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 ** شكر وتقدير** 
 

. كمللا أتقللدم فللي البدايللة أحمللد الللله سللبحانه وتعللالي الللذي أعللانني علللي إتمللام  للذا العمللل 

بخالص الشكر والتقدير لكل من سا م وساعد في إخراج  ذا العمل إللي النلور ، وأخلص 

شادية قنلاوي التلي طالملا شلجعتني وأعطتنلي ملن وقتهلا ر لم  ةالدكتور ةبالشكر األستاذ

 المهللام الموكلللة إليهللا فهللي نعللم المعلللم فلهللا منللي جزيللل الشللكر والعرفللان بالجميلللكثللرة 

.كما أتقدم بالشكر والتقدير إلي األستاذ الدكتور محملد حلافظ  جزا ا الله عني نعم الجزاء

دياب أوال لمساعدته الدائمة للي أثنلاء إعلداد الرسلالة وإبلداء مالحظاتله التلي كانلت خيلر 

ا لقبولله مناقشلة  لذا العملل وتحملل عنلاء السلفر ر لم مشلا له ثانيل ، موجه ومعلين للي

حنلان سلالم  ةاللدكتور ة.والشكر والتقلدير موصلول لتسلتاذ الكثيرة فله مني جزيل الشكر

،  ةالتي ساعدتني بالتوجيهات والمالحظات التي كانت تبلديها للي أثنلاء التح لير للرسلال

 مني كل الشكر والتقدير.فلها  يثم قبولها مناقشت

كما أتقدم بالشلكر والعرفلان بالجميلل لللدكتورة منلي طلبلة واللدكتورة ثنلاء أنلس الوجلود 

لمسلاعدتهم الدائملة للي  اإلنجليزيلةبقسم اللغة  أمل القارئ ةوالدكتور بقسم اللغة العربية

وكللذلأ أخللص بالشللكر والتقللدير الللدكتور مللا ر ال للب   .رالشللكر والتقللديفلهللم منللي كللل 

.والشلكر موصلول فلله منلي جزيلل الشكر الدائمة للي داء مالحظاتهلقراءته  ذا العمل وإب

محمد عبد المنعم بالمركز القومي للبحوث لما أسداه لي ملن مالحظلات فلله منلي  رللدكتو

 .كل الشكر والتقدير 

ر للوي عاشور،صللن  الللله إبللرا يم ،سلليد  شللكر كللل مللن الكتللاب والكاتبللاتأخللص بالكمللا 

ميرال الطحاوي عالء األسواني ومنتصلر القفلا  البحراوي ،سلوى بكر،سحر الموجي ،

لمللا بللذلوه فللي معللاونتي فيمللا يخللص أعمللالهم الروائيللة وإمللدادي بالمعلومللات والبيانللات 

 فلهم مني كل الشكر والتقدير . الخاصة بها 

شللكر زميالتللي وزمالئللي لتشللجعيهم ومسللانداتهم المسللتمرة لللي ،فلهللم منللي جميعللا أكمللا 

 ميل . والشكر كل الشكر ألسرتي التي تحملت معي عناء  ذا جزيل الشكر والعرفان بالج
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ن أي توفيق لي فهو من الله أوال ثلم ملن كلل إالعمل حتى خرج إلي النور. وفي النهاية ف

من ساعدني ولو بكلمة تشجي  ، أما أي تقصير فهو مني وعذري أنني قد بذلت قصارى 

 جهدي .

 والله الموفق

 الباحثة
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 المحتويات 
 

 رقم الصفحة العنوان                                                                      
  15 -9ص  مقدمة .                                                                         

     ي للدراسة إلطار النظرا الباب األول 
 -الفصل األول:

 لمفاهيم األساسية وآلياتها النظرية .                                 ا 
 
   76 -19ص

   -الفصل الثاني:
 الدراسات السابقة .                                                      

  114 - 77ص 

   -الفصل الثالث:
االتجاهات النظرية في سوسيولوجيا األدب  

               .         

 
 157 -115ص 

    -الفصل الراب :
 اتجاهات في عالقة األدب بالنوع .                                 

 
 115 – 551ص 

   -الفصل الخامس :
المعاصرررررت لفترررررت  جتماعيررررةالتغيرررررات اال 

 التسعينيات .                 

 
 212 -152ص 

 دراسةاإلجراءات المنهجية لل     * الباب الثاني
 221 -216ص  مقدمة 

  -: سالساد الفصل
                                                  -تقنيات السرد الروائي : 

 
 276 -221 ص

  األحداث  -1

  الشخصيات  -2

  الزمان  -3

  المكان -4

 -:  الساب الفصل

رؤيررررررة العررررررالم فرررررري الروايررررررة المصرررررررية 
  -:المعاصرت

 الرجل.  المرأت/ -أوال

 

 355 -277ص 

  الفرد/المجتمع . -ثانيا

  الشرق/  الغرب. -ثالثا



 

   

8 

8 

  القيم الدينية. -رابعا

  -: الثامنالفصل 
                           -الكاتب والمجال والعالقة بالنص األدبي : 

 
  365 - 356ص

رؤيرررة العرررالم لررردو الكتررراب والكاتبرررات   -1
 المصرين

 

المصرو في التسرعينيات  المجال األدبي -2
. 

 

 357 -  369  ص . نتائج ومستخلصات -3

 
 393 -355ص  الخاتمة .

  421 -394ص  فهرس المراج  .

 425 - 421ص  .ملحق كتاب الروايات المختارة
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 *مقدمة*

المصللاحبة  بدايللة التسللعينيات كثيللر مللن التغيللراتنهايللة الثمانينيللات. وسللاد العللالم منللذ 

 للعولمة عللي جميل  المسلتويات السياسلية واالقتصلادية واالجتماعيلة والثقافيلة ..اللخ ،

وكان للمرأة القدر األكبر من  ذه التغيرات ،حيث ظهر علي السلاحة مفلا يم كثيلرة مثلل 

المختلفلة ، حقوق الملرأة وإقاملة كثيلر ملن النلدوات والملؤتمرات التلي تنلاق  ق لايا ا 

 . وي العالمي واإلقليمي والمحليوذلأ علي المست

سلواء رجلل أو  -عللي رؤيلة اإلنسلانوالمباشلرة  ةكبيلرال هتأثيراتل كلل ذللأوبالتالي كان ل

وتعامالتلله ملل  الواقلل  الللذي يعيشلله  سلللوكه وعللليلذاتلله وللعللالم مللن حوللله ،   -امللرأة

التلي  الطريقةا الناس وفي أدوار م ، وبه ة التي يحياقيطرالتغيرات جذرية في وجود و،

 .يفكرون بها

حساسلية ألي تغيلر يحلدث فلي المجتمل   األكثلرواألدب  و أحد أ م المسلتويات الثقافيلة ،

، فالعالقة بين األدب والمجتم  عالقة قديملة قلدم تعبير عنه الوأكثر قدرة علي تجسيده و

ملللن األحلللداث  ا.حيث جسلللد األدب قلللديما كثيلللرأرسلللطووفكلللرة المحاكلللاة عنلللد أفالطلللون 

، وقلد أثبتلت الدراسلات أن رؤيلة العلالم  تختللف ملن  اهلل اللرؤى المختلفلة و والتغيرات 

 اللللرؤىمرحللللة لمرحللللة وفقلللا لطبيعلللة  لللذه التغيلللرات وأن األدب األكثلللر تجسللليدا لهلللذه 

ومن ثم كان التعرف علي رؤية العلالم كملا يجسلد ا األدب فلي  لذه المرحللة ها.اتواختالف

لمة وما صاحبها من متغيرات عللي الفلرد فلي  رورة لكشف الكيفية التي أثرت بها العو

 .المجتم  المصري 

 -:إشكالية الدراسة *

وتعد اإلشكالية األساسية للدراسة  ي محاولة التعرف علي الكيفية التي يجسد بها األدب 

 المعاصرةالجتماعية المصري والرواية بشكل خاص رؤية العالم في ظل التغيرات ا
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أن رؤيلة كدت علي الدراسات قد أمن  اكثير. ونظرا إلي أن المصاحبة لفترة التسعينياتو

العالم لدي المرأة بشكل عام والكاتبة بشلكل خلاص تختللف عنهلا للدي الرجلل بشلكل علام 

لملا للملرأة ملن خصوصلية فلي النلوع ولملا يفر له عليهلا ،خلاص والكاتب الرجل بشكل 

حاوللت الدراسلة . فقلد  مختلفة عما يخبره الرجللالمجتم  من خبرات ثقافية واجتماعية 

في الرؤيلة ،و لل  لذه االختالفلات اختالفلات كليلة أم  اتاالختالف هالتعرف علي طبيعة  ذ

 .جزئية 

وتتمثل  ذه الرؤية في التعرف علي األفكلار والتصلورات التلي يعتنقهلا مبلدعي الروايلة  

، فيه  والفرد في عالقته بمجتمعه الذي يعي ،وشخصياتهم الروائية عن الرجل والمرأة 

وخاصة ونحلن فلي ظلل االنفتلاي عللي العلالم عبلر وسلائل التكنولوجيلا والشرق والغرب ،

 .القيم الدينية الحديثة مثل شبكة المعلومات والف ائيات و ير ا ،وكذلأ التعرف علي 

،  يحليط بنلا يءتساعدنا علي فهم كلل شل ألنهاوترج  أ مية اختيار دراسة الرؤية للعالم 

وقللد كللان التركيللز علللي عنصللر الفللرد طللار كلللي .إآلخللر وذلللأ فللي فهللم أنفسللنا وفهللم ا

والمجتم  نتيجة االنطالق من أن االنفتلاي عللي العلالم عبلر عمليلة العولملة ،قلصلت ملن 

 ى يمنة الدولة وتنحيها علن كثيلر ملن األدوار التلي كانلت تقلوم بهلا تجلاه الفلرد، مملا أد

 يته للعالم. لوجود أزمة بين  ذا الفرد ومجتمعه  يرت وشكلت رؤ

ف لت الباحثة عدم  حيث ،المبدعين لمجموعة من  وقد تم اختيار مجموعة من الروايات

كبلر وأعملق ، وكلذلأ التركيلز أالتركيز علي مبدع واحد حتى يمكن إي اي الرؤية بشكل 

التنشئة االجتماعية والثقافية الدارسات رأت أن من  ا ناأ عديدن علي كتاب وكاتبات ،أل

 ةتلؤثر عللي رؤيل ثمومن  ،ها الجنسان تؤثر علي مختلف جوانب شخصياتهماالتي يمر ب

كلائن هملا ر لم أن كلل منأنله   ذه الدراساتتؤكد و .كل منهما لآلخر وللعالم من حولهما

يحيلا  نيتللتتوقف عللي الثقافلة والبيئلة الهما إنساني في األساس ، إال إن رؤية العالم لدي

 فكر الكاتب وإعادة لصيا ته ، بعد إ فاء نعكاس في ا " اإلبداع األدبي ما و إالامبه
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جوانب شخصيته وخبرات وخياالت الكاتب والكاتبة علي  ذا الواق  سواء رجل أو امرأة 

.إال أن  ناأ خبرات تحتمها وتفر ها آليات اجتماعية وثقافية معاصلرة وكلذا موروثلات 

فللي ذات الوقلت مملا يميللز ثقافيلة ، وموقل  كلل منهمللا فلي ثقافلة المجتملل  وموقفله منهلا 

 (1.")لكل منهما  األدبيالعمل 

اختالف و ل  الملرأة عملا سلبق حيلث الخلروج للحيلاة العاملة والمشلاركة فلي كلل  لكنو

 جعللللت جوانبهللا وتغييلللر بعللل  القيللود التلللي كانلللت تفلللر  علللي الملللرأة دون الرجلللل ، 

كللل عللالم لللدي علللي رؤيللة ال األو للاعر تللأ يأثمللدي تلل تحللاول أن تللري الدراسلة الرا نللة 

حاوللت الباحثلة اختيلار بعل  الروايلات التلي تنلاق  حيث  ا األدب .يجسد وكيف  منهما

وروايلات تعبلر علن المعالجلات الذاتيلة للدي كلل ق ايا المجتم  الكبرى لكتاب وكاتبلات ، 

واالختالف بينهما عندما يناقشون نفس النوع  هحتى نتعرف علي أوجه الشبمنهما أي ا 

 من الق ايا.

 ألنهللاحديللدا دون  ير للا مللن األجنللاس األدبيللة األخللرى، تد ا تمللت الدراسللة بالروايللة وقلل

وتعبيرا عن عالقة الفرد بالعلالم المحليط بله ، حيلث  تعبيرا عن الواق  وتجسيدا له األقدر

فاصيله و مومه وتشير إلي أو اع الخلل في  ذا المجتم  تالقدرة علي قراءة المجتم  ب

واية أ م األجناس األدبية داخل المجال األدبي المصري ، وذلأ ألن باإل افة إلي أن الر. 

المعيار األدبي الدولي يعلي من شأن الرواية و من ثم نجد تزايد اإلنتاج الروائي وخاصة 

فأصللبح  نللاأ تنللامي للقللوة .  1911بعللد أن حصللل نجيللب محفللوظ علللي جللائزة نوبللل 

ا يقول جاكمون، للتعبير علن المخيلال فهو الشكل األرقي كم،االجتماعية للجنس الروائي 

معترفا به بما يشكل واقعلا جديلدا حتلى ملن جانلب الجماعي ، وشكل أصبحت مشروعيته 

  (0).أكبر رمزيا ومادياالفصائل األكثر تقليدية في الحقل الثقافي .حيث تعود بمردود 

___________ 

 .231،ص2111،بدون دار نشر ،  ق ايا مصرية معاصرة( شادية قناوو : 1)

  .67، ص 2114، دار المستقبل العربي ،بشير السباعي  ، ترجمة بين كتبة وكتاب . الحقل األدبي في مصر المعاصرة( ريشار جاكمون : 2)
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 -منها:وقد اختارت الباحثة مجموعة من الروايات في ظل مجموعة من الصعاب 

 روايات الكاتبات. زارة اإلنتاج الروائي في الفترة األخيرة وخاصة بالنسبة ل -1

 ي والعالمي .  بوجود عدد كبير من الكتاب يحتفي بهم النقد المصري والعر -0

حتلى تكلون  نلاأ ،كاتلب واحلد  أود عللي روايلة واحلدة اعتملعلدم اال الباحثةمحاولة  -2

والتأكد من النتائج النهائية ، وكذلأ و   مقارنلات تثلري الدراسلة  الرؤىمساحة لتعدد 

ملن حيلث ، وبلين الكتلاب والكاتبلات  الكتاب والكاتبات ملن حيلث الجيلل ينمثل المقارنة ب

 .النوع 

 محاولة و   توازنات بين الروايات وبع ها .حتى يمكن المقارنة علي أساسها.  -4

 -:أسباب اختيار الروايات*

وقد اعتمدت الباحثة في اختياراتها للروايات علي تحكيم بع  المتخصصين ملن أسلاتذة 

بقسم االجتماع وأسلاتذة بأقسلام اللغلة العربيلة وكلذلأ بعل  األدبلاء. باإل لافة االجتماع 

تمثلل الروايلات الثمانيلة حيلث  ، أساسلهايمكن المقارنلة عللي  الروابط التيلوجود بع  

رواية متكاملة من وجهة نظر الباحثة، وذلأ ألنهلا فلي مجملهلا تمثلل الروايلة التسلعينية 

دت الدراسلة الروايلات التاريخيلة أو التلي تتنلاول فتلرة وقلد اسلتبعر م اخلتالف األجيلال، 

تاريخية سابقة عللي المرحللة التلي تناولتهلا الباحثلة و لي فتلرة التسلعينيات. و حرصلت 

اختالف األجيال بين الكتاب ، كذلأ وجود توازنلات فلي موا لي  علي بع  األمور منها 

 اقشها.الروايات بين كل كاتب وكاتبة من ناحية المو وعات التي تن
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  -:*أ داف الدراسة

 -ي :فالدراسة  أ دافوقد تمثلت 

المصللرية وائيللة فللي الروايللة رالشخصلليات الالتعلرف علللي رؤيللة العللالم كمللا تجسلد ا  -1

 .كتاب والكاتبات المصرياتلدي مجموعة من الالمعاصرة لفترة التسعينيات 

 .كل منهمافي رؤية العالم لدي التعرف علي مدي االختالف والتشابه  -0

 .علي العناصر التي تؤدي لظهور  ذه الرؤى دون  ير ا وقوفال -2

 -:ي  ةأساسيت ف فقد قدمت الدراسة تساؤالا داأل هولتحقيق  ذ

الجتماعيللة فللي ظللل التغيللرات اتجسللد ا الروايللة المصللرية التللي رؤيللة العللالم  مللا -أوال

 ؟المعاصرة لفترة التسعينيات 

 الت فرعية  ي :ويندرج تحت  ذا التساؤل تساؤ

 ما رؤية الروايات المختارة لكل من الرجل والمرأة ؟ -1

 ما رؤية الروايات المختارة للعالقة بين الفرد والمجتم  ؟ -0

 ما رؤية الروايات المختارة للعالقة بين الشرق والغرب ؟ -2

 ؟ يةدينقيم الما رؤية الروايات المختارة لل -4

رؤية العالم التي تجسد ا كتابات المرأة ورؤية العالم   ل  ناأ فروق جو رية في - ثانيا

 التي تجسد ا كتابات الرجل في  وء الخصوصية النوعية لكل منهما؟

 رؤى دون أخري ؟ال  ذه ما العناصر التي تؤدي النتشار  - ثالثا    

 دون  ير ا ؟ رؤىما القواعد األدبية التي تحكم شرعية قبول  -1

 واعد ؟ من الذي ي    ذه الق -0
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يشلمال  ينبلابتلم تقسليم الدراسلة إللي  تسلاؤالتهاعللي  واإلجابةف الدراسة ا دأولتحقيق 

 -:مو  من األول حتي الخامس فصول ةعلي خمسالباب األول يحتوي ثمانية فصول 

يتم فيه عر  المفا يم األساسية للدراسة واآلليات النظرية لكل مفهوم ، و األول الفصل

م ومفهوم التغير االجتماعي لمفا يم أساسية و ي مفهوم رؤية العا ةوذلأ من خالل ثالث

تناولهللا تسللوف  فرعيللةوأخيللرا مفهللوم الروايللة ، إلللي جانللب عللر  الدراسللة لمفللا يم 

 الدراسة في حينها.

للدراسات السابقة، حيث تم تقسيمها إلي دراسات خاصلة  فيحتوي عليأما الفصل الثاني 

ذا القسللم دراسللات سوسلليولوجية ودراسللات أدبيللة برؤيللة العللالم بشللكل عللام وداخللل  لل

وفقللا للترتيللب الزمنللي لهللا . ودراسللات خاصللة  ودراسللات فللي سوسلليولوجيا األدب وذلللأ

برؤية العالم لدي الرجلل والملرأة/ الكاتلب والكاتبلة. باإل لافة إللي تقسليم الدراسلات إللي 

 دراسات عربية وأجنبية.   

فللي سوسلليولوجيا األدب ، حيللث يللتم تقسلليم  ويهللتم الفصللل الثالللث باالتجا للات النظريللة

 األدبليعملل ليركلز عللي البنيلة الداخليلة ل اتجلاهاالتجا ات النظرية إلي اتجا ين أساسين 

دون أي ربط بينه وبين المحيط الذي ينلتج فيله  لذا العملل ، واآلخلر يركلز عللي المحليط 

 ن يوجلدين االتجلا يللنص ، وفلي مقابلل  لذالخارجي دون أدني ا تمام بالبنيلة الداخليلة ل

عليه ،  لذا اتجاه ثالث يحاول أن يقارب بين وجهات النظر المختلفة لالتجا ين السابقين 

ويندرج تحت كل اتجاه منهم اتجا ات فرعية تشكل اختالفات داخلية ولكنها التخرج علن 

 .عر  االتجاه الذي سوف تستعين به الدراسة وتتبناهيتم  ماتجاه ثالنطاق العام لكل 

جابللة علللي التسللاؤل الخللاص بالسللؤال األساسللي الثللاني، كللان البللد مللن تنللاول اآلراء ولإل

ة، أالنظريللة واألدبيللات المختلفللة التللي تناولللت رؤيللة العللالم لللدي كللل مللن الرجللل والمللر

عالقتلله األدب ومو للوع ومللن ثلم تنللاول الفصللل الرابلل   األدبيللات.واالختالفلات بللين  للذه 

 .األول ويتناول اآلراء التي تري وجود اختالفات في اتجا ات  ةحيث تناول ثالثالنوع ب
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ترجلل  للخصوصللية النوعيللة لكللل منهمللا ، أمللا الثللاني التللي الللرؤى بللين الرجللل والمللرأة 

نله إذا أخالف في الرؤى بين الرجل والمرأة، و فيتعر  لآلراء التي تري عدم وجود أي

 امنهمللا بوصللفه إنسللانلكللل وجللد فانلله يرجلل  لالختالفللات البيئيللة واالجتماعيللة والثقافيللة 

، ويتناول الثالث اآلراء التلي تلري علدم وجلود خلالف إال فيملا يتعللق  اوليس نوع امبدع

 بالنواحي البيولوجية الخاصة بكل نوع.

ملللن نهايلللة التلللي صلللاحبت العولملللة جتماعيلللة ويعلللر  الفصلللل الخلللامس للتغيلللرات اال

عالميللة وتغيللرات محليللة  ،  تتغيللراالثمانينيلات وبدايللة التسللعينيات، ويقسللم الفصللل إلللي 

ويندرج تحلت كلل عنصلر ملن عناصلر  لذا التقسليم عناصلر فرعيلة تشلمل تغيلرات عللي 

وتغيلرات  وتغيرات اجتماعية وأخري تخلص الملرأةمستوي االقتصاد والسياسة والثقافة 

 .خاصة بالمجال األدبي 

إلللي  قدمتللهفللي م، حيللث يتعللر  دراسللةلفيتعلللق بللالنواحي المنهجيللة ل البللاب الثللانيأمللا 

ملن  فصلول ةويشلمل ثالثل المفا يم اإلجرائية للدراسة وأسلاليب وأدوات وعينلة الدراسلة

فيتعلللق بالمسللتوي السللردي  فللي  للذا البللاب السللادسالفصللل . أمللا  السللادس حتللي الثللامن

ن يللروايلللات المختلللارة ،حيلللث التعلللر  ألحلللداثها وشخصلللياتها والمكلللان والزملللان الللللذ

تتعر  فيه الباحثة لرؤية الروايات لكل ملن الرجلل والملرأة  الساب  فصلوالتتناولهما.  

.أمللا يللة الدينالقلليم  ، والعالقللة بللين الفللرد والمجتملل  ،والعالقللة بللين الشللرق والغللرب ،ثللم

لمجلال األدبلي لرؤية العالم لدي كتاب الروايات المختلارة ، وا فهو يتعر  منفصل الثاال

آخر يمثل دور النشلر  دابعة للدولة وعدالمصري من خالل دراسة عدد من دور النشر الت

 لنتائج الدراسة وتحليلها وخاتمة نهائية . الخاصة ، ثم التعر 
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