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 كلمة الشكر

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

اللهمصلوسلم احلمدهللالذيعلمبالقلمعلماإلنسانمامليعلم.
الداعيإىلد حممدخرياألنبياء الذيأخرجالناسمنعلىسيدنا ارالسالم.

اجلهالةإىلاذلديةواألخالقالكرميةوعلىألووصحبوالذينجاىدوااتمظلو
يفاهللاجلاللواإلكرام.أمابعد

يفرواياةنساويةاليفكتابةىذهالرساالةتاتادلوعاو ةالباحثهتانت وقد
ىااذهتعااووجاالوىدايتااو.و قاادمباان ناهلللياالجاا ان"خلاألخنحااةادلتكساار "

احلكوميااااةالرسااااالةلكليااااةاعداموالعلااااوماإلنسااااانيةسامعااااةالاااارانريياإلسااااالمية
 S.Humادلاوادالدراسايةادلقارر علاىال لباةللحلاولعلاى اهاد  كمااد مان

يفاللغةالعربيةوأدهبا.
الشاااكرلةةااايلةادلشااار   ااااةقااادمالباحثااا يفىاااذهالةرصاااةالساااعيد و

ر ااادادلاجسااتريعلااىمساااعددماوجهود ااايفودلاجسااتريالاادكتورنااورخااال ا
علاااىإ اااامكتاباااةىاااذهالرساااالةإ ااارا اجياااداةإنةااااقأوقادماااايفإ ااارا الباحثااا

كاااامالعلعااالاهللأنيباركهمااااواويهمااااجاااواءحسااانا.ةإىلر اااي قساااماللغاااة
ةوجلمياااا العربيااااةوأدهباااااوعمياااادكليااااةاعداموالعلااااوماإلنسااااانيةومااااديراجلامعاااا

احملاعرينواحملاعراتيفقسماللغةالعربيةوأدهبااعلاىمسااعددميفكتاباةىاذه
الرسالة.
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احملبوب على دعيمهماودعا هماايفإ اامىاذهالرساالةاوخاصةلوالديه
لعلالّلواويهمااأحسانالثاواميفالادنياواعخار .وأخارياإىلاألصادقاءالاذين

ةأن كااونىااذهالرسااالةنا عااةللباحثااةرجااوالباحثاا يفإ ااامالرسااالة.واساااعدوى
أناويكلادلسااعدينبالدعاءعسىاهللةتمالباحثختخاصةوللقار  عامة.و

أعلمباللوام.واهلليفكتابةالرسالة.
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 تجريد

الفنايأنيتاسر:اسمالطالبة
820212551:القيدرقم

كليةاآلدابوالعلوماإلنسانية/قسماللغةالعربيةوأدهبا:القسم
جرباناألجنحةادلتكسرة"خلليل"يفروايةالنسوية:ادلوضوعالرسالة

2102أغستس5:ةشتاريخادلناق
85:حجمالرسالة
الدكتورنورخالصادلاجستري:ادلشرفاألول
شادادلاجسترير:ادلشرفالثاين

الرسالةهوالنسويةيفالرويةكان ادلتكسرةخلليلجربانموضوعهذه .األجنحة
ا ماهيصورة الباحثة تبحثها أن اليتتريد وادلسئلة منهجايفالرولنسوية وأما ية.

منهجالوصفالتحليلي.اهتحثالذيإستخدمالب فهو الرسالة يفهذه الباحثة
الباحثة قاسمأمنييفديرييالذهيأوال:حريةومنالنتائجاليتحصلتعليها

كالرجل.ثانيا:احلريةالعازلاليتهذهالقصةهياحلريةيفاألسرةوادلعاملةاليومية
ثالثا: الشرقية. تعاينبادلرأة ادلرأة رابعا: أعلىمنالرجلدرجة. أناليتتريدادلرأة
 تتخّلصمنالنظاماالبوية.
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Penelitian ini berjudul An-Naswiyah Fi Riwayah “Al-Ajnihah Al-Mutakasirah” Li 

Khalil Jibran. Penelitian ini difokuskan pada satu permasalahan saja yaitu: bagaimana 

gambaran feminisme tersebut. Adapun metoda penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Adapun hasil yang didapatkan yaitu 

pertama: Kebebasan yang diingikan Qasim Amin dalam novel ini adalah kebebasan 

dalam keluarga dan kebebasan dalam pergaulan sehari-hari seperti halnya kaum laki-

laki. Kedua: Kebebasan yang dikekang yang dirasakan oleh perempuan timur. Ketiga: 

Perempuan lebih tinggi darajatnya dari pada laki-laki. Keempat: Perempuan yang 

disingkirkan dari sistem pratiarki. 
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 الباب االول

 مقدمة  

ث الباحثة عن أربعة أنواع وىي: خلفية البحث، يف ىذا الباب ستبح 
 مشكلة البحث، أغراض البحث و منهج البحث.

 
 أ. خلفية البحث

ادلرأة، كان اإلختالف اعية تكون اإلختالف بني الرجال و يف حياة اإلجتم
وعدم ادلساوة  قد يكون منذ زمن آدم واحلواء، النساء يشعرون بأهنن غري حترير

 الرجال. بينهن و 
 1وية أصلو من الكلمة "النساء" ىو مجع امرأة من غري لفظو.النس

 والنسوية يف أصوذلا حركة سياسية هتدف إىل غايات إجتماعية، تتمثل ىف حقوق

وى بشكل عام أنساق نظرية من ادلفاىيم والفكر النس رأة وإثبات ذاهتا ودورىا.ادل
والقضايا والتحليالت تصف وتفسر أوضاع النساء وخرباهتن، وسبل حتسينها 
وتفعيلها وكيفية االستفادة ادلثلى منها. النسوية إذن ممارسات تطبيقية واقعية 

 2ذات أىداف عينية.

                                                           
  020(، ص: م2004مكتبة الشروق الدولية،  ، ط: الرابعة، )القاىرة:ادلعجم الواسيط. ابرىيم أنيس، 1

(.  م2014مة القصور الثقافة، ا، )القاىرة: اذليئة العالنسوية وفلسفة العلم. ميٌت طريف اخلوىل، 2
 .11ص:
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يف  ًتكز إىل اإلىتمام احلس عن ادلساوة بني الرجال وادلرأة النظرية النسوية ت
يف اجملتمع مثل  وقعالنفعال من الواقع الذي تنشئ كاكل حال، وىذه النظرية ت

نس. النسوية جترب واإلعًتاض القبيلة، واإلعًتاض اجلاإلعًتاض الفصل، 
رب يطلق الفرقة ادلتسلط والفرقة تتسلط فيو. والنسوية جتالذي  ظامفككوا النلت

على عدم  النسوية حتتجالفرقة الضعيف، و فرقة األقوى و إلنتقال اإلختالف بني ال
 3العادل يف النظام األبوي.

النسوية ىي رلموعات عن التصورات الفكرية والفلسفية اليت تسعى لفهم 
وزيادة  النساء أوضاع حتسني هبدف جذور وأسباب التفرقة بني الرجال والنساء

يف كافة اجملاالت. النسوية ليست فقط أفكار نظرية وتصورات فكرية  فرصهن
يات حول أوضاع النساء تقوم على حقائق وإحصائ راغ، بل ىيمؤسسة يف الف

يز الواقع عليهن سواء من حيث توزيع الثروة أو ادلناصب ييف العامل، وترصد التم
أو الفرص وأحيانا حىت احتياجات احلياة األساسية من مأكل وتعليم ومسكن 

  4وغريه.
ىت حتكي عن ادلرأة حدى الرواية الإ تكسرة ىيما الرواية األجنحة ادلأ
، أو عن عدم ادلساوة بني الرجل وادلرأة. ادلرأة تصور بالضعيفة، أهنا  الشرقية

توبع ادلنتقالت كالسلع  ادلرأة أيضاو  الوالد، نشاط ميألىا اليتكاخلزائن الواسع 
  .ةإىل ادلنزل ةمن ادلنزل

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

Pustaka Pelajar, 2004) Hal 186. 
 .13. ص: (م2016 ،مزن حسن) نظرة للدراسات النسوية،. ىند زلمود وشيمائ طنطوي،  4
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تمادا مما سبق تريد الباحثة أن تبحث رسالة حتت موضوع النسوية يف اع
 " خلليل جربان. األجنحة ادلتكسرةرواية "

 
 ب. مشكلة البحث

حثة أن ابناًءا على خلفية البحث ادلذكورة فادلسئلة ادلهمة اليت تريدىا الب
النسوية يف الرواية األجنحة ادلتكسرة خلليل  صورة: "ما ىي بحثها فهيت

 ان"".جرب 
 

 ج. أغراض البحث
 عن موافقا بادلسئلة السابقة فأغراض البحث ذلذه الرسالة فهي: "لكشف

 النسوية يف الرواية األجنحة ادلتكسرة خلليل جربان". صورة
 

 معاني المصطلحاتد. 

 . النسوية 1
  5النسوية أصلو من الكلمة "النساء" ىو مجع امرأة من غري لفظو.

النسوية يف أصوذلا حركة سياسية هتدف إىل غايات إصطالحا: و 
والفكر النسوى بشكل  رأة وإثبات ذاهتا ودورىا.ادل إجتماعية، تتمثل ىف حقوق

وضاع عام أنساق نظرية من ادلفاىيم والقضايا والتحليالت تصف وتفسر أ

                                                           
: (، صم2004مكتبة الشروق الدولية،  ، ط: الرابعة، )القاىرة:لواسيطادلعجم ا. ابرىيم أنيس، 5

020.  
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النساء وخرباهتن، وسبل حتسينها وتفعيلها وكيفية االستفادة ادلثلى منها. النسوية 
 6إذن ممارسات تطبيقية واقعية ذات أىداف عينية.

 . الرواية2
ّص نثري يروى و يف الصورة العامة ، ن   –لمة روى الرواية ىي تأخذ من ك

ىي مهّم ، و لي سردي واقعي غالبًا يدور حول شخصيات متوّرطة يف حدث ختيّ 
كتشاف والوصف واال  كتساب ادلعرفة. يشّكل احلدثدتثيل للحياة والتجربة وا 

عناصر مهمة يف الرواية، وىي تتفاعل وتنمو وحتّقق وظائفها من خالل شبكة 
ّص ها داخل الن  وظائف  ئية. فالرواية تصّور الشخصيات و الروا شخصيةلتسمى ا

 7و إخفاقها يف السعي.ها أتها، وجناح  ايهتا فيما بينها، وسعي ها إىل غاعالقو 
 

 منهج البحثه. 
ن منهج البحث الذى تستخدمو الباحثة يف كتابة ىذه الرسالة ىو أ

منهج الوصفى التحليلي. وجلمع ادلعلومات والبيانات اليت حتتاج إليها الباحثة، 
اعتمدت الباحثة على طريقة البحث ادلكتيب وذلك باطالع على أنواع  الكتب 

 فة ادلتعلقة بادلشكلة ادلبحوثة. العلمية ادلختل

                                                           
(.  م2014ئة العامة القصور الثقافة، ، )القاىرة: اذليالنسوية وفلسفة العلم. ميٌت طريف اخلوىل، 6

 .11ص:

للنشر دار النهار  مكتبة لبنان ناشرون، ، )بريوت: معجم مصطلحات نقد الرواية. لطيف زيتوين ، 7
 00(،  ص: م2002
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الباحثة على الطريقة اليت  ةعتمدة الكتابة ىذه الرسالة فقد اكيفي  وأما
لرانري اإلسالمية دار قررىا قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب جامعة ا

 :السالم وىي
“Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab Fakultas Adab dan 

Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, Tahun 2014”. 
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 الباب الثانى

 جبران خليل جبران

االجتماعية، ن تبحث عن نشأتو وحياتو أيف ىذا الباب تريد الباحثة 
 لك عن ثقافتو ومؤلفتو.وحياتو السياسية وكذ

 
 نشأته . أ

ومفكر، ورلدد.  كان خليل جربان ىو أديب لبناين كبري، وىو شاعر،
اورة ألرز م يف  بلدة بّشري اجملٖٛٛٔن كانون الثاين سنة ولد يف السادس م

ادلكّلف جباية الّرسوم على ادلاشية يف جرود مشايل لبنان.  خليلالرّب. والده 
األب عامل بسيط يف جباية الضرائب، ناقم على رجال الدين والدنيا يقضي 

وىي صاحلة مدبرة  ٔنة اخلوري اسطفان رمحة.معظم أوقاتو سكريًا، وأمو كاملة اب
ذكية، بعد وفاة األب وىربًا من احلاجة والفقر محلت أوالدىا األربعة ورحلت 

 ٕعشرة من عمره. خليلإىل بوسطن يف أمريكا وكان 
للكتابة والقراءة مازال عمره اخلامسة، ألن أدخلو يف  خليلإستطع 

إىل لبنان ليدرس اللغتني العربية  خليلمدرسة دير مار قريب من بشري.مث أرسل 
 والفرنسية، فيعيش يف معهد احلكمة يف بريوت.

                                                           

ص: ، ٔط: (،مٜٜٗٔ)دار اجليل،  اجملموعة الكاملة دلؤلفات جربان خليل جربان، أنطوان القوال، ٔ.
ٔٔ. 

دار الكتب  :لبنان -)بريوت مشاىري الشعراء و األدباء،.عبد.أ. علي مهّنا و علي نِعيم خريس، ٕ
 ٓٙ ، ص :ٔم(، ط.ٜٜٓٔ، العلمية



ٚ 
مدرسة كوينسي  خليلإىل بوسطن وأدخل  خليلم ىجر ٜ٘ٛٔسنة  يف 

تصوير فبدًا دراستو الفن على يد بعض ادلصورين. مث الالرمسية ، وكان شغوفًا ب
ن قلب ادلأساة اليت عاد إىل بوسطن وىناك فجع مبوت أختو مث أخيو وأمو و م

كاتبًا و مصوراً، فأعجبت بو مديرة معهد أمريكية ىي ماري خليل  عاشها انطلق 
 بقي حيث مىاسكل، فشجعتو وعاونتو للذىاب إىل باريس لدراسة فن الرس

ثالث سنوات. وبعد ذلك زار عواصم احلضارة والفن يف أوروبا وخاصة روما 
، وأثر فيو الشاعر أعجب بفلسفتوطلع على كتب نيتشو فوبروكسيل ولندن، وا
 ٖ .اإلنكليزي )باليك(

أن ينظم ادلهاجرين العرب بتأسيس أندية ومجعيات أدبية  خليلمث حاول 
وثقافيية، ودعا إىل زلاولتو مجاعة من األدباء والكّتاب من األصدقاء ادلهاجرين 

م، فأسسوا مجعية أدبية وثقافية  ٕٜٓٔالعرب، يف الثاين والعشرين إبريل عام 
شعراء ، ورىط من الكتاب والخليل اسم "الرابطة القلمية" حتت رئاسة ب

 ٗ.ادلهاجرين العرب مبدينة نيويورك
)الّسابق( باإلنكليزية، )العواصف( و خليلم أصدر ٕٜٓٔويف سنة 

وفيها أيضا كانت بداية ظهور اضطراباتو الصحّية، مث تتابع صدور مؤلّفاتو 
 ٘العربية واالنكليزية.

 
 

                                                           
 نفس ادلكان. ٖ
، )مٜٕٓٓ، ٙٔ ،العدد جامعة بنجاب، :باكستــان( ،رللة القسم العريبزلمد جنم احلق ادلدوي، . ٗ

 .ٜ٘ٔص: 
 .٘ٔص: ،ادلرجع السابق ،أنطوان القوال .٘
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 حياته االجتماعية . ب

باجملتمع، كان الزعيم خليل جربان أصلو من الفقراء وىو أحد َمن يهتمُّ 
البالد ىو ظليم والفقراء ال جييد االىتمام من الزعيم رغم أن الزعيم يعيش 

 بالتمتُّع مع ترفتو.
طوياًل يف حداثتو، كان أسباب احلياتو  خليلم ينعم  ٜ٘ٛٔيف سنة 

الصعوبة ألّن األب اّّتم باختالس ما كان جيبيو من الرسوم، وسجن، وحجزت 
ن األم إاّل أن غادرت الوطن، ومعها أوالدىا األربعة، قاصدة أمالكو. فما كان م

 ٙزلت يف حّي الصينّيني يف بوسطون.كّية، حيث نري يات ادلتحدة األمالوال
واحلقيقة أن احلالة االجتماعية تتأثر إىل حد كبري باحلالة االقتصادية، 

 وال وخاصة يف بقعة كبالد الشام فيها ما فيها من طوائف ومذاىب وشيع.
 ٚن احلالة السياسية واالقتصادية(.خيفى علينا بعد ما تقدم )يف حديثنا ع

أما نظام الدولة قد وضع لغرض حرب دون االلتفات إىل مصلحة 
الشعب، فهذا ما أدى إىل اهنيارىا، خاصة أن فيها أنواعًا شىت من السكان. 

 لقد كانت الدولة تعامل غري ادلسلمني معاملة من اجلميع الوجوه. 
ن جبل لبنان من أىم ادلسارح اليت شهدت ىذا التعصب وىذه كا

احلروب وادلذابيح ،وىم قد دخلوا سورية ويتأسسوا فيها ملكًا ضخماً، وقد 
حافظوا على لغتهم إىل ما بعد فتح العرىب ، أما رجال الدين يف بالد الشام 
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ٜ 
عصب عامة، ويف لبنان خاصة، فقد كانوا من أىم أسباب البالء والتفرقة والت

 ٛواحلروب، يتساوى ذلك منهم ادلسيحيون وادلسلمون.
مث ظل اإلكلريوس ادلاروين يتحكمون ويسيطرون على الشعب اللبناىن 
حىت الوقت احلاضر، ويكفي أن نتذكر  أنو أصدروا منشورًايف النصف األول من 

أو أمني الرحياىن،   خليلالقرن العشرين حرموا على أى ماروىن قرائة أى من كتب 
 ٜ.ما قاموا جبمعها وحرقهاك

ومن عاداّتم اليت فاقوا هبا سائر األقطار العربية التجاوب مع ادلدينة 
الغربية فقد كان لبنان ال يقنع بأن يأتى الغرب إليو، بل كان يسعى أن يذىب 
ىو نفس إىل الغرب. ويبدو أن ىذا سببو الناحية الدينية، وإنتشار البعثات 

قد أولع اللبنانيون أيضًا بتقليد األمم العطيمة الفتية التبشريية يف وقت مبكر. و 
 ٓٔ.يف كافة مناحيهم

فإن ىذه العادات اليت كانت منتشرة يف جبل لبنان ذلا تأثري كبري على 
اذلجرة، ىذه اذلجرة اليت بدئت بسيطة زلدودة إىل أن جرفت معها األعداد 

 اذلائلة من سكان اجلبل.
م، حيث استقّر، بعد أن دلع ٕٜٔٔإىل نيويورك يف سنة  خليلإنتقل 

جنمو يف عادلي األدب والرسم . وىناك يف طابق علوي من بناية قددية ختادلها 
نفسو  خليلأحد أديرة لبنان التارخيية، يف جو)صومعة( فسيحة ىادئة، عزل 

 زية.يالنكلم والتأليف با للغتني العربية وامنصرفاً إىل الرس
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ٔٓ 
الشعراء ادلهجر يعين الشعراء الذي يهّجروا من العرب  خليلقد إجتمع 

 خليلم، فكان ٕٜٓٔإىل نيويورك وأسس مع بعضهم )الرابطة القلمية( سنة 
عميدىا، ومّسي أعضاؤىا عّمااًل وىم: ميخائيل نعيمة، وليم كاتسفليس، ندره 

سيح هلل، عبد ادلاليّا ابو ماضي، وديع باحوط، رشيد أيّوب، الياس عطايحّداد، إ
 حّدد، نسيب عريضة.

بعد رحيلو، يشغل الناس بأدبو وفّنو كما كان يشغلهم يف جضوره، 
، إذ إنّو ليل فاآلداب العربية، مل تعرف حىّت اآلن أدبياً، كان لو األثر الذي خل

فاصل تارخيي حاسم، كما يقول مجيل جرب، بني التقليد والتجديد. إنطوى 
 ٔٔ.بوجوده عهد وبدأ عهد

 
 السياسيةج. حياته 

من ادلعلوم أن خليل ال يتحّرك باألمور السياسية يف حياتو، بالرغم يف  
 خليلاألرض والدتو، بوسطون، باريس، ونيويورك وغري ذالك. لكن فقد يتحّرك 

 بالسياسي يف تطور اللغة العربية واألداب العريب.
وصحابتهم مجعية  خليلم، أسس ٕٜٓٔيف الثاين والعشرين إبريل عام  

، ورىط من الكتاب خليل أدبية وثقافة باسم "الرابطة القلمية" حتت رئاسة 
أن ينظم ادلهاجرين  خليلوالشعراء ادلهاجرين العرب مبدينة نيويورك. حاول 

                                                           
 ٘ٔ.ص: ادلرجع السابق.، أنطوان القوال .ٔٔ



ٔٔ 
العرب بتأسيس أندية ومجعيات أدبية وثقافيية، ودعا إىل زلاولتو مجاعة من 

 ٕٔرين العرب.األدباء والكتاب من األصدقاء ادلهاج
كان الراىب حياكًة يفّضل السياسي الرشوة حتىت محاية الكنيسة، منذ  

بقدرة خالفة تركي عثمين أوصط اجلنوبية قدد ماتى األرزاح الضرورية ألن مع 
اخليال بلدتو وبقوة القناعة و مهّة لليجول والية جديدة يسبب واليتو ضائع 

الذي يزداد و سياسى الدين حتت األخالق يف بلدتو. ىذه حال عالمة بالرشوة 
 و قادرة احلكومة.

 
 لفاتهثقافته ومؤ  .د

، التاسع عشر سيئة للغاية يف سوريةكانت حالة التعليم قبل القرن 
فادلدارس اإلسالمية يف اجلوامع والزوايا ، والدراسة ال خترج عن علوم الدين من 

 دمشق. أما فقو وتفسري وحديث، وأكرب ىذه ادلدارس مدرسة اجلامع األموى يف
ادلدارس النصرانية فأقدمها يف لبنان للطائفة ادلارونية، وللموارنة فضل السبق يف 
إنشاء ادلدارس من عهد بعيد، وكذلك كان للروم األرثوذكس مدارس صغرية يف 
األديرة والكنائس. وقد قام ادلرسلون الكاثوليك بتأسيس مدارس يف لبنان، 

لطلبة األذكياء ويرسلوهنم إىل ادلدرسة الشرقية وأخذوا ينتخبون من بني خرجييها ا
 ٖٔيف روما دلتابعة الدروس العالية.
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ٕٔ 
يف البالد العربية لو دور ادلدارس األجنبية يف زمن الدولة العثمانية 
وبعدىا، وذلك دوراً خطرياً، وكل مدرسة من ىذه ادلدارس تتبع لدولة ما وتصبح 

العلوم ادلختلفة، واللغة العربية من واسطة لنشر لغة تلك الدولة جبانب تعليم 
جهة أخرى. ولكن تأثريىا مل يكن منخصرًا يف الطالب الذن ينتمون إليها 
ويدرسون فيها فقط، بل إنو كثريًا ما كان يتعدى ذلك إىل مدارس اجلماعات 
نفسها، لألن ىذه ادلدارس )األجنبية( كانت تزود تلك ادلدارس الطائفية بالكهنة 

 كتاب ادلدرسية.وادلعلمني وال
تبقى ىناك ادلدارس الوطنية من مسيحية وإسالمية، وىذه كانت خاضعة 
للمراقبة والفيود التحكيمية، ولذلك مل تف بالغاية ادلقصودة من التعليم كلية، 
وذلك لفساد طريقة التعليم اليت استوجبتها ادلراقبة على حرية الفكر، فاعلم 

 ادلقيد الناقص ىو علم فاسد. 
صور إن احلياة الثقافية والفكرية يف سورية عامة ولبنان خاصة  وىكذا 

 كانت مقيد زلدودة ومرسومة ضمن حدو معينة ومتتناقضات كثرية.

 كما يلي:   باللغة العربية خليلومن أىم مؤلفات 

 اَلَعَواِصف   .1
يف نيويورك، وحكى فيها عن حب وكآبة ووحشة  خليل كتبوالرواية   ىذه

 ٗٔ.وغربة وأمل وشوق وحنني وكلمايتعلق بو
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ٖٔ 
 َوالطَّرَاِئفاَلَبَداِئع   .2

ىي رلموعة من مقاالت وروايات تتحدث عن مواضيع ىذه الرواية 
 ٘ٔ.عديدة دلخاطبة الطبيعة ومن مقاالتو "األرض"

ْوِسْيِقى .3
 
 ادل

يف بوسطن، ويكون فيها سهولة التعبري، وحالوة  خليلىذه الرواية  كتبو 
التلوين وصدق النية وسالمة الذوق وعمق اإلحساس والنزعة واإلبداع يف 

 ٙٔالوصف والتشبيو.

َر ْوج هي .4
 َعَراِئس  ادل

 ٚٔ.يف بوسطن، وحكى فيها عن حبو وأمل اخليبة خليلىذه الرواية  كتبو 

َتَكسَِّرة .5
 
 َاأَلْجِنَحة  ادل

يف نيوريك، من بعد سكتبها )األرواح ادلتمردة(.  خليل ىذه الرواية  كتبو
فيها رواية حبو األول، ورويها بأسلوب شعري، وجداين، مشبع  خليلروي و 

 ٛٔبروح التقديس احلب وكل مايبعثو يف النفس من غبطة مساوية وآالم التطاق.

 َاأَلْرَواح  اْلم َتَمرَِّدة .6
يف بوسطن. وحكى فيها عن أرواح دتردت على  خليل ىذه الرواية  كتبو

التقاليد والشرائع القاسية اليت حتد من الفكر والقلب واليت تسمح حلفنة من 
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ٔٗ 
القانون وباسم اآلدميني أن تتحكم يف أرزاق الناس وعواطفهم وأعناقهم باسم 

 ٜٔالدين.

 َواِكب  ادل .7
يف نيويورك، وحكى فيها عن حبو بني مّي  خليلكتبو   ىذه الرواية

 ٕٓ.زيادة

 ىي: باللغة اإلجنليزية ليلمن أىم مؤلفات خلو 

 ِدْمَعة  َوابِْتَساَمة   .ٔ
في جريدة ادلهاجر، خليل يف نيويورك، وينشرىا خليلىذه الرواية  كتبو 

مقطوعة، وشرارات وىاجة من فكره،  ٓٙويضم الكتاب بني دفتيو حنوا من 
وألوانا مواجة من خيالو. كّل ما يثريه من تأمالت  يف احلياة وشؤوهنا تبصر لو 

وأبرزىا وأمجلها على اإلطالق ما جاء يف مقالو الشجّي آثاراً بارزة  يف الكتاب. 
 ٕٔالبديع )يوم مولدي(، فهو القّمة  يف الكتاب وما عداه تالل.

َْجنـ ْون   .ٕ
 ادل

يف نيويورك، وتتبدى اجتاىات تتميز حبدة يف  خليلكتبو   ىذه الرواية
 ٕٕغة.التفكري وبإجياز يف التعبري وباستخدام للرمزية، كما يتميز بالسخرية البال
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ٔ٘ 
 اَلنَِّب  .ٖ

يف نيويورك، وىو ترنيمة دتجد اإلنسان واحلياة،  خليلكتبو ىذه الرواية  
وفيو ذلك النثر ادلنمق غاية التنميق وفيو مافيو من خصائص الشعر كالرؤيا 
واإليقاع والصورة ورقة شعور ال نلقاىا إال عند الرومنطيقني ويف األسفار الشعرية 

يدعى ادلصطفى وىو لقب من ألقاب النب  خليليف التوراة، كما أن نب 
 ٖٕ.زلمد

 َرْمل  َوزَْبد   .ٗ
للمثل  خليليف نيويورك، وفيو يتجلى استخدام  خليلىذه الرواية  كتبو 

يف ذاتو استخداما واسعا للغاية سلتصرا بو الفكرة اختصارا شديدا، إذ وضع  
 ٕٗ.كتاب رمل وزبد برمتو يف ىذا الشكل

 آذِلَة  ْااَلْرضِ  .٘
كتابتو بأهنا صادرة   خليليف نيويورك، وىو كما وصف ىذه الرواية  كتبو 

من جحيم الشاعر، وفيو تظهر العبثية واللعب مبصائر البشر، ونقطة منرية 
 ٕ٘.واحدة يف اللوحة السوداء ىي احلب اخلالد

 اَلتَّائَو   .ٙ
يف نيويورك، وفيو تربز الظالم والسخرية ادلرة عندما  خليلكتبو   ىذه الرواية

 ٕٙ.ديتلئ القلب البشري باليأس والتشاؤم
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ٔٙ 
 ة  النَِّب َحِديـْقَ  .ٚ

أن يتحدث فيو من  خليليف نيويورك، وقد أراد  خليلىذه الرواية  كتبو 
عالقة اإلنسان بالطبيعة بعد أن يتحدث يف )النب( عن عالقة اإلنسان 
باإلنسان، ولكن ادلوت مل ديسح لو يف اجملال فجاءت بربارة يونغ لتضيف إىل 
الصفحات ادلعدودة اليت كتبها جربان من أجل ىذا الكتاب، صفحات و فصوالً 

ها )الويالت التسع( وقد كتبت قبل يف أوقات متباينة من خليلسبق أن كتبها 
 خليلاحلرب العادلية األوىل؛ وىذا الكتاب ىو كلمة الوداع اليت خيتتم هبا 

 ٕٚحياتو.
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 الباب الثالث

 أساس النظري

مفهوم النسوية،  ىىو أنواع  ثالثةعن يف ىذا الباب تبحث الباحثة 
 .النسويةعندادلفكرينالصورةو ، نشأةاحلركةالنسوية

 
 مفهوم النسوية . أ

والنسوية 7.امرأة من غري لفظولنساء" ىو مجع النسوية أصلو من الكلمة "ا
 رأةادل حقوق يف ، تتمثلات إجتماعيةيسياسية هتدف إىل غاحركة  أصوذلايف 

 ىيمادلفا من نظرية أنساق عام بشكل النسوى والفكر .ودورىا ذاهتا وإثبات
 حتسينها وسبل، وخرباهتن النساء أوضاع وتفسر تصف والتحليالت والقضايا
 واقعية تطبيقية ارساتمم إذن النسوية .منها ادلثلىة االستفاد وكيفية وتفعيلها

 2.عينية أىداف ذات
النسوية ىي رلموعات عن التصورات الفكرية والفلسفية اليت تسعى لفهم 

 وزيادة النساء أوضاع حتسني هبدف جذور وأسباب التفرقة بني الرجال والنساء
فقط أفكار نظرية وتصورات فكرية  يف كافة اجملاالت. النسوية ليست فرصهن

مؤسسة يف الفراغ، بل ىي تقوم على حقائق وإحصانيات حول أوضاع النساء 
يز الواقع عليهن سواء من حيث توزيع الثروة أوادلناصب ييف العامل، وترصد التم

                                                           
  920(، ص: م2004مكتبة الشروق الدولية،  :، ط: الرابعة، )القاىرةادلعجم الواسيط. ابرىيم أنيس، 7
(.  م2074 الثقافة، القصور العامة اذليئة: القاىرة) ،العلم وفلسفة النسوية اخلوىل، طريف ديٌت. 2

 .77:ص



78 
أوالفرص وأحيانا حىت احتياجات احلياة األساسية من مأكل وتعليم ومسكن 

 3وغريه.
رلموعة من األدوات والطرق التحليلية لتفكيك اختالالت القوى النسوية 

اخلفية الىت جرى تطبيعها بني الرجال والنساء يف اذلياكل وادلؤسسات االجتماعية 
اس النوع االجتماعي والسيطرة ادلختلفة )مثل العمل ادلنزىل واإلنتاجي على أس

الباحثون والباحثان جنسانية ادلرأة وحياهتا اإلجنابية(. كذلك وضع  على
ة اليت تعمل هبا األشكال ادلتعددة قإطارا جذريا جديدا لتحليل الطري النسويات

على غرار وليس تدرجيية، يف حياة األفراد )من التمييز واإلقصاء،بصورة مشًتكة 
 4مفاىيم مثل مفهم التقاطع واإلقصاء اإلجتماعي(.

 
 نشأة الحركة النسوية  . ب

 فكر عنها توالد، اجتماعية حركة عشر التاسع القرن مع النسوية بدأت
 فلسفة العشرين القرن سبعينيات منذ عنها نشأت الحقة مرحلةويف  ،نسوى
 واجلزئى والعيٌت بالواقعى ارتباطا أخرى فلسفة أية من أكثر بدورىا ظلتة، نسوي

 عن منفصلة نظرية ال حيث، والشائع والعادى عاشوادلواليومى  والعرضى
 النسوية أن اخلالصة. بالفكر الصلة منبت الواقعيف  فعل وال العينية مارسةدلا

 كًتكيب أخرياً  أتت النسوية الفلسفة إن القول يصححيت ، متحاورين وواقع فكر
 5.معاً  تطورا لذينللحركة اني اجلانب ىذين من جدىل

                                                           
  .73. ص: (م2076 )مزن حسي، نظرة للدراسات النسوية،. ىند زلمود وشيمائ طنطوي،  3
  .74، ص: ادلرجع السابق. 4
 .72ص: ادلراجع السابق،  . ديٌت طريف اخلوىل،5



79 
 مراجعة أو حتدى أو الستجواب نظرى أوتضم النسوية كل جهد عملى 

احلضارة  تاريخ طوال السائد (patriarchal) النظام البطريركى تعديل أو نقد أو
 للحضارة التاريخ ادلدون قبل إما البطريركى للنظام القليلة االستثناءات .الغربية

 نادرة أو ببساطة االستثناءاتجند يف  حال كلويف  . نطاقها خارج الغربية، وإما
 6.وعرضها احلضارة اإلنسانية بطول استثناءات

 التاسع القرن هناياتيف  الغرىب الفكريف  مرة النسوية ألول مصطلح فظهر
 .القرن ذلك شهده االجتاه ىذايف  ليبلور مدا، 7895 العام بالتحديد ،عشر
 7.عشر التاسع القرن وليد الغربية احلضارةيف  النسوىالفكر  كان أخرى بعبارة

احلركة النسوية احلديثة يف الفكر الغريب من متغريات الواقع األورويب على 
ما كينات الغزل مشارف القرن التاسع عشر، من الثورة الصناعية واخًتاع 

ضارة الغربية، لتظهر أول زعزعة للوضع التقليدي للمرأة يف احل والنسج اليت كانت
يف ادلصنع كقوة عمل منافسة ادلرأة يف غري ادلنزل وملحقاتو الريفية، ظهرت 

أجرا أقل. وتفجرت الثورة الفرنسية  ىللرجل، تقوم بالعمل نفسو وتتقاض
وشعارىا ادلرفوع ) احلرية، اإلخاء، ادلساواة( فماذا عن حرية ومساواة ادلرأة، 
السيما أن ادلرأة شاركت بالفعل يف ىذه الثورة، مثلما شاركت ادلرأة ادلصرية يف 

 8ت بارزة يف التاريخ النسوي.كعالما  7979ثورة 
 على أكمل وأدتو منهم خلتاليت  العمل دلواقع النزول إىل ادلرأة واضطرت
 ادلرأة حبقوق الغريب، وظفرت الفكريف  للجدل حسما اعتباره وجو، فيما ديكن
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 اخل، وبدا... السوفييت واالحتاد ونيوزيلندة وأمريكا اجنلًتايف  وادلواطنة االنتخاب

 أعلى كمثال ادلرأة تعليم حق وارتفع. األخرى البقاعيف  تناذلا الكى هدمم الطريق
 كانت العشرين القرن عشرينيات ومع .متفاوتة بدرجات العامل من شىت أحناءيف 

 عن اإلعالن 7926 العام شهد مثلما، أىدافها من كثرياً  حققت قد النسوية
، نسيب وىدوء كمون مرحلةيف  النسوية احلركة ودخلت. العامليف  العبودية انتهاء

 ،قبلةادل الثانيةدلية العا احلرب ببوادر آنذاك منشغل الغرىب العامل وأن خصوصا
 العامليف   القومى التحرر حلركات مهدادل االستعمار ضد الباسل الكفاح ويواجو
 9.الثالث

مل العريب، جند أن ادلرأة الىت رزحت قرونًا عديدة يف ااحلركة النسوية ىف الع
الفقر واجلهل وادلرض، إىل جانب نظرة الرجل الشرقى األبوية، مل يكن يسمح ذلا 

رى إىل قربىا" وال يسمح خباخلروج من البيت إال مرتني "مرة إىل بيت زوجها وأ
ذلا بأن تتعلم فتقرأ وتكتب. فاحلركات النسائية الىت عرفتها اجملتمعات العربية 

اجتماعية واقتصادية زللية  نشأت وتطورت يف بيئة خاصة وضمن سياقات
 70وإقليمية ودولية حكمت مسريهتا.

 ضمن يندرجان وتقييمها العريب العامل يف النسائية احلركة تاريخ إىل النظر
 القضية لفهم مهمة وظائف ذات مراحل وىي ومتكاملة، متالزمة حقب ثالث

 التأثري يف ادلنقوص غري الكامل حقها وانتزاع ادلرأة حترير أجل من النسائية كحركة
 انعكاسات من عليو وماترتب باالستعمار األوىل احلقبة تتعلق اجملتمع؛ حيث يف

 االستقالل بعد الدولة بناء مرحلة الثانية واحلقبة والعائلة، ادلرأة واألسرة واقع على
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 فيو،أما ادلسامهة واألطراف وطبيعتو البناء مفهوم حول من توترات شهدتو وما

 اخلطاب من ادلستمد الدعم من جديد نسائي وعي حبقبة ظهور فًتتبط الثالثة
 أساسى كشريك وإدماجها ودتكينها ادلرأة حترير الدولية حول واالتفاقيات الدويل

 77.اجملتمع تنمية يف
 احلديث أن وىي أال عجيبة. مفارقة ميةالاإلس النسوية عن احلديث يثري

 اجلهد األمر واقع يف بكثري يفوق" ميةالاإلس النسوية" وظاىرة مفهوم عن
 ال ميةالإس نسوية اعتباره ديكن فما! ذاهتا ميةالاإلس النسوية بناء يف ادلبذول

 ادلتكاملة بالكتابات مقارنة مشتتة وجهوًدا متفرقة شذرات يكون أن يعدو
عنيات الكاتبات أن كما اإلنتاج، ىذا لرصد ادلخصصة وادلتواصلة

َ
 ببناء وادل

 برصد ادلهتمات بالباحثات قياًسا مبكان الندرة من ىن وتطويرىا الفكرة
72.الظاىرة

 

ية ىي ذلك اجلهد مفالنسوية يف اإلسال للتعريف، مبحاوالت بدأنا إذا
ي واحلركي الذي يسعى إىل دتكني ادلرأة انطالقا من ادلرجعيات ديالفكري واألكاد

الفكرية واحلركية ادلستمدة  اإلسالمية، وباستخدام ادلعايري وادلفاىيم وادلنهجيات
على  إذنذا التعريف ى يقوم من تلك ادلرجعيات والتوظيفها إىل جانب غريىا.

 ثالثة عناصر:

م هبا رجال و اجتماعية يقو حركة فكرية وأكادديية  النسوية اإلسالمية .7
 ز.ت النساء ىن العنصر الفاعل األبر ونساء على حد سواء. وإن كان
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دتكني النساء، وىو ىدف يبدأ من رفع الظلم إىل  هتدف ىذه احلركة .2

وكل مظاىر االستضعاف والتهميش واإلقصاد والعزل والقهر وينتهي 
ة يف العالقة بني اجلنسني ويف ابتدعيم قيم احلرية والعدالة وادلساو 

 . بينهما والقيم ختصيص ادلوارد االجتماعية

 ،تلك احلركةالفكر و  اادلنطلقات وادلرجعيات وادلفاىيم األساسية ذلذ .3
ذات أصول إسالمية، وتستند إىل ادلرجعيات اإلسالمية األصلية ادلتمثلة 

 73يف القرآن والسنة الثابتة.
  

 المفكرين النسوية عند صورةالج. 
وحددت  ادلفكرين ادلشهرين دالنسوية عنكلم الباحثة عن تستوفيما يلي 

 :فقط وىم كما يايلأراء ثالثة على الباحثة 

 فاطمة ادلرنيسي . 7ج.
ادلدينة  أحد أحارًن مدينة فاس،يف  7940 فاطمة ادلرنيسي ولدت سنةَ 

 كتب ذلا مغربية نسوية وكاتبة اجتماع وعادلة كاتبة74.ادلغربالتارخيية األثرية يف 
 وحتليل وادلرأة باإلسالم كتاباهتا العادلية. هتتم اللغات من العديد إىل ترمجت
 تقود الكتابة يف عملها مع بادلوازاة. احلديثة والتطورات اإلسالمي الفكر تطور

 أسست حيث النساء، وحقوق ادلساواة أجل من ادلدين اجملتمع اطار يف كفاحا
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 على حصلت 2003 فيمايو". أطفال عائالت، نساء،" ومجع ادلدنية القوافل
 سونتاغ. سوزان مع مناصفة لألدب أستورياس أمري جائزة

اخلاصة اليت  ةالوطنيوسجلها أبوىا ادلتدين يف أوائل ادلدارس العربية 
تابعت . الستعماريةا فرنساأنشئت لكي ال يدرس أبناء الوطنيني يف مدراس

ومنذ الثمانينات أصبحت مدرسة  فالواليات ادلتحدةمث فرنسا  بالرباطدراستها 
 75.بالرباط عة زلمد اخلامسجاميف 

 :منها يأيت وأما أراء فاطمة مرنيسي عن النسوية

 عزل ادلرأة .7
يهدف عزل ادلرأة واحتجاهبا إىل منع كل اتصال بني الرجال كأعضاء 

زلية. نساء كمنتميات إىل اجملموعة ادلنوبني ال ،قبل كل شيءمة ينتمون إىل األأ 
غري أن ادلفارقة تكمن يف أن الفصل بني اجلنسني يفضح البعد اجلنسي لكل 

 وكذلك بني اجلنسني بصفة عامة يف رلتمع. ،تبادل بني ىؤالء الرجال والنساء
ولكن الفهم  ،حول العالقة بني اجلنسني أن أزلور تفكريي لقد اخًتت

ربت دراسات أخرى إذا ان إال   تلكو عن ىوية اجلنسية ال ديكن أن يتم  ذي منال
لتوضيح ما حيدث مبوازاة ذلك يف إطار العالقة بني أفراد من اجلنس نفسو. 

ىو رلتمع يدفع باألفراد إىل  والواقع أن رلتمعا خيتار وديارس الفصل بني اجلنسني
وإىل اإلغراء كوسيلة  ،افراد من جنسهم من جهة مار طاقاهتم يف العالقة معاستث

 76خرى.لالتصال من جهة أأ 
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 عمل ادلرأة  .2

إن عمل ادلرأة ودخوذلا إىل رلاالت تتلقى فيها أجرا مقابل مسامهتها ىو 
حىت إذا كان مشرعونا  ،بالتأكيد مظهر دال على هناية مرحلة ونسق

 لأو الرج ،النفقةو  لون يف دغدغتنا بأسطورة الرجوإيديولوجيونا مستمر  
الذي يغدق علينا اجلواىر النفيسة. واجلديد الذي تًتتب عنو نتائج  ،الشكارةو 

جد خطرية ال يتمثل يف العمل ادلرأة. ولكن يف كوهنا دخلت رلال العمل 
ة يف اجملتمع ادلغريب التقليدي ال ديارسن ادلأجور. لقد كانت نساء األرستقراطي

 ،خريات فكن يؤدين أعماال قاسيةالنساء األعمال ويعشن حياة الفراغ. أما 
أو يف اإلنتاج  ،ليةأجرا سواء يف إنتاج اخلدمات ادلنز ا ما مل يكن يتلقني وغالبً 

طاعات مل تكن عددية وىي ق ،ليدية والفالحةقا كالصناعة التادلسمى اقتصاديً 
 77األمهية يف اإلقتصاد ما قبل الرأمسايل.

 تعليم ادلرأة .3
يف سية يربط بتأثري الغرب أحد العوامل الرئتعليم ادلرأة الذي ي كان

ىرة اجاع ىذه الظر أنو سيكون من اخلطأ إ . إال  نيالقضاء على التمييز بني اجلنس
ثة على التحديث فرنسا وحدىا. إن فكرة فرنسا الباعإىل التأثري الذي مارستو 

عة قد دعمت البعض قطي الفرنسية اليت اعتربىا ذلك أن احلماية ،وىم استعماري
وأدت إىل إحياء الًتاتبية وعدم ادلساواة  ،التقاليد بشكل يدعو إىل الدىشة

 78بشكل غريب.
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 قاسم أمني. 2ج.

وىو يولد يف  ،كان قاسم أمني أول من يتكلم عن النسويات ادلسلمات
وىو متخرج من دراسة العليا يف  7865ترة إسكندرية )مصر( ديسمرب 

أقصروفت ومن الرجال الذي يعجب افكاره جبامعة األزىار ىو زلمد عبده. 
زبذكائو استطاعة أن يواصل دراستو إىل كلية احلكم جبامعة فرنسى وبعد عوده 

ادلوسساة  ا يف أحدإىل مصرى يعمل قاسم أمني يف رللس النواب ويعمل أيض
م. ومن مؤلفاتو اليت حتمس 7907أبريل  22وفاتو  احلكم. وسكن بقاىرة حيت

م  7900ويف سنة  ،م  اخرج كتابو "حترير ادلرأة"7898ادلرأة محاسة ىي  يف سنة 
كتابو يف "ادلرأة اجلديدة " وىذان الكتابان تعطبان إرشادا على كل النسويات 

 79ختلفها ومعاجلة اخلاطئة للمرأة. ادلسلمات لتحرير ادلسلمات من
 يف احلكم على ادلرياث إن التعميمفقال قاسم أمني يف كتابو حترير ادلرأة 

العرىب والشرقى فيما يتعلق حبقوق ادلرأة والنظرة إليها وتقييم دورىا ىف اجملتمع 
م أمني ومعاصروه، عندما وعالقتها بالرجل، ذلك ادلريات الذى واجهو قاس

 التعميم  يفدخول ىذا ادليدان من ميادين اإلصالح اإلجتماعى. إن  فكروا يف
 احلكم على ىذا ادلرياث ىو خطأ كبري.

ذلك أن تراث العرب و الشرق قد اشتمل على تيارين رئيسيني دتايز إىل 
حد كبري يف ىذا ادلوضوع. فحيثما كانت ىناك حركات فكرية عقالنية أو ثورية 

ووجدنا يف فكر ىذه  نسبياً، ،ملحوظاً  يف صفوفها دوراً أو تقدمية، وجدنا للمرأة 
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 20بالكثري من االحًتام للمرأة ودورىا يف احلياة. مشوباً  والتيارات حديثاً  اتاحلرك

 وأما أفكار قاسم أمني عن النسوية منها يأيت:

 حرية ادلرأة .7
لية. فشكل احلكومة ني احلالة السياسية واحلالة العائىي تالزم ب حرية ادلرأة

الشرق  ففيىف اآلداب ادلنزلية، واآلداب ادلنزلية تؤثر ىف اذليئة االجتماعية.  ريؤث
وحيثما تتمتع النساء حبريتهن رق احلكومة.  د ادلرأة يف رق الرجل، والرجل يفجن

 ا.اطا كليً ، فاحلالتان مرتبطتان ارتبالشخصية يتمتع الرجال حبريتهم السياسية
االستقالل يكسب ضروريات حياهتا ىو السبب قار ادلرأة ادلسلمة إىل وافت

استأثر الرجل بكل حق، ونظر إىل حيوان  الذى جر ضياع حقوقها، فلقد
 27لطيف، يكفيو لوازمو كى بتسلى بو.

 تربية ادلرأة .2
 العلميَّة، احلقائق أصول تعلى واطلع والكتابة، القراءة ادلرأة تعلَّمت فإذا

 من شيء على ووقفت األمم، تاريخ يف النظر وأجالت البالد، مواقع وعرفت
 العقائد عرفاهنا نفسها يف كلو ذلك حياة وكانت الطبيعيَّة، والعلوم اذليئة علم

 واألباطيل اخلرافات وطرح السليمة اآلراء لقبول عقلها استعدَّ  الدينية واآلداب
 .النساء بعقول اآلن تفتك اليت

 من معلوم مقدار حتصيل بعد إالَّ  زذلا من تدير أن ديكنها ال ادلرأة أن
 من الرجل يتعلَّمو أن ينبغي ما كل نتعلَّم أن فيجب. واألدبيَّة العقليَّة ادلعارف
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 بعد ذلا يسمح العلوم مببادئ إدلام ذلا يكون حىت األقل على االبتدائي التعليم

 22.شاءت مىت بو باالشتغال وإتقانو منها، ذوقها يوافق ما باختيار ذلك
 على بتعويدىا صباىا بداية من يبادرىا أن ادلرأة تربيَّة يتوىلَّ  َمن   وعلى

 يف أثر ذلا اليت والفضائل ذاهتا، يف اإلنساني ة النفس هبا تكمل اليت الفضائل حب  
 حىت األمَّة نظام يف أثرىا يظهر اليت والفضائل القرابة، نظام وحفظ األىل معاملة
 إالَّ  ذلك لو يتم   وال فينفسها، راسخة ملكات مجيعها الفضائل تلك تكون

 .الصاحلة والقدوة القويل، باإلرشاد
َمل أن أدتٌت اليت الًتبي ة ىي ىذه  باإلمجال، ذكرهتا ادلصرية ادلرأة عليها حتأ

 بدون ادلرأة أن أظن   وال اللغات، كل يف ذلا ادلخصَّصة ادلؤلَّفات يف مفصَّلة وىي
 23.العائلة ويف االجتماعيَّة اذليئة يف بوظيفتها تقوم أن ديكنها الًتبي ة ىذه

 
 (Simone de Beauvoir)بوفوار  سيمون دو. 3ج.

وىي  7929. يف سنة 7908ولدت سنة  يف فرس بوفوار سيمون دو 
على الشهادة يف اجملال الفلسفة من اجلامعة السربون. مث ىي تعلم يف ادلدرسة 

، ويف 7937حىت 7937" بدأت من سنة Rouen" و "Marseilleمتوسطة يف "
. بعد احلرب عادلية، ىي ظهرت كمحاربة 7943حىت  7938فارس يف سنة 

 Les" يف أعمال "Sartre Jean Paul" مع "Eksistensialismeاحلركة الكينونة "

TemModernes 7986.24". وىي تويف يف سنة  

                                                           
 .78 ( ص:م2072، )القاىرة: مجهورية مص العربية، حترير ادلرأةقاسم أمني،  22
23
 نفس ادلكان .
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واحدة من النساء الالئى كان ذلن دور كبري ىف تعد سيمون دي بوفوار 

أسئلة خاصة باحلركة النسوية، عندما ظهر كتاب "اجلنس اآلخر" إعادة طرح 
دخلت سيمون دو بوفوار ىف معمعة احلركة النسوية من أوسع أبواهبا،  7949

الكتاب يطرح عدة تساؤالت، منها: ما ، بل عدت رمًزا من رموز تلك احلركة
 25.النظرة للمرأة؟ أىى كائن إنساىن يتساوى مع الرجل؟

 :يأيت منها النسوية عن بوفوار دي نسيمو  أفكار وأما

 رأة أعلى من الرجل درجةادل .7
 الرجل تفنناليت  األساليب تلك إىل باإلشارة يهتم كتاهبايف   كتب  كان

 نصبح وإمنا نساء نولد ال إننا" حقوقها من وحرماهنا ادلرأة الضطهاد ابتكارىايف 
 رجل، أنا يقول فال نفسو، يعرف ال الرجل أن إىل بوفوار دو وتشري كذلك،

 الال يبدأ ىنا ومن ،"امرأة أنا:"تقول أن نفسها تعرف حينما للمرأة البد ولكن
الرجل ىو الذى حيدد الفارق اإلنساىن وليس ادلرأة، ىذا التضاد أرجعتو فا دتاثل،

فاالختالف البيولوجى بني الرجل وادلرأة ىو ميزة  سيمون إىل العهد القدًن،
ة ادلرأة حتسب للمرأة، ىو مصدر للتفوق ال الدونية، كذلك احلال بالنسوية لتجرب

نفعالية، أو جتارب خصبة حبتها كانت فكرية أم إاخلاصة ىف احلياة سواء  
ة واحلمل والوالدة والرضاعة، ىذا الًتاث من اخلرب الطبيعة،كاإلباضة والطمث 

ىف احلكم  جيعل النساء قادرات على احلديث عن ادلرأة، وجيعلهن أكثر عمًقا
 "على ما ىو مهم وضرورى أو ما ىو غري مهم.

                                                           
)القاىرة: اذليئة ادلهصرية العامة للكتاب، لألدب القصصى ىف مصر،  ىالنقد النسائ. زينب العسال، 25

 .33(، ص: م2008
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دتنت سيمون دو بوفوار أن يتحسن وضع ادلرأة بعد نشر كتاهبا "اجلنس 
اآلخر"، غري أهنا الحظت أن األوضاع مل تتطور حنو األحسن، األمر الذى 

فكرىا، فمال قبلة الفكر االشًتاكى، ومن مث تبنت االجتاه جعلها تراجع 
كاىل، ودعت ألن تأخذ ادلرأة حقوقها معتمدة ىف ادلقام األول على ذاهتا، يالراد

 بعينها.دون اللجوء إىل أيديولوجية 
ووقفت سيمون دو بوفوار ىف احتاه معاكس للمطروح آنذاك، فهى ترى 

مفهوم األنوثة واالىتمام جبسد ادلرأة كميزة أن انغماس احلركة النسوية ىف إعالء 
تقف أمام التصور الذكورى، "كنوع من التخدير واإلطراء الذى روج لو الرجل، 

 26"وكان عليها أن تنبو ادلرأة بأن ال تنسى دورىا ومسئولياهتا جتاه بناء رلتمع.

 من النظام االبويةتتخل ص  ادلرأة أن .2
أصبحت فيو ادلرأة ال تعمل  ادلرأة ىى على النظام األبوىأن تتخل ص من 

وتقول سيمون: "حنن نطرى باألمومة، وىى إال خادمة لزوجها ومربية ألطفاذلا. 
الطريقة األمثل إلبقاء ادلرأة ىف ادلنزل، كى دتارس أعماذلا ادلنزلية، وعوًضا أن نقول 

ا ىف لفتياتنا: إن دورك ىو الطهو والغسيل فقط، نقول ذلا بنعومة: ستصبحني أمً 
ادلستقبل، ومن مث هنديها كل أنواع الدمى لتشجيعها على األمومة. وعندما تبلغ 

 27مرحلة الشباب يكون ىاجسها األول والوحيد ىو الزواج وإجناب األطفال".
إىل اخلطأ الذى وقعت فيو  بوفوار دو سيمونتنبو وىف كتاهبا "الشيخوخة"  

حياة ادلرأة، فتشري إىل "أن  الناشطات النسويات، من أن الشيخوخة أمر دييز
شيخوخة ادلرأة أمر قدرى، ال تشبة أبًدا شيخوخة الرجل، ألن ادلرأة أداة لألمومة 
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القيام هباتني الوظيفتني تصبح كائًنا غريًبا  عن جزواجلنس، فهى عندما تع

 28"ومعزواًل، فهى ال تعد امرأة وال رجاًل.
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 الباب الرابع

 لخليل جبران "األجنحة المتكسرةتحليل النسوية في رواية "

األجنحة  عامة عن الروايةحملة  ستبحث الباحثة عنالباب ىذا  يف
 .هاالنسوية في صورةاظتتكسرة طتليل جربان و 

 
 لخليل جبران "األجنحة المتكسرة"لمحة عامة عن الرواية أ. 

أو اظتعروف  خليل جربانىو و حياة اضتب الشاعر  عن حتكي الروايةىذه 
رجل عجوز ب، والتقى وعندما زار خليل إىل بيت صديقة. جربانليل بإسم خ

 أن يأيت إىل منزلو بدال من والده.من أبيو ولذلك طلب إىل خليل  فارس يدعى
ومن ىذا  .رتيلة اشتها سلمى بنتوخليل مع  رفيق التقىما زار منزل فارس، عند

 .ااضتب يف قلوهبم بدأ اللقاء
يف يوم من األيام دعا األسقف الفار. وىذا األسقف إستخدام لكن و 

ألبن أختو  سلمىوأراد األسقف أن خيطب . للحصول على ثروة كثَتة لطتوس
  .سلمىضتصول على أموال الفارس بانتفاعة منصور بك غالب اشتو 

يف سلمى حياة فسارت . فارسزواجهما فمات ال دعا بديبعومل يكن 
. منصور بك شهوة منصور بك غالبسلمى تستفيد  تكانو ، حالة بؤسة

تو فذىب إىل ن زوجاظتلل موبعد سلمى،  زوجها عن حالة بايلي غالب ال
 .للحصول على قطعة من اطتبز ىت يبعن أنفسهنالفتيات الصغَتات ال
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 سلمىفلقيت منصور بك غالب، كوهنا متزوجة مع على الرغم من  
تفريق حدث الحملبتهما. ويف يوم من األيام يف معبد  شهر حبيبتها خليل مرة كل

بيتها. وقد خطرت من  كثَتا  جر ألسقف ظن على سلمى بأهنا ختبينهما، ألن ا
حيبها ولكن يف أخره أهنا تشعر بأن  الذى اليف ذىن سلمى أن تفر من زوجها 

 هاحبتضحى سعادهتا و لذلك  ،ػتبوهبا ايفسد حياة والدىسزوجها  من عم   صفة
 .حملبوهبا

 .ا. هتُت بذلكلدً تلد ولو بنتا أو مل  هناسلمى بؤسا ألحياة فكانت 
 وولدت لتزتأهنا النهاية وىف  .تلد ذريةكن أن وليست عتا قيمة إذا كانت ال دت

عندما  ليلخقلب بنها. ومزق فماتت مع إولكن لؤلسف خالل والدة ابنها 
قرب  أن ديسك دموع عينو حىت عانق خليل علىقدر يوال  ،عن ىذاعرف 
 .حبيبو

 
 النسوية في "األجنحة المتكسرة" لخليل جبران صورةلتحليل عن الا ب.

 .لروايةىذه ا يفالنسوية  صورةيف صفحات التالية ستحليل الباحثة عن 
الباحثة يف باب االول بأهنا  كما ذكرت  ىى نسويةالرت الباحثة بأن صورة فقر 

حركة النسائية اليت حتاول اظتساواة تامة عن اضتقوق بُت قوم النساء والرجال. 
فهي: اضترية اظترأة، اظتتكسرة  واظتصطلحات اظتتعلقة بالنسوية يف رواية األجنحة

درجة، اظترأة أن تتخل ص من النظام االبوية.  الرجل من أعلى زل، اظترأةاعال اضترية
 :وأما شرحها وحتلبها كما يايل
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 رأةاظت حرية .3
 وأ سواء كان الرجال جيب أن ديتلكو كل الناس رية ىى اضتق الىتاضت

 ىذه الرواية ويف حقها.على ال حتصل ىذه الرواية أن اظترأة  لكن الواقع يفو  اظترأة.
متفاوتة الواردة اضترية اظتسائل اظتتعلقة ب .حرية نظرت الباحثة أن اظترأة ليست عتا

 :الرواية ىى كما يايل يف

ريد ت.و اضتاضر الذي تعيش يفاظتاضية  كاظترأةىى   سلمى كرامى"
 .زقها الذئاب الشهوة والطموح، بالضرورة أن دتابقي ضمَتىأن ت

اضتانات  ىف انو سجبالضرورة تكون م، تريد أن تبقي خدمة
  3."لارجال

ترفع أن ال  اظتاضية كانت عتا مانعةأن اظترأة ة يبدو يف اظتقتطفة السابق
 ب أن تعيش ىفوجيخدمة والطاعة،  تبقي، وأهنا جتب أن على ما أراده زوجها

 دافع نفسها.تألهنا تعترب ضعيفة وال ديكن أن  البؤس

تعاملها ليس عتا معٌت عند ضمَت كال  ىى "سلمى كرامى
  3الطموح."ب

مرأة إ أن سلمى كرامىعلى ما فهمتها الباحثة ب اظتذكورةيف اظتقتطفة 
للتغطية  نةاآلخرين وجعلت كاصتج مع  هاعند تعامل عٌتم ايس عتجيدة، ولكن ل

  .األشرارعلى 
 

                                                           
1
. Kahlil Gibran, Sayap-Sayap Patah,terj. M Halaby Hamdi, (Yogyakarta: Navila, 2010). 
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 vii: . صاظترجع السابق. 3



13 

 

"إن أموال اآلباء تكون يف أكثر اظتواطن غتلبة لشقاء البينُت تلك 
ديؤلىا نشاط الوالد وحرص األم تنقلب اطتزائن الواسعة اليت 

  1."قة مظلمة لنفوس الورثةحبوًسا ضي
تعاىن وتعيش حتت  ة يبدو أن سلمى ىى اظترأة الىتاظتقتطفة السابق يف

بذلك ؽتتلكات ليس  والدىا.لها كاطتزائن لتحفظ كل من ثروة الثروة والدىا وجيع
 علها سعيدا ولكن تعاىن لنفوس الورثة. جي

 إىل يديها ومدت اظتزينة السماء حنو رأسها ذاك إذ سلمى "ورفعت
 وجهها على وظهر شفتاىا وارجتفت عيناىا وكربت األمامع
 والقنوط الشكوى من اظتظلومة اظترأة نفس يف ما كل اظتصفر
  3".واألمل

و إىل اهلل غَت قادرة وإمنا ىي ترج أن سلمىيف اظتقتطفة السابقة يبدو 
تستطيع أن تبتعد عن ضيقة حياهتا اطتزينة. وكأنو )خليل( يستطيع أن  لكى

 يشعر ما بالت لسلمى وىو يعرف ويدرك حياة سلمى اظتستقبلة.

شبحُت ىائلُت. مث وقفنا للوداع وقد وقف بيننا اضتب واليأس "
عادت فاردتت على اظتقعد اطتشيب وأطبقت أجفاهنا ومهست 

  5جنحة اظتتكسرة."ببطء: أشفق يا رب وشدد رتيع األ
تعمل  أن تستطيع دون مشاعرىا ا تضحىأهنة يبدو يف اظتقتطفة السابق

  .من عند رهبا عنايتووترجو قاومة اظتدون وىو غَت قادرة ، شيًئا
                                                           

   35:ص .(اظتصطفى، دس :َتوت)باألجنحة اظتتكسرة ، جربان خليل جربان، . 1
 55:ص، اظترجع السابق. 3
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"إمنا الزجية يف أيامنا ىذه جتارة مضحكة مبكية يتوىل أمورىا 
واآلباء الفتيان وآباء الصبايا، الفتيان يرحبون يف أكثر اظتواطن 

خيسرون دائًما، أما الصبايا اظتنتقالت كالسلع من منزل إىل آخر 
فتزول هبجتهن، ونظَت األمتعة العتيقة يصَت نصيبهن زوايا اظتنازل 

  5"الظلمة والفناء البطيء. حيث
شهوة الاإلصطدام ىدفا تكون قد  كأنت النساءة يبدو  يف اظتقتطفة السابق

أهنا ك  اظترأة، و ةاظتنزلإىل  ةمن اظتنزل سلمعة توبعهنا فكأ. لو ال قيمةللرجال كما 
 .مفيدة بضائع غَت

 دتثلها ىائلة مأساة اضتياة ترى تعاستها أسَتة ابنتو "وظلت
  7".عينيها أمام اظتخاوف

 .حرية ات عتليس الىت اءنمثل السجتتأن سلمى ة يبدو يف اظتقتطفة السابق
 .خيفةاظت ظاللبالمليئة  وكانت حياهتا

  8".االنعتاق تستطع ومل مظلومة سجينة كانت كرامو "وسلمى
ال تستطيع أن تفعل  الىت ةضعيفسلمى مرأة  أنة يبدو يف اظتقتطفة السابق

الذين ؤلنانية ل ُتمظلوم واظتساكُت ما زالوا الفقراءأن  تقص الرواية ىذه . يفشيأ
 .الكنيسة السلطة يفعندىم 
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فقلت: تكلمي يا سلمى واخربيٍت عن كل شيء وال تًت كيٍت "
 شيء، كل أقول أن أقدر الضائًعا بُت ىذه اظتعميات. فأجابت: 

 ختم اليت والشفاه يتكلم، ال األوجاع أخرستو الذي اللسان ألن
 أخاف أين ىو لك أقولو أن أقدر ما وكل تتحرك، ال اليأس عليها
  9".واصطادوين اضتبائل يل نصبوا الذين شرك يف الوقوع من عليك

التقدر حبالتها الىت أصابتها سيصيب  سلمى أنة يبدو يف اظتقتطفة السابق
أن حتكي  وأن يكون حبيبتيريد  خليلولكن أصابتها.  األمل الىت حبيبها حىت

 .تصيبها الىت األملمن أجل ختفيف  حزينة أصابتها
 
 زلاعاضترية ال .3

 كل ديتلكو أن جيب الىت اضتق أن حرية ىي من قبلكما شرحت الباحثة 
. ىذه الرواية على العكس ذلك اظترأة. لكن جياد يف أو الرجال كان سواء الناس

متفاوتة زل اعالاضترية اظتسائل اظتتعلقة ب حياهتا. عازل يف وقعت على سلمى ىى
 :كما يايل  ىىالرواية  الواردة يف

 يف ذليلة عبدة وقادىا كرامو سلمى على القدر قبض "ىكذا
 30".التاعسات الشرقيات النساء موكب

عتا  ليس مرأة الشرقية الىتأن سلمى صفها ة يبدو يف اظتقتطفة السابق
 حرية ودون قيود )عزل(.
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 يذىنب اللوايت جنسها بنات من كالكثَتات ىي كرامو "سلمى
 رجال كرامو فارس يكن مل فلو. العريس وأماين الوالد ثروة ضحية

  33".الشمس بنور مثلنا تفرح حية اليوم سلمى لكانت غنياً 
، والدىاثروة كون ضحية بسبب قد ت إبنوأن ة يبدو يف اظتقتطفة السابق

 وخالية من اظترفقات.تفرح ريد اضتياة اضتقيقة أهنا تيف 

 طافحة كأس مثل النهار ذلك عشية يف كانت كرامو "فسلمى
 كانت. النفس حبالوة العيش مرارة بدقاثقها دتتزج علوية سترة من

 منزل تغادر ال اليت الشرقية اظترأة حياة منها معرفة غَت على دتثل
 وال... اطتشن زوجها نَت حتت عنقها لتضع إال احملبوب والدىا

 زوجها والدة عبودية يف لتعيش إال الرؤوف أمها ذراعي تًتك
   33".القاسية

غبة اظترأة حرية،. ر  كن لديهاتأن سلمى مل  ة يبدو لنايف اظتقتطفة السابق
وحدىا وال تريد النظام اظتقيد اىلها. اظترأة تريد أن تعيش من أجل اضترية دائما جي

 .مقيدة كانت تعيش ىتالشرقية الأهنا مثل اظترأة  لديها من أجل اضترية حىت

أنا مثل عمياء تتلمس بيدىا اصتدران ؼتافة السقوط. أنا جارية "
أنزلٍت مال والدي اىل  ساحة النخاسُت فابتاعٍت رجل من بُت 
الرجال. أنا ال أحب ىذا الرجل ألنٍت اجهلو، وانت تعلم أن احملبة 
واصتهالة ال تلتقيان، ولكنٍت سوف أتعلم ػتبتو. سوف أطيعو 
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أىبو كل ما تقدر اظترأة الضعيفة  وأخدمو وأجعلو سعيداً. سوف
  31"أن هتب الرجل القوي.

 ىاقدير ثروة والدىا جيعل سلمى باحملل ييف اظتقتطفة السابقة يبدو لنا أن  
أهنا حتب من هنبها من اضترية بكل مشاعرىا وتتوكل على ما جاء و  داوعتا.وي

   .إليها من النصيب الذي جعلو أبوىا

"إن اظتدنية اضتاضرة قد أمنت مدارك اظترأة قليال ولكنها أكثرت 
مطامع الرجل. كانت اظترأة باألمس خادمة شتيدة بثعميم أوجاعها 

كانت باألمس عمياء تسَت يف نور   سة.تنفصارت اليوم سيدة 
  33النهار فأصبحت مبصرة تسَت يف ظلمة الليل."

اظترأة يف العصر اضتديث قد تغَتت  حالأن ة يبدو يف اظتقتطفة السابق
يف  مرأةما إوأ .تكون دتتلك كل شيء ما حتتاج إليها ولكنها عازلة متفردة حىت

 . عندىا اظتعارق واألموالت ولكن ليسحرية، العصر القدًن فإهنا 
 

 اظترأة أعلى من الرجل درجةً  .1
 ىى للمرأة، حتسب ميزة ىى واظترأة الرجل بُت البيولوجى ختالففاإل

 اضتياة يف اطتاصة اظترأة لتجربة بالنسوية اضتال كذلك الدونية، ال للتفوق مصدر
 كاإلباضة الطبيعة، حبتها خصبة جتارب أو نفعالية،ا أم فكرية كانت سواء

 قادرات النساء جيعل اطتربة من الًتاث ىذا والرضاعة، والوالدة واضتمل والطمث
 مهم ىو ما على اضتكم يف عمًقا أكثر وجيعلهن اظترأة، عن اضتديث على
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 تعلقة بدرجات متفاوتة الواردة يفاظتسائل اظت 35.مهم غَت ىو ما أو وضرورى
 كما يايل:  الرواية ىى

وقد اختارىا اظتطران زوجة البن أخيو، ال صتمال وجهها ونبالة "
روحها بل ألهنا غنية موسرة تكفل بأمواعتا الطائلة مستقبل منصور 

الواسعة على إجياد مقام رفيع بُت اطتاصة بك وتساعده بأمالكها 
 35واالشراف."

 هاملك، رمزاً  والدىاة يثرو ب رتصو  ىنا  أن اظترأةيف اظتقتطفة السابقة يبدو  
من  فحسب، بل يبحث أذتن هانكاح يرغب يف وأ هارتلالرجل ليس بسبب 

 جل.لر  ل ا كاطتدديةج وجعلهالقاىا الرجُل بغَت رعاية ذلك ىو اظتاُل واإلحًتام. مث 

كانت دتثل على غَت معرفة منها حياة اظترأة الشرقية اليت ال تغادر "
ضع عنقها حتت نَت زوجها اطتشن... لنمنزل والدىا احملبوب إال 

إال لتعيش يف عبودية والدة زوجها وال تًتك ذراعي أمها الرؤوف 
 37القاسية."

لن  اوالدى مععاشت دائما  الىت شرقية   اظترأة أنيف اظتقتطفة السابقة يبدو  
د خربة أم علًما سوى ما يف بيتها، حىت تنكح مرأة وبعد نكاحها تعيش   .جت 

 م  زوجها.كخددية أل
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أما بعلها فكان من أولئك الرجال الذين حيصلون بغَت تعب على  "
يطمحون دائًما إىل ما  كل ما جيعل اضتياة ىنيئة وال يقنعون بل

مبطامعهم إىل هناية أيامهم.  ليس عتم، وىكذا يظلون معذبُت
وباطاًل كنت أرجو الطمأنينة لفارس كرامة ألن صهره مل يستلم يد 
ابنتو وحيصل على أمواعتا الطائلة حىت نسية وىجره بل صار 

   38يطلب حتفو توصال إىل ما بقي من ثروتو."
فحسب، بل  بضت ليس اظترأةأن الرجل يتزوج ة يبدو يف اظتقتطفة السابق 
 طامع، وليس لو ضمَت. األرباح. والرجل ىنا ىو من أجل اضتصول على  لثروهتا

إن الكت اب والشعراء حياولون إدراك حقيقة اظترأة ولكنهم لآلن مل "
صدرىا ألهنم ينظرون اليها من وراء  ؼتبآتيفهموا اسرار قلبها و 

نقاب الشهوات فال يرون غَت خطوط جسدىا أو يضموهنا حتت 
 39مكربات الكره فال جيدون فيها غَت الضعف واالستسالم."

، وجيب شهوة الرجل اإلشباعك تعتربمرأة اإلأن ة يبدو يف اظتقتطفة السابق
أن اظترأة ال تستطيع و . اظتعاملةة ونعامل بسؤ اظترأة مظلومأن تطيع الرجل.  اظترأةُ 

 .ماشائتتفعل 

فأجابت إن زوجي ال حيفل يب وال يدري كيف أصرف أيامي، "
 فهو مشغول عٍت بأولئك الصبايا اظتسنات اللوايت تقودىن الفاقة
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ن ليبعن أجسادىن باطتبز كتحلوي طونإىل أسواق النخاسُت فيتع
 30اظتعجون بالدماء والدموع."

حتصول على ػتبة زوجها. حىت ال  اظترأة أنيف اظتقتطفة السابقة يبدو  
ىنا دتثل   اظترأة . وأنىخر بإمرأة أمشغول على حاعتا. وىو ذر الرجل ال حي

ريدىا. وأما يشعرىا ويدون التفكَت ما بيعها يبادعتا و الذي ي السلع الرخيصك
 .ظتشًتي الذي يريد أن حيًتًن وحيمداكالرجل ىو ديثل  

الرجل اظتادي ينظر إىل زوجتو العاقر بالعُت اليت يرى هبا  "إن
االنتحار البطيء فيمقتها ويهجرىا ويطلب حتفها كأهنا عدو 
غدار يريد الفتك بو. ومنصور بك غالب كان ماديًا كالًتاب 

، وكانت رغبتو بابن يرث اشتو وقاسًيا كالفوالذ وطامًعا كاظتقربة
وحتول ػتاسنها يف عينيو إىل بسلمى اظتسكينة  كرىُّووسؤدده ت

 33عيوب جهنمية."
لكن أن اظترأة عتا حياة بائسة رعاية الرجل، و يف اظتقتطفة السابقة يبدو  

 ةرأاظتدعو إىل الرجل يبل اظترأة.  بؤسةعلى  حياة الفاخر الذي يعيش ول لالرج
  رث ثروتو.واي ولد الذيإليو ال ال ديكن أن تعطياظترأة بسبب  بأديوت سريًعا،

 
 اظترأة أن تتخل ص من النظام االبوية .3

يفارق يف اظتنزل بل . دائمة تفارقةيف الثقافة األبوية ىى الرجل واظترأة م
أيضا أن  ة. وأوضح النظام األبويعبده واظترأة كلاظتكالرجل  دتثل . الرجل من اظترأة
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 زوجتو.ب ما شاء من القيام بكل يتمكن للمرأة حىت تفويضا مطلقارجل ال
 متفاوتة الواردة يف الرواية ىي كما يايل: بالنظام االبويةاظتسائل اظتتعلقة 

"إن أموال اآلباء تكون يف أكثر اظتواطن غتلبة لشقاء البينُت تلك 
اطتزائن الواسعة اليت ديؤلىا نشاط الوالد وحرص األم تنقلب 

  33حبوًسا ضيقة مظلمة لنفوس الورثة."
وتعيش حتت الثروة  األمل دائًما يف حالة رأةاظتيف اظتقتطفة السابقة يبدو أن 

 اعلها سعيدً جي خزن ضتفظ كل الثروة والدىا. اظتال ليسوالدىا. وجيعلها كاظت
ء ما شاأن يفعل  ويطلقفقط الرجل يأخذ اإلرباحو ها الورثة. و سيأمل لنفولكن 

  إىل اظترأة.

"وقوعتا سلمى: يف قلب ىذه الصخرة قد نقشت األجبال رمزين 
اظترأة ويستجليان غوامض نفسها اظتراوحة  ولصبيظهران خالصة 

بُت اضتب واضتزن، بُت االنعطاف والتضحية، بُت عشًتوت 
اصتالسة على العرش ومرًن الواقفة أمام الصليب... ان الرجل 
يشًتي اجملد والعظمة والشهرة ولكن ىي اظترأة اليت تدفع 

 31الثمن."
 حياهتا أن ويُرس م. احياهت ترى كما  اظترأة أن يبدو السابقة اظتقتطفة يف

 الذي الرجل على اظترأة وتضحية. والتضحية االنعطاف وبُت واضتزن، اضتب بُت
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 ضعفها على األرباح يبحث وزوجها. اظتظلوم تضحية تكون اظترأة كأن. حيبها ال
 .اظترأة من أعلى والرجل. زوجتها

ىي أن أخَتًا وصلت الباحثة إىل تلخيص وجيز لتأخَت ىذا الباب و و 
م ألن و ظلم، اليت تعيش حبدود و تقص عن اظترأة الشرقية األجنحة اظتتكسرةالرواية 

ال تعطى العدالة على اظترأة. توجد يف األسرة واجملتمع العرىب النظام والعادة اليت 
وبعد أن حبثت الباحثة عن النسوية يف ىذا الباب فلخصت الباحثة أن النسوية 

والنظرية اليت قدمو  نظرية اليت قدمتها فاطمة مرنيسيبال اظتوجودة يف الرواية موافقا
اضترية اظترأة، بوفوار وىي النسوية:  والنظرية اليت قدمتها سيمون دقاسم أمُت و 
  . اظترأة أن تتخل ص من النظام االبويةو  ،اظترأة أعلى من الرجل درجة اضترية العازل،



44 

 الخامسالباب 

 خاتمة

يف ختام ىذه الرسالة العلمية، تريد الباحثة أن تسجل النتائج 
 .عليها الباحثة يف مرور كتابة ىذه الرسالة العلمية توالتوصيات اليت حصل

 
 النتائج .أ 

 ، األجنحة ادلتكسرةبعد أن حبثت الباحثة عن صورة النسوية ىف الرواية 
احلرية ىي أوال: صورة النسوية يف ىذه الرواية باحثة نتائج البحث عنوجدهتا ال

أن حتصل  ها حىت متكنهاألسرة لزوجة من زوجها وكأم إلبنائيف ا احلرية ادلرأة،
تلكو عن ىوية انجنسية ال ذي منفهم ال ،احلرية العازلرادهتا. ثانيا: وتفعل ما أ

ذلك يف ربت دراسات أخرى لتوضيح ما حيدث مبوازاة إذا ان إال   ديكن أن يتم  
إطار العالقة بني أفراد من انجنس نفسو. والواقع أن جمتمعا خيتار وديارس الفصل 

مار طاقاهتم يف العالقة مع افراد ىو جمتمع يدفع باألفراد إىل استث بني انجنسني
ثالثا:  .خرىوإىل اإلغراء كوسيلة لالتصال من جهة أ   ،من جنسهم من جهة

 الدونية، ال للتفوق مصدر ىى للمرأة حتسب ميزة ،ادلرأة أعلى من الرجل درجةً 
 أم فكرية كانت سواء احلياة يف اخلاصة ادلرأة لتجربة بالنسوية احلال كذلك

 والوالدة واحلمل والطمث كاإلباضة الطبيعة، حبتها خصبة جتارب أو نفعالية،ا
الرجل الثقافة األبوية ىى ، ادلرأة أن تتخل ص من النظام االبويةرابعا:  .والرضاعة

للمرأة . وأوضح النظام األبوية أيضا أن الرجل تفويضا مطلقا دائمة وادلرأة متفارقة
   بزوجتو. ما شاء من القيام بكل حىت يتمكن



44 
 التوصيات   . ب

داب والعلوم الرجاء من مجيع طالب قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآل
رى أن ىف رواية ت الباحثة أخرى، ألن نواحىذه الرواية من  عن وااإلنسانية ليبحث

 .اليت مل تكشف مميزات كثرية ة ادلتكسرةاألجنح
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