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 (4/10/2015؛ تاريخ القبول:  30/6/2015)تاريخ االستالم: 
 

 امللخّص

عسريات احلياة وصعوباهتا على الرغم من هذا  ية وتكاتفت الرجل يفاحلياة البشر للمرأة منذ القدم دور هامّ وفعّال يف

طول التاريخ كانت تتأمل بالتمييز اجلنسي وتعترب هامشيةً ودونية بالنسبة إى الرجل، واستمرت هذه النظرة ي األمر ه

رأة بالنسبة إى مكانتها السلبية إليها، حيث املرأة نفسها اعتقدت بدونيتها؛ لذلك ظهرت تيارات قد دعت إى رفع وعي امل

ساحة األدب أيضاً وانعكست يف األشعار والروايات  وإى ا اولة الكتساب تلك املكانة. قد جتلّى هذا النوع من النظرة يف

الشرقية سواءً من جانب املتحيزين هلذه النظرية أو عليها. كثريٌ من مطاليب حقوق املرأة يعتقدون بأن املرأة الشرقية 

الغرب بسبب الظروف اإلقليمية والثقافية، وانعكست هذه اآلراء يف  ءً أشد من بنات جنسها يفاتغالالً أكثر وازدرتتحمل اس

آثار األديبات العربيات مع اختالف وجهات النظر يف تضارب اآلراء احلديثة والتقليدية املوجودة يف هذه املناطق. تستعرض 

فيها، وتبحث عن  ةيئخلولة القزويين الكويتية، وتدرس الشخصيات النسا "آنساتٌسيداتٌ و"و "البيت الدافئ"املقالة رواييت 

صورة املرأة فيها؛ مبختلف أدوارها الفردية واالجتماعية. املقالة هذه تكشف الستار عن حماولة الكاتبة يف تصوير املرأة 

وية كالفاشلة يف حياهتا الفردية واالجتماعية. الشرقية امللتزمة كامرأة مثالية ومنوذجية واملرأة الغربية املتأثرة عن النس

بتصرفاهتا تعني سعادة األسرة أو ا طاطها. املقال يسلط الضوء  اليتي الروائية تعترب الزوجةً حمور احلياة العائلية، وه

بأدىن تغيريات  على جتلي النسوية يف الروايتني، وعدم اعتقاد القزويين بالنسوية املتداولة وتأكيدها على النظام التقليدي

املقالة هو  فيه واهتمامها بااللتزام باألدوار التقليدية يف احلياة العائلية يف اإلطار اإلسالمي املعتدل. املنهج املتبع يف
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 ةمقدم

املذهب النسوي،  اها حيزاً واسعاً من االهتمامات بعد ظهوريشهد موضوع املرأة وقضا

انتها يف اجملتمع واألسرة، كم ميترس تهم اخلاصة إىيمؤلفاهتم حسب رؤ وتطرق األدباء يف

ة دائماً متّهمة يوالنقّاد قاموا مبعاجلة الصورة القائمة عنها يف هذه اآلثار، واملرأة الشرق

وال اهتمام مة هلا يثر من املرأة الغربية، وال قكة يف األسرة واالجتماع أيبأهنا هامش

س يف يعتربونه السبب الرئيون سهام االهتام  و اإلسالم وقواعده وريثكوجّه اليمبقدراهتا، و

 املرأة. النظرة هذه إى

ة باملرأة يثر مؤلّفاهتا األدبكة املعاصرة قد خصّصت أيتيوكبة اليين، األديخولة القزو

 صورة املرأة يف ميهي تقوم بتقد اتبة بأدب املرأة،كزت آثار اليث متيوجعلتها حمور آثارها ح

ة عامةً يث تصبح آثارها مرآة لتجلّي املرأة الشرقية حياسية والسية واالجتماعيبعاد العائلاأل

بيان التناقضات  جانب هذا األمر، تتطرق الكاتبة يف آثارها إى ة خاصةً. إىيتيوكوال

الصدمات واآلفات النامجة عن  املوجودة بني الثقافة اإلسالمية والثقافة الغربية، وتكشف عن

ة، ين وااللتزام مببادئه الساميبالد ك بالتمسنياتبة بأهنا تدعو املتلقكهذا التناقض فتتسم ال

 حضور ري عن تأثرياة وسخّرت قلمها للتعبين احلياديع مين عنصراً مؤثراً يف مجيوتعترب الد

 ن.ين العنصريهذ نيان االنفصال بكة املعاصرة وعدم إميومياة الين يف احليالد

تان يها، أما الرواير الواقع اعتمد البحث علية تعد من أفضل طرق تصويوملا كانت الروا

 "داتٌ وآنساتٌيس"م( و1996) "ت الدافئيالب"اللتان يف متناول أيدينا للدراسة، فهما: 

ترسيم املرأة من البعد ى داخل املزنل وتركز عل املرأةر يتقوم بتصو م(، فاألوى1997)

ان قوي ميإى لها يف األسرة باالعتماد علكنة ومثقفة تواجه مشايمتد امرأةالعائلي وحمورها 

جانبه ترافق زوجها يف عمله وهبذا الطريق ال تقتصر عن االطالع مبا جيري يف  وإى

يف  كاملرأة من البعد االجتماعي، فتحمل صورة املرأة اليت تشار ة تنظر إىياجملتمع، والثان

 يتها، وبسبب إفراطها يف النشاط االجتماعية وتدّعي جتدد املرأة وحريجتماعاألنشطه اال

القضايا ى ة، وأيضاً تسلط الضوء علياهتا العائلية فتنهدم حيت الداخليتغفل عن شؤون الب

مل يكتان ياملتعلقة باملرأة قبل الزواج وبعده وتكشف عن مسائلها اخلاصة، إذن هاتان الروا

ر واضح عن يتصو ن الوصول إىكميا املطروحة فيهما ييف القضا بعضها البعض وبالبحث

 ن املختلفة.يادياملرأه يف امل
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 ا البحث، فهما:ياإلجابة عنهما يف ثناى ان ستلقذوأما السؤاالن الل

 املرأة؟ اتبة إىكف تنظر الكي -

 املذهب النسوي املتداول ومبادئه؟ ة إىيهي نظرة الروائ ما -

 ل الدخول يف البحث أنّ:الباحثتان قبتعتقد 

تقدمه عن املرأة، يف ي ر الذيأهم عنصر يف األسرة، والتصو املرأةتعترب  ينيالقزو -

 داً عن الواقع.ياً وبعيبدو مثاليبعض املواضع 

 تها اخلاصة.يتعتقد باملذهب النسوي املتداول فترضه وهلا نسو ين الين القزوإ -

ار القزويين فلم يوجد هذا العنوان وهذا النوع من أما فيما يتعلق بالدراسات املتعلقة بآث

لعبدالطيف  "هيفاء تعترف لكم"التحليل ولكن هناك بعض الدراسات املشاهبة، منها: مقالة 

عامل املرأة "األرناؤوط اليت ركزت على البعد االجتماعي حلياة املرأة فحسب، واملقالة الثانية 

تستعرض البعد النفسي للمرأة بعيداً عن بقية أبعاد  للناقد نفسه وهذه "اخلفي يف حديث الوسادة

 تقصر بالبعد االجتماعي ويرتكز على البعدين الفكري والعائلي أيضاً. حياهتا، بينما املقالة هذه ال

ر باإلشارة أنه عملت ية نفسها فجديموضوع النسو تعلق بالدراسات املسبقة يفيما يأما ف

 «ب حمفوظيلنج "البكاللص وال"و عالء األسواينل "اجويكش"يت ياملرأة يف روا»رسالة 

ات يان اليت تستعرض الشخصيدي)دراسة يف ضوء النقد النسوي( إعداد رضوان مجش

ات يتتحدث عن الشخصو  يف ضوء النقد النسوينيتية احلاضرة يف الرواية والرجاليالنسائ

ضا يدان املقالة أيم نهما، ويفي وعن وجوه االختالف والتشابه بنيبيالنسائة من منظور األد

 «سيتينيه فميد نظريشي دفاع مقدس از ديات منايزن در ادب »عملت مقاالت منها: 

ات يف موضوع الدفاع املقدس يدرس البحث عدة مسرحيثم مطهري، يد ميان وسيحلامد سقا

ة ة الغالبيوركصف الصبغة الذيانتها وكها وميبحث عن حضور املرأة فياتبات وك والنياتبكلل

 لة سنوات الدفاع املقدس.يمة طية املرأة رغماً من أثرها القيها وهامشيف

ة ونقد ياآلثار األدبى قه عليوتطبي النقد النسوى زه علكيل من هذه األحباث قد مت ترك

ة من منظور يالنسو زة البحث احلاضر هي أنه قد تطرق إىين مكها ولية إليوركة الذيالرؤ

انتها املستحقة يف ظل كعطاء املرأة مإإلسالمي اليت قد حاولت ن ايبة امللتزمة بالدياألد

 اراهتا.ياً جتاه تياركة املتداولة يف الغرب وتقف موقفاً إنية وتعارض النسوينيالقواعد الد

 لي الذي يقوم بإعطاء األولوية للنص الروائي.يالتحل -الوصفي املقالة هو املنهج املتبع يف
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 اخولة القزويين، مولدها ونشأهت

ة، يف تاريخ الثامن من يخولة صاحب سيد جواد القزويين، ولدت يف العراق يف مدينة كاظم»

)حمسين  «النيب  م، من عائلة متدينة يرجع نسب والدها وأمها إى1963فرباير عام 

 .(37: هـ1382، 

ة جد خولة، سيد جواد القزويين كان من مراجع الشيعة يف الكويت، ومن أعالمها السياسي

والدينية واالجتماعية، تزوج من سيدة كويتية، حصيلة الزواج كان سيد صاحب جواد القزويين، 

والد الكاتبة الذي سافر إى النجف األشرف لكي يدرس، وتزوج من بنت من أشراف هذه الوالية 

 .(318: هـ1385، )حمسين املقدسة وبعد عدة سنوات من السكىن رجع إى الكويت 

القزويين األديب ظهرت يف طفولتها وهي كان يشتد شوقها إى القصة بشائر نبوغ 

بداييت كانت طفلة تثرثر، جينح هبا اخليال  و آفاق »واحلكاية، تقول خولة يف هذا املضمار 

 .(2011 القزويين،) «بعيدة، لعبتها الوحيدة حكايات الوهم تسرجها خميلة ندية

قبل الدخول يف ميدان األدب واملؤلفات األدبية، دخلت القزويين عامل الصحف واجملالت 

السلمان ) «رحباينكانت تكتب حتت أمساء مستعارة مثل شيماء األصمعي، زهراء، وسحر األ»و

 .(81: هـ1385، نقالً عن حمسين  ؛2002

 مصطلح النسوية وتعريفه 

( Feminisme( يف األصل كلمة فرنسية )Feminismزم )مصطلح النسوية أو فيميني»

 .(2 :هـ1384)رضواين،  «(Womanاملرأة ) ( مبعىنFeminaمأخوذة من املادة الالتينية )

م وذلك يف النصوص الطبية الفرنسية 1871ول لكلمة النسوية كانت عام يبدو أن الظهور األ

م استخدمها الكساندر دوما 1872نة اليت تتناول اخلصائص النسائية يف جسم الرجال، ويف س

الكاتب الفرنسي لإلشارة إى النساء الاليت يتصرفن تصرفاً رجولياً، وهبذا العمل اختلف 

 .(6 :هـ1381)فريدمن، املصطلح معناه العلمي عن معناه السياسي واالجتماعي اختالفاً تاماً 

أن هلا مدارس  تقدمي تعريف واحد وجامع عن النسوية صعب ورمبا غري ممكن؛ مبا

 ومذاهب خمتلفة، ولكل منها أفكارها وحتليالهتا، ولكن ميكن القول بأن النسوية تشري إى

من تلك اليت يتمتع هبا الرجل يف اجملتمعات اليت  الفكر الذي يعتقد أن مكانة املرأة أدىن

 .(2011)نصوح، ة أو ثقافية خمتلفة يتضع كال اجلانبني ضمن تصنيفات اقتصاد

http://www.khawlaalqazwini.com/
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م، أما مفهوم 1895يف أدبيات الفكر الغريب عام ظهور األول ملصطلح النسوية كان ال»

 «املصطلح املتمثل يف فعل نسوي مطالب حبقوق املرأة فقد بدأ مع هنايات القرن الثامن عشر

وذلك بالتغريات اليت طرأت يف الواقع األورويب من الثورة الصناعية وزوال  .(2011نصوح، )

البيت، ودخول املرأة يف مصانع الغزل والنسيج بأخذ رواتب أقل من املنتجات الصغرية يف 

 .بعدها( وما 22 :هـ1385)مشريزاده، الرجل 

فات النساء الكاتبات حول بنات جنسهن وظروفهن، وظهرت ياتسعت احلركة النسوية بتأل

ة والثقافية، يكحركة اجتماعية منسجمة رسخت بالتدريج يف مجيع اجملاالت من االقتصاد

الدفاع عن "ف كتاب يم قامت ماري ولستون كرافت بتأل1792سنة » السياسية، واألدبية. ويفو

  .(20 :هـ1382 )باقري، «الذي يعترب مبدأ أساسياً ألفكار النسوية ومعتقداهتا "حقوق النساء

 النقد األديب النسوي

يع ميادين احلركة النسوية مل تقتصر على السياسة واالقتصاد فحسب، بل قد تسرت إى مج

احلياة ويف جمال األدب أثّرت تأثرياً بارزاً وتركت بصماهتا، فالنقاد والكتّاب حاولوا التطرق إى 

املرأة وما يتعلق هبا من القضايا، وركّزوا على النسوية يف أعماهلم وأحباثهم وبناء على ذلك 

أيلني "األمريكية  صاغته الناقدة األدبية»، واملصطلح "النقد النسوي"ظهر منهج نقدي باسم 

"شوالتر
1
م. فالنقد النسوي يصف طرق تصوير املرأة يف 1979عام  " و بالغة نسوية"يف كتاهبا  

النصوص اليت يكتبها الرجل، أو حذف هذه الصورة منها، من مث فأن النقد النسوي يهتم 

، (30 :م2009بعلي، ) «بدراسة كيفية تأثر مجهور القارئات بالصور االختزالية أو االقتصادية للمرأة

"صور النساء"تتبىن مدرسة 
2
للنقاد النسائيني وجهة النظر هذه، ويكشف الناقد فيها أنه لقد  

نظر إى النساء يف معظم األدب الذي يكتبه الرجال على أهنن آخر، أشياء، ليس هلا قيمة إال 

«مبقدار ما ختدم أهداف البطل املذكر أو تنتقص منها
3
 .وما بعدها( 276 :م1996)نيوتن،  

هن املشاركة يف األدب والنقد، والتنظري لكي يقابلن ظلم الرجل يبات أدركن أن عليفاألد

إذن يطالب النقد »أدبياً، وجيدن دورهن يف األدب ويسامهن يف النقد والنظريات النقدية، 

                                                      

1. Showalter Elain 

2. Images of women 

 .142: نقد  . ملزيد االطالع راجع: 3
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وعي حبيل الكاتب الرجل خاصة فيما يتعلق باملوروث ى النسائي بإنصاف املرأة وجعلها عل

الثقايف األديب، أو إبراز الكيفية املتحيزة اليت هبا يتم هتميش املرأة ثقافياً ألسباب طبيعية 

 .(224 :م2000البازغي، )الرويلي و «بيولوجية. )أي بسبب نوعها اجلنسي(

ميكن القول بأن النقد النسوي جيمع بني املرأة واألدب ويهتم بكل ما يتعلق باملوضوعني 

لقيته املرأة يف جمال األدب وهو حذفها من األدب وهتميشها، فهي ظلم ى وخاصة يركز عل

عرب النقد النسوي حتاول أن جتد دورها يف األدب واإلبداع وتصلح التصوير التقليدي املقدم 

 عنها يف أدب الرجال، أي هي قامت نفسها بتحسني وضعها يف األدب.

 النسوية يف األدب العريب

لظواهر اليت بدأت يف الغرب، أخذت طريقها يف الشرق احلركة النسوية مثل كثري من ا

وظهرت يف البالد العربية، وتركت بصماهتا يف احلياة العربية لكنها تأخرت عن ظهورها يف 

فبواكري النسوية العربية، بدأت بعد مرور ستني عاماً تقريباً على بواكري النسوية »العامل الغريب 

ف القرن التاسع عشر مع رفاعة الطهطاوي وأمحد فارس الغربية، فكان الظهور األول يف منتص

 فالطهطاوي قد عمل على إقامة مدرسة لتعليم البنات. .(م2011)نصوح، « الشدياق

جدير بالذكر أن من الظواهر اليت قد شاعت يف جمال النشاطات النسائية يف الوطن 

راش يف حلب، وصالون الصالونات األدبية النسائية مثل صالون مريانا م»العريب هو تأسيس 

هذه  .(م2011ة، )موقع القصة السوري «األمرية نازيل فاضل، وصالون مي زيادة يف القاهرة

 شة يف املوضوعات األدبية.قالصالونات كانت مكاناً الجتماع أهل األدب واملنا

 ملخص الروايتني

املخاطب يتعرف  قبل الدخول يف التحليل والتطبيق يلزم أن يذكر ملخص الروايتني حىت

 ه:يبالبيئة السائدة يف الروايتني ويكون التحليل قابال للفهم لد

 «البيت الدافئ»ملخص رواية أ( 
هم اخلالة، أم األبناء. والعروس يتتحدث الرواية عن بيت كبري مجع أربع عائالت هيمنت عل

ميساء حمور األحداث، هي زوجة هاشم ومضت ثالثة أعوام من زواجها واحلمل ى الصغر

ها وهذا األمر أصبح ذريعة اخلالة وفتوح زوجة محاها األكرب إليذائها، واخلالة يعذر عليت

ابنها هاشم للزواج من ابنة خالتها لكنه يرفض األمر؛ مبا أن زوجته امرأة متنورة ى تصرّ عل
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الفكر ومكتملة األنوثة حتاول لتأسيس بيت دافئ باالستمداد من القرآن، هي ال تغفل عن 

 جناحه يف العمل مديناً هبا.ى ها يف عمله الصحفي حيث هو يرمرافقة زوج

حممد االبن األكرب يف البيت الكبري، هو رجل سياسي قد شارك يف االنتخابات ويستشري يف 

محلته االنتخابية هاشم وزوجتها ميساء ويستعني هبما، ولكن زوجته فتوح تغار عليه يف هذا األمر 

اء، بينما هي غفلت عن حياهتا املشتركة حيث ال يرضى وخالل األحداث تقوم مبعارضة ميس

حممد منها؛ مبا أهنا ال تالزمه يف أموره بل تضعفه وتسدّ طريقه، إذن تصرفها السيئ يف 

اهتامها ميساء بأهنا تسممت أوالدها إى جانب تصرفاهتا القبيحة املاضية أدت إى طالقها، أما 

 حممد مرة أخرى وعادت إى حياهتا املشتركة ذليلة. بندمها على أعماهلا وبوساطة ميساء قبلها

ناهد حتمل يف الرواية صورة امرأة أسرية يف مجاهلا اجلسدي لكنها ال تستطيع أن تظهره 

بسبب أن زوجها حسني رجل متدين، فهي ألجله التزمت احلجاب، أما يف تعرفها بناصر تنحرف 

 مح هلا أن تبقى جمرد مربية لألوالد.عن عقيدهتا وختون حب حسني وهو يطردها عاطفياً ويس

فريدة وعماد الثنائي األخري الذي يظهر يف الرواية، وعماد رجل صامت هوايته الرئيسة 

جهاز الكمبيوتر، ويصب جل اهتمامه فيه، وفريدة تعاين من هذا األمر وتبذل قصارى جهدها 

 إلجياد عالقة ودية معه. 

 «سيداتٌ وآنساتٌ»ب( ملخص رواية 
نساء من العائالت املختلفة، أما األسرة اليت ترتبط احلوادث هبا خاصة  ة تدور حولالرواي

فأسرة صالح. سيدة البيت هيام اليت امرأة متجددة ونشيطة يف مجعية نسائية ورئيستها، 

ى فتر هي تدّعي حرية املرأة واملساواة بني املرأه والرجل، لكنها بالفعل تعتقد بقدرة املرأة

ياة يف العائلة، بل تعترب العائلة أداة لالحتفاظ بديكورها أمام الناس؛ ال نفسها حمور احل

الزوج الثاين  توجد بينها وبني أهل البيت عالقة ودية، فزوجها نتيجة إمهاهلا إياه يلجأ إى

الرجل حمور حياهتا وتصبّ جل اهتمامها حلفظها، وإبراهيم ابنها أدمن ى حنان اليت تر

اليت تتمحور الرواية حوهلا تبدأ بصراع مستمر معها وتقاومها، ى سلم املخدرات، وبنتهاى عل

ن طريقاً يف احلياة وتلتزم به، ويف يويف مسريها تتعرف بالست فاطمة املتدينة، وتتخذ الد

 مصاعبها تستعني به وبصديقتها احلميمة إميان.

بروز مشاكل دخول عالء، ولد إحدى صديقات هيام يف حياة سلمى وخطوبته هلا أدّى إى 

حتبه وال ترغب يف الزواج منه، ولكنه إلكمال مركزه االجتماعي  جديدة يف حياهتا، سلمى ال
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يصرّ على الزواج منها ويتجسس يف أمورها، حىت أجرب الست فاطمة وأخاها فؤاد على الرحلة 

سلمى  إى مكان آخر خوفاً من العالقات الودية املوجودة بينهما وبني سلمى، واألمر هذا أدخل

يف كآبةٍ ومخودٍ قبلت سلمى على إثرها الزواج من عالء، ولكن مل تستحسن حاهلا بل استمرت 

كآبتها، حىت سئمها عالء واعترف بأنه تزوجها لغرض اجتماعي ورجل يف مثل مركزه ووسامته 

ال يكتفي هبا وله صديقات كثريات، بعد هذه املشاجرة تفكّر سلمى يف حل مناسب لتحسني 

وجتد اإلجناب هو احلل الوحيد، ولكن سرطان الدم مل تسمح هلا إلجراء قرارها حياهتا 

 ورحلت إى احلياة الباقية.

وهيام بعد وفات ابنتها مل تستطع أن تواصل حياهتا الطبيعية فانفصلت عن رئاسة 

 األمراض العصبية. ى مستشف اجلمعية وانتقل إى

 املرأة يف الروايتني

املرأة يف الروايتني والكشف عن مكانتها يف األبعاد املختلفة؛  يقصد البحث معاجلة صورة

ة يشملها يف األبعاد العائليي كمن الصواب أن يعمل ضمن ا اور الثالثة لى ولذا رأ

 ون دراسته جامعة:يكة ويركة والفيواالجتماع

 أ( املرأة من حيث مكانتها يف األسرة

  تقوم هبا يف الرواييت داخل البيت وهي:يف هذا القسم تعاجل املرأة ضمن األدوار التين

 :املرأه زوجةً -

زوجة إال اخلادمتني واخلالة،  توجد يف الروايتني اثنتا عشرة شخصية نسائية، كل منهن

ن كن بني هذه الزوجات فرق حيث ميك% من النساء زوجات يف الروايتني ول75إذن نشاهد أن 

 ات:يثالثة مستو تقسيمهن إى

 :يةالزوجة املثال -

املة جتمع بني الصفات كتظهر ميساء بطلة الرواية امرأة مت« البيت الدافئ»يف رواية 

ى ثرية املطالعة، ومن ناحية أخركر، وكاحلميدة واخلصال ا مودة، فهي مثقفة، متنورة الف

جانب هذه  مور البيت، متفوقة يف الطبخ وتنظيم البيت، وإىأهلا مهارة فائقة يف تدبري 

ينقصها شيء،  تعمل خارج البيت، تقدّم الرواية عن ميساء صورة امرأة ناضجة الاألمور هي 

يصدر عنها  ل شيء فيها ممتاز وإجيايب، خالل األحداث الكيشوّه صورهتا أيّ سلبية و وال

 ن لإلصالح.يعمل خطأ، بل دائماً تساعد األخر
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ها، نوع كاف شخي يمة مسحت هلاشم أن يثق هبا والكوميساء بتصرفاهتا الدقيقة واحل

 تمال نضجها:كاى تصرف ميساء يف هذه القضية أيضاً يدل عل

احلاسدات املقربات مليساء أن هتمس يف أذهنا أن زوجها ى حدإ)سامية( طلبت من »

نها مل تثر يف نفس ميساء كرترية، وفعلت هذه احلاسدة فعلتها، لكعالقة غرامية مع السى عل

ما هو إلّا حاسد يبغي هدم عش مجيل فطردت من  ك، بل أيقنت أن من يفعل ذلكش أدىن

 .(174 :م1996 )القزويين، «رهكرأسها هذه الف

ة صنعت بيتاً دافئاً ياملة يف مجيع اجملاالت وزوجة مثالكأن ميساء امرأة متى إذن نر

بالتدبري واحلب، ومل تسمح ألحد أن يهدم هذا البيت السعيد، هي بتصرفاهتا احلكيمة أدّت 

منصب نائب  قد وصل هاشم إى»جناحه مديناً هلا: ى د زوجها مبثاليتها ويرأن يعتق إى

رئيس التحرير بفضل صربها وجهودها ووقفتها الشجاعة معه، وكان يتمسك هبا أكثر وجينّ 

صفحة وجهها يف أوراقه وكلماته، يتحسس مجاهلا املتدفق كل يوم مبعاين ى هبا حباً وير

مجيل يتذوقه يف كل صباح، لون عينيها، صفاء  ن معىناحلياة كل شيء يف وجهها يتمخض ع

احلمرة، هذه املرأة تبعث يف كيانه احساساً كبرياً بقوته  بشرهتا، شعرها املتموج الضارب إى

 .(بعدها ماو 171 :م1996)القزويين،  «ورجولته وثقته بنفسه

 :يالزوجة الوسط -

ن حياولن حلفظ حياهتم العائلية ميلن إى املثالية ولك تالحظ يف الروايتني زوجات ال

يتمسكن بالفكر والطرق املبدعة وميشون على الطرق  ولتأسيس بيت سعيد أما يف هذا املضمار ال

 التقليدية؛ ولذا ال يواجهون ما يتوقعنه والبحث تصف هذه الفئة من الزوجات بلفظة الوسطى.

مرأة مجيلة تعيش من أجل شخصية ناهد اليت تظهر ا "البيت الدافئ"يرى القارئ يف رواية 

مجاهلا، لكنها ألجل زوجها امللتزم ارتدت احلجاب على الرغم من أهنا غري مقتنعة هبا، فهي يف 

صراع مستمر بني عاطفه اجلمال وواجب الدين، وملدة كان االنتصار للواجب، أمّا يف خواتيم 

تعيش ألنوثتها »و الرواية نشاهد أن الواجب فشل أمام عاطفه اجلمال؛ ألهنا تعبد جسدها

 «فحسب، كان جسدها هو اإلله الذي يرسم حتركها يف احلياه، ومقياسها يف تقييم ذاهتا...

 .وما بعدها( 133 :م1996 )القزويين،

انت امرأة حتب زوجها وهو أيضاً حيبها وألجله كحب زوجها  أهنا قبل خيانتها إىى فنر

ن يف كالعام عنها خالل احلوادث، ول رغبتها وميوهلا، وهذا هو التصويرى غضت البصر عل

 حادثة فشل عقلها أمام شهوهتا العمياء.
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 الزوجة الفاشلة: -

للمرأة يف رأي الكاتبة هو الفشل يف احلياة  الفظيعيبدو من أحداث الروايتني أن الفشل 

الزوجية، بناء على هذا يصنف البحث الزوجات اليت فشلن يف احلياة العائلية ومل يستطعن 

زوجة غري قادرة على « البيت الدافئ»لزوج إليها ضمن هذا القسم، فنرى فتوح يف رواية أسر ا

تعلم كيف تعامله، هي حتبه لكنها ال تعرف كيف تعرب  مالزمة زوجها يف أنشطتها السياسية، ال

بدت خملوقة ضائعة، تطلّ عليه من عينني باردتني »له عن مكنوناهتا القلبية، هي فقدت أنوثتها 

فارع الطول تتكوم عظامه فوق بعض بعناد، كل شيء فيها يصرّ مستكرباً، تشمخ وجسد 

 .(28 :م1996 )القزويين، «فتنتصب هذه العظام وتكاد هتوي فوق رأسه حبدة

إذن متثل فتوح دور زوجة غري سوية، غري مؤهلة للحياة املشتركة، بعيدة عن التقليد 

ظروفه، بل هي غارقة يف أنانيتها وحتاول تدري كيف ترافق زوجها وتصاحل ل والتخطيط، ال

إلثبات نفسها؛ وختسر يف هذا الطريق زوجها وأوالدها، وبعد الطالق عادت إى الزوج ذليلة، 

 نادمة على املاضي.

 املرأة أماً: -

حياهتم بتربير حفظ ى اخلالة أم ألربعة األوالد وقد هيمنت عل "البيت الدافئ"يف ى نر

سيطرهتا يف بيت كبري، هي بنفسها قد اختارت األزواج هلم  حياهتم ومجعت مشلهم حتت

شيئاً ى نفسها مسؤولة عن سعادهتم، ما أن ترى حياهتم وتر ودائماً يف القلق بالنسبة إى

ابنها يف ى كنموذج موضوع عدم محل ميساء إذ تصرّ على تبادر بالعمل فنر يزعجهم حىت

ما حدث ى دافع عنه دون اإلشراف علالزواج ثانية، ويف موضوع مشاجرة فريد وعماد ت

 إثر الضغوط الناجتة من مشاكل أبنائها يف احلياة.ى بينهما، ويف النهاية ماتت عل

أيضاً  "سيدات وآنسات"فضالً عن اخلالة فتوح، وفريدة، وناهد يف الرواية هذه وهيام يف 

عاطفة ى دل علمن هؤالء األمهات أي فعل يى هلن دور األمومة والذي يقرأ الرواية ال ير

 هن.يأهنا أمر مهمل لدى األمومة فيهن بل ير

الست فاطمة يف الرواية الثانية هلا وظيفة األمومة أيضاً وهلا أربعة أطفال لكن الرواية 

هذا البعد من حياهتا ومل تقدم عنها صورة خاصة، واملعلومات املعطاة عنها ى مل تركز عل

 غري صاحلة لدراسة شخصيتها أماً.

منهن هتتم بأمومتها ى ن الكاتبة ال تصور أماً ناجحةً ومنوذجيةً وليست إحديالحظ أ

كواجبها األول بل ال تعريها اهتماماً، بينما املرأة الشرقية هتمها األمومة وهي ألجل أداء هذا 
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نفسها، فيبدو أن القزويين مل تنجح يف تصوير املرأة أمّاً، لكن جدير بالذكر ى الواجب تنس

وترسم فشل هيام  "سيدات وآنسات"األم الفاشلة مجيلة يف رواية  النسبة إىأن تصويرها ب

 يف أداء دورها األمومة وسيئاهتا بالدقة والظرافة.

 املرأة بنتاً: -

األدوار النسوية اليت تقوم هبا املرأة هبا يف البيئة األسرية هي مكانة البنت، ويف ى حدإ

ى أن سلم "سيدات وآنسات"جباهتا، كما نالحظ يف غياب األم ميكن أن تنوهبا البنت وتؤدي وا

بنت األسرة تقوم بواجبات والديّها أمام أخيها، لكنها ختالف أمها يف األفكار واملعتقدات، يف 

البداية حتاول أن تصلحها باحتجاجها ومقاومتها أمام قراراهتا ولكن تفهم أهنا غري قادرة 

اماً عن منهج أمها ويعارضها، إذن ختتلف ه فتتخذ طريقها يف احلياة، طريق خيتلف متيعل

البنت عن األم وال جتمعهما عاطفة أو فكرة مشتركة ويبتعد البعض عن البعض يوماً بعد يوم 

بوعي أو دونه. إذن يف هذه الرواية ال ى حيث أصبحتا خصمان وعمل كل منهما هبدم األخر

جانبها وتشعر  بوجود األم إىنشاهد العالقة التقليدية بني األم والبنت، البنت ال حتسّ 

دفترها وتبوح أسرارها املكنونة له، واألم هي اليت دفعت  دوماً، وبدل األم تلجأ إى بالوحدة

 أس واملوت بعملها يف رحلة فاطمة وأخيها.يال البنت إى

 املرأة أختاً -

منهل  أخت لفؤاد، تالزمه يف األفكار ومعاً ينتميان إى "سيدات وآنسات"الست فاطمة يف 

هذه احلماية يف قضية رفض ى ن، هي حتمي أخاها فكرياً ونفسياً وتتجليفكري واحد وهو الد

 فؤاد يف اخلطوبة األخرية.

تقوم بواجب األم أيضاً فتبحث عن زوجة له وبعد فشلهما ى هي بعنوان األخت الكرب

ه الراسخة وتقف وإصابة فؤاد باألزمة النفسية العابرة، تتذكره مبواهبه الفكرية واعتقادات

مشكلتك أنك ولدت يف زمان غري زمانك »:  جتاوز األزمة، فنراها ختاطبهجانبه حىت إى

الزنول ى وسبقت عصرك بألف سنة، ترقد فوق قمة اجلبل والناس يف السفح، ال أنت قادر عل

 .(173 :م1997)القزويين،  «ى الصعودوال هم قادرون عل

 ماعجتب( املرأة من حيث مكانتها يف اال

مكانتها يف اجملتمع وموقف  يف الروايتني تصويراً عن املرأة يف اجملتمع لكي يهدينا إىى ال نر

سيدات "املؤلفة منها، واملرأة العاملة الوحيدة اليت تعرض الكاتبة لعملها هي هيام يف 
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تمع ، ولكن الصورة املقدمة عنها أيضاً ال تفيدنا يف الكشف عن مكانة املرأة يف اجمل"وآنسات

مبا أن عمل هيام منحصرة يف بيئة نسائية وال تتجاوزها، وتتحدث الرواية عن جلساهتا 

خارج البالد بغري التحدث عما  املؤمترات وأسفارها إى النسائية داخل البيت وتشري إى

تصرح ناهد أهنا تعمل باحثة يف إدارة « البيت الدافئ»حدث يف هذه الندوات، ويف رواية 

الرواية عابرة أن ميساء تعمل خارج البيت ولكنها اقتصرت عن تصويرمها يف  التربية وتشري

بيئة العمل وال تعطي معلومات عنهما وإن مل تكن اإلشارات ال يعرف القارئ أهنما عاملتان. 

 فاملؤلفة مل تعرض هلذا البعد من حياة الشخصيات لكي تستخرج منها صورة املرأة العاملة.

املؤلفة تعتقد بأن الوظيفة الطبيعية للمرأة هي أن تعمل يف البيت هذا يبدو أن ى بناء عل

 وتؤدي واجبها األول بوصفها زوجة مستقيمة وأمّاً مضحية ألجل أهل البيت.

حضور املرأة داخل البيت فاعلةً، هي ال تنكر حضورها يف ى ولكن رغم تأكيد الكاتبة عل 

تمام باجلانب الواحد وترك اجلانب جانب عملها يف البيت، بل ترفض االه االجتماع إى

ما حيدث يف اجملتمع؛ ى اآلخر وتؤكد اجلمع بني اجلانبني، ويف مقابل ميساء اليت مطلعة عل

فلذا ترافق زوجها وأخاه يف األعمال األدبية والصحفية تصور شخصية هيام اليت نسيت 

يف اجلمعية،  جهدها حلفظ منصبهاى األسرة ألجل نشاطاهتا االجتماعية وقد بذلت قصار

فهي مل تستطع اجلمع بني اجلانبني وضحّت جانباً ألجل اآلخر والكاتبة بالنهاية املؤملة اليت 

 قررت هلا توبخ هذا النوع من احلياة وتنكره.

أن القزويين وإن مل تعتقد باملذهب النسوي ومبادئه ال ترفض حضور املرأة يف ى إذن نر

 ل تؤيده وتؤكد عليه.اجملتمع والختالف نشاطها االجتماعي ب

 املرأة من حيث الفكر والعقيدة ج(

 ة:يدة ضمن األقسام التالير والعقكث الفي من حنيتيتندرج املرأة يف الروا

 املرأة املتدينة: -

ن يف يعن الست فاطمة تصوير امرأة متدينة متمسكة بالد "سيدات وآنسات"تقدم رواية 

رهبا وتطمئن به، هي تعترف أن هدفها  جأ إىمجيع اجملاالت فهي يف أشد أوقات حياهتا تل

فهذه الدنيا قصرية األمد.. »تكتب: ى سلم ويف رسالة إى ،هو اهلل سبحانه وتعاىى األعل

حمدودة األمل، معدودة األيام، ستنقضي مهما طال بنا العمر أو قصر، واملهم هو من محل 

 .(216 :م1997القزويين، ) «رسالة اإلميان نقية طاهرة
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 :ملرأة املتجددةا -

هيام: التجدد من النوع الغريب واضح يف شخصية هيام، هي تنشط يف مجعية نسائية رئيسة 

وتعتقد أن عصر احلرمي لقد انتهى وهي مل ختلق للبيت وال تعتقد بعمل املرأة يف البيت وتعتربه 

أن يف احلياة مبادئ »وظيفة اخلادمة، بل هي ال تؤدي وظيفتها بوصفها أمّاً وزوجة؛ مبا أهنا تفكّر 

 :م1997 )القزويين، «وقيماً ينبغي أن نسعى إليها، تفوق يف أمهيتها حدود البيت والطعام واملعاش

 . هذا الفكر يسود على حياهتا وهي تضحي األسرة ألجل عملها االجتماعي.(96

 :املرأة التقليدية -

خالل األحداث أن هلا بأن حنان امرأة تقليدية ويظهر من  "سيدات وآنسات"تصرح رواية 

 هدفاً وحيداً يف احلياة وهو أسر الزوج يف قلبها واحلفظ به يف حياهتا الزوجية.

الرجل حمور احلياة وال تستطيع أن تعيش دونه وال حتس باألمن واالستقرار إال ى هي تر

محاية الرجل وهذا هو السبب يف تزوجاهتا الثالث،  جانب رجل، هي دائماً حباجة إى إى

أنت زوجي وحبييب، وأخي وأيب وأمي... أنت كل شيء »حصر دنياها يف زوجها فتخاطبه تن

 .(25 :م1997 )القزويين، «يف دنياي، ال أريد يف احلياة سوي راحتك ورضاك

 أسلوب الكاتبة يف تصوير املرأة

نالحظ يف الروايتني توصيفات مجيلة جتري على لسان الشخصيات النسائية، والنساء تعربن عن 

جتارهبن الذاتية والعاطفية تعبرياً مؤثراً، ويبدو أن السبب يعود إى جنس الكاتبة وهي بسبب 

كوهنا إمرأة استطاعت أن تصف عواطف املرأة وأحاسيسها بدقة كأهنا تذوق تلك املشاعر 

بل جيب أن تسمع، أنا حباجة ماسّة إليك يا »بنفسها، فنرى حنان يف خطاب صالح تقول: 

يء يف دنياي، كل شيء، أخشى أن حتطمنا يد الدهر اخلؤون... أخاف عليك صالح أنت كل ش

من نفسي أن تدمر حببها املفرط رباطنا املقدس، ال تضيق بقيدي هذا، ال تسأم من اهتمامي 

 .(25 :م1997)القرويين،  «الثقيل، أنت زوجي وحبييب وأخي وأيب وأمي... أنت كل شيء يف دنياي

 حاسيسها واختالجاهتاأتبة بوضوح وصراحة حاجة املرأة إى بيان يف هذا املقطع تبني الكا

اتبة كة يف أسلوب اليابجيزة اإليأهنا قد جرّبتها بنفسها. جبانب هذه املكة وتبوح هبا يالنفس

الحظ القارئ أن الروايتني مل حتظيا بعقد عميقة، وهي مل تستطع أن ختلق عقداً ممتازة ي

وال تقنعه ويف حلظة التنوير ال تفاجئه. وفضال عن هذا  إلثارة القارئ، بل العقد ضعيفة

ل املثال يسبى صراحة الكاتبة يف الوعظ متلّ القارئ وتقلل من رغبته يف متابعة األحداث، عل
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أن الكاتبة تستفيد من احلوارات اجلارية بني الشخصيات ى نر "البيت الدافئ"يف رواية 

ألسنا بشر، جيب أن حيب بعضنا بعضاً، » ختاطب دفترها:ى للوعظ املباشر، فنشاهد سلم

رؤوسنا ى ويساعد بعضنا بعضاً، هل احلياة من أجلنا  ن املترفني تدفع األقدار لتسمح عل

 .(207 :م1996)القزويين،  «بإشفاق وتدوس أعناق ا رومني؟

 ةيأهم مركزّات الكاتبة يف نظرياهتا املخالفة للنسو

 مواضيع منها: ى يتني تقصد التأكيد عليبدو أن القزويين خالل أحداث الروا

 حمورية الزوج فيهااألسرة و

تركز الكاتبة على األسرة وتؤكّد على أمهيتها، ونرى أن األحداث يف الروايتني حتدث داخل 

تتمحور  "سيداتٌ وآنساتٌ"تدور احلوادث حول األسرة الكبرية، ويف  "البيت الدافئ"األسرة، ففي 

سرة أيضاً تسلط الضوء على أمهية املرأة ودورها يف العائلة، وتبيّن حول أسرة هيام، وداخل األ

أن اهتمام املرأة بالزوج له دور رئيس يف دوام األسرة فهيام اليت ال هتتمّ بصالح تفقده، 

وحنان نتيجة عنايتها البالغة به تشده إليها وحتفظه هلا وتؤسس عائلة هلا، وإميان تصبّ جل 

د هلا وعلى الرغم من االختالف املوجودة بينها وبني زوجها فكرياً اهتمامها لتأسيس عش سعي

نشاهد زوج ميساء الذي على  "سيداتٌ وآنسات"يف البداية، تنسى نفسها وتذوب يف وجوده، ويف 

 غراءات سكرتريته ال خيوهنا بسبب شخصية ميساء وتصرفاهتا احلكيمة.إالرغم من 

  األوالد: -

لكل من فتوح، وناهد،  "البيت الدافئ" راهيم وسلمى، ويفيف أسرة هيام نشاهد وجود إب

وفريدة أوالد، لكن ال نرى اهتماماً من جانبهن هبم، كأهنم تُركوا والوالدان الحيسان 

بوجودمها إال عند بروز مشكلة، فنرى هيام لدى إبراهيم حني رسوبه يف االمتحان وعند 

ال يدل على حس أمومتها، بل تنشأ من قلقها  إدمانه على ااملخدرات، ونوع تعاملها يف املوضعني

على تشويه صورهتا أمام الناس، وأيضاً نشاهد ناهد وفتوح عند أوالدمها يف املستشفى، وهذه 

التصاوير تدلّ على وجود البون الشاسع بني الوالدين وااألوالد، كأن الكاتبة تريد أن تسلط 

 من هذا النوع من العالقة.الضوء على االصدمات احلاصلة من هذا األمر وحتذر 

من الصور املقدمة عن املرأة يف الروايتني نستبط أن املرأة ال تقوم نفسها بأمور البيت بل 

أن ى نر غياهبا عن شؤون البيت واألوالد، وحىت اخلادمة وهذا األمر قد يؤدي إىى تعتمد عل

تنوب عنهن يف  بعضهن مثل هيام وناهد ال تقمن برعاية األوالد بل اخلادمة هي اليت

 تربيتها كما تشاء.ى تربيتها، فاألم تبعد عن األوالد يوماً بعد يوم وهي ال تستطيع أن تؤثر عل
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أن املرأة يف الروايتني ال تغيب عن البيت متاماً بل هي حاضرة فيه ويف أحداثه ى إذن نر

بني الثقافة ولكن عالقتها به ليست كما تستحق للمرأة الشرقية، وميكن أن نقول هي تتأرجح 

ى ياً وال تقدر علئالشرقية والثقافة الغربية؛ ال تستطيع عن تقطع عالقتها بالبيت واألوالد هنا

 أن هتتم هبم بكل ما لديها من املقدرات.

 الدين: -

حضوراً للدين إال عند ميساء، ى يف حياة الشخصيات النسائية يف الروايتني ال نر

 ى.وفاطمة، وسلم

استعانتها بالقرآن وتعاليمه يف حياهتا املشتركة، ى ن ميساء تؤكد علالكاتبة يف احلديث ع

والست فاطمة رغم ما تعاين من الفقر واملشاكل االجتماعية تشعر بالسعادة يف حياهتا 

أيضاً ى معتقداهتا االدينية وااللتزام هبا، وسلم الزوجية وال حتس بنقص. والسبب يعود إى

 تقاوم وتصارع وتستمر حياهتا. بواسطة التمسك بالدين تستطيع أن

فشلها  إىى عكس هذا نالحظ يف حياة ناهد أن عدم التزامها العميق بالدين أدّى علو

 يف احلياة الزوجية.

تأثري الدين يف احلياة، وبتقدمي تصوير عن الشخصيات املعتقدة ى إذن الكاتبة تؤكد عل

ت اليت ال هتتم بالدين بل تنكره بالدين واملتمسكة بتعاليمه، ويف مقابله بترسيم الشخصيا

وحتسبه عائقاً يف ساحة التقدم والتطور، وبيان هناية مصريهم تقارن بني هاتني الفئتني 

 وتشجع القارئ  و الدين وااللتزام به.

 موقف الكاتبة جتاه التيارات النسوية:

خصيات الروائية يالحظ يف الروايتني أن الكاتبة تؤكد على أمهية األسرة وااللتزام هبا، والش

خالل األحداث تبادر بالزواج واإلجناب منها سلمى، وإميان وميساء واألمر هذا خيالف متاماً 

التيار الراديكايل الذي خيالف األسرة والزواج ويؤكّد على هدم األسرة واحلياة العائلية ويعتقد 

)مشري يا وعاطفيا أن الزواج يضمن انقياد النساء املستمر اقتصاديا وماليا وقضائيا وسياس

 .وما بعدها( 283 :هـ1385زاده، 

فماذا تريد املرأة سوى »نرى ميساء بطلة الرواية ختاطب فريدة:  "البيت الدافئ"يف رواية 

، ويف موضع آخر (179 :م1996)القزويين،  «رجل مستقيم حيميها وحيفظ أوالدها ويرعاها
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تصدقي أن املال واجلاه يعوض املرأة عن  أنا حباجة إى بييت وأوالدي ال»تتحدث فتوح ميساء: 

 .(185 :م1996)القزويين،  «هذا الكزن الذي تنعم به يف ظل زوجها، إنه تشرد يا عزيزيت

ألسن الشخصيات تناقض النسوية املاركسية تناقضاً تاماً مبا ى هذه األقوال اجلارية عل

أجر عن جمهوداهتا  يأأن املاركسية تعارض تسخري املرأة للعمل يف املزنل دون تقاضي 

ى أما نر .(288 :هـ1385واالس، )آبوت والعاملة ى لتنشئة اجليل القادم من العمال والقو ووقتها

احلياة  يف الروايتني أن فتوح وميساء رغم اختالف معتقداهتما وتناقض رؤيتهما إى

 مومة.األسرة وحضورمها يف البيت وتقدسان األ تشتركان يف حاجة املرأة العاطفية إى

يف احلوار اجلاري بني أصحاب اجلمعية النسائية وبني الست  "سيداتٌ وآنساتٌ"يف رواية 

حينما نطالب حبق املرأة يف االنتخاب »فاطمة نالحظ أن إحدى صاحبات اجلمعية تقول: 

والترشيح فإمنا نفعل ذلك من أجل أن تصل املرأة إى مكانة تؤهلها الختاذ قراراهتا على ضوء 

قضيتها كامرأة. فمن يستطيع أن حيل مشاكل األسرة غري املرأة نفسها؟ ومىت حجبت فهمها ل

املرأة عن اختاذ القرار كانت كل توصية تصدر حبقها غري مالئمة هلا بالصورة الكاملة. 

ومبكانتها السياسية تدع صوهتا أن يصل إى بنات جنسها عرب احللول اليت تقدمها ملشكالهتا 

تبخس على املرأة هذا احلق، فاملرأة وصلت إى مستوى ثقايف الئق، كما أن وملاذا  االجتماعية

 «نسبة األمية بني الرجل واملرأة مشاهبة، والتقدم احلضاري للمرأة أفضل بكثري من الرجال

 ن مل نعترض على حق االنتخاب »، والست فاطمة جتيب عليها: (103 :م1997)القزويين، 

الفئة اليت تتصدر هذه املهمة... جمتمعنا جمتمع مسلم، وينبغي  والترشيح، وإمنا اعترضنا على

أن تكون كل القرارات النسائية صادرة من منبع إسالمي يتفق مع روح هذا اجملتمع ويتماشى 

، هبذا الكالم ختالف الكاتبة النسوية (105 :م1997)القزويين،  «مع مسريته اليت اعتاد عليها...

 اء على مشكالت املرأة بتغيري النظام االقتصادي واالجتماعي.االشتراكية اليت هتتم بالقض
 

 ائجالنت

وهنا زوجةً كاتبة تعترب املرأة حال ك بدا أن النيتيالروا من الصور املقدمة عن املرأة يف -

 اليت ي دور الزوجة، وهنيتية يف الروايات النسائية لذا ملعظم الشخصياة العائليحمور احل

تستسقي من  األسرة أو ا رافها من العرف السائد، واملرأه اليت سالمة نيبتصرفاهتا تع

إطاره تضمن سعادة األسرة. واملرأة مادام ختضع للرجل   ومتشي يفميركرواء القرآن ال

 د السائدة يف اجملتمع حتظي بالسعادة والعزة.يوتلتزم باألعراف والتقال



  425 )البيت الدافئ وسيداٌت وآنساٌت نموذجاً(  المرأة في روايات خولة القزويني

 

حد  دة عن الواقع إىير أهنا بعظهية ياتبة عن املرأة املثالكر الذي تعطي اليمن التصوو

تصدر  ه والياسية والسية، االجتماعية، الثقافيع اجلوانب العائليمج ما؛ مبا أهنا ممتازة يف

 لة.يئة وال تنقصها رذيعنها خط

تغيريات فيه،  النظام التقليدي بأدىنى القزويين ال تعتقد بالنسوية املتداولة بل تؤكد عل -

التقليدية يف احلياة العائلية يف اإلطار اإلسالمي املعتدل واالبتعاد وهتتم بااللتزام باألدوار 

 ة. يعن األسوة املستوردة من الثقافة الغرب
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