
  وىاسعدال احلب يف زمن النفط" لنوال  الال �دا� �ىل املرٔ�ة ىف روایة "

  یة)و (دراسة حتلیلیة �س 

  

  رسا�

  قدمهتا:

  روضة اجلنة

   ١٦٠٥٠٢٠٢٩ .رمق الق�د
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  لكمة الشكر

  �سم هللا الرمحن الرحمي

، حنمده و�س�تعینه و�س�تغفره ونتوب ٕالیه ونعوذ �هللا من رب العاملني امحلد هللا

 .� ومن یضلل فال هادي � رشورٔ�نفس�نا ومن س�ی�ٓت ٔ�عاملنا من هيد هللا فال مضل

  .بعد ، ٔ�ماال ا� ٕاال هللا و�ده ال رشیك � ؤ�شهد ٔ�ن محمدا عبده ورسو�ٔ�شهد ٔ�ن 

متت كتابة هذه الرسا� هبدایة هللا وتوف�قه س�ب�انه وتعاىل.  وقدمهتا ٕاىل قسم  فقد

ا�لغة العربیة ؤ�دهبا �لكیة ا�ٓدب والعلوم إال�سانیة جبامعة الرا�ري إالسالم�ة احلكوم�ة 

يف ا�لغة العربیة  S.Hum كامدة من مواد ا�راسة املقررة �ىل الطلبة �لحصول �ىل شهادة 

 الال �دا� �ىل املرٔ�ة يف روایة "احلب يف زمن النفط" ا.   وقد اخ�ارت الباح�ةؤ�دهب

مكوضوع لهذه الرسا� عىس ٔ�ن �كون �فعا �لباح�ة �اصة و�لقارئ  �سویةدراسة حتلیلیة 

  �امة.

هام أ�س�تاذ  و رشفني الكرميني امل �ىل  شكرال ويف هذه الفرصة السعیدة،  قدمت 

 ةمعال صاحل ٔ�حسن �ري ال�ساء ةاملاجس�تري وأ�س�تاذ د�ن ع رنور  ادسا�كتور

رشاف الباح�ة يف كتابة هذه الرسا� إ املاجس�تري ا��ن قد انفقا ٔ�وقاهتام ؤ�فاكرهام يف 



 ب 
 

و�مكیلها من البدایة حىت ا�هنایة.  ؤ�یضا الشكر العمیق مجلیع أ�ساتذة الكرام ا��ن قد 

  ها ٕارشادا حس�نا.رشدو �ٔ معلوا الباح�ة وزودها مبختلفة العلوم و 

وتقدمت الباح�ة الشكر ٕاىل ٔ�صدقاء املكرمني ا��ن سا�دوا الباح�ة ٔ�حسن 

احملبوبني �ىل د�اهئم ودمعهم  ؤ�رسايت ينقدمه �اصة لوا�ی�ٔ �ىس ٔ�ن �ٔ املسا�دة،  وال 

لعل هللا جيزهيم ٔ�حسن الثواب يف ا�نیا  ،متام هذه الرسا�إ معنو� اكن ٔ�م ماد� يف 

  وا�ٓخرة. 

  

  بندا ٔ��ش�یه -دار السالم              

  روضة اجلنة                     
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  رياملاجس�ت ،ا�ري ال�ساء ٔ�حسن معال صاحل :    املرشف الثاين

 

النفط" لنوال  زمنيف روایة "احلب يف الال �دا� �ىل املرٔ�ة وصف لهتدف هذه ا�راسة 

نوال السعداوي �هيا حساس�یة �الیة يف  نتال�سویة. اكٕ�س�تعامل نظریة السعداوي، 

 لال �دا�وت�ٔثري ا ٔ�نواع عن لیعرب . الطریقة املس�ت�دمةلال �دا�امرٔ�ة من ا �اطفةوصف 

�ىل املرٔ�ة يف هذه الروایة يه الت�لیل الوصفي، ا�ي یصف أ��داث يف روایة "احلب 

اجئ هذه ا�راسة ٕاىل ٔ�نه يف روایة . �شري نتندریةالنفط" من ح�ث ال�سویة واجل  زمنيف 

: ٔ�وًال، أ�دب ال�سوي هو هنج هيدف ٕاىل ٕا�رة قضا� و�دتالنفط"  زمن"احلب يف 

النوع . �نیًا، املش�لك �ىل املرٔ�ة الال �دا�� م�صفا�ي  إالج�ع حول قضا� النوع

يف  رٔ�ةلعنف ضد املالتبعیة، والصور ا�منطیة، وا املظاهر الواردة يف الروایة يه: إالج�ع

  شلك عنف جسدي حيدث يف أ�رسة.



 و

Abstrak 

 

Nama   : Raudhatul Jannah 

Nim   : 160502029 

Fakultas/Prodi  : Adab dan Humaniora / Bahasa dan Sastra Arab 

Judul   : Al-La ʼAdalah ʼAla Al-Marʽati fi Riwayati “Al-Hub Fi  
     Zamani An-Nafthi” li-Nawali As-Sa’dawi 

Tanggal Sidang : 12 Agustus 2020 

Tebal skripsi : 56 Halaman 

Pembimbing I : Drs. Nurdin AR, M. Hum 

Pembimbing II : Chairunnisa Ahsana AS, MA. Hum 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk ketidakadilan gender yang 
terdapat dalam novel “Love in The Kingdom of Oil” karya Nawal el Saadawi yang 
ditinjau melalui pendekatan Feminisme. Sebagai seorang perempuan, Nawal el-
Sa’dâwi memiliki sensitivitas tinggi dalam menggambarkan perasaan seorang 
perempuan yang mengalami ketidakadilan. Metode yang digunakan untuk 
mengungkap bentuk dan dampak ketidakadilan terhadap perempuan dalam novel 
ini adalah deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan kejadian-kejadian dalam novel 
“Love in The Kingdom of Oil” dari segi feminisme dan gender. Adapun hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa dalam novel “Love in The Kingdom of Oil” 
didapatkan: Pertama, sastra feminisme merupakan sebuah pendekatan yang 
bertujuan mengangkat isu-isu tentang masalah gender yang didominasi oleh laki-
laki yang ditandai dengan ketidakadilan gender. Kedua, permasalahan gender yang 
terdapat dalam novel tersebut ialah subordinasi, stereotipe atau pelabelan negative, 
dan kekerasan terhadap perempuan yang berupa kekerasan fisik yang terjadi dalam 
rumah tangga.  

Keywoard: feminisme, ketidakadilan gender, subordinasi, stereotype, kekerasan 
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  ولباب ا�ٔ ال 

  قدمةم

 �لف�ة البحث  .�ٔ 

�لمنا ٔ�ن غیاب املرٔ�ة وت�ٔخرها عن الر�ل يف إالبداع القصيص والروايئ يف 

م�عددة،  ولضطهادها اضطهادات العقود السابقة، و�رجع ٕاىل ظروف ٕاج�عیة وثقاف�ة

  ١حبیث مل تتح لها هذه الظروف القدرة �ىل الظهور والتعبري عن ذاهتا ف�یا ؤ�دهبا.

، ذ�ر ؤ�نىث. �لق هللا الر�ال وال�ساء هللا جعل لمك ٔ�زوا�إان يف احلق�قه، 

. ولكن لها ٔ�شاكل ووظائف خمتلفة، حبیث �مكل االثنان بعضهام البعض. ومع م�ساو�ن

ذ�، يف الواقع، �الًبا هناك تغیري يف ٔ�دوار وماكنة �هام يف ا�متع مما یؤدي يف هنایة 

 ٢بني الر�ال وال�ساء. املطاف ٕاىل �دم املساواة

شلكة املرٔ�ة يه املشلكة اليت لن مف الر�ال وال�ساء، مشلكة عن  ث�دنت ٕاذا

�عترب ف  يف البحث. يف مجیع ٔ�حناء العامل، اكن موقف املرٔ�ة دامئًا حتت الر�ال، هت�يت� 

ال�ساء دامئًا �ري �امت وضعهن دامئًا يف موضع ٔ�قل من الر�ال. توضع ال�ساء يف ٔ�ضیق 

____________ 

(البو�ر: �امعة ٔ�لكي حمند �ٔو  يف روایة الصبار لسحر �لیفة ورة املر�ٔةصمرمي دحامين، رح�ل فاضل،  ١  
  ٧ص:  ٢٠١٤/٢٠١٥جلاج)، 

 2 Anita Rima Dewi, Kedudukan Perempuan Jawa Dalam Novel Hati Sinden Karya Dwi 
Rahyuningsih Dilihat Dari Perspektif Gender, (Jawa Barat: Universitas Indonesia), Jurnal Sirok 
Bastra, Vol 2, No. 1, Juni 2014, hlm 2 
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ب�� الر�ال يف ا�ال أ�وسع یقعون يف ا�ال العام. وهذا ی�س�ب يف ٔ�ن �كون جمال، 

  ج�عیة.يف احلیاة االٕ . ٔ�ما الر�ال وضعهم وضع املرٔ�ة يف املرتبة الثانیة من موقع الر�ل

ٕال�شاء  ، حبیث تلفت ان��اه املؤلفنيبحثلاله�م �ل  م� دامئًا شلكة املرٔ�ةمف 

. وهكذا، �رشح أ�عامل أ�دبیة وجود مش�لك املرٔ�ة اليت ال�ساءٔ�عامل ٔ�دبیة قامئة �ىل 

ملساواة اتطالب  اليت ال�سویة يه حركة �سائیة. ٣جيب الكشف عهنا ورش�ا �لجمهور

. ت�ٔيت ال�سویة من الالتی��ة ٔ�و واملرٔ�ة الر�ل بنيبني الر�ل واملساواة وحمامكة العدا� 

املصطلح يف �سعی��ات القرن التاسع عرش، بناًء أ�نثویة ٔ�و ال�ساء. بدٔ� اس�ت�دام هذا 

  ٤.�ىل نظریة املساواة بني الر�ل واملرٔ�ة �ىل ٔ�ساس احلركة �لحصول �ىل حقوق املرٔ�ة

ملرٔ�ة ويه حركة م�ظمة لتحق�ق ااملساواة يف احلقوق ٔ�سايس جتمع ال�سویة بني 

ٕاىل �لق �امل ج�عي اليت هتدف حقوق إال�سان �لمرٔ�ة، مع ٕایدیولوج�ة التحول االٕ 

ال �دا� عتقاد ب�ٔن املرٔ�ة تعاين من ال�لمرٔ�ة. ال�سویة يه ٕایدیولوج�ة م�اقشة املرٔ�ة مع االٕ 

  �٥س�ب ��سها.

____________ 

 3 Chrisna Putri Kurniati, Citra Perempuan Dalam Novel Burung Tiung Seri Gading 
Karya Hasan Junus, Jurnal Madah, Vol 5, No. 2, Oktober 2014, hlm 158 
 4 Silvya Vidensiana dan Mei Sartika Nurhayati, Persoalan Feminis Dalam Cerpen Beri 
Aku Waktu, (Yogyakarta: UniversitasSanata Dharma), Jurnal Ilmiyah Kebudayaan SINTESIS, Vol 
9 no. 2 Oktober 2015, hlm 76 
 5 Rani Nuraeni, Feminisme Dalam Novel Perempuan Berkalung Sorban Karya Adibah El 
Khaliqy, Jurnal Diksatrasia, Vol 1, No. 2, Agustus 2017, hlm 125 
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املرٔ�ة یقوض وضع املرٔ�ة وحقوقها. یعرتف  اا�ي تتعرض له لال �دا�ٕان ا

إالسالم ب�ٔن وضع املرٔ�ة هو نفس وضع الر�ل، ولكن يف بعض أ�ح�ان ال �زال هناك 

  ٦.�طاف بني الر�ال وال�ساء. حىت وضع املرٔ�ة يف �امل العمل ال �زال حمدودااخ 

اجلندري ا�ي �ّل بوا�هتا ولها جعلها  ال �دا�نوال السعداوي �ل ٕان ٕادراك

 ت. اكنطف� تكام اخ�رب السعداوي عندما اكن حتلق �ك�ابة هذه القصة يف روا�هتا.

ل�س �رشًا. وشهدت ذ� ٔ�یضا  االعمر ست س�نوات، عومل ؤ�هن يفالسعداوي 

اكن خ�ان إال�ث شائعًا يف ذ� الوقت، بغض النظر عام ٕاذا  ،ٔ�خ�ه. يف ذ� الوقت

 اكنت �ائلهتا تع�ش يف القریة ٔ�و يف املدینة. و�س�ب هذا احلادث، حىت عندما نضجت

�س�یان احلدث ، مل �س�تطع ١٩٥٥ يف س�نةالسعداوي وخترجت �طب��ة نوال 

  ٧املؤسف.

مصري املرٔ�ة العربیة اليت ال یعتربها ا�متع موجودة �ىل اكن يف ذ� الوقت، 

إالطالق، حىت القهر واملضایقة اليت تبدٔ� من ٔ�قرب الناس ٕا�هيا، لكهنا ال �زال جترؤ 

ثل هذه الظروف. لكن السعداوي مل �رد ٔ�ن ختترب املرٔ�ة مك س�مترار يف الع�ش �ىل االٕ 

العربیة و�اصة املرصیة. جيب دمع العدا� واملساواة يف احلقوق بني الر�ل واملرٔ�ة. جيب 

____________ 

 6 Binti Niswatul Mufidah, Konsep Feminisme Perspektif Nawal El Saadawi, Skripsi, 
(Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), hlm. 62 
 7 Achmad Atho’llah Fathoni, Leksikon Sastrawan Arab Modern Biografi dan Karyanya, 
(Yogyakarta: Titah Surga, 2017), hlm 200 
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ٔ�هنا يف ٔ�روقة ا��ن  ول�ٔن حتصل املرٔ�ة �ىل حقوق إال�سان وحریة الترصف ط

  إالساليم.

وقا�ة ٔ�مه، اليت رٔ�ت ٔ�ن العنف رؤیة احلادثة من حو�، واليت قام هبا وا�ه ب

اكن موجوًدا �لفعل يف �ائلته، جعل السعداوي �ازًما �شلك مزتاید �ىل النضال من 

ٔ��ل حقوق املرٔ�ة. ومع ذ�، اكن ذ� ٔ�یًضا �س�ب وا�ته اليت اكنت جشا�ة مبا �كفي 

احلها، من حملاربة وا�ها عندما ا�هتك وا�هتا. ما تفع� السعداوي هو لصاحل املرٔ�ة ومص

�الل ٕاظهار جشا�ة وا�هتا ضد وا�ها يف العمل. ٔ�نه جيب تطبیق حقوق إال�سان 

  ٨.�لحصول �ىل امحلایة، و�اصة �ل�س�بة �لمرٔ�ة

هذه �لف�ة فكر نوال السعداوي اليت ٔ�صبحت ر�� لك�ا�هتا، من �الل النظر 

الل ٕاعطاء م�ال هلم يف واقع ح�اة املرٔ�ة املرصیة، وكذ� الت�ارب اليت مروا هبا. من �

  ٔ�ن ال�ساء جيب ٔ�ن �كون �هين الش�ا�ة لرفض سلطة الر�ال.

ج�عیة ال�رشیة، ومن �الل مع� ینقل ما یو�د يف أ�دب وصف �لحیاة االٕ 

يف رٔ�ي ا�متع، تعترب ال�ساء دامئًا اكئنات . املؤلف اس�ت�ابة �لوضع والب��ة يف ا�متع

حول لها وال قوة، واج�اهتن يه فقط الطه�ي يف املطبخ، ور�ایة ٔ�زوا�ن،  ضعیفة ال

____________ 

 8 Binti Niswatul Mufidah, Konsep Feminisme Perspektif Nawal El Saadawi, hlm 25 



٥ 
 

 
 

ور�ایة أ�طفال. تعترب ال�ساء ٔ�یًضا �ري قادرات �ىل الق�ام �لعمل ا�ي یقوم به 

  . ٩الر�ال. ویفرتضون ٔ�یًضا ٔ�نه ال یتعني �ىل ال�ساء احلصول �ىل تعلمي �الٍ 

النفط" س�تكرس نظرة ا�متع،  ذ�، فٕان القصة يف الروایة "احلب يف زمنبو 

�ٔن ال�ساء يف الروا�ت تعمل يف البحوث ٕ�دارة احلفر�ت. يف ذ� الوقت، اكن �لامء 

احلفر�ت یُعتربون من الوظائف الر�ال، لكن املرٔ�ة اكنت تعمل ٔ�یًضا يف ٔ�عامل الر�ال، 

  ؤ�رادت ٕاثبات ٔ�ن ال�ساء ميكن ٔ�ن یعملن ٔ�یًضا �علامء احلفر�ت.

�دا�  اللف ٔ�ن یفحص هذه الروایة ٔ�نه، يف هذه الروایة یصف ال�رید املؤ 

عمل من الر�ال وال ميكن ٔ�ن هو الاحلفر�ت معل يف ٕادارة افرتاض ٔ�ن  �ىل املرٔ�ة يف

  .تقوم به ال�ساء

  مشلكة البحث  .ب

�یف  ها يف هذه الرسا� فه�يح مشلكة البحث اليت �اولت الباح�ة توضی ٔ�ما 

  ؟روایة " احلب يف زمن النفط " لنوال السعداويالال �دا� �ىل املرٔ�ة يف 

  

____________ 

9 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2013), hlm 15. 
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  ٔ�غراض البحث  .ج

الال �دا�  �ةٔ�ما ٔ�غراض البحث اليت �اولت الباح�ة ٕاىل حتق�قها فهو: ملعرفة �یف 

  �ىل املرٔ�ة يف روایة " احلب يف زمن النفط " لنوال السعداوي.

  معاين املصطل�ات  .د

  يه:مصطل�ات اليت حتتاج ٕايل رشح و س�بعيف هذه املوضوع تو�د 

: ٔ��از مجمع ا�لغة املرصى دخول "ال" �ىل حرف الغفى "ال" ١٠الال .١

املتصل �ٕالمس لش�یوع هذه ا�لكامت ىف العرص احلدیث والس�تعاملها ىف 

یعرب ما بعدها. ٕاعتبار  لغة العمل. ٕاعتبار "ال" الناف�ة �ري �اصا� �ىل ٔ�ن

  "ال" مر�ب مع ما بعدها.

عي بني الناس. العقالء �س�تعملون العدل وإالنصاف �ج�العدا�:  .٢

 ١١.اَ� توج�ه أ�فاكر حنو ت�ٔس�س العد احلمكة يف

حرف جّر مبعىن فوق اليشء، كام يف التزنیل العز�ز: املؤم�ون �ٓیة �يل:  .٣

َملُونَ ٢٢ ��و فوق ما یقرب م�ه، كام يف التزنیل   .و�َلَْهيا َو�ََىل الُفْ�ِ ُحتْ

لك مِاكن یقرب   ��ي �ََىل .  الن�اِر ُهًدى  ��ْو ��ِ�ُد �ََىل  �١٠ز: طه �ٓیةالعز 
____________ 

  مجلیع ا�لغة العربیة. ٣٣٩- ٣١٨، العري الزىه ١٤٤/٤ ٔ�صول ا�لغة العربیةتوف�ق محمد شاهید،  ١٠
 ، معجم معىن عريب عريب  ١١ 
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وقد �كون الفوق�ة معنویة، كام يف التزنیل العز�ز:الشعراء �ٓیة .من النار

ومبعىن مع، كام يف التزنیل العز�ز: البقرة �ٓیة  .َولَهُْم �ََيل� َذنْب ١٤

  ١٢.ُح�ِّهِ   و�َٓىت الَْماَل �ََىل ١٧٧

املرٔ�ة : تعرفها املرٔ�ة. مجع: �ساء، �سوة من �ري لفظها، املرٔ�ة يه نصف  .٤

 .١٣ا�متع: ٔ�نىث الر�ل 

ٔ�نواع القصة. القصة يف املعجم الوس�یط يه حاكیة  نوع منالروایة :  .٥

 ١٤.مك�وبة طوی� �س�متد من اخلیال والواقع، وت�ىن �ىل قوا�د معینة 

  

  ا�راسات السابقة  .ه

احلب يف الال �دا� �ىل املرٔ�ة ىف الروایة "ٔ�ما ا�راسات السابقة اليت حبثت يف 

  ها:ٔ��د )ویة(دراسة حتلیلیة �س ىسعداو ال زمن النفط" لنوال 

ملعرفة  رسا�هدفت هذه ال )٢٠١٥/٢٠١٤سهام بو�القة والم�ة ساملي ( .١

احلب يف زمن النفط" لنوال سعداوى. فاملهنج ب��ة الشخصیة يف روایة "

____________ 

 ١ج   ٢٠١١مك�بة  الرشق ا�ولیة،  –،(القاهرة: مجمع ا�لغة العربیة الوس�یطمعجم ٕا�راهمي مصطفى،  ١٢
  ٤٥٧ص 

  ٥٦٠ص  ٢، ج الوس�یطمعجم ٕا�راهمي مصطفى،  ١٣
  ٢٤٠، ص الوس�یطمعجم ٕا�راهمي مصطفى،  ١٤



٨ 
 

 
 

هو املهنج السمیائیة. ومن  يف هذه الرسا� البحث ا�ي اس�ت�دمه الباحث

مدلول و  دال الشخصیة نعاليت حصل �لیه الباحث يه  �الصة

  .يف روایة "احلب يف زمن النفط" لنوال سعداوى الشخصیة

ال�م إال�شائ الطليب هدفت هذه املقا� ملعرفة  )٢٠١٧لیىل قدس�یة ( .٢

يف روایة "احلب يف زمن النفط" لنوال سعداوى. فاملهنج البحث ا�ي 

اليت  الصةاملهنج البالغیة. ومن اخل يه يف هذه املقا� الباحث ااس�ت�د�

  ٔ�نواع ال�م إال�شائ ومعانیه. نعحصل �لهيا الباحث يه 

 ”Geni Jora“الال�دا� يف روایة  ملعرفة هدفت هذه املقا�) ٢٠١٥ (ين�ر .٣

Karya Adibah El Khalieqy يف  الباحث افاملهنج البحث ا�ي اس�ت�د�

س�ت�دام ا�راسة ال�سویة املهنج الت�لیلیة وصف�ة �الٕ  هذه املقا� يه

 واجلندریة.

 

الفرق يف البحث ا�ي ٔ�رید دراس�ته هنا هو ٔ�ن الباح�ني السابقني قد حبثوا يف 

�س�ت�دام نظریة البالغیة، لكن ٔ�ریده هنا هو �س�ت�دام نظریة اجلندریة، هذه الروایة 

ظاهرة التبعیة والصورة ا�منطیة والعنف ضد املرٔ�ة. ٔ�ما �ل�س�بة �لباح�ني �اصة حول امل

ا�ٓخر�ن، فهناك ٔ�یًضا ٔ�ولئك ا��ن یدرسون �س�ت�دام نفس النظریة ولكن ا�اك�ن 

  خمتلف.



 
 

٩ 
 

  ب الثاينالبا

  طار النظراالٕ 

 ةمفهوم ال�سوی  .�ٔ 

"ال�ساء" ٔ�ي مجع ٕامرٔ�ة من  عىنمبال�سوة  من ا�لكمة هإان لفظ "ال�سویة" ٔ�صل 

حتدف ٕاىل �ا�ت ٕاج�عیة،  اليت س�یاس�یةال �ري لفظه. ال�سویة يف ا�لغة يه حركة 

  �١متثل يف حقوق املرٔ�ة وٕاثبات ذاهتا ودورها.

هنا يه احلركة ال�سویة، و�ائت حركة ال�سویة �لت�لیل  ةؤ�ما املراد �ل�سوی

وهذا من ح�ث معىن ا�لغة. ٔ�ما يف إالصطالح وهو ال�سوي ٔ�و  ٢من عق�دة م�نو�ة.

ومبعىن املرٔ�ة. ويه   (Femina)ی��ة "فميینا" ف�ؤ�ذ من ا�لغة الالت  (Feminisme)الفميینزيم 

وبدٔ�ت احلركة ال�سویة �لنظام  ٣املرٔ�ة اليت �اكحف من ٔ��ل ا�فاع عن حقوق املرٔ�ة.

إالج�عي ٔ�ن الر�ل یقع يف املس�توى الوا�د مع ال�ساء. و�ىل هذا أ�ساس �ش�ٔت 

احلركة ال�سویة �فع ش�� یؤدي ٕاىل خضوع املرٔ�ة �لر�ل يف أ�مر الس�یاس�یة 

  وأ�ق�صادیة وإالج�عیة.

____________  

  ٦م)، ص  ٢٠١٤(القاهرة: الهیئة العامة لقصور الثقافة، ال�سویة وفلسفة العمل، ميىن طریف اخلوىل،  ١

2 Farida Hanum, Kajian dan Dinamika Gender, (Malang: Intrans Publishing, 2018), hlm 

71 
3 Sujarwa. Model dan Paradigma Teori Sosiologi Sastra, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2019), hlm 188 



١٠ 

ی��ة �اس�یاس�یة و وهیال  احلركة ال�سائیة بثالثة جوانب �رخي ظهورر ت�ٔ�

ٔ�ن هذه اجلوانب الثالثة جتعل املرٔ�ة يف الغريب یتحر�ن �لق�ال من ٔ��ل  ج�عیة.الٕ وا

راكت اليت قامت هبا املرٔ�ة يف ٔ�مر�ك�ة تبعهتا املرٔ�ة يف ب�ان احلقوق واملساواة. واحل

  �٤ٔخرى �لق�ام ذ�.

تعامل  ٕاىل إالعتقاد ب�ٔن املرٔ�ة ال )Feminisme(�س��د التعریف العام �ل�سویة 

�ىل قدم املساواة ٔ�ي س�ب سوى �وهنا امرٔ�ة يف ا�متع ا�ي ینظم ش�ئونه وحيدد 

ال�سویة حركة م�عدد اجلوانب من  ٔ�ولو�تة حسب رؤیة الر�ل واه�ماته وتعترب

  ٥ٔ�حناء العامل. الناح�ة الثقاف�ة والتارخيیة. وقد حطیت ٔ�هدافها یت�ٔیید يف ش�ىت

 هيدف ٕاىل ٕا�رة قضا�اليت أ�دب ال�سوي هو هنج ٔ�ن  ف، نعر فهم لك من

حتارب اليت احلركة ال�سویة يه حركة �سائیة  .ال �دا�حول قضا� النوع اليت �متزي �ل

واس�تغالل ال�ساء �لحصول �ىل نفس احلقوق م�ل الر�ال. ت�ش�ٔ  �دا� الال�ساء من ال

�لمرٔ�ة. املرٔ�ة لها نفس  لویةاحلركة ال�سائیة ن���ة �لت�زي ضد املرٔ�ة ا�ي یعطي أ�و 

  ق�صاد وا�متع والس�یاسة.احلقوق م�ل الر�ل يف جماالت التعلمي واالٕ 

  
____________  

4 Emzir, Saifur Rohman. Teori dan Pengajaran Sastra, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2015), hlm 146. 

  ٧٠الفكرة)، د،ت، ص �تنة (جم� - ، �امعة احلاج حلرضال�سویة ىف التمنیةحبرى دالل،  ٥  



١١ 

 ال�سویة ٔ�قسام  .ب

ٔ�سالیب والنظر�ت احلدیثة م�ل ال�سویة ا�لیربالیة، �شلك الفكر ال�سوي 

  وال�سویة الراد�اكلیة، وال�سویة املار�س�یة، وال�سویة �شرتا�یة. ف� یيل:

 ا�لیربالیة ال�سویة )١

ت�ش�ٔ هذه النظریة �ىل افرتاض "ٔ�ن مجیع الناس �لقوا م�ساو�ن، وال 

 الر�العتقاد ب�ٔن مذهب ٕاىل االٕ  هذا �س�ب اجل�س"، و�س��د جيب مساواهتم

تغیري طریقة ٕاىل عتقاد ب�ٔن التعلمي هو وس�ی� ال�ساء �هيم نفس العقالنیة، واالٕ و 

  ٦.تفكري الناس

حول وضع املرٔ�ة مع احلریة ا�اكم� عن ال�سویة ا�لیربالیة يه م�ظور 

والفردیة. ینص هذا التدفق �ىل ٔ�ن حریة املرٔ�ة ومساواهتا تقوم �ىل العقالنیة 

والفصل بني العوامل اخلاصة والعامة. تقول احلركة ال�سائیة ا�لیربالیة ٔ�ن لك خشص 

  ٧.وكذ� �ل�ساء�یه القدرة �ىل التفكري والترصف بعقالنیة، 

____________  

  �٧٣تنة (جم� الفكرة)، د،ت، ص - ، �امعة احلاج حلرضال�سویة ىف التمنیةدالل،  حبرى ٦  

، الرسا�، التبعیة �لمر�ٔة يف روایة "زینة" لنوال السعداوى (دراسة النقد أ�دب ال�سوى)نة، اس�ىت فط ٧  
  ١٠) ص  ٢٠١٩(�ندوجن: �امعة سو�ن جونوجن �ايت 



١٢ 

واليت وظهرت هذه النظریة ٕاىل الثورة الفر�س�یة ومتدیداهتا الفكریة، 

 بنياس��دت ٕاىل م�ادئ املساواة واحلریة �لمطالبة حبقوق املرٔ�ة �ىل قدم املساواة 

ج�عیة والس�یاس�یة. ٔ�ولئك ا��ن احلیاة االٕ  يف خمتلف جماالت واملرٔ�ة الر�ل

النظام احلايل لتوفري فرص وحقوق م�ساویة �ل�ساء رشا�هم يف العمل من ٔ��ل � 

 ٨.والر�ال، من �الل الرتكزي �ىل التعلمي، وتغیري القوانني ا�تلفة بني اجل�سني

عن املساواة بني الر�ال وال�ساء يف �لق  احلركة ال�سائیة ا�لیربالیةت �رب و 

ٔ�ربعة  ا�لیربايلٔ�ما التفكري ال�سوي  ٩الوظائف دون ا�متیزي بني أ�نواع وأ�لوان.

  ١٠وهو:

ٔ�وًال، التفكري ال�سوي ا�لیربايل يف التعلمي امل�ساوي. بدٔ� هذا التفكري يف 

عندما ظهرت ال�سویة وتطورت �رس�ة اضطر ا�متع ٕاىل  .القرن الثامن عرش

توفري التعلمي �لمرٔ�ة ح�ث ٕاعطاء التعلمي �لر�ال. ٔ�نه حيق مجلیع ال�رش احلصول �ىل 

  نفس التعلمي لتطو�ر قدرة العقل وأ��الق. 

____________  

و�دة احلراكت ٔ��سویة من الراد�اكلیة حيت إالسالم�ة (قراءة يف املنطلقات الفكریة). ٔ�محد معرو،  ٨
  ١٤٥الركز العريب ل�راسات إال�سانیة. د.ت، ص- إالسالم�ة

  ٨ص . )٢٠٠٢، �رمجة سهام عبد السالم، (القاهرة: أ�دب وال�سویة�م مور�س،   ٩  
10 Sujarwa, Model dan Paradigma Teori Sosiologi Sastra, hlm 193-196 



١٣ 

�نًیا، التفكري ال�سوي ا�لیربايل يف احلقوق �ق�صادیة امل�ساویة. تقول 

لیات ٕان التعلمي و�ده ال �كفي لتحق�ق املساواة بني الر�ال ال�سو�ت ا�لیربا

بدٔ� هذا و هذه ال�سویة �ملساواة يف احلقوق �ق�صادیة.  وال�ساء. وهكذا، تطالب

عندما ٔ�وحضت احلركة ال�سائیة ا�لیربالیة احلقوق  التفكري يف القرن التاسع عرش

  �لمرٔ�ة. املدنیة اليت جيب ٔ�ن تق�لها املرٔ�ة والفرص �ق�صادیة

�لثًا، احلقوق الس�یاس�یة، �شرتك ال�ساء مع الر�ال يف احلق يف التصویت 

واحلق يف �نت�اب. جيب ٔ�ن �كون �لمرٔ�ة احلق يف التصویت لتكون م�ساویة مع 

الر�ل. ٕان �قرتاع هو وس�ی� �ل�ساء لنقل أ�فاكر وأ�هداف. مع حق 

س�تق�ل أ�مة. و� هذا التفكري التصویت، ميكن �لمرٔ�ة ٔ�ن تلعب دوًرا يف حتدید م 

 NOWمكثل:  يف القرن العرش�ن متزي مبیالد م�ظمة �ربت عن حقوق املرٔ�ة.

(National Organization For Women)  

 حقوق املرٔ�ة حمدودة يف ا�ال عن التفكري ال�سوي ا�لیربايل رابعًا،

ج�عیة ؤ�سالیب الق�ادة ج�عي. �متتع املرٔ�ة ٔ�یًضا �لقدرة �ىل تطو�ر أ�نواع االٕ االٕ 

نطالق حلركة ال�سویة والهی�لك املؤسس�یة يف العامل العام. ٔ�ما �ل�س�بة لنقطة االٕ 

  ا�لیربالیة فه�ي مدفو�ة ب�ٔشاكل خمتلفة من القمع ا�ي حيدث.

 



١٤ 

 ال�سویة الراد�اكلیة )٢

من ال�سو�ت ا�لیربالیات واملار�س�یات، و�لقهم  و�ت هذه ال�سو�ت

تعتقد ال�سویة الراد�اكلیة ٔ�ن القمع ا�ي و  ١١.ال�سویة اجلدیدة�ٔكرب ا�رتاقات مع 

تتعرض � ال�ساء م��ذر يف وجود ثقافة ٔ�بویة ٔ�ي ٔ�ن الر�ال �متتعون بقوة 

اق�صادیة ٔ�كرب من ال�ساء. تفرتض ال�سویة الراد�اكلیة ٔ�ن النضال جيب ٔ�ن یبدٔ� 

هتا، حىت �متكن من �لوعي أ�سايس �لمرٔ�ة، حبیث تدرك لك امرٔ�ة قميها ونقاط قو 

  ١٢.مقاومة الضغوط أ�بویة

  ال�سویة املار�س�یة )٣

�رى هؤالء ال�سو�ت ٔ�ن اضطهاد ال�ساء واح�اللهن بدٔ� بظهور حقوق 

وفقا �ل�سو�ت املار�س�یات، فٕان الت�لف ا�ي تعاين م�ه  ١٣.امللك�ة اخلاصة

ال�ساء هو ن���ة �لهی�لك �ج�عیة والس�یاس�یة و�ق�صادیة. هتدف احلركة 

ال�سائیة املار�س�یة ٕاىل القضاء �ىل الطبقات يف ا�متع. تنظر احلركة ال�سائیة 

____________  

. املش�لك اجلندریة يف روایة "سقوط إالميام" لنوال السعداوي (دراسة ٔ�دبیة �سویة)ٕا�ر� �ورنیاويت،  ١١
  ٢٤، ص. �٢٠٢٧امعة رشیف هدایة ال� إالسالم�ة احلكوم�ة جبا�ر�، 

12 Farida Hanum, Kajian dan Dinamika Gender, hlm 73 

  ١٤٤ص. . ال�سویة من الراد�اكلیة حىت إالسالم�ةٔ�محد معر،  ١٣  



١٥ 

یة. تعتقد هذه املدرسة املار�س�یة ٕاىل الرٔ�ساملیة يف املقام أ�ول �عالقة قوة اس�تغالل 

  ١٤.ٔ�ن معل املرٔ�ة �شلك تفكري املرٔ�ة

  ال�سویة إالشرتا�یة )٤

شرتا�یة ٔ�ن اضطهاد ال�ساء ال حيدث فقط يف تعتقد احلركة ال�سویة االٕ 

�رت�ب الرصاع الطبقي، ولكن اضطهاد ال�ساء حيدث ٔ�یًضا �س�ب النظام أ�بوي. 

أ�طفال و�دمة زو�ا ور�ایة  ما جيب الق�ام به یعترب طبیعة املرٔ�ة، م�ل ر�ایة

أ�رسة. ��، فٕان الهدف من ٔ�تباع هذه املدرسة هو مسا�دة الوعي الصف�ة 

شرتا�یة هو التعبري عن وز�دة مشاركة املرٔ�ة يف اختاذ القرارات. �ر�مج ال�سویة االٕ 

 التغیريات يف التضامن العاملي بني ال�ساء ملوا�ة املعام� القاس�یة �لرٔ�ساملیة اليت

  ١٥.تعمل يف ح�اة الناس

  (Gender)مفهوم اجلندریة   .ج

ن مفهوم اجلندر "النوع إالج�ع" ظهر يف ال�نی��ات القرن العرش�ن مكصطلح �ٔ 

وذ� لوصف اخلصائص احملددة اج�عیًا  �رز مس�ت�دم يف ٔ�دب احلركة ال�سویة،

 ١٦.�لر�ال وال�ساء

____________  

14 Sujarwa, Model dan Paradigma Teori Sosiologi Sastra, hlm 208 
15 Farida Hanum, Kajian dan Dinamika Gender, hlm 74. 

  ٧١ص  ،ال�سویة ىف التمنیةدالل،  حبرى ١٦  



١٦ 

م�ذ م�تصف القرن املايض  ج�عي وا�فاع عنهمع مصطلح النوع االٕ اس� 

ج�عي ٔ�ول مرة من ق�ل مجمو�ة من أ�ش�اص تقدمي النوع االٕ ؤ�ما (القرن العرشون). 

ا��ن ٔ�طلقوا �ىل ٔ�نفسهم امس حركة ا�فاع عن ال�ساء من لندن. تقدم هذه احلركة 

لكن اجل�س هو و نفسه ل�س اجل�س،  دریة"خطاب النوع �ج�عي". مصطلح اجلن

 ١٧.یة��س الشخص  دور ی��ج عن

�ىل ٔ�ساس ا�ور إالج�عي  رٔ�ةوامل ر�لفٕان املصطلح �شري ٕاىل التفرقة بني ال

معلیة اس�ت�الء مفهوم اجلندر ٔ�و  طریقة، قامويف هذه امل .�لك مهنام ت�ٔ�را �لقمي السائدة

ٔ�ن ب��ه وبني مفهوم اجل�س ٔ�و "النوع البیولو�"، ف�ق�رص  فوق"النوع إالج�عي" الت

 إالخ�الفات ٔ�ن�ىل إالخ�الفات البیولوج�ة بني الر�ل واملرٔ�ة  ندراجل  مصطلح

 ١٨.�بتة ؤ�بدیة ٕاخ�الفاتاجلسدیة بني الر�ل واملرٔ�ة 

 "�دریةج "لكمة ا�. ٔ�ن مفهوم اجلندریة واجل�س هناك فرقجيب ٔ�ن نعرف، 

 ال�ساءنرص ا��ن، اجل�س هو الفرق بني  فقال ١٩.عين اجل�سبت�ٔيت من ا�لغة إالجنلزيیة 

كتهبا  اليت يف جم� عباس لوقا ٢٠الر�ال �ىل ٔ�ساس �مل ال�رشحي وهو طبیعة هللا.و 

____________  

17 Ahdar Djamaluddin, Gender Dalam Perspektif Al-Quran, Sekolah Tinggi Ilmu Agama 
Islam Negeri Parepare, Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2015, hlm 5 

  ٧١، ص ال�سویة ىف التمنیةحبرى دالل،  ١٨  
19 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, cet. 26, 2002), hlm 265. 
20 Nasarudin Umar, Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Quran, (Jakarta: 

Paramadina 2001), hlm1 



١٧ 

يف حتق�ق العدا� واملساواة بني الر�ال  ةوثقاف� ةهو بناء اج�عی درنورما، فٕان اجلن

مسة م��ٔص�  يه یةفق�ه، فٕان مفهوم اجلندر  قالمث  ٢١ج�عیة.وال�ساء يف احلیاة االٕ 

  ٢٢الر�ال املب��ة اج�عیًا وثقاف�ًا.و �لىال�ساء 

هيدف ٕاىل الت�ٔ�ید  اليت �بدیل ملفهوم اجل�س دريفٕان ٕاد�ال مفهوم اجلن��، 

لك ما یفع� الر�ال وال�ساء ولك ما هو م�وقع مهنم، �س�ت��اء وظائفهم  �ىل ٔ�ن

 ج�عیةاجلسدیة ا�تلفة ��س�یًا، ميكن ٔ�ن یتغري من وقت �ٓخر ووفقًا �لعوامل االٕ 

  ٢٣.ا�تلفة والثقافة

یظهر العالقات وأ�دوار بني الر�ل واملرٔ�ة اليت  ا�ي اجلندر هو مفهوم

ق�صادیة. ٕان املساواة بني اجل�سني يه مسة ج�عیة والس�یاس�یة واالٕ حتددها الب��ة االٕ 

ج�عیة يه ن���ة لتطور اج�عي و�منیة اج�عیة تُمنح �ل�ساء والر�ال. اخلصائص االٕ 

احلفاظ �ىل  حبیث القول ٔ�ن املساواة بني اجل�سني س�تصبح ثقافة وتقالید ٕاذاثقاف�ة 

ج�عیة، واملش�ت اليت �ش�ٔت حىت ا�ٓن ٔ�دت ٕاىل تقس�مي الوظائف والشخصیة االٕ 

 ٢٤.ظهور حركة املساواة بني اجل�سني

____________  

21 Nurna, Ketidakadilan Gender dalam Novel Geni Jora, 2015 
22 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, hlm 15 

  ٧١، ص التمنیةال�سویة ىف حبرى دالل،  ٢٣  
24 Amelia Ari Sandy, Marginalisasi-Subordinasi Perempuan Dalam Novel Gadis Pantai 

Karya Pramodya Ananta Toer: Kajian Feminisme, Jurnal Penelitian, Pendidikan, dan 
Pembelajaran. Vol. 13 No. 1 Februari 2019/ISSN 2337-6384, hlm 10 



١٨ 

الر�ال  عن هو مفهوم یظهر ٔ�دوار ومسؤولیات (اجلندریة) ج�عيالنوع االٕ 

ج�عیة والثقاف�ة وا�متعیة. اجلندر هو تقس�مي أ�دوار الظروف االٕ  �س�ب ،وال�ساء

واملسؤولیات جتاه أ�رسة وا�متع، ويف مفهوم �ٓخر، اجلندر هو اخ�الف يف السلوك 

اجل�س هو مسة وسلوك �رتبط ؤ�ما  ٢٥.بني الر�ال وال�ساء ا��ن یمت �كو�هنم اج�عیاً 

 ج�ع وأ�نرثووفقا لعمل االٕ  اج�عیا وثقاف�ا.�لر�ال وال�ساء ا��ن یمت �شك�لهم 

 بولوج�ا، فٕان اجل�س نفسه هو سلوك ٔ�و تقس�مي أ�دوار بني الر�ال وال�ساء اليت

  ٢٦ٕا�شاؤها ٔ�و �شك�لها يف جممتعات معینة ويف ٔ�وقات معینة.

  ٢٧واجل�س ندریةخ�الفات بني اجل االٕ  خریطة  ٣٫١

  اجلندریة  اجل�س  اخلصائص  رمق

  إال�سان (ا�متع)  هللا  مصدر ممزي  .١

�مل أ�ح�اء (أ�عضاء   العنارص  .٢
  التناسلیة)

  الثقافة (السلوك)

طبائع معینة و�ري قاب�   فطرة  .٣
  �لتبدیل

  اجلوهر والكرامة وميكن تبادلها

____________  

 25 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, hlm71 
 26 Siti Rokhimah, Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender, Jurnal Muwazah, Vol 6 No. 
1, Juni 2014, hlm 136 
 27 Rahayu Relawati, Konsep dan Aplikasi Penelitian Gender, (Bandung: CV Muara 
Indah, 2011), hlm 5 



١٩ 

٤.    

  ت�ٔثري

�لق قمي الكامل وا�متتع 
والسالم مبا یعود �لنفع 

  �ىل الطرفني

م�اس�بة". ٕا�شاء قا�دة "م�اس�بة" ٔ�و "�ري 
�الًبا ما یُعترب الر�ال �ري م�اس�بني �لق�ام 
�ٔ�عامل املزنلیة، وال�ساء ال یصلحون ٔ�ن 

�كونوا قادة، و�لتايل یرضون حبزب 
وا�د، �اصة ال�ساء ا�لوايت یعانني من 

  ٔ�كرب قدر من الرضر

يف لك وقت، يف ٔ�ي  املعمول هبا  .٥
ماكن، ال تعرتف 

  �الخ�الف يف اجل�س

مومسیا، وختتلف بني الفصول  قد تتغري،
  ا�راس�یة

الر�ال من  ال�ساء خ�الفات بني�شلك �ام لت�دید االٕ  ندریةاس�ت�دام اجل  ٕاذا

اس�ت�دام اجل�س �شلك �ام لت�دید �خ�الفات بني مث ج�عیة، ح�ث الثقافة االٕ 

 ٢٨الر�ال وال�ساء من ح�ث ال�رشحي البیولو�.

 من ةمعىن خمتلف اله دیةٔ�ن اجلن س�ت��اج�س�تطیع ٔ�ن�  ا�ٓراء ٔ��اله بعض من

اجل�س هو توزیع اجل�سني اليت ميتلكها الر�ال وال�ساء ا��ن س�بقهم هللا، ومه اجل�س. 

أ�دوار والسلو�یات وأ��شطة  يه دریةاجلنؤ�ما مس�تقر�ن وال ميكن اس��داهلم. 

  املرتبطة �لر�ال وال�ساء.

____________  

28 Hudan Mudaris, Diskursus Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam: 
Menuju Relasi Laki-laki dan Perempuan yang Adil dan Setara, Pusat Studi Gender STAIN 
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2791. 



٢٠ 

 (Ketidakadilan Gender)�دا�  الال مفهوم  .د

ج�عیة املتعلقة حبیاة إال�سان وح�اته، وكذ� إال�سانیة املش�لك االٕ ظهور 

نفسها. هذا خيلق فوارق اج�عیة ميكن ٔ�ن تؤ�ر �ىل تطور العالقات القامئة يف ا�متع. 

ج�عیة تت�ٔ�ر بعوامل التعلمي والثقافة وا��ن وجود فروق بني اجل�سني يف الب��ة االٕ 

  .��٢٩دا الالق�صاد اليت �س�ب واالٕ 

هو شلك من ٔ�شاكل املعام� اليت �س��د ٕاىل ٔ�س�باب تتعلق  الال �دا�

�رتاف حبقوق إال�سان، �جل�س، م�ل ق�ود ا�ور، واليت تؤدي ٕاىل ا�هت�اكت االٕ 

واملساواة يف احلقوق بني الر�ل واملرٔ�ة، وكذ� احلقوق أ�ساس�یة يف ا�االت 

 ٣٠.و�ريهاق�صادیة والثقاف�ة ج�عیة والس�یاس�یة واالٕ االٕ 

تفضل ��ًسا معینًا. الىت هو فعل، مسة، ومعام�  ٔ�ن الال �دا� ويف رٔ�ي ٔ�خر

ج�عیة بني ا�مو�ات. هذا مظهر من مظاهر هذا ميكن ٔ�ن �س�ب �دم املساواة االٕ 

  ٣١.�دم املشاركة بني اجل�سني واليت ميكن ٔ�ن تؤدي ٕاىل غیاب احلریة

____________  
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٢١ 

�س�ب �دة عوامل، ٔ��دها أ�سطورة اليت �ش�ٔت يف ا�متع  الال �دا� حتدث

. أ�سطورة يف افرتاض ٔ�ن املرٔ�ة جيب ٔ�ن �كون يف املزنل، فه�ي �دمية ذ� ٔ�ج�ال

الفائدة ٔ�فضل خرجية ولكن يف ا�هنایة جيب ٔ�ن �كون يف املزنل لر�ایة زو�ا. ت�س�ب 

، �ىل س��ل املثال یعترب الر�ال أ�ساطري أ�خرى ا�ٔكرث ش�یو�ًا ٔ�یًضا يف �دم املساواة

دامئًا یترصفون �ىل ٔ�ساس عقالين، يف �ني تضع ال�ساء دامئًا مشاعرمه ٔ�وًال. ت�ش�ٔ 

هذه أ�ساطري ٔ�هنا �جتة عن الثقافة اليت هتمت ٔ�كرث �لر�ال. العامل ا�ٓخر ا�ي �سامه 

رٔ�س املال الك�ري. اجلندري هو النظام الرٔ�ساميل السائد، وهو ا�ي �رحب  ال �دا�يف ال

مل متتد �ٓ�ر هذا النظام الرٔ�ساميل ٕاىل أ�عامل حفسب، بل ام�دت ٕاىل جماالت احلیاة 

أ�خرى. الر�ال ٔ�قوى جسدً� من ال�ساء �� �هيم دور ووظیفة �ٔكرب يف خمتلف 

  ٣٢جوانب احلیاة.

ذ�، ب. و تصري الال �دا� ٕاذا مل ،ل�ست مشلكة عن الال �دا�خ�الفات الٕ ا

ملعرفة �یف  �لر�ال وال�ساء. الال �دا� منخرجت قد  دریةاجلن ح ٔ�ن �خ�الفاتاتض

ذ� من �الل ٔ�نواع خمتلفة  رٔ�ینا هذاو الال �دا�، س�ب �  دریةخ�الفات بني اجلناالٕ 

  وهذا املشلكة ف� یيل:، لال �دا�من ا

  

____________  

 32 Rahayu Relawati, Konsep dan Aplikasi Penelitian Gender, hlm 7 



٢٢ 

 (Marginalisasi) مته�ش املر�ٔة .١

یعمتد �ىل  وصول ا�هتم�شولكن ، مته�شا اعتباطیای�ٔيت ا�هتم�ش  مل

وبعضها یتعلق �لب��ة البیولوج�ة  وبعضها مرتبط �ملصطلح ،اتواخللف� ات�عتبار 

 . يف الواقع ٔ�ن هذا ا�مته�شٕان معلیة ا�هتم�ش تؤدي ٕاىل الفقر. �٣٣ل�ساء والر�ال

م�ه الر�ال وال�ساء، وا�ي ینجم عن  تص�ب يتال و�حتدث كثًريا يف ا�متع وا�

  ٣٤س�تغالل.لبطا� والكوارث الطبیعیة ومعلیات االٕ اكٔ��داث خمتلفة، 

وا�متیزي ا�ي حيدث يف ٔ�فراد  �ل�ساء يف أ�رسة، ٔ�یضا حيدث هتم�ش

أ�رسة من ا��ور وإال�ث. تؤدي معلیة ا�هتم�ش ٕاىل ٕافقار املرٔ�ة يف ا�ال 

�ىل همينة ا��ور. تعترب املرٔ�ة �هيا نظرة ٔ�نثویة، مما یعين ق�صادي. هذا � ت�ٔثري االٕ 

  ٣٥.ٔ�ن املرٔ�ة تعترب فقط مكقدمة ر�ایة ؤ�مومة ولطیفة

 (Stereotipe) الصورة ا�منطیة .٢

الصورة ا�منطیة يه طریقة �لنظر ٕاىل مجمو�ة اج�عیة ما یمت فهيا اس�ت�دام 

ٔ�ما يف مصطلح ٔ�خرى،  ٣٦.املنظور �لت�ٔثري �ىل خشص ما يف تفسري يشء ما

____________  
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٢٣ 

. الصورة ا�منطیة هذا الرٔ�ى العام الصورة ا�منطیة يه ومس ٔ�و متیزي مجمو�ة معینة

 ٣٧.ال �دا�ترض دامئًا و�س�ب ال

عندما خترج املرٔ�ة من اخلطوط ا�منطیة اليت ٔ�و�دهتا الثقافة أ�بویة، تعترب 

ول املرٔ�ة العمل املرٔ�ة قد ا�هتكت طبیعهتا ك�ساء. �ىل س��ل املثال، عندما حتا

�ارج ا�ال املزنيل ا�ي مت حتدیده يف الثقافة أ�بویة، فٕاهنا تعترب �ري صاحلة. 

و�رى ا�متع �شلك �ام، ٔ�ن املرٔ�ة ل�ست ملزمة �كسب الرزق ٔ�ن الر�ال 

یتحملون هذه املسؤولیة. یمت وضع ال�ساء ٔ�ش�اص مدعومني و�ري معمتد�ن. 

فٕانه یعترب مبثابة حشو �لوقت ٔ�و جمرد مسا�دة  حىت ٕاذا اكنت هناك �ساء یعملن،

  ٣٨زو�ا �ىل ز�دة �لكفة املطبخ.

 (Subordinasi) الظاهرة التبعیة .٣

یضع ال�ساء يف  ا�ي التبعیة يه سلوك �ام التبعیة �لمرٔ�ة.ر دریة یظهاجلن

التبعیة يه افرتاض ٔ�ن املرٔ�ة �ري عقالنیة ٔ�ن ومسي ٔ�یضا  ٣٩وضع ٔ�دىن من الر�ال.

  ٤٠و�� ال جتوز املرٔ�ة ٔ�ن تعمل �عم� الر�ل.و�اطف�ة،

____________  

 37 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, hlm 16-17 
 38 Daratullaila Nasri, Ketidakadilan Gender Dalam Novel Padusi Karya Ka’bati, Jurnal 
Balai Bahasa Provinsi Sumatra Barat, Agustus 2016, hlm233 

، الرسا�، التبعیة �لمر�ٔة يف روایة "زینة" لنوال السعداوى (دراسة النقد أ�دب ال�سوى)س�ىت فطانة،  ٣٩  
  ٩ ) ص ٢٠١٩سو�ن جونوجن �ايت (�ندوجن: �امعة 

 40 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, hlm 15-16 



٢٤ 

التبعیة يه قرص ال�ساء �ىل ٔ��شطة معینة. افرتاضات ٔ�خرى �الًبا ما 

تتطور يف ا�متع واليت ال حتتاج املرٔ�ة ٕاىل ا�هاب ٕاىل املدرسة الثانویة ٔ�ن ال�ساء 

ا لن خيدمن يف هنایة املطاف سوى ٔ�زوا�ن ؤ�طفالهن يف املزنل. س�ب �ٓخر، ٕاذ

اكن �ى ال�ساء تعلمي �ايل، فس�یكون من الصعب احلصول �ىل م�اراة ٔ�نه ل�س 

هناك الك�ري من الر�ال ا��ن �رغبون يف هؤالء ال�ساء. يف هذه احلا�، تعترب 

املرٔ�ة ٔ�نه ال �متتع حبقوق اكم� يف اختاذ القرارات، مبا يف ذ� القرارات اخلاصة هبا. 

�هيم احلق ا�اكمل يف حتدید ما . الر�ال �ىل هذا ینطبق ال ذ�، غضون يف

  ٤١.�ریدون

 (Violence)العنف ضد املر�ٔة  .٤

"، اليت دراس�هتا وفقًا لعمل النفس والقانون، واليت مصیبة" مبعىن العنف

هو  ضد املرٔ�ة العنف ٤٢حتتوي �ىل السلوك ال�رشي اليت �س�ب معا�ة ل�ٓخر�ن.

  اعتداء �ىل النفس اجلسدي والعقيل �لشخص. 

�س�ب الثقافة أ�بویة اليت ال  احيدث العنف ا�ي تتعرض � ال�ساء �ام

�س�ب العنف ضد املرٔ�ة. يف  ا�ى �امليه �زال م��ٔص� يف ا�متع. الثقافة أ�بویة 

____________  

 41 Daratullaila Nasri, Ketidakadilan Gender Dalam Novel Padusi Karya Ka’bati, hlm 299 
 42 John Dirk Pasalbessy, Dampak Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 
Serta Solusinya, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3 Bulan Juli-September 2010, hlm 9 



٢٥ 

الثقافة أ�بویة، �شغل الر�ال م�صب القائد واحلامك، ب�� جيب �ىل ال�ساء 

القضاء �ىل العنف ضد املرٔ�ة یعّرف ٕا�الن  ٤٣.�عامالت ٔ�ن خيدمن الر�ال

خ�الفات بني اجل�سني اليت ) العنف ضد املرٔ�ة ب�ٔنه ٔ�عامل تقوم �ىل االٕ ١٩٨٣(

عتداء اجلسدي ٔ�و اجل�يس ٔ�و النفيس �ىل ال�ساء، مبا يف ذ� تؤدي ٕاىل االٕ 

ا�هتدید ببعض ٔ�عامل إال�راه ٔ�و احلرمان من احلریة �شلك تعسفي، سواء �دثت يف 

  ٤٤.اخلاصةاحلیاة العامة ٔ�و 

ٔ�نواع اجلرامئ ؤ�شاكلها املصنفة �ىل ٔ�هنا عنف بني وقال فق�ة ٔ�ن 

العنف يف اغتصاب ضد املرٔ�ة، العنف يف رضب ٔ�و  اجل�سني، مبا يف ذ�:

اعتداء جسدي حيدث يف أ�رسة، العنف يف تعذیب یؤدي ٕاىل أ�عضاء 

التعقمي يف  املواد إال�ح�ة، العنف يف البغاء، العنف يف التناسلیة، العنف يف

 ٤٥.التحرش اجل�يس تنظمي أ�رسة، العنف الرسیة والعنف يف

 (Beban Kerja Ganda)املسؤولیة املزدو�ة  .٥

معل ومسؤولیة املرٔ�ة. ون���ة ��، فٕان العمل  هو العمل املزنيل ٔ�ن یعترب

املزنيل، م�ل الغس�یل والطبخ ور�ایة أ�طفال ور�ا�هتم، وتنظیف املزنل و�رت��ه، 

____________  

 43Alfian Rokhmansyah, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Cerpen-cerpen Karya 
Oka Rusmini, Jurnal LITERA, Volume 17, Nomor 3, November 2018, hlm 281.  
 44 Nurmalia Sari, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Novel Bak Rambut Dibelah 
Tujuh Karya Muhammad Makhdlori, Jurnal Literasi Vol. 1 No. 2 Oktober 2017, hlm 46 
 45 Mansour fakih, Analisis Gender dan Transformasi social, hlm 17-20 



٢٦ 

ذ�، تقوم به ال�ساء. �ٕالضافة ٕاىل ذ�، جيب ٔ�ن تعمل ال�ساء ٔ�یًضا  وما ٕاىل

 املسؤولیة �ىلح�اهتم أ�رسیة. يف هذه احلا� حتمل ال�ساء  لتلبیة اح�یا�ات

 ٤٦.ةزدو�امل

ال ميكن ٔ�ن جتنهبا من ال�س��ة يف  �ل�ساء ةاملزدو� املسؤولیة ٔ�ناحلق�قة 

النظرة املعیاریة �لمرٔ�ة العام� اليت تفرتض ٔ�ن جممتعنا الغين �لثقافة أ�بویة. ٔ�صبحت 

جناح املرٔ�ة ٕاذا جنحت يف معلها وكذ� يف ر�ایة ٔ�رسهتا، شائعة يف جممتعنا. ٔ�ي ٔ�نه 

ال �زال هناك افرتاض ب�ٔن الن�اح يف أ�رسة یقع �ىل �اتق أ�م ٔ�و ٔ�نه مسؤولیة 

  ٤٧مطلقة �لمرٔ�ة، ول�س مسؤولیة الر�ل.

____________  

 46 Daratullaili Nasri, Ketidakadilan Gender Dalam Novel Padusi Karya Ka’bati, hlm 234 
 47 Nurul Hidayati, Beban Ganda Perempuan Bekerja, Jurnal Muwazah, Volume 7, No. 2, 
Desember 2015, hlm 109. 



 
 

٢٧ 
 

  باب الثالثال 

  مهنج البحث

 و�ٔنواع البحث طریقة  .�ٔ 

م�ساویة، ولكن لها معهنا  "Metodologi"و  "Metode"ا�لكامت  ٔ�ن يف احلق�قة

مبعىن " Methodologia" من ا�لكمة الیو�نیة "Metodologi"معاين خمتلفة. وت�ٔيت لكمة 

وأ�فاكر  )General Logic(التق�یة ٔ�و إالجراء. �شري املهنجیة ٕاىل املنطق العام ٔ�و الشامل

س�ت�دمة يف الىت م  ٕاىل التق�یات "Metode" املهنج ٔ�و النظریة ل�راسة. ب�� �شري لكمة

، فٕان طریقة البحث وقال فاروق ١.البحث م�ل املسو�ات واملقابالت واملالحظات

يه طریقة �لحصول �ىل معرفة �يشء معني وجيب ٔ�ن �كون م�وافقة مع طبیعة وجود 

  ٢نفسه.اليشء 

 هو النوعي البحث. النوعیة الطریقة هنج باح�ةال  اس�ت�دم ،رسا�ال هذه يف

 هيدفا�ي  حبث هو النوعي البحث. ٣ووصفها البیا�ت تفسري �ىل یقوم ا�ي حبث

 يف احلا� لصورة وم�عمق تفصیيل وصف اس�هتداف �الل من الس�یاق � �ا فهم ٕاىل

____________ 

 1 J.R Raco, Metode Penelitian Kualitatif (Cikarang: Grasindo 2010), hlm 20 
 2 Faruk, Metode Penelitian Sastra, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017), hlm 55 
 3 Anas Ahmadi, Metode Penelitian Sastra, (Surabaya: Graniti 2019), hlm 3 



٢٨ 

 

 ا�ي البحث هو النوعي البحث ٤.�لواقع وفقًا �لفعل حيدث ما حول طبیعي، س�یاق

 فهم ٕاىل النوعي البحث هيدف. ما �دث يف لظاهرة فهم ٕالجياد أ�صا� هنج �س�ت�دم

یقول رٔ�ي �ٓخر ٔ�ن البحث النوعي هو   ٥.البحث يف املشار�ون مهنا یعاين اليت الظواهر

واملواقف ج�عیة البحث ا�ي ميكن ٔ�ن �رشح وحيلل الظواهر وأ��داث وأ��شطة االٕ 

  ٦واملعتقدات وتصور الشخص ٔ�و مجمو�ة يشء ما.

 اس�هتداف �الل من الس�یاق �ا� فهم هو النوعي �لبحث �ٓخر هدفٔ�ما 

 يف �لفعل حيدث ما حول طبیعي، س�یاق يف احلا� لصورة وم�عمق تفصیيل وصف

 يف وصف�ة بیا�ت ی��ج ا�ي البحث هو النوعي البحث �ٓخر، مبعىن ٧.ا�راسة جمال

 البحث هذا هيدف. املرصود والسلوك الناس من شفویة ٔ�و مك�وبة لكامت شلك

 يف احلب" روایة يف ومونولو�ات حوار شلك يف الوصف�ة البیا�ت حتلیل ٕاىل النوعي

  .السعداوي لنوال" النفط نزم

. أ�ديب النقد يف والت�لیل البیا�ت لوصف طریقة يه الوصفي الت�لیل طریقة

 حسب أ�ديب النقد يف یوصف ما ٔ�ن مبعىن. يه كام البیا�ت وصف النقد یتطلب

____________ 

 4 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif, (Surakarta: Cakra Books, 2014), hlm 87 
 5 Eri Barlian, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Padang: Sukabina Pres 
2016) 
 6 Asep Saepul Hamdi dan E. Bahruddin, Metode penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam 
Pendidikan, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm 9 
 7 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif, hlm 90 



٢٩ 

 

 �س�ت�دم طریقة يه الوصف�ة الطریقة. ٔ�خرى ٔ�ش�یاء ٕاضافة ٕاىل حيتاج ال القامئة احلقائق

 البیا�ت جبمع الطریقة هذه تبد�ٔ . الظاهرة وطبیعة وخصائص عنارص عن �لبحث

 (Descriptiveالوصفيلبحث ٔ�ن ا Asepقال  ٨.البیا�ت وتفسري البیا�ت وحتلیل

Research هو طریقة حبث هتدف ٕاىل وصف الظواهر املوجودة، واليت حتدث يف (

  ٩.املايض يفالوقت احلارض ٔ�و 

، فٕان اووفقا له. )Library Reserch( املك�بة حبث هو هذا البحث من النوعٔ�ما 

املتعلقة مبوضوع اخلطوة أ�وىل يف تنف�ذ هذه الطریقة يه العثور �ىل مجیع املصادر 

 البیا�ت جتمع حبث تق�یة هو )Library Reserch( �ملك�بة البحث ١٠.البحث

 ا�راسة ٔ�جریت. املك�بة يف املوجودة املواد من م�نو�ة مجمو�ة مبسا�دة واملعلومات

 وحفص دراسة �الل من �لمي ٔ�ساس النظر�ت جتمیع يف بیا�ت �ىل �لحصول

 عن تقار�ر ٔ�و مالحظات ٔ�و كتب شلك يف سواء املساندة لٔ�دبیات الرئ�س�یة القضا�

  ١١.السابق البحث نتاجئ

  

____________ 

 8 Suryana, Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 
(Buku Ajar Perkuliahan: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm 20 
 9 Asep Saepul Hamdi dan E. Bahruddin, Metode penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam 
Pendidikan, hlm 4 
 10 Faruk, Metode Penelitian Sastra, hlm 56 
 11 Ahmad Sri Murtanto, Konsep Gender Menurut Nawal EL saadawi dan formulasinya 
dalam Tujuan Pendidikan Agama Islam, Skripsi (Fakultas Ilmu Trabiyah dan Keguruan, 2015), 
hlm 25 



٣٠ 

 

  طریقة مجع البیا�ت  .ب

 و�س�ت�د�ا مطلوبة التق�یة هذه ٔ�ن ١٢.ا�راسة يف يشء ٔ�مه هو البیا�ت مجع

 مف�ًدا البحث يف البیا�ت مجع یعد. ٔ�حبا�م يف الالزمة البیا�ت مجلع الباح�ني مجیع

 وبطرق خمتلفة مبصادر البیا�ت مجع ٔ�ن ١٣.موثوقة ومواد معلومات �ىل �لحصول

 بیا�ت عن تبحث اليت التوثیق، طریقة �س�ت�دام البیا�ت مجع هو ٔ��دها. خمتلفة

  ١٤.ذ� ٕاىل وما ورسائل وكتب ونصوص مالحظات شلك يف املتغريات حول

فاروق ٕان طریقة وتق�یة مجع البیا�ت هذه يه يف أ�ساس مجمو�ة من  قال

أ�سالیب ٔ�و التق�یات اليت يه ام�داد �لحواس ال�رشیة ٔ�ن الهدف هو مجع البیا�ت 

التجری��ة املتعلقة مبشلكة البحث. وبعبارة ٔ�خرى، ٕاذا �ادت ٕاىل ٔ�ساس�یات املهنج 

 ١٥ع البیا�ت تعمل �شلك حيث.العلمي كام هو مذ�ور، فٕان ٔ�سالیب وتق�یات مج

 هذه �س�ت�دم. التوثیق تق�یات ا�راسة هذه �س�ت�دم اكف�ة، بیا�ت �ىل �لحصول

 هذه يف دراس�هتا متت اليت �ٔ�ش�یاء الص� ذات النظر�ت الس�تكشاف التق�یة

  .ج�عياالٕ  النوع ونظریة ال�سویة نظریة النظر�ت هذه بني ومن. ا�راسة

____________ 

 12 Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi 
Media Publishing, 2015), hlm 75 
 13 Eri Barlian, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Padang: Sukabina Pres 
2016) 
 14 Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, hlm 77-76 
 15 Faruk, Metode Penelitian Sastra, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm 25 



٣١ 

 

 هبا الق�ام فميكن البیا�ت مجع يف الباح�ون هبا یقوم اليت �لخطوات �ل�س�بة ٔ�ما

  :التايل النحو �ىل

 .املطلوبة البیا�ت �ىل �لحصول م�كرر الروایة اقر�ٔ  .١

 .البحث بعنوان املتعلقة البیا�ت تصنیف .٢

 بیا�ت لتصبح دراس�هتا متت اليت التعریف رمس بیاين يف البیا�ت ٕاد�ال .٣

 .الروا�ت حتلیل عند الباح�ني �ىل و�سهیًال  �سلسالً  ٔ�كرث

  طریقة حتلیل البیا�تج.  

. �شفريها وفك البیا�ت ٕاكامل عىنمب الیو�نیة من "Analyein" ا�لكمة حتلیل ی�ٔيت

 عن الباح�ني بت�لیل املصحوبة البیا�ت وصف معلیة هو البیا�ت حتلیل فٕان ،��ا

 من ا�لكامت حتلیل ١٦.حبثیة ٔ�ش�یاء املك�بة بیا�ت من املس�متدة البیا�ت حتلیل طریق

 �سمى. تدمري ٔ�و �رس عينمب above(، lysis( فوق عينمب lysis" .Ana" و "ana" ا�لكمتني

 من سلس� عن عبارة البیا�ت حتلیل. البیا�ت وتفسري البیا�ت عاجلةمب البیا�ت حتلیل

 �لظاهرة �كون حبیث البیا�ت من والتحقق والتفسري والتنظمي والتجمعات ا�راسات

  ١٧.و�لمیة ؤ�اكدميیة اج�عیة قمية

____________ 

 16 Siswantoro, Metode Penelitian Sastra, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm 10 
 17 Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, hlm 109 
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فقال فاروق ٔ�ن طریقة حتلیل البیا�ت يه مجمو�ة من أ�سالیب ٔ�و تق�یات 

البحث اليت تعد ام�داًدا �لعقل ال�رشي ٔ�ن وظیفهتا ل�ست مجع البیا�ت، ولكن 

ذ�ر� �لبحث عن العالقات بني البیا�ت اليت لن یذ�رها الشخص املعين ٔ�بًدا. كام 

سابقًا، و�كون هذه العالقة �القة وراثیة، �القة وظیف�ة، ترصیف�ة، بی��ة، س�ب��ة، 

و�ريها. س�تكون نتاجئ هذا الت�لیل لهذه البیا�ت يه املعرفة العلمیة، ومعرفة قوا�د 

  ١٨ا��لیة اليت �سمح �لظروف و�دوث أ��داث التجری��ة اليت تعد مصادر �لبیا�ت.

 البحث، هذا يف. ال�سویة نظریة �ىل ا�راسة هذه يف الت�لیل تق�یة تعمتد

 هذه �ُس�ت�دم. القارئ اه�م مركز أ�دبیة أ�عامل يف اجل�سني بني الظمل وصف یصبح

 ال �دا�ال ٔ�شاكل وحتلیل ووصف وحتدیده اجل�سني بني ال �دا�ال عن �لبحث التق�یة

   .الروایة يف الواردة اجلندري

  :التالیة اخلطوات �تباع البیا�ت حتلیل مجعها، مت اليت البحث بیا�ت �ىل بناءً 

 .النفط زمن يف احلب روایة قراءة .١

 .النفط زمن يف احلب روایة يف �ىل املرٔ�ة لال �دا�ا ٔ�شاكل حتدید .٢

 .البیا�ت حتلیل نتاجئ لتفسري الت�لیل نتاجئ �ىل املالحظات تدو�ن .٣

  .البیا�ت تفسري �ىل الال �دا� �ىل املرٔ�ة وصف .٤
____________ 

 18 Faruk, Metode Penelitian Sastra, hlm 25 
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  مصادر البیا�تد.  

 اخ�یارها س�مت اليت املعلومات مصدر يه البیا�تٔ�ن  Siswantoroقال 

 تفهم ٔ�ن وجيب الت�دید �دة �ىل البیا�ت اسرتداد ودقة جودة تعمتد ��،. كت�لیل

 � معىن ال يشء يه البیا�تٔ�ما يف رٔ�ي ٔ�خرى ٔ�ن  ١٩.املس�ت�دمة والنظر�ت املفاهمي

 ٔ�و موقف ٕاىل البیا�ت �شري ٔ�ن ميكن. معاجلة تتطلب �زال وال �لمس�تمل �ل�س�بة

 ميك�نا ٔ�خرى رموز ٔ�و لغة ٔ�و ر�ضیات ٔ�و ٔ�رقام ٔ�و ٔ�حرف ٔ�و صوت ٔ�و صورة

   ٢٠.املفهوم ٔ�و أ��داث ٔ�و أ�ش�یاء ٔ�و الب��ة لرؤیة مكواد اس�ت�دا�ا

 ساس�یةجتمیع بیا�ت البحث يف نو�ني، هام البیا�ت ا�ٔ ٔ�ن بناًء �ىل املصدر، 

  والبیا�ت الثانویة.

 البیا�ت أ�ساس�یة .١

يه البیا�ت الرئ�س�یة، ويه البیا�ت اليت مت  البیا�ت أ�ساس�یة

البیا�ت أ�ولیة  ٢١اخ�یارها ٔ�و احلصول �لهيا م�ارشة من املصدر دون وسطاء.

الروایة " احلب ىف زمن النفط" لنوال  املس�ت�دمة يف هذه ا�راسة يه

  ملنصور فق�ه. ”Analisis Gender dan Tranformasi Sosial“الك�اب و  السعداوى.

____________ 

 19 Siswantoro, Metode Penelitian Sastra, hlm 70 
 20 Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, hlm 67 
 21 Siswantoro, Metode Penelitian Sastra, hlm 70 
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 الثانویة البیا�ت .٢

 ق�ل من مجعها ٔ�و �لهيا احلصول مت اليت البیا�ت يه البیا�ت الثنویة

 هذه املس�ت�دمة يف الثانویة البیا�ت ٢٢.املوجودة املصادر خمتلف من الباح�ني

 اجلدل لتعز�ز الص� ذات والصحف وا�الت واملقاالت الك�ب يه ا�راسة

 .ا�راسة هذه نتاجئ وٕاكامل

  طریقة الك�ابة العلمیةه.  

هذه الرسا� العلمیة ف�عمتد الباح�ة �ىل الطریقة اليت يف ٔ�ما الطریقة يف كتابة 

قررها قسم ا�لغة العربیة ؤ�دهبا �لكیة أ�داب جبامعة الرانريي إالسالم�ة احلكوم�ة دار 

 :السالم بندا ا�ش�یه هو كتاب 

"Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas 

Adab UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014” 

  

____________ 

 22 Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, hlm 68 
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  باب الرابعال 

  الت�لیل

 حملة عن خشصیة نوال السعداوي  .�ٔ 

يف قریة صغرية �ارج  ١٩٣١ٔ�كتو�ر  ٢٧ �رخي و�ت نوال السعداوي يف

من س�تة مهنم و الطف� الثانیة ل�سعة ٔ�شقاء، ويه  ١القاهرة اليت �سمى "�كفر ط��".

. ومع ٔ�ن �كون راقًصا نوالٔ�راد اكنت نوال مغرمة �دًا �ملوس�یقى.  ال�ساء. م�ذ الطفو�

لكن وا�ه مل �س�تطع رشائه بیانو، �� اكن اه�مه �لتعمل مو�ًا �لقراءة ذ�، 

ٔ�یًضا �ىل ٕاجنازات �ري �ادیة. و�س�ب هذه إالجنازات  ت. يف املدرسة حصلوالك�ابة

  ٢ل�راسة يف لكیة الطب مبن�ة.ٔ�تیحت الفرصة لنوال 

بتدائیة واملتوسطة. بعد ختر�ا من املدرسة �ٔمكلت نوال تعلميها يف املدرسة االٕ 

اخ�ارت نوال لكیة الطب يف �امعة القاهرة. يف ذ� الوقت، اكن القسم  الثانویة،

____________ 

1 Nawal el Saadawi, Memoar Seorang Dokter Perempuan, (Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia) 1990, hlm 109 
 2 Sukron Kamil, Ensiklopedi Bahasa dan Sastra Arab, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 
2019), hlm 301 
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 يف س�نةمطلوً� فقط من ق�ل الر�ال. مث حصلت نوال �ىل در�ة الباكلوریوس 

  .٣ٔ�فضل خرجية ملئات الطالب والطالبات ؤ��لنت ١٩٥٥

 نوال السعداوي يف �ائ� دی��ة ويف �ا� بضغط من دو� إالس�تعامریة. �اشت

الس�ید، وهو مد�ر الرتبیة احمللیة وموظف يف وزارة الرتبیة والتعلمي.  امس وا�هٔ�ما إ 

�ائ� خترجت من مدرسة تعلمي فر�س�یة، ويه من و ب�ت ال زی�ب ويه ربة  امس وا�هتوإ 

  ٤م�سورة احلال.

نوال السعداوي معروفة يف مرص �اكتبة وروائیة ومقات� من ٔ��ل حقوق املرٔ�ة 

�اًما. �رش  ١٣عندما اكن معره  ١٩٤٤ ىف س�نةلك�ابة �  ت نوالوالفقراء العاملني. بد�ٔ 

ٔ�كرث من ٔ�ربعني كتاً� ٔ�عید طبعها و�رشها ��لغة العربیة، ویقرٔ� �ىل نطاق واسع يف 

بالده ويف مجیع ا�ول العربیة. حصل �ىل ا�رتاف دويل واسع بعد �رمجة مع� ٕاىل 

ح�یا� ٔ�كرث من ثالثني لغة. "و�ه حواء اخلفي" اكن ٔ�ول كتاب یرتمجه زو�ا رشیف 

 ١٩٨٠.٥ يف س�نة  Zed Booksٕاىل ا�لغة إالجنلزيیة، و�رشته رشكة 

 

____________ 

 3 Achmad Atho’illah Fathoni, Leksikon Sastrawan Modern Biografi dan Karyanya, 
(Yogyakarta: Titah Surga, 2017), hlm 200 
 4 Sukron Kamil, Ensiklopedi Bahasa dan Sastra Arab, hlm 301 
 5 Ummu kulsum, Membongkar Budaya Patriarki Melalui Sastra, JURNAL LENTERA: 
Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi Volume 3, Nomor 1, March 2017 ISSN: 1693-6922 
ISSN:2540-7767, hlm 105 



٣٧ 

 

 
 

نوال معروفة �طب��ة و�شطة ومعروفة ��اكتبة غز�رة إالنتاج. معلت نوال 

�رئ�سة حتر�ر يف جم� حصیة، واكنت مسا�دة أ�مني العام �لجمعیة الطبیة املرصیة. من 

، معل يف مركز أ�حباث حول ال�ساء وأ�عصاب يف ١٩٧٦ س�نةٕاىل  ١٩٧٣ س�نة

، اكنت مس�شارة ١٩٨٠ س�نة ٕاىل ١٩٧٩ س�نة لكیة الطب جبامعة �ني مشس. ومن

ق�صادیة لغرب ق�صادیة ال�سائیة ٔ�فریق�ا وا�لجنة االٕ لٔ�مم املت�دة لرب�مج ا�لجنة االٕ 

 �٦ٓس�یا يف الرشق أ�وسط.

. "املرٔ�ة يف نقطة الصفر"وایته بعنوان اش�هتر ا�اكتب املرصي يف ٕاندون�س�یا �ر 

س�تواصل نوال السعداوي مواص� نضالها إال�ساين، �اصة ت� املتعلقة �ملرٔ�ة العربیة. 

صحیفة ل . وقالت ٢٠٠٥نت�ا�ت الرئاس�یة املرصیة يف �ٔكتو�ر وقالت ٕاهنا س�تخوض االٕ 

ٔ�یضا ٕانه ٕاهنا س�تخوض �رامج س�یاس�یة واج�عیة واق�صادیة. وقال  املرصي الیوم،

�الًبا ما  ٧س�یعارض ما وصفه �الس�تعامر أ�مر�يك إالرسائیيل يف مرص واملنطقة العربیة.

 .جتلب كتا�ته أ�دبیة والعلمیة النقد، �اصة من امجلا�ات ا�ی��ة التقلیدیة وأ�صولیني

املبكرة ��لغة العربیة لكغهتم أ�وىل. �اول  أ�دبیة ذ�، ُكت�ت مجیع أ�عاملبو 

كتبه يف القاهرة ٔ�وًال، ٕاذا فشل، فس�ی�اول �رشها �ارج القاهرة. تُعرف نوال  �رش

____________ 

 6 Sukron Kamil, Ensiklopedi Bahasa dan Sastra Arab, hlm 301 

 7 Muh. Nur Latif, Citra Perempuan Dalam Novel Karya Nawal El Saadawi, Jurnal دي�

 .Tahun ke 3, No. 1, Februari 2005, hlm 46 ,األدب
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ج�ع، والطب��ة وامل�سقة يف النضال من ٔ�یًضا �لشخصیة املرصیة الرائدة، و�املة االٕ 

  ٨ٔ��ل حقوق املرٔ�ة، �� تُعرف ب�ٔهنا �سویة مسلمة يف الرشق أ�وسط.

  : ٩ف� یيل أ�عامل أ�دبیة لنوال السعداوي

  �رخي الطبعة ا�ٔوىل/ وٕامس دار ال�رش  ٕامس الك�اب  الرمق

  م ١٩٩٥دار احلالل (بريوت)   �ٔورايق ح�ايت  . ١

  م ١٩٨٠م�صورة دار أ�داب (بريوت)   الغائب  .٢

  م ١٩٩٣دار مدبويل (القاهرة)   احلب يف زمن النفط  .٣

  م ١٩٧٩دار أ�داب (بريوت)   ٕامرٔ�ة عند نقطة الصفر  .٤

م، دار  ١٩٧١هیئة الك�اب (القاهرة)   يف ٕامرٔ�ة ٕامرا�ن  .٥

  م ١٩٨٦أ�داب (بريوت) 

  م ١٩٨٣دار مدبويل (القاهرة)   إال�سان  . ٦

  م ١٩٩٢دار أ�داب (بريوت)   ج�ات وٕابل�س  .٧

  م ١٩٧٦دار أ�داب (بريوت)   اخلیط و�ني احلیاة  .٨

  م ١٩٥٨دار املعارف (القاهرة)   مذ�رات طب��ة  . ٩

____________ 

 8 Sukron Kamil, Ensiklopedi Bahasa dan Sastra Arab, hlm 300-303 
 9 Achmad Atho’illah Fathoni, Leksikon Sastrawan Modern Biografi dan Karyanya, hlm 
203-204 
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  م ١٩٨٣دار املس�تق�ل (القاهرة)   يف جسن ال�ساء مذ�رتني  .١٠

  م ١٦٦١مك�بة ا�هنل املرصیة (القاهرة)   تعلمت احلب  .١١

  م ١٩٨٧دار املس�تق�ل العريب (القاهرة)   سقوط إالمام  .١٢

  م ١٩٦٠دار روز الیوسف (القاهرة)   ح�ان قلیل  .١٣

  م ١٩٦٨دار الشعب (القاهرة)   املرٔ�ة واجل�س  .١٤

املؤسسة العربیة ل�اراسات وال�رش (بريوت)   يه أ�صل أ�نيث  .١٥

  م ١٩٧٤

املؤسسة العربیة ل�اراسات وال�رش (بريوت)   الو�ه العاري �لمرٔ�ة  .١٦

  م ١٩٧٥

موت الر�ل الوح�د �يل   .١٧

  أ�رض

  م ١٩٧٥دار أ�داب (بريوت) 

املؤسسة العربیة ل�اراسات وال�رش (بريوت)   الر�ل واجل�س  . ١٨

  م ١٩٧٣

  م ١٩٨٦دار الهالل (القاهرة)  ر�اليت حول العام   .١٩

  م ١٩٧٨دار أ�داب (بريوت)   موت معايل الوز�ر سابقا  ٢٠



٤٠ 

 

 
 

 من ٕاىل ٔ�كرث ىالسعداو  حىت ا�ٓن وصلت أ�عامل أ�دبیة اليت كتهبا نوال

 ٔ�ربعني كتاً� ب�ٔشاكل خمتلفة. لكن أ�عامل أ�دبیة املذ�ورة ٔ��اله يه بعض أ�عامل

من أ�عامل اليت كتهبا نوال  ة اليت كتهبا نوال السعداوي. هناك العدیدأ�دبی

  السعداوي.

  "احلب يف زمن النفط" عن روایة حملة �امة   .ب

حتيك هذه الروایة قصة امرٔ�ة من دو� رشق ٔ�وسطیة ال تعمل م�ل ٔ�ي امرٔ�ة 

�لمضایقة ٔ�خرى. یفعل ما یفع� الر�ال، وهو �امل �ٓ�ر. ؤ�نه �شعر ب�ٔن �نته تعرضت 

من ق�ل زمالئه، ومجیعهم من ا��ور، قرر الرح�ل والهروب من املك�ب. مث اخ�فى 

  ١٠دون ٔ�ن یرتك ٔ��را، و�لتايل هيز وسائل إال�الم املطبو�ة و�ريها.

تقدم هذه الروایة ص� بني املرٔ�ة و�رخي مرص يف عصور ما ق�ل إالسالم. يف 

ب ٔ�ن ختضع دامئًا ٔ�وامر الر�ال، يف عصور ما ق�ل إالسالم، وضع ال�ساء �واج�ات جي

  �ني ٔ�ن الر�ال ا��ن اكنوا يف وضع م�فوق اكنوا ٔ�حراًرا يف معام� ال�ساء كام حيلو هلم.

�ى املرٔ�ة رغبة قویة يف حتق�ق احلریة، و�ادرت ٔ��ًريا مزنلها لتحق�ق احلریة 

عندما �ادت،  .وجتولت �س�ت�دام �نهتا �عاملة �ٓ�ر �لعثور �ىل متثال إال� وحفره

____________ 

  ٩)، ص ١٩٩٣، (القاهرة : مك�بة مدبوىل، احلب ىف زمن النفطنوال السعداوى، ١٠  
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ابتعد عهنا مجیع الر�ال �س�ب التصور يف ٔ�ذهاهنم ب�ٔهنم جمانني وهزموا عقلًیا. ويف قصة 

  حهبا �ريت زو�ا حىت �اد ٔ��ًريا ٕاىل زو�ا أ�ول ا�ي اتضح ٔ�ن � زو�ة �دیدة.

 الال �دا� �ىل املرٔ�ة يف روایة "احلب يف زمن النفط"  .ج

ال لقد ٔ�دى الٔ�ن إالسالم مل ین�رش بعد.  ٕان الال �دا� عند املرٔ�ة موجود م�ذ

املرٔ�ة ٕاىل تقویض وضع وفقدان حقوق املرٔ�ة. یعرتف إالسالم ب�ٔن  اتتعرض له يتال �دا�

وضع املرٔ�ة هو نفس وضع الر�ل، ولكن يف بعض أ�ح�ان ال �زال هناك اخ�طاف بني 

  ١١.الر�ال وال�ساء. حىت وضع املرٔ�ة يف �امل العمل ال �زال حمدودا

بعد ٔ�ن اطلعت الباح�ة �ىل روایة "احلب يف زمن النفط" وو�دت الباح�ة و 

 املرٔ�ة مهنا: ٔ�نواع الال �دا� �ىلن ع

  (Subordinasi) مظاهرة التبعیة )١

 ١٢یضع ال�ساء يف وضع ٔ�دىن من الر�ال. ا�ي سلوك �ام التبعیة يه مظاهر

وی�ش�ٔ ذ�  یضع ال�ساء يف م�اصب �ري �مة. اليت التبعیة يه موقفٔ�ن ومسي ٔ�یضا 

عمل. یفرتضن ٔ�نت من تصور ٔ�ن املرٔ�ة ضعیفة وال ميكهنا الق�ادة و�لتايل ال �س�تطیع املرٔ�ة

____________ 

 11 Binti Niswatul Mufidah, Konsep Feminisme Perspektif Nawal El Saadawi, (Surabaya: 
UIN Sunan Ampel, 2017), hlm. 62 

، الرسا�، التبعیة �لمر�ٔة يف روایة "زینة" لنوال السعداوى (دراسة النقد أ�دب ال�سوى)س�ىت فطانة،  ١٢  
  ٩ ) ص ٢٠١٩(�ندوجن: �امعة سو�ن جونوجن �ايت 
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ٔ�ن ال�ساء یبقني فقط يف املزنل لر�ایة و�دمة ٔ�زوا�ن. ومع ذ�، فٕان ال�ساء يف هذه 

  ق�ل الر�ال فقط.الروایة مصممن �ىل التقدم �لوظائف يف قسم العمل ا�ي ی 

 ��  ���� ا��
�

��، و� ت ���� ا�� وا���، وا����
�
�� ا������ ��

�
د�� ا���� �� ا�

� ر��� ا��� ����ن ������ )� ر��� ��� ��وف (أ���  د�� أر

"� رض�����ا ا��� � ���� أ� ا����ر، ������ ��� ����
�
  �١٣"�أ��� ��� ا�

ٔ�ن �رى ٔ�نه عندما مٔ�ت املرٔ�ة اس��رة طلب العمل،  و�د�ق�باس من هذا االٕ 

حصلت �ىل ا�رتاض من رئ�س القسم ٔ�هنا تقدمت لوظیفة ال تق�ل سوى املوظفني 

ق�باس ا��ور. وفقا لرئ�س القسم �ونه �امل �ٓ�ر وظیفة �لر�ال ول�س �ل�ساء. من االٕ 

  ٔ��اله، من الواحض �ًدا ٔ�ن املرٔ�ة تعترب �ري �مة.

تلف احلیاة واملوقع بني الر�ل واملرٔ�ة يف الواقع. و�ملثل ما �دث �شلك �ام، خت 

رید حًقا � امرٔ�ة �رید نفس م�صب الر�ل. ويهٔ�ن يف هذه الروایة، تصور الروایة ٔ�یًضا 

ٔ�ننا نعمل ٔ�ن ٔ�ولئك أ�ن��اء مه من الر�ال، ولن �كون هناك ٔ�ن��اء من و كون ن��ًا. ��ٔن 

  �انب ال�ساء.

 

____________ 

  ٢٩- ٢٧ )، ص١٩٩٣، (القاهرة : مك�بة مدبوىل، النفطاحلب ىف زمن نوال السعداوى،  ١٣  
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؟ �   ��ذا ������

��اض�
�
��� ا���س �� ا�

�
��ن ������ � ��  

����ء إ��أة وا��ة!
�
� ا� ��� � �   ��١٤ ���ت ����؟ � ��

نعمل ٔ�ن هذه املرٔ�ة �رید نفس م�صب الر�ل، ٔ�ي ٔ�ن �كون  ،ق�باساالٕ  هذا من

، وشفاء جل املرىضاعت ٔ�ن ٔ�راد ايف ٔ�ن یصبح ن��ًا هو ٔ�هن ان��ة. الس�ب يف رغبهت

تعترب هذه املرٔ�ة ٔ�ن من شف�ت مرض معهتا اكنت خراف�ة  الشلل. اجلعتاملكفوفني، و 

من �ق�باس ٔ��اله ميكن اس�ت��اج ٔ�ن املوقف بني  ١٥.مقدسة تدعى أ�مرية زی�ب

  .الر�ل واملرٔ�ة ل�س هو نفسه

. ولكن نيد�ت ويه �رید ٔ�نكون م�ل الر�ال،��رید ال�ساء يف هذه الروایة ٔ�ن 

من التد�ني لصاحل ال�ساء. ؤ�مر  نوعساء مم يف ذ� الوقت، ٔ�صدر امل� مذ�رة ب�ٔن ال� 

  .احلظر جبعل املرٔ�ة خبیبة ٔ�مل ٔ�نه س�مينع املرٔ�ة من الوصول ٕاىل وضع الر�ل

؟! ��� أر��ك! �   ��ذا ������

    ����وا�� �� ا�����رة!

____________ 

  ٣٤ص  نوال السعداوى، ١٤  

"ويه مل تعرف من يه الست الطاهرة. رميا اكنت مرمي العذراء. يف ظلمة  ٣٤نوال السعداوى، ص  ١٥  
 ا�لیل اكنت رو�ا �رفرف ٔ�سطح القریة. ف�عود البرص اىل بعض العیون العمیاء، وتدب احلركة يف بعض الس�یقان

  الكس�ی�ة. ٔ�و رميا اكنت يه الس�یدة زی�ب. الواح�دة من أ�ن��اء، القادرة �ىل شفاء �ا�هتا من الواجع".



٤٤ 

 

 
 

� ��� �� ���� ا��
�
  ١٦ا����ة � ���� ��

ق�باس ٔ��اله نعرف ٔ�ن ال�ساء �ر�نب حقًا يف وضع املرٔ�ة �ر�ل، االٕ  هذا من

وميكهنن التد�ني والق�ام ب�ٔش�یاء ٔ�خرى یقوم هبا الر�ال. ٔ�ن حظر التد�ني �ل�ساء مف�د 

لبقاء املرٔ�ة. ٔ�ن التد�ني ميكن ٔ�ن �س�ب العدید من أ�مراض. لكن هذه املرٔ�ة ال �زال 

  �رید ٔ�ن تفعل �ر�ل.و 

ؤكد ٔ�ن ما تفع� هذه املرٔ�ة هو نفس الر�ل ا�ي یقف هناك اق�باس �ٓخر ی

  ٔ�ثناء التبول.

� وأ�� وا���؟ ��ا ���ع �����ة!     أ������

� ���ل، و��� �� ����  ا��� � ��� ������ ���أة أن ��� ��� �� �� ا���ب �ن ��

  ١٧ا����ف�

رغبة املرٔ�ة يف احلصول �ىل املوقف م�ل الر�ل  عن ٔ�یًضا یوحض ق�باساالٕ  هذا

من �الل الق�ام بنفس اليشء ا�ي یفع� الر�ل. ٔ�ن مساواة املرٔ�ة مبركز املرٔ�ة مع 

  .سواء، ٕاذا جنح يف ذ�، فٕان موقف ال�ساء والر�ال س�یكون االر�ل �م �دا. ووفقه

____________ 

  ٦٨نوال السعداوى، ص  ١٦  

  ١١٧ص  نوال السعداوى، ١٧  



٤٥ 

 

 
 

  (Stereotipe) الصورة ا�منطیة )٢

ٕایدیولوج�ة �امة تطبق �ىل مجمو�ة من أ�ش�اص الصورة ا�منطیة يه ٔ�حاكم 

ميكن تصنیفها حسب اجل�س ٔ�و العرق ٔ�و ا��ن ٔ�و العمر ٔ�و تصنیف �ٓخر. السمة 

اخلاصة �متع �سمى الصور ا�منطیة يه كام لو اكنت موجودة يف لك فرد ٔ�ریده. 

ء ٔ�خرى ٕان وتقول �ٓرا ١٨خ�الفات والتنوع اليت ميكن ٔ�ن متزي ٔ�فراد جممتع وا�د ب�هنم.االٕ 

القوالب ا�منطیة يه ومس سليب �مو�ة معینة، ٔ�و ومس سليب �لفرد. هناك ٔ�نواع خمتلفة 

من املواقف السلبیة، م�ل وصف املرٔ�ة يف هذه الروایة اليت حتصل �ىل مواقف سلبیة 

 من الر�ال.

� �ت، إن ����� ����
�

������ آ�  ��١٩ف ا���� �� ��� ا���� ������ة ��

واحض �ًدا ٔ�ن ال�ساء حيصلن �ىل مواقف سلبیة من  ق�باساالٕ من هذا 

الر�ال، ٔ�ي یقال ٕان مجیع ال�ساء بال جخل، ویقولون ٕان ال�ساء اكنوا قاسني م�ذ 

ل�س لك ال�ساء م�ل هذا. اعتقد زو�ا ذ� ولكن الوالدة، ؤ�ن ال�ساء ما�رات ٔ�یًضا. 

  ىل �القة �ر�ل �ٓخر.ٔ�نه شعر �لغرية مهنا. اش��ه يف ٔ�ن زوج�ه مفقودة ٔ�نه اكن �

____________ 

جم� �امعة ، الصورة ا�منطیة و�ٔ�رها يف فقدان الهویة الوطنیة وس�بل الت�لص مهناد �رجس سلامن، محم ١٨  
  ٤٣٧) ص ٢٠١٩إال�سانیة (�امعة �كریت: �كریت �لعلوم 

  ٩٣نوال السعداوى، ص  ١٩  



٤٦ 

 

 
 

يف ذ� الوقت اعتربت ال�ساء العامالت اليشء اخلط�ٔ. يف هذه الروایة، هناك 

ٔ�یًضا مواقف سلبیة ٔ�خرى جتاه ال�ساء. ی�ش�ٔ هذا احلوض ٔ�ن املرٔ�ة معلت يف جمال 

�لامء ا�ٓ�ر، يف �ني ٔ�ن ال�ساء أ�خر�ت مل یعملن يف ذ� الوقت، �ن جيلسن هبدوء 

  من ٔ�زوا�ن فقط.يف املزنل وخيد

  ا��أة � ��� أن ���� �� أ�� ا����د�

� ���   ٢٠و��ذا ����؟�� أ�� ��ف أ

نعمل ٔ�ن املرٔ�ة ال تعمل من ٔ��ل احلصول �ىل املال، ولكن  �ق�باس من ذ�

املرٔ�ة تعمل من ٔ��ل هدف �بري. الغرض من املرٔ�ة هو ٕاثبات ٔ�ن املرٔ�ة يه ٔ�یًضا 

  خملوقات قویة متاًما م�ل الر�ال، كام ٔ�ن املرٔ�ة قادرة �ىل الق�ام بعمل الر�ال.

تصنیف �س�ب حيدث وضع العالمات السلبیة ٔ�یًضا يف أ�رسة. �اء هذا ال 

وجود افرتاضات من أ�زواج، قالوا ٕان زوجهتم اكنت �امسة. يف أ�ساس الزو�ة 

  ختتلف عن اخلادمة. لكن هذا الر�ل ال �زال �ساوي زوج�ه �خلادمة.

  

  

____________ 

  ٥٤ نوال السعداوى، ص ٢٠  



٤٧ 

 

 
 

�ى ا����ء! ��  

��� ا���� زو���� ��د��  � �� � ��� ���
�

ة أ��ة، د����� � ����� �ق أذ��� � ��ت ا���� ��

���
�
  ���٢١ ������ ا�

�رى ٔ�ن ما تفع� مجیع ال�ساء حيصل �ىل مواقف سلبیة. ٕاذا  ق�باسهذا االٕ من 

معلت ال�ساء، س�یحصلن ٔ�یًضا �ىل خمت، و�ملثل ٕاذا بقني يف املزنل خلدمة ٔ�زوا�ن، 

فس�یحصلن ٔ�یًضا �ىل خمت سليب من ٔ�زوا�ن. یعترب أ�زواج زو�اهتم �ادمات م�ازل 

  ول�س�تا م�ثلتني. بدون ٔ�جر. لكن اخلادمة والزو�ة خمتلف�ان

یو�د يف هذه الروایة ٔ�یضًا صورة منطیة يف ا�لواحئ احلكوم�ة �ىل شلك قانون 

حول �دم القدرة �ىل الزواج من ال�ساء ا�لوايت فقدن ٔ�زوا�ن، و�لهين انتظار زو�ن 

  .ملدة س�بع س�نوات

� �� ا���س أ��� ا������ �ن ا����ء ا���س أ�� �����  �������و���ك وأ��� ا����د��

� ا����د ��� ���ات، و�  � �� ا����ل� �� ا��أة ان ����� زو�� ����ن �����د��

  ����٢٢ ���� أ���

____________ 

  ٦٤نوال السعداوى، ص  ٢١  
  ٧٨ نوال السعداوى، ص ٢٢  



٤٨ 

 

 
 

�ىل و�ه الت�دید حول الر�ال  انعرف ٔ�ن القانون وضعه ،ق�باساالٕ هذا  من

املفقود�ن، ولكن أ�خ�ار ل�ست حول الر�ال املفقود�ن ولكن حول فقدان امرٔ�ة. هبذه 

ال ینطبق القانون �ىل ال�ساء. القانون ینطبق فقط �ىل الر�ال. ال تضع الطریقة 

  احلكومة قوانني حمددة �ش�ٔن اخ�فاء امرٔ�ة. ٔ�ن هذا مل حيدث من ق�ل.

وا��أة ���� إ� ا����ء� ا����دات �� ا����ء � ��� �� ����ن، ��� �� ا��أة أن �����

� ���أة أ��ى�   ����٢٣ ����دة ����� زو��

ق�باس ٔ��اله �رى ٔ�ن ا�لواحئ احلكوم�ة ل�ست �اد�. ملاذا ال یو�د االٕ  هذا من

سوى قانون یتعلق �لر�ال ول�س هناك قانون یتعلق �ل�ساء املفقود�ن. ٕاذا ٔ�راد الزوج 

  ٔ�ن یزتوج �مرٔ�ة مرة �ٔخرى، �از �رشط ٔ�ن ختتفي زوج�ه ٔ�وًال.

  (Violence) العنف ضد املرٔ�ة )٣

حيدث العنف ضد املرٔ�ة �س�ب الثقافة أ�بویة اليت ال �زال م��ٔص� يف ا�متع. 

يف الثقافة أ�بویة، �شغل الر�ال م�اصب كقادة وحاكم، ب�� جيب �ىل ال�ساء 

�عامالت ٔ�ن خيدمن الر�ال. العنف هو شلك من ٔ�شاكل إالجراءات اليت یت�ذها 

____________ 

  ٧٨ نوال السعداوى، ص ٢٣  



٤٩ 

 

 
 

�س�ب العنف ا�ي تتلقاه  �٢٤ر�كهبا فرد ٔ�و مجمو�ة. طرف �ٓخر خشص ما ضد

الشخصیة أ�نثویة هو ظهور ت�ٔثري �ىل الشخصیة أ�نثویة، ٔ�ي �راهیة طبیعهتا اكمرٔ�ة 

  نتقام.ورغبة �امرة يف االٕ 

حيدث العنف ضد املرٔ�ة يف ٔ�ي ماكن ويف ٔ�ي وقت. ال حيدث هذا العنف 

ٔ�كرث ٔ�ماً� �ارج الب��ة املزنلیة فقط، حىت دا�ل املزنل ا�ي جيب ٔ�ن �كون املاكن ا

�كون الب��ة املزنلیة ماكً� خمیًفا �اصة �ل�س�بة �ل�ساء. ٕاذا و �لك فرد من ٔ�فراد أ�رسة، 

اكن التصور العام هو ٔ�ن ماكً� خطًريا �ارج املزنل، یبدو ٔ�ن املرٔ�ة ل�ست كذ�. يف 

ن الواقع، �البًا ما تتعرض ال�ساء لٕالصابة وتعانني من العنف يف نطاق املزنل، سواء م

 ح�ث ٔ�دوارهن كزو�ات ٔ�و ٔ�طفال ٔ�و ٔ�فراد �ائ� �ٓخر�ن.

النفط، توا�ه الشخصیات ال�سائیة العنف بني  زمنيف هذه الروایة احلب يف 

اجل�سني يف شلك عنف جسدي، حىت عامت الر�ال حيصلون �ىل العنف من بنات 

�ٔخواهتم. ميكن مشاهدة العنف اجلسدي ا�ي تعرضت � الق�ادات ال�سائیة يف 

  . ق�باس التايل�

  

____________ 
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٥٠ 

 

 
 

� ��� ا���� ��  ��� ا���� ��� ا��ب ����، و����� ا����ت �� ���� ا����

�� � ذرا�� �� أ��ه ����� ����
�
�ى� � �

�
� � ��� ���ت ���� � و����� ا� ا��� �����٢٥  

ق�باس، نعمل ٔ�ن العنف ا�ي وقع �ىل امرٔ�ة العمة �دث عندما االٕ  هذا من

ابنة �ٔخهتا. �دثت مقاومة من العمة عندما ٔ�رادت مجمو�ة من اكنت العمة متيش مع 

اخ�طاف العمة، �اولت املرٔ�ة ٕانقاذ �ا�هتا من العنف من  الر�ال خطفهم. �� عندما

 ق�ل مجمو�ة من الر�ال ضد �ا�هتا.

يف الوقت احلارض هناك الك�ري من العنف املزنيل. العنف املزنيل هو العنف 

رسة يف املزنل. ميكن ٔ�ن یمت العنف املزنيل بني ا�ٓ�ء املو�ه ضد ٔ��د ٔ�فراد ا�ٔ 

وأ�طفال، ؤ�حصاب العمل مع املسا�د�ن، وأ�زواج ضد زو�اهتم. معوما ميارس العنف 

 ٢٦املزنيل من ق�ل الر�ال ضد ال�ساء ٔ�و أ�زواج ضد الزو�ات.

العنف أ�رسي هو ٔ��د ٔ�نواع املضایقات اليت �ر�كهبا أ�قوى يف أ�رسة ضد 

يف ٢٧فراد ا�ٓخر�ن. ميكن ٔ�ن یؤدي العنف ٕاىل ٔ�رضار جسدیة ونفس�یة واج�عیة.ا�ٔ 

هذه الروایة هناك ٔ�یًضا عنف مزنيل تعاين م�ه املرٔ�ة، والعنف يف مزنل املرٔ�ة هو ٔ�یًضا 

____________ 

  ١٠١ نوال السعداوى، ص ٢٥  
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٥١ 

 

 
 

يف شلك عنف جسدي. تعرضت هذه املرٔ�ة �لرضب من ق�ل زو�ا الثاين، �س�ب 

ا ٔ�ن تغطي جسمها ��اكمل حىت ال یعرفه املعام� اليت تلقهتا من زو�ا، اكن �لهي

  ا�ٓخرون. مت ذ� من ٔ��ل حامیة زو�ا.

 ��� �ة و���� �� �
�

� � �رة ���� ت ا�� ���  

��؟  �ن ��� ؟ أ �   ����ك �����

؟ ��� ���  

� ا�����  ز���؟���� ����
�
أس ا� �� � �� �ن ا���� ��� � و� ���ل د���� أ ���� 

�
�

�� إ� ���ف أ��� ��� ���و أن  � وا������ ���� ��� �� � �� � ��� �� � �� � �� ��ه ا���

 ��� � �� أ�� �� ��ذا ����ف أ�� ا��� �� ف أ��ا أ�� �� ��، أ� ���� �� و�� � أرادت أن ��

� 
�

ة � �� �� ا����ء؟ �ت ا������� ب� ��� ���� �� ا��� � �� �� � �� ��� ��� �����

رض� ��� �� 
�
ك ����� ���� إ� ا� �� أرادت أن ��� ���� 

�
��ف � ���� ���ن وا��

 �� � � ������، ����� �����، ��ن ���� ��ة وا��ة ���ف ��� �� ��� أى ��

 ���ور�� ا��ب�
�

  ٢٨ا���� أن ���ف� و��� �

نعمل ٔ�ن هذه املرٔ�ة تعرضت �لعنف اجلسدي من زو�ا.  ،ق�باسمن هذا االٕ 

مل وعندما جتول من مزنل اجلريان �س�ٔل عن وضع املرٔ�ة ٔ�هنم مسعوا رص�ة املرٔ�ة. �

____________ 

  ٨٤نوال السعداوى، ص  ٢٨  



٥٢ 

 

 
 

�ريان املرٔ�ة ٔ�ن هذه املرٔ�ة تعرضت ملضایقة شدیدة من ق�ل زو�ا، لكهنا ٔ�خفت 

  احلادث عن �رياهنا.

ووقع العنف يف مزنل املرٔ�ة مرة ٔ�خرى عندما �اد زو�ا من �ارج املزنل. 

  �رشح املق�طف التايل العنف ا�ي ال �زال تعاين م�ه املرٔ�ة.

�� � ب ��� ���  "و�ن ا���� �� ��د� رأ�� ���� ���، �� ا�� �� 
�

��� ر���� ا����� �

� إ���� ��ر أ����� ا�����  ���� ��راع وا��ة�
�

� �� �� � ��� را
�

ا����� را�

 �
�
� ��� ا� � ������، �� ��ت ��� ���دا ز����� ��ق ���� ا����ى� ���� ����

ة"� ���
�
� ��� ����ة �� ا����ة ا� ���٢٩  

هبذا العنف مرة ٔ�خرى. حىت هذا �رى ٔ�ن املرٔ�ة شعرت  لفكرةا هذه من

التعذیب اس�متر من ق�ل الر�ل دون شفقة �ىل املرٔ�ة. يف الواقع، ٕاذا رٔ�ینا ٔ�ن املرٔ�ة 

�شعر ب�ٔمل شدید، ترصخ �ىل ٔ�مل ٔ�ن الر�ل �رید ٕاهناء الفعل، ولكن بدًال من ٕاهنائه، 

  یعذب املرٔ�ة مرة ٔ�خرى.

س�ب �رية الزوج يف اق�باس �ٓخر، تصف ٔ�یًضا العنف ا�ي �دث �لمرٔ�ة � 

  الثاين ٔ�هنا و�دت رسا�. لك�ه ال یعرف ما يه الرسا�.

____________ 

  ٨٤ نوال السعداوى، ص ٢٩  



٥٣ 

 

 
 

   ����ا ا��ر��؟

����  ا��
�

  � أورا�

  أ���ك زوج أ��؟!

� ا������� � 
�

 ا���ع �
�

��� ا���� وا��ر�� ��� ����� � ��� � أ���� ��

 ��ر�� ا������� ��ت
�

� ���� �� �، إ� ��� ��ر ى ا��� أن ��� ا���
�
� �� �� 

��� �������  ذرا�� وا����� ا��ر��� أ��� �� � ���� � �� �� � وا������ � دا�� ���� ��

� ����ج ا��ر��� ���� 
�

� ����ن� أد�� إ���� � ��� �� �
�

  ٣٠أ��� ���

�س�ب الش�ار بني الزوج واملرٔ�ة يف العنف. �دث هذا الش�ار �س�ب الغرية 

اكن هذا عقد زواج، وٕاذا مل �كن من زو�ا عندما و�د الرسا�. �ساءل زو�ا عام ٕاذا 

كذ�، مفا يه ت� الرسا�؟ يف الواقع اكنت رسا� اتفاق بني زو�ا أ�ول. �رث زو�ا 

. هذا ما �س�ب ٣١الثاين �ىل الرسا�، مما ٔ��ر شكوك زو�ا يف ٔ�ن �هيا زوً�ا �ٓخر

 معارك بني االثنني حىت حتصل املرٔ�ة �ىل العنف من زو�ا الثاين.

____________ 

  ١٢٢نوال السعداوى، ص ٣٠  

لنفرض ٔ�هنا عقد زواج مفن هو الر�ل؟ وٕان مل �كن عقد زواج مفاذا " ١٢٣نوال السعداوى، ص  ٣١  
  "�كون؟ رسا� حب؟
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�ٓخر، هناك ٔ�یًضا عن العنف ضد املرٔ�ة يف أ�رسة �س�ب �دم قدرة  يف اق�باس

ال�ساء �ىل الطه�ي، مما ٔ�غضب زو�ا. مل �س�تطع املرٔ�ة طههيا مما جعل زو�ا �اضًبا 

 و�ذهبا مرة ٔ�خرى.

؟   أ� �����

��� ا�����ت " � أ��� ���� ������ ���ة ��رج ���� ا��ا�� ا�� �� ����ة ����

� و� � وأ��� ى ��ذا �� ���� ��� � � �� ���م� � ����� أن ���� ���� � و���� ��� � و�� ����

� ��� � �� � ا��� ��� ����� 
�

و� �
�
�ث� ��� ا��أة ا�   ٣٢ر��"� ��

�رى �ٔن العنف ا�ي تعرضت � املرٔ�ة اكن �س�ب غضب  ق�باساالٕ  هذا من

يف زو�ا عندما �لمت ٔ�هنا ال �س�تطیع الطه�ي. عندما رٔ�ى الو�اء ال �زال �رقد 

احلوض، مل یيضء الفرن، واكن ا�عر ال �زال فار�ًا، وهذا ما �س�ب يف غضب 

  الر�ل. ب�� اكن يف ذ� الوقت �ائًعا �ًدا ؤ�راد �ىل الفور تناول الطعام.

____________ 

  ١٦٢ نوال السعداوى، ص ٣٢  
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  اخلامس بابال 

  امتةاخل

  نتاجئ البحث  .�ٔ 

بعد اهتايئ من حتلیل روایة "احلب يف رمن النفط" لنوال السعداوى، ٕاىل 

  النتاجئ التالیة:

هو شلك من ٔ�شاكل املعام� التفضیلیة القامئة �ىل ٔ�س�باب تتعلق الال �دا� 

تؤدي ٕاىل  س��عاد ٔ�و احملا�ة اليت�جل�س، م�ل الق�ود املفروضة �ىل أ�دوار ٔ�و االٕ 

�رتاف حبقوق إال�سان، واملساواة يف احلقوق بني الر�ل واملرٔ�ة، فضًال عن ا�هت�اكت االٕ 

  ق�صادیة والثقاف�ة و�ريها.ج�عیة والس�یاس�یة واالٕ احلقوق أ�ساس�یة يف ا�االت االٕ 

أ�دب ال�سوي هو هنج هيدف ٕاىل ٕا�رة قضا� حول قضا� النوع اليت هيمين 

احلركة ال�سویة يه حركة �سائیة  بني اجل�سني. ال �دا��متزي �ل�لهيا الر�ال اليت 

واس�تغالل ال�ساء �لحصول �ىل نفس احلقوق م�ل  ال �دا�حتارب ال�ساء من ال

�لمرٔ�ة. املرٔ�ة  الر�ال. ت�ش�ٔ احلركة ال�سائیة ن���ة �لت�زي ضد املرٔ�ة ا�ي یعطي أ�ولویة

  ق�صاد وا�متع والس�یاسة.مي واالٕ لها نفس احلقوق م�ل الر�ل يف جماالت التعل



٥٦ 
 

اليشء ا�ي یصبح دراسة أ�عامل اجل�سانیة وأ�دبیة هو ال�رش. ��، 

عن احلیاة ال�رشیة. اجل�س هو قضیة موجودة يف  درتت�دث أ�عامل أ�دبیة واجلن

ا�متع. ن���ة املش�لك بني اجل�سني هو �دم املساواة بني اجل�سني. �مكن العالقة بني 

یة واجل�س يف الهدف ا�ي جيب حتق�قه، وهو الكفاح من ٔ��ل العدا� بني ال�سو 

ج�عیة. �مكن الرابط بني احلركة ال�سائیة ومفهوم ال�ساء والر�ال يف العالقات االٕ 

  اجل�س يف نفس الهدف، وهو حتق�ق العدا� يف العالقات أ�رسیة وا�متعیة.

النفط"  زمنة "احلب يف ا�ي حيدث عند ال�ساء يف روای لال �دا�ٕان ا

  �لسعداوي نوال، مقسم ٕاىل ثالثة جوانب ، ويه:

تبعیة املرٔ�ة هو افرتاض ٔ�ن املرٔ�ة ل�ست �مة، وتعترب ٔ�ن معل مظاهر ال ٕان  .١

 .الر�ل ال ميكن ٔ�ن تقوم به املرٔ�ة. ٕاهنم یعتقدون فقط ٔ�ن الر�ال �مون

الصور ا�منطیة الصورة ا�منطیة يه ومس ٔ�و �المة سلبیة �مو�ة معینة.  .٢

 .ال �دا�تؤذي ال�ساء دامئا و�س�ب ال

حيدث العنف ا�ي تتعرض � ال�ساء �شلك �ام �س�ب الثقافة أ�بویة اليت  .٣

ال �زال م��ٔص� يف ا�متع. الثقافة أ�بویة يه ٔ��د العوامل املس��ة �لعنف 

ضد املرٔ�ة. العنف ضد املرٔ�ة ا�ي حيدث يف هذه الروایة هو العنف يف 

 زنل ا�ي تعاين م�ه املرٔ�ة الرئ�س�یة.امل
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  إالقرتا�ات  .ب

  قرتا�ات التالیة:من بعض �س�ت��ا�ات ٔ��اله، ميكن �لمؤلفني طرح االٕ 

يف ٔ�ي وقت ويف ٔ�ي ماكن وميكن ٔ�نیؤ�ر �ىل الر�ال  الال �دا� حيدث .١

جيب ٔ�ن �كون هناك  وال�ساء يف مجیع جوانب ومس�تو�ت احلیاة. ��،

 .الال �دا� �د �لتغلب �ىل

 م�ذ البدایة بني ا�متع. الال �دا�جيب ٔ�ن �كون هناك فهم �لجندر و و  .٢

�ُس�ت�دم نتاجئ هذه ا�راسة كامدة ٕال�داث حتلیل م�عمق �لنوع، �اصة  .٣

 ا�ي ٔ�صاب ال�ساء. لال �دا�ا
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