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 هذا البحث

ن لاليجالا اإلسالمية احلكومية اب والعلوم الثقافية جبامعة سون للية اآدإىل مقدم  
العاملي  لقبم بعض الشروط للحصول على المتاإل  

هباربية وأدللغة العىف علم ا  
 

 وضع
 نور فهم

02001151: ةطالبلرقم ا  
 

فيةاقاب والعلوم الثللية اآد  هباشعبة اللغة العربية وأد  
ن لاليجالا اإلسالمية احلكوميةونجبامعة س  

 جولجالرات
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لنوال السعداويزينة رواية المتثيل املرأة يف   
(رتاسة حتليلية سيميائية لروالن اب)در    

 
 

 

 
 

 
 هذا البحث

ىل للية اآداب والعلوم الثقافية جبامعة سونن لاليجالا اإلسالمية احلكومية مقدم إ  
العاملي  لقبإلمتام بعض الشروط للحصول على ال  
 ىف علم اللغة العربية وأدهبا

 
 وضع

 نور فهم
02001151رقم الطالبة:   

 
 شعبة اللغة العربية وأدهبا للية اآداب والعلوم الثقافية

اإلسالمية احلكومية جبامعة سونن لاليجالا  
 جولجالرات
5102 
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 شعار و اإلهداءلا

، ف من الششلال خت تسلق مل يسقطوا أبداً.، ألن الذين مل يسبق هلم الالسقوطف من ال خت"
، ألنه مع أال ختف من اخلط الناس الذين مل يسبق هلم الششل هم أانس مل يتقدموا أبداً.ألن 

 نية. "الصحيح يف اخلطوة الثا على الصراط على زايدة املعرفة للبحوث اخلطأ األول ميكننا
 (األستاذ محكا)

الشخر( )"الشيء الوحيد الذي ميكنين القيام به حىت اآن هو األمل يف رؤية ابتسامة 
 "أمي

 :، أهدي من قليب العميق إىلالعمل القليلهذا 

 

  هذا احلد.إىل  ليتقدميتأتييد قرار  ين دائًما وات عزز نيأخيت( اللت)أمي و  ي  لمال  
 .تدعم عائليت الكبرية ماداًي ومعنواًي 
  أن أأخذ  ين لدو يؤ  نفاسر الذي يف املدرسة الرتبية اإلسالمية املدرساتو  ن املدرسو

 .القسم هذا
 أدهباة و ربيقسم اللغة العيف ر و ة فاسيف املدرسة الرتبية اإلسالمي األعزاء دصدقاءاأل 

 .األعزاء
 نيا يستغرقاحملاضرين الذين دائما م أدهباقسم اللغة العربية و يف  املدرسني واملدرسات 

 وقتا طويال لسماع شكاواان عندما ال نشهم شيئا.
 نحو ذين لانوا على استعداد ألن يصباللارات عهد سوراو تو  جولجا يف امل األدصدقاء 

 عائلة اثنية يف اخلارج ويقدمون احللقات للمناقشة.
 يل ابلدراسة من خالل برانمج  ونيسمح ناإلندونيسي الذي تمعاجملBIDIKMISI. 
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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul Tamsil al-Mar’ah fi al-Riwayat Zaynah li Nawal As-

Sa’adawi (Dirasah Tahliliyyah Simiya’iyyah li Ruulaan Baart). Novel Zeina 

menceritakan tentang ketimpangan, penyalahgunaan kekuasaan dan permasalahan 

gender pada masyarakat Mesir. Terdapat enam tokoh perempuan yang mewakili 

tingkat sosial mulai dari kelas atas hingga kelas bawah. Bodour, Mageeda, dan 

Shofa’ yang berasal dari kalangan atas digambarkan sebagai perempuan yang tidak 

mempunyai keberanian untuk mengutarakan pendapat dan pikirannya. Sementara 

itu, Zeina, Maryam, dan Zeinat yang berasal dari kalangan bawah digambarkan 

sebagai perempuan yang bisa menyuarakan pendapat. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa saja tanda dan 

mitos yang dapat ditemukan serta bagaimana representasi perempuan dalam novel 

Zeina. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan apa saja tanda (denotatif & 

konotatif) dan mitos yang terdapat dalam novel serta bagaimana kedua hal tersebut 

dapat merepresentasikan tokoh perempuan yang ada dalam novel. Metode 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. 

Terdapat tujuh representasi perempuan yang dapat ditemukan dalam novel 

Zeina yaitu, Pertama, stereotip yang ditandai dengan adanya penggunaan nama 

belakang yang mengikuti nama asli tokoh. Kedua, subordinasi yang ditandai 

dengan adanya pembatasan akses terhadap tokoh untuk bergaul dengan semua 

lapisan masyarakat. Ketiga, marginalisasi yang ditandai dengan adanya anggapan 

negatif terhadap semua kelompok dalam satu lapisan masyarakat tertentu. Keempat, 

kekerasan yang ditandai dengan perbuatan buruk yang diterima oleh tokoh. Kelima, 

keberanian yang ditandai dengan adanya keberanian tokoh untuk memberontak dan 

melindungi diri. Keenam, tidak mempunyai prinsip yang ditandai dengan adanya 

perubahan-perubahan pola pikir tokoh setiap bergaul dengan orang-orang yang 

berbeda. Ketujuh, penyayang yang ditandai dengan adanya perbuatan tokoh yang 

menunjukkan sifat tersebut.  

 

Kata kunci : Semiotika, Zeina, Roland Barthes, Nawal El Saadawi 
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يدجتر   

 

حتليلية سة ادر وي )ادلنوال السع زينةرواية الالبحث عنوانه "متثيل املرأة يف هذا 
حتكي عن عدم املساواة وإساءة استخدام السلطة  زينةرواية ال (.رتابن ئية لروالسيميا

والقضااي اجلنسانية يف اجملتمع املصري. هناك ست شخصيات نسائية متثل مستوايت 
، ودصايف اللتني دةي، جمالطبقة الدنيا. ودصشت بودوراجتماعية ترتاوح من الطبقة العليا إىل 

أفكارهم. الشجاعة للتعبري عن آرائهم و  جئن من الطبقات العليا أبهنن نساء مل تكن لديهن
لنساء متكن   ، جئن من الطبقات الدنياتني، الل، ودصشت زينة ومرمي وزيناتيف هذ  األثناء

 عربن عن آرائهن.أن ت

كن اليت مي ةر يف هذ  الدراسة هي ما هي العالمة واألسطو شالل اليت أثريت امل
المة هي الع هذ  الدراسة إىل معرفة ما . هتدفزينة الروايةوليف متثيل املرأة يف  حتصيلها

لنسائية كن أن متثل الشخصيات اة الواردة يف الرواية وليف متر )الداللة واملشهومة( واألسطو 
 يف الرواية. طريقة البحث املستخدمة هي التحليل الودصشي.

، تتميز وهي أوال ،زينة الروايةهناك سبع متثيالت من النساء ميكن العثور عليها يف 
يتسم التخضع  ،ع االسم احلقيقي للشخصية. اثنياً ور النمطية ابستخدام اسم آخر يتبالص

التهميش  ، يتميزطها بكل مستوايت اجملتمع. اثلثًاابحلد من الودصول إىل األرقام لرب
ميز العنف أبعمال ، يتخل طبقة معينة من اجملتمع. رابعابتصورات سلبية جلميع الشئات دا

اية ات التمرد ومح، تتميز الشجاعة بشجاعة شخصيم. خامساسيئة وردت من قبل الرق
ع أشخاص شخصية لل شريك م مبدأ يتسم بتغيريات يف عقلية اهل ، عدمأنشسهم. سادًسا

 بتصرفات شخصية ُتظهر تلك السمة. الرمحة تميزتبًعا خمتلشني، وسا

 .ويا، نوال السعدرتن اب، روالشتاحية: سيميائية، زينةللمات امل
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تقديرو  شكركلمة   

 

الما سابلقلم، علمه ما مل يعلم. دصالة و علمه احلمد هلل الذي خلق اإلنسان و 
 أدصحابه الكرام أما بعد.ني على رسول هللا أشرف األانم، وعلى آله و دائمني متالزم

 قق إال بشضلحتمال لتابة هذا البحث ال ميكن أن أي إل فأما أداء هذ الواجب
 لاسونن لاليجا  امعةج من للية اآداب جبو الشروط للخر فاء مجيع و  من هللا، ولذلك

 جولجالرات.احلكومية  اإلسالمية

تقديري اخلالص للسادة الكرام الذين   هذ  الشردصة أحب أن أقدم شكري و يفو 
 لان هلم الشضل الكبري يف لتابة هذا البحث، منهم: 

اجلامعة   املاجسرت، عميد للية اآداب هلذ تحاأمحد ف السيد الدلتور احلاج  .1
 د  الكبري للتقدمي الرتبوي هلذ  اجلامعة.هالذي قد بذل ج

ام هذا على إمت ابإلشراف ت قد قاماليت املاجسرتة ايو لسماوتى نعآالسيدة  .2
 تقدمي اإلرشادات القيمة حىت أمكنين أن أجنز هذا البحث.البحث و 

 لكرمية.اغرس األخالق شرفاء الذين قاموا بنشر العلوم و أساتذيت الشضالء ال .3
ذا احلد ييد قراري ليتقدم إىل هأتين دائًما وت عززاأخيت( اللتنيماللي  )أمي و  .4

 تدعم عائليت الكبرية ماداًي ومعنواًي.و 
أن ين ندو يؤل نيف املدرسة الرتبية اإلسالمية فاسر الذي ن واملدرساتاملدرسو  .5

 .خذ هذا القسمآ
للية اآدب   يف األعزاء األدصدقاءسالمية فاسر و ة الرتبية اإلاألدصدقاء يف املدرس .6

 .دهباأاللغة العربية و  خصودصا لقسم ،والعلوم الثشافية
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 .ذلرهم واحدا واحداام هذا البحث الذين ال ميكن أن ألل من هلم دور يف إمت .7
 

 م 9102 فرباير 4جولجالرات،

 الكاتبة،    

             

 نور فهم
 02001151الطالبة : منرة 
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 حمتوايت البحث

 

 ب..............................................................العنواندصشحت 

 ج...............................................................إثبات األدصالة 

 .د............................................................الشعار و اإلهداء 

 ه................................................................دصشحة املوافقة 

 و..........................................................دصشحة موافقة املشرفة 

 ز........................................................................جتريد 

 ط...........................................................تقديرللمة شكر و 

 ك...............................................................حمتوابت البحث

 0..........................................................مقدمة :ولالباب األ
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 1.....................................................أغراض البحث وفوائد ج. 
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 الباب األول
 مقدمة

 

 بحثخلفية ال .أ

ان اآن. لحىت تناقش ساخنة  هي واحدة من القضااي اليتاجلنسني  ساواةإن م
من  حترير املرأة. حرلة حترير املرأة هي واحدة قضااي اجلنسني يعرب لثريا من خالل حرلة

يل من أشكال التمث ةحدلان حرلة التحرير هي وا ن.نساء إلظهار أنشسهعلى ال اويةاحل
 اجلنسني.ساواة اليت متكن أن تقوم هبا املرأة لتحقيق م

مترد  علشخطأت املرأة يف فهمة التحرير على املرأة لوسيلة "حرية" املرأة ست، لكنو 
سى النساء وتن .رأة" يف هذ  الدراسة( عن طبيعتهااملرأة )ال خيتلف للمة "النساء" و "امل

 جلنسني.ا"أنوثتهن" وتظهر قوة بدنيها لتعترب أن لناية عن الرجال لشكل من مساواة 
لنساء يف ل ء اخللشية على التمييز والتبعيةالنسا يةاجلنسني إىل رفع وضعهتدف مساواة 

هناك تشوق  ع أبنتحيز يف اجملتمامل وجود الشهم على الدينلعلى ذلك  دعموي اجملتمع.
تشرح هذ  اآية  .34(: 4يف تشسري القرآن سورة النساء ) هذا الشهم مثل املرأة. الرجل إىل

ل جضع سلطة ألرب يف األسرة على الر و  مييل أن افهمحيت نشأ  للنساء. إمامأن الرجل هو 
 اىل النساء. الشرعية على الرجل ليشعل إرادته مث مينح هذا من النساء. االثره

 اوي بنيساليت ت تمعإن مساواة اجلنسني هي حماولة لدحض فهمة خطئة يف اجمل
 لبنيةصل يف الرجال والنساء متاجلنسني هو دصشة (sex). واجلنس  (gender)اجلنسني 
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وجود خصائص بحيدد   واجلنس هو ودصف من جنسان الناس 0.االجتماعية الثقافياة
 5عني.املصلة يف جنس املتعينة املبيولوجية 

 اجلنسنيإىل عدم مساواة  يصبح إختالف اجلنسني مشكلة إذا لان مل يؤد مل
)gender inequalities( ،3اجلنسني. من عدم مساواة عديداتفروق اجلنسني  ولكن قد يؤد  

، نياالجتماعي والثقايف للجنس لوجود بناء هو اجلنسنيعدم مساواة سبب األساسي لان 
ان ذلك األشياء أو املتحيز للجنسني. لسياسات احملايدة يف اجلنسني و  والشهم املتحيز للدين

 محل الزائد والعنف.و  ةوالتهميش ا وقوالب النمطية/وضع العالمات والتبعيةمتييز اليت تسبب 

،  (Humm)ووفقًا هوم حرلة النسوية. إىل هاتؤداجلنسني إن أشكال عدم مساواة 
بسبب  ةتحرير املرأة مع االعتقاد أبن املرأة تعا ين من الظلملة يديولوجي  اإلإن النسوية هي ف

ثالثة موجات من النسوية:  لان (Julia Kristeva) لذلك جوليا لريستيشا وفقا 4جنسها.
واثنيا،  جال.بني النساء والر  ، أي نسوية إجيالرتاين اليت طالبت بتناسق0251ال، يف عام أو 

بني النساء والرجال وطالبت حق النساء  ، أل د على إختالف اجلذري  0265يف عام 
، 0221عام  ا، يفاثلثً . و اجلذري ةية ارج وقت الطويل  الرتيخ والسياسة، أي نسو خيف  ستقوم

النسوية  قارابتمأي نسوية جيل الثالثة اليت دفعت لوجودة املتوازية اليت مجعت بني ثالثة 
 post)وق الشردي ابلبقاء دون فقد النسوية، مثل النسوية ما بعد التحديث ر املك ن من ف

modernism). 

ت من نسائيةالية شخصيات سببت حرلة النسو وقد    رأة يف العامل.حرية امل الىت عرب 
 Rohana). روحنا قدس و    (R.A Kartini)لرتين  .أ .، يف إندونيسيا هناك رمثال لانوا

                                                           
0 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  Analisis Gender&Tranformasi SosialMansour Fakhih,  

1996), h. 8. 
5 h. 8., Analisis Gender&Tranformasi SosialMansour Fakhih,    

 3  h. 12., Analisis Gender&Tranformasi SosialMansour Fakhih,  

 4  ,Kritik Sastra Feminis: Teori dan Aplikasinya dalam Sastra IndonesiaWiyatmi, 
(Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 10. 
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Kudus)  يت فريدان يف الغرب، هناك بتو(Betty Friendan) إليزابيث لادي ،
يف و  2.(Mary Woolstoncraft)ماري وولستونكرافت ، و (Elizabeth Cady Stanton) ستانتون
 مهدي، حممد علي ابشا، ولذالك. األوسط، لان هناك هدى شعراوي، علياالشرق 

 يف دب.قة عديدة. أحد منها من خالل األحرلة النسائية تشعل بطريلانت 
 6،(Ayu Utami)إندونيسيا، ميكننا أن نرى االدعاء ضد هيمنة الذلور يف أعمال أيو أواتمي

ريب ععامل اليف  من مؤلشات النسوايت. وغريهن 1،(Djenar Mahesa Ayu)أيو جينار ماهيسا
صرية، نسوية م وهي من األعمال عن النساء. ةوي اليت لتبت العديدادأحد منه نوال السع

 جتماعية، وطبيبة، ومؤلشة قضية املرأة العربية.إلوعاملة ا

صرية اليت مل ة الثقافية املرغبتها يف انتقاد الثقاف تشرغ من نوال السعداوي لانت
أتثري ىل إ  حواىل مخسني من أعماهلا متنوعا الىت تؤد تطور العصر يف عملها. توافقة مع

ألدبية ا لانت أعمالو  .هعام يفر حقوق اإلنسان يب على تقدم حقوق املرأة لما أتثإجيا
زينة" ات طبيبة" و "لر احلب يف مملكة النشط" و "مذ مرأة عند نقطة الصشر" و "ملمنها "ا
 .وغريها

احلادة نقدية و لما أن لتاابهتا ال  لنوال لتعرب عن أفكارها يف العامل. وسيلةالرواية هي 
ا بسبب رتك وطنهل مضطرنوال يف وقت ما و  تسجن قد جلبت إليها بعض الصعوابت.

 8شعروا ابالنزعاج من معتقدات نوال ولتاابهتا. التهديد من زعماء الدين

                                                           

 2 16.-, h. 13Kritik Sastra FeminisWiyatmi,  

 6 novel Ayu Utami yang mencoba mendobrak kemapanan nilai dan norma tentang -Novel
perempuan seperti Saman, Larung, dan beberapa novel lainnya. 

1 karya , dan Mereka Bilang Saya Monyet, NaylaDjenar dikenal dengan karyanya seperti  
lainnya. 

8 (Celeban Timur: Mitra Pustaka, 2014), h. Viii.Zeina,  Nawal El Saadawi,   
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 كن أن ُتظهر وضعمتاملرأة من خالل عالمات  من خالل الرواية، تصف نوال وضع
مات أو املرتبطة ابملرأة. تستخدم هذ  العال تشرق العالمات املتصلة أن كناملرأة نشسها. ال مت

ىت أن املرأة تُعَرف لما العالمة املتصلة هبا. حعين و ال، لمعيار لوجودة النساء، مما تعمداً أ
 ك العالمات.انتها ذا حىت تبدو من احملرمات إبعمق  موروث، تبدو أن العالمات قد تعلقت

. إن العالمات أو اليت العالمات هي جزء ال ميكن فصلها عن حالة اإلجتماعية
لسيميائية تطور اأي السيميائية، هي العلم عالمة. ت ،ةتطورت فيما بعد إىل نظام علمي

 2بسبب العالمات الكثرية حول البشر اليت تشري إىل شيء.

يقسم  .Ferdinand de Saussureيف البداية من قبل  ةلان تقدمي مشهوم السيميائي
 ة و املدلولهي عالم الدال .signifiedأو  واملدلول signifierأو  السوسر العالمات إىل الدال

أن العالمة هي وحدة من حقلني ال ، يصف سوسور ةيف مشهوم السيميائي .ةهي مدلول
ا يف عالمة ة، ومهلالمها مرتابط  ةمعالمة هناك نظااليف  .ةهما لقطعة من الورقتكن فصلمت

 ، تؤدSausurre ة لسيميائيمن مشهومة  01كن التقاطها بواسطة حواسنا.ذات جانبني مت
 .الشكرة مشهومة سيميائية  لروالن ابرت هذ 

تطورت فيما بعد  أن الدال واملدلول Saussure ةسيميائياستمر روالن ابرت مبشهوم  
هو علم  لسيميائية أو ما يسميه علم السيميوجليتشكري  أبن ا يعتمد هذا إىل .ةر طو ساألإىل 

لومات فقط ليس حيمل مع يعين أن املوضوعهذا املعىن  لدراسة ليف يشسر البشر األشياء.
 00لما أضاف دور القراء يف نظريته.  ولكنه ينظم نظاًما منظًما من العالمات أيًضا.

                                                           
2 Ekspresi Semiotik Tokoh Mitos dan Zainul Arifin Aliana, Nangsari Ahmad, dkk,  

Legendaris dalam Tutur Sastra Nusantara di Sumatera Selatan, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997), h. 6. 

 01 (Semarang:  Semiotik Mitos Roland Barthes dalam Analisis Iklan di Media Massa,Asrofah, 
Jurnal Sasindo Vol. 2 No. 1 Januari 2014), h. 2-3. 

 00 4.-h. 3Semiotik Mitos Roland Barthes dalam Analisis Iklan di Media Massa, Asrofah,  
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ر إىل تلك نظ، مث تالدال واملدلول عالقة بني ابختصار، تتشحص سيميائية لروالن ابرت
ليست األساطري اليت تدور يف اجملتمع  األسطورة هنا 05.ةر العالمات من خالل األسطو 

  03ولكن ليف االنسان يعرب ويعطي التربير للقيم السائدة اليت تنطبق يف فرتة معينة.

  .ينةز من أحدث الرواايت نوال اليت تتضمن نقًدا للثقافة املصرية والنسوية هي  أحد
طال الرواية تظهر لب تني متقابلني. لانت بدورير نت تصوير دصورة املرأة من خالل نظلا

من انحية أخرى،  األخرى اليت متلكها. ةجوائز ة من تصور لشخصية إانث لبرية مع العديد
انت بدور ل  املظلم بسبب التحريق اليت تلقاها يف طشولتها.حاولت بدور إلخشاء ماضيها 

أراد وجود  " أيماسوشي"رتييت، وهو هين يف عالقتها بزوجها، زلراي الكإجهاد الذتعا ين من 
نياً، النساء اث شكل من العالقات اجلنسية عن الطريق التعذيب الذي يشعل عليه النساء.

هذ  املرأة  قوقهن.حياهتن وتشي حب رية يف قيادةرفية ولكنهن متلك احلفقريات وال متلك ابلش
مع ذلك، فإن و لانت زينة ولدت موهبتها الشنية حىت جناحت يف الشنون.   دصورت لزينة.

 سخر على السلطات.من العالقات غري مشروعة جعلتها  أن ي وضعها لطشلة ولدت

ت هي بندة و ، هي: جميأخرى، هناك شخصيات ابإلضافة إىل شخصيتني املذلورة
دم قدرهتا بقى حسدت ايل زينة بسبب عمل الكتابة لكنها تعابدور اليت لانت انجحتة يف 

مرأة دصاىف الزيب، دصديقة بدور. ودصايف تصور لإ ها.لداىل رفضت املصرية اليت حددها وا
هي زينات، احلاضنة األم لزينة ولل  ىخر األشخصية الولانت  .مبادئ أن لديها ليست

ينات  تصور ز  أطشال الشوارع وام نسيم ايضا، لان نسيم هو الشخص الذي أحبه بدور.
 كرمة.ملاحقيقتها ليست من شخصية ميع الكائنات، على الرغم هي يف لإمرأة حمبة جل

ت اليت وااناحلي جلميع أطشال الشوارع، وأيضا لكن الشقر ليس عائقا هلا لتكون أم جيدة
                                                           

 05 Analisis Semiotik Citra Wanita Muslimah dalam Film “Assalamualaikum Nova Dwiyanti, 
Beijing”, Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016. 

03 (Semarang:  Roland Barthes dalam Analisis Iklan di Media Massa,Semiotik Mitos Asrofah,  
Jurnal Sasindo Vol. 2 No. 1 Januari 2014), h. 5. 
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بسها ون أن حت. حريتها يف عيشة احلياة دتستحق زينات أن تصور بنسوية بنشسها تتجول.
 عوقها أي شيء.شخص وال ت أي

يت حتدث ني الاجلنسابلتشصيل أشكال عدم مساواة ، تصور نوال زينةرواية اليف 
 او ولأهنيبد ومع ذلك، املصرية، اليت تدعم احلرلة النسوية من انحية. وسط ظروفة اجملتمع

ع دابرها ملة مشخصية لاالجمرد درع للقبح الذي ال يزال متجذرا يف تشكريهم. تصوير لل 
ؤدى عدم تيف املاضي يف هدف عدم حدوث النسوية حىت  تسببت الرضة .ليست مبهاجة
ستخدامها بعد ذلك لأداة كن االيت مت عالمات ة تؤدىمن هذ  الصور  .مساوة اجلنسني

 ية يف الرواية.شخصيات النسائلتحليل 

حتديد  .املختلشة املتعلقة ابملرأة يف الرواية زينة أمر مثري اإلهتمام للبحث شاللامل
 ري لإلهتمام أن ة واضحة، حبيث تصبح من املثبطريق ةتمع املصرية اليت حتدث يف اجملالواقع
 من خالل السيميائية.ا بعمقة وفهمه احبثه

ل دراسة خال من زينةرواية الد حول حالة املرأة اليت أاثرهتا نوال يف حبثت النق
 .زينةرواية لااملرأة املوجودة يف  ةدف إىل رؤية عالمات وأساطري وهت .سيميائية لروالن ابرت

الن تماشى مع النظرية اليت طرحها رو سيميائية لروالن ابرت ألن هذ  تاستخدام نظرية 
 أن ترى ليف  خر، تريد املؤلشةاألبعبارة  ر ثقافيا اجتماعيا.واليت متيل إىل أن تكون ألث

 .رتسيمياية لروالن بنوال عن طريقة استخدام دراسة نة لرواية زيالمتثيل املرأة يف 

 

 حتديد البحث .ب

 الدراسة ترغب عموًما أن ترى ليف هي حالةمن هذ  اخللشية، فإن هذ   حتود
 ، مها:سؤالنيتمع احلديثة الىت حتدد يف املرأة يف اجمل
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لنوال  ةزينرواية اليف  أشكال العالمات واألساطري اليت ميكن حتصيلها ما هي  .1
 السعداوي؟

 لنوال السعداوي؟ زينةالرواية متثيل املرأة يف  ليف   .2
 

 البحث وفوائده أغراض .ج

 هي: أغراض هذ  البحثة

لنوال  زينةة رواياليف  حتصيلهاكن أشكال العالمات واألساطري اليت مت ملعرفة .0
 وي.االسعد

 لنوال السعداوي. زينة الرواية لرؤية متثيل املرأة يف .5

 يف حني أن فائدة هذ  الدراسة هي:

لعلمية، ال ا هذا البحث يف سعةمن املتوقع أن تسهم الشائدة النظرية لنتائج  .0
 .رأة من خالل سيميائية لروالن ابرتسيما حول خطاب امل

 .سيميائية لروالن ابرت ةفهم الشائدة العملية وهي تعطي .5
استخدام نتائج هذ  الدراسة لمواد مرجعية يف تطوير حتليل  من املتوقع أن .3

 .ام نظرية سيميائية لروالن ابرتالرواية ابستخد
 

 التحقيق املكتيب .د

 أجريت أحباث حول املرأة يف الرواايت نوال السعداوي، ابستخدام النظرية النسوية.
الن لنوال السعداوي ابستخدام نظرية سيميائية لرو  زينة روايةاللكن األحباث عن املرأة يف 

لنسوية وعلم ا من خالل نظرية زينةرواية ال. تتبع معظم األحباث حول ابرت مل تكن فيها
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ئية بحث عن الرواية العربية من خالل نظرية سيمياالوابملثل،  النشس األديب وما إىل ذلك.
يما ف هو دراسة واحدة فقط. ةمعرفة املؤلش هي بقدر ما أيًضا. يكون جديد لروالن ابرت

ل السعداوي والبحث يف الرواايت و أعمال لي الدراسات اليت أجريت على أعمال نوات
 :أدبية األخرى من خالل دراسة سيميائية لروالن ابرت

سعداوى " لنوال الرواية "زينةال"النسوى ىف االول، البحث محات اخلريية بعنوان 
الرواية وغريها من أشكال يف  . هذا البحث يف نسوية املوجودةداب("األ)دراسة النقد 

ايت، خمتلشة من النسو  يف الرواية لانت هناك أنواع اتلوجدت مح ضد الظلم. اإلعرتاض
 04نسوايت الليربالية واملتطرفة واملارلسية.أي 

 :Rekonstruksi Pemikiran Gender dan Islam dalam Sastra ةوالثا ين، جملة بعنوان

Analisis Kritik Sastra Feminis Terhadap Novel Zaynah Karya Nawal As-Sa’dawi ،

بقمع النساء ل شخصية الرجعليها يويل نصر اللطيف. تربز هذ  اجمللة ليف يقوم  تحبث
ألخرى امطيع جداً يف الدين، ومن جهة  الرجل شخصيةمن جهة، فإن  ألسباب الهوتية.

نسني ظإظهار اء القيام بتشكيك اجلالنس يف حني حتاول شخصية للنساء.ربر سوء معاملتهم ي
وليس  ،املرأة أن تكون فاعل كن للشخصيةمت كن أن تكون أقوى من الرجال.أن النساء مت

احد من الشخصيات يف الرواية، زينة، لتوضيح  تكن استخداممت للرجل. تكون موضوعة
دث ثورة لتغيري حتو  أمهية احلرلة النسائية والذلورة ة النسوية املستقبلية. جتمع زينة بنيثالمل

 02حب الثقافة احمللية.أل حياة الناس

                                                           
عة سونن البحث، اجلامالنسوى ىف رواية "زينة" لنوال السعداوى )دراسة النقد اآداب(،  ،محات اخلريية 04

  .5102أمشيل اإلسالمية احلكومية، 

 02 , Rekonstruksi Pemikiran Gender dan Islam dalam Sastra: Analisis Latifi Yulia Nasrul
Kritik Sastra Feminis Terhadap Novel Zaynah Karya Nawal As-Sa’dawi, Jurnal, (Yogyakarta: Jurnal 

Musawa, Vol. 15 No. 2 Juli 2016). 
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 Religiusitas Hanum pada Novel 99 Cahaya di Langit والثالث، البحث بعنوان

Eropa (Analisis Semiotika Roland Barthes)،  .ة البحث تسلط هذ حبث عليه فطراي ين
توجد  .شخصيات هانوم من خالل حتليل سيميائية لروالن ابرتن على تصوير أداي لتوجد

مؤشرات للتدين، وهي: أبعاد املعتقد )األيديولوجي(، أبعاد التجربة  2يف الرواية 
ن بني األبعاد م )التجريبية(، أبعاد املعرفة الدينية )الشكرية(، وأبعاد التجربة )التبعية(.

 konotatifعالمات  denotatifعالمات  اخلمسة، سيتم العثور على عالمة و معني من
 06وجدت يف الرواية.

 Nilai-Nilai Moral dalam Novel 5 Cm (Kajian ةبعنوان ألطروحةوالرابع، ا

Semiotik Roland Barthes)، لى أن توجد ع هذ  األطورحةإانرة الزلية درجة.  اعليه تحبث
من خالل حتليلية سيميائية لروالن  سم 2ها يف الرواية قيم األخالقية اليت ميكن العثور علي

 بشر وأنشسهم.قيم األخالقية يف العالقة بني التوجد أربع قيم أخالقية، أواًل، . يف الرواية ابرت
 العالقة بني البشر قيم األخالقية يفاثلثًا،  قيم األخالقية يف العالقة بني البشر والبشر.اثنيا، 

 01ه.العالقة بني البشر وابإللالقية يف قيم األخورابعا،  والكون.
 Analisis Semiotika Roland Barthes pada Novelواخلامس، البحث بعنوان 

Tempurung Karya Oka Rusmini،  .ثور على عة ليف توضح هذ  البحثحبث عليه ليليس
، hermeneuticشرة شا هي الذي تريد البحث عنه . الششرةتيمبورونجالششرة يف الرواية نظام 

. نتائج البحث وجدت gnonic ششرة، و proareticششرة وششرة السميكة، وششرة الرمزي، و 
 على السميكةششرة ي . بعد ذلك، حتتو hermeneuticيف ششرة األسئلة واأللغاز  أنه عثور

 ياة. اهلشة ولكنها دصعبة يف احل لة شخصية تصف جمموعة متنوعة من شخصية املرأةدال

                                                           
06 Novel 99 Cahaya di Langit Eropa Representasi Religiusitas Hanum pada Fitriani,  

(Analisis Semiotika Roland Barthes), Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014. 

 01 Nilai Moral dalam Novel 5 Cm (Kajian Semiotik Roland -, NilaiInarotuzzakiyati Darojah
Barthes), Tesis, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013. 
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جراءات /اإلعدد العماالت proaretic ويبني ششرة ارضة واملقاومة.الرمزية ابملع تتميز ششرة
ي ه جراءات، وينظر من خالل املعارضة للحرلة اليتاإلشكل اليت تكون ديناميكية يف 
 08الثقافية. اراجعم gnonic نشطة. وأخريا، يوفر ششرة

 ةسالقصة القصرية إشارة يوم جديد لظهري جوم جوم )دراوالسادس، البحث بعنوان 
هذ  البحث نضال  تصف ، حبث عليه لولوك فريض اندري.(حتليلية بنياوية لروالن البارت

إلجهاد النشسي ب برت ساقيه. إنه يعا ين من اجت للقصة القصرية يف مواجهة حقيقة أنه البطله
 جريت البحثأ يف النهاية، ارتشع مع دعم األسرة والتأمل الذايت. ويشعر أبنه ميئوس منه.

تعرف لنص مث ديد الوحدات الوظيشية لمن حت ن ابرت بداءلروال ةسيميائيية ليلابستخدام حت
قطة االتصال عن ن ةلما حبث الباحث  على تصرفات الشخصيات يف إطار متسلسل ومايل.

 02يف القصة القصرية.

األسطورة يف النسخة املسرحية لتوفيك احلكيم حتت والسابع، البحث بعنوان 
تصف  نشة.، حبث عليه أولتا فرمية(خطر)دراسة ميتوجلية البارتسطان يف املوضوع الشي

اب حتاول تشويه اخلط  الدراما تعمل لأسطورةعالمات الواردة يفهذ  البحث ليف أن 
طر هو ت نتائج الدراسة أن السيطان يف اخلوجد والقيم املوجودة يف اجملتمع عند حدوثها.
من  تكمن قوة املعىن األيديولوجي يف دعم جمموعة أسطورة تتحدث عن النسبية األنثوية.

 51اليت حتدث يف البيئة احمليطة للمؤلف. ةاألخالقي ةمن اخلطاب ششرة تسبب

                                                           
08 Analisis Semiotika Roland Barthes pada Novel Tempurung Karya Oka Rusmini, Lilis,  

Skripsi, Universitas Negeri Makassar, 2012. 

القصة القصرية إشارة يوم جديد لظهري جوم جوم )دراسة حتليلية بنياوية لروالن  لولوك فريض اندري،  02
 .5111البحث، اجلامعهة سونن لاليجالا اإلسالمية احلكومية، (، ارتالب

األسطورة يف النسخة املسرحية لتوفيك احلكيم حتت املوضوع الشيطان يف خطر)دراسة  أولتا فرمنشة، 51
  .5102البحث، اجلامعهة سونن لاليجالا اإلسالمية احلكومية،  ميتوجلية الربستية(،
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على الرغم  .ت هبا الباحثةختتلف بعض الدراسات املذلورة عن األحباث اليت قام
ية حتليلمت دت لنوال حىت اآن اليت استخحول الروااي عرفة املؤلشة، مل تكن هناك حبثمن م

ىت تكتب الرواية اجلديدة الهو  ة، فإن موضوع حبث املؤلشالسيما .سيميائية لروالن ابرت
ل نظارات واسع من خالالقد حبثت على نطاق  زينةأن  على الرغم .زينةعىن عليها نوال ت

كن حبيث مي .لبحث من خالل حتليلية سيميائية لروالن ابرت مل تكن فيهاخرى. لكن ااأل
لرؤية ؤلشة ة، اريد امليف هذ  الرواي توفري التجديد يف العلوم. اليت تقوم هبا املؤلشة للبحوث

 .رتسيميائية لروالن ابدراسة حتليلية متثيل املرأة يف إطار نقد األديب ابستخدام 

 

 اإلطار النظري .ه

ه ألول عرض السيميائي نشسالبحث نظرية سيميائية لروالن ابرت.  يستخدم هذا
اللغة هي  أي نظام عالمات. (،Ferdinand de Saussure)فرديناند دي سوسورمرة من قبل 

اندر سيميائية فرديناند دي سوسور وتشارلز سنظرية يف األساس، لان  عالمة متثل املعىن.
ا دمهالذي ق إن نوعة السيميائية .نظرية السيميائية أساسل (Charles Sander Pierce)بريس 

إذا رلز بريس على  .ةحتليلي البنائية، يف حني أن بريس هو سيميائييةسيميائية سوسور هو 
، فإن سوسور يطورها ةعمل عالمة عامة عن طريق وضع عالمات لغوية يف مكان مهم

 50أنه يضع لغة لعالمة. ختصص نظرية سوسور هي لغوية العامة.اس نظرية من أس

ياء العالمات هي أش العالمات. تالسيميائية هي علم أو طريقة حتليل لشحص
وغري  ،خربات أو أفكار أو مشاعر أو خاطرمتكن أن متثل شيًئا آخر، سواء لان يف شكل 

                                                           

 50 (Yogyakarta: Gadjah Mada  10-cet. KeTeori Pengkajian Fiksi, Burhan Nurgiyantoro, 
University Press, 2013), h. 66-67. 
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رية نظحبيث تكون  هذا يعين أن لل شيء حول البشر ميكن أن يكون عالمة. ذالك.
 55السيميائية متعددة التخصصات.

ئية االتصال انظرية السيميائية حىت اآن إىل قسمني، أي سيميمتكن تقسيم تطور 
مات، االتصال على إشارات عن وجود مرسلني للمعلو  حيتوي سيميائية األمهية. سيميائية و

 حني يف ومتلقي املعلومات، واملصادر، والعالمات، والقنوات، وعمليات القراءة، والرموز.
 ة اإلدراكالعالمات وليف عمليأن سيميائية األمهية تؤلد على جمال الدراسة على فهم حول 

 53.هاتشسري أو 

اول تطوير الدراسة ح سيميائية لسوسور.تتبع نظرية سيميائية لروالن ابرت لنظرية  
ل تصوير الشوتوغرايف، ووسائذا عندما اتبع العديد من الدائرة، مثل ه بشكل أوسع.

ملعىن،  مبعىن شيًئا وليف حنصل على ا اخالق الصورة جعله عالم، وغريها ملعرفة ليفاإل
 54ء.ار قالل

 two order of / وفقا لروالن، هناك أساسان نظراين معروفان بـ "أمران للداللة

signification األول هو نظرية املعىن أو الرمز أو العالمة اليت تنقسم إىل مستويني من."
 األمهية، ومها مستوى الداللة ودرجة الداللة ومن مث دخلت يف جانب آخر، وهي األسطورة.

دصشه و  اليت يوجد فيها واقع خارجي. املدلولو  هي العالقة بني الداللة األوىل رحأمهية م
هي   konotatifعالمةيف حني أن  أو املعىن امللموس للعالمة. denotatifعالمة أبنه  رتاب

مبشاعر أو  لعالمةاأمهية املرحلة الثانية، وهي تصوير التشاعالت اليت حتدث عندما تلتقي 
لصورة للعالمات  denotatifلذلك، ميكن يقال أبن العالمة  عواطف القارئ وقيمة الثقافية.

                                                           
55 h. 67.Teori Pengkajian Fiksi, Burhan Nurgiyantoro,   

53 h. 67. ,Teori Pengkajian FiksiBurhan Nurgiyantoro,   

 54 a: Semiotika atau Sosiologi Mitos Budaya Mass-Membedah MitosRoland Barthes, 
Tanda, Simbol, dan Representasi,  (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), h. 32. 
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على أهنا املعىن  denotatifالعالمة كن تشسري مت 52هي طريقة لودصشها. konotatifوالعالمة 
بعد رؤية  اعليه هي املعىن الذي يوجد konotatifلعالمة يف حني أن ا األدصلي للنص.

 .ةالسياق

 سطورة.عمل من خالل األابحملتوى، أي عالمة تمن األمهية ترتبط املرحلة الثانية 
 أعرضأو  ةشهم بعض جوانب الواقعأو تثقافة ال يةليحتل يةهي ليف شخص األسطورة
مة معىن أي عندما يكون للعال طبقة االجتماعية السيطرة.ايل تدخل  ةر األسطو  الطبيعية.
denotatif فإهنا تتطور إىل معىن ،konotatif. مث سيتطور معىن otatifkon   56سطورة.األإىل 
 

 البحث منهج .و

اعي فيما يتعلق ابملس عين الطريقة أو املسار.ي metode (Yunani: methodos)/  منهج
لى فهم عالعلمية، تتعلق الطريقة مبشكلة أساليب العمل، وهي طريقة العمل لتكون قادرة 

لطريقة   املنهجابملعىن األوسع، ميكن فهم  51اليت ختضع للمعرفة ذات الصلة. املوضوع
للتصرف وفًقا لقواعد معينة، هتدف إىل تنشيذ األنشطة العملية بطريقة عقالنية وموجهة، 

يف حني أن البحث العلمي هو نظام من القواعد اليت  58من أجل حتقيق أقصى النتائج.
نهج ضمان جوهر مصبح ي عينة من العلوم.امل دائرةحتدد الطريق إىل حتقيق فهم جديد يف 

                                                           

 52 Cultural and Communication Studies: Sebuah Pengantar Paling John Fiske, 
Komprehensif, alih bahasa: Yosal Iriantara dan idi Subandy Ibrahim, (Yogyakarta&Bandung: Jalasutra, 

2004), h. 128.  

56 Cultural and Communication Studies: Sebuah Pengantar Paling John Fiske,  
Komprehensif, alih bahasa: Yosal Iriantara dan idi Subandy Ibrahim, h.128. 

51 10 -cet. kemetode Penelitian Masyarakat, -MetodeKoentjaraningrat (ed. dan pen.),  
(Jakarta: Gramedia, 1990), h. 7. 

 58 Strategies For Sosial Research: The Methodological Imagination In  Akh. Minhaji, 
Islamic Studies, (Yogyakarta: Suka Press, 2009), h. 21. 
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دراسة الطروق، ومعرفة األدوات  لذا فإن منهج البحث هو 52منهجية.-عرفة منظمةالعلم م
 31للعثور على احلقيقة.

 تشمل: أما منهج املستخدمة يف هذ  البحثة 

 

 نوع وطبيعة البحث .1

النسوية ابملرأة و مجع مجيع البياانت املتعلقة  هذا البحث هو حبث للمكتبة.
ية روااليف  تشسري ابحث البياانتالحق،  .ابرتوالسيميائية ونظرية سيميائية لروالن 

ث استكشافها وحتليلها بشكل أعمق، حبيث يعد هذا البحلنوال السعداوي، اليت  زينة
 حبثًا حتليلًيا ودصشًيا نوعًيا.

 

 هنج البحث .2

لرواية نقد األديب، أي عن طريق حتليل اة هنج البحثة هيالنهج املستخدم يف هذ  
 .سيميائية لروالن ابرتاسة حتليلية ابستخدام در 

 بياانت البحث .3

                                                           
52 ial Research: The Methodological Imagination In  Strategies For SosAkh. Minhaji,  

Islamic Studies,  h. 22. 

 31 Metode Penelitian Kulitatif: Pendekatan Positifistik, Rasionalitatif, Noeng Muhajir, 
Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama, cet.ke-3 

(Yogyakarta: Rake Sarin,1996), h. 4. 
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ة. ترتبط ويبياانت الثانبياانت البحث من مصدرين، مها: بياانت األولية و  تتكون
د املكتبية املتعلقة وابياانت الثانوية، وهي م لنوال السعداوي. زينةرواية لبياانت األولية اب

ت، ونتائج روااي و ابرتائية، ونظرية سيميائية لروالن ، والسيميةالنسائي ةابخلطاب
 البحوث وما إىل ذلك.

 تقنيات مجع البياانت وحتليل البياانت .4

ليل البياانت حت مجع البياانت عن طريق فحص موارد املكتبة، سواء األولية أو الثانوية.
دأ أبشياء خادصة باالستقرائي هو طريقة لتعلم شيء ت تشكري االستقرائي.ابستخدام 

لذلك، من أجل التودصل إىل استنتاج عام، جيب  30.ةالعام إلبرام أو حتديد القانون
 علينا االبتعاد عن خمتلف احلاالت اليت تكون ألثر فردية يف طبيعتها.

 

 نظام البحث .ز

تظم هلذا البحث املن للعثور على إجاابت، تنقسم مؤلشة يف تسهيل البحث واجلهود 
، قةالصلة وذات املعل شصول األخرى ذاتواحد مع الالشصول بني ال إىل أربعة فصول.

 لما يلي:  شتهاملناقمنهجية  على معينة للحصول ناقشة خادصة به.صل  ميلك املولكن لل ف

البحث،  هذا البحث لقناة لقضاايالشصل األول، هو مقدمة حتتوي على خلشية  
رض وفائدة غأ اليت تريد اإلجابة عليها. حتديد البحث اليت حتتوي على القضاايوهي 

البحث وتشرقه  كن أن تساعد هذا، نتائجة البحثة السابقة اليت متحتقيق املكتيبالبحث، 
استخدامه لسكني للنظرية أو التحليل األخرى، اإلطار النظري الذي عن األحباث 

ابإلضافة إىل إطار تشكري هلذا البحث، ابإلضافة إىل طرق البحث لشرح للطرق واخلطوات 

                                                           

 30 KBBI V  )غري متصل على االنرتنيت( 
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نظيم عملية من أجل ت ريًا حيتوي على نظام البحثوأخ املستخدمة يف حتليل البياانت،
 إعداد البحوث.

 زينة ايةت الشخصيات النسائية يف الرو ودصش .زينة الشصل الثا ين، هو ودصف الرواية 
رية نوال التايل هو س .زينةرواية الهذ  املناقشة تدور حول ملخص  مبزيد من التشصيل.

 وي وأعماهلا.ادالسع

على الرغم  احد.دجمها يف فصل و اليت  زينةيجة لتحليل الرواية الشصل الثالث، هو نت 
 من أن البحث له شكلني من املشكلة ولكن يف املناقشة، سيتم اجلمع بني نتائج الدراسة.

 الرواية. ا يفمر اليت ميكن العثور عليهوف يشرح البحث ما أشكال العالمة واألسطو س
 ن ابرتيل روالستخدام حتلظإوي ادلنوال السع ةزينثيل املرأة يف الرواية مت التايل هو ليف

ة حيتوي على استنتاجات من األحباث العام أخريًا، الشصل الرابع، هو خالدصةو  اهلمجي.
 واملقرتحات ملزيد من البحث.
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 الباب الربع

 اخلامتة

 اخلالصة .1

، : أوالً ينةز  الروايةاليت ميكن العثور عليها يف  لان حتصيل من العالمة واألسطور
تتميز الصور النمطية ابستخدام اسم آخر يتبع االسم احلقيقي للشخصية. بينما توضح 

يتسم  ،املستوى االجتماعي للشخص. اثنياً األسطورة احلالية أن االسم ميكن أن يُظهر 
التخضع ابحلد من الودصول إىل األرقام لربطها بكل مستوايت اجملتمع. تظهر األساطري أنه 

، اثلثًا .ي على األشخاص من الطبقة العليا االرتباط أبشخاص من الطبقات الدنياال ينبغ
يتميز التهميش بتصورات سلبية جلميع الشئات داخل طبقة معينة من اجملتمع. تظهر 

ا سلبية. مجيع أعضاءها أيضً تصنيف  عة واحدة مت تصنيشها سلبًيا مثاألساطري أن جممو 
نساء وردت من قبل الرقم. تظهر األساطري أنه جيب على ال ، يتميز العنف أبعمال سيئةرابعا

، تتميز الشجاعة بشجاعة شخصيات التمرد ومحاية أنشسهم. ألزواجهن. خامسا اخلضوع
 ساء لن جيرؤن على القتال. تظهر األساطري أن الن

 مبدأ يتميز بتغيريات يف عقلية الشخص يف التوافق مع الديه ت، ليسوسادًسا
ن هبينما تظهر األسطورة احلالية أنه جيب على النساء اخلضوع ألزواج أشخاص خمتلشني.

  الصشات.  يتميز بتصرفات شخصية تظهر هذة اليتبسبب سوء تشسريهن. وسابعا، الرمح
 تظهر األساطري أن األشخاص الذين يعيشون يف حاجة لن يكونوا قادرين على املشارلة.

لكل شخصية املرأة، وهي: القوالب ولان عثور على سبع متثيالت املرأة ودصشتها 
 النمطية/وضع العالمات، التبعية، التهميشة، العنشة، الشجاعة، نقص املبدأ، والرمحة.
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 اتاالقرتاح .2

 . عمليأ

مة المن املأمول أن يكون احلكم على شيء ما يف حياة لل الناس ليس جمرد ع (.0)
  املوجودة.ياق واألساطري، بل يرتبط هبا أيًضا مع السميكن رؤيتها من خالل احلواس

حافزا أبن القوة واملكانة اليت ميتلكها شخص ما  زينةرواية الأن تكون  (. من املأمول5)
 ال تصف احلرية احلقيقية والشعور.

. من اخلارج فقط تراي ل أن ال مييز اجملتمع وحيكم على شخص ماو أمو من امل (.3)
 م.خمطئني يف احلكلكننا حباجة للتعرف على شخص أفضل حىت ال نكون 

 ومن املأمول أال جيعل اجملتمع اجلندرية سبباً لتهميش وضع املرأة. (.4)

 . األلادمييب

ميائية تخدام نظرية سيابس زينةرواية البدراسة  (. من املأمول أن يقوم الباحث الحق0)
 .زينة العالمات األلثر عمقاً يف الرواية ، من أجل رؤيةحديثا رتلروالن اب

ة من عدم مساواة املأمول أن يشارك الطالب يف اجلهود املبذولة للحد ومن (.5)
 اجلنسني.

من خالل األدب  مل أن الطالب واحملاضرين من األدب واللغة أهنو م(. ومن املأ3)
 أن يكون وسيلة لنشر احلقيقة والعدالة. ونواللغة ميكن
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 5102مية، البحث، اجلامعة سونن أمشيل اإلسالمية احلكو 

 .5112بريوت: دار السايف، زينة،السعداوي ،نوال، 

 األسطورة يف النسخة املسرحية لتوفيك احلكيم حتت املوضوع الشيطان يففرمنشة ،أولتا، 
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