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. ختالس" هلاين نقشبندياموضوع هذه الرسالة هو النقد النسوي يف رواية " 
النقد النسوي يف رواية. وأما منهج البحث الذي رتكز هذا البحث يف مسألة وي

نظرية باالستعانة على يةمنهج الوصففهيخدمته الباحثة يف هذه الرسالة است
السعودية ةأد واالنتقادات اليت وجهتها املر عن التمر تبحث احيث فيه.النسوية

ومن النتائج .اعرب رسالتهةامسها سار 
التفكري فيما يتعلق باالنتقادات املختلفة اليت حصلت عليها الباحثة هي: 

، مبا يف ن وجود العادات أأوال ، .للحركات النسائية يف بلد إسالمي حمافظ
إذا كان يف اململكة العربية السعودية ةاستخدام احلجاب بالنسبة للمراةذلك عاد

قد حقوق ح بفتح احلجاب عندما خترج من اململكة العربية السعودية ،يسمو 
الذي يشرف ،ذلكالدين. االضافه إىل تستخدم اسم اليت ةأاملر 

) امرأةفألالبتالع ةستعددمونعيهلمة لكن ايالدعنشر الشرطة الدينية (دائما 
ةعامةحمل.نقصحمدوده دائمااحلركة املرأة يف كل مكان ، اجلاشوس انتشر، 



و

سلوك زوجها ألجلشعر املظلومتىتالةسار عن تقادات الواردة يف رواية عن االن
التقاليد العائلية وليس هلا عالقة املبادئ رةاقل يعامله مثل زوجه ، وساسيكون 

بدا معظمهم يف ذينالدينية والفقه القانوين ، فضال عن طبيعة الرجال اآلخرين ال
أن هشام أيضاوجبات لذيذة املدقع املرأة مثل اللحوم جاهزة للعمل مبا يف ذلك 

لرغم من انه جعله يدافع عن اىعلالرجال اآلخريننفس الطبيعة مع وهيكون
.ليست كذلكلكن طبيعتهخالل كتاباته ةأاملر 
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Penelitian ini berjudul “Kritik Feminisme dalam Novel Perempuan Terpasung
Karya Hani Naqsabandi”. Kajian ini menfokuskan pada kritik Feminisme yang
terdapat dalam novel. Adapun teknik analisa yang digunakan adalah metode
deskriptif dan diperbantu dengan teori Feminisme. Di mana di dalamnya mengkaji
tentang pemberontakan dan kritikan dari perempuan Arab Saudi yang bernama
Sarah melalui suratnya terhadap Hisyam sebagai ketua redaksi majalah
perempuan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pemikiran-pemikiran
yang berkenaan dengan berbagai kritikan terhadap gerak-gerik perempuan di
sebuah negeri Islam yang konservatif. Pertama, adanya Adat (kebiasaan),
diantaranya kebiasaan menggunakan cadar untuk perempuan jika berada di Arab
Saudi dan membolehkan membuka cadar apabila keluar dari Arab Saudi,
menyalah gunakan hak-hak perempuan yang selalu mengatas namakan agama,
terlalu banyaknya perkara menjadi haram. Selain itu perbuatan masyarakat yang
selalu diawasi oleh polisi agama (penyebar dakwah tapi memiliki mata yang siap
menelan seribu wanita), intel yang selalu berkeliaran di mana-mana, dan ruang
gerak yang selalu dibatasi. Gambaran Kritikan yang terkandung di dalam novel
menceritakan tentang Sarah yang merasa tertindas akan prilaku suaminya yang
kurang memperlakukan dia layaknya seorang isteri, dan tradisi keluarga Sarah
yang tidak berhubungan dengan prinsip agama dan syariat, serta sifat para laki-
laki lain yang hampir keseluruhannya itu memandang perempuan itu hina
layaknya daging santapan lezat yang siap untuk dihidangkan termasuk Hisyam
juga bersifat yang sama walaupun sehari-harinya dia membela perempuan dalam
tulisannya tapi sifat aslinya bukanlah demikian.

Keywoard : Feminisme, Islam Konservatif, Cadar.



Ya Allah,,, waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku,
sedih, bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberikanku sejuta pengalaman bagiku, yang
telah memberi warna-warni kehidupanku, ku bersujud dihadapan Mu, Engkau berikan aku
kesempatan untuk bisa sampai di penghujung awal perjuanganku Segala Puji bagi Mu ya
Allah.

Alhamdulillah….Alhamdulillah…..Alhamdulillah..

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan
Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirMu telah kau jadikan aku manusia yang
senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga
keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Ku persembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka
maupun duka, selalu setia mendampingi, saat ku lemah tak berdaya (Abah dan mamak
tercinta) yang tiada pernah hentinya selama ini memberikanku semangat, doa, dorongan
nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat
menjalani setiap rintangan yang ada didepanku, dan buat kedua adik laki-laki ku (Ilfiandi
Rizky dan Alfuanda Rizka) yang selalu menjadi pendengar setia disaat suka maupun duka.

Terimakasih kuucapkan buat kawan-kawan BSA 2013, susah senang telah kita lewati
bersama dan pahit getirnya pengorbanan telah kita terjangi hingga kita bisa bertahan sampe
kita lulus semua. Teristimewa sekali buat The Geng’s (Eva, Siti rh, Odah, Ami, Rahmi, Fitri,
dan Nahwana,) yang setia kemana saja selalu bersama-sama mengiringi langkah ku, memberi
semangat, doa, dan dukungan dalam meraih cita-cita baik dalam suka maupun duka. Dan
terspesial buatnya “KS” yang telah banyak membantu ku selama ini baik dalam memotivasi
dan memberi ilmu.

Ada teman yang selalu di masa bahagia kita, namun saat derita ia malah pergi memalingkan
muka, tapi tidaklah mustahil ada teman dalam suka dan duka walau ia tidak selalu ada
bersama kita, tapi ia akan ada bila kita memerlukannya.

“Dan seandainya semua pohon yang ada dibumi dijadikan pena, dan lautan dijadikan tinta,
ditambah lagi tujuh lautan sesudah itu, maka belum akan habislah kalimat-kalimat Allah
yang akan dituliskan , sesungguhnya Allah maha Perkasa lagi maha Bijaksana.”(Q.S.
Lukman:27).

By. Ulfa Mailysa, S.Hum
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كلمة الشكر

سم اهللا الرحمن الرحيمب

احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور 
فال هادي له. من يهد اهللا فال مضل له ومن يضلل أنفسنا ومن سيآت أعمالنا 

أشهد أن ال اله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، أما 
بعد.

فقد انتهت الباحثة من كتابة هذه الرسالة، بإذن اهللا عز وجل وهدايته. 
جبامعة والعلوم اإلنسانية

ب واد الدراسية املقررة على الطالاملالرانريى اإلسالمية احلكومية كمادة من
يف علوم اللغة ”S.Hum“للحصول على شهادة 

ويف هذه الفرصة السعيدة، تقدم الباحثة الشكر لفضيلة املشرفني مها 
على املاجستريذواحللمالدكتورو الدكتور نور خالص سفيان املاجستري 

جزاء حسنا. مث إىل رئيس يبار كهما وجيزيهما 
يف قسم اللغة جلامعة ومجيع احملاضرينكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ومدير ا

بوبني على تدعيمهما أن تشكر الباحثة خاصة لوالديها احملىوال تنس
اهللا جيزيهما أحسان الثواب يف الدنيا هذه الرسالة لعلهما يف إمتام ودعائ

واآلخرة. وأخريا إىل األصدقاء الذين ساعدوها يف إمتام الرسالة. وترجو الباحثة 



ب

هلا نفسها خاصة وللقارئني عامة. وختتم الباحثة أن تكون هذه الرسالة نافعة 
الرسالة. واهللا أعالم ن جيزي كل املساعدين يف كتابه هذابالدعاء عسى اهللا أ

الصواب.ب
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الباب األول
مقدمة

خلفية البحث- أ
النقد هو الذى يستكشف أصالة األدب أو عدم أصالته ومييز بني جيده 

١ورديئه.

النسوية هي جمموعة من التصورات الفكرية والفلسفية اليت تسعى لفهم 

وزيادة فرصهن يف كافة 
ة يف الفراغ، بل سالنسوية ليست فقط أفكار نظرية وتصورات فكرية مؤس

هي تقوم على حقائق وإحصائيات حول أوضاع النساء يف العامل، وترصد 
التمييز الواقع عليهن سواء من حيث توزيع الثروة أواملناصب أوالفرض وأحيانا 

حىت احتياجات احلياة األساسية من مأكل وتعليم ومسكن وغريه. 
٢جمرد هوية.النسوية هي إذن وعّي مؤسٌس على حقائق مادية وليست 

احلركة النسوية النقد النسوي، وهو صنف واحد من النقد األديب يقوم على فكرة
ككاتب واألعمال يف سواء  على حدالىت تريد العدالة يف ضوء وجود النساء،

٣أدبية العمل األديب.

م ، ١٩٩٩-١٤١٩(إسكندار) النقد األدب عند العرب أصول ومناهجهطه عبد الرحيم عبد الرب، ١
١ص: 

١٣، ص: ٢٠١٦مارس )نظرة للدراسة النسوية (اإلصدار األول، هند حممود وشيماء طنطاوي٢
3 Wiyatmi, Kritik Sastra Feminis: Teori dan Aplikasinya dalam Sastra Indonesia

(Yogyakarta: Penerbit Ombak), 2012, hal. 10.



٢

وأما من منظور اإلسالم، فالنسوية اإلسالمية هي ذلك اجلهد الفكري 
الذي يسعى إىل متكني املرأة انطالقًا من املرجعيات واألكادميي واحلركي 

اإلسالمية، وباستخدام املعايري واملفاهيم واملنهجيات الفكرية واحلركية املستمدة 
من تلك املرجعيات وتوظيفها إىل جانب غريها. يقوم هذا التعريف إذن على 

ثالثة عناصر:

وإن كانت النساء هن العنصر الفاعل األبرز. ثانياً، –ونساء على حد سواء 

تهي بتدعيم قيم مظاهر االستضعاف والتهميش واإلقصاء والعزل والقهار وين
ويف ختصيص املوارد االجتماعية احلرية والعدالة  واملساواة يف العالقة بني اجلنسني

القيم بينهما. ثالثاً، املنطلقات واملرجعيات واملفاهيم األساسية هلذا الفكر وتلك و 
احلركة، ذات أصول إسالمية، وتستند إىل املرجعيات اإلسالمية األصلية املتمثلة 

٤والسنة الثابتة. يف القرآن

، ال يزال قضية ساخنة اليت مل تدع حىت اليوم. وإذا نظرنا إىل الوراء يف ١٩٢٠
النساء املاضية كانت مظلمة جدا، سوف حنصل على صورة أن وجود املرأة  

الشرق والغرب ويبدو أن  تثبيط نشاط كإنسان يف أجزاء خمتلفة من العامل
السلس من العامل، وغالبا من النساء يعانني من االضطهاد والتعذيب العنف 

(رقم االيداع بدار ،النسوية واملنظور اإلسالمي : آفاق جديدة للمعرفة واإلصالحأميمة أبو بكر، ٤
١٠)، ص: ٢٠٠٧٤/٢٠١٣الكتب املصرية: القاهرة،



٣

وحىت إبادة األنواع ليكون علين . واملفارقة، غالبا ما يكون هذا الشيء فخور 
٥جدا بالنسبة للرجال.

النسويةاملعلقنيقبلمنتستخدماألحيانمنكثرييفالقرآناهللاآياتمن
:نقلإىلحباجةوالنساءالرجلبنياملساواةمفهوملتعزيز

نَّ اْلُمْسِلِمَني َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِِتَني َواْلَقانَِتاِت إ
اْخلَاِشَعاِت َوالصَّاِدِقَني َوالصَّاِدقَاِت َوالصَّاِبرِيَن َوالصَّاِبَراِت َواْخلَاِشِعَني وَ 

ِقَني َواْلُمَتَصدِّقَاِت َوالصَّاِئِمَني َوالصَّاِئَماِت َواْحلَاِفِظَني فـُُروَجُهْم  َواْلُمَتَصدِّ
.َواْحلَاِفظَاِت َوالذَّاِكرِيَن اللََّه َكِثريًا َوالذَّاِكَراِت أََعدَّ اللَُّه َهلُْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما

))٣٥( األحزاب :(

املفسروهوعلي،يوسفاهللاعبدهذا،القرآنمنآياتيتعلقوفيما
تقدميهوأعالهالفقرةيفاملذكورةالقيمكلأنكشفتاليتالليربالية،املعروف

مبعىنكالوالتزاماتحقوقوهياهللا،إىلوالنساءالرجالمناإلنسانإرادة
يفوكذلكاألجر،نفسعلىاآلخرة. نفسههواملستوىواإلنسانية،الروحية

٦.الحقوقت

األدب النسائي إىل أن -يف العامل الغريب-وتدعو النظرية األدبية النسوية

بشكل تفصيلي، ذلك أن املرأة قد قدمت ولفرتات طويلة بأمناط بعيدة عن 
اسطة مناذج أدبية مضللة، لذلك البد وأن يتطابق األدب احلقيقة و الواقع بو 

5 Minyatul Ummah, Kritik Sastra Feminis dalam Novel Imra’ah ‘Inda Nuqthah Al-Shifr
Karya Nawal Al-Saadawi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2009. hal. 17

6 Ariana Suryorini, Menelaah Feminisme dalam Islam, (Semarang, SAWWA - Volume 7,
nomor 2, April 2012), Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, hal. 31-32 (21.03.2017)



٤

النسائى وجتربة املرأة سعيًا وراء فهم ملح للتجربة األنثوية، وهو الفهم الذي 
سيساهم بالضرورة يف زيادة وعي املرأة.

إذا كنا قد استنددنا يف حديثنا عن النقد النسوي إىل جمموعة 
يف الغرب، فإن ذلك يعود إىل أن التنظري األطروحات اليت قدمتها النظرية األدبية

النقدي النابع من خصوصيات الثقافة العربية غائب، لكن يبقى عزاؤنا أن 
النظريات إمجاًال هي جهد إنساين، حىت وإن كنا نتطلع إىل إمكانية إجياد نظرية 

٧نقدية نسوية نابعة من خصوصيات الثقافة العربية.

النسوية مبفهوم النقد األديب النسوي، بط أما يف العلوم اإلنسانية، فريت
٨.والدراسات األدبية، وهي اليت توجه الرتكيز على حتليل للنساء

ومن املؤلفات األدبية العربية الىت ميكن دراستها باستخدام النظرية النسوية 
هىي رواية اختالس هلاىن تقشبندي. وذلك، ألن مضمون هذه الرواية يتفق 

ذه الرواية تتكون من جمموعة واسعة من األحداث، سواء بالنظرية النسوية. وه
مشكلة األسرة، والعنف الداخلي الذي تعاين منه املرأة واخليانة واالغتصاب 
والدين والتقاليد ال تزال قاسية اليت حتدث يف احلياة. حتتضن كل شيء يف 

ءة رسالتها. سارة هي واحدة من النساء اململكة العربية السعودية مغرمون قرا

حترير جملة نسائية يدعى هشام.

:مقالة علمية مأخوذة من،يف النقد النسوي إشكاليات ومالمحرزان حممود إبراهيم، ٧
(09.01.2017) www.uop.edu.jo

8 Sugihastuti, Teori Apresiasi Sastra, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2002, Cet. I. hal.
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مشكلة البحث-ب
للمشكلة يف اكل املذكورة أعاله، يصبح األساسوبناء على خلفية املش

هذه الدراسة هو: 
رواية اإلختالس هلاين نقشبندي؟ما أفكار النقد النسوي يف -١
رواية اإلختالس ما العوامل اليت تؤدي إىل انتقاد احلركة النسوية يف -٢

هلاين نقشبندي؟ 

أغراض البحث-ج
وصف أو الكشف عن أفكار من النقد النسوي يف رواية اإلختالس -١

هلاين نقشبندي.
رواية النسوية يف معرفة العوامل اليت أدت إىل انتقادات من احلركة -٢

اإلختالس هلاين نقشبندي.

معاني المصطلحات- د
قبل الشروع يف كتابة الرسالة، تريد الباحثة أن تشرح معاين املصطلحات 

اليت تتضمن يف هذه الرسالة :
معجم عريب عريب–يف معجم املعاين اجلامع النقد و نسوي معىن 

النقد  : فن متييز جيد الكالم من رديئه ، و صحيحه من فاسده - ١
نسوّي (اسم) : - ٢

نَسويّ /نْسوّي  -
اسم منسوب إىل ُنْسَوة / ِنْسَوة على غري قياس-



٦

أشغال نسوية : أشغال حمصورة يف النساء -
٩.حرركة نسوية : حرركة مهتمة بقضايا النساء-

الرواية- ٣
. روى ١٠رواية مبعىن القصة الطويلة–يرى –الرواية أصلها من روى 

رواية، حكى وقّص ما يعرف من : روايًة : نقل حدثًا ووصفه، سرد 
١١تفاصيل : ((روى َمعركًة).

وهوونقله،محلهرواية،والشعراحلديث)روى(مادةمن((لغةالرواية
مؤنث:والراوية.ناقله،حاملهالشعر،أواحلديثراوي:والراويرواة،ومجعهراٍو،

القصةمبعىنوالراوية“للمبالغةالتاء”وهناروايته،كثرتومنالراوي،
.))الطويلة

موضوعاتمنموضوعاتعينطويلةقصة((هي اصطالحاً والرواية
١٢.....))ووالنفسيةوالتارخييةالسياسيةأنواعهاومناإلنسانية،

ar-/ar/dict/armaany.comwww.al/:معجم عريب عريب، مأخوذ من–معجم املعاين اجلامع ٩

(22.02.2017)

٤٨٣، ص:٤م)، ط. ٢..٣(د.م : مكتبة الشروق الدولية، ،املعجم الوسيط، ابرهيم أنيس١٠
٢١٥١١٠٠، األشرفية،. م. م )ش دار املشرق بريوت :(، املنجد الوسيط يف العربية املعاصرة١١

٤٥٠، ص : 
، إيران: جامعة آزاد اإلسالمية يف كرج، تاريخ رؤية إىل العناصر الروائيةحسن شوندى آزاده كرمي، ١٢

٥٠-٥١ه. ش. ص :٤/٧/١٣٩الوصول 
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الدراسات السابقة- ه
لقد قام كثري من الباحثني اآلخرين حبث هذه الرواية وهم من الطالب ىف 
اآلداب والعلوم اإلنسانية. منهم : جوت حفسة، 

شخصية سارة يف رواية "إختالس" هلاين نقشبندي اليت حصلت نتائج منها :
عليها البحثة هي :

أن شخصية سارة يف هذه الرسالة تنقسم إىل القسمني : أوًال الشخصية 
من اإلكتئابية ، وهذه تشمل على حزينة عن مولدها الذي ال يباليها احد بل

زوجها

بالواقع . ثالثا الشخصية اإلعتمادية،تكتب فيها كتابات اليت ال توافق
١٣.اإلعتمادية سارة من اهتمام ومسؤولية زوجها

سيت نور هاين الشمسية حتت املوضوع : رواية "إختالس" هلاين نقشبنذي 
بعد الوصف و التحليل الرواية اختالس هلاين (دراسة سيميائية لروالند بارت)، 

. انتهت الباحثة إىل نتائج حبثها  سيميولوجيا لروالن بارتالنقشبندي؛ حتليال 
كما يلي: 

هي: أوال، موجود فيها العادة يعين العادة معىن رواية اختالس هلاين النقشبندي 
لتستخد الغطاء للمرأة، و عادة الرجل امللتحون، و مازال موجود اخلرافة، 

رسالة علمية للحصول على .شخصية سارة يف رواية "إختالس" هلاين نقشبنديجوت حفسة، ١٣
٢٩)، ص: ٢٠١٠سنة (درجة البكالوربوس، ىف اجلامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية ببندا أتشيه،



٨

لتعلم اللغة األجنبية إال اللغة العربية، و بعض عائلة السعودية ال حيبون املوسقي 
يف

مازال موجود شراء و بيع النساء، و احلظر املرأة لقيادة السيارة، والرتبية ال مهمة 
للمرأة. ثانياً، موجود احلديثة الفكرة و املوقف يعين فكر عن الغطاء أن الغطاء 

و املواقف يف التسامح الدين، ويدرس اللغة احلقيقي هو عفة املرأة و كرامتها، 
األجنبية (إجنليزية)، و الذهاب إىل اجلامعة يف اخلارج البلد، و التواصل عرب 
الرسائل بني القراء و الكاتب، حيب أن يستمع املوسقي األجنبية، و حيب 

١٤الرسم، و احرتام املرأة.

منهج البحث- و
، واليت تصف ةوصفيةطريقياملستخدمة يف هذا البحث هالطريقة

وتكشف عن األفكار اليت تنتقد احلركة النسائية والعوامل اليت أدت إىل انتقاد
اين النقشبندي."اختالس" هلاحلركة النسائية يف رواية 

هو اإلختالس هلاين نقشبندييف حني أن النظريات املستخدمة يف رواية
نظرية املساواة بني الرجال عن طريق استخدام نظرية النسوية. احلركة النسوية هي

والنساء يف املعركة السياسية واالقتصادية، واالجتماعية، أو األنشطة املنظمة 
وأما يف كيفية كتابة هذه الرسالة فتعتمد الباحثة على ١٥حلقوق ومصاحل املرأة.

رسالة ،)سيميائية لروالند بارترواية "إختالس" هلاين نقشبنذي (دراسة سيت هاين نور مشسية ، ١٤
، سنة شريف هداية اهللا جباكرتا،  ىف اجلامعة اإلسالمية احلكوميةعلمية للحصول على درجة البكالوربوس

٧٣-٧٤)، ص: ٢٠١٥(
15 Sugihastuti dan Suharto, Kritik Sastra Feminis: Teori Dan Aplikasinya, (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar), 2002, Cet. Ke-1, hal. 18.
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الرانريي اإلسالمية احلكومية دار السالم هو الكتاب :جامعة 

“Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab
dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, Tahun 2014”
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الثانيالباب 

التعريف بهاني النقشبندي

حياته ونشأته- أ
هاين إبراهيم نقشبندي، إعالمي وكاتب سعودي، الذي ولد يف املدينة 

. رغب يف قرأة الكتب املتعددة من التصوف ١٩٦٣نوفمبري عام ١١املنورة 
والفلسفة منذ طفله. وبقدر ما يف هذه الكتب من طالسم يصعب فهمها 
أحيانا بقدر ما فيها من احلكمة والسمو. كان هاين النقشبندي منذ طفله يكون 

١حملًال سياسياً أو نقيب األدب.

تربيته-ب
هو خريج جامعة امللك عبد العزيز يف جدة يف ختصص "العالقات 

اإلعالم، وقد عمل يف صحف العربية ١٩٨٤ام الدولية". وميارس هاين منذ ع

يف لندن، كما ساهم يف تأسيس جملة الرجل. وقدم الربنامج التلفزيوين املشهور 
٢السياسي اإلجتماعى "حوار مع هاين" تلفزيون ديب.

رسالة )،ختالس" هلاين نقشبنذي (دراسة سيميائية لروالند بارتارواية "، سيت هاين نور مشسية ١
علمية للحصول على درجة البكالوربوس ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية شريف هداية اهللا جاكرتا، سنة 

٢٦-٢٧: )، ص٢٠١٥(
٢٧:ص.نفس املرجع٢



١١

هو رئيس التحليل األسبق وأصبح الصحفية اليت األن هاين النقشبندي، 

ذلك، استضاف هاين النقشبندي يف حمطة ديب اليت متلكها احلدثة خاصة.

مؤلفاته-ج
مؤلفاته :من 
م٢٠١٠دار الساقي، –ليلة واحدة يف ديب: رواية -
م٢٠٠٨دار الساقي، –رواية سالم: -
م٢٠٠٧دار الساقي، -اختالس: رواية -
م٢٠١٢دار الساقي، -نصف مواطن حمرتم: رواية -
٣م ٢٠١٤دار الساقي، –طبطاب اجلنة: رواية -

صدرت له يف بريوت الرواية القصرية "اختالس"، ورغم منع 2007من عام 
نشرها ىف بعض الدول العربية، فقد مت إعادة طبعها باللغة العربية ست مرات، 

السعودي، فبطلها صحفي سعودي يعيش يف لندن ويرأس حترير جملة نسائية،
غربية من قارئة سعودية تكشف فيها الكثري من املخفي من ويستلم رسائل 

صدرها أمام جمتمع جاف أو جمحف مع املرأة. هي تريد أيضًا االعرتاف 
بفشلها، وبذنبها على خطيئة رمبا ارتكبتها مع سائقها. 

)www.kataranovels.com)09.03.2017مأخوذ من :٣



١٢

الكاتب والناقد الفين العراقي املقيم يف كوبنهاجن حسني يقول عنه
السكاف: "يف روايته ((ليلة واحدة يف ديب)) يبدو الروائي السعودي كمن أراد  

٤سل تلفزيوين. كتابة سيناريو ملسل

................:مأخوذ من٤



١٣

الباب الثالث
اإلطار النظرى

النسوية لغة وإصطالحاً مو مفه- أ
(feminin)، كان أصلها يعادل (feminine)من جذر (feminism)كلمة 

املرأة أو اجلنس مبعىن(femine)خذ من اللغة الفرنسية واملانية: كلمةؤ تيتلا
١.(femina)املونث أليت تعود إيل اجلذر ألذي كان أصلها ألالتيين 

جبذوره يف أعماق التاريخ، ولكن (feminism)يضرب مصطلح (فمينزم) 
بالنسبة إيل معناه احلايل، فإنه جديد كما أن إستخدام لفظة النسوية جديد يف 

تعادل (سيطرة املرأة) يف الفارسية 
املطالبة بتساوي احلقوق بني 

٢الرجل واملرأة.

. استخدام اللفظ Charles Fubian)(مصطلح (النسوية) أول من استخدم 
م ألول مرة لتفسري نوع من 1871(النسوي) يف نص طيب باللغة الفرنسية سنة 

وقفة لنمو األعضاء واخلصائص اجلنسية للمرضي الذين يعانون من صفات 
Alexanderاألنوثة يف جسدهم مث إستخدم الكاتب اجلمهوري الفرنسي 

Jr.Dumas . م 1872هذا اللفظ يف مولف حتت عنوان ( الرجال املرأة) سنة
املعجم الطيب كان قد استعلمه لشرح النساء الاليت يعاملن كالرجال، وإن

،٢٠١٠كانون األول (دسيمبري) ٤، السبت مصطالح النسويةخدجية قلي زده، ١
(15.06.2017) www.diwanalarab.com/spip.php?article26021#a-nb3

خدجية قلي زده ، مصطالح........٢



١٤

لتعريف صفات األنوثة للرجال ولكن يف املصطلح السياسي، استخدم لنساء 
٣الاليت هلن صفات الرجولة.

"النسوية" كما يعرفها معجم أوكسفورد: "هي االعرتاف بأن للمرأة حقوقًا 
ة"، أما وفـَُرًصا مساوية للرجل"، وذلك يف خمتلف مستويات احلياة العلمية والعملي

٤إزالة التمييز اجلنسي الذي تعاين منه".

أعالم النسوية شرقاً وغرباً -ب
Simone)كانت سيمون دي بوفوار  de Beauvoir)من شخصية

ات النسوية اليت منظوررة مهمة يف نص األديب. كتبت بوفوار شخصيال
Beauvoirبأن " املرأة ال تولد امرأة وإمنا تصبح كذلك"“one is not born, but

rather becomes, a woman” انتقاال على  ذلك الفهم واستخداما بنظرة .
الوجودية، حاولت بوفوار لشرح استقبال املرأة على ضغوطها. وبعبارة أخرى، 

٥

خدجية قلي زده ، مصطالح.........٣
: (تاريخ اإلضافة):مقاالت متعلقة،ماهية وأهداف احلركة النسويةأمحد إبراهيم خضر، ٤

www.alukah.net/culture/05/53861،هجري٢٠/٦/١٤٣٤-ميالدي ١/٥/٢٠١٣

(15.06.2017)

، رسالة علمية للحصول على درجة البكالوربوس، ىف "النسوية يف رواية "مذكرات طبيبةفوزان متقني، ٥
١٣)، ص : ٢٠١٠سنة (اجلامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية ببندا أتشيه،



١٥

يظًا أن يف مؤسسة الزواج صحيح أن الزوج الذي زوجة بوفوار لشرح أ
احلياة احمللية نفسها حاالت عديدة من العنف اىل وقائيته، لكن يف واقع 

الزوجات يف منزيل، عند يف اإلجتماع، احلركة الزوجات تشرف حىت بالتفصيل و 
زوجة املستقبل يف كثري من األحيان التالعب إرادت الزوج.

كما بوفوار النساء املتزوجات والسجناء الىت متكن أن تعرض للضرب يف 
بوفوار نفس الفكر مع الفكر إجنلز ، Borjuisياة األسرةاحلياة الزوجية. يف احل

(Engels)األسرة يف يفيد أنBorjuis ،املرأة تعامل كماPrivate Property يعىن
للملكية اخلاصة، حىت تثري إىل أي الفاعل بأن املرأة تريد أن تكون التصحية

٦عتماد على زوجته.درجة االأزواجهّن أكثر األثرياء األوضاء اإلقتصادية وارتفاع 

كحركة احلديثة، ولدت النسوية يف أوائل القرن العشرين اليت كان رائدها 
virgina woolf–A Room of One’s Own

)٧).١٩٢٩

وجاء يف ورقة عمل قدمت إىل املؤمتر التاسع للندوة العاملية للشباب 
"احلركة النسوية الغربية وآثارها يف ظل االنفتاح هـ بعنوان: ١٤٢٣اإلسالمي عام 

"احلركة النسوية الغربية اآليت:العاملي" للدكتورة نورة بنت عبداهللا بن عدوان
هي تنظيم غريب انطَلق من الواليات املتحدة األمريكية، Feminismاملعاصرة

ية الغربية اليت ويتَّخذ منها مركًزا له، وتعترب هذه احلركة امتداًدا للحركات النسو 
ظهرت يف أمريكا وبريطانيا خالل القرن التاسع عشر امليالدي، واليت ناضلت يف 

Odhosuka.blogspot.co.id/2012/11/simone-de-beauviour.html?m= 1:مأخوذ من٦

(02.08.2017)
7 Nyoman, Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2007), hal. 183
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سبيل احلصول على احلقوق اإلنسانية للمرأة؛ حيث كانت املرأة يف تلك البالد 
حمرومًة من التصرف يف ماهلا وال ُتوفَّر هلا فرص التعليم والعمل، ومتحورت 

للمرأة يف أن تُعامَل على أساٍس مساٍو للرجل يف مطالبهن حول احلقوق الفردية
إنسانيته.

ومع تقدُّم الوقت وبعد حصول هذه احلركة على املطالب السابقة، رفعت 
شعار التماثل الكامل بني الرجال والنساء يف مجيع اجلوانب مبا فيها التشريعية، 

احلركة؛ سعًيا وكانت دول العامل اإلسالمي من املناطق اليت نِشطت فيها تلك 
وراء توطني الفكر الغريب واملبادئ اليت تدعو هلا احلركة يف بالد اإلسالم، ويعد 
التنظيم النسوي األقوى واألكِرب واألكثِر انتشارًا يف العامل أمجع، ويعمل من 
خالل شبكٍة ضخمة من املؤسسات واملراكز واجلمعيات، وقد أمتد تأثري 

سياسة، والقضاء، والتعليم، وغريها.أيديولوجية هذا التنظيم إىل ال
وتعترب مصر أول الدول اإلسالمية اليت تأثرت باحلركة النسوية الغربية، 

١٩٢٣فتأسس االحتاد النسائي املصري عام 
االحتاد املصري، فحضرت رئيسة االحتاد الدويل للحركة النسوية آنذاك (د.ريد) 

عدة يف بناء التنظيم، ونتج عن ذلك إقامة املؤمتر النسائي العريب إىل مصر للمسا
م، الذي تضمنت توصياته تقييد األحكام الشرعية املتعلقة ١٩٤٤عام 

بالطالق، وتعدد الزوجات، واملطالبة حبذف نون النسوة، واجلمع بني اجلنسني يف 
التعليم االبتدائي.

لرئيس األمريكي "روزفلت" وقد بارك الغرب هذا املؤمتر، وأرسلت زوجة ا
برقيَة حتية للمؤمتر، وبعد ذلك تعددت األحزاب واجلمعيات النسائية املنتمية 
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للحركِة النسويِة الغربية يف الدول العربية واإلسالمية، واليت ناضلت طيلة القرن 
٨املاضي يف سبيل تغيري تشريعات املرأة املسلمِة بتمويل ودعم من الدول الغربية.

كانت املرأة يف الغرب قد خضعت لقهر واضطهاد، وكان هذا الواقع إذا  
قائمًا على (نصوص مقدسة) تصّر على إجيابية هذا التصرف ضد املرأة من قبل 
الرجل، فهل ينطبق ذلك على (النصوص املقدسة) يف الدين آخر، أو معتقدات 

٩أخرى؟!.

بات العربيَّات باحلركة النسائيَّة وال ريَب يف تأثُّر احلركة النسائيَّة أو األدي
الغربيَّة، اليت نتَجْت عن َسْحِق املرأة الغربيَّة يف جماالت اإلنتاج والعمل والتَّسوِيق 
التجاري، والنظر إليها نظرًة قاصرًة تضعها يف ِسياق اسِتعمايل، وليس سياقًا 
يف أحياٍن كثريٍة، 
فهي ُمطالَبة بالعمل والكسب من أجل أْن َتِعيش، وأن ُتوفِّر َمطالِبها اخلاصَّة، 
وأشد من ذلك هو َتسوِيقها بوصفها سلعًة تدّر دخًال على الشركات الصناعّية 
واملؤّسسات التجاريّة. واإلعالمّية، "املافيا" فهي ملكُة مجاٍل، وهي فتاٌة إعالن، 

أْن تـَُثور -أديبة أو غري أدبية -، وهي لعبٌة بيد من حقِّ املرأة الغربيَّة وهي مذيعةٌ 
على واِقِعها، وأْن تتطرَّف يف هذه ولكْن ما .....الثورة إىل احلّد الذي جيعل 
الّصراع بينها وبني الرجل بديًال للّصراع الطبقي الدوافع اليت تقِذف بااملرأة إىل 

ن أيضاً ؟أتُّون ُمعاداة الرجل، والدي

(تاريخ اإلضافة):: مقاالت متعلقةماهية وأهداف احلركة النسوية،أمحد إبراهيم خضر، ٨
١-٢هجري، ص: ٢٠/٦/١٤٣٤-ميالدي ١/٥/٢٠١٣

املكال : دار (املرأة يف الغرب، اخللفية املعرفية  حلطابالنسوية : قراءة يفاملكال، رياض القرشي،٩
٧٠م)، ص: ٢٠٠٨خضرموت،
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لقد جَعَلها اإلسالم جزًءا من نْفس الرجل، ومكمًال له، وحمورًا 
ألسرٍة، وألَزَم الرجل برعايتها ومحايتها، وتربيتها وتنِشئتها، واحلِفاظ على 

تعاىل: -كراَمِتها وإنسانيَّتها؛ قال 

َها َزْوَجَها ﴿ يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكمْ  ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
ُهَما رَِجاًال َكِثريًا َوِنَساًء َواتـَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْألَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه   َوَبثَّ ِمنـْ

) .١١َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا ﴾ . ( النساء : 

تعاىل :–وقال 

ُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ﴿ يَا أَيـَُّها النَّا
).١٣٣ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْـَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبٌري ﴾. (احلجرات: 

التأِكيد ويف اآليتني الكرميتني تأكيٌد واضٌح على َتكرِمي املرأة، يَنُبع من
١٠.على أنَّ التقوى َمناُط املفاضلة بني البشر مجيًعا، وليس الرجل واملرأة وحدمها 

النسوية لديها شخصيه ومؤيد. انتشروا يف أجزاء من الغرب والشرق. 
وهي تنتشر وتعرض قضايا التمييز واملساواة بني اجلنسني وقضايا املراه األخرى. 

الف البولنديني وفكره احلركة النسائية هي وينظر إىل الرقم األول علي انه أس
Mary Wollstonecraft)مث رددت احلركة إىل مجيع احناء أوروبا ١٧٩٧-١٧٥٩ .(

) يف أملانيا ، ١٩٣٣-١٨٥٧(Clara Zetkinوأمريكا. وأشارت األرقام مثل 
Helene Brion)يف فرنسا ، ١٩٦٢-١٨٨٢ (Anna Kuliscioff)١٨٥٤-

) يف اسبانيا ، ١٩٣٢-١٨٧٨(Carmen de Burgos) يف إيطاليا ، ١٩٢٥

٤٢٦-٤٢٧دار الكالم)، ص: : بريوت(،ةمناهج النقد األديب السياقية والنسقيعبد اهللا، ١٠
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Alexandra Kollontai)يف روسيا ، ١٩٥٢-١٨٧٣ (Victoria Claflin Woodhull

.١٨٧٢) ، أول أمراه امريكيه ترشح للرئاسة يف ١٩٢٧-١٨٣٨(

Sa'adawi,-Nawal Elمن النساء وكذلك الرجال. من كل التدفقات ، مثل 

Zayyat, dan Inji Aflatun-Lathifah Az ، و ، ومن مصرFatimah Mernissi من
Furughاجلزائرية ، منAssia Djebarمن باكستان ، وRiffat Hasanماروكو ، و

Farrukhzad ، ومن إيرانKhamla Bhasian وNighat Said Khanجنوب اسيا من
,Siti Ruhaini Zuhayatin ,(أمريكا/ماليزيا) ، ومنAminah Wadud Muhsin، و

Nurul Agustina,Musdah Mulia من اندونيسيا. وال تفوت الناشطة من احلركة ،
من Asghar Ali Engineerمن مصر ، Qasim Amin(الرجال) ،النسائية املسلمة 

، من Husein Muhammadو,mansour Fakih, Masdar F. Mas'udiو اهلند ، 
١١.اندونيسيا

السعودي بالسؤالالنظاملعالقةحتليلهاخالفمنالقويفليإميانأما
يستضاءقبساً وامليدايناالفرتاضيبفضائيهاالعريبثورة الشارعيفترىالنسوي،

تارخييةحلظةتراهحيثالتغيري،فتيلخلقها إلشعالاليتالتأججوحبالةبنوره
العربية، املنطقةلعمومولكناليتفقط للبادليسللتحوالتحامسة
وحتريكالطرح اإلصالحيتشكيلإلعادةالسعودية، وذلكاحلالبطبيعةومنها

السهلمنيكنملخياراتاجرتاحإىلبالقائمالقبولاملشيئة من

11 Rizky, Para Tokoh Feminisme Barat dan Timur, 29 September 2016

,http://www.cerdaswikia.com/2016/09/para-tokoh-feminisme-barat-dan-timur.html, (23.07.2017)
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بالرتضيات يكتفيإصاح الحنوالعريضاملرحلةعنوانلوالممكناً مناالً بوصفها
.نفسهااألنظمةإصاحيرومبل

باملعىنإالبعدنسويةحركةيشكلملمماالنسويةالطالئعإن
منأكربوبقدرسبقمماأكرببشكلالنسويالسؤاليف نقاشاخنرطت

السياسيبنيالتعالقخيصفيمااملواقفحنو حسمالدفعويفالشفافية والرؤية
املفارقةأنقضاياه. غريمناملُلح واملأزقيالسعودية ويفاملرأةواقعيفوالنسوي

مواقفيفتباينبداياتأن هناكدرجة تظهرإىلوطيسهحيمِ ملالنقاشهذاأن
وآخر اجتاه متشددبني»تارخيياً «القائم ذلكغريداخلهالنسوي مناجلسد

الشورى جملساملرأة دخولخيولقراراً امللكأصدرأنبعدإال»ليربايل«
.البلدياتوجمالس

أبعد منمستقبليةيف أسئلةيوغلحقيقتهيفكانوإنوحولهفيهالنقاشفبدا
١٢.القرارمرمى

ورمبا كان ذلك سبباً إىل وقوع الفاحشة الكربى، أال ترى إىل قوله ص: ( 
باعدوا بني أنفاس النساء وأنفاس الرجل) وما ورد من أنه لو كان عرق من املرأة 
باملشرق وعرق من الرجل باملغرب حلن كل واحد منهما إىل صاحبه، أو كما 

: مؤسسة (القاهرة،النسوية واملنظور اإلسالمي : آفاق جديدة للمعرفة واإلصالحأميمة أبو بكر، ١٢
٣١-٣٢) ، ص: ٢٠١٣املرأة والذكرة ،
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ا إليه راجعون على عدم قال: فكيف باملباشرة والكالم واملزاح، فإنا هللا وإن
١٣االستحياء من عمل الذنوب.

أنواع النسوية -ج
يستفيد الفكر النسوي من تراكم فكري تارخيي ومن توليفات نظرية 
وحتليالت اغتنت الواحدة من األخرى ونضجت يف القرنني األخريين. ولعل 
النسويني األنغلو ساكسونيني (وأستخدم هنا صيغة اجلمع املذكر للضرورات 

للغوية ((الذكورية))، إذ بني النسويني عدد من الرجال) كانوا السباقني اىل بلورة ا
قضايا نظرية وحتويلها اىل نضال سياسي وميكن اعتبار أن احلركات النسوية 
متحورت لغاية السبعينيات حول ثالثة تيارات رئيسية: النسوية اإلصالحية 

.اديكاليةالليربالية، والنسوية املاركسية، والنسوية الر 
النسوية اإلصالحية الليربالية: ينتسب هذا التيار اىل خط الثورة الفرنسية -١

وامتداداته الفكرية، ويستد اىل مبادئ املساواة واحلرية للمطالبة حبقوق للمرأة 
مساوية حلقوق الرجل يف خمتلف جماالت احلياة السياسية واالجتماعية. 

على مالمسة الكمال ويتميز هذا التيار بإميانه بقدرة النظام الرأمسايل
والتكيف مع املتغريات. ويعمل املنتمون إليه من أجل أن يوفر النظام القائم 
نفس الفرص واحلقوق للنساء والرجال، من خالل الرتكيز على الرتبية وتغيري 
القوانني املميزة بني اجلنسني وتكوين لوبيات الضغط وتغيري الذهنيات على 

املدى البعيد. 

أشعار املتزوج مبا يف اخلروج ،  حممد املختار بن عابرين بن املختار بن حممد الشنقيطي املالكي١٣
١٦) ص: ٢٠٠٤، دار الكتاب العلمية بريوت :، (النسوي والتربج
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اركسية: يعترب نسويو هذا التيار أن قمع املرأة وقهرها بدآ مع النسوية امل-٢
ظهور امللكية اخلاصة. فنقل امللكية باإلرث سّبب مأسسة للعالقات غري 
املتوازنة وتوزيعًا للمهام واألعمال على أساس من التمييز اجلنسي. وقد 
للرجل 

اإلنتاج. واستندوا اىل اعتبار إجنلز أن قيام الرأمسالية وامللكية اخلاصة أكرب 
هزمية للجنس النسائي يرى أتباع هذا التيار أن إعادة اخنراط النساء يف سوق 

ي سيؤدي اىل قلب النظام الرأمسايل العمل ومشاركتهن يف الصراع الطبق
.وإزالة الطبقات

لكن اقتصار حتليلهم على البعد الطبقي بدا غري كاٍف لشرح أسباب 
التهميش والتمييز ضد املرأة. كما أن إصرارهم على عدم اعتبار النضال النسوي 
قائمًا بذاته حبجة عدم تشتيت القوى خارج ميدان الصراع الطبقي، أدى اىل 

دبيات نسوية ماركسية تضيف اىل التحليل الطبقي حتليًال مرتبطًا بالتمييز ظهور أ
اجلنسي، واىل الرأمسالية مفهوم البطركية (أو األبوية). ومع سقوط جدار برلني 

ين مذهب ((األجر مقابل العمل األول، مذهب ((النسوية الشعبية)) والثا
املنزيل)). 

((النسوية الشعبية)) تعترب أن التمييز اجلنسي ليس عنصر القهر األول أو 
الرئيسي للنساء، وترى أن النضال من أجل املساواة بني اجلنسني جيب أن يرتافق 

ونسوية ((األجر مقابل العمل ...مع النضال ضد الفقر والتهميش والعنصرية
)) تعمل على تبيان حجم القطاع غري املرئي وغري احملسوب يف االقتصاد، املنزيل
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منطلقة من أن العمل املنزيل وعمل الوالدة أو ((إنتاج البشر)) هو مكان 
النساء لرتافقه مع (dependence)استغالل وجمانية العمل. وبالتايل، يشكل 

اآلخر من التنظيم الرأمسايل الذي خيدم النصف األول، أي السوق. 
النسوية الراديكالية: هدف هذا التيار اىل التعويض عن بعض النواقص يف -٣

والعابرالطابع العامالتأكيد علىالنسوية الليربالية واملاركسية من خالل 
املستقل عن الطبقات، للتمييز ويعترب أنصاره أن للمن والثقافات،اطقللمن

والسيطرة عليهن اليتأساس هذا التمييز ضد النساء
تنسجب على ميادين احلياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية واجلنسية، 

لجنسني من خالل ثقافتني: واحدة ذكورية مسيطرة وختلق نظام تنميط ل
وأخرى نسائية مسيطرة عليها.

ومن بني اسرتاتيجيات هذا التيار اهلادفة اىل تغيري املعادلة الراسية، 

.مستقلةحد االنفصال عن الرجال والعيش يف جمتمعات نسائية 
وانطالقًا من عمل هذا التيار، ولدت مذاهب فكرية ونقدية أضاف كل 
منها نواحي جديدة اىل التحليل السيكولوجي وفهم احلالة النسوية. وتأسس 
مذهب متمحور حول عاملة النفس لوس إيريغاراي اليت طورت التفكري حول 
ا مفهوم االختالف، وخلقت نقاشات حول الطابع البيولوجي واالجتماعي هلذ

االختالف. واستعاد هذا املذهب قول املفكرة والنسوية الفرنسية سيمون دو 
بوفوار ((ال خنلق نساء، بل نصري نساء)). جاعًال منه أبرز شعاراته نضال 
املثليات والسوداوات والبيئيات يف السبعينيات، منا تياران جديدان وراحا يوسعان 
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لنسويني املثليني الذي اخرتق حقول التفكري والنشاط النسويني. فظهر تيار ا
مجيع التيارات واملذاهب النسوية منظرًا لكون منطلق التمييز كامنا يف العالقات 
بني اجلنسني، وحماربته تتم بالتايل من خالل االنسحاب من هذه العالقات حنو 

١٤عالقات إنسانية جديدة مثلية تتساوى أطرافها مجيعاً. 

, ٢االربعاء, كانون الثاين :( نشر يف ،تيارات احلركة النسوية ومذاهبهانادية ليلى عيساوي،  ١٤
١٦:٠٦-٢٠١٣(www.m.ahewar.org/s.asp?aid:1065dr=0(15.06.2017)
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الباب الرابع

نقشبنديفى رواية " اختالس" لهاني نسويالالنقدتحليل

لمحة عامة عن رواية- أ

احلزن، واخلوف، والعاطفة اجلاحمة،حوايلطنهاحملافظ يف و الرواية اليت 
اململكة العربيةيفات املسلمالنساءانّ منهواحلرمان من احلرية اليت تعاين

والتقاليد.باسم الدين السعودية 
يبدو يتخبأ و كشف صرخات الداخلية النسائية أعمق.

االنتقاد على تحديد حركة المرأة فى المجتمع-ب
يدحتاحلديث عن احلركات 

ألن اسم املرأة ال تزال مذنبة على فعل أي شيء، سواء يف املوقف، واللباس، 
هلنالنساء أن يكونجيب يف البالد العربية السعودية، ، وهلم جرا.جتماعياإل

غطي اجلسم كله من ين مالبس سوداء، جيب أن أرتدووعليهن ي.مصحوبا حمرم
ومع ذلك، فإنه ليس من .نهلألقنعة كوسيلة لتوفري احلماية قبل مجيع وارتداء ا

ةمثال واحديسارة ه،نقشبنديايناختالس هلشيء مشرتك للنساء، يف رواية 
صل على املعاجلة بالطريقة املذكورة أعاله.حتيتمن شخصية نسائية ال

:تدل على ذلك وفيما يلي مقتطفات
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تسري "سارة ال تريد أن حيّوهلا الغطاء إىل جثة يف كفن أسود. ال تريد أن -
ميتة وهي على قيد احلياة. ال تريد أن حتسن بالوحدة وراء الغطاء وهي اليت 

ختّضبت بالوحدة من دونه.
للغطاء. إنه أكثر مساكة من سور الصني العظيم، عن رؤية احلجم احلقيقي

أن ال نرى ال تعلم من وراءه ما بدور حوهلا. ((هو عمل مقصود إًذا
١"شيئاً)). قالت ذات يوم.

تمرد ضد تريد أن تن سارة ألنا هاىن النقشبنديمن االقتباس أعاله يقول
من فهم املعىن احلقيقي للغطاء الوجه. ليس فقط عن تتمكنعائلتها مل 

وحدها، سارة واجهت مع الشرطة الدينية. كما االقتباس التايل:

-
طويلة يف يده، كي تسدل الغطاء بكامله على جسدها كله، من وجهها 
أوروبية ملا 

مل تلق باًال إليه، جتاهلته، ودون أن تنظر أحست بطرف عصاه جتاسر.
تريد أن ترميه بكلمة، لو ال أن تداركت المسها. استدرات يف غضبوقد

نفسها. فهي تعلم أن ضربة إن أتتها من جاهل كهذا فلن ينقذها أحد.
كانت تسمع الكثري من القصص عنهم. لكن أن ختوض التجربة بنفسها 
فذاك شيء خمتلف. ((هؤالء الذين يّدعون العّفة، هلم عيون تلتهم ألف 

٩) ص: ٢٠٠٧، (القاهرة : املكتبة بريت, ختالساهاين نقشبندي، ١
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ألف غطاء. قليل منهم رمبا صدق يف دعوته لكن أي قليل هذا امرأة وراء 
٢."الذي نلتقيه؟))

بدو يف كيف ميكن المرأة سعودية يباحثالمن املثالني االقتباس أعاله، 
املعىن احلقيقي فهم تال اإن عائلة حمافظة.ب

العربتقاليدأن األسرة حتدد النقاب رمزا منةشعر الباحثتلألغطية الوجه، و 
من جمتمع اململكة العربية أن تلك التقليد الباحثة للقارئنيقولت. ميكن أن فقط

ارتداء ألنن النساء عند اخلروج من املنزل انتقاد لفتات موصارالسعودية
األقنعة وعدم تغطية مجيع جسده، حىت لو كانت امرأة تغلق هلا بشكل صحيح 

يف ريدتذه الشرطة الدينية بالتأكيد تبحث عن املتاعب من أجل حتقيق ما ه
الطريقة اليت أجريت من قبل الشرطة الدينية الواردة يف االقتباس أعاله.

لمرأةلى فهم الدين المحافظ المتعلق بااالنتقاد ع.ج
فهم لقد حتدث هاين النقشبندي يف رواية اختالس عن االنتقاد على 

احلديث كما وجدته الباحثة يف هذه ااحملافظة املتعلقة باملرأة. وهذتعاليم الدين 
الفقرة التالية : 

بعد حني أدركت أن قرارات أهلها، وحىت زوجها، ال عالقة هلا مببدأ ديين "-
أو شرعي، سواء كان األمر متعلقًا بالغطاء أو مبا هو أقل من ذلك أو 

١١ص: .نفس املرجع٢
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أكثر. بدأت تفهم أن األهل معنيون فقط بكالم الناس. هي مشكلة 
اإلرث امليت كاألحفورة. هي التقليد اليت يصرون على إحيائها يف زمن 

يسمحون يل أن أكشف عن وجهي عندما أسافر ((ملاذازمينها ! ليس
إىل خارج السعودية، حيث ال تراين سواى العيون الغربية؟ كانت تسأل 
أمها عندما حيتدم الصراع يف املنزل مع أشقائها الذين التحى أكثرهم.  
كانت تضيف دومًا : (( إنه اخلوف من تقاليد ميتة يا أمي، تقاليد تقف 

املكان نفسه عند عودتنا، وبني دود فال تغادر معنا، وتنتظرنا يف على احل
نفاشها بالعبارة التالية: كثريًا ما كانت ختتمالنقاءين تكمن احلرية!)).

٣((واهللا إن اجلاهلية كانت أفضل من اآلن!))."

الدينفهمسوءالسعوديأنالباحثةرضتقأعالهاالقتباسيف
كما.املعتمدةاإلسالمتعاليميفالفعليالدينأنتدركالالنساء،على
.لألجيالتقليدميارسكمااألقنعةعلجيهألناملثال،سبيلعلىغطاءوجه

منخيرجونوعندما،وحدهاالسعوديةالعربيةاإلقليميةالبيئةيفالتقليدوجرى
العربيةاململكةيفالنساءعلجتمماالوجه،غطاءمفتوحةتسمحفهيمنطقتهم،
.فهمهوسارةمعارضةذلكيفمباالسعودية

:اهللا تعاىلقالالقرآنيفبينما

يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ ُقْل ِألَْزَواِجَك َوبـََناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنَني ُيْدِنَني َعَلْيِهنَّ ِمْن 
.َكاَن اللَُّه َغُفوًرا َرِحيًماَذِلَك َأْدَىن َأْن يـُْعَرْفَن َفَال يـُْؤَذْيَن َو َجَالبِيِبِهنَّ 

١٠ص: نفس املرجع.٣
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))٥٩: (األحزاب(

وقفا لتفسري املصباح :

ذكريالبقاع. العلماءقبلمنعليهااملتنازعمبعىن)جلباب(الكلمات
النساءفضفاضةالرأسغطاءأواملالبسأخرى،أموربنيمن.اآلراءبعض

كلأوارتدته،الذيواحلجاباللباسغطيتالنسائيةاملالبسأواحلجاب،
إذا كان .كل هذا وفقا ملعين الكلمة هو البدعة.النساءتغطياليتاملالبس

ذلك يعين له كان قميصا ، وكان يغطي الذراعني والساقيني ، إذا كان ذلك هود 
معين املالبس اليت تغطي القميص ، مث إذا كان .، القيادة اليت تبتلع الوجه والرقبة

.االبتالع هو األمر جلعلها فضفاضة حبيث غطت مجيع اهليئات واملالبس

ل اجلسم أو غطاء فهم احلجاب مبعين املالبس اليت تغطي كاميو تاباتابا
مبعىنكلمةاحلجابفهمعاشورابن.اووجههاغطي راسهتيتحمرك السيارة ال

امرأةوضعهذا. الوجهغطاءأواحلجابمنأكربولكنرداءمنأصغرالزي
٤.وراءهكلهالكتفإىلاخلدخاللمناحلجابجانيبوممدودةرأسعلى

:التايلاالقتباساألخرىاألمثلةومن

قال هشام يف لقاء تلفزيوين: إن أردنا أن نستشهد باإلسالم، فسنجد أن "-
اإلسالم كاألديان التاريخ خاطئ وتفسرينا لإلسالم نفسه خاطئ. 

4 M. Quraish shihab, TafsirAl-Mishbah: pesan, Kesan dan keserasian Al-Quran, (Jakarta:
Lentera Hati : 2002), Cet. 01. hal. 320
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األخرى، أتى ليعّزز مكانة اإلنسان بصفة عامة، أكان رجًال أو امرأة. وإن 
شئنا احلقيقة، فإن وضع املرأة قبل اإلسالم يبدو أفضل منه بعد اإلنسان، 
ليس بسبب اإلسالم ذاته، وإمنا بسبب ما أعطاء من حقوق للرجل أساء 

املرأة. والغريب أن املرأة استغالهلا. بل إنه تعّسف يف استخدامها ضد 
ارتضت ذلك، حىت اعتادت أن تكون ضحية، مث حتول التعود إىل 

٥استلذاذبدور الضحية."

بوصفهجتعل الباحثة الذيالشخص هوهشامأعاله،الروايةقطعةيف
يفأخطأاجلمهورفهممنالرغموعلى.الذكورالسعوديةالعربللجزيرهممثال

قبليأنيبدوهشامللمرأةوفقاولكناملرأة،حبقوقيتعلقفيمااإلسالمتفسري
الذينالرجالقبلمنتعاملالذياملوقفأعمىوبشكلخاطرطيبعن

.للرجالضحيةتقعحيثاعتادوا

انتقادبجتسارةعلجتمماالرواية،يفهشامالتعبرياملقدمةعلىوبناء
.النسائيةخاللمناإلسالمإىلأخطاء

تحقيق أسرة سعيدة.د
ذلك كانإذاوخاصةرجل،منواالهتماماملودةتريدامرأةكلفإن

:التايلاملقطعيفكماوهذا  . زوجهاذلك الرجل

٤٥هاين نقشبندي، ص: ، مرجع السابق٥
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"حتب املرأة أن تشعر حباجة الرجل إليها، كما هي حاجتها إىل هدية -

بزوج ال يستغين عنها. ال زوج يشتاق إليها حلظات، مث يرتكها قطعة حمرتقة 
من جديدة تعود وتسأل نفسها: ((ملاذا لست  على فراش مبتل. 

٦ألخريات؟))"كا

جند عندماأنهقولتأنأرادت الباحثة مناالقتباسوتأسيسا على ذلك 
زوجهامنوالقلقالسعادةسوىيتوقعالامرأةب،قررا للزواجقدشخصني

البعض،بعضهااملتبادلحبهمدائماحيتاجالزوجردنتالنساءولكنوحدها
موحدةالسعادةخلقوبالتايل. اآلخرمنهماكلكملوتالبعض،بعضهاومحاية

.فيها

توجد ىف كما. ةرغبوالالوفاءالنساءاعطاءسوىشأنهمنالزوجليس 
:يليكماالروايةحمتويات

حىت ال تطول غيبتها عن توأميها مل تتأخر كثريًا يف العودة إىل منزهلا، "-
اللذين تركتهما مع اخلادمة. ما كان يهمها زوجها كثريًا، فهي ال تعلم إن  

فمنذ كان ال يزال نائمًا كما تركته، أم خرج. واألمر يف احلالتني واحد. 
فرتة طويلة، رمبا منذ اليوم األول، يعيش كل يف عامل ال عالقة له باآلخر. 

ث شاءت، ومىت شاءت. فكرت سارة كيف أن حرة هي يف الذهاب حي
١٤ص: نفس املرجع.٦
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الرجال ال يعرفون كم تكره املرأة أن تأيت حريتها من زوج ال يهتم مىت تروح 
أو تأيت. اهتمامه يبدأ عندما تتحرك غرائزه. مرة يف األسبوع أحياناً، أو مرة 

٧يف الشهر غالباً، وأحياناً تغيب رغبته فيها عدة أشهر."

الالسعوديةاملرأةأنقولتأنةباحثالأرادأعاله،الواردالتحليلمنكل
نيسيئزلنماالرجالعندضحيةباعتبارهامكانتهاالتمتعيفرغبتأننبغيت

دينيًا كان أو غريه كمثل ومسلمةاملرأةبنياملعاملةمبوجبحقوقهناستخدام
عنللتعبريمتساويةحقوقلديهاامرأةنأالباحثةفرتضوت. معقولالعقل
ذلك،ومع.اخلاصةنظرهوجهاتمعتتوافقالكانإذاالرأيومعارضةآرائهم

قصود أن املرأة ضعيفة وتسكن املهذاوليسمثاليا،يكونأنأيضاللمرأةكونت
علىقادرينكونيأنجيبأيضاالرجال.اليتالضغوطتلفعلى خم

الدينية،املرأةوضعيفاملمنوحةاحلقوقاستغاللمنتسيءالامرأة،ريبدت
أناملفرتضمنكان.صحيحاهذاكانإذاآرائهعنالتعبرييفجريئةوتكون

احلالةهذهيفرجل،قبلمناشرفهعلىواحلفاظومحايتها،كرم،تأنامرأة
.املنزليفكملحقفقطاستخدامهيتمملالزوج،

، .............ختالساهاين نقشبندي، ٧
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مساالباب الخ
خاتمة

النتائج- أ
يف ختام هذه الرسالة العلمية، تريد الباحثة أن تسجل النتائج 

والتوصيات اليت حصلت عليها الباحثة يف مرور كتابة هذه الرسالة العلمية. 
هي: ةالباحثوجدها اليت الرسالةنتائجأهمومن

:أفكار من النقد النسوي يف رواية-١
ىاحملافظفهم الديىن-
اعتبارهم أن النساء بشر ثانوى-
فهم عن الغطاء كالتقليد-

:روايةالنسوية يف العوامل اليت أدت إىل انتقادات من احلركة -٢
.جتعل نساء اململكة العربية السعودية تعاملهّن بشكل غري عادل-
علىاملرأةحقوقعلىيعتدونالذينالرجالمظلومات شديدة ب-

ىف التفسري الديين الصحيح.لهمعىنالالذيالديينفهم أساس
النساءفهمرجلعند رأياملتزوجاتغريأواملتزوجاتالنساء-

فهم يفاألساسمتساوية وليس هناك أي الفروق بينهن على 
جزيرهالسعوديةالرجاللكن.النساءميجداإلسالميالدين
كماولكناحلقيقة،طبيعةعلىالاملرأةتقييمالعكسالعرب
.انفسهمارضاء
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األسرة حتدد و املعىن احلقيقي لألغطية الوجه، فهم تال -
.العرب فقطتقاليدالنقاب رمزا من

التوصيات-ب
ومن أهم التوصيات هي : 

١.
مل يبحثة اآلخرين. يترواية "اختالس" من نواح أخرى العن 

فهم علىقادرين .٢
نظرية النسوية 

الرجاء من مكتبة اجلامعة الرانريي عامة واملكتبة كلية اآلداب .٣
الروايات وغريها. ثلأن توفر الكتب األدبية والنظرية األدبية م
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المراجع

المراجع العربية - أ

، النسوية واملنظور اإلسالمي : آفاق جديدة للمعرفة واإلصالحأميمة أبو بكر، 
)٢٠٠٧٤/٢٠١٣(رقم االيداع بدار الكتب املصرية: القاهرة،

م)،٢..٣(د.م : مكتبة الشروق الدولية، ،املعجم الوسيطابرهيم أنيس، 
٤ط.

: (تاريخ مقاالت متعلقة،ماهية وأهداف احلركة النسويةأمحد إبراهيم خضر، 
هجري،٢٠/٦/١٤٣٤-ميالدي ١/٥/٢٠١٣اإلضافة):

(بريوت : دار املشرق ش . م. م )، ،املنجد الوسيط يف العربية املعاصرة
٢١٥١١٠٠األشرفية، 

رسالة علمية .ختالس" هلاين نقشبندياشخصية سارة يف رواية "جوت حفسة، 
)٢٠١٠للحصول على درجة البكالوربوس، سنة (

، إيران: جامعة آزاد رؤية إىل العناصر الروائيةحسن شوندى آزاده كرمي،
ه. ش٤/٧/١٣٩الوصول اإلسالمية يف كرج، تاريخ 
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ختالس" هلاين نقشبنذي (دراسة سيميائية ارواية "سيت هاين نور مشسية ، 
رسالة علمية للحصول على درجة البكالوربوس، سنة ،)لروالند بارت

)٢٠١٥(

(إسكندار) النقد األدب عند العرب أصول ومناهجهطه عبد الرحيم عبد الرب، 
م ١٩٩٩-١٤١٩

مارس )نظرة للدراسة النسوية (اإلصدار األولهند حممود وشيماء طنطاوي، 
٢٠١٦

املرأة يف اخللفية املعرفية  حلطابالنسوية : قراءة يفاملكال، رياض القرشي،
م)،٢٠٠٨( دار خضرموت : الغرب، 

بريوت، (دار الكالم)، ، ةمناهج النقد األديب السياقية والنسقيعبد اهللا، 

رسالة علمية للحصول على ، "النسوية يف رواية "مذكرات طبيبةمتقني، فوزان
درجة البكالوربوس، ىف اجلامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية ببندا أتشيه،

)٢٠١٠سنة (

،  أشعار املتزوج حممد املختار بن عابرين بن املختار بن حممد الشنقيطي املالكي
) ٢٠٠٤، بريوت ( دار الكتاب العلمية :مبا يف اخلروج النسوي والتربج
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إلندونسياالمراجع -ب

Ariana Suryorini, Menelaah Feminisme dalam Islam, (Semarang, SAWWA - Volume 7,
nomor 2, April 2012), Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, (21.03.2017)

Minyatul Ummah, Kritik Sastra Feminis dalam Novel Imra’ah ‘Inda Nuqthah Al-Shifr
Karya Nawal Al-Saadawi, Jakarta :UIN Syarif Hidayatullah, 2009

M. Quraish shihab,TafsirAl-Mishbah: pesan, Kesan dan keserasian Al-Quran,
(Jakarta: Lentera Hati : 2002), Cet. 01.

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

Sugihastuti, Teori Apresiasi Sastra, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2002, Cet. I.

Wiyatmi, Kritik Sastra Feminis: Teori dan Aplikasinya dalam Sastra Indonesia
(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012).

المراجع األجنبية -ت

: (تاريخ مقاالت متعلقة،ماهية وأهداف احلركة النسويةأمحد إبراهيم خضر، 
هجري،٢٠/٦/١٤٣٤-ميالدي ١/٥/٢٠١٣اإلضافة):

www.alukah.net/culture/05/53861
(15.06.2017)
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