1136نورمالينا فربياين،) 

القصص القصَتة "سيدة يف خدمتك" إلحسان عبد القدس )دراسة بنيوية 
حبث جامعي. ماالنج:  جامعة لدمان. جنتيكية عند لوسيان جو 

 اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراىم.
(، "رؤية العامل الكاتب يف شعر الشاعر لنزار قباين )دراسة 1136قائم الدين، ) 

ربليل البنيوية تكنيوية عند نظرية لوسيان جولدمان. حبث اجلامعي. 
 راىم.ماالنج:  جامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إب
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(، "وقائع معاملة الرجال وانساء يف احلياة 1136زلمد حسيب الصديق، )
اإلجتماعية جملتمع مصر يف رواية "يف وادي اذلموم" حملمد لطفي مجعة 

عند نظرية بنيوية جنتيكية لوسيان جولدمان. حبث جامعي. ماالنج:  
 جامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراىم.
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 سورة ذاتية

م.  3667نوفمرب  11وأرجو تاريخ ولدت يف سيدديندا إيماس مشيطة، 
م  1131رجت من ادلدرسة اإلبتدائية سونان كايل جوغوا سيدوأرجو سنة زب

م  1131مث التحق بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  جبل نور سيدوأرجو سنة  
م مث التحق  1131ق بادلدرسة الثانوية دار احلكم موجوكرطا سنة مث التح

باجلامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج حىت حصل على درجة البكالوريوس يف 
 م. 1111قسم اللغة العربية وأدهبا سنة 


