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  الشكركلمة 

﷽ 
  

احلمد هللا الذي أنزل القرآن عربيا وهدى للناس وبينات من اهلدى 
والفرقان، الصالة والسالم على رسولنا الكرمي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعلى آله وأصحابه 

  أمجعني.
 املوضوع حتت هذه الرسالة كتابةذن هللا وتوفيقه من   ت الباحثةقد انتهف

. وقدمتها مرأة" إلحسان عبد القدوسات النسوية يف رواية "ونسيت أين ااحلرك
مادة من الرانريى اإلسالمية احلكومية لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة 

يف قسم  ”S.Hum“املواد الدراسية املقررة على الطلبة للحصول على الشهادة 
  ا. وأد اللغة العربية

شرفني الكرمني املمت الباحثة الشكر على رصة السعيدة، قدويف هذه الف
خري النساء أحسن عمال  ةاألستاذو  إميي سهيمي املاجستري ةمها األستاذ

ما صاحلة املاجستري ما و انفيف إهودمها جو  على مساعد أفكارمها يف قا أوقا
ليف هذه الرسالة وتكميلها من البداية إىل النهاية .  اإلشراف على 

وأيضا الشكر العميق جلميع األساتذة الكرام الذين قد علموا الباحثة 
 إرشادا حسنا. اارشدوهختلفة العلوم واملعارف النافعة و مب اوزودوه



 ب 

ا وجلميعم الباحثة شكرا خاصا لرئيس قسم اللغة وتقد  العربية وأد
احثة يف البعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ملساعدة كتابة واألساتذة فيه، و 

  هذه الرسالة.إمتام 
 نوالديالباحثة فائق الشكر واحلب إىل أحب ال ال تنسى أن تقدمو 

ب يف يهما أحسن الثوار  إمتام هذه الرسالة لعل هللا حياحملبوبني على دعائهما يف
املكرمني الذين ساعدوها  اتقّدم الباحثة الشكر إىل أصدقاءهاألخرة. و الدنيا و 

  يف إمتام الرسالة.
فعة للباحثة خاصا و  وأخريا عسى هللا  للقارئني عامة. حسبناأن جيعلها 

ال  العلي العظيم إ قّوة نعم النصري ال حول والهللا ونعم الوكيل نعم املوىل و 
  احلمد  رب العاملني.و 
  

  م٢٠٢٠ أغسطس ٥ بندا أتشيه،
  

 مرزوقة



 ج 
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  جتريد
 

  مرزوقة:   اسم الطالبة
 ١٦٠٥٠٢٠٢٥:    رقم القيد

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية / قسم اللغة العربية   :    الكلية / قسم
ا     وأد

 مرأة" إلحسانات النسوية يف رواية "ونسيت أين ااحلرك:  موضوع الرسالة
 عبد القدوس  

 ه ١٤٤١ ذواحلجة ٢٨/  ٢٠٢٠أغسطس  ١٨:    ريخ املناقشة
   صفحة ٥٣:     حجم الرسالة
 املاجستري ،إميي سهيمي:    املشرف األول
  املاجستري خري النساء أحسن عمال صاحلا،:   املشرف الثاين

مرأة" ات النسوية يف رواية "ونسيت أين ااحلرككان موضوع هذه الرسالة هو 
 يتالاحلركات النسوية . يف هذا البحث تركز الباحثة على إلحسان عبد القدوس

الباحثة يف تنفيذ هذه الرسالة  اهنهج الذي استخدمتامل. وأما سعاد ايستخدمه
. ومن النتائج اليت النسويةاملدخل  افهو املنهج الوصفي التحليلي وتستعمله

ملقاومة ا: وهي احلركات النسوية أربعةن من تكو حصلت عليها الباحثة هي: 
النساء يف السياسة واإلجتماعية واملساوة يف حقوق النساء للتقاليد واملزاولة 

 يهيف هذه الرواية  ادسع استخدمهتاليت  احلركات النسويةالغرض من أما . الرتبية
  .حترير أنفسهم من الظلم بني اجلنسني
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Penelitian ini berjudul al-Ḥarakāt an-Niswiyyah fī riwāyati “Wanasītu ʽannī 

imraʽati” li-Iḥsāni ʻAbdu Al-Quddūsi. Penelitian ini fokus pada gerakan 

feminisme yang dilakukan tokoh Suad di dalam novel ini. Adapun metode 

penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan 

feminisme. Hasil penelitian ini menemukan adanya empat gerakan feminisme 

yang dilakukan oleh Suad, yaitu: perlawanan terhadap tradisi, keterlibatan 

perempuan dalam politik, kesetaraan dalam hak berpendidikan, keterlibatan dalam 

struktur sosial. Adapun tujuan dari gerakan feminisme yang dilakukan oleh Suad 

dalam novel ini untuk membebaskan diri dari ketidakadilan gender. 
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  ب األول
  مقدمة
 

  خلفية البحث  .أ
يف احلياة اإلجتماعية تكون اإلختالف بني الرجال والنساء، كان 

ن غري حترير وعدم . واحلواءاإلختالف قد يكون منذ زمن آدم  النساء يشعرن 
. لتحقيق املساواة  بني الرجال والنساء هناك حركة تسمى والرجال نبينهاملساواة 

األدب .  األديب هناك شيء يسمى األدب النسويما يفأ احلركة النسوية.
دف  النسوي هو كل ما تكتبه املرأة سواء أكان موضوعه املرأة أم مضوعا آخر 

  ١.من خالله الّرتفع عن صفة الّدونية
مة عن احلقوق بني قوم  النسوية هي حركة النسائية اليت حتاول املساوة 

ال  تشتمل املساوة على احلقوق .النساء والرجال جلميع األحناء احلياة, حنو يف ا
. النسوية هي إحدى طرق السياسية والتعلمية واالقتصادية واالجتماعية الثقافة

إن كانت النساء بدرجة واحدة، فال الرجال الكفاح من أجل حقوق املرأة. 
لعبارة األخري، أن النسوية هي . ميلكون حقوقهّن ويقررون األنشطتهّن اآلن و

                                                             
لنعناع" لربيعة جلطي، بلكحلة ليليبلمسوس مسية،   ١ صورة املرأة يف رواية "حنني 

  ١٠ص.  ،م) ٢٠١٩: جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر(
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النسوية هي جهود تبدل النظام واهليكل . ائية حلصول احلرية هلنّ حركة النس
  ٢.االجتماعي إىل العدالة بني الرجال والنساء

نت من حركة اا كهيف أول ظهور ، من كلمة النساء يؤخذالنسوية لغة 
بية العلمية، يف اء احلياة مثل يف الرت حنرأة يف مجيع أتتحدث عن حرية املالنسائي 
تمعاالقتصا األعمال  ٣.دية، يف األعمال السياسة و مجيع األعمال يف ا

احلركة النسوية هي فكرة تتطلب احلقوق الكاملة للمرأة على عدم 
لفعل شكل من أشكال حتقيق جهود حترير ااملساواة يف الوظيفة كرج ل، وهذا 

املرأة من خمتلف االختالالت يف املعاملة يف مجيع جوانب احلياة. ذهب فكيح يف 
صحيفة أن النسوية، أ كان تدفقها وأينما كان، تنشأ نتيجة لوجود حتيز  هذه

يمن النساء على فكرة أن الرجال  جنس الثاين مييل إىل السيطرة على النساء.
   ٤خيتلفون عامليا عن النساء.

حياة الرجال والنساء مثرية لالهتمام للغاية للدراسة. ألن حياة النساء يف 
تلفة جدا. ال ترغب النساء يف الوقت احلايل يف احلبس يف املاضي واملستقبل خم

ت بيوت وأمهات ألكفاهلن. ولكنهن بدأن اآلن  األسرة فقط والعمل فقط كر
ينتشرون يف املهنة العليا. ال تريد النساء أن يقتصرن على العادات والتقاليد 

ن فقط. ولن يتم استخدا م مشاكل اإلجتماعية اليت تعيش فيها النساء يف بيو
                                                             

2 Sugihastuti dan Suharto, Kritik Sastra Feminis: Teori dan Aplikasinya, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar,  2005), hlm. 61 dan 63 

3 I.Nyoman Suaka, Analisis Sastra Teori dan Aplikasinya, (Yogyakarta: Ombak Press, 
2014),  hlm.126 

4 Nurna, Ketidakadilan Gender dalam Novel Geni Jora Karya Abidah El Khalieqy, Jurnal 
Humanika, Volume 3, Nomor 15, Desember 2015 
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ا ما تستخدم حياة غالب املرأة حىت يتم دراستها ومثرية لالهتمام للغاية الدراسة.
 لرسالةام يف صنع عمل أديب. ويف هذه ااملرأة يف العامل احلقيقي كمصدر إهل

  .مشكلة املرأة املوجودة يف العمل األديب الذي يعد رواية حبث عنسأ
أما مفهوم األدب العريب إحدى من أنواع األدب العريب،  هي الرواية

 ؤثرةاملو الكلمة اجلميلة هاخلاص من األدب  املعىنينقسم إىل اخلاص والعام، فف
العام فهو طبيعة الناس  عىنأما األدب يف امل ئني.و القار  نيالسامع نهعلى ذ

و الشعر  والنثر، الشعر ه نيينقسم األدب إىل قسم ٥النطق. وألفعل صورة امل
لوزن  ا هأما النثر فهو عملية األدب ليس لو   .والقافية الوزن هو عملية األدب له

لحمة املو  القصةو الرواية و اخلطابة و قالة املو  ثلو املهوال القافية. أنواع النثر 
 ٦.ذالك ريسرحية  وغاملو 

والرواية نوع من أنواع النثر يف األدب العريب تتكلم كثريا عن مسائل  
العالقات بني اإلنسان وبيئته، من حيث اإلنسانية وتصور احلياة يف عدد 

أما رواية يف املصطلح األديب فهي :   ٧إجتماعية وسياسية أو ثقافية وغري ذلك.
ا بتعدد األحدث  قصة خيالية نثرية اليت تتعد فصوهلا ويسمح ميدا

                                                             
 ٢٠١١(ماالنج: الطباعة جلامعة مالك إبراهيم، النظرية األدبية العربية، أمحد مزكى،   ٥

  ٢٤ص.  ،م)
6 H.Wildana Wargadinata &  Laili Fitriani, Sastra Arab Lintas Budaya, (Malang: UIN-

Malang  Press, 2008), hlm. 163 
7 Andri Wicaksono, Pengkajian Prosa FIksi, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2014), hlm. 

113-114 
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الرواية املأخوذة يف هذا البحث   ٨والشخصيات اكثر من نوع األخر مناقصة.
مرأة"، حتكى فيها عن إمرأة وصلت إىل طموحها   اهي رواية "ونسيب أين

جح، عملهم يف الربملان ومنظمات احلركة النسائية املختلفة. جعلت  كسياسي 
اخللفية السياسية اليت التزال متحفظة يف ذلك الوقت ظاهرة جديدة يف املساواة 

  اجلنس.
واية املشكلة املأخوذة يف هذا البحث هي احلركة النسوية املوجودة يف ر 

هلدف إىل معرفة كيف أن احلركة النسوية املوجودة يف رواية  "مرأةونسيت أين ا"
حيث املقاومة للتقاليد ومزاولة النساء  إلحسان عبد القدوس "مرأةونسيت أين ا"

 حتدثتيف هذه الرواية  ألن .يف السياسة االجتماعية واملساوة يف حقوق الرتبية
 التعليميف  واملساوة واإلجتماعية  السياسةيف تطلبني حقوقهنعن النساء الاليت 

   .يعين خاصة يف حترير املرأة

 

 مشكلة البحث  .ب

مشكلة البحث اليت ف يف خلفية البحث ةالباحث تبناء على ما قد شرحو 
 حاولت الباحثة توضيحها يف هذه الرسالة هي :

 ؟مرأة"رواية "ونسيت أين ايف  النسوية ما احلركات

                                                             
رخية،  نبيلة لوبيس،  ٨ : كلية األدب والعلوم اإلنسانية (جاكراملعني يف األدب العريب و 

 ٢٠١ ، ص.١م)، ط.  ٢٠٠٥اإلسالمية احلكومية، جامعة شريف هداية هللا 
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 ض البحثغر   .ج
  ث اليت حاولت الباحثة إىل حتقيقها هي :ض البحأما غر 
  مرأة" ات النسوية يف رواية "ونسيت أين ااحلركملعرفة 

  

  معاين املصطلحات  .د
قبل الشروع إىل هذه الرسالة، تريد الباحثة أن تشرح معاىن املصطلحات 

يت اليت تتضمن يف هذه الرسالة. ويف هذا املوضوع، توجد أربع مصطلحات ال
 مرأة.والنسوية والرواية و ونسيت أين ا فهي احلركات حتتاج إىل توضيحها،

 اتاحلرك .١
حركة ج حركات : حالة اجلسم يتغري وضعه أو موقعه  النسبة إىل نقكة 

احلركة : يف العرف العام : انتقال اجلسم من مكان إىل مكان أخر، أو  ٩بتة.
  ١٠انتقال أجزائه كما يف احلركة الرحى.

 النسوية .٢
  ١١سوة معنها "النساء" أي مجع إمرأة من غري لفظه.النسوية أصلها الن

                                                             
م)،  ٢٠٠٤شورق الدولية، (القاهرة: مكتبة الاملعجم الوسيط، براهيم أنيس وآخرون، إ  ٩

  ١٩٠ ، ص.٤ط. 
   ٢٢٢ ، ص.املعجم الوسيطبراهيم أنيس وآخرون، إ  ١٠
  ٩٢٠ .، صاملعجم الوسيطبراهيم أنيس وآخرون، إ  ١١
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ت إجتماعية، تتمثل  دف إىل غا النسوية يف اللغة، هي حركة سياسية 
ا ودورها.    ١٢يف حقوق املرأة وإثبات ذا

والنسوية يف اصطالحا، هي جمموعة من اخلصائص اليت حتددها الثقافة. 
ت أنصار  وخاولوا (رجاال ونساء) الكشف عن التناقضات الصارخة يف كتا

تمع  ، رغم عدم التفرقة يف Patriarchal Dominationسيادة الرجال على ا
يف كتاب (األدب  feminismالتفكيكية بني الذكر واألنثى. واملذهب النسوي 

نه مذهب االنتصار للمرأة، وحاولت التفريق يبنه وبني حترير املرأة  واحلياة) 
f WomenEmancipation o.١٣ 

    
 رواية .٣

أما رواية  ١٤رواية مبعىن القصة الطويلة. –يرى  –رواية أصلها من روى 
ا  يف املصطلح األديب فهي : قصة خيالية نثرية اليت تتعد فصوهلا ويسمح ميدا

  ١٥بتعدد األحدث والشخصيات اكثر من نوع األخر مناقصة.

                                                             
لقصور الثقافة، عامة : اهليئة ال(القاهرةالنسوية وفلسفة العلم، ميىن طريف اخلوىل،   ١٢

  ٦ م)، ص. ٢٠١٤
عريب"،  –املصطلحات األدبية احلديثة "دراسة ومعجم إجنليزي ، حممد عناين  ١٣

ر للطباعة،  :(القاهرة   ١٨٠، ١٥١، ٣٠ م)، ص. ٢٠٠٣دار نو
  ٤٨٣، ص : املعجم الوسيطبراهيم أنيس وآخرون، إ  ١٤

رخية،  نبيلة لوبيس،   ١٥   ١٢٠ص. املعني يف األدب العريب و 
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رتك الرواية هي أحدث مثرية نصور منط من احلياة أو أحداث معينة يش
سلوب مشوق يستوي القارئ واملستمع حبيث يربو سرد  فيه اخليال، وتضاع 

  ١٦األحداث املثرية وتتشابك فيه األزمات وتتسلسل فيه األفكار.
 مرأةونسيت أين ا .٤

ت"ونسيت أين ا إحسان عبد  اليت كتبتها مرأة" هي رواية من الروا
عن جهاد النساء  م. وهذه الرواية حتكي  ٢٠١٢القدوس، وقد نشرت يف عام 

  يف املقاومة سيطرة.
 

 السابقة اتدراسال  .ه
خذ منها أفكارا. وتسجل الباحثة  فقد سبقته دراسات يستفيد منها و
دف خريطة الدراسات يف هذا  يف السطور التالية تلك الدراسات السابقة 

  املوضوع وإبراز النقاط املميزة بني هذا البحث وما سبقه من الدراسات :
 يف رواية  marxis لنسويةدراسة ا، موضوع: ٢٠١٤ ،القرننيإسكندر ذو  .١

بتعلم األدب يف حسان عبد القدوس وعالقته إل "مرأةانسيت أين و"
حيفز هذا البحث قيم احلياة الواردة يف األعمال األدبية . املدرسة الثانوية

دف  اليت ميكن استخدامها كمرجع للمواد التعليمية يف املدارس الثانوية. 
                                                             

رخيه العصر اجلاهلى وعصر صدر عبد العزيز بن حممد الفصيل،   ١٦ األدب العريب و
، ١، ط. ه) ١٤٠٥: وزارة التعليم العاىل، (اململكة العربية السعوديةاإلسالم والعصر األموى، 

  ٢٨ ص.
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ت اليت يتم هذه  الدراسة إىل وصف أشكال املاركسية النسوية يف الروا
احلكم عليها من ثالثة جوانب هي اجلوانب السياسية واالجتماعية 
ت النسوية والتعلم  والتعليمية ووصف العالقة بني األشكال النسوية للروا

 األديب يف املدرسة الثانوية.
 "مرأةانسيت أين و" يف رواية  ةحتليل نظرية النسويفرتي نوربييت، موضوع:  .٢

فرتي نوربيت هناك العديد  ا املقال ، يذكر، يف هذسحسان عبد القدو إل
من املفاهيم حول نظرية النسوية وهي مفهوم اجلنس والبناء االجتماعي 

 والثقايف.
مة للنسوية يف رواية الصورة املبه: ، موضوع٢٠١٣أندي هرلينا،  .٣

البحث  هذالقدوس. أما أهدف يف مرأة" إلحسان عبد ا"ونسيت أين ا
مرأة" إلحسان مة للنسوية يف رواية "ونسيت أين ايعين ملعرفة الصورة املبه

ستخدام نظرية التحليل النفسي  . تستخدم هذه  Freudعبد القدوس 
ملالحظات واملقابالت والدراسات املكتبية.  الرسالة منهج وصفية نوعية 

  واأل العلى.مث هذا التحليل توجد اهلوى واأل
حترير املرأة يف الفيلم "وجدة" ليفاء : ، موضوع٢٠١٩عابده ساراه،  .٤

أما أهدف هذه الدراسة املنصور من خالل النظرية النسائية لقاسم آمني. 
إىل لكشف شكل حترير املرأة حول التعليم واحلجاب والنساء واألسرة يف 
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ذا البحث هو حبث  فيلم وجدة من خالل النظرية النسائية قاسم آمني. ه
دف إىل وصف وشرح املتعلق مبوضوع البحث.   كيفي وصفي 

لنسبة لالختالفات يف البحث  هذه الرواية اليت حبثت الباحثة  أما 
لبحث  ، ستخدام نظرية النسوية املاركسيةوغريها سابقا،  فالباحث سابق قام 

لنسوية بشكل خاص حترر املرأة املوجود  حول بينما ما حبثت الباحثة هنا يتعلق 
يف الرواية. وهناك أيًضا دراسات سابقة تستخدم نفس النظرية ولكن  كائنات 

  .خمتلفة
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  ب الثاين
  اإلطار النظري

  
 تعريف النسوية . أ

كحركة احلديثة، ولدت النسوية يف أوائل القرن العشرين اليت كان رائدها 
 a room of one’s –يف كتبها غرفة خلاصة واحدة  (Virginia woolf)فرجينيا ولف 

own )ت  ١).١٩٢٩ دف إىل غا النسوية يف أصلها هي حركة سياسية 
ا ودورهاإجتماعية، تتمثل   بشكل يلنسوا لفكروا، يف حقوق املرأة وإثبات ذا

 عضاوتفسر أو تصف تلتحليالوا لقضاياوا هيماملفا من نظرية قنساأ معا
   ٢.ا، وكيفية االستفادة املثلى منهاوسبل حتسينها وتفعيله ،تهناخربو ءلنساا

النسوية مفهوم سياسى مبىن على مقدمتني منطقيتني أساسيتني: أوال، إن 
 النوعني مؤسسة تقوم على عدم املساواة بني النساء والرجال، وتعاىن النساء بني

نيا، إن انعدام املساواة بني  بسببها من انعدام العدالة يف النظام االجتماعى، و
تج عن الفروق الىت تنشئها الثقافة  اجلنسني ليس نتيجة لضرورة بيولوجية، لكنه 

____________ 

1  Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar 2007),  hlm. 183 

امة لقصور الثقافة، (القاهرة: اهليئة العالنسوية وفلسفة العلم، ميىن طريف اخلوىل،   ٢
 ١١.م)، ص ٢٠١٤
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ن املرأة ال تعامل يستند التعريف العا ٣بني اجلنسني. م للنسوية إىل االعتقاد 
تمع الذي ينظم شئونه  ا امرأة يف ا على قدم املساواة ألي سبب سوى كو

ته حسب رؤية الرجال واهتماماته.   ٤وحيدد أولو
خلصائص  ،قال وحيودي يف عابدة سارة عرفت شخصيات النساء 

قة، واحلنانة، واجلم ذلك. السمة النسائية الة، وغري النسائية مثل األمومة، واأل
تمع عن الشخصيات النسائية املثالية. ويف معىن  هي تصوير الذي يتطور يف ا

تماعي فيما يتعلق بطبيعة كّونت األنوثة عن طريق االجقال وحيودي  آخر، 
  ٥األنوثة.

حيث ترى أن النسوية  ا أكثر مشوليةأما سارة جامبل فقد أوردت تعريفً 
خذ مكانة أدىن من الرجل يف مصطلح يشري إىل   كل من يعتقد أن املرأة 

تمعات اليت تضع الرجال والنساء يف تصانيف اقتصادية أو ثقافية خمتلفة،  ا
بًتا وتصر النسوية على أن هذا الظلم تطيع أن وأن املرأة تس أو حمتوًما، ليس 

____________ 

لعربية ، األدب والنسويةم موريس،   ٣ لمجلس حمفوظة ل(اجلزيرة: حقوق الرتمجة والنشر 
  ٢٩ م)، ص.٢٠٠٢األعلى للثقافة، 

نتة: جامعة احلاج حلضر) جملة الفكر، د.ت، النظرية النسوية يف التنمية، ، حبر دالل  ٤ )
  ٧٠ص. 

ية حترير املرأة يف الفيلم وجدة هليفاء املنصور من خالل النظرية النسائ، عابدة ساراه  ٥
  ١٥ م)، ص.٢٠١٩اإلسالمية احلكومية، ، (ماالنج: جامعة موال مالك إبراهيم لقاسم آمني
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، ومن عيالعمل اجلما يقالنظام االجتماعي واالقتصادي والسياسي عن طر  تغري
تمع.  ٦هنا فإن هدف املسعى النسوي هو تغيري وضع املرأة يف ا

 

 النسوية املوجة .ب
لثةونشأة احلركة النسوية أ   موجات: و النسائية املصر وتطورها يف 

 املوجة النسوية األوىل .١
انشغلت املوجة النسوية األوىل واليت ظهرت من أجل معاجلة عدم 

يف  ١٩اليت كانت تعاين منها املرأة يف القرن  املساواة االجتماعية والقانونية
، بقضا التعليم والتوظيف وقوان الزواج، ومل تكن الداعيات إليها يعتربن  نيأورو

ذا االسم؛ حيث انصبت مطالبهن على  ت أو يسمني أنفسهن  أنفسهن نسو
تمع، وإقرار حق املرأة يف امل لوظائف العليا يف ا دة فرص االلتحاق  لكية ز

اخلاصة إىل جانب بعض التعديالت القانونية األخرى اليت أدخلت على حقوق 
 ٧حضانة األطفال وحق االقرتاع.

  
  

____________ 

مصر: النسوية وما بعد النسوية، ترمجة أمحد الشامي، الطبعة األوىل، (سارة جامبل،   ٦
لس األعلى للثقافة    ٣٣٧)، ص. م٢٠٠٢ا

ءة يف املنطلقات الفكرية)، النسوية من الراديكالية حىت اإلسالمية (قراأمحد عمرو،   ٧
  ١٤٣، ص. )د.ت ،ملركز العريب للدراسات اإلنسانيةوحدة احلركات اإلسالمية (
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 املوجة النسوية الثانية .٢
 تلستنياا ئلأوا أتبدبني اجلنسني  واةملسااية نظرو طلنشا لثانيةا ملوجةا

 لةدلعاا غري سماليةأللرالنسوية  نقد توسع ينأ تنينيالثماا خرأوا ىل إ متودا
كيت ميليت   ارتبط ظهور املوجة الثانية من النسوية بصدور كتاب ٨.ةواملتحيز 

عن السياسات اجلنسية  إال أن العديد من األفكار اليت  أثرت على املوجة 
احلركة النسوية، وكذلك العديد من األفكار اليت سعت بعض  نالثانية م

ت ملواجهتها وحتديها   ٩.النسو
كافة أشكال   مع اعصر اضطهاد املرأة بدأ مرتافقً ت أن وكما رأت النس

يطرة القوة، قهر اإلنسان ألخيه اإلنسان، فالسيطرة الذكورية ارتبطت بس
بتة  واستغالل األقوى لألضعف، ذلك االستغالل الذي حتول إىل سياسة 

تمعات البشرية، وال زالت حتكمها حىت اليوم انطلقت . وقد حكمت مجيع ا
ألن مجيع الدراسات الالحقة  ،طةات النسوية الالحقة من هذه النقاسمجيع الدر 

املسلمات العصر البطريركي األبوي هو من اعتربت العصر األمومي، الذي تاله 
  ١٠.اليت ال حتتاج إىل نقاش

____________ 

  ٧٢ص.  النظرية النسوية يف التنمية،، حبر دالل  ٨
 النسوية من الراديكالية حىت اإلسالمية (قراءة يف املنطلقات الفكرية)،أمحد عمرو،   ٩

  ١٤٣ص. 
 ن الراديكالية حىت اإلسالمية (قراءة يف املنطلقات الفكرية)،النسوية مأمحد عمرو،   ١٠

  ١٤٤ص. 
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مث انقسمت احلركة النسوية يف هذه املوجة إىل تيارات ومناهج عدة، تشري 
  :ا هيأغلب األحباث إىل أربعة رئيسة منه

 النسوية املاركسية 
وهو تيار يؤكد على البعد االقتصادى التفضيل النوعى، ويرى أنه 

دية ليلى عيساوي يف  ١١خيدم مصاحل الرأمسالية املستغلة. اقتباس من 
ويو هذا التيار أن قمع املرأة وقهرها بدأ مع ظهور يعترب نسأمحد عمرو 

إلرثامللكية اخلاصة. فنق ة للعالقات غري سب مأسسب ل امللكية 
واألعمال على أساس من التمييز اجلنسي. وقد  امللمها املتوازنة وتوزيعّ 

الني اخلاص اشيدت الرأمسالية نظامً  والعام: فللرجل  للعمل مييز ما بني ا
انية غري املصنفة ضمن العمل املنتج واملدفوع، وللمرأة األعمال املنزلية ا

 ١٢.اإلنتاج
 النسوية الليربالية 

وهو توجه يستقى منهجه من النهج الذي حيدده عنوانه، وهو يف 
فتنادى الكاتبات املنتميات هلذا التيار  هذه احلالة، الفكر الليرباىل عامة.

____________ 

  ١٠، ص.  األدب والنسويةم موريس،   ١١
 النسوية من الراديكالية حىت اإلسالمية (قراءة يف املنطلقات الفكرية)،أمحد عمرو،   ١٢

  ١٤٤ص. 
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حة فرص العمل وتقييم  ملساواة بني الرجال والنساء من حيث إ
   ١٣األعمال دون تفضيل أي شخص بسبب لونه أو نوعه.

الثورة الفرنسية وامتداداته الفكرية،  ينتسب هذا التيار إىل خط
اوية حلقوق ويستند إىل مبادئ املساواة واحلرية للمطالبة حبقوق للمرأة مس

. ويعمل املنتمون الت احلياة السياسية واالجتماعيةالرجل يف خمتلف جما
إليه من أجل أن يوفر النظام القائم نفس الفرص واحلقوق للنساء 

ني على الرتبية وتغيري القوانني املميزة بوالرجال، من خالل الرتكيز 
  ١٤.وتغيري الذهنيات على املدى البعيداجلنسني وتكوين لوبيات الضغط 

ن جانب ما من شديدً ا قادً وية الليربالية انتقدت النسوقد انت
ا ال  ا ال تركز إال على اجلوانب السطحية للتحيز للرجل، وأ يعتقدون أ

 أليديولوجية العميقة اليت ختضع النساءا لتفكيك الرتاكيب اتفعل شيئً 
الوسطى البيضاء،  ب احنيازها لنساء الطبقةمجت بسب كما هوللرجال،  

  ١٥ألقليات. خلاصةوجتاهلها االحتياجات ا
  
  

____________ 

  ٨، ص.  األدب والنسويةم موريس،   ١٣
 يكالية حىت اإلسالمية (قراءة يف املنطلقات الفكرية)،النسوية من الرادأمحد عمرو،   ١٤

  ١٤٥ص. 
   ٣٩٤، ص.  النسوية وما بعد النسويةسارة جامبل،   ١٥
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 النسوية االشرتاكية 
الليربايل  ديلفرا تجاهاال قضايا كيةالنسوية االشرتا ترفض لم

 لقيمةاهيم مفا تطبيقعلى  ضتلكنها اعرتو  واة،ملساواحلرية  صةاخلا
 جتماعيةا تئنام ككاحيا عن جتماعياامنفصلني  ادفرأعلى  نةواملكا

 ةاحليا رطاإإدراكهم يف  منمستقلني أكثر  ادافرأصفهم بو فقط نويدركو 
 ١٦.االجتماعية لفعااألو اجلميعة 

رتباط ظهور  امللكيات أما تيار النسوية االشرتاكية فيعتقد 
ة عمل على مع قمع املرأة، فتوريث امللكيات اخلاص  التاريخاخلاصة يف

ماعية، وعلى توزيع املهام ضمن مؤسسات اجت انيةالعالقات اإلنس زجّ 
بعة  ااس التمييز اجلنسي. فأضحى الرجل مالكً اً على أساعتماد واملرأة 
  ١٧.مملوكة

 النسوية الراديكالية 
 يةاوبد تالستينيا يةا من ةالفرت  لخالية لنظرا ههذ تظهر 

 ضتتعر يلذاالقهر  ىمد ئيةالنسا كةاحلر  كتأدرحني  ت،السبعينيا
 إن للقوا يمكنهنا  منو. للرجاا منالسيئة  ملعاملةابسبب  ءله النسا

____________ 

  ٧٣ص.  النظرية النسوية يف التنمية،، حبر دالل  ١٦
 النسوية من الراديكالية حىت اإلسالمية (قراءة يف املنطلقات الفكرية)،أمحد عمرو،   ١٧

  ١٤٥ ص.
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 لتنظيمت انظر تجاهخيير تا فعل دكر ءجااديكايل لرا يالنسو  تجاهاال
  ١٨.يداجلد رليساا حركة نحو تجاهاالو 

ا هذا الفرع من النسوية:  ما يهتم امن املوضوعات اليت كثريً 
ى العكس من ثري النظام األبوي على القمع الذي تتعرض له املرأة، فعل

ن السلطة الذكورية هي  حركة حترير املرأة، تؤمن النسوية الراديكالية 
أن هذا  أو امرأة)، وترى أصل البناء االجتماعي لفكرة النوع (رجال

ال على املستوى لقضاء عليه إصالحه، ولذلك جيب ا النظام ال ميكن
ولكن على املستوى االجتماعي والثقايف سب السياسي والقانوين وح

  ١٩ا.أيضً 
اليت  ملناهج البحثوجة الثانية مع اوهكذا تطور النسوية يف امل

  غالًبا ما تستخدم.
  

 املوجة النسوية الثالثة .٣
 ملاا ريظهو  تباطاارين لعشرا نلقرا يةابدظهرت يف  فقد لثالثةا ملوجةا ماأ

لدعوة مصطل ثةبعد احلدا ما ربعد بنيوية وأفكا ح يصف جتدد االهتمام 

____________ 

  ٧٤ص.  لنظرية النسوية يف التنمية،ا، حبر دالل  ١٨
 النسوية من الراديكالية حىت اإلسالمية (قراءة يف املنطلقات الفكرية)،أمحد عمرو،   ١٩

  ١٤٥ص. 
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النسوية من جانب اجليل الشاب من النساء الاليت ال يردن أن يوصفن بتسمية 
لرغبة يف معاجلة صور اخللل  ما بعد النسوية، وتتميز املوجة النسوية الثالثة 

مل حتقق املوجة النسوية الثالثة  ٢٠.)قضا املرأة(االقتصادي والعنصري إىل جانب 
حتقق  الشهرة الواسعة، ومل تنجح حىت اآلن يف كسب التأييد احلماسي الذي

  ٢١.هاجّ للموجة النسوية الثانية يف أو 
 

 احلركة النسوية . ج
فحركة نسائية،  قائم إىل وضع آخر. احلركة هو تغيري وضع شيئ من حال

يري وضع النساء يف مصر إىل معنها كما هو واضح، هو إخراج التفكري يف تغ
النسوية كوعي هي اإلدراك الواعي يوضح أن الظلم والتفرقة  ٢٢حني التنفيذ.

رخيية وال مشكلة ثقافية أو جغرافية أو  الواقعني على النساء ليس جمرد صدفة 
لفقر واجلهل ، بل وعلى الرغم من أمهية تلك األسباب، قضية مرتبط فقط 

____________ 

 ٧٢ص.  النظرية النسوية يف التنمية،، حبر دالل  ٢٠

 النسوية من الراديكالية حىت اإلسالمية (قراءة يف املنطلقات الفكرية)،أمحد عمرو،   ٢١
   ١٤٦ص. 

احلركة النسائية احلديثة: قصة املرأة العربية على أرض مصر، إجالل خليفة،   ٢٢
   ١٧م)، ص. ٢٠٠٨(القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
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مة معقدة من العوامل املباشرة وغري املباشرة واليت تقع ولكن هي مرتبط أيًضا حبز 
لكامل. تمع  رها ا   ٢٣على النساء وحدهن ويعاين من أ

الوعي النسوي إذن هو حلظة إدراك للدور الذي تلعبه تلك العوامل 
سره، هو الوعي مبا  املسببة للتفرقة بني الرجال والنساء يف تكوين إدراكنا للعامل 

ه وما ال ميكن أن نفعله، وحلظة الوعي بضرورة املقاومة تلك ميكن أن نفعل
 ٢٤األسباب بشىت الوسائل.

يف احلقيقة، لدى املرأة اخلصائص لطبيعتها مثل التعاطف، وشعرت 
ضافة إىل ذلك، كثري من التمييز مبشاعر اآلخرين، واإلرادة يف رعاية اآل خرين. 

أدىن من الرجال مما يؤدي إىل  واملضايقة واالغتصاب واآلراء مع عقلية النساء
عدم املساوة االجتماعية. لذلك، إذن، ظهرت احلركة لرفع الكرامة واملساواة 

حلركة النسائية.    ٢٥واحلقوق مع الرجال وتسّمى 
احلركة النسائية يف القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين لقد ظهرت 

ل على احلق لالختيار مريكا. ركزت هذه احلركة على القضية، وهي احلصو 
(The Right to Vote) .إخنقضت ١٩٢٠لالختيار احلق يف عام  بعد إعطاء احلق ،

____________ 

، )م٢٠١٦(اإلصدار األول، ، نطرة للدراسات النسويةهند حممود وشيماء طنطاوي،  ٢٣
  ١٣ص. 

  ١٣، ص. ةنطرة للدراسات النسويهند حممود وشيماء طنطاوي،  ٢٤
  

25 Richowara Ristianto Glorymach, dkk, Posisi Perempuan dalam Prostitusi Lesbi pada 
Novel Perempuan Karya Maman Suherman dalam Perspektif Feminisme, Jurnal Widyabastra, 
Volume 05, Nomor 2, Des 2017, hlm. 99 
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. لذلك، عرفت ١٩٥٠احلركة النسائية. مل يرفع درجة املرأة الدعوى حول عام 
ت بيوت. خالل هذه الفرتة، كثري من النساء  النساء الالئية حني تصري ر

  ٢٦رهلن.ئية يعملن كالنشاط خارج مناالال
ليربالية خاصة بعد يف أثناء قرن التاسع املاضي، عندما ظهرت احلركات ال

)، حصدت احلركة ١٩٦٣أن نشرت بييت فريدان كتاب "سحر النسائية" (
ا أعطت  النسائية عصرها. كانت احلركة النسائية مفاجأة كبرية للمجتمع أل

ن الدور التقليدي للمرأة  حتول إىل وضع املرأة يف وعًيا جديًدا، خاصًة للنساء 
على النطاق أوسع، لقد شكل وصف  ٢٧وضع غري مواٍت، أي دور التبعية.

ا الوعي عن الظلم منظما للمرأة يف مجيع أحناء العامل  لرغم من .النسائية 
ت  وجود حيدث االضطهاد  اذا وملاذا وكيفمب فيما يتعلقاالختالفات بني النسو

على أن جوهر النضال النسوي هو من أجل لكنهم يتفقون واالستغالل، 
  ٢٨، داخل وخارج املنزل.املساواة يف الكرامة وحرية التحكم يف اجلسد واحلياة

بدأت النسائية بتصور عدم املساواة يف مكانة املرأة من الرجال يف 
تمع. والنتيجة هلذا التصور، نشأت اجلهود املختلفة لدراسة أسباب عدم  ا

قضاء وإجياد الصيغة للمساواة يف حقوق املرأة والرجال يف املساواة من أجل ال

____________ 

26  Andik Wahyun Muqoyyidin, Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam 
Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam, Jurnal Al-Ulum, Volume 13, Nomor 2, 
Desember 2013, hlm. 502 

27 Andik Wahyun Muqoyyidin, Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam 
Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam, hlm. 502 

28 Farida Hanum, Kajian & Dinamika Gender, (Malang: Instrans Publishing, 2018), hlm. 
92 
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االت مبا يتوافق مع إمكانتهم كالبشر. احلركة النسائية ترفض كل ما هو  مجيع ا
السياسة واالقتصاد واحلياة  خاضع للثقافة املهيمنة ومهينة، سواء يف جماالت

  ٢٩.ماعية األخرىاالجت
ت احملاولة ملقاومة النساء ضد ويف رأي أخر، فإن احلركة النسائية ليس

الرجال، أو احملاولة حملاربة املؤسسات االجتماعية، أو اجلهود الرامية إىل إنكار 
اء اضطهاد املرأة واستغالهلا. النسائيات  طبيعة املرأة فحسب، بل هي احملاولة ال

ة هي الكفاح من أجل حتويل األنظمة واهلياكل االجتماعية غري العادلة إىل العدال
  ٣٠.للرجل والنساء

____________ 

29 Tirza Patoding, Emansipasi Wanita dalam Novel Jane Eyre Karya Charlotte Bronte, 
(Manado: Jurnal Skripsi Universitas Sam Ratulangi, 2018), hlm. 3 

30 Sugihastuti dan Suharto, Kritik Sastra Feminis: Teori dan Aplikasinya, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 63 
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  ب الثالث
  منهج البحث

  
الباحثة يف كتابة هذه الرسالة هو  تأما منهج البحث الذي استخدم

ة النسوية لتحليل حركحيث أن تقوم الباحثة  بحث التحليلية الوصفيةمنهج ال
 .مرأة إلحسان عبد القدوسيف الرواية ونسيت أين ا

  

 نوع البحث  .أ
نية  يعين "تقنية" ”methodologia“ يت كلمة "املنهجية" من الكلمة اليو

 general logic اجلامعتشري املنهجية نفسها إىل املنطق العام أو  أو "إجراء".
إىل  تشري كلمة "طريقة"  أماللدراسة.  theoretic perspectivesواألفكار النظرية 

  ١.التقنيات املستخدمة يف البحث مثل املسوحات واملقابالت واملالحظات
دف طريقة البحث هذه إىل تقدمي منهج البحث حتليلية  وصفية هو 

مث حتليل مبعىن معني يف األعمال األدبية  ٢وصف بشكل منهجي وواقعي ودقيق،
علمية هي طريقة لوصف مجيع  الطريقةأن هذه  قيد الدراسة. وهذا تعين

  .الظروف واملشكالت املوجودة يف الكائن حبيث حتصل على نتائج من البحث

                                                             
1  J.R.Raco, Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, 

(Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 1 
2  Suryana, Metode Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif 

(Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 14 



٢٣ 
 

 
 

ا طرق علمية للحصول بشكل عام، يتم تعري ف طلرق البحث على أ
ت ذات األغراض واالستخدامات احملددة. يتم هذا النشاط  العلمي  على البيا
ت. حبيث  ت وحتليل البيا على مراحل تبدأ بتحديد املواضيع ومجع البيا

  ٣حصلت يف وقت الحق على فهم وفهم موضوع معني، أغراض أو قضية.
ملنهج أو طريقة ليف أجزاء الرواية أو الكتاب أو املقال معا يف  احتاج 

املهم جدا هو منهج الىت استخدم يف الكتابة لعجل  ٤نظام صحيح ومتناسب.
  يق أهدافه.النص موجه وحتق

تعتمد طريقة البحث األديب اليت اختارها الباحث على مراعاة شكل 
طريقة وصفية.  وحمتوى وطبيعة األدبيات اليت تتم دراستها. يستخدم هذا البحث

ا تتوافق مع الواقع املتاحالطريقة الوصفية هي طريقة لوصف البيا ، وال ت أل
، يتم استخدام هذه الطريقة لوصف إىل إضافة أشياء أخرى. مبعىن آخرحتتاج 

نه كائن مثري لالهتمام   .حالة الكائن الذي تتم دراسته مث وصفه 
ت عن طريق القراءة  وتسجيل نتائج القراءة اليت تتم مراحل مجع البيا

ت من خالل تصنيف نتائج املالحظات  تعترب مهمة. تنفيذ مراحل حتليل البيا
ت من خال ل اهلامة يف املرحلة األوىل. ميكن تقدمي مراحل عرض أو حتليل البيا

ت مهمة يف شكل    .جدوالتقدمي بيا

                                                             
3 J.R.Raco, Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, hlm. 3 

، م)١٩٩٤، ة املصريةرة: مكتبة النهض(القاهأصول النقد االديب، أمحد الشايب،   ٤
  ٢٥٣ص. 
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ت عمًال أدبًيا على شكل رواية نوان بع يف هذا البحث، تعد البيا
ا"ونسيت أين ا  األعمال الكاملةالذي نشره إحسان عبد القدوس  مرأة" كتا

نشرها يف عام  مرتمجة إىل إندونيسية والرواية ،صفحة ١٨٨وله  ١٩٩٤عام 
٢٠١٢.  

يف هذه الدراسة هو  املنهج الوصفية التحليليةغرض من استخدام أما 
 ية.يف هذه الروا يت موجودةوصف أشكال احلركة النسوية ال

 

 تركيز من البحث  .ب
تضمن النص هنا رواية "ونسيت أين الرتكيز من هذا البحث هو النص. ي

، مراجع مثل الكتاب واملقال وملفاتمرأة" إلحسان عبد القدوس اخلاصة، و ا
ملناقشة يف البحث. النص يلعب دورا هاما يف عملية صنع  الت املتعلقة  وا

 هذه رسالة احلركة النسوية.
 
 

تاسطريقة   .ت  رتجاع البيا

ت اليت تفعلها  على أساس الرتكيز البحث هو النص، مث طريق مجع البيا
ت  الباحثة هي تقنيات دراسة املكتبة. هذه دراسة املكتبة هي وسيلة جلمع البيا

الت وغريها يف شكل كتايب. ئق. مبا يف ذلك الكتب وا   البحثبة يف شكل و
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النص اليكتمل إال بقرائته. لذلك، جتمع الباحثة  أما البحث يف
النصوص، مث قراءته حسب احلاجة لتحديد ما إذا كان النصوص مرتبطا 

ت من خالل قراءة الرواية   ملناقشة يف هذه الرسالة. قام الباحث جبمع البيا
كملها. بعد ذل عادة قراءة كاملرتمجة أوًال لفهم القصة   بحثلل، قام الباحثون 

ت أو احلوارات امل جلوانب اليت متت دراستهاعن الروا ، وهي احلركة تعلقة 
  النسوية.

ة. بعد مالحظة اجلوانب ذات وضوع الدراسمليسجل املؤلف ويراقب 
للغة الصلة ت  ، يقرأ الكاتب النسخة األصلية من الرواية للعثور على نص البيا

  العربية.

ت احلركة الن سوية اليت مت مجعها عن طريق اختيار حتلل الباحثة نص بيا
  .وفصل وجتميع كل رواية أو حوار يف أشكال احلركة النسوية اليت صيغت

تبعد عمل ت وحتليل البيا ، يقدم الباحث نتائج التحليل ية مجع البيا
يف جدول لتسهيل تقدمي املناقشة. وتعرض نتائج الدراسة يف اجلدول بلغتني مها 

 .العربية واإلندونيسية

ت اليت حتت اج الباحثة، فتعتمدها على طريقة أما جلمع املعلومات والبيا
البحث املكتب بإلطالع على الكتب العلمية املختليفة املتعلقة خبطة الرسالة 

ملوضوع.  املبحوثة من الكتب األدبية واملقاالت وغريها مما يتعلق 



٢٦ 
 

 
 

ت، حتليل الباحثة البيا ت وأخريا، بعد مجع مجيع البيا ا بيا ت على أ
ت  دقيقة هلذه الدراسة بناء على موضوع البحث، حبيث تكون مجيع البيا

الكتب مكتمل، مثل بعض النصوص عن النسوية واحلركات النسوية والعديد من 
 ذلك. عن إحسان عبد القدوس وغري

ت غري الدقيقة اليت جيب التخلص منها، مثل  مث هناك أيضا بعض البيا
ت اليت ت بدون مراجع دقيقة.البيا لبحث، والبيا   غري املتعلقة 

أما الطريقة يف كتابة هذه الرسالة العلمية فتعتمد الباحثة على الطريقة و 
ا بكلية األداب جبامعة الرانريي اإلسالمية  اليت قررها قسم اللغة العربية وأد

  بندا اتشيه هو كتاب : السالم احلكومية دار
"Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas 

Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014." 
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  الباب الرابع
  التحليل

  

 ترمجة عن إحسان عبد القدوس . أ
اسم إحسان عبد القدوس ليس غريبا على أي أذن البشرية العربية. وهو  
كاتب وروائي وصحايف وحمرر مصري يف جريدة األخبار واألهرام. وهو معروف 

ت اليت مت تكييفها يف األفالم.   ١بكتابة العديد من الروا
إحسان  و األديب املعروف يف مصري،كان إحسان عبد القدوس ه  

لكامل، ولد إحسان عبد  حممد عبد القدوس أمحد رضوان وهذا هو امسه 
وتويف يف يناير  م يف العاصمة املصرية القاهرة،١٩١٩يناير عام  ١القدوس يف 

م. ونشأ يف بيت جده لوالده املرحوم الشيخ أمحد رضوان وكان من ١٩٩٠عام 
حملاكم الشرعية وهو حبكم ثقافته اخلارجي اجلامع األزهر و  يعمل رئيس كتاب 

وامر  وتعليمه متدين  جدا وكان يفرض على مجيع  العائلة االلتزام والتمسك 
كان حيرم على مجيع النساء يف التقاليد حبيث   الدين وأداء فروضه واحملافظة على

  ٢عائلته اخلروج إىل الشرفة بدون حجاب.
                                                             

1 Ihsan Abdul Quddus, Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 
2012), hlm. 220 

ب، اللكت صرية العامةامل(اهليئة  إحسان عبد القدوس يتذكر،أمرية أبو الفتوح،   ٢
  ١١)، ص. م١٩٨٢



٢٨ 

 

، بدأ يف كتابة القصص ١١راءة. يف سن ة، هوايته هي القمنذ الطفول
بشدة  أبوه ، دعمسينمائي ، ممثلوالشعر. والده، حممد عبد القدوسالقصرية 

دراسته يف القانون وحصل على شهادة يف القانون من جامعة القاهرة عام 
م. يف وقت مبكر من حياته املهنية، حضر تدريًبا يف وعمل كمحا ١٩٤٢

  ٣.رييإدوارد قص ،رو شهممكتب حمام 
ثري  بدأ إحسان عبد القدوس حياته املهنية يف األدب منذ صغره على 

، شغل منصبه بعد االنتهاء من دراسته .والدته اليت أسست جملة "روز اليوسف"
لة مع منصبه كرئيس حترير حىت عام  ، بدأ ١٩٤٤يف عام . ١٩٦٦يف ا

جيب أن إلحسان،  قصة قصرية.و فيلم  النسخة إحسان عبد القدوس كتابة
تواجد األدب والصحافة يف حياته. ألن احلقلني ميكنهما حتقيق التوازن الذايت 

ما. ، ترك مهنة احملامي وكرس وقًتا كامًال لألدب يف النهايةو  وحتقيق تطلعا
خبار "األرئيس حترير جريدة ل، عمل ١٩٧٤- ١٩٧١ سنةيف   والصحافة.

 سنة. مث يف "األهرام"جريدة أصبح كاتًبا دائًما يف  ١٩٧٤يف عام و  ."اليوم
  ٤."األهرام"لقيادة هيئة حترير  املختار، ١٩٧٥

نتقد شخصيات الىت مهمة، فقد سجن ثالث مرات يما  اوألنه غالب
تمع  .طوال حياته املهنية الصحافية يعترب إحسان املرأة رمزا للتضحية يف ا

                                                             
3 Ihsan Abdul Quddus, Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan, hlm. 220 
4Achmad Atho’illah Fathoni, Leksikon Sastrawan Arab Modern Biografi dan Karyanya, 

(Yogyakarta: Titah Surga, 2017), hlm. 124 



٢٩ 

 

لتايلاملصري قدمت أعماله  ألديب.يف عمله ا فهو جيعل املرأة موضوعا مركز ، و
  ٥مسامهة كبرية إلحداث تغيري يف النظرة التقليدية ملصر.

 ٤٩، منها ان عبد القدوس العديد من األعمال، أنتج إحسحياته مدة
ت مت تصويرها يف الدراما ٥ ،ية مت حتويلها بعد ذلك إىل أفالمروا  ٩، روا

ت مت إنتاج ت قدمت روا ١٠، ها يف برامج تسلسلية على الراديوروا
ً   ٥٦، و املسلسالت على التلفزيون ت ا يليوم .كتا   ٦:أعماله على شكل روا

 النظارة السوداء 
 أ حرة 
 الوسادة اخلالية 
 الطريق املسدود 
 م  ال أ
 يف بيتنا رجل 
 شيئ يف صدري 
 أين عقلي 
 ال تطفيء الشمس 
 ال ترتكوىن هنا وحدي 

                                                             
5 Ihsan Abdul Quddus, Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan, hlm. 221 
6 Achmad Atho’illah Fathoni, Leksikon Sastrawan Arab Modern Biografi dan Karyanya, 

hlm. 125 



٣٠ 

 

إلجنليزية والفرنسية ، مثل اإىل لغات خمتلفة يرتجم بعض هذه األعمالو 
ته على جوائز   .والصينية واألملانية. حصل بعض نصوص أفالمه وروا

، فإن إحسان شخص حمافظ للغاية. وهو عن عمله األديبخيتلف 
ً منضبطًا يف المعروف بشخصيته الصعبة وكو   هذا الكاتب . تويفبيتنه زوًجا وأ

لطة دماغية، وهو نفس ، بعد إصابته جب١٩٩٠ر يف عام و شهالرتكي امل- املصري
لضبط   .٧، ينايرشهر ميالده 

  
 مرأة"حملة عن الرواية "ونسيت أين ا .ب

بصفتها  حتكي عن املرأة اليت بلغت طموحها وامسها سعاد.هذه الرواية 
جحة، وضعها عملها يف الربملان والعديد من منظمات احلركة النسائية  سياسية 

سياسية اليت كانت ال تزال حمافظة يف اخللفية الضمن دائرة النخبة يف السلطة. 
  ذلك الوقت جعلت منها ظاهرة جديدة يف قضية الوعي بني اجلنسني.

اومع ذلك، فقد غلف الفراغ   الشخصية وكاد أن يقتلع روحها. حيا
ا الكنز األكثر قيمة   ملشكلة، حىت طفوهلا الوحيد الذي اعتربا حدثت مشكلة 

 اررت سعاد اهلرب من حيا، قحىت يوم واحدكان أكثر دراية مع زوجة أبيها. 
، قتلت ٥٥يف سن  .ألنثويةا تهاىت حماولة اهلروب من طبيع، حالشخصية

ا امرأة. ا كامرأة. تفعل كل شيء لتنسى أ   سعاد

                                                             
7 Ihsan Abdul Quddus, Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan, hlm. 221 

 



٣١ 

 

هذه الرواية حتكي عن النضال الوظيفي والطموح واحلب. وكذلك 
ملساواة بني اجلنسني اليت يتم ربطها بقصة ا لتناقضات الداخلية للمرأة املطالب 

  ونضال املرأة ضد اهليمنة.

  
 مرأة"النسوية يف الرواية "ونسيت أين ا احلركات . ج

ليت توجد يف الرواية ع، سوف أحبث عن احلركات النسوية اضو و يف هذا امل
ىل:"ونسيت أين ا   مرأة" إلحسان عبد القدوس مما 

 
 احلركات النسوية يف التقاليد .١

للقتال من أجل حقوقهن.   ة كأداة للنساءنظرية النسويتستخدم 
تمع األبوي، وترفض التاريخ  ترفض احلركة النسوية الظلم نتيجة ا

عتبارها ختصصات تركز على الذكور. هذا الظلم هو الذي  ٨والفلسفة 
جيعل املرأة تريد أن تتحرك ضد اهليمنة. بشكل أساس، ال تريد النساء 

كن فقط التقاليد املرفوضة اليت جتعل التاريخ أو التقاليد، ولرفض كل 
ا.   املرأة غري حرة يف اختيار حيا

هناك العديد من االقتباسات حول مرأة" يف الرواية "ونسيت أين او 
ا املرأة للتقاليد، كما يف االقتباس التايل:    احلركات اليت تقوم 

                                                             
8  Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar 2007),  hlm. 186 



٣٢ 

 

"املقدمة اليت حتددها الشخصية األنثوية.. ذكاء األنثى.. ومجال 
ثى.. وإغراء األنثى.. واحتياجات األنثى.. كل ذلك مل يكن األن

يثريىن أو حيدد ىل الطريق.. وليس معىن ذلك أىن كنت أنكر 
مجاىل وذكائ كأنثى.. ولكىن كنت أرفض أن أخصص هذا 
رد أن أحقق ما تطمع فيه أى  اجلمال وهذا النوع من الذكائ 

واألمومة ليس كل فتاة عادية.. أى أن أتزوج وأكون أما.. الزواج 
  ٩ما تصلح له املرأة.. خادمة زوجها وخادمة أوالدها.."

أن تظهر أن حركة نسوية يف يف هذا االقتباس، تريد الباحثة 
الكلمات األنثى وهي كلمة تظهر على النساء. يف هذه اجلملة وجدت 

ا سعاد  يف هذا  هي حركة ترفض طبيعة املرأة.احلركة النسوية اليت تقوم 
اس ال ترفض سعاد أن تكون مجيلة وذكية كما النساء يف شكل االقتب

ا على جانب  عام، لكنه ترفض وصمة مجال املرأة وذكائها تقتصر حركا
ال ميكن للمرأة أن تبقى يف يف الزمن اآلن، وحمظورة من جهة أخرى. 

ن على  ناملنزل وتقتصر  جمال الزواج، ويقتصر أدوارهن أيضا على كو
ا زوجة ألزواجهن و  أمهات ألطفاهلن. مل تكن صبيا مهما يف حيا

ن املنزلية.   املنزلية، ألن النساء يف الواقع ليس مساعدين يف حيا

                                                             
جمموعة األعمال الكاملة، د.ت)، (السعودية: مرأة، ونسيت أين اإحسان عبد القدوس،  ٩

 ٨ ص.



٣٣ 

 

  أن نرى أيًضا يف االقتباس التايل: ليدامث ضد التق
كان بني عقلي و عقل امي تباعدا كبريا.. مل تقتنع أبدا حبياتى "

ندما تتلقي نتبجة العامة وال بتفرغي للدراسة و كانت فرحتها ع
االمتحان و جتدىن األوىل بني الناجحات ال تستمر أال ساعات, 
تبعدأ بعدها يف احلديث عن الزواج و تعرض على أمساء 
املرشحني, و مل اكن أرفض هؤالء املرشحني و لكىن كنت أرفض 

  ١٠"الزواج نفسه
أي أن  أن هناك مقاومة للتقاليد. ةرى الباحثتيف هذا االقتباس، 

يف العصر  ة سعاد ترفض كل الرجال الذين اقرتحت أمها للزواج.شخصي
القدمي، إذا مل تكن املرأة متزوجة، كان لوالديها زواج مرتب مع ذكر من 
اختيارها. ألن الزواج من البشر سيحصل على نسب ويصبح اجليل 

وأصبح تقليدا يف الزمن املاض. ولكن يف هذا الوقت،   القادم يف األسرة.
نساء اللوايت ال يرغنب يف زواج مدبر يريد الزواج من رجل من كثري من ال

نيا ال يفيد سوى طرف  اختيارها. تعارض سعاد التوفيق ألنه عمل أ
ا. واحد   وهذا ال تعطي احلرية إلمرأة يف اختيار حيا

الباحثة يتضمن وفض طبيعة  اعليه تأما يلي فهو اقتباس وجد
  املرأة:

                                                             
  ١٨ ص. إحسان عبد القدوس،  ١٠



٣٤ 

 

ن اتفقت مع طباخ كانت تستعني "مث تطورت إىل مرحلة أخرى 
به أمى عندما تقيم وليمة.. على أن يطبخ لنا مرتني يف األسبوع 

م األسبوع" ألطباق املطبوخة داخل الثالجة طوال أ  ١١وحنتفظ 

أن سعاد التريد أن تكون جيدة  ة، وجد الباحثيف هذا االقتباس
جيد ال ألنه ليس لدى وقت للمطبخ، ولكن ألىن ال أ" يف الطهي.

أنه يعارض  يرى الباحثةاالقتباس هذا من  ١٢"الطهى ولست من هواته
ما الناس  مر ذلكل الطعام طهيرورة أن تكون املرأة قادرة على ض

كل هذا   ميكن أن يستهلكها ملدة أسبوع.الىت عداد وجبات سريعة ستإل
تمع املصري   ألدوار املرأة املهنية. امنخفضيزال  النتيجة لتقدير ا

صلت التقاليد واحلضارة املصرية يف ذلك الوقت فقط إىل مرحلة وضع و 
ت منازل مع أعباء النساء يف ت امل املنزل كر يف ذلك  نزلية خمتلفة.الوجا

تمع   طالب دائماي، و رأة املهنيةقبول ساعات عمل امل الوقت مل يستطع ا
ا اهلا على الرغم ملزوجها وأطف حالة استعداديف  لتكون كل زوجة ن أ

  .عملساعات الال تزال 

  
 

                                                             
  ٤٤ص.  إحسان عبد القدوس،  ١١
  ٣٤ .ص إحسان عبد القدوس،  ١٢



٣٥ 

 

 احلركات النسوية يف السياسية .٢
املرأة كعناصر يف املؤسسات التمثيلية  كار إشجيب أن تتحقق 

ا . يصبح ربط بشكل جيد الشعبية لتمثيل مصاحل املرأة واحتياجا
عالقات املرأة وخصائصها على أساس جنسها مهًما يف عملية نقل 

  ١٣الدولة يف الربملان. تطلعات املرأة إىل صنع سياسة
املرأة مطلوبة يف السياسة لبحيث ميكن مساع ما تريد ، حاليا

مث ال يتم متثيل ، . إذا مل تكن املرأة موجودةالنساء من قبل احلكومة
 .حلكومة اىلإتطلعات املرأة ومل يتم تسليمها 

وجد الباحثة عدة فقرات ُتظهر طموح املرأة تريد حًقا أن تكون 
 :قائدة

كون شخصية قيادية زعيمة.. أن أخدم كقائدة تفرض "أن أ
آراءها. ال كتابعة تتلقى اآلزاء يف صيغة أوامر، أو تتلقى األوامر 

  ١٤يف صيغة آراء"
ليل الباحثة يف هذه الفقرة أن شخصية سعاد تريد أن تكون حت

ا تريد أن تكون الشخص اليت تقود  قائدة ميكنها متثيل رسائل املرأة. إ
ند تفانيها إىل طاعة احلكومة بل إىل موقف جديل من حبيث ال تست

  .القيادة
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  ٨ .إحسان عبد القدوس، ص  ١٤



٣٦ 

 

"كنت كلما خلوت إليه يف غرفتنا تبخر كل ما يف رأسى  
جح و اصبح يف هذه  كشخصية عامة تبحث عن مستقبل كبري 

  ١٥الساعات القصرية امراة"
يف هذه الفقرة تظهر أن سعاد حاولت حقا أن تصبح زعيمة. 

ا املهنيةكبريا.   صبح قائدةطموحها يف أن ت  .عائلتهامن  أكثر تم حبيا
جحة كقائدة بدًال من إجناب األطفال.ت حىت  فضل أن تكون امرأة 

يف صبح امرأة منخرطة تيف أن  اطموحه يه احلركات اليت تظهرها هنا
اكامرأة.   ا، وضد شيء جيب أن يكون واجبهالسياسة غب مل ير  حىت أ

 باحثةصل عليها الحتالعبارة اليت  .اهالتخلي عن مهنة من أجل طفل يف
"ال ميكن أن أتنازل عن هذا التفرغ يف سبيل شيء  يف اجلملة التالية:

سهل وهو إجناب األوالد، مث ال ميكن أن أجنب وأحتفظ حبيايت العامة 
إال على حساب أوالدى.. إىن أعلم أن الطفل حيتاج أمه.. وليس عندى 

مهل أوالدى يف سبيل نفسي أو أمهل اآلن وقت كأم.. وحرام أن أجنب وأ
 ١٦نفسي يف سبيل أوالدى"

"أ عضوة يف جملس النواب، ورئيسة مجعية النساء العامالت، 
  ١٧وسكرترية احتاد املرأة العربية"

                                                             
  ٣٦ .إحسان عبد القدوس، ص  ١٥
  ٣٧ .إحسان عبد القدوس، ص  ١٦
  ٥ .إحسان عبد القدوس، ص  ١٧



٣٧ 

 

تمعات القدمية أن النساء مل يكن عليهن  افرتضت العديد من ا
ألعمال امل جللوس يف املنزل والقيام   .نزلية فقطالعمل ُيسمح للنساء 

لذلك ال تستطيع النساء العمل واملشاركة يف  ألن هلا جانب لطيف
ت كن أن مي سعادقتباس أعاله يوضح أن شخصية لكن يف اال. املنتد

يظهر . وتشارك أيضا يف القومية تدخل السياسة وتصبح سياسية
عملت كرئيسة وسكرترية للعديد من املنظمات  سعاداالقتباس أعاله أن 

ت  ةعضو وهي أيضا  ة.السياسي يف جملس اإلدارة والعديد من املنتد
  .األخرى

"كنت ما زلت يف اخلامسة عشرة من عمرى، وانطلقت حركة 
وطنية عنيفة تطالب حبالء القوات الربيطانية وإعالن دستور 

و.. يسقط هور ابن التور وهور هو اسم الوزير الربيطاين  ١٩٢٣
ب أن تشرتك مدرسيت يف الذي رفض املطالب املصرية وكان حي

هذه الثورة.. أ اليت قررت ذلك فقد كنت ال أقبل أن تكون 
قيادة مدارس البنات يف احلركات الوطنية خمصصة ملدرسة السنية.. 

  ١٨جيب أن تنتقل القيادة إىل مدرستنا.."
لقومية لدى أما االقتباس أعاله فيظهر ا سعاد. إلحساس العايل 

لقومية لتها ألصدقائها يف مدرس كحمرّ  سعادأصبحت  شعور كبري 

                                                             
  ١١ .إحسان عبد القدوس، ص  ١٨



٣٨ 

 

لقومية، هذه أيض  مثلها. ا حركة جيب أن متتلكها املرأة مع الشعور 
لشعور القومية أيضا،. تصبح امرأة شجاعة وصالبة كقائدة ميكن  و 

العبارة اليت . ورفع مكانة والدرجة الدولة للمرأة أن تكون قادة صادقة
"أو رمبا ال أؤدى خدمة وطنية يف  تالية:يف اجلملة ال باحثةصل عليها الحت

  ١٩"االرتقاع مبستوى املرأة ونصرة قضيتها وحتريرها

 
 احلركات النسوية يف حقوق الرتبية  .٣

واإلدراك  إن الفهم ينشأ التمييز ضد املرأة يف مجيع جوانب احلياة.
يف األسرة  شخصيات املفضلةلن الرجال هم ا تمعاملتأصل يف أذهان ا

يف مثل  ٢٠.لرجال والنساءل عالجات خمتلفة، قد تسبب يف العاموالعامل 
أكثر  الذين يشغلون مناصب مهمة الرجال عدد، صيلةواحل يةقتصاداال

ن املرأة ليست ذكية مثل الرجال، وليست  من النساء بسبب االفرتاض 
كذلك و  ذلك. غريقوية مثل الرجال، وليست عقالنية مثل الرجال، و 

ولوية على الفرص تُعطى فرص التعلم لألوالد األ، يف جمال التعليم أيضا
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٣٩ 

 

، ألن املهمة الرئيسية للنساء هي خدمة أزواجهن املتاحة للفتيات
  ٢١.ومعاجلة الشؤون املنزلية

ال تزال افرتاضات عامة الناس حول تعليم النساء كما كانت يف 
عال، ا إىل مستوى ن املرأة ال حتتاج إىل إكمال تعليمه العصور القدمية

أن  هذا تصريحيقول  .القراءة والكتابة فقط لتكون قادرة على يكفيمبا 
 الذهاب ، لذلك ال حتتاج النساء إىلالنساء أقل من الرجال يف التعليم

عتين الذي ستألنه يف وقت الحق ستصبح ربة منزل، ، إىل املدرسة عالية
ملعارضة وصمة  نسويةحاجة للحركة ال، هناك ومع ذلك .بزوجها وأطفاهلا

كون للنساء والرجال ، جيب أن يالتعليم املناسب املرأة تستحق العار.
  .تعليم متساو

ا الباحثة  على عدة اقتباسات  هذه الرواية يفوهذا كما وجد
دف إىل مساواة حق الرت  تظهر   بني الرجل واملرأة: بيةحركة 

أن تتم منا كانت ختتلف ... اليوم البنت كالولد جيب أ"
  ٢٢تعليميها"

يف االقتباس أعاله يوضح أنه يف هذا اليوم جيب أن يكون لدى 
 رأةأن امل أيضا الكثري من الناس فرتضي. النساء والرجال تعليم متساو
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٤٠ 

 

ت من نلديه وليس عليهن احلصول على وظائف فقط زل واجبات كر
ى لحصول علل رأةجيب على امل يف األساس، ولكن. متساوية مع الرجال

، فيمكن توفري املعرفة اليت حيصلن عليها ، إذا مل يعملن يوما مايةتعليم عال
يف هذه الرواية  .األم هي املدرسة األوىل ألطفاهلاألطفاهلن الحًقا. ألن 

حلصول على تعليم عاٍل ومتساٍو مع الرجال. سعادتطالب    نفسها 
يوضح االقتباس التايل حركة النسوية حيث جيب على النساء 

  عطاء األولوية لتعليمهن:إ
وعشت على أن أتزوج زواج عقل... زواج اختيارا يقتنع به "

عقلى... وعقلى كان مصمما على أال أتزوج إال بعد أن أخترج يف 
  ٢٣"اجلامعة، وبعدها أبدأ ىف عملية االختيار...

اية العام "و كل ماأرجوه هو أن تؤجل أعالن اخل طوبة أىل 
  ٢٤"الدراسى..
فضل ت اسني أعاله، تعطي شخصية سعاد بيا يف االقتبا

 هااليت ستتزوج أمهاعارض تيف االقتباس األول . من الزواج التعليم بدال
هي تنتن تتزوج سعاد قبل أن ، للزواجلترفض  ارجل، لكن مشاعره مع

 ا،، بل نقل العادة البنتهفقط االقاعدة على نفسه هذا طبقتمل  .هادراست
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٤١ 

 

كمال  ا، وكانت ابنتهمن الزواج يف سن مبكرة هاابنت منع. زةئفا ملزمة 
، اافق على العالقة اليت عاشها طفلهلن يو  قرر احىت أ. دراستها أوالً 

عد  جيوز أن تتزوج فايزة إال بال لزواج. تنتهياليت  اتالعالق خاصة
هذا مبدئى الذى وضعته لنفسى . امعةاالنتهاء من دراستها يف اجل

حىت شخصية سعاد يف هذه الرواية  ٢٥.كل البنات  وأطالب بفرضه على
ت الال   م.يت ال يتزوجن قبل إكمال التعليتطالب الشا

كما وجد الباحثة أن الشخصيات النسائية يف هذه الرواية تعلق 
  أمهية كبرية على التعليم، كما يف االقتباس: 

"فقد أقمت حيايت كلها منذ كنت طفلة حىت اليوم على عنصرين 
  ٢٦"لم واالتصاالت االجتماعية..ومها الع متكاملني

نفسها حقًا لكي ال  شكلتصية األنثوية يف هذه الرواية الشخ
تكون قادرة معرفة واسعة و  ديها مبدأ أن يكون، لتكون شخصًا ضعيفاً 

يف القراءة  اأمضى الكثري من حيا. مع أي شخص ختالطاالعلى 
دة ،الدراسة واألنشطة املفيدة األخرىو  درجة النساء حىت ال  أراد ز

ستمر هكذا جيب أن ت. ومل خيشى أن جتربة شيء جديد. حيبطهن الرجال
ن التعلم أل .فقط ، وليس قضاء الوقت يف املنزلاملرأة يف تعلم أشياء كثرية
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 أي نشاط.  ليس عقبة يف القدرة على االختالط والنشاط يف النسبة هل
  : رؤيته من االقتباس التايل كما

كن من هذا النوع من األوائل.. رمبا كنت األوىل حبكم "ال.. مل أ
ملذاكرة واملراحعة  مل يكن يشغلىن عن احلياة املوهبة، فإن اهتمامى 

خصوصا داخل املدرسة أو داخل اجلامعة.. كان تفوقى ىف ة العام
الدراسة يصحبه دائما تفوق يف احلياة املدرسية.. كنت أساهم يف  

فرق التمثيل وىف  احتفاالت كل النشاط املدرسى حىت ىف 
  ٢٧املناسبات، وكنت رئيسة لكل تنظيم،"

  املرأة: على اقتباس يوضح إجنازا باحثةمث حتصل ال
"ومنذ دخلت املدرسة وأ دائما "األوىل" يف امتحان، حىت ىف 
امتحان التوجيهية كنت األوىل، فقط ىف امتحان ليسانس احلقوق 

ني.. ومل يكن إصرارى على خرت إىل الرتتيب الرابع بني اخلرجي
أن أكون األوىل دائما يعىن أىن متفرغة تفرغا كامال للمذاكرة، وال 
شيئ يف حياتى إال املذاكرة، كما يتهم كثري من أوائل الطلبة، 
ن الطالب الذى يستطيع أن يكون األول يف امتحان  وكما يقال 

 ٢٨املدرسة ال يستطيع أن يكون األول يف امتحان احلياة"
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حلصول على تعليم عاٍل  سعادهذه الرواية تطالب  يف نفسها 
يظهر االقتباس أعاله أن هناك حركة نسوية  ومتساٍو مع الرجال.

ال توجد عقبة أمام املرأة لتحقيق مثلها  تستخدمها سعاد يف التعليم.
إذا  . ميكن للمرأة حتقيق كل شيء طاملا كانت هناك إرادة عالية. واإلجناز

ومن . ، فيمكن حتقيق كل شيء من قبل امرأةدة عاليةكانت لديك إرا
واثقة جدًا من  سعاد هنا جاءت الشخصية األنثوية يف هذه الرواية

لرجال   .مساواة تعليمها 

 
 احلركات النسوية يف اإلجتماعية .٤

املرأة يف روابط  ةكر اشينظر إلر دور املرأة ومكانتها من خالل م
تمعية، كما يف  هاشاركالفئات االجتماعية اليت ت الوحدة مع يف احلياة ا

موعات  احلياة املنزلية واألسرة والتنمية وما إىل ذلك. يف هذه ا
يظهر كيف دور املرأة ومكانتها وكيف إعتماد على أفراد  االجتماعية

موعة. حالة هذه  آخرين مع العناصر االجتماعية اليت مت دجمها يف ا
تمع هي ما يقوله النظام االجت االنسجام االجتماعي بني  ٢٩ماعي.ا

تمعات متعددة األعراق ال ينفصل عن مشاركة  موعات العرقية يف ا ا
  ٣٠املرأة.
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جيب أن تشارك املرأة نفسها لتكون قادرة ، يف البنية االجتماعية
ال يستطيع كل فرد أن يعيش . على االنسجام يف احلياة االجتماعية

لتأكيد حيتاج كل فرد إمبفرده تمع احمليط ليتمكن من التفاعل.، و  ىل ا
تمعية من خالل وجود تفاعالت اجتماعية  ميكن مالحظة العالقات ا

تمعية   .وعالقات متبادلة بني األفراد املوجودين يف احلياة ا
ا الباحثة يف هذه الرواية أن هناك مشاركة املرأة يف اهليكل  وجد

 االجتماعية التالية:
اليوم على عنصرين متكاملني و مها العلم و  "منذ كنت طفلة حىت

  ٣١االتصاالت االجتماعية..."
األولوية  سعاد، تعطي االقتباس أعاله يظهر أنه يف حيايف ا

ومكانة املرأة يف اهلياكل االجتماعية  إلنشاء شبكة اجتماعية واسعة.
 يف املنزل وتتفاعل بني بيئات األسرة أن تبقى للمرأةليس . مهم جدا

تمع األوسع للحصول على  رأةتاج املحتفقط،  أيًضا إىل التفاعل بني ا
املرأة يف هذه البنية االجتماعية اليت جيب أن  ةكر اش. مالعديد من املعارف

  .املرأةيف نفس تكون 
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ملذاكرة و املراجعة مل يكن يشغلىن عن احلياة  "فإن اهتمامى 
  ٣٢"العامة خصوصا داخل املدرسة أو داخل اجلامعة

الذي يركز على  ياتللشخص باس أعاله يظهر أيًضا أنهاالقت يف
شخص يقضي الكثري من الوقت يف الدراسة ال يصبح عقبة أو  التعليم

تمع احمليط لشخص الذي حيب التعلم ميكن . يف مواصلة التواصل مع ا
إقامة  اميكنه. ةاالجتماعية يف املدرسة أو اجلامعأن تشارك يف األنشطة 

عية يف البيئة املدرسية ومواصلة الدراسة كمحور تركيزه عالقات اجتما
  الرئيسي.

ا الباحثة عن االقتباس الذي بعرض عن األمناط التفاعل  وجد
  االجتماعي التالية:

"وكان بيين و بني الناظرة و املدرسات نوع اقرب إىل الصداقة منه 
أىل عالقة املدرسة و التلميذ, و كان هذا يسهل ىل قيادة كل 

  ٣٣"بات املدرسة و اإلشراف على تنظيم كل النشاط املدرسيطال
 سعادأمناط التفاعل اليت خلقتها كانت   باس أعاله يظهريف االقت

ختلق سعاد التفاعل من خالل العالقات الودية بينها نفسها. مؤثرة للغاية 
ذكية يف إقامة عالقات جيدة مع  سعاد وبني املعلمني ومدير املدرسة.
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هل عليها أن تكون أكثر شهرة بني املعلمني أو معلميها حىت يس
إلبداء مالحظات يف خمتلف األحداث يف  احىت متثيل أصدقائه الرؤساء.
يف أغلب املناسبات أتوىل إلقاء  وكنت": التايل قتباسرأينا يف اال املدرسة.

سم الطالبات.." أيًضا الشخصية األوىل  سعادصبحت أ ٣٤اخلطب 
  ها إللقاء خطاب.والثقة اليت جتمع أصدقاء

ية التفاعل مع ا على اقتباس يوضح كيفأيض باحثةصل الحتمث 
تمعات األخرى:   ا

"و املظهر احللو اجلميل خيدم املراة حىت يف حيلتها العامة..ليس 
نوثتنا و أن نقلب اللجان و االجتماعات  معىن ذلك أن تتاجر 

لو يفتح إىل جماالت للبصبصة و تبادل الغزل, و لكن املظهر احل
نفس الرجل وجيعله أكثر طواعية و أكثر استجابة للمساعدة .. 

  ٣٥جمرد املظهر.."
لتفاعل مع يظهر االقتباس أعاله أنه جيب على النساء أيًضا ا

تمع احمليط ليس دوء يف املنزل وعدم التفاعل. ا من  األ جللوس 
آلخرين ب جي ، ميكننا احلصول على عالقات قوية.خالل االختالط 

ا يبصر إىل مظهرهن عند العمل، خاصة عند العمل يف على النساء أيض
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من خالل املظهر  ، ألنهاملظهر يف العمل ضروري جًدا. السياسة
لعمل مع هاجلذاب ذا ، هناك أيًضا العديد من األشخاص املهتمني 

  .الشخص
ألنه مبظهر مجيل وجيد ميكن للمرأة أن جتعل الناس مهتمني 

لى . كلما حصل عاأو إقامة تعاون معه االتفاعل معهلقدرة على 
  .ارفع مستواه بسهولة هلذه املرأة شبكة واسعة بشكل متزايد وميكن



٤٨ 

 

  امسالباب اخل

  خامتة

تائج نستنتج التللرسالة العلمية، تريد الباحثة أن  األخريالباب هذه  يفو   
  .واالقرتاحات اليت عليها الباحثة يف مرور كاتب هذه الرسالة العلمية

 

 النتائج  .أ

تكون  حثة يف هذه الرسالة هيالبا حصلت عليهااليت  نتائجالومن أهم 
ملقاومة النساء للتقاليد ا، منها: ادسع ايستخدمه يتال احلركات النسوية أربعة من

واملزاولة النساء يف  واملزاولة النساء يف السياسة واملساوة يف حقوق الرتبية
يف ، منها:إلحسان عبد القدوس "مرأةونسيت أين ايف رواية " اإلجتماعية

وترفض مقاومة الطبيعة املرأة ي ه سعاد اقوم تاليت  احلركات النسوية، التقاليد
ا سعاد هي أن يكون هلا ، يف السياسة .الزجية احلركة النسوية اليت تقوم 

فإن احلركة ، يف حقوق الرتبية .ةقويالوطنية عور وش طموحات قيادية عالية
ا سعاد هي إعطاء األولوية للتعليم واإلجناز. أما يف البنية  النسوية اليت تقوم 

ا سعاد هي من خالل التواصل فإن احلركة النسوية اليت ، اإلجتماعية تقوم 
ملظهر عند العمل تمع احمليط واالهتمام  الغرض من أما .االجتماعي مع ا
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و حترير أنفسهم من هاديف هذه الرواية سع استخدمهتاليت  احلركات النسوية
  .الظلم بني اجلنسني

 

 االقرتاحات  .ب

االقرتاحات، وقبل أن ختتم الباحثة هذه الرسالة تتقدمت الباحثة بعض 
  وهي كما يلي:

االباحثة للجيل القادممن طالب  قرتحت .١ تطوير قسم اللغة العربية وآد
 ا. ألحترير املرأةدراسة  وخاصة يفيف حبثه، احلركة النسوية نظرية 

 .لبحثلوتستحق رية مث
إحسان األدبية أعمال الرتكيز واالحتمام يفطالب  الباحثة إىل قرتحت .٢

ذات قيمة فنية وهناك العديد من املشاكل اليت  ا، ألعبد القدوس
 ميكن مناقشتها فيها.

ب والعلوم االباحثة ملكتبة جامعة الرانريي ومكتبة كلية اآلد قرتحت .٣
امرجعا ونظر والعربية باالكتب عن اآلد وتوفر اإلنسانية أن تكثر

 .عربيةاللغة المصادر  لطالب قسم اللغة العربية
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  جعااملر 

 املراجع العربية  . أ

  (السعودية: جمموعة األعمال الكاملة)ونسيت أين إمرأة، إحسان عبد القدوس، 

  م)١٩٩٤(القاهرة: مكتبة النهضة املصرية، أصول النقد االديب، أمحد الشايب، 

النسوية من الراديكالية حىت اإلسالمية (قراءة يف املنطلقات الفكرية)، أمحد عمرو، 

ملركز العريب للدراسات اإلنسانيةوحدة احلركا(   )ت اإلسالمية 

  م) ٢٠١١(ماالنج: الطباعة جلامعة مالك إبراهيم، النظرية األدبية العربية، أمحد مزكى، 

  م)١٩٨٢ب، اللكت صرية العامة(اهليئة امل إحسان عبد القدوس يتذكر،أمرية أبو الفتوح، 

  م) ٢٠٠٤كتبة الشورق الدولية، (القاهرة: ماملعجم الوسيط، براهيم أنيس وآخرون، إ

(القاهرة: احلركة النسائية احلديثة: قصة املرأة العربية على أرض مصر، إجالل خليفة، 

  م)٢٠٠٨اهليئة املصرية العامة للكتاب، 

لعربية األدب والنسوية، م موريس،  حمفوظة للمجلس (اجلزيرة: حقوق الرتمجة والنشر 

  م)٢٠٠٢األعلى للثقافة، 
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نتة: جامعة احلاج حلضر) جملة الفكرالنظرية النسوية يف التنمية، ، لحبر دال ) 

لنعناع" لربيعة جلطي، بلكحلة ليليبلمسوس مسية،  صورة املرأة يف رواية "حنني 

 م) ٢٠١٩(اجلزائر: جامعة حممد خيضر بسكرة، 

صر: النسوية وما بعد النسوية، ترمجة أمحد الشامي، الطبعة األوىل، (مسارة جامبل، 

لس األعلى للثقافة    م)٢٠٠٢ا

حترير املرأة يف الفيلم وجدة هليفاء املنصور من خالل النظرية النسائية ، عابدة ساراه

، (ماالنج: جامعة موال مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، لقاسم آمني

  م)٢٠١٩

رخيه العصر اجلاهلى وعصر صعبد العزيز بن حممد الفصيل،  در األدب العريب و

(اململكة العربية السعودية: وزارة التعليم العاىل، اإلسالم والعصر األموى، 

  ه) ١٤٠٥

(القاهرة: عريب"،  –املصطلحات األدبية احلديثة "دراسة ومعجم إجنليزي ، حممد عناين

ر للطباعة،    م) ٢٠٠٣دار نو
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رخية،  نبيلة لوبيس،  : كلية األدب و املعني يف األدب العريب و  العلوم اإلنسانية (جاكر

 م) ٢٠٠٥جامعة شريف هداية هللا اإلسالمية احلكومية، 

  م)٢٠١٦، (اإلصدار األول، نطرة للدراسات النسويةهند حممود وشيماء طنطاوي، 

(القاهرة: اهليئة العامة لقصور الثقافة، النسوية وفلسفة العلم، ميىن طريف اخلوىل، 

 م) ٢٠١٤
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